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Juridiske problemstillinger: Spørgsmål og svar 

De juridiske spørgsmål er besvaret af specialkonsulent Henrik Kristensen, Sundhedsstyrelsen, Til-

syn & Patientsikkerhed, maj 2013. 

1. Hvilket ansvar har en læge, som anbefaler en anden læge/sygeplejerske mm. en bestemt 

behandling? (hvis man fx ringer til en specialist på et andet sygehus, som så rådgiver om-

kring behandlingen – har specialist så et ansvar?) Og er dette ansvar anderledes under te-

lemedicin sammenlignet med eksempelvis en almindelig telefonsamtale. 

 

Ved telemedicin (hvor en sundhedsperson ved forelæggelse af video, billeder, lyd og målresul-

tater inddrager en specialist, der ikke er fysisk tilstede der, hvor patienten befinder sig - eksem-

pelvis fremsendelse af billeder af sår) er specialistens selvstændige ansvar beskrevet i Sund-

hedsstyrelsens vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin. Som det 

fremgår af vejledningen har en specialist også et selvstændigt ansvar i andre situationer end te-

lemedicin – eks. en almindelig telefonsamtale. I telemedicin vil ansvaret afhængig af omstæn-

digheder typisk være mere skærpet, da specialisten i modsætning til en telefonsamtale dermed 

får et direkte og mere generelt grundlag at foretage sin vurdering på, da denne forelægges vi-

deo, billeder, lyd og dynamiske målresultater. Det er imidlertid centralt ved brug af specialister 

i telemedicin - som også fremhævet i vejledningen - at det på forhånd bør være klart for både 

rekvirenten og specialisten, hvilke forudsætninger der lægges til grund, herunder særligt specia-

listens rolle i forbindelse med indhentelse af dennes vurdering. 

 

2. Stilles man til ansvar, hvis man i pleje.net har noteret en besked som ”læst”?  

 

Ja, enhver handling inden for sundhedsfaglig virksomhed skal foretages med omhu og samvit-

tighedsfuld – og herunder om det er nødvendigt med videre opfølgning. Se dog også svaret på 

det sidste spørgsmål. 

 

3. Holder det juridisk, når en patient henvises til sårambulatoriet uden henvisning fra en 

praktiserende læge? 

 

Vi forstår ikke helt spørgsmålet – hvordan skulle dette ske?. Under alle omstændigheder er en 

henvisning en anmodning om at tage en patient i behandling – en henvisning kan ikke ske uden 

forudgående informeret samtykke fra patientens side – hvis der foreligger et samtykke til be-

handling på sårambulatoriet er dette derfor principielt nok, medmindre der fra regionen eller 

kommunens kræves bestemte procedurer. 
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4. Hvem har ansvaret, hvis billeder og data ikke kommer ind rettidigt og at behandlingen 

dermed forsinkes? Sårambulatoriet eller hjemmeplejen? 

 

Som ovennævnt er det centralt ved brug af specialister i telemedicin, at det på forhånd bør være 

klart for både rekvirenten og specialisten, hvilke forudsætninger der lægges til grund, herunder 

særligt specialistens rolle i forbindelse med indhentelse af dennes vurdering. 

Ud fra beskrivelsen fra det konkrete telemedicinske projekt, hvor sårsygeplejersken ikke kan 

anses for at være sårambulatorielægens medhjælp, og der er tale om et formaliseret fast samar-

bejde, er det Sundhedsstyrelsens opfattelse, at kommunen og sårambulatoriet sammen bær ud-

arbejde en samarbejdsaftale/instruks om, hvilket ansvar de medvirkede sundhedspersoner kon-

kret har – eksempelvis i situationer hvor billeder og data ikke kommer ind rettidigt. 

 

 


