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Etiske spørgsmål
Skal Ole have at vide om han kan have arvet genet ?
Hvem skal kontakte Ole: søsteren eller lægen ?
Kan lægen for at opspore hvem der har arvet genet videregive oplysninger om at
Oles søster Thea har genet til andre læger ?
Kan andre læger få adgang til risikopatienters journaler for at vurdere om de har
arvet genet ?
Kan oplysningerne bruges til andet end forskning og behandling, fx
forsikringsselskaber, kommunal sagsbehandling ?

Information om genetiske sygdomme
H

Informeret samtykke. Enhver behandling forudsætter patientens informerede
samtykke, jf. SL § 15-16.
Samtykke kravet, jf. SL § 15.
Informationspligten: fremtidige risici, mere grundig ved alvorlige risici, forholdet til
slægtninge, jf. SL § 16.

U1

Frabede sig information, SL § 16, stk. 2

U2

Mindreårige børn og unge og forholdet til forældremyndigheden, jf. SL § 17, stk.
1.
Varigt fornuftsinhabile og forholdet til nærmeste pårørende, jf. SL § 18, stk. 1.

U3

Opsporing af risikopersoner

oplysning
om pt.
helbredsfo
rhold

EPJ

Videregivelse til behandling
H

Med samtykke kan sundhedsperson videregive oplysninger patientens
helbredsforhold til brug for behandling af patienten eller behandling af andre
patienter, SL § 41, stk. 1.
Samtykke kravet: SL § 42, stk. 1.

U1

Nødvendigt, aktuelt behandlingsforløb og hensyn til patientens interesse og
behov, SL § 41 stk. 2, nr. 1.

U2

Berettiget varetagelse af åbenbar almen interesse eller væsentlige hensyn til
patienten, sundhedspersoner eller andre (værdispringsreglen), SL § 41, stk. 2,
nr. 4.
Modif: Patienter der ikke selv kan varetage egne interesser.
Modif: Underretning til patienten.
Modif: patienten frabeder sig videregivelse, gælder ikke værdispringsreglen, jf.
SL § 41, stk. 3.

Indhentning af oplysninger
H

Læger, sygeplejersker … kan i fornødent omfang indhente oplysninger om
patienters helbredsforhold, når det er nødvendigt og i forbindelse med aktuel
behandling af patienten, jf. SL § 42 a, stk. 1.

EPJ

U1 Værdispringsregel, hvis nødvendig til berettiget varetagelse af åbenbar almen
interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, herunder en patient, der ikke
kan varetage sine interesser, sundhedspersonen eller andre patienter, jf. SL
§ 42 a, stk. 5.
U2 Adgang med samtykke i forbindelse med behandling af patienter (læger og
sygehusansatte tandlæger), jf. SL § 42 a, stk. 7.
U3 Patienten kan frabede sig indhentning af oplysninger, gælder ikke
værdispringsreglen, jf. SL § 42 a, stk. 8.

Fremgangsmåde
Rådsøgende patient udarbejder stamtræ.
Sundhedsperson fra rådgivende afdeling gennemgår
stamtræet med
patienten for at sikre korrekt fortolkning af slægtstræet og
for korrekt identifikation af risikopersoner.
Samtykke fra patienten til at videregive journaloplysninger.
Skriver ud til slægtninge for samtykke til indhente
Journaloplysninger.
Information til rådsøgende patient og familiemedlemmernes
egen læge om resultatet af udredningen.

EPJ

Biobank
(persondataloven)
Udtag af væv i forbindelse med
behandling (sundhedsloven)

Helbredsoplysninger
(sundhedsloven
persondataloven)

Forskningsprojekt
(forsøgsloven og
persondataloven)

Udtag af væv fra rask
(forsøgsloven)

Biologisk materiale udtaget i forbindelse med behandling
H

En patient kan beslutte, at vævsudtag i forbindelse med behandling kun må
anvendes til behandling af den pågældende og til formål i umiddelbar tilknytning
til behandlingen, jf. SL § 29, stk. 1.
Modif: Beslutningen registreres i vævsanvendelesregistret
Modif: Patienten kan til tilbagekalde sin beslutning ved at framelde sig registret.
Ret til destruktion og udlevering
Forskning på væv med tilladelse fra Videnskabsetisk Komité medmindre tilmeldt
vævsanvendelsesregistret og kun må bruges til behandling.

:

Forskning på biologisk materiale
H

Sundhedsvidenskabelig forskning på humant væv skal anmeldes til
videnskabsetisk komité, jf. FL § 14.
Modif: skrifltig samtykke til deltagelse.
Samtykket skal være givet på baggrund af mundtlig og skriftlig information om
forskningsprojektets indhold.

U1

Registerforskningsprojekter
Forsknings på allerede indsamlet materiale uden samtykke hvis ikke belaster
forsøgspersonen, jf. FL § 10.

Persondatalovens forskningsbestemmelse
H

FORSK

Uden samtykke kan der behandles oplysninger, hvis det alene sker med
henblik på statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig
samfundsmæssig betydning, og hvis behandlingen er nødvendig for
udførelsen, PDL § 10, stk. 1.
Modif: Oplysningerne må ikke senere behandles i andet end statistisk
eller videnskabeligt øjemed, PDL § 10, stk. 2.
Modif: Videregivelse til tredjemand kan kun ske efter forudgående
tilladelse fra datatilsynet, PDL § 10, stk. 3.

Bredt og dynamisk samtykke
Det informerede samtykke: Den frivillige, specifikke og informerede viljestilkendegivelse.
Konkret formål, til hvem og hvilke oplysninger
løbende information

løbende oplysning om nye projekter

ingen rapporteringer

generelt

specifik

Information

opt-out
opt-in

samtykke

Opsamling
Viden om sandsynligheden for at udvikle fremtidig genetiske sygdomme rejser vanskelige
etiske spørgsmål
Lovgivningen skal sikre balance mellem muligheden for forskning og som beskytter retten
til selvbestemmelse, retten til ikke at vide og som tager hensyn til andre berørte slægtninge
Mulighed for løbende information
Mulighed for at trække sig fra projektet
Mulighed for at informere berørte slægtninge
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