
Sundhedslovens Kapitel 9 

Kapitel 9 

Tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. 

§ 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. 

Stk. 2. I de tilfælde, hvor en sundhedsperson efter §§ 41-46 er tillagt beføjelser efter de enkelte 

bestemmelser, påhviler det overordnede ansvar for, at oplysninger videregives eller indhentes i 

overensstemmelse med loven, den driftsansvarlige myndighed. 

Videregivelse af helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med behandling af patienter 

§ 41. Med patientens samtykke kan sundhedspersoner videregive oplysninger til andre sundhedspersoner 

om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger i forbindelse med 

behandling af patienten eller behandling af andre patienter. 

Stk. 2. Videregivelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger kan uden patientens samtykke ske, når 

1) det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb for patienten, og videregivelsen sker under 

hensyntagen til patientens interesse og behov, 

2) videregivelsen omfatter et udskrivningsbrev fra en læge, der er ansat i sygehusvæsenet, til patientens 

alment praktiserende læge eller den praktiserende speciallæge, der har henvist patienten til 

sygehusbehandling, 

3) videregivelsen omfatter et udskrivningsbrev fra en læge, der er ansat på privatejet sygehus, klinik 

m.v., til de i nr. 2 nævnte læger, når behandlingen er ydet efter aftale med et regionsråd eller en 

kommunalbestyrelse i henhold til denne lov 

4) videregivelsen er nødvendig til berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige 

hensyn til patienten, herunder en patient, der ikke selv kan varetage sine interesser, sundhedspersonen 

eller andre eller 

5) videregivelsen sker til patientens alment praktiserende læge fra en læge, der virker som stedfortræder 

for denne. 

Stk. 3. Patienten kan frabede sig, at oplysninger efter stk. 2, nr. 1-3, videregives. 

Stk. 4. Den sundhedsperson, der er i besiddelse af en fortrolig oplysning, afgør, hvorvidt videregivelse 

efter stk. 2 er berettiget. 



Stk. 5. Såfremt der videregives oplysninger efter stk. 2, nr. 4, skal den, oplysningen angår, snarest muligt 

herefter orienteres om videregivelsen og formålet hermed, medmindre orientering kan udelades efter anden 

lovgivning eller af hensyn til offentlige eller private interesser svarende til dem, der beskyttes i denne 

lovgivning. 

Stk. 6. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om videregivelse af 

helbredsoplysninger m.v. efter denne bestemmelse, herunder om videregivelsens omfang og om 

gennemførelsen heraf. 

§ 42. Samtykke efter § 41, stk. 1, kan være mundtligt eller skriftligt. Samtykket kan afgives til den 

sundhedsperson, der videregiver oplysninger, eller til den sundhedsperson, der modtager oplysninger. 

Samtykket skal indføres i patientjournalen. 1.-3. pkt. gælder tilsvarende, når patienten frabeder sig 

videregivelse af oplysninger, jf. § 41, stk. 3. 

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om det i stk. 1 nævnte samtykke. 

Indhentning af elektroniske helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med behandling af patienter 

§ 42 a. Læger og sygehusansatte tandlæger kan ved opslag i elektroniske systemer i fornødent omfang 

indhente oplysninger om en patients helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige 

oplysninger, når det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling af patienten. 

Stk. 2. Andre sundhedspersoner end de i stk. 1 nævnte kan ved opslag i elektroniske systemer, hvori 

adgangen for den pågældende sundhedsperson teknisk er begrænset til de patienter, der er i behandling på 

samme behandlingsenhed, som den pågældende sundhedsperson er tilknyttet, i fornødent omfang indhente 

oplysninger som nævnt i stk. 1 om aktuel behandling, når det er nødvendigt i forbindelse med aktuel 

behandling af patienten. 

Stk. 3. På behandlingssteder med elektroniske systemer, der kun indeholder oplysninger til brug for 

behandling, som gives på det pågældende behandlingssted, kan andre sundhedspersoner end de i stk. 1 

nævnte, som er ansat på behandlingsstedet, ved opslag i sådanne systemer i fornødent omfang indhente 

oplysninger som nævnt i stk. 1, når det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling af patienten. 

Dette gælder dog ikke, hvis behandlingsstedet har en i stk. 1 nævnt sundhedsperson ansat. 

Stk. 4. Ledelsen på et behandlingssted kan give tilladelse til, at enkelte eller grupper af 

sundhedspersoner, der er ansat på det pågældende behandlingssted, kan foretage opslag i elektroniske 

systemer efter stk. 1. Tilladelse efter 1. pkt. kan kun gives til sundhedspersoner, der har behov for at kunne 

foretage opslag efter stk. 1 med henblik på at kunne varetage de funktioner og opgaver, vedkommende er 

beskæftiget med. Beslutninger truffet efter 1. pkt. skal fremgå af en datasikkerhedsinstruks for 

behandlingsstedet. Beslutninger truffet efter 1. pkt. skal gøres offentligt tilgængelige. 



Stk. 5. Læger og sygehusansatte tandlæger kan endvidere indhente oplysninger som nævnt i stk. 1, hvis 

indhentningen er nødvendig til berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige 

hensyn til patienten, herunder en patient, der ikke kan varetage sine interesser, sundhedspersonen eller 

andre patienter. Tilsvarende gælder sundhedspersoner med tilladelse efter stk. 4. Tilsvarende gælder 

endvidere andre sundhedspersoner ved opslag i elektroniske systemer omfattet af stk. 2 og 3 på det 

behandlingssted, sundhedspersonen er ansat. 

Stk. 6. Uden for de i stk. 1 og 5 nævnte tilfælde kan læger og sygehusansatte tandlæger med patientens 

samtykke endvidere ved opslag i elektroniske systemer indhente oplysninger som nævnt i stk. 1 i forbindelse 

med behandling af patienter. 

Stk. 7. Patienten kan frabede sig, at en sundhedsperson indhenter oplysninger efter stk. 1-4. 

Stk. 8. Læger og sygehusansatte tandlæger kan under disses ansvar lade medicinstuderende indhente 

oplysninger efter stk. 1 og 5-7. 

Stk. 9. En sundhedsperson kan under dennes ansvar lade sekretærer yde teknisk bistand til opslag i 

oplysninger, som den pågældende sundhedsperson selv har adgang til, jf. stk. 1-8. 

§ 42 b. Samtykke efter § 42 a, stk. 6, og tilkendegivelse efter § 42 a, stk. 7, kan være mundtligt eller 

skriftligt. Samtykket eller tilkendegivelsen skal meddeles til den sundhedsperson, som indhenter 

oplysningerne. Samtykket eller tilkendegivelsen skal indføres i patientjournalen. 

§ 42 c. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om private dataansvarliges pligt til 

at registrere oplysninger om, hvem der har foretaget opslag i en patients elektroniske patientjournal 

(logning), samt om loggens indhold, opbevaring og sletning. 

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om patientens elektroniske adgang 

til oplysninger hos offentlige og private dataansvarlige om, hvem der har foretaget opslag i patientens 

elektroniske patientjournal, og på hvilket tidspunkt opslagene er foretaget. 

Videregivelse af helbredsoplysninger m.v. til andre formål 

§ 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 

myndigheder, organisationer, private personer m.fl. 

Stk. 2. Videregivelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger kan uden patientens samtykke ske, når 

1) det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningen skal videregives og 

oplysningen må antages at have væsentlig betydning for den modtagende myndigheds sagsbehandling, 

2) videregivelsen er nødvendig for berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af 

væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre eller 

3) videregivelsen er nødvendig for, at en myndighed kan gennemføre tilsyns- og kontrolopgaver. 



Stk. 3. Den sundhedsperson, der er i besiddelse af en fortrolig oplysning, afgør, hvorvidt videregivelse 

efter stk. 2 er berettiget. 

Stk. 4. Såfremt der videregives oplysninger efter stk. 2, nr. 2, skal den, oplysningen angår, snarest muligt 

herefter orienteres om videregivelsen og formålet hermed, medmindre orientering kan udelades efter anden 

lovgivning eller af hensyn til offentlige eller private interesser svarende til dem, der beskyttes i denne 

lovgivning. 

§ 44. Samtykke efter § 43, stk. 1, skal være skriftligt. Kravet om skriftlighed kan dog fraviges, når sagens 

karakter eller omstændighederne i øvrigt taler derfor. Samtykket skal indføres i patientjournalen. 

Stk. 2. Samtykke efter stk. 1 bortfalder senest 1 år efter, at det er givet. 

Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om det i stk. 1 nævnte samtykke. 

Videregivelse af helbredsoplysninger til pårørende og læge vedrørende afdøde patienter 

§ 45. En sundhedsperson kan videregive oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag og 

dødsmåde til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde 

afdøde i behandling, såfremt det ikke må antages at stride mod afdødes ønske og hensynet til afdøde, eller 

andre private interesser ikke taler afgørende herimod. Der kan endvidere videregives oplysninger til afdødes 

nærmeste pårørende efter reglen i § 43, stk. 2, nr. 2. 

Videregivelse af helbredsoplysninger til særlige formål (forskning, statistik m.v.) 

§ 46. Oplysninger om enkeltpersoners helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige 

oplysninger fra patientjournaler m.v. kan videregives til en forsker til brug for et konkret biomedicinsk 

forskningsprojekt, såfremt der er meddelt tilladelse til projektet efter lov om et videnskabsetisk 

komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 

Stk. 2. Oplysninger som nævnt i stk. 1 kan, når et forskningsprojekt ikke er omfattet af lov om et 

videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter, endvidere videregives til 

en forsker til brug ved et konkret forskningsprojekt af væsentlig samfundsmæssig interesse efter 

godkendelse af Sundhedsstyrelsen, som fastsætter vilkår for videregivelsen. 

Stk. 3. Der må kun ske efterfølgende henvendelse til enkeltpersoner, i det omfang de sundhedspersoner, 

der har behandlet de pågældende, giver tilladelse hertil. 

§ 47. Oplysninger som nævnt i § 46 kan videregives til brug for statistik eller planlægning efter 

godkendelse af Sundhedsstyrelsen, som fastsætter vilkår for oplysningernes anvendelse m.v., jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. Videregivelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger kan ske uden godkendelse af Sundhedsstyrelsen, 

når det følger af lov, at oplysningerne skal videregives. 



§ 48. Oplysninger, der er indhentet efter §§ 46 og 47 til brug for forskning, statistik eller planlægning, 

må ikke senere behandles i andet end statistisk eller videnskabeligt øjemed. 

Stk. 2. Offentliggørelse af oplysninger som nævnt i stk. 1 må kun ske i en form, hvori oplysningerne ikke 

kan henføres til enkeltpersoner. 

Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om videregivelse af oplysninger efter 

§ 46, stk. 2, og § 47, stk. 1. 

Videregivelse til tredjelande 

§ 49. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om videregivelse af oplysninger efter 

dette kapitel til tredjelande. 

 


