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MEDLEMSSIDOR

FRÅGA:
Har föräldrar rätt att neka rektor att ta del 
av en psykologutredning som är gjord i 
skolan? 

SVAR:
I skolans värld är sekretessen ganska 
komplicerad. Den yttre sekretessen, 
det vill säga utlämnande av uppgifter 
till någon utanför skolan, är sällan nå-
got stort problem. Däremot är osäker-
heten ofta större om vad som gäller för 
utbyte av information mellan persona-
len inom skolan. Elevhälsans medicin-
ska insatser ses som en egen verksam-
hetsgren och sekretess råder därmed 
mellan skolsköterska och skolläkare i 
förhållande till övrig skolpersonal. 

Psykologförbundets ståndpunkt är att 
motsvarande sekretessgräns borde fin-
nas också mellan skolpsykologen och 
övrig skolpersonal, men så är inte fallet 
i dag. Skolpsykologernas verksamhet 
anses inte vara en självständig verk-
samhetsgren i förhållande till skolans 
verksamhet i övrigt, vilket innebär att 

FRÅGA JURISTEN
Har du en fråga till juristen?
Mejla: redaktionen@psykologtidningen.se

”Kan föräldrar neka rektorn läsa 
skolans psykologutredning?”

det inte finns någon sekretess mellan 
skolpsykologen och annan skolperso-
nal, såsom lärare och rektor. 

Det är dock inte alldeles fritt att utbyta 
information, utan möjligheten att utby-
ta sekretessbelagda uppgifter om elev-
er inom skolan ska självklart utnytt-
jas med omdöme och med respekt för 
elevernas integritet. Denna begräns-
ning kallas för den inre sekretessen och 
regleras i 4 kap. § 1 patientdatalagen. 

Bestämmelsen innebär att bara den 
som deltar i vården eller av något annat 
skäl behöver uppgifterna för sitt arbete, 
får ta del av patientuppgifter. 

Och eftersom rektor, enligt skol-
lagen, är ytterst ansvarig för beslut om 

utredning samt för eventuella åtgär-
der vore det inte rimligt att undanhål-
la utredningens resultat från henne/ 
honom.

För att en utredning ska komma bar-
net till nytta är det en förutsättning att 
den personal som arbetar kring barnet 
får den information som de behöver för 
att kunna ge ett bra stöd. En utredning 
ini tieras i samförstånd med barnets 
vårdnadshavare och det är viktigt att 
man då går igenom sekretessen, vad ut-
redningen kan mynna fram till och vil-
ka som kan få del av resultatet. 

Jag skulle säga att den enda reella 
möjligheten för vårdnadshavarna att 
helt och hållet neka rektor insyn i en 
utredning vore att avböja utredningen 
i detta skede. 

Läs mer på hemsidan under ”Yrket/ 
juridik för psykologer”, där finns bland 
annat länkar till Socialstyrelsens skrift 
om psykologutredningar i skolan samt 
Socialstyrelsens vägledning om elev-
hälsan.
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”Bara den som deltar 
i vården eller av annat 

skäl behöver uppgifterna 
för sitt arbete, får ta del 

av patientuppgifter”




