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Läkares och läkarstudenters
användande av sociala medier
ETIKUTTALANDE 2016-05-19 När läkare och läkarstudenter diskuterar patienter i sociala medier
uppkommer en situation där olika intressen måste beaktas och vägas mot varandra. Å ena sidan patientens befogade intresse av ett starkt integritetsskydd samt allmänhetens förtroende för läkare, å andra
sidan läkarens möjlighet att i sociala medier föra professionellt eller utbildningsmässigt värdefulla
diskussioner om kliniska erfarenheter. Svenska Läkaresällskapet (SLS) och Sveriges läkarförbund (SLF)
anser att patientens intressen bör väga tyngre och uttalar därför följande:
Läkare har att följa dels den etiska principen om
läkarens skyldighet att iaktta tystlåtenhet om all
information rörande enskild patient, dels den rättsliga bestämmelsen om läkarens skyldighet att iaktta
sekretess och tystnadsplikt rörande identifierbara
patientuppgifter. Detta innebär att det som huvudregel inte är tillåtet för läkare att diskutera patienter
i sociala medier över huvud taget.
Avidentifierade patientuppgifter omfattas inte av
gällande sekretess- och tystnadspliktsregler. Men,
även om patientuppgifterna avidentifieras innan de
röjs i sociala medier, så finns det risk för att uppgifterna kan kombineras på ett sådant sätt att det kan
möjliggöra identifiering av den enskilda patienten.
Därför avråder vi läkare från att röjaäven avidentifierade patientuppgifter i sociala medier. Den
enskilde patienten kan lämna sitt samtycke till
att identifierbara sekretessbelagda uppgifter om
honom eller henne röjs i sociala medier.

Av hänsyn till patientens integritet anser vi att det
i så fall ska vara fråga om ett tydligt informerat
samtycke. Det innebär att läkaren måste informera
patienten noggrant om innebörden av ett lämnat
samtycke till röjande av uppgifter på sociala medier och noggrant förvissa sig om att patienten har
förstått den lämnade informationen. Patienten bör
bland annat få information om att det som publiceras på sociala medier kan komma att spridas i en
betydligt vidare krets än avsett och att den i princip
kommer att finnas tillgänglig för evigt. Patienten
bör särskilt informeras om att ett återkallat samtycke i praktiken saknar betydelse på grund av
att publicerade uppgifter på nätet svårligen kan
förstöras.
Slutsatsen är att vi avråder läkare från att publicera uppgifter om patienter på sociala medier, även
om det finns ett informerat samtycke.

