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Spørgsmål vedrørende sundhedslovens § 42 d, stk. 2, nr. 2
Ved brev af 6. juli 2017 har Region Hovedstaden på vegne af alle fem regioner anmodet
om at få oplyst, hvorvidt ledelsen på et behandlingssted kan give en autoriseret
sundhedsperson, som er ansat i regionernes administration, tilladelse til at indhente
oplysninger i patientjournalen til brug for kvalitetssikring- og udvikling på tværs af den
enkelte region/regionerne i overensstemmelse med vilkårene i § 42 d, stk. 2.
Regelgrundlag
Sundhedslovens § 42 d, stk. 2, nr. 2, er sålydende:
”§ 42 d.
…
Stk. 2. Indhentning af de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, kan ske uden patientens samtykke, når:
…
2) Indhentningen foretages af en autoriseret sundhedsperson, og
a) indhentningen er nødvendig i forbindelse med kvalitetssikring eller -udvikling af behandlingsforløb og arbejdsgange,
b) behandlingen af oplysningerne er af væsentlig samfundsmæssig betydning og sker i statistisk øjemed under hensyntagen til patientens integritet og privatliv,
c) ledelsen på behandlingsstedet efter nærmere fastlagte kriterier har givet tilladelse til, at den pågældende
autoriserede sundhedsperson kan foretage indhentningen,
d) der er tale om oplysninger, som er registreret i de elektroniske systemer på det pågældende behandlingssted mindre end 5 år forud for indhentningen, og
e) det er muligt efterfølgende at identificere, at indhentningen er sket til brug for kvalitetssikring eller -udvikling.
…”

De oplysninger, som er nævnt i § 42 d, stk. 1, er oplysninger om patientens
helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger.
Følgende fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen vedrørende kravet i § 42 d,
stk. 2, nr. 2, litra a, om, at indhentningen skal foretages af en autoriseret
sundhedsperson (jf. L 132, specielle bemærkninger til § 1, nr. 9):
”De personer, som skal kunne indhente oplysninger fra elektroniske patientjournaler i forbindelse med kvalitetsarbejdet efter den foreslåede bestemmelse i § 42 d, stk. 2, nr. 2, begrænses efter den foreslåede bestemmelse til autoriserede sundhedspersoner, som har fået tilladelse af ledelsen på behandlingsstedet til
indhentningen.
Autoriserede sundhedspersoner skal forstås i overensstemmelse med lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, som opregner en kreds af faggrupper, der er autoriserede til at varetage sundhedsfaglig virksomhed, og som dermed er autoriserede sundhedspersoner, herunder f.eks. læger, tandlæger og sygeplejersker. Det bemærkes, at retten til indhentning efter den foreslåede § 42 d, stk.
2, nr. 2, ikke kan delegeres fra en autoriseret sundhedsperson, herunder ikke til sekretærer…”
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Følgende fremgår bl.a. af bemærkningerne til bestemmelsen vedrørende kravet i § 42
d, stk. 2, nr. 2, litra c (L 132, specielle bemærkninger til § 1, nr. 9):
”…
Det foreslås for det tredje, jf. § 42 d, stk. 2, nr. 2, litra c, at ledelsen på behandlingsstedet skal give sin tilladelse til indhentningen af oplysningerne på baggrund af på forhånd fastlagte kriterier.
Ved ledelsen på behandlingsstedet forstås den øverste administrative ledelse på en organisatorisk enhed på
sygehusniveau eller lignende, dvs. f.eks. sygehusledelsen, klinikledelsen eller lignende. … Har flere sygehuse
eller klinikker fælles ledelse, er det denne ledelse, der træffer beslutning om tilladelse efter bestemmelsen.
Der er således ikke hjemmel til, at f.eks. en afdelingslæge eller en administrerende overlæge træffer beslutning om eventuelle tilladelser til ansatte med tilknytning til den pågældendes eget, afgrænsede administrationsområde. Bestemmelserne stiller med andre ord krav om en overordnet vurdering af, hvilke funktioner
i den samlede organisation der eventuelt har behov for adgang til at foretage opslag i patientjournaler i forbindelse med kvalitetsarbejde. Bestemmelserne er imidlertid ikke til hinder for, at ledelsen på de enkelte afdelinger afgiver indstillinger og i øvrigt tages med på råd.
Ved fastlagte kriterier forstås kriterier, som den stedlige ledelse på forhånd har defineret som afgørende
for, at tilladelser vil kunne meddeles. Det vil bl.a. omfatte en beskrivelse af, hvilke kvalitetssikrings- og udviklingsprojekter der kan være tale om. Der skal foreligge individuelle tilladelser for hvert enkelt projekt. Det
vil inden for de fastlagte kriterier være muligt at give en generel tilladelse til indhentning efter de fastlagte
kriterier. Der skal således f.eks. ikke nødvendigvis være en begrænsning på antallet af gange, der må indhentes oplysninger. Men tilladelsen må kun gives i det omfang, den pågældende medarbejder har et reelt behov for at kunne indhente oplysningerne.
…
Kravet om, at der skal gives tilladelse fra ledelsen på behandlingsstedet, vil ikke være til hinder for, at en
autoriseret sundhedsperson kan indhente oplysninger fra andre sygehuse (også i andre regioner), kommuner eller private behandlingssteder end der, hvor vedkommende selv er ansat. Dette kræver, at ledelsen på
alle behandlingssteder, hvor vedkommende ønsker at indhente oplysninger, har givet tilladelse til adgangen. Det forudsættes desuden, at der alene gives den enkelte bruger adgang til de oplysninger, som brugeren har behov for i sin opgaveløsning, jf. de persondataretlige krav herom.
…”

Sundheds- og Ældreministeriets bemærkninger
Sundhedslovens § 42 d, stk. 2, nr. 2, giver mulighed for, at en autoriseret
sundhedsperson i forbindelse med kvalitetsarbejde kan indhente helbredsoplysninger
mv. fra andre sygehuse end det sygehus, hvor den autoriserede sundhedsperson er
ansat. ”Andre sygehuse” kan også være sygehuse i andre regioner end den region, hvor
den autoriserede sundhedsperson er ansat.
Det er et krav, at ledelsen på behandlingsstedet efter nærmere fastlagte kriterier har
givet tilladelse til, at den pågældende autoriserede sundhedsperson kan indhente
oplysninger, jf. sundhedslovens § 42 d, stk. 2, nr. 2, litra c.
Ledelsen på behandlingsstedet er den øverste administrative ledelse på en
organisatorisk enhed. På et sygehus vil det således være sygehusledelsen eller - hvis
flere sygehuse har fælles ledelse - den fælles ledelse for disse sygehuse.
Hvis en autoriseret sundhedsperson ønsker at indhente oplysninger fra andre
sygehuse, herunder sygehuse fra andre regioner, er det således et krav, at ledelsen på
alle de behandlingssteder, hvor der ønskes indhentet oplysninger fra, har givet
tilladelse efter på forhånd fastlagte kriterier.
Det bemærkes, at tilladelseskravet supplerer de persondataretlige krav, herunder krav
til autorisation mv., jf. sikkerhedsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni
2000).

Side 2

Ministeriet bemærker afslutningsvis, at alle øvrige betingelser i § 42 d, stk. 2, nr. 2, og
stk. 3, herudover skal være opfyldt i forbindelse med indhentning af
helbredsoplysninger mv. til brug for kvalitetsarbejde.

Med venlig hilsen

Annette Baun Knudsen
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