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Lovgivning 

Når man tilgår en borgers oplysninger i Sundhedsjournalen, bliver man mødt af et samtykkevin-

due, hvor man skal angive, om man har borgerens samtykke, eller om indhentning af oplysnin-

ger sker af hensyn til andet aktuelt behandlingsforløb samt begrundelse herfor. 

 

Vær opmærksom på, at man kan støde på information via Sundhedsjournalen, som ligger uden 

for ens opgave. Sørg i kommunen for at have en procedure for, hvad man som medarbejder 

skal stille op med den information.  

 

Der skal være en behandlerrelation. Ellers er opslaget ulovligt. 

Bekendtgørelse af Sundhedsloven (LBK nr 210 af 27/01/2022) 

Indhentning af elektroniske helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med behandling af pa-

tienter 

§ 42 a. Sundhedspersoner kan ved opslag i elektroniske systemer i fornødent om-
fang indhente oplysninger om en patients helbredsforhold og andre fortrolige oplys-
ninger, når det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling af patienten. 

Stk. 2. Sundhedspersoner kan endvidere ved opslag i elektroniske systemer indhente 
oplysninger som nævnt i stk. 1, hvis indhentningen er nødvendig til berettiget vareta-
gelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, herunder 

en patient, der ikke kan varetage sine interesser, sundhedspersonen eller andre. 
Stk. 3. Uden for de i stk. 1 og 2 nævnte tilfælde kan sundhedspersoner og andre per-

soner, der efter lovgivningen er undergivet tavshedspligt, med patientens samtykke 

ved opslag i elektroniske systemer indhente oplysninger som nævnt i stk. 1 i forbin-
delse med behandling af patienter. 

Stk. 4. Andre personer, der efter lovgivningen er undergivet tavshedspligt, kan ved 
opslag i elektroniske systemer indhente oplysninger som nævnt i stk. 1, hvis det er 
nødvendigt af hensyn til den samlede aktuelle behandling af patienten, eller hvis det er 

nødvendigt med henblik på at yde teknisk bistand til sundhedspersoners indhentning 
af oplysninger efter stk. 1 og 2, i det omfang ledelsen på behandlingsstedet har givet til-
ladelse hertil. 

Stk. 5. Patienten kan ved tilkendegivelse frabede sig, at der indhentes oplysninger ef-
ter stk. 1 og 4. 

Stk. 6. Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler for autoriserede sundheds-

personers adgang til at indhente oplysninger i elektroniske systemer om helbredsfor-
hold og andre fortrolige oplysninger om en patient, der aktuelt er i behandling, og om 
andre patienter med henblik på at støtte sundhedspersonen i at træffe sundhedsfaglige 

beslutninger som led i patientbehandling. Det gælder også genetiske oplysninger, der 
opbevares af Nationalt Genomcenter. Sundhedsministeren kan endvidere fastsætte 
nærmere regler om de pågældende autoriserede sundhedspersoners mulighed for at 

anvende teknisk bistand i forbindelse med indhentning af de oplysninger, der er nævnt 
i 1. pkt. 
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Bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved vi-

deregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. (BEK nr 359 af 04/04/2019) 

 

§ 1. Ved behandling forstås undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fød-

selshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i 
forhold til den enkelte patient, jf. sundhedslovens § 5. 
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