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Af: Peter Blume

Bemærkninger til Mette Hartlev: Fortrolighed i sundhedsretten. 

Med udgangspunkt i Mette Hartlevs disputats drøftes i artiklen en række almene databeskyttelsesretlige 
problemstillinger samt nogle af de spørgsmål, der foreligger i henseende til adgangen til at behandle 
oplysninger om patienter, således som denne adgang er fastlagt i krydsfeltet mellem patientretsstillingslov 
og personoplysningslov. Blandt de behandlede emner er, hvad der egentlig skal forstås ved en 
helbredsoplysning og om en ret til samtykke tilvejebringer den optimale beskyttelse af patienten.

I det følgende drøftes en række af de spørgsmål, der indgår i Mette Hartlevs doktorafhandling Fortrolighed 
i sundhedsretten (København 2005).1 Afhandlingens overordnede tema er relationen mellem patienten og 
sundhedsvæsenet, og centralt placeret er behandlingen af de oplysninger, der er relateret til patienten. 
Afhandlingen karakteriserer sig som sundhedsretlig, men er på mange måder en 'to i en' afhandling, idet 
den i betydelig udstrækning ligeledes vedrører databeskyttelsesretten, herunder tillige den del af denne 
regulering, der er relateret til sundhedsvæsenet. Som det vil fremgå nedenfor, har afhandlingen i denne 
henseende interesse også uden for det sundhedsretlige område, idet den indeholder en række antagelser 
vedrørende, hvorledes man i almindelighed skal forstå den databeskyttelsesretlige regulering. En interesse 
i sundhedsretten er derfor ikke nogen forudsætning for at få et udbytte af afhandlingen.

Det er et bredt spektrum af personoplysninger, der indgår i afhandlingens univers. Som udgangspunkt 
vedrører den ikke alle former for personoplysninger, men alene de oplysninger, der vedrører patienter, 
som behandles inden for sundhedsvæsenet (p. 29-30). Der er således foretaget en organisatorisk 
afgrænsning,2 som ikke beror på den måde, en patient i overensstemmelse med lovgivningen defineres i 
afhandlingen, idet en patient herefter er en bruger af sundhedsvæsenet. Dette er en fordel, idet denne 
definition virker særdeles bred og ubestemt.3 Afhandlingens patient svarer dermed til den person, de 
fleste af os vil forbinde med en patient. Inden for den organisatoriske afgrænsning behandles forskellige 
typer af persondata. Der er således ikke alene tale om følsomme persondata, herunder især 
helbredsoplysninger, jfr. under 3, idet afhandlingen inddrager alle kategorier af personoplysninger, der 
findes. Det er bl.a. denne omstændighed, som medfører, at afhandlingen påkalder sig bred interesse.

1. Kompleks regulering

Den retlige regulering af patientoplysninger er kompliceret, hvilket især skyldes, at denne er placeret i to 
love, lov 429 31.5.2000 om behandling af personoplysninger (POL) og lov 482 1.7.1998 om patienters 
retsstilling (PAT).4 Et fælles træk er, at begge regelsæt forudsættes at være konforme med direktiv 95/46 
EF. Den omstændighed, at disse to love regulerer forskellige faser af patientdatabehandlingen, og at de i 
nogle sammenhænge regulerer de samme faser, hvorfor det må bestemmes, hvilken af dem finder 
anvendelse, præger ganske naturligt store dele af afhandlingen.5 På en lang række punkter kaster den 
nyt lys over, hvorledes reguleringen skal forstås, men der er ofte ganske lang vej frem til, at læseren ser 
dette lys. Dette kan ikke altid bebrejdes forfatteren, men snarere lovgiver, der noget uheldigt har valgt 
den tvedelte lovstruktur frem for f.eks. at samle hele reguleringen i POL. 

De i det følgende drøftede problemstillinger er først og fremmest af databeskyttelsesretlig karakter og 
inddrager dermed ikke de mere specifikke sundhedsretlige og retsteoretiske spørgsmål, der også indgår i 
afhandlingen. Nedenfor er opmærksomheden primært rettet mod forståelsen af POL, men enkelte 
spørgsmål i relation til PAT drøftes også. 

2. Person eller persondata?

Et interessant spørgsmål vedrører, hvad der egentlig er den databeskyttelsesretlige regulerings 
beskyttelsesobjekt. Spørgsmålet er, om dette er personen, eller om det er persondata. Det er ikke givet, 
at valget mellem disse to muligheder har større praktisk betydning, men for en forståelse af reguleringens 
formål er problemstillingen relevant. MH er ikke i større tvivl og antager p. 34-36, at beskyttelsesobjektet 
er personen, idet det herved bedst understreges, at formålet er at værne dennes grundlæggende 
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rettigheder. Et blandt flere argumenter for denne opfattelse er, at der i titlen til de to ledende europæiske 
databeskyttelsesinstrumenter, Europarådets konvention 108/81 og direktiv 95/46, refereres til beskyttelse 
af hhv. mennesker og fysiske personer. 

Betydningen af disse titler overdrives, men alligevel er dette umiddelbart set et sympatisk valg, som 
fremhæver, at værn af autonomi og integritet er målet, men ved at betone personen frem for persondata 
fjernes fokus fra denne regulerings egenart. Det er derfor ikke givet, at det er et rigtigt valg. I denne 
forbindelse kan fremhæves, at der kan skelnes mellem forskellige former for privatlivsbeskyttelse, idet en 
hovedsondring angår, om reguleringen tager sigte på det fysiske eller det informationelle privatliv. Det er 
naturligvis i en vis forstand altid personen, som beskyttes, men der er dog alligevel en væsentlig forskel. 
Det fysiske privatliv er knyttet til den fysiske person og hvor denne færdes, medens det informationelle er 
relateret til oplysninger om personen, som ikke behøver at være bundet til personen. Information kan 
være mange steder på samme tid, og det er de risici, som af denne grund er forbundet med den moderne 
informationsteknologi, der er hovedårsagen til, at der er en databeskyttelsesretlig regulering. Denne form 
for beskyttelse er af langt nyere dato end beskyttelsen af det fysiske privatliv. 

Det er selvfølgelig ud fra en hensyntagen til personen, at de forskellige regler er fastsat, men der er efter 
min opfattelse risiko for at miste fokus, hvis det ikke betones, at det er beskyttelse af oplysninger om 
personen snarere end af personen, der er disse reglers formål. Det er eksempelvis ikke patienten som 
person, som denne del af den sundhedsretlige regulering er rettet imod, men derimod oplysninger om 
patienten. I PAT er der således gennemført en klar sondring mellem beskyttelsen af patienten (§ 6) og 
beskyttelsen af patientens oplysninger (§§ 23 ff.). Det er da også hovedsageligt kun sidstnævnte, der 
indgår i afhandlingen. I fortsættelse heraf kan fremhæves, at der ikke i dansk ret er taget stilling til, om 
der er nogen, som ejer personoplysninger, idet reguleringstemaet derimod er, hvorledes man kan opnå 
rådighed over sådanne oplysninger og under hvilke betingelser der i så fald kan rådes. Dette kan virke som 
en forholdsvis beskeden aspiration, men når det tages i betragtning, hvor stor en betydning information 
spiller i nutidens samfund, er dette ingenlunde tilfældet. Det bør derfor alt i alt fastholdes, at 
reguleringsformålet er beskyttelse af persondata. 

3. Helbredsoplysninger 

Mange patientdata er helbredsoplysninger, og det er ud over patientrelationens særlige karakter især disse 
oplysninger, der begrunder en speciel interesse i, hvorledes patientdata bliver behandlet. Det er derfor 
væsentligt at afklare, hvad der nærmere skal forstås ved helbredsoplysninger, idet et naturligt 
udgangspunkt herfor er POL § 7, stk. 1, der nævner denne oplysningstype som en af de følsomme. Det 
antages sædvanligvis, at der er tale om oplysninger om fysiske og psykiske sygdomme samt om misbrug 
af nydelsesmidler. Begrebet helbredsoplysning er dermed bredt og dækker alt fra de alvorligste til de mest 
trivielle sygdomme.6

Det er normalt ikke vanskeligt at afgøre, om der er tale om en helbredsoplysning, men i afhandlingen 
drøftes et enkelt spørgsmål af stor praktisk betydning. Problemet er, om den oplysning, at en person er 
syg, uden at det angives, hvori denne sygdom består, skal betragtes som en helbredsoplysning. 
Spørgsmålet er praktisk vigtigt, når der ikke foreligger et samtykke fra den pågældende person, fordi et 
bekræftende svar indebærer, at oplysningen kun må behandles, når de strenge betingelser i POL § 7 er 
opfyldt, medens den ellers vil kunne behandles efter de mere lempelige regler i § 6, stk. 1. 

MH antager (p. 242-43, 249) at oplysningen om, at en person er syg, er en helbredsoplysning, hvilket ikke 
hidtil er blevet antaget i litteraturen eller i Datatilsynets praksis, jfr. hertil Bekendtgørelse 529 15.6.2000 § 
10, nr. 1. Opfattelsen er ikke blot knyttet til patientrelationen, der kan begrunde en særlig fortrolighed (p. 
248), men er generel. Som støtte til denne opfattelse henvises især til EF Domstolens afgørelse i den 
såkaldte Lindqvist-sag,8  hvor det af domstolen anføres, at begrebet helbredsoplysning skal gives en vid 
fortolkning (punkt 50) og specifikt at en oplysning om, 'at en person har beskadiget sin fod og er delvis 
sygemeldt' (punkt 51), er en helbredsoplysning. Som det ses, er sygdommens art og sygemeldingen her 
koblet sammen, og det forekommer derfor ikke givet, at dommen kan betragtes som udslagsgivende i 
forhold til den her diskuterede problemstilling. 

Ved vurderingen heraf kan det tages i betragtning, at den neutrale oplysning, at en person er syg, 
sædvanligvis ikke i dagligdagens praksis betragtes som følsom. Var dette tilfældet, ville det f.eks. være 
svært at finde hjemmel til, at man uden samtykke kan aflyse undervisning med den begrundelse, at 
læreren er syg. Mange annonceringer heraf via opslag og hjemmesider ville være ulovlige. I det hele taget 
ville der opstå mange upraktiske situationer, såfremt denne oplysning blev betragtet som følsom. Den 
omstændighed, at den nævnte og tilsvarende fremgangsmåder følges, er dog ikke i sig selv ensbetydende 



med, at MH's opfattelse ikke er korrekt, selvom man altid bør medtænke de praktiske konsekvenser, der 
er forbundet med en bestemt fortolkning. 

Det er således ikke blot de praktiske konsekvenser, men snarere at denne opfattelse bortser fra, hvad der 
er grunden til, at helbredsoplysninger i det hele taget kategoriseres som følsomme, der taler imod denne 
antagelse. Helbredsoplysninger er følsomme, fordi der via et kendskab til disse oplysninger opnås en viden 
om en persons helbred og dermed om en del af vedkommendes personlighed. Det er af denne grund, at 
der foreligger et særligt beskyttelsesbehov. Den omstændighed, at en person er syg, fortæller intet om 
den pågældende person; som bekendt er sygdom hver mands eje. Det er derfor velbegrundet, at den 
uspecificerede oplysning om, at en person er syg, ikke i databeskyttelsesretten betragtes som en 
helbredsoplysning9, og der er ikke på dette punkt grund til at følge afhandlingen, således at dette 
fremover bliver tilfældet. 

4. Hjemmelskrav

Et selvstændigt mål for den retlige regulerings styrke kan fås ved at studere de krav, der i almindelighed 
stilles til, at personoplysninger kan behandles. I denne sammenhæng har det særlig interesse at overveje, 
om en sådan behandling forudsætter en hjemmel. Det har været en almindelig antagelse i 
databeskyttelsesretten, herunder i Datatilsynets praksis, at der både i den offentlige og den private sektor 
skal være en sådan hjemmel, og at denne i de fleste tilfælde kan søges i POL §§ 6-13. 

MH er noget overraskende skeptisk over for denne opfattelse (p. 184-85), hvilket skyldes at hun knytter 
spørgsmålet til det hjemmelskrav, der fremgår af EMRK artikel 8, stk. 2, hvilket især har betydning for de 
oplysningstyper, der er omfattet af POL §§ 7-8. Som det uddybes nedenfor, sker der vistnok her en 
sammenblanding af to problemstillinger. 

I første omgang kan det anmærkes, at medens MH kan tilslutte sig, at der gælder et hjemmelskrav i den 
offentlige sektor, idet hun herved henviser til den almindelige forvaltningsret, anerkender hun ikke et 
sådant krav i den private sektor. Dette begrundes med, at det ikke er sædvanligt at stille et sådant krav i 
denne sektor. Traditionen er her som bekendt, at er noget ikke retligt forbudt, er det tilladt. Det er dog 
ligeledes velkendt, at ikke alt længere er, som traditionen tilsiger, og at der på mange retsområder er sket 
en betydelig offentligretlig intervention. Det må endvidere fremhæves, at det er et grundlæggende 
synspunkt i direktiv 95/46 og i POL, at der som altovervejende hovedregel skal gælde de samme regler i 
den offentlige og den private sektor. I PAT foretages der ej heller nogen systematisk opdeling mellem de to 
sektorer. Patientens databeskyttelse bør være placeret på det samme niveau, uanset i hvilken sektor 
patientbehandlingen finder sted. Det kan da også bemærkes, at der med rette ikke systematisk i 
afhandlingen gøres forskel på den offentlige og private patientbehandling. 

I forhold til spørgsmålet om hjemmel er der ej heller grund til at gøre en sådan forskel. 
Behandlingsbetingelserne i POL §§ 6-13 er fælles for de to sektorer, og en personoplysning kan ikke 
behandles, medmindre en af disse betingelser er opfyldt, når bortses fra tilfælde, hvor der i anden 
lovgivning er en direktivkonform hjemmel hertil. Der er altså ikke i forhold til nogen form for 
persondatabehandling, der er omfattet af loven (§ 1), frihed, hvilket netop karakteriserer et hjemmelskrav. 
Når man som MH med stor styrke betoner patientens grundlæggende rettigheder, er det forunderligt, at 
der ikke gives tilslutning til denne opfattelse, idet et krav om hjemmel kan betragtes som en 
retssikkerhedsgaranti. 

Årsagen hertil er som nævnt, at der sker en kobling til EMRK, men herved sammenblandes spørgsmålet 
om hjemmel med spørgsmålet om tilstrækkelig hjemmel. Kravet om at der skal være hjemmel i loven, der 
i øvrigt også kan være andre retskilder, som er fastsat i artikel 8, stk. 2, tolkes normalt i EMD's praksis10
således, at hjemlen skal være identificeret og tilgængelig for borgerne, samt at den skal være formuleret 
så præcist, at borgerne kan indrette deres adfærd derefter. Kravet er opfyldt, selvom borgeren må rådføre 
sig med en advokat, og for så vidt angår vage bestemmelser, herunder retlige standarder, kan der tages 
hensyn til udfyldende administrativ eller judiciel praksis. Medens kravet om identificering og tilgængelighed 
ikke giver vanskeligheder, kan det være berettiget at spørge om alle dele af §§ 7 og 8 lever op til 
forudsætningen om forudberegnelighed. Det kan ikke afvises, at eksempelvis § 8, stk. 4 og 5, ikke kan 
bestå denne prøve, selvom Datatilsynets udfyldende praksis taler for, at dette er tilfældet. Uanset at 
hjemmelskravet i artikel 8 i et konkret tilfælde ikke skulle være opfyldt, er dette dog ikke ensbetydende 
med, at der ikke gælder et krav om hjemmel for at kunne behandle personoplysninger. Det er en uønskelig 
svækkelse af den databeskyttelsesretlige regulering at antage, at dette ikke skulle være tilfældet, og dette 
hindrer i øvrigt ikke at der vil kunne ske en menneskeretlig prøvelse med den følge, at der specifikt ikke er 



tilstrækkelig hjemmel. 

5. Behandlingsbetingelser

Den databeskyttelsesretlige regulering er i almindelighed baseret på en opdeling mellem flere typer af 
persondata baseret på, hvor stor en grad af sandsynlighed for integritetskrænkelser der gennemsnitligt er 
knyttet til misbrug af den enkelte oplysningstype. I POL skelnes mellem almindelige oplysninger (§ 6), der 
undertiden kan være fortrolige, følsomme oplysninger (§ 7) og rent private eller semifølsomme oplysninger 
(§ 8). Som nævnt indledningsvis kan alle tre oplysningstyper være patientoplysninger. Når bortses fra, at 
der i alle tilfælde kan ske behandling på grundlag af et samtykke, stilles der størst krav til hjemmel i 
forhold til § 7 oplysninger, noget mindre ved § 8, og mindst ved § 6. I det følgende sætte der fokus på to 
problemstillinger i denne forbindelse. 

5.1. POL § 8, stk. 6

Den første vedrører mulighederne for at behandle de oplysninger, der er omfattet af § 8. På dette punkt er 
den fremstilling, der gives i afhandlingen, ikke fuldt ud i overensstemmelse med gældende ret. Dette er for 
så vidt bemærkelsesværdigt, fordi afhandlingen gennemgående karakteriseres ved en meget grundig og 
nøje læsning af de foreliggende retskilder. I forhold til § 8 synes denne læsning dog at være stoppet inden 
bestemmelsens stykke 6, hvoraf det fremgår, at disse oplysninger også kan behandles, såfremt 
betingelserne i § 7 er opfyldt. Man kan således i afhandlingen (p. 222 og 225 note 60) læse overvejelser 
om, hvorvidt § 8-oplysninger kan behandles med samtykke, hvilket skyldes, at dette ikke er nævnt i stk. 
1, og ligeledes længere drøftelser (p. 287, 352-53) om, hvorvidt § 7, stk. 5, der giver mulighed for inden 
for sundhedssektoren at udveksle følsomme oplysninger uden samtykke, kan bruges i forhold til § 8-
oplysninger. Der er i betydelig udstrækning tale om overflødige overvejelser i den forstand, at et 
bekræftende svar tydeligt fremgår af stk. 6. 

Det er på mange måder overraskende, at kikkerten på dette punkt er sat for det blinde øje, idet det ofte er 
blevet diskuteret, hvorvidt § 8 er i overensstemmelse med direktiv 95/46, som i artikel 7 og 8 kun skelner 
mellem almindelige og følsomme oplysninger. Var stk. 6 ikke medtaget, ville konsekvensen have været, at 
der på nogle punkter gælder strengere betingelser for at behandle disse oplysninger end for de følsomme 
oplysninger i § 7 (artikel 8), og i så fald ville det i hvert fald have været nærliggende at antage, at 
bestemmelsen er direktivstridig.11 Dette er således undgået, og de pågældende oplysninger kan 
behandles når dette er muligt efter enten § 7 eller § 8, stk.1-2 og 4-5. 

5.2. Retskrav?

Det er kun i særlige situationer, at det er muligt uden samtykke at behandle følsomme oplysninger, idet de 
generelle muligheder herfor fremgår af § 7, stk. 2 nr. 2-4. Blandt disse muligheder er, at behandling kan 
ske, hvis den er nødvendig for, 'at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares'. I hvilken 
udstrækning et retskrav foreligger, må som udgangspunkt afgøres ud fra retssystemets almindelige regler. 
Der er derfor grund til at overveje, hvorledes patientbehandling skal opfattes, idet dette særligt har 
betydning i forhold til de former for persondatabehandling, der ikke er omfattet af PAT, og hvor der derfor 
ikke som altovervejende hovedregel skal foreligge et samtykke. I disse tilfælde, jfr. bl.a. p. 351-52 og 370, 
har det betydning, om patientbehandling kan karakteriseres som et retskrav. 

Det er som langt overvejende hovedregel frivilligt om en person, der er syg, vil lade sig behandle, jfr. PAT 
§ 6, men spørgsmålet er, hvorledes situationen skal opfattes, når en sådan behandling ønskes. MH 
fremhæver, at en person har ret til at blive tilset af en sundhedsperson (p. 108, 132), idet der er tale om 
et tilbud (p. 135). Der er dog ikke efter hendes opfattelse (p. 290) tale om et retskrav, selvom der i 
forbindelse med behandlingen kan foreligge retlige forpligtelser for de implicerede sundhedspersoner (p. 
292). Det forekommer noget overraskende, at patientbehandling ikke opfattes som et retskrav, idet det i 
denne forbindelse kan nævnes, at det i sundhedslovens § 7, stk. 1, fastsættes, at personer med bopæl her 
i landet har ret til lovens ydelser, hvilket er en sammenfatning af en række i dag gældende regler. 

Det er nærliggende at antage, at en person har et retskrav på modtage sygdomsbehandling med den 
konsekvens, at de følsomme oplysninger, der er nødvendige for at opfylde dette krav, vil kunne behandles, 
forudsat som nævnt at behandlingen ikke er omfattet af PAT. Dette er ikke nødvendigvis nogen ønskelig 
retstilstand, idet den kan medføre et tilbagefald til tidligere tiders paternalistiske patientdatabehandling, og 
der kan muligvis ud fra et menneskeretligt synspunkt argumenteres for, at § 7, stk. 2 nr. 4, kun i disse 
situationer bør bruges, efter at et samtykke (forgæves) er søgt indhentet.12 Uanset denne mulige 



modifikation er det efter min opfattelse en svaghed ved afhandlingen, at den ikke giver en mere 
dybtgående retligt orienteret karakteristik af den sygdomsbehandling, der udgør rammen for den 
persondatabehandling, som er afhandlingens tema. Herved kunne forbindelsen mellem beskyttelsen af 
person og persondata, jfr. ovenfor under 2, ligeledes have været gjort mere tydelig, jfr. tillige nedenfor 
under 6.1. 

6. Samtykke

Samtykke er en central retlig figur i afhandlingen. Sygdomsbehandling forudsætter efter PAT § 6 et 
informeret samtykke, og mange af denne lovs bestemmelser om patientdatabehandling lader ligeledes et 
samtykke være hovedreglen. Samtykke indgår ligeledes i POL §§ 6-8, men med knapt så fremtrædende en 
placering. MH er glad for samtykket, og det er gennemgående træk ved afhandlingen, at samtykket 
fremhæves som det middel, der kan sikre, at oplysninger bliver behandlet med respekt for det enkelte 
individs integritet, værdighed og autonomi. Samtykke betragtes dog tillige noget mere nøgternt (p. 135-
36), hvor det beskrives som grundlaget for integritetsindgreb, og der uddeles ligeledes roser til regler, som 
giver rettigheder, der ikke kan fraviges med grundlag i et samtykke (p. 225). 

Glæden ved samtykket er således ikke absolut, men i en vis forstand er samtykket i afhandlingens optik 
reguleringens hellige gral, og der gøres meget for modstå angreb på denne, jfr. nedenfor under 6.1. Med 
denne betoning af selvbestemmelsesretten indskriver afhandlingen sig i den databeskyttelsesretlige 
tradition, idet der dog her er tale om en tradition, som er under et vist opbrud i disse år. Et centralt 
spørgsmål er således, om det af hensyn til integritetsbeskyttelsen er ønskeligt at tillægge samtykket en så 
dominerende betydning. Opnås denne beskyttelse reelt?

Ved diskussionen af dette spørgsmål er det væsentligt at være opmærksom på, at samtykket ikke står 
alene som grundlag for en persondatabehandling, idet det både i POL (jfr. § 5, stk. 2) og i PAT er forudsat, 
at den behandling, som samtykket hjemler, i det hele taget er saglig. I denne henseende antager MH (p. 
816), at reguleringen i POL er bedst, men der er dog næppe nogen egentlig forskel på de to love. For at 
være gyldigt skal samtykket være informeret, specifikt og frivilligt, jfr. POL § 3 nr. 8. Det er betydningen 
af dette samtykke, som overvejes i det følgende. 

Spørgsmålet er, om et krav om samtykke skaber grundlag for integritetsbeskyttelse, eller om samtykket 
snarere skaber en illusion om en sådan beskyttelse. Det ovenfor nævnte opbrud i traditionen er knyttet til 
den iagttagelse, at samtykke kan være et velegnet middel for de stærke, men ikke for de svage, der ikke 
kan gennemskue konsekvenserne af den beslutning, de træffer. Det har i denne forbindelse betydning, at 
kravene til frivillighed er små, og at værdien af information er afhængig af, at denne information forstås. 
Det er på denne baggrund ikke givet, at samtykket i praksis er den viljesakt, som det skulle være. Disse 
iagttagelser er bl.a. relevante ved bedømmelsen af relationer, hvor der foreligger et afhængighedsforhold, 
f.eks. mellem arbejdstagere og arbejdsgivere, og mellem sociale klienter og sociale myndigheder. Det er 
nærliggende, at denne tvivl også er relevant for forholdet mellem patienter og sundhedspersoner. Når man 
er syg, har man det ikke godt, og man er placeret i en svag position med det primære ønske om at komme 
ud af denne situation ved at blive rask. Det anføres med rette p. 791, at 'de fleste patienter er først og 
fremmest interesseret i at få den bedst mulige sygdomsbehandling'. På baggrund af denne iagttagelse 
kræver det en betydelig styrke (ligefrem mod) ikke at samtykke til, at persondata behandles, når 
sundhedspersonen ønsker dette. Det frivillige samtykke er ikke nødvendigvis frivilligt, men er derimod 
fremtvunget af situationen. På denne baggrund kan der argumenteres for, at samtykket ikke udgør nogen 
egentlig betryggelse, og at samtykket reelt lader specielt den svage patient13 i stikken. 

Der er svagheder forbundet med samtykket, og MH nævner med rette 'selvbestemmelsesrettens 
skrøbelighed' (p. 818). Samtykket er ikke svaret, men spørgsmålet er om der overhovedet er et svar. Det 
kan således hævdes, at konsekvensen af det her fremførte let bliver en tilbagevenden til den 
paternalistiske tradition, hvor det er sundhedspersonen, der bestemmer. Dette er givet en risiko, og i 
afhandlingen skitseres kort et vist alternativ (p. 819-21), der er baseret på en dialog eller ligefrem 
dynamisk forhandling mellem patient og sundhedsperson. En sådan dialog kan fungere som et supplement 
til samtykket, der sikrer, at det faktisk afgives frivilligt med henblik på noget sagligt. Når 
sundhedsvæsenets travle dagligdag tages i betragtning, forekommer modellen dog lidet realistisk og igen 
kun til egentlig nytte for den stærke patient. Der foreligger en vanskelig uløst retspolitisk problemstilling, 
som man kan håbe og tro på, at MH fremover vil kunne give mere overbevisende bud på, således at 
patientrelationen kan blive præget af den tillid, som hun (p. 821) fremhæver som målet. 

6.1. PAT § 24, stk. 2, nr.1



Tror man på samtykkets værdi, er det naturligt at være kritisk over for bestemmelser, der giver mulighed 
for databehandling uden samtykke. Dette er bl.a. tilfældet efter PAT § 24, stk. 2, nr. 1. Ifølge denne 
bestemmelse kan der uden samtykke ske videregivelse til andre sundhedspersoner, når 'det er nødvendigt 
af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb for patienten og videregivelsen sker under hensyntagen til 
patientens interesse og behov'.14  Dette er ikke en bestemmelse, der huer MH, som derfor (p. 393-95) 
argumenterer for, at den skal fortolkes således, at den forudsætter et stiltiende samtykke; 'så stiltiende 
det end måtte være' (p. 395). I afhandlingens almene del har MH proklameret sig som en slags 
nynormativist (p. 38), og her viser dette at have noget på sig. 

Bestemmelsens ordlyd er klar, idet der eksplicit står 'uden samtykke', og i forarbejderne15 fremhæves, at 
formålet er at mindske bureaukrati, og endvidere, at reglen er baseret på, at samtykket til selve 
sygdomsbehandlingen, jfr. PAT § 6, implicerer et samtykke til denne form for videregivelse. Der 
gennemføres således en kobling mellem person og persondata. Ifølge MH (p. 402) taler forarbejderne klart 
for hendes opfattelse, hvilket er noget vanskeligt at se, idet hendes fortolkning i øvrigt ikke svarer til 
øvrige retsforskrifter eller praksis således som gengivet i afhandlingen. Den omstændighed, at § 6-
samtykket begrunder reglen, understøtter ikke, at der et krav om et selvstændigt stiltiende samtykke. 
Formålet med MH's fortolkning er især at beskytte dem, der ikke har haft evne til at samtykke efter § 6, 
men det er svært at se det retlige grundlag herfor. Som en støtte til sit synspunkt anfører MH, at der i § 
24, stk. 3, er fastsat en ubetinget indsigelsesret specifikt i forhold til denne form for videregivelse. Dette er 
ganske vist nævnt i forarbejderne, men som begrundelse for at samtykke er unødvendigt. Det er netop i 
situationer, hvor der ikke er et krav om samtykke, at det kan have mening at have en indsigelsesret, 
hvorfor denne regel snarere taler imod det af MH antagne. 

Alt i alt er der tale om en fortolkning, som er i strid med bestemmelsens klare ordlyd, og som ikke har 
belæg i de sædvanlige retskilder. Den er udtryk for en overeksponering af samtykket til databehandling. 
Den angivne fortolkning illustrerer på ny, at det kunne have været gavnligt i afhandlingen at have 
foretaget en mere udbygget sammenstilling af de to typer af samtykke, der optræder i patientrelationen 
(person/persondata). Under alle omstændigheder er den nævnte fortolkning for præget af MH's tiltro til
samtykket som det middel, der sikrer integritet og autonomi. 

7. Tid

Blandt de mange emner, som afhandlingen inddrager, skal der som et sidste eksempel gøres nogle 
bemærkninger vedrørende spørgsmålet om tid, der drøftes i kapitel 14. Spørgsmålet er her, hvor længe 
patientoplysninger kan opbevares, idet det af POL § 5, stk. 5, fremgår, at dette kan ske, så længe det ikke 
er uforeneligt med indsamlingsformålet, og af lægelovens § 13, stk. 3, således som denne regel fortolkes i 
Bekendtgørelse 846 13.10.2003 § 14, stk. 2, at dette skal ske indtil 10 år efter den sidste optegnelse i 
journalen (p. 683). Førstnævnte regel angiver, hvor længe der er en ret til at opbevare personoplysninger, 
og sidstnævnte hvor længe der er en pligt hertil.

MH gennemfører en fin analyse af spørgsmålet om tid med inddragelse af arkivlovgivningen, men det kan 
alligevel undre, at der ikke gøres mere ud af det principielle spændingsfelt, der er mellem de to ovenfor 
nævnte bestemmelser, ud over at spørgsmålet kort nævnes p. 704. Reglen i POL, der implementerer 
artikel 6, stk. 1e, i direktiv 95/46, knytter den tidsmæssige vurdering til den enkelte oplysning, medens 
lægelovens regel gør vurderingen afhængig af andre oplysningers registrering. Stillet skarpt skal 
oplysningen om, at patienten for 9 år siden er behandlet for syfilis, opbevares i yderligere 10 år, når det i 
dag registreres, at patienten er behandlet for en brækket lillefinger. Det er åbenbart, at disse to 
oplysninger har en ganske forskellig sensitivitetsgrad og i øvrigt ikke har nogen sammenhæng med 
hinanden. 

To tankegange står over for hinanden, og det forekommer nærliggende, at den, der formidles i POL, er at 
foretrække under et integritetsmæssigt perspektiv. Det betyder ikke nødvendigvis, at lægelovens regel, 
hvis direktivkonformitet kunne være drøftet, skal forkastes, men en nærmere drøftelse af problemstillingen 
ville have været ønskelig.

8. Afhandlingens værdi

Afhandlingen er utvivlsomt en sundhedsretlig begivenhed, men den er ligeledes et væsentligt og kyndigt 
bidrag til databeskyttelsesretten, der rækker ud over det sundhedsretlige område. Den omstændighed, at 
afhandlingen spænder så vidt, er ikke blot dens force, men er også i en vis udstrækning dens svaghed, 
idet det især må fremhæves, at det ofte er svært at se den direkte forbindelse mellem de almene 
retsteoretiske betragtninger i de indledende kapitler og de specielle analyser, der optager hovedparten af 



afhandlingen. De retsteoretiske indfaldsvinkler bliver ikke i synderligt omfang brugt konkret, og uanset det 
ovenfor anførte er det fristende kritisk at anføre, at vil man som MH være nynormativist, må man også 
være nynormativist, når man møder de konkrete problemstillinger. Analyserne er tit kritiske, men 
sædvanligvis uden at sprænge den traditionelle juridiske metode. For en gammelnormativist øger dette 
blot analysernes værdi, men når det desuagtet fremhæves, skyldes det, at den, der læser afhandlingen 
forfra, kan blive skuffet, fordi der opbygges en forventning om en større kritisk spændstighed end den, der 
præsteres i hovedparten af afhandlingen. 

Der er dog nok kun få, der vil læse det hele, hvilket jo ofte er disputatsers lod, men til gengæld er der 
sikkert mange, som vil læse dele af afhandlingen. Det er der mange, som bør, fordi Mette Hartlev med 
denne afhandling yder et væsentlig bidrag til forståelsen af den patientret, som vi alle stifter bekendtskab 
med i praksis.        

Noter

1 Artiklen er til dels baseret på min opposition ex auditorio ved forsvarshandlingen 27.1.2006.

Alle sidehenvisninger er til afhandlingen - Forfatteren forkortes MH.

2 Denne afgrænsning er snævrere end patientretsstillingslovens område, idet dette efter § 2 også 
omfatter behandling 'andre steder' end i sundhedsvæsenet.

3 Taget for pålydende er en pårørende, der besøger en patient, der er indlagt på et hospital, en patient, 
hvilket er langt fra dagligdags sprogbrug. - Det anføres p. 276, at en borger er patient, når borgeren 
opfatter sig som patient. 

4 1. januar 2007 erstattes loven af sundhedsloven (546 24.6.2005). Søger man i dag efter 
patientretsstillingsloven i Retsinformation, opnås der kun et resultat, såfremt der søges i historiske kilder. 
Dette er dog noget for tidligt, men inden længe vil der være et behov for en nøgle til afhandlingen, der kan 
oversætte henvisningerne fra PAT til SUND. 

5 I grove træk regulerer PAT indhentelse, intern brug og videregivelse af oplysninger og POL indsamling, 
opbevaring og sletning af oplysninger, jfr. p. 280 og 300-01. 

6 Hermed ligner disse oplysninger de øvrige oplysningstyper omfattet af POL § 7, stk. 1. Den store bredde 
tillægges i øvrigt ikke den store betydning i afhandlingen. 

7 MH støtter sig også på bemærkningerne til § 2 i helbredsoplysningslov 286 24.4.1996, FT 1995-96 A p. 
132-33, og en hertil knyttet FOB 2002 p. 502. Herefter kan jobansøgere og ansatte ikke udspørges om 
antal sygedage eller generelt om deres helbred. Dette indebærer dog ikke, at sådanne oplysninger 
databeskyttelsesretligt er helbredsoplysninger, idet loven må betragtes som en specialregulering i forhold 
til en særegen situation. Loven regulerer kun denne situation og f.eks. ikke brugen af disse oplysninger, 
jfr. Merete Preisler: Helbredsoplysningsloven (København 1999) p. 21. Loven betragtes eksempelvis ikke i 
praksis som en hindring for, at arbejdsgivere kan registrere de ansattes sygefravær. 

8 C 101/01 af 6.11.2003.

9 Dette udelukker ikke, at der i en konkret sammenhæng kan være tale om en helbredsoplysning, idet 
f.eks. en oplysning om, at en person har et meget stort antal sygedage, kan indicere, at vedkommende 
lider af en kronisk sygdom. 

10 Jfr. Keir Starmer: European Human Rights Law (London 1999) p.166-69, samt Jens Elo Rytter: Den 
europæiske menneskeretskonvention - og dansk ret (København 2003) p. 53-54. 

11 Dette er hovedsageligt kun aktuelt i forhold til § 8, stk. 3, om videregivelse på det sociale område, idet 
stk. 6 ikke gælder for denne regel. Denne problemstilling er dog ikke omfattet af afhandlingens emnekreds 



og skal derfor ikke forfølges her, jfr. Peter Blume: Behandling af persondata (København 2003) p. 119. 

12 Se i denne forbindelse Datatilsynets Årsberetning 2001 p. 37, der er baseret på en sådan tankegang.

13 Afhandlingen karakteriseres ved i realiteten ikke at foretage nogen opdeling mellem forskellige typer af 
patienter. Det nævnes ganske vist, at sådanne opdelinger kan foretages, men de indgår reelt ikke i 
afhandlingen. Patienten er en enhedsfigur, uanset om denne er mand eller kvinde, ung eller gammel, 
dansker eller udlænding, meget eller lidt syg. 

14 Bestemmelsen er uændret medtaget i sundhedslovens § 41, stk. 2 nr. 1.

15 FT 1997-98 Tillæg A p. 539.


