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Behov av översyn av sekretesskyddet för högskolestudenter med 
funktionshinder  

 
Stockholms universitet har ett nationellt ansvar att fördela medel till universitet och 
högskolor för kostnader för särskilt pedagogiskt stöd till studenter med 
funktionshinder. Sveriges universitets och högskoleförbund (SUHF) som är ett 
samarbetsorgan för universitet och högskolor har uppmärksammats på behovet av 
översyn av sekretesskyddet för högskolestudenter med funktionshinder. 
 
Ökat antal studenter 
Antalet högskolestudenter med funktionshinder ökar varje år, även ökningstakten 
går allt snabbare. De senaste åren har även nya grupper tillkommit i högskolans 
pedagogiska stödverksamhet, såsom studenter med psykiska och neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. I mars 2002 presenterades rapporten För en öppen högskola. 
Om förutsättingar för studenter med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
(bilaga 1). 
 
Översyn av sekretesskyddet  
Ett av de förslag som lämnas i rapporten för att förbättra situationen för 
studenter med olika funktionshinder rör behovet av en översyn av 
sekretesskyddet. Av både utredningen och remissvaren från universitet och 
högskolor framgår att sekretesskyddet för studenter med funktionshinder bör 
utredas skyndsamt. Det rör framförallt två delfrågor: 

 
1. Avvägningen mellan sekretesskyddade uppgifter och offentlighetsprincipen 

Det är angeläget att få klarhet i hur lagstiftningen bäst kan utvecklas så att 
yrkeskategorier som måste ta del av känslig information om studenten skall 
kunna fullfölja sin uppgift. Det gäller t ex lärare, tentamensvakter och 
antagningspersonal, som idag inte omfattas av sekretesslagstiftningen. I 
remissvaren pekar många högskolor på att det är svårt att balansera mellan 
offentlighetsprincipen och studenternas önskemål om sekretess, bl.a. vid 
hantering av ansökan om stödåtgärder och antagning på grund av särskilda 
skäl.  



 

 

 
2. Studentförteckningar 
Alla universitet och högskolor ska enligt regeringens regleringsbrev sedan 
1993, årligen redovisa antalet studenter som erhållit olika former av 
kompensatoriskt pedagogiskt stöd på grund av funktionshinder, samt 
kostnaderna för detta stöd. På grund av det ökande studentantalet, är det vid 
många lärosäten nödvändigt att föra någon form av register över studenter 
och stödkostnader.  
 
Det är av stor betydelse att det klargörs om det finns lagligt stöd att föra ett 
sådant register över studenter, stödåtgärder och relaterade kostnader. Det är 
ännu mer angeläget att fastställa att sådana förteckningar inte är offentliga för 
att skydda studenternas integritet.  
 
SUHF vill genom denna skrivelse uppmärksamma justitiedepartementet på 
de oklarheter som finns gällande studenternas sekretesskydd och uppmana 
till en översyn, i syfte att stärka skyddet för den enskilde studentens 
integritet. 
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