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INSTRUKS FOR  

Informeret samtykke til sundhedslovsindsatser (SUL §138) 
 

Gældende for:  
Bofællesskabet Svanepunktet 
Bofællesskabet Langkærgaard 
under CBV 

Målgruppe:  
Personale der varetager 
sundhedslovsindsatser 
 

Udarbejdet af:  
Sygeplejerske Mette Obsen 
 

Godkendt af:  
Leder Morten Ulrik Kristensen 
 
 

Godkendelsesdato/Gældende 
fra dato:  
4. februar 2020 
 

Dato for næste revision:  
4. februar 2022 

 
Formål 

 

At sikre:  

 At personalets virke er i overensstemmelse med sundhedslovens 
bestemmelser og lovgivningen om borgernes retsstilling 

 At personalet kender til ansvar og pligt i forhold til at indhente og 
dokumentere informeret samtykke ved behandlingsforløb 

 At personalet kender til ansvar og pligt i forhold til indhentning samt 
videregivelse af helbredsoplysninger til brug for behandling 

 

Fremgangsmåde  

 

Informationspligt 
Al personale, der varetager behandling, har ifølge sundhedsloven informationspligt. 
Det vil sige at, før borgeren kan give sit samtykke til behandling af en sygdom, skal 
borgeren have modtaget den nødvendige information om sin sygdomstilstand og 
behandlingsmuligheder.  
 
Udover oplysninger om sygdomstilstand og behandlingsmuligheder, skal 
informationen til borgeren også indeholde oplysninger om risici og bivirkninger. 
Informationen målrettes efter borgerens kapacitet i forhold til at modtage information. 
 
Informationen til borgeren skal formidles således, at borgeren kan tage stilling til den 
tilbudte behandling og eventuelle følger af behandlingen. 
 
Ret til ikke at vide 
En borger kan, såfremt vedkommende ønsker det, frabede sig information om 
behandling jf. retten til ikke at vide.  
 
Indhentning af informeret samtykke 
Et informeret samtykke kan udtrykkes mundtligt, skriftligt, stiltiende eller 
stedfortrædende. 
 
Et informeret samtykke skal indhentes ved opstart af alle nye behandlingsforløb fx 
ved opstart af behandling ved en urinvejsinfektion. 
 
Et stiltiende samtykke kan optræde fx ved ændringer i et igangværende 
behandlingsforløb, hvor borgeren ikke modsiger sig ændringerne i behandlingen. 
 
Et stedfortrædende samtykke gives af en værge eller af borgers nærmeste 
pårørende fx ved borgere med mentalt handicap og/eller varigt inhabile borgere jf. 
instruks for samtykkekompetence.  
 
Et informeret samtykke gælder, indtil det trækkes tilbage, eller indtil betingelserne for 
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samtykket ikke længere er gældende. Det vil sige, at den information, personalet har 
givet til borgeren i forhold til en konkret behandling, fortsat skal være dækkende, 
samt at borgerens evne til at forstå informationen fortsat er den samme. 
 
Videregivelse af helbredsoplysninger  
Samtykke til behandling vil typisk indbefatte et samtykke til udveksling af relevante 
oplysninger vedr. det konkrete behandlingsforløb. 
Frabeder borgeren sig udveksling af oplysninger mellem sundhedspersonale i 
forbindelse med behandlingen, bør borgeren oplyses om, at det kan have betydning 
for selve udførelsen af behandlingen. 
 
Ønsker personalet at indhente eller videregive borgerens helbredsoplysninger til 
andet formål end borgerens behandling, kræver det et udtrykkeligt samtykke. 
Borgeren skal i den sammenhæng orienteres om mulighed for at frabede sig 
videregivelse af helbredsoplysninger. Videregivelse kan dog ske, selvom borgeren 
modsætter sig, hvis der er tungtvejende grunde til det – enten af hensyn til borgeren 
selv, herunder når borgeren ikke selv kan varetage sine egne interesser, eller af 
hensyn til personalet. 
 

Dokumentation  Hver gang der igangsættes et nyt behandlingsforløb, skal der indhentes et 
informeret samtykke på den pleje og behandling, der skal iværksættes.  
 
Et informeret samtykke til behandlingsforløb dokumenteres i Nexus > overblik > 
sundhedsfaglig dokumentation> vælg den aktuelle plejeplan > Noter samtykket i fri 
prosa nederst i feltet ”Behandlingsplan” 
 

Ansvarsforhold  Al personale, der varetager behandling, har ifølge Sundhedsloven ansvar for at 
indhente et informeret samtykke, inden pleje og behandling iværksættes jf. 
Sundhedslovens bestemmelser. 
 

Bilag og links Instruks for samtykkekompetence  
 

Begrebsafklaring og 
baggrund 

Et informeret samtykke kan forstås som borgerens samtykke til en konkret 
behandling, hvor samtykket er givet på et velinformeret grundlag. 
Samtykke til behandling skal desuden også omfatte samtykke til videregivelse af 
helbredsoplysninger til brug for behandling. 
 
Sundhedslovens § 15 og § 16 om information og samtykke og videregivelse af 
helbredsoplysninger, knytter sig til patientsikkerhedslovens bestemmelser om 
patienters retsstilling, der har til formål at sikre, at patienters værdighed, integritet og 
selvbestemmelse respekteres. 
 

Referencer  Sundhedsloven § 15 og § 16 LBK nr. 191 af 28/02/2018 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=199871  
 
Retten til ikke at vide - Bekendtgørelse til Sundhedsloven BEK nr. 509 af 13/05/2018 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201327 
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