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KLAGANDE 
Anders Raginia, 19530617-2312 
 
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Smittskyddsläkaren i Region Skånes beslut den 16 mars 2020 med dnr 
S2020-0922, se bilaga  
 
SAKEN 
Rätt att ta del av allmän handling 
_________________________ 
 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten bestämmer att Smittskyddsläkaren i Region Skåne ska lämna 

ut den prövade sammanställningen i de delar som anges i domskälen.  

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Anders Raginia vidhåller sin begäran och anför följande. Han vill ta del av 

uppgifter om hur många personer som har fått covid-19 i Skåne i respektive 

kommun och stadsdel. Han vill inte ta del av uppgifter om enskildas namn, 

adresser eller patientdata.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Smittskyddsläkaren i Region Skåne har med hänvisning till 25 kap. 1 § OSL 

beslutat att inte lämna ut en sammanställning över personer i Skåne med 

bekräftad covid-19.  

 

Enligt 25 kap. 1 § första stycket OSL gäller sekretess inom hälso- och 

sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga 
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förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den 

enskilde eller någon närstående till denne lider men.  

 

Kammarrätten gör följande bedömning. 

 

Den aktuella bestämmelsen innehåller ett s.k. omvänt skaderekvisit, vilket 

innebär presumtion för sekretess. Sammanställningen kan således lämnas ut 

endast i den mån det står klart att uppgifterna däri kan röjas utan att någon 

enskild eller närstående till denne lider men. 

 

Anders Raginia har i kammarrätten preciserat att hans begäran endast gäller 

statistikuppgifter över hur många personer som har fått covid-19 i olika 

stadsdelar och kommuner i Skåne.  

 

Den sammanställning som Smittskyddsläkaren har prövat innehåller 

uppgifter om ort och kommun för varje vid beslutstillfället konstaterat 

smittad person, men inte några uppgifter om stadsdel. Sammanställningen 

innehåller dessutom fler uppgifter än vad Anders Raginia begär att få ta del 

av.  

 

Kammarrätten bedömer att uppgifterna om i vilken kommun och ort 

personerna som har fått covid-19 bor i inte gör det möjligt att identifiera 

någon enskild som har diagnostiserats med sjukdomen. Det får därmed 

anses stå klart att uppgifterna om ort och kommun under kolumnerna med 

samma beteckningar i sammanställningen kan lämnas ut utan att någon 

enskild eller närstående lider men. Det ankommer på smittskyddsläkaren att 

lämna ut sammanställningen i de delarna. 

_________________________ 
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 Gertrud Forkman  
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