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2 ændringer pr. 1. juli 

• Godkendelsesmyndighed er nu Regionerne 

• Ny mulighed i § 46 stk. 5 , hvor det under særlige betingelser er muligt, selv 
at indhente oplysningerne fra patientjournalen. 

Uddrag af § 46 stk. 5 Ledelsen på behandlingsstedet eller den dataansvarlige 
sundhedsmyndighed kan give tilladelse til, at en autoriseret sundhedsperson, 
der er ansat i sundhedsvæsenet, kan indhente oplysninger som nævnt i stk. 1 
til forskningsprojekter, som har opnået tilladelse efter lov om 
videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter 
og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter, eller til 
forskningsprojekter, hvor videregivelsen af oplysningerne er godkendt efter 
stk. 2. 



Godkendelsen søges hos

• Center for Regional Udvikling – Sundhedsforskning og innovation 

Vejledning – blanket og mail findes på:

https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Forskning-og-innovation/jura-og-
data/Forskning-i-helbredsoplysninger-
registerforskning/Sider/Forskning-i-helbredsoplysninger.aspx

• Opgaven var tidligere hos Styrelsen for Patientsikkerhed 



Hvad der kan gives godkendelsen til 

• Konkret forskning (projektet har til formål systematisk at opnå viden 
om sygdommes opståen og om forebyggelse, diagnostik og 
behandling heraf)

• Projektet skal have væsentlig samfundsmæssig interesse.



Hovedreglen – er samtykke 

• Hovedreglen i Sundhedslovens (kap. 9) er, at det kræver samtykke fra 
patienten, hvis en sundhedsperson skal videregive helbreds-
oplysninger

Dvs. I kan ikke (lovligt) indhente oplysninger fra patientjournalen (heller 
ikke fra jeres egne patienter) til andre formål end behandling. 
(medmindre der er en undtagelsesbestemmelse) 



Undtagelsesbestemmelser – forskning 

I samme kapitel er en række undtagelser - for forskning er de vigtigste 

• § 46 stk. 2 (videregivelse af oplysninger til forskningsprojekter, der 
ikke skal anmeldes til Videnskabsetisk Komite)

• § 47 stk. 1 (til statistik eller planlægning)

• § 46 stk. 1 (projekt godkendt af Videnskabsetisk Komite)

• § 42 d Kvalitetssikring



Skal projektet anmeldes til Videnskabsetisk
Komite  

• Hvis projektet skal anmeldes til Videnskabsetisk Komite – er det også 
Videnskabsetisk Komite  der skal godkende videregivelse af 
oplysninger fra patientjournalen efter § 46 stk. 1 

• Disse projekter falder derfor i deres helhed udenfor § 46 stk. 2 og skal 
ikke anmeldes til Regionen. 



Kvalitetssikringsprojekter

Spørgsmål om vurdering af og ansøgning af kvalitetssikring- eller 
kvalitetsudviklingsprojekt skal rettes til direktionen på 
behandlingsstedet, som har oplysningerne i sin besiddelse

Kvalitetssikringsprojekter kan ikke få godkendelse efter § 46 stk. 2 



Videregivelse efter § 46 stk. 2 

Vi kan kun godkende videregivelse af oplysninger fra patientjournaler og 
andre systemer, der supplerer patientjournalen 

Der kan godkendes videregivelse til konkrete projekter, med væsentlig 
samfundsmæssig interesse

Udgangspunkt for godkendelse er, at det er retrospektive data og at der ikke 
er patientkontakt. 

Det er dog altid en konkret vurdering om det kan godkendes



Problemområder: 

De to områder hvor vi primært har set problemer (bortset fra 
afgrænsning i forhold til kvalitetssikring), er:  

• Patientkontakt 

• Få patienter 



Patientkontakt 

Hovedreglen er selvbestemmelse over egne data og der skal væsentlige 
grunde til at tilsidesætte dette 

• Så vigtigt, at I beskriver hvad og hvorfor 

• f.eks. at I ønsker, at finde egnede deltager og få kontaktoplysninger 
mhp. at spørge patienterne om samtykke til at få videregivet 
oplysninger – indgå i spørgeskemaundersøgelser o.l

• Mange patienter – på mange afdelinger – forsker har ingen kontakt 



Få patienter 

Der skal være væsentlige grunde for at tilsidesætte 
selvbestemmelsesretten og ved få patienter antages (i lighed med 
Styrelsens praksis) at det ikke er uforholdsmæssigt vanskeligt at 
indhente eget samtykke. 

Der vil typisk kunne godkendes videregivelse af kontaktoplysninger 
med henblik på indhentelse af eget samtykke. 

Det beror på en konkret vurdering af projektet om der er tale om få 
patienter.  



Det der godkendes 

• Er selve muligheden for at indhente oplysninger fra patientjournalen 
(en lovlig måde at få oplysninger videregivet eller selv indhente efter 
§ 46 stk. 5) 

• Udleveringen af oplysningerne er fra det sted, der har dataansvaret 
(dvs. I skal have en aftale med dem, der har oplysningerne – det har vi 
intet med at gøre) 



Datareglerne spiller ind og skal overholdes  

I forhold til ansøgningen – skal det oplyses, hvilke oplysninger der 
ønskes indhentet - her gælder principperne: 

• Dataminimering: (skal begrænses til det, der er nødvendigt for at 
opfylde formålet)

• Formålsbegrænsning: (hvilke formål oplysningerne skal anvendes til)



Sammenhæng ansøgning, godkendelse og 
udlevering 

• I ansøgningsblanketten oplyses hvilke oplysninger og hvilket formål

• Så vi kan se præcist, hvad I søger om at få videregivet 

• Det skrives i godkendelsen, (jeres liste/det listen ender med) hvilke 
oplysninger I kan få videregivet 

• Den udleverende datamyndighed kan dermed i godkendelse se,  
hvilke oplysninger de har ”hjemmel” til at udlevere 



Spørgsmål og tak for i dag 


