Kursprogram Sekretess i praktiken
KURS FÖR DIG SOM HANTERAR UTLÄMNANDE AV
ALLMÄNNA HANDLINGAR
Lär dig göra grundliga och genomtänkta sekretessprövningar
Med utgångspunkt i den egna verksamheten övar vi på att tolka offentlighets- och sekretesslagen i
samband med begäran om att ta del av information/allmänna handlingar. Vi går igenom vilken paragraf
som är tillämplig och vad de olika skaderekvisiten innebär. Du kommer att kunna arbeta tryggt och säkert
med utlämnande av allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen. Du lär dig göra
grundliga sekretessprövningar, hur dessa ska dokumenteras och hur eventuella överklaganden går till och
ska hanteras.
9.00

Fikat är framdukat och vi presenterar oss för varandra

9.30

Lagar och regler
Vilka lagar och regler styr sekretessfrågor? Hur är offentlighets- och sekretesslagen
samt sekretessförordningen utformad och hur ska de tillämpas? Hur ska hantering av
begäran om att få ta del av information hanteras? Hur ska du bedöma vad som är
allmän handling?

10.55 Vi sträcker på benen
11.00 Lagar och regler fortsättning
Format/medium, hur får man del av information som är svåråtkomlig? Vi övar på det
vi gått igenom.
12.00 Vi äter lunch och nätverkar
13.00 Ansvarsförhållanden
Hur är ansvarsförhållanden för sekretessfrågor vid en myndighet? Hur ska eventuella
överklaganden hanteras? Hur ska vi resonera kring skaderekvisit? Vi övar på det vi
gått igenom.
14.30 Vi unnar oss en kaffe
15.00 Särskilda fall
Till exempel menbedömning, forskningssekretess, upphandlingssekretess,
patientsekretess och andra specialfall Momentet anpassas efter deltagarnas
önskemål. Vi övar på det vi gått igenom.
16.30 Kursen avslutas

Kursledare Göran Rydeberg
Jag hoppas jag får dela med mig av min erfarenheter till dig!
Med utgångspunkt i den egna verksamheten går vi igenom och tolkar offentlighets- och sekretesslagen
i samband med begäran om att ta del av information/allmänna handlingar. Vi går igenom vilken
paragraf som är tillämplig och vad de olika skaderekvisiten innebär.
GDPR och dess betydelse för möjligheten att tillgängliggöra information kommer också att beröras. Du
kommer att kunna arbeta tryggt och säkert med utlämnande av allmänna handlingar enligt
offentlighets- och sekretesslagen. Du lär dig göra grundliga sekretessprövningar, hur dessa ska
dokumenteras och hur eventuella överklaganden går till och ska hanteras.
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