Den 30. november 2016
Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)
Kristianiagade 12
2100 København Ø

Vedr. Høring - Udkast til ændring af sundhedsloven (Bedre brug af helbredsoplysninger m.v.)
Dansk Psykiatrisk Selskab har fremsendt følgende høringssvar til LVS:
LVS: Ovennævnte forslag til ændring af sundhedsloven er sendt i høring. Det drejer sig overordnet om
følgende tre punkter:
1.
En klar og utvetydig hjemmel i loven til anvendelse af helbredsoplysninger til andre
formål end behandling.
Dette område har været genstand for stor opmærksomhed, da loven ikke gav klar hjemmel til den
praksis, der var almindelig på hospitalerne i forbindelse med kvalitetssikring mv.
Der er indsat en §42 d og e som nu beskriver, hvem der må få adgang til patientoplysningerne, og
hvordan patienterne kan give samtykke eller bede sig fritaget.
Lovforslaget indebærer jf. §43 d stk. 1, at autoriserede sundhedspersoner med patientens
samtykke kan indhente oplysninger til andre formål end behandling.
Lovforslaget indebærer endvidere jf. §43 d stk. 2 , at tidligere behandlere samt andre autoriserede
eller personer, der er omfattet af tavshedspligt kan indhente oplysninger om patienten uden
samtykke, hvis en række krav er opfyldt. Dog kan patienten ifølge §43 d. stk. 3 tilkendegive, at
patienten frabeder sig, at der indhentes oplysninger efter stk. 2. Det betyder altså, at oplysningerne
efter stk. 2 kan indhentes uden samtykke med mindre patienten har meddelt, at patienten frabeder sig
noget sådant.
DPS: Ad 1) Det virker umiddelbart som en fornuftig afklaring og vil formentlig også være en hensigtsmæssig
forbedring i forhold til anvendelse af journaler i forskningssammenhæng.
2.
Videregivelse af oplysninger til retslægeligt ligsyn og retslægelig obduktion.
Lovforslaget vil indebære, at sundhedspersoner får pligt til at videregive helbredsoplysninger til
politiet og Styrelsen for Patientsikkerhed på anmodning, sådan at der kan foretages en vurdering om
retslægeligt ligsyn eller obduktion, altså i forhold til de to myndigheders lovbestemte
sagsbehandling. Ifølge gældende lov sker en evt. videregivelse af helbredsoplysningerne på
baggrund af sundhedspersonens vurdering. Sundhedspersonen kan altså videregive, men skal ikke.
Videregiver en sundhedsperson ifølge gældende lovgivning ikke helbredsoplysninger på en afdød
patient på anmodning fra fx politiet, er myndigheden henvist til at forsøge at få en retskendelse.
Regeringen ønsker altså med lovforslaget at etablere en pligt for sundhedspersoner til på anmodning
fra politiet eller Styrelsen for Patientsikkerhed til at videregive helbredsoplysninger om afdøde i
sager, hvor der skal tages stilling til, om der skal iværksættes retslægeligt ligsyn eller obduktion.
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Det nævnes eksplicit i lovforslagets bemærkninger, at regeringen ikke anser det for hensigtsmæssigt,
at dette område fremover reguleres efter den værdispringsregel, der findes i Sundhedslovens §43 stk.
2 nr. 2., som omhandler videregivelse, der er nødvendig for berettiget varetagelse af en åbenbar
almen interesse. Man ønsker altså på dette specifikke punkt at fravige det hidtil eksisterende princip
om, at det er sundhedspersonen, der foretager en vurdering af, om helbredsoplysninger skal
videregives.
LVS’ sekretariat har kort kommunikeret med Lægeforeningens juridiske chef om dette. Det oplyses,
at Lægeforeningen forholder sig meget kritisk til denne del af lovforslaget.
DPS: Ad 2) Vi deler i høj grad den bekymring, som Lægeforeningens juridiske chef udtrykker. En vurdering
af, om oplysninger kan udleveres, bliver til en pligt til, at oplysninger skal udleveres. Selv om der er tale om,
at det er posthumt, så vil ændringen i loven alligevel få betydning for patienterne, mens de lever. Det rokker
ved en af grundpillerne i lægers virke, nemlig det privilegerede læge-patient forhold og tavshedspligten, der
knytter sig dertil.
3.
Forenklede procedurer for forældres samtykke til behandling af deres børn, hvad angår
mindre omfattende behandlinger ved tandlæge eller sundhedsplejerske.
DPS: Ad 3) Ikke umiddelbart nogle kommentarer.
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