
 

Dias 1 

Unge patienter og deres 
pårørende - hvad siger juraen? 
 

 

ved 

 

Peter Bak Mortensen 



 

Dias 2 

De juridiske emner og lovene 

Selvbestemmelse  

Tavshedspligt  

 

Sundhedsloven 

 

Tvangsbehandlingsloven  

Serviceloven 

Forældreansvarsloven 
 

Sundhedsret 



 

Dias 3 

Hvornår er man ung? 

 

Er det mellem 16 og 26 år? 

 

Hvad siger sundhedsloven? 

 

 

Man er ung, når man er mellem 15 og 17 år. 

 

Når man er fyldt 18 år, er man voksen 
(myndig). 

 

Sundhedsret 



 

Dias 4 

Mød Ole 21 år  
Han har leukæmi 

Sundhedsret 



 

Dias 5 

Information om diagnose 

  

 Afdelingen vil naturligvis informere Ole om 
diagnosen mm., men han siger klart, at han 
ikke vil kende diagnosen. 

  

 Er der pligt til at informere Ole om diagnosen 
mm.?  

  

 Nej, der er pligt til ikke at informere, jf. 

sundhedslovens § 17, stk. 3. 

  

   

  

 

 

Sundhedsret 



 

Dias 6 

Information om diagnose 

 Afdelingen vil naturligvis informere Ole om 
diagnosen mm., men han siger klart, at han 
ikke vil kende diagnosen. 

  

 Skal eller må afdelingen i stedet informere 
Oles forældre?  

  

 Nej, sundhedspersoner har tavshedspligt, 
med mindre Ole samtykker til, at forældrene 
informeres, jf. sundhedslovens § 40 og § 43. 

 

 

Sundhedsret 



 

Dias 7 

Ret til fortrolighed  

 Kan det alligevel være lovligt at informere Oles 
forældre, uden at Ole har samtykket til det? 

 

 Ja, under helt specielle omstændigheder. 

 

 Oles forældre kan informeres, hvis 
sundhedspersonen finder, at det er nødvendigt 
”for berettiget varetagelse af en åbenbar 
almen interesse eller af væsentlige hensyn til 
patienten, sundhedspersonen eller andre”, jf. SUL 

§ 43, stk. 2, nr. 2. 

 Denne regel kaldes værdispringsreglen 

Sundhedsret 



 

Dias 8 

Samtykke til behandling 

  

 Afdelingen foreslår, at Ole får 
kemoterapi. 

 

 Er det Ole og/eller hans forældre, der 
skal samtykke til denne behandling? 

 

 Det skal kun Ole, jf. sundhedslovens § 15 

 

Sundhedsret 



 

Dias 9 

Hvis Ole er inhabil 

 Ole er stærkt udviklingshæmmet og bor på et 
kommunalt bosted for udviklingshæmmede. 

 

 Kan Ole give samtykke til behandlingen? 

 

 Nej, kun en habil person kan give et gyldigt 
samtykke. 

 

 Hvem skal så samtykke til behandlingen? 

  

 Det skal de nærmeste pårørende, jf. sundhedslovens 

§ 18 

Sundhedsret 



 

Dias 10 

Hvis Ole er inhabil 2 

 De nærmeste pårørende samtykker til 
behandlingen. Men Ole protesterer både 
verbalt og fysisk mod at blive behandlet. 

 

 Kan personalet alligevel behandle Ole? 

 

 Nej, ikke medmindre betingelserne for 
tvangsbehandling efter tvangsbehandlings-
loven er opfyldt.  

 

  

Sundhedsret 



 

Dias 11 

Tvangsbehandlingsloven 
Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile 

  

 Loven gælder for varigt inhabile, der er fyldt 15 år  

 

 Betingelserne for tvangsbehandling: 

 

• undladelse af behandling vil væsentligt forringe 
patientens helbred, 

• behandling er nødvendig for at forhindre denne 
forringelse, og  

• der skal foreligge samtykke både til behandling og 
anvendelse af tvang. 

 

  

Sundhedsret 



 

Dias 12 

Hvis Ole er inhabil 3 

 Ole protesterer ikke længere mod at blive 
behandlet. De nærmeste pårørende vil imidlertid 
ikke samtykke til kemoterapi. Personalet kan ikke 
overtale de pårørende, selvom Ole sandsynligvis 
vil dø uden behandlingen. 

 
 Kan personalet alligevel behandle Ole? 
 
 Nej, ingen behandling må indledes eller fortsætte 

uden et gyldigt samtykke, jf. sundhedslovens § 15. 

 
 Er der andre end de nærmeste pårørende, der kan 

give samtykke?   
 
 Ja, det kan Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. 

sundhedslovens § 18, stk. 4. 

Sundhedsret 



 

Dias 13 

Hvis Ole er inhabil 4 

 En bekymret sygeplejerske fra bostedet ringer 
til afdelingen for at høre, hvordan det går med 
Ole. 

 

 Må afdelingens personale informere 
sygeplejersken om diagnosen?  

 

 Nej, hensynet til at informere sygeplejersken 
vejer ikke klart tungere end hensynet til at 
bevare fortrolighed om Oles helbred. 

 

Sundhedsret 



 

Dias 14 

Mød Lise 17 år  
Hun har en hjernetumor 

Sundhedsret 



 

Dias 15 

Information om diagnose  

 Afdelingen vil naturligvis informere Lise om 
diagnosen mm., men Lises forældre forbyder 
personalet at informere Lise, fordi det efter 
deres mening vil fratage Lise ethvert håb. 

 

 Skal eller må afdelingen informere Lise?  

 

 Lise skal informeres, jf. sundhedslovens §§ 15 og 17. 

 

 

Sundhedsret 



 

Dias 16 

Information om diagnose 2 

 Lises forældre beder personalet om at få at 
vide, hvad Lise fejler og hvilken behandling, 
der kan tilbydes. 

 

 Skal eller må afdelingen informere 
forældrene?  

 

 Forældrene har ret til samme information 
som Lise, jf. sundhedslovens § 17.  

 

 

Sundhedsret 



 

Dias 17 

Ret til fortrolighed 

 Lises klasselærer, som har været en 
uvurderlig støtte for Lise gennem hele hendes 
skoletid, besøger Lise på hospitalet. 
Klasselæreren beder afdelingssygeplejersken 
fortælle, hvad prognosen for Lise er. 

 

 Skal eller må afdelingssygeplejersken 
informere klasselæreren om prognosen?  

 

 Nej, sygeplejersken har tavshedspligt. 
Sygeplejersken må henvise til Lise.  

 

 

Sundhedsret 



 

Dias 18 

Ret til fortrolighed 

 Lises fortæller en aften sygeplejersken, at 
faderen tvinger hende til sex og moderen 
gøre ikke noget, selvom hun godt ved det . 

 

 Skal eller må sygeplejersken informere de 
sociale myndigheder om dette, selvom Lise 
ikke vil have, at de sociale myndigheder 
informeres? 

 

 Ja, sygeplejersken har pligt til at indberette 
det til de sociale myndigheder , jf. servicelovens § 

153. 

 

 

Sundhedsret 



 

Dias 19 

Samtykke til behandling 

  

 Afdelingen foreslår, at Lise får 
kemoterapi. 

 

 Er det Lise og/eller hendes forældre, 
der skal samtykke i denne 
behandling? 

 

 Det skal kun Lise, jf. sundhedslovens § 17 

 

Sundhedsret 



 

Dias 20 

Hvis Lise er inhabil 

 Tumoren har påvirket Lises hjerne så meget, 
at Lise ikke kan overskue konsekvensen af at 
sige ja eller nej til behandling. 

 

 Kan Lise give samtykke til behandlingen? 

 

 Nej, kun en habil person kan give et gyldigt 
samtykke. 

 

 Hvem skal så samtykke til behandlingen? 

  

 Det skal forældrene, jf. sundhedslovens § 17, stk. 2. 

Sundhedsret 



 

Dias 21 

Hvis Lise er inhabil 2 

 Forældrene samtykker til behandlingen. Men 
Lise protesterer både verbalt og fysisk mod at 
blive behandlet. 

 

 Kan personalet alligevel behandle Lise? 

 

 Nej, ikke medmindre betingelserne for 
tvangsbehandling efter tvangsbehandlings-
loven er opfyldt.  

 

  

Sundhedsret 



 

Dias 22 

Hvis Lise er inhabil 3 

 Lise protesterer ikke længere mod at blive 
behandlet.  Forældrene vil imidlertid ikke længere 
samtykke til kemoterapi. Personalet kan ikke 
overtale forældrene, selvom Lise sandsynligvis vil 
dø uden behandlingen. 

 
 Kan personalet alligevel behandle Lise? 
 
 Nej, ingen behandling må indledes eller fortsætte 

uden et gyldigt samtykke. 
 
 Er der andre end forældrene, der kan give 

samtykke?   
 
 Ja, det kan børn- og ungeudvalget i kommunen, jf. 

servicelovens § 63. 

Sundhedsret 



 

Dias 23 

Tak for opmærksomheden 



 

Dias 24 

Reklame 

Sundhedsret 



 

Dias 25 

Relevante lovbestemmelser 

Sundhedsret 



 

Dias 26 

Sundhedsloven 
Ret til ikke - viden 

  

 § 16. Patienten har ret til at få information 
om sin helbredstilstand og om behandlings-
mulighederne, herunder om risiko for 
komplikationer og bivirkninger. 

 

 Stk. 2. Patienten har ret til at frabede sig 
information efter stk. 1. 

Sundhedsret 



 

Dias 27 

Sundhedsloven 
Informeret samtykke 

 § 17. En patient, der er fyldt 15 år, kan selv 
give informeret samtykke til behandling. 
Forældremyndighedens indehaver skal tillige 
have information, jf. § 16, og inddrages i 
den mindreåriges stillingtagen. 

 

 Stk. 2. Såfremt sundhedspersonen efter en 
individuel vurdering skønner, at patienten, 
der er fyldt 15 år, ikke selv er i stand til at 
forstå konsekvenserne af sin stillingtagen, 
kan forældremyndighedens indehaver give 
informeret samtykke. 

Sundhedsret 



 

Dias 28 

Sundhedsloven 
Varigt inhabil 

 § 18. For en patient, der varigt mangler evnen 
til at give informeret samtykke, kan de 
nærmeste pårørende give informeret samtykke 
til behandling. ….. 

 

 Stk. 4. Skønner sundhedspersonen, at de 
nærmeste pårørende, værgen eller 
fremtidsfuldmægtigen jf. stk. 1, forvalter 
samtykket på en måde, der åbenbart vil skade 
patienten eller behandlingsresultatet, kan 
sundhedspersonen gennemføre behandlingen, 
såfremt Styrelsen for Patientsikkerhed giver sin 
tilslutning hertil. 

Sundhedsret 



 

Dias 29 

Sundhedsloven 
Ret til fortrolighed 

 

 § 40. En patient har krav på, at 
sundhedspersoner iagttager tavshed om, 
hvad de under udøvelsen af deres erhverv 
erfarer eller får formodning om angående 
helbredsforhold, øvrige rent private forhold 
og andre fortrolige oplysninger, jf. dog 
reglerne i dette kapitel. 

Sundhedsret 



 

Dias 30 

Sundhedsloven 
Ret til fortrolighed  

 

 § 43. Med patientens samtykke kan 
sundhedspersoner til andre formål end 
behandling videregive oplysninger om 
patientens helbredsforhold, øvrige rent 
private forhold og andre fortrolige oplysninger 
til sundhedspersoner, myndigheder, 
organisationer, private personer m.fl. 

Sundhedsret 



 

Dias 31 

Lov om social service - indberetningspligt 

 § 153. Personer, der udøver offentlig tjeneste eller 
offentligt hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis 
de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab 
til eller grund til at antage, 

 
1) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for 

særlig støtte, 
 
2) at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for 

særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold, 
 
3) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for 

særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige 
skolefravær eller undladelse af at opfylde 
undervisningspligten, eller 

 
4) at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for 

overgreb. 

Sundhedsret 



 

Dias 32 

Lov om social service 

 § 63. Hvis forældremyndighedsindehaveren 
undlader at lade et barn eller en ung 
undersøge eller behandle for en livstruende 
sygdom eller en sygdom, der udsætter barnet 
eller den unge for betydelig og varigt nedsat 
funktionsevne, kan børn og unge-udvalget 
træffe afgørelse om at gennemføre 
undersøgelsen eller behandlingen. 

Sundhedsret 



 

Dias 33 

Relevante vejledninger 
  

 Vejledning nr. 9350 af 18. april 2006 om 
sundhedspersoners underretningspligt over for 
kommunen 

 

 Vejledning nr. 9494 af 4. juli 2002 om 
sundhedspersoners tavshedspligt dialog og  

 samarbejde med patienters pårørende 

 

 Vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om 
information og samtykke og om videregivelse af 
helbredsoplysninger mv. 

 

 Vejledning  nr. 155 af 14. september 1998 om 
aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger 

Sundhedsret 


