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1. Formål 

 
Formålet med dette dokument er at beskrive de arbejdsgange, medarbejderne skal benytte, når de 

skal forholde sig til borgerens samtykke. 

 

Det retningsgivende dokument har relevans inden for to områder; behandling af personoplysninger 

og modtagelse af sundhedsfaglig behandling. 

 

 

2. Anvendelsesområde 
 

Situationer hvor et samtykke kan være relevant  

 

Et samtykke er relevant i de situationer, hvor en medarbejdere vurderer, at der er behov for at 

sende personoplysninger ud af institutionen.  

Der kan være situationer hvor medarbejderen vurderer, at der skal tages kontakt til eksterne 

samarbejdspartnere f.eks. pårørende, andre forvaltninger eller læge. 

 

Når medarbejderen har indhentet et samtykke, er det medarbejderens ansvar at sikre sig, at 

borgere med og uden værger, børn med forældremyndighed samt unge over 15 år fortsat 

samtykker. 

 

 

 

Inden påbegyndt sundhedsfagligbehandling ved læge, fysioterapeut eller lignende er det dén 

sundhedsperson, der er ansvarlig for behandlingen, der er forpligtet til at sikre sig, at der er 

indhentet et informeret samtykke samt er samtykket til behandlingen fortsat er gældende.  

 

Et samtykke er tilknyttet den enkelte opgave i at vidergive konkrete oplysninger eller det enkelte 

behandlingsforløb. Samtykket ophører ved opgaveløsningens eller behandlingens ophør. 

 

Et samtykke knytter sig til borgerens selvbestemmelsesret. 

Ved behandling af personfølsomme oplysninger, herunder videregivelse af oplysninger til pårørende, 

læge eller anden behandlingsansvarlig uden for institutionen, skal medarbejderen, som hovedregel, 

have samtykke til at videregive oplysninger. Er borgeren/barnet inhabil eller under 15 år, er det 

værge eller forældremyndighedsindehaveren som giver samtykke.  

 

Samtykke 

 
1. Medarbejderen skal kunne påvise, at borgeren/barnet har givet samtykke til behandling af 

sine personoplysninger jfr. Databeskyttelsesforordningen kapitel 4, artikel 24. Det er derfor 

vigtigt at medarbejderen dokumenterer samtykket i Sensum 

2. Et samtykke kan gives mundtligt, skriftligt eller stiltiende men aldrig passivt. 



3. Hvis borgerens/barnets samtykke gives i en skriftlig erklæring, der også vedrører andre 

forhold, skal en anmodning om samtykke forelægges på en måde, som klart kan skelnes fra 

de andre forhold, i en letforståelig og lettilgængelig form og i et klart og enkelt sprog. 

Såfremt dette ikke overholdes, er erklæringen ikke gyldig. 

4. Borgeren/barnet har til enhver tid ret til at trække sit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af 

samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden 

tilbagetrækningen. Inden der gives samtykke, skal borgeren/barnet oplyses om, at 

samtykket kan trækkes tilbage. Det skal være lige så let at trække sit samtykke tilbage som 

at give det. 

 

Et samtykke skal derfor altid være frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra 

borgeren/barnet hvorved borgeren/barnet indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører 

borgeren/barnet, gøres til genstand for behandling. 

 

 

 

Habilitet 

 

En betingelse for at samtykket er gyldigt/habilt er,  at at borgeren kan forholde sig fornuftsmæssigt 

til samtykkets indhold herunder at borger forstår:  

- Hvad der gives samtykke til  

- Rækkevidden af og begrundelsen for samtykket  

- Hvilke konsekvenser det vil have at give samtykke eller ej.  

 

En inhabil borger er ikke i stand til at give et informeret samtykke eller varetage egne interesser. I 

disse tilfælde kan borgers pårørende inddrages og give et stedfortrædende informeret samtykke.  

Det er i den forbindelse relevant at overveje, hvorvidt at der skal tages kontakt til borgerens 

handlekommune mhp. At igangsætte en værgemålsansøgning 

 

Hvis den inhabile borger er under værgemål, der omfatter personlige forhold, er det værgen, som 

kan give informeret samtykke, jf. værgemålslovens § 5. 

 

 

 

Visitering 

 

Når en/et borger/barn visiteres til en af regionens sociale institutioner, har 

borgeren/forældremyndighedsindehaveren eller den personlige værge accepteret at der udføres 

hjælp til almindelige, daglige funktioner, pleje elleromsorg. 

Endvidere er borgeren/forældremyndighedsindehaveren eller den personlige værge bekendt med 

reglerne om at medarbejderen er forpligtet til at videregive oplysninger til kommunen som er 

relevante for borgerens/barnets sag.  

 

 

Undtagelse for at indhente et samtykke 

 

I ekstra ordinære situationer, kan indsatsen gennemføres uden et samtykke. 

 

Alle medarbejdere er forpligtiget til at reagere på de forhold, der i situationen vurderes som akutte 

og livstruende. Og/eller hvor der ikke på forhånd er truffet beslutning om eksempelvis fravalg af 

livsforlængende behandling. 

 

Der må derfor foretages en konkret individuel vurdering og afvejning af, om der er tale om 

omsorgssvigt, hvis man vælger ikke at handle. Der kan være tale om situationer, hvor man på trods 

af et klart nej fra borgeren vurderer, at man er nødt til at handle. Det kan fx være når en borger 

ikke ønsker at personalet skal kontakte hans læge, og personalet vurderer, at det er nødvendigt at 

tage kontakt til lægen alligevel grundet bekymring for borgerens helbred. Et andet eksempel er når 

personalet vælger at gå ind i borgerens bolig uden forudgående samtykke eller kontakte de 

pårørende – begge tilfælde, når der er tungtvejende og faglige grunde hertil. 

 

 



Det er altså først når borgeren ikke selv kan varetage sine interesser og ikke forstår konsekvenserne 

af sine fravalg eller lignende, at der ud fra et omsorgsmæssigt perspektiv, er mulighed for at lave 

indgreb i selvbestemmelsesretten. Såfremt institutionen vurdere at indsatsen er nødvendig at 

gennemføre uden at der foreligger et samtykke, skal det vurderes om reglerne om magtanvendelse 

skal følges. Se det retningsgivende dokument om magtanvendelse.  

 

 

Oplysningspligt 

 

Ved behandling af personfølsomme oplysninger er man forpligtiget til at oplyse borgeren/barnet om 

at oplysninger behandles, formålet med behandlingen og hvad oplysningerne bruges til.  

 

 

 

3. Fremgangsmåde 

 
Er mundtligt samtykke skal journaliseres i Sensum. Det er vigtigt at præcisere, hvad der gives 

samtykke til.  

 

Et skriftligt samtykke gives ved at borgeren underskriver en samtykkeerklæring. Det er vigtigt at 

præciserer, hvad der gives samtykke til. Samtykkeerklæringen skal journaliseres i Sensum. 

 

Barnet eller den unge skal inddrages i alle forhold der vedrører barnet eller den unge.  

Inddragelsen skal baseres på en konkret vurdering af barnets eller den unges modenhed i forhold til 

at kunne give et samtykke. 

Som udgangspunkt vil man vurdere, at en ung på 15 år er tilstrækkelig moden til at kunne give 

samtykke på egne vegne. 

 

 

4. Ansvarsforhold 

 
Det er lederens ansvar at medarbejderne kender til og følger det retningsgivende dokument. 

 

Det er medarbejderen ansvar at indhente samtykke hos 

borger/forældremyndighedsindehaver/værge ved behandling af personoplysninger.  

 

 

5. Referencer 
 
Sundhedslovens bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved 

videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208414 

 

Databeskyttelsesloven 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=201319 

 

Databeskyttelsesforordningen: 

https://gdpr.dk/databeskyttelsesforordningen/ 
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