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  Seminar for primærsektor:  

Sundhedsjura 

Patienters retsstilling, sundhedspersoners ansvar  
 

 

 

 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etiske og moralske problemstillinger er sat på regler, og der er i lovgiv-
ningen taget stilling til spørgsmål som retten til behandling og pleje, 
normer for god kommunikation og standarden for god sygepleje.  
 
�  Få overblik over sundhedsloven, reglerne om sundhedspersoners 

ansvar og patienters rettigheder 
 
�  Hør om grænserne for det sundhedsfaglige ledelsesansvar og forslag 

til nye regler om delegation af opgaver 
 
�  Kend reglerne om sundhedspersoners ansvar og hør om Patientkla-

genævnets skærpede praksis i sager om sundhedspersoners doku-
mentationspligt 

 
� Hør om patienters rettigheder og grænserne for det offentlige ser-

viceniveau  
 
� Hør om de nye regler for indhentning af elektroniske helbredsoplys-

ninger  
 

 

    

   

 Intensivt og casebaseret to dages seminar til sundhedspersoner med 
patientkontakt, ansvar for behandling og pleje og visitation til sygepleje 
og hjemmehjælp. 
 
Kent Kristensen er ph.d. jur. og underviser i sundhedsjura på Syddansk 
Universitet og forfatter til bogen Sundhedsjura. 
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 få bogen  
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    PROGRAM DAG 1   
   
 
 

 
09.30 
 
10.00 – 16.00 

  
Godmorgen – kaffe/te og morgenbrød 
 
Sundhedsloven 
Introduktion til sundhedsloven, regionale og kommunale opgaver og reglerne om 
samarbejde mellem region og kommune.  

• Sundhedsloven: Formål og opgaver 
• Sundhedsaftaler og ansvar for koordination af patientforløb mellem 

sygehusregion og kommune 
 
Retten til omsorg, behandling og pleje  
Der er på sygehusområdet indført behandlingsgarantier for patientbehandlingen. Men 
har kommunerne en tilsvarende pligt til at yde opfølgende behandling og pleje, og har 
patienter en egentlig ret til hjemmesygepleje, hjemmehjælp og genoptræning?  

• Retten til at blive patient og grænserne for det kommunale serviceniveau  
• Retten til hjemmesygepleje, genoptræning, praktisk bistand og personlig pleje 

 
Sundhedspersoners ansvar 
Autoriserede sundhedspersoner er omfattet af et særligt professionsansvar. Hvilken 
betydning har autorisationsansvaret i samarbejdet med andre faggrupper, men hvor 
skal de retlige grænser for samarbejdet på tværs af faggrupperne trækkes? 

• Hvad er omfattet af autorisationsansvaret?  
• Reglerne om delegation af opgaver herunder ansvar særligt om sundhedsperso-

ners ansvar ved medicinadministration 
• Hvad omfatter det sundhedsfaglige ledelsesansvar, og har autoriserede sund-

hedspersoner et særligt ledelsesansvar?  
 
Dokumentationspligt 
Sundhedsstyrelsen vejledning om sygeplejefaglige optegnelser pålægger plejeper-
sonalet en dokumentationspligt, men hvor langt rækker sundhedspersoners doku-
mentationspligt?  

• Dokumentationspligten og journalen som et juridisk dokument 
• Hvad er omfattet af journalføringspligten 
• Patientklagenævnets praksis 
 
Information og samtykke 
Sundhedspersonen har ansvar for at informere patienten om behandlingen, men hvor 
langt rækker informationspligten, og hvornår foreligger der et gyldigt samtykke?  

• Retten til selvbestemmelse og sundhedspersoners informationspligt 
• Omfanget af informationspligten 
• Hvornår er et samtykke gyldigt?  
 
Der vil være pauser og frokost i løbet af dagen 

 
 

 
   
 Datoer 

  
■ 15. – 16. september 2013, Scandic, Odense, tilmeldingsfrist 1. september 2013.    

■ 23. – 24. oktober 2012, Scandic Copenhagen, tilmeldingsfrist 21. september 2013. 

■ 07. – 08. december 2013, Scandic Copenhagen, tilmeldingsfrist 5. november 2013.  
 
 
 
 
 
 

 



  PROGRAM DAG 2  
   
 
 

 
08.30 
 
09.00 – 16.00 

  
Godmorgen – kaffe/te og morgenbrød 

 
Patienters ret til selvbestemmelse 
Retten til selvbestemmelse er en grundlæggende rettighed, der gælder for 
alle. Men hvad med de der er ude af stand til at tage vare på sig selv?  

• Retten til selvbestemmelse og sundhedspersoners informationspligt 
• Mindreårige børn og varigt fornuftsinhabile 
• Reglerne for inddragelse af pårørende  
• Terminale patienters retsstilling 
 
Magtanvendelse 
Reglerne for magtanvendelse retter sig mod personer, som er ude af stand 
til at tage vare på sig selv. Men hvor går grænsen mellem omsorgssvigt og 
omsorgspligt?  

• Forholdet mellem sundhedsloven, serviceloven og psykiatriloven 
• Personer omfattet af servicelovens bestemmelser 
• Den aktive omsorgspligt 
• Magtanvendelsesreglerne 
 
Aktindsigt 
Aktindsigten omfatter helbredsoplysninger indsamlet som et led i den sund-
hedsfaglige pleje og behandling.  

• Hvad omfatter aktindsigten? 
• Har pårørende til ældre fornuftsinhabile en selvstændig ret til aktindsigt? 

 
Tavshedspligt, videregivelse og ytringsfrihed 
Tavshedspligten omfatter fortrolige oplysninger og indebærer, at sundheds-
personalet ikke uden videre kan indsamle og videregive oplysninger til andre 
sundhedspersoner eller andre offentlige institutioner.  

• Hvad omfatter tavshedspligten, og hvad er forholdet til ytringsfriheden? 
• Har offentligt ansatte en særlig loyalitetspligt? 
• Videregivelse af sygeplejefaglige optegnelser, plejeplaner og dagbøger 
• Indsamling af helbredsoplysninger til brug for kvalitetsudviklingsprojekter  
 
Reglerne om indhentning af helbredsoplysninger 
Der er i sundhedsloven indført nye regler om indhentning af journaloplysnin-
ger. Reglerne omfatter elektroniske oplysninger 

• Indhentning af helbredsoplysninger  
• Forholdet til videregivelsesreglerne 
• Særligt om »sygehus« og »kommunereglen«  
 
Der vil være pauser og frokost i løbet af dagen 

 

    
    

  
Underviser 

  
Kent Kristensen er cand.scient.pol. og ph.d. jur. og lektor i sundhedsjura på 
Syddansk Universitet. Kent Kristensen har skrevet flere bøger og artikler om 
sundhedsjuridiske emner, bl.a. bøgerne Patienters Retsstilling og Sund-
hedsjura. 
 
 
 
 

 
 

 



 Konferencested  Scandic Odense  
Hvidkærvej 25, 5250 Odense 
Telefon: 66 17 66 66 

Scandic Copenhagen  
Vester Søgade 6, 1601 København V 
Telefon: 33 14 35 35 

 Konferencepris  5.995,- kr. ekskl. moms pr. deltager. Prisen dækker bogen Sundhedsjura, 
dokumentationsmappe, frokost og servering i pauserne. Overnatning er ik-
ke inkluderet i prisen.  
Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail eller at kontakte 
projektkoordinator Anna Sophie Andersen på tlf. 32 10 86 20. 

 Tilmelding  Online tilmelding på www.standogpartnere.dk eller send din tilmelding til 
STRAND OG PARTNERE, Henrik Hertz Vej 48, 8230 Åbyhøj. Tilmeldingen 
er bindende.  

 Afbestillingsbetingelser  Eventuel afbestilling sendes til STRAND OG PARTNERE. Ved afbestilling 
indtil 14 dage før konferencen beregnes et gebyr på 10% af den fulde kon-
ferencepris, ved afbestilling 8 - 14 dage inden konferencen beregnes et 
gebyr på 50%. Der refunderes ikke ved afbestilling 7 dage inden konferen-
cen. Bliver du forhindret i at deltage, er du naturligvis velkommen til at 
overdrage din plads til en kollega. 

 Strand og Partnere  STRAND OG PARTNERE er en konsulent og rådgivningsvirksomhed for of-
fentlige myndigheder og institutioner. STRAND OG PARTNERE udbyder et 
begrænset antal kurser. Kurser er på et højt fagligt niveau, hvor du bliver 
præsenteret for de nyeste regler og den nyeste praksis. I alle kurserne 
forenes teori med praksis. Underviserne er eksperter inden for deres felt, 
og har udgivet flere bøger inden for deres fagområde. 
 
STRAND OG PARTNERE Henrik Hertz Vej 48, 8230 Åbyhøj 
Tlf. 32 10 86 20, www.strandogpartnere.dk, post@strandogpartnere.dk.  

 
 Tilmelding   

  www.strandogpartnere.dk  
  Sundhedsjura  
 
 
 
 

  □ 15. – 16. september 2013, Scandic, Odense    
□ 23. – 24. oktober 2013, Scandic Copenhagen 
□ 07. – 08. december 2013, Scandic Copenhagen 

 

 Navn 1   Stilling  

 Telefonnummer og mail    

 Virksomhed   Evt. EAN nummer  

 Adresse    

 Postnummer og by    

     
     
 Navn 2   Stilling  

 Telefonnummer og mail    

 Virksomhed   Evt. EAN nummer  

 Adresse    

 Postnummer og by    
     

 

Tilmeld dig så-
dan 

 
 

Online: www.strandogpartnere.dk   
Post: STRAND OG PARTNERE, Henrik Hertz Vej 48, 8230 Åbyhøj 
 

 

Tilmeld dig 
sådan  


