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Hvad må der oplyses om ved indlæggelse og udskrivelse, og 

hvad er patientens/borgerens rettigheder?

- De sundhedsjuridiske aspekter af arbejdet med 

patienter med resistente bakterier



De nye udfordringer

Penicillin blev opdaget i 1928 og 
kom i anvendelse i 1940’erne

De første penicillin-resistente 
bakterier  dukkede op få år efter.

Sir Alexander Fleming

MRSA (methicillin-resistent Staphylococcus

aureus) blev første gang påvist i 1961 i England



Et ændret sundhedsvæsen
Vi kommer langt omkring…

• Centralisering af sygehusene

• Hyppige kontakter til sygehusene – ofte ambulante

• Etablering af aflastningsenheder i kommunerne

• Medarbejdere kommer mange steder

- masser af muligheder for udveksling af mikroorganismer!



Håndtering af de tiltagende problemer 
med resistente bakterier

• Antibiotikaforbrug (human og i landbrug mv.)

• Generelle infektionshygiejniske retningslinier

- vedrører ikke enkeltpersoner

• ”Supplerende infektionshygiejniske retningslinier” i 
kontakten med f.eks. MRSA-positive patienter/borgere.



Udfordringen:
Faglighed contra rettigheder

Det faglige ønske om at 
have adgang til så 
mange oplysninger som 
muligt 

– for at gøre det bedst 
muligt

Patientens interesser i ikke 
at blive forskelsbehandlet 
og stigmatiseret



Nye muligheder for udveksling af data
- og nye udfordringer



Er det et reelt problem for patienten, at 
oplysninger om infektioner og resistens spredes?

Ja! 



- og uberettiget spredning af fortrolige 
oplysninger om f.eks. MRSA straffes…



Brug af data om infektioner i helt andre 
sammenhænge

- pludselig er informationer om f.eks. Norovirus en del af en 
politianmeldelse



Infektioner og patientens rettigheder
- en gammel udfordring

- tavshedspligten udformet som en egentlig patientrettighed forstået både 
som en ret til at kræve fortrolighed fra sundhedspersonens side og som en 
ret til at bestemme over helbredsoplysninger.

• Hvis fx andres liv eller helbred udsættes for nærliggende fare, og 
patienten ikke ønsker videregivelse af relevante oplysninger, kan det være 
berettiget at orientere/oplyse de pågældende. 

• Hvis en patient lider af en alvorlig smittefarlig sygdom og ikke vil give 
samtykke til, at pårørende, som udsættes for smitte, får oplysning om 
sygdommen, kan det være berettiget alligevel at videregive oplysningen. 



Udfordringer ved brug af ”Supplerende 
infektionshygiejniske retningslinier” 
i kontakten med patienter/borgere med resistente bakterier

Borgernes rettigheder
- der er en betydelig risiko for at glemme dem 
i vores forsøg på at gøre det bedst muligt!

• Det er en ledelsesmæssig udfordring at sikre, at fagligheden 
ikke tager overhånd på bekostning af borgerens rettigheder.



Retten til behandling

Sundhedslovens §7: Personer, der har bopæl her i landet, 
har ret til lovens ydelser.

- dvs. også selv om man er inficeret med, eller bærer af 
resistente bakterier

Fra MRSA-Vejledningen (2. udgave, 2012):

En MRSA inficeret har samme krav på sundhedsydelser som alle 
andre. 

”Det skal understreges, at MRSA bærertilstand ikke unødigt må forsinke 

pleje- eller behandlingstilbud.”



Det grundlæggende i lovgivningen –
borgerens rettigheder

Tavshedspligt: Sundhedsloven

• § 40. En patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager 
tavshed om, hvad de under udøvelsen af deres erhverv erfarer 
eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent 
private forhold og andre fortrolige oplysninger



Det grundlæggende i lovgivningen –
borgerens rettigheder

§ 41. Med patientens samtykke kan sundhedspersoner videregive 

oplysninger til andre sundhedspersoner om patientens helbredsforhold, 

øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger i forbindelse 

med behandling af patienten eller behandling af andre patienter.

Sundhedsloven



Videregivelse af informationer uden 
samtykke

§41 Stk. 2. Videregivelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger kan uden 
patientens samtykke ske, når

1) det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb for 
patienten, og videregivelsen sker under hensyntagen til patientens 
interesse og behov,

2) videregivelsen omfatter et udskrivningsbrev fra en læge, der er 
ansat i sygehusvæsenet, til patientens alment praktiserende læge 
eller den praktiserende speciallæge, der har henvist patienten til 
sygehusbehandling,



Sektorovergange: Hvad må man?

Egen læge inddrages

(behandlingsansvarlig læge)

Kommunen

- videregivelsen omfatter et udskrivningsbrev fra en læge, der er 

ansat i sygehusvæsenet, til patientens alment praktiserende 

læge eller den praktiserende speciallæge, der har henvist 

patienten til sygehusbehandling



Manglende samtykke til videregivelse
- hvornår kan videregivelse så ske alligevel?

• Såfremt patienten ikke ønsker sine oplysninger videregivet af lægen, 

men det vurderes, at det har betydning for patientens fortsatte 

behandling og/eller for personalets forholdsregler for at undgå, at andre 

særligt sårbare og svækkede smittes, kan lægen alligevel informere 

relevant sundheds- og plejepersonale om patientens MRSA-status.

• Det kunne fx være ved henvisning af patienter til hospitalsbehandling 

samt ved indflytning i plejebolig 

• Det anses derimod ikke som nødvendigt at informere 

sundhedsplejersker, da disse som udgangspunkt ikke færdes blandt 

særligt sårbare og svækkede personer. 

Ref.: Udkast til  VEJLEDNING OM FOREBYGGELSE AF SPREDNING AF MRSA, 3. Udgave



Hvem skal vide hvad?

• Kun dem, som har et klart fagligt behov for at kende til 
en sag, skal oplyses om denne.

- Unødvendig spredning af informationer skaber kun 
nye problemer for alle parter

• Videreformidling af oplysninger kan ske uden 
samtykke, hvis det er absolut påkrævet

- f.eks. i situationer, hvor patienten ikke er i stand til 
at give samtykke

- men sædvanligvis aldrig, hvis patienten modsætter 
sig videregivelse.



Hvem skal vide hvad?

• Kun dem, som har et klart fagligt behov for at kende til 
en sag, skal oplyses om denne.

- i praksis: Informationerne må forventes at blive inden 
for sundhedsvæsnet. 



Vores tiltag kan have uønskede effekter: 

Isolation

• På sygehuse kan der etableres isolations-regler og 
andre tiltag til forebyggelse af smittespredning.

• En borger med MRSA kan deltage som ellers i sociale 
aktiviteter, genoptræning mv., hvis de bor i plejebolig 
eller modtager pleje i primærsektoren. 

- eller sagt på en anden måde: 

Der kan ikke etableres egentlige isolations-foranstaltninger 
i plejebolig-enheder eller andre steder uden for sygehuse.



Rengøringsstandard

• Rengøring i eget hjem, herunder 
plejehjemsboliger, er noget borgeren kan få 
bistand til…

- Kommunen kan ikke kræve en særlig løsning



Hvad kan vi forvente af patienterne?
- de har også forpligtigelser og må acceptere visse tiltag

• Personer, der har fået påvist MRSA, opfordres til at informere 
sundhedspersonale om, at de har fået påvist MRSA 

• Ved henvisninger skal der informeres om patientens MRSA-
status, hvis det har betydning for patientens fortsatte 
behandling eller for personalets forholdsregler 

• Tilfælde, hvor personer får påvist MRSA for første gang eller får 
påvist en anden MRSA subtype, skal anmeldes, uanset om det 
er et tilfælde med klinisk infektion eller en asymptomatisk
bærertilstand

Ref: https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-

aa/infektioner/sygdomme/bakteriesygdomme/sundhedsvaesenet-og-patienter-med-mrsa/



Videregivelse af 
oplysninger om MRSA

4.4 Videregivelse af oplysninger om MRSA

• Personer, der har fået påvist MRSA, opfordres til at informere 
sundhedspersonale, om at de har fået påvist MRSA, fx ved at vise det 
udleverede personlige kort (afsnit 5.1).

• Ved henvisning af patienter til hospitalsbehandling, inklusive ambulant 
undersøgelse, hjemmepleje og hjemmesygepleje samt ved indflytning i 
plejebolig skal lægen informere sundheds- og plejepersonale om patientens 
MRSA-status, da det både har betydning for patientens fortsatte behandling og 
for personalets forholdsregler for at undgå, at andre smittes. Dette gælder 
også i de tilfælde, hvor patientens aktuelle sygdom ikke skyldes MRSA. 

• Patientens samtykke hertil skal forsøges indhentet (reference 11 kapitel 11).

• Det skal understreges, at MRSA bærertilstand ikke unødigt må forsinke pleje-
eller behandlingstilbud.



Hvad kan forventes af medarbejderne i 
sundheds- og plejesektoren?

• Følge de generelle infektionshygiejniske 

retningslinjer!

• Sundhedspersonale, der har fået påvist MRSA, uanset årsag, skal 
oplyse arbejdsgiver herom.



Hvad kan ikke forventes af 
medarbejderne?

• Screening af personale ud over, hvad der fremgår af 
retningslinjerne – det kan de til gengæld pålægges 
(Dispensation fra Helbredsloven om undersøgelse af sundhedspersonale 

for MRSA)

- Sundhedspersonale, der har været i en risikosituation, 
undersøges for MRSA hurtigst muligt efter, at det er 
konstateret.

• Ved lokale udbrud enten på neonatalafdelinger eller i 
plejeboliger indgås regionale/kommunale aftaler om i en 
periode at indføre ekstra screeningsprocedurer



Der er reelle risici for personalet

• Konkret smitterisiko (stafylokokker (MRSA, 
leverbetændelse, Norovirus, ESBL, VRE, CPE og 
meget andet).

• Risikoen for at blive bærer af f.eks. MRSA (methicillin
resistente stafylokker)



• Den kroniske bærer af f.eks. MRSA kan få betydelige 
erhvervsmæssige problemer.

Der er reelle risici for medarbejdere i 

sundhedsvæsnet

- f.eks. ”omplacering til mindre følsomt arbejdsområde”



Fremtiden…

Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA er 

under revision, og udkommer snart i 3. udgave. 

• Forebyggelsen af spredning af MRSA beror først og 
fremmest på nøje efterlevelse af de generelle 
infektionshygiejniske retningslinier.

- men den individorienterede indsats vil 

skulle fortsætte i en række sammenhænge

- uden at retssikkerheden glemmes




