Adgang til EPJ-data – hvad må man?
Sundhedslovens § 42 a:
”§ 42 a. Læger, sygeplejersker og jordemødre kan ved opslag i elektroniske systemer i fornødent
omfang indhente oplysninger om en patients helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre
fortrolige oplysninger, når det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling af patienten.
Stk. 2. Læger, sygeplejersker og jordemødre kan endvidere indhente oplysninger som nævnt i stk. 1,
hvis indhentningen er nødvendig til berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af
væsentlige hensyn til patienten, herunder en patient, der ikke kan varetage sine interesser,
sundhedspersonen eller andre patienter.
Stk. 3. Uden for de i stk. 1 og 2 nævnte tilfælde kan læger, sygeplejersker og jordemødre med
patientens samtykke endvidere ved opslag i elektroniske systemer indhente oplysninger som nævnt
i stk. 1 i forbindelse med behandling af patienter.
Stk. 4. Patienten kan frabede sig, at en læge, sygeplejerske eller jordemoder indhenter oplysninger
efter stk. 1.
Stk. 5. Læger kan under disses ansvar lade medicinstuderende indhente oplysninger efter stk. 1-4.
Læger, sygeplejersker og jordemødre og under lægens ansvar medicinstuderende kan under
disses ansvar lade lægesekretærer yde teknisk bistand til opslag, jf. stk. 1-4.”

Adgang til EPJ-data – hvad må man efter
lovforslaget?
•

Personkredsen
•

Læger § 42 a, stk. 1.

•

Sygeplejersker § 42 a, stk. 1.

•

Jordemødre § 42 a, stk. 1.

•

Under lægens ansvar:
• Medicinstuderende, § 42 a, stk. 5.
• Under lægens (medicinstuderendes),
sygeplejersken og jordemoderens
ansvar:
• Lægesekretærer (yde teknisk
bistand), § 42 a, stk. 5.

Adgang til EPJ-data – hvad må man efter
lovforslaget?
•

Indhente helbredsoplysninger m.v.

•

Indhente i fornødent omfang

•

Nødvendighedskrav

•

I forbindelse med aktuel behandling

•

HR: Sige-fra-model, hvor patienten
har ret til at frabede sig indhentning

•

U1: Værdispringsreglen

•

U2: Adgang med samtykke

Samspillet mellem de nuværende regler og de
kommende regler
•

Andre sundhedspersoner end de i § 42 a nævnte, vil kun kunne
modtage helbredsoplysninger m.v., der er registreret i elektroniske
systemer, ved, at en af de i § 42 a, stk. 1 og 5, nævnte personer
foretager opslag efter reglerne i § 42 a, stk. 1-5, og herefter videregiver
oplysninger efter de gældende regler i sundhedslovens kapitel 9.

•

§ 41 vil fortsat regulere videregivelse af helbredsoplysninger m.v. i
forbindelse med behandling af patienter i papirbaserede
patientjournaler.

De gældende regler
•

Patientretsstillingslovens § 24/Sundhedslovens § 41

•

HR: Samtykke fra patienten
•

U1: Aktuelt behandlingsforløb

•

U2: Værdispringsreglen

•

U3: Stedfortrædende læge

•

Patienten kan frabede sig videregivelse efter U1

•

Den afgivende sundhedsperson har kompetence til at
afgøre, om der kræves samtykke

•

Oplysningspligt efter værdispringsreglen

Adgang til EPJ-data –hvad opnås med
lovforslaget?
•

De nye foreslåede regler sikrer en fremtidssikret og afklaret retstilstand,
hvor reglerne er udformet med EPJ for øje

•

Patienternes selvbestemmelsesret og retssikkerhed sikres

•

Læger, sygeplejersker og jordemødre kan få direkte on-line adgang til
de nødvendige oplysninger

•

Straffen for misbrug bliver skærpet

•

Reglerne er et led i udviklingen af en landsdækkende virtuel EPJ, hvis
hovedformål er kvalitet i patientbehandlingen

