Retsstilling
Jvf. Bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og
ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v.
Jvf. Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af
helbredsoplysninger.
Samtykkekompetence/handleevne:
Det skal fremgå af journalen, om patienten er vurderet til helt eller delvist selv at have evnen
til at give et informeret samtykke til pleje og behandling.
Hvis det er pårørende/værge, der giver stedfortrædende samtykke, skal dette fremgå. Hvis
patienten ikke har samtykkekompetence, skal det fremgå, hvem der kan give samtykke på
patientens vegne (stedfortrædende samtykke).
Informeret samtykke:
Det skal fremgå, at der er indhentet informeret samtykke i forbindelse med kontakten til den
behandlingsansvarlige læge. Derudover skal det fremgå, at der er indhentet informeret
Samtykke til behandling fra patienten eller den stedfortrædende. Ingen behandling må
indledes eller fortsættes uden patientens eller den stedfortrædendes informerede samtykke.
Det gælder både for undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp,
genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den
enkelte patient. Kravet indebærer, at der skal informeres tilstrækkeligt, inden patienten tager
stilling til behandlingen. Samtykkekravet understreger patientens selvbestemmelsesret.
Altså:
Patientens frivillige accept af en bestemt og aktuel behandling/sygeplejeindsats.
Samtykket skal være givet baseret på fyldestgørende information fra en fagperson.
Informationen skal være mundtlig og patienten skal ved dialog have mulighed for at stille
spørgsmål. Informationen skal gives uanset om patienten har anmodet om denne eller ej.
Skriftlige vejledninger kan aldrig stå alene.
Samtykket kan være mundtligt, så længe dette er noteret i journalen, samt hvilken
information der givet og hvad borger har tilkendegivet.
Tilkommer der nye oplysninger eller ændringer i behandlingen, skal der indhentes et nyt
samtykke.
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Sundhedspersonale har pligt til at sikre sig at der er indhentet et Informeret samtykke
inden opstart af behandling eller sygepleje.
2. Indhentelse og videregivelse af helbredsoplysninger:
Borger som er fyldt 15 år, og som er i stand til at varetage eget helbred og overskue
konsekvenserne af sine handlinger, skal afgive samtykke til at indhente eller videregive
helbredsoplysninger. Er borger ikke i stand til selv at varetage sine interesser, skal
samtykket indhentes af værge eller anden person som er bemyndiget til dette, f.eks.
ægtefælle eller forældre.
I forbindelse med behandling: Samtykket skal gives til den sundhedsperson som
indhenter eller videregiver oplysningerne. Samtykket skal gives ved aktuelt behov for
videregivelse eller indhentelse. Samtykket kan afgives mundtligt og gælder for den aktuelle
behandling. Borger kan til en hver tid trække sit samtykke tilbage, så længe der ikke er
foretaget indhentning eller videregivelse.
Til andre formål end behandling: Skal være afgivet i forbindelse med det aktuelle
behov for indhentelse og/eller videregivelse af oplysninger, og skal være skriftligt.
Samtykket bortfalder et år efter det er givet. Samtykkeerklæringen findes i Nexus,
udfyldes, printes ud, og tages med til borger. Efter borger har underskrevet denne,
scannes erklæringen ind i Nexus og gemmes under Forløb: Breve og dokumenter. Borger
kan til en hver tid trække sit samtykke tilbage, så længe der ikke er foretaget indhentning
eller videregivelse.
Til Pårørende:
Jvf. Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt, dialog og samarbejde med
patienters pårørende.
Sundhedspersoners tavshedspligt udspringer af et grundlæggende princip om, at patienter
skal kunne give fuldstændige oplysninger i tillid til, at disse oplysninger ikke gives videre til
andre. Offentlige ansatte har tavshedspligt. Alle autoriserede sundhedspersoner har
tavshedspligt. Medhjælpere er omfattet af den samme tavshedspligt.
Tavshedspligten omfatter oplysninger af en vis følsom karakter, såkaldte Fortrolige
oplysninger. Oplysninger om personlige og økonomiske forhold er Fortrolige oplysninger,
og derfor er langt de fleste oplysninger som sundhedspersonale har kendskab til, Fortrolige
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oplysninger. F.eks. oplysninger om helbred, indlæggelses på sygehus eller skadestue,
sociale problemer, misbrug eller privatøkonomi. Sundhedspersonale må til gengæld godt
modtage information fra pårørende, uden at dette er strid med tavshedspligten. Det er
også tilladt at vejlede generelt om sygdom og behandling, samt de pårørende mulighed for
at yde og få støtte generelt. Videregivelse af Fortrolige oplysninger er dog ikke udelukket,
hvis Patienten har givet samtykke til videregivelse til pårørende.
Et samtykke gælder ikke generelt, men omfatter kun de konkrete typer af oplysninger,
som det aftales at videregive. Samtykket skal principielt være skriftligt og indgå i
journalen. Patienten har ret til at nægte, uanset konsekvenserne, hvis det er vigtigst for
patienten, det er derfor vigtig at patienten informeres via dialog om konsekvenser heraf.
Samtykkeerklæringen findes i Nexus, udfyldes, printes ud, og tages med til borger. Efter
borger har underskrevet denne, scannes erklæringen ind i Nexus og gemmes under Forløb:
Breve og dokumenter. Borger kan til en hver tid trække sit samtykke tilbage, så længe der
ikke er foretaget indhentning eller videregivelse.

Læs mere:
Bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved
videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208414
Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208414
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