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DPS Høringssvar vedr. vejledning om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger 
 

Dansk Psykiatrisk Selskab skal indledningsvist bemærke, at retten til aktindsigt for patienter i flere regioner 

uden videre kan opnås via sundhed.dk, da der her er adgang til journalmateriale mm.  

 

Dansk Psykiatrisk Selskab takker derefter for muligheden til at afgive høringssvar.  

 

Af udkastet til vejledningens punkt 5.2 (Hvem har ret til aktindsigt?) fremgår det, at der kan være muligt at 

videregive helbredsoplysninger til pårørende, selvom afdøde udtrykkeligt har modsat sig dette. Betingelsen 

for videregivelse efter denne paragraf er, at videregivelsen er nødvendig – for at imødekomme en berettiget 

varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller 

andre  jf. lovens § 43, stk. 2, nr. 2. Dette indebærer ikke en ret, men en mulighed for at oplysningerne kan 

udleveres, uden at tavshedspligten dermed tilsidesættes.  

 

Det bemærkes, at for så vidt angår videregivelse af helbredsoplysninger til varetagelse af en åbenbar almen 

interesse forudsættes det, at en sådan videregivelse kun undtagelsesvis vil finde sted! Dansk Psykiatrisk 

Selskab bifalder, at det således fortsat tilkommer den sundhedsperson, som er i besiddelse af en fortrolig 

oplysning, at afgøre, hvorvidt videregivelse af helbredsoplysningerne posthumt til pårørende skal finde sted. 

 

Dansk Psykiatrisk Selskab skal fortsat påpege vigtigheden af, at sundhedspersonen – også ift. politi og 

Styrelsen for patientsikkerhed – kan videregive helbredsoplysninger posthumt, men ikke er forpligtet hertil 

for dermed at sikre en af grundpillerne i lægers virke: fortrolighedsforholdet mellem læge og patient og den 

dertil knyttede tavshedspligt. 

 

Jf. vejledningens pkt. 4: Retten til aktindsigt omfatter også ikke-optegnelsespligtige oplysninger, som måtte 

indgå i journalen, samt evt. brevveksling med f.eks. andre myndigheder eller pårørende, der indgår i 

journalen som bilag.  

 

Dansk Psykiatrisk Selskab skal fremhæve, at dokumentation fra andre myndigheder/retsvæsen og evt. 

erklæringer/brevvekslinger –  f.eks. i forbindelse med verserende kriminalitet –  må anses at være undtaget 

herfra, om end materialet måtte indgå som bilag i journalen. Retslige erklæringer vil typisk ”tilhøre” den 

anden myndighed, som har rekvireret en sådan, og denne vil have betydning for et retsligt forhold eller evt. 

verserende kriminalitet, som ikke hensigtsmæssigt skal tilfalde patienten. Aktindsigt i sådanne erklæringer 

må det tilfalde den pågældende myndighed at træffe beslutning om. 

 

På vegne af Dansk Psykiatrisk Selskab 

Sekretær i DPS, overlæge Ulla Almegaard 

 
  

 


