
FAQ: 

Hvornår skal og må du videregive journaloplysninger 

til andre end patienten selv?  
Udgangspunktet er tavshedspligt 

 

Patienten har krav på, at du som læge overholder tavshedspligten om de 

helbredsforhold og fortrolige oplysninger, som du får viden om i dit virke som 

praktiserende læge.  

Patienten har altid ret til at bede om aktindsigt i sine egne journaloplysninger og 

kan give andre fuldmagt til at indhente oplysningerne på sine vegne. Du kan 

læse mere om ret til aktindsigt i PLO’s FAQ her. 

Reglerne om tavshedspligten og videregivelse af journaloplysninger følger 

af sundhedslovens kapitel 9. 

Videregivelse af helbredsoplysninger til private 

I visse tilfælde efterspørger private andres journaloplysninger. Det kan fx være 

pårørende til en patient eller en arbejdsgiver. Du kan læse mere om 

videregivelse af helbredsoplysninger til private her. 

Videregivelse af helbredsoplysninger til myndigheder 

I visse situationer kan du som læge videregive journaloplysninger til 

myndighederne også uden patientens samtykke. Du kan læse mere om 

videregivelse af helbredsoplysninger til myndigheder her.  

https://www.laeger.dk/faq-om-aktindsigt-i-almen-praksis
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210110#id56770dec-1ec6-44de-9fb0-8fabec8f4a62
https://www.laeger.dk/generelt-om-at-videregive-helbredsoplysninger-til-private
https://www.laeger.dk/generelt-om-at-videregive-helbredsoplysninger-til-private
https://www.laeger.dk/videregivelse-af-oplysninger-til-myndigheder
https://www.laeger.dk/videregivelse-af-oplysninger-til-myndigheder


Anmodning om journaloplysninger fra Patienterstatningen 

Som læge har du pligt til at fremsende relevant journalmateriale til 

Patienterstatningen, når de anmoder om det. Du kan ikke kræve honorar for det, 

jf. § 37 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. 

Læs mere om Patienterstatningens anmodning om journaloplysninger  

Videregivelse af journaloplysninger til politiet og Styrelsen for 

Patientsikkerhed 

Anmoder politiet om journaloplysninger med henblik på at efterforske 

forbrydelser er udgangspunktet, at du har tavshedspligt. Der er dog en række 

undtagelser hertil, hvis patienten samtykker og i visse tilfælde uden patientens 

samtykke.  

Anmoder politiet eller Styrelsen for Patientsikkerhed om oplysninger om en 

afdød patients sundhedsforhold og andre fortrolige oplysninger, der er 

nødvendige for myndighedernes vurdering, af om der skal iværksættes et 

retslægeligt ligsyn, har du som læge pligt til at videregive oplysningerne, jf. 

sundhedslovens § 45 a. 

Da der er tale om en lovfastsat pligt for lægen, har Sundheds- og 

Ældreministeriet i konkrete tilfælde vurderet, at læger ikke har ret til at 

opkræve betaling for videregivelse af oplysningerne. Der er ikke nogen aftale 

om honorering på området.  

Du kan læse mere om lægers samarbejde med politiet her  

  

Få svar på mange andre spørgsmål i PLO's store FAQ om overenskomsten og 

arbejdet i almen praksis  

https://www.laeger.dk/patienterstatningen-anmodning-om-journaloplysninger
https://www.laeger.dk/patienterstatningen-anmodning-om-journaloplysninger
https://www.laeger.dk/laegers-samarbejde-med-politiet
https://www.laeger.dk/faq-om-overenskomsten-og-arbejdet-almen-praksis
https://www.laeger.dk/faq-om-overenskomsten-og-arbejdet-almen-praksis


For yderligere information kontakt 

Lægeforeningens sekretariat, Jura og Etik 

Medlemsservice på telefon 3544 8107 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet  

 

https://www.laeger.dk/plorientering-20/2019#Tiltoppen

