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Kapitel 3 – Retfærdighed, retssikkerhed, menneskerettigheder 

1. Ret og retssystem 
• De danske love består af forskellige aktører (aktører der skaber reglerne, udøver reglerne 

osv). 

o Folketinget og ministerier vedtager lovene. 

o Forvaltninger/offentlig myndighed realiserer love (32).  

o Politi udøver magt. 

o Borgerne bruger retssystemet 

 

• Der er flere retssystemer – EU og det danske. 

o EU består af fordringer og direktiver 

 Forordninger = gælder ligelydende for alle medlemslande. 

 Direktiver = instrukser til medlemslande om at gennemføre en bestemt 

retstilstand.  

o Fx har EU en fælles lov om menneskerettigheder, og den skal alle lande der har 

været med i aftalen (konventioner og traktater) overholde disse rettigheder, ellers 

ryger de ud af konventionen. (33n). 

 

2. Ret og retfærdighed 
• Ordet ret betyder både noget teknisk (en ret, landsret osv) samt noget værdibaseret (at få 

ret).  

• Hvad er retfærdighed? (s. 35) 

o Lighedsprincippet = ens forbrydelser giver ens straf (35) 

o Proportionalitet = Straffen skal være rimelig i forhold til den forbrydelse man har 

begået 

o Afgørelser skal kunne legitimeres: Afgørelsen/dommen skal være fra en anerkendt 

retskilde. 

 

3. Retssikkerhed 
• Retssikkerhed = borgerne kan regne med at reglerne efterleves.  

o Se ex med pasningsgaranti = retssikkerhed (s. 36) 

• Retsstat = stat der styres med generel lovgivning vedtaget af folkevalgte repræsentanter. 

(36) 

o Retsstat er modsat stater der styres af Gud eller enevælde.  

o Er man ikke tilfreds som borger i en retsstat, kan man få efterprøvet sin ret ved 

domstolene.  

• Velfærdsstat =  (37) 

o I velfærdsstaten er borgeren en medspiller (i retsstaten betød retssikkerhed at 

beskytte den svage borger mod statens magtudøvelse) 
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4. Menneskerettigheder (generelt) 
• Menneskerettigheder = alment vedtaget gode, ingen kan sige det er imod 

menneskerettigheder i vort samfund. 

• Ved menneskerettigheder henvises der ofte til religionsfrihed og ytringsfrihed. 

• Menneskerettigheder gælder for alle mennesker. 

o Men menneskerettigheders betydning er forskellig for forskellige mennesker.  

o Fx kan fængsledes ytringsfrihed begrænses hvis det kan skade efterforskningen. 

 

• Folketinget skal tage hensyn til menneskerettighederne ved udformning af lovene. (41) 

o En anholdt skal stilles for en dommer indenfor 24 timer = en menneskeret. 

 

• Ved undersøgelse af socialt bedrageri, skal boligens ukrænkelighed respekteres. 

 

5. Menneskerettigheder i historisk perspektiv 
• Europarådet: dannet efter 2. verdenskrig for at fremme retsstaten, menneskerettigheder og 

grundlæggende friheder for alle personer (44).  

• Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) har tilknyttet domstol, hvis domme 

staterne har forpligtet sig til at følge., 

o Private kan også indbringe sager for denne domsstol. 

• Siden 2. verdenskrig er menneskerettigheder gået fra nationalt til internationalt anliggende 

(44).  

o De traktater man (DK) tilslutter sig, bliver en del af dansk ret. (Ex på dette er loven 

om diskrimination) 

 

6. Frihedsrettigheder, menneskerettigheder, grundrettigheder 
• Regler har forskellig status. 

o Grundloven mest VIP, man kan ikke vedtage regler som strider mod grundloven. 

o Man kan derimod principielt vedtage regler som strider imod Den Europæiske 

Menneskerettighedskonvention  dette vil dog føre til udelukkelse fra Europarådet 

o  Love som strider mod grundloven = ugyldige love 

o  Love som strider mod Menneskerettighedskonvention = gyldige love 

 

•  Boligen er ukrænkelig (jf GRL § 71 stk 6) 

o En undtagelse fra denne ukrænkelighed er fx at en læge kan beordre boligens hos 

en psyk.PT undersøgt. (46) 

 

• Positive rettigheder = sigter at beskytte individet ved hjælp af staten 

• Negative rettigheder = sigter at beskytte individet mod staten 

 

7. Ytringsfrihed 
• Retten til at ytre sig = forudsætningen for demokrati 

• Praktisering af ytringsfriheden kan krænke andres rettigheder. 
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o Ytringer der fx krænker en andens religiøse overbevisning i medierne, er strafbart. 

• Censur er forbudt (jf GRL § 77) (47). 

• Lov om ytringsfriheden (EMK art. 10) 

 

• Hvad er ytringer: 

o Tegninger 

o Reklamer 

o Ord  

o Billeder 

o Osv. 

• Hvornår er ytring retstridig (47n) 

• Ytringsfriheden er ikke til hinder for at man strafferetligt kan drages til ansvar for sine 

ytringer.  

o Ulovlig ytring skal gøres gældende ved domstolene (47) 

o Grundloven er altså ikke til hinder for at der kan nedlægges forbud mod at publicere 

noget, som strider imod dette. 

 

8. Offentligt ansattes ytringsfrihed 
• Offentligt ansattes ytringsfrihed er begrænset af reglerne om tavshedspligt.  

• Offentligt ansattes ytringsfrihed er også i samfundets interesse: 

o De offentlige ansatte har den største viden om det offentlige (48) 

o Fx kan offentligt ansatte bruges til whistlesblowing hvor man kan få indsigt i 

ulovligheder der sker i det offentlige. 

 

På egne vegne 

• Ytringsfrihed gælder kun når man udtaler sig på egne vegne. 

• Myndigheden bestemmer hvem der udtaler sig på myndighedens vegne. (49) 

o Fx bestemmer kommunen, hvilken medarbejder som udtaler sig til medierne. 

• Hvis en offentligt ansat ønsker at udtale sig som privatperson om forholdene i den 

myndighed hun er ansat, kan det være svært at se at hun taler om privatperson  der VIP at 

hun understreger at det er som privatperson, og altså ikke på vegne af myndigheden, hun 

udtaler sig. (49) 

 

Loyalitetspligt 

• Ledelse kan finde på at sanktionere medarbejder som udtaler sig kritisk om sin arbejdsplads. 

• Loyalitetspligten: 

o Indebærer ikke at man ikke må udtale sig kritisk, som offentlig ansat. 

o Sandhedspligt: Det der siges skal være sandt. 

o God tone: Offentlig tilsvining vil være i strid med loyalitetspligten. 

• Man skal ikke spørge om lov inden man udtaler sig, men det kan være en god ide at 

orientere ledelsen (de finder jo alligevel ud af det).  

• Negative ytringer kan, selvom det er lovlige, medføre problemer, fx socialt, på 

arbejdspladsen. (50n-51) 
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• Særlige begrænsninger i ytringsfriheden for dem som spiller central rolle i myndigheders 

beslutningsproces (ledere).  

o Tidspunkt for offentliggørelse af fx forhandlinger spiller stor rolle, så dem man 

forholder med ikke føler sig ”sold out” (51) 

 

Vejledning om offentlig ansattes ytringsfrihed 

• Der er lavet pjece om guide til ytringsfrihed for offentligt ansatte (51). 

• Offentligt ansattes lyst til at ytre sig, skyldes nok tradition, klima osv. på arbejdspladsen. 

o Vejledning er derfor en henvisning til at man ytrer sig på konstruktiv vis. 

 

Whistleblowers 

• Man overvejer at lave regler, der sikrer at offentligt ansatte lovligt kan offentliggøre hvis 

ulovligligheder finder sted på arbejdspladsen. 

o Inspiration pga. Brixtofte-sagen. 

• Flere virksomheder har indført såkaldte meldeordninger.  

 

9. Religionsfrihed 
• GRL § 67 – ”frihed til at dyrke den religion som man vælger”. 

• Religionsfrihed, men ikke religionslighed  

 Man kan dyrke den religion man vil, men alle trossamfund har ikke samme vilkår. 

 

10. Diskriminationsforbud 
• Der er forbud mod diskrimination på arbejdsmarkedet på grund af: 

o Køn, race, hudfarve osv osv. (53). 

• Reglerne er gennemført i flere arbejdsmarkedslove (53).  

• Tidligere har menneskerettigheder været et spørgsmål om forholdet mellem individ og 

samfund. 

o Nu er det mellem individ og individ, mellem virksomhed og individ. 
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Kapitel 4 – Lovgivningen om psykologer 

1. Indledning 
• Kapitlet omhandler regler der gælder for psykologer – jf Psykologloven (PL) 

• Derudover gennemgås reglerne i PL samt journalpligt og journalførelse. 

 

Autorisation 

• Formål med autorisation = garanti fra samfundet om en vis kvalitet i denne faggruppe. 

o Der er tilsyn til denne gruppe, som sikrer at de overholder forpligtelserne der er som 

fagperson. (55) 

• Autorisation gives typisk på grundlag af teoretisk uddannelse og erhvevserfaring. 

• Psykologers autorisation ikke en del af de autorisationer der findes indenfor 

sundhedsvæsnet. 

 

2. Psykolognævnet 
• Psykolognævnets opgaver: 

o Autorisere psykologer 

o Føre tilsyn med autoriserede psykologer 

o Behandling af klager over psykologer (dog er det ikke klagenævn, så man har ikke 

krav på at klage bliver behandlet). 

 

Psykolognævnets sammensætning 

• Autorisationen af psykologer, tager primært sigte på at psykolog skal offentligt ansættes.  

 

Autoriserede – ikke autoriserede psykologer 

• Reglerne i psykologloven omfatter kun autoriserede psykologer. 

• Men; psykologloven sætter normer for både autoriserede og ikke-autoriserede psykologer.  

• Psykolognævnets standard for journalføring, kan også overføres på ikke autoriserede 

psykologers journalføring.  

• Man kan klage over ikke autoriserede psykologer til Psykologforenings Etiknævn – såfremt 

psykologen er medlem af Psykologforeningen.  

 

Faglig virksomhed 

• Psykologer som udfører ikke-psykolog arbejde er ikke omfattet af Psykolognævnets tilsyn. 

o Men de kan dermed høre under andre myndigheders tilsyn, fx Datatilsynet hvis de 

registrerer personoplysninger. 

• Psykologer har kun i begrænset omfang eneret på psykologfagligt arbejde – modsat fx læger 

som har eneret på lægearbejde (57). 

 

3. Autorisation som psykolog 
• Hvordan bliver man autoriseret psykolog: 
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o 1. Man skal have gennemgået den praktiske uddannelse (kandidat i psykologi eller 

pædagogisk-psykologi fra KU eller AAU) 

o 2. Uddannelsen skal kvalificere til at man kan foretage udredning og intervention. 

 

4. Sanktioner 

Tab af autorisation 

• PL § 3 – hvordan en psykolog kan fratages sin autorisation 

o … hvis han er til fare for andre pga. fx sygdom eller misbrug (59) 

 

Straf 

• Bøde til psykolog kan gives ved gentagen forsømmelse eller skødesløshed iforb. sin 

psykologfaglige virksomhed (PL § 22). 

• Ved overtrædelse af journalpligten kan psykolog straffes med bøde (PL § 23) (59) 

 

Andre reaktioner 

• Man kan udover bøde og tab af autorisation give en psykolog kritik som sanktion. 

o Kritik, alvorlig kritik og meget alvorlig kritik.  

• Derudover kan man give anbefalinger til en psykolog. 

o Man skal ikke følge anbefalinger, men mange psykologer vil gøre det.  

• Man kan også indkalde psykolog til samtale.  

 

5. Psykologens pligter (ifølge psykolognævnets ”kriterier”) 

Udvise omhu og samvittighedsfuldhed 

• PL § 12: En psykolog er forpligtet til at udvise omhu.  

• Psykolognævnet inddeler psykologers virksomhed i flg. dele: 

o Opdrag – afgrænsning 

o Indledende kontakt – rammerne for kontakten 

o Tilbagemelding til klient mfl.  

o Det færdige arbejde formidlet til opdragsgiver. 

 

Opdrag – afgræsning 

• Før en opgave accepteres, skal den autoriserede psykolog gøre sig klart hvad opgaven går ud 

på (60).  

• Psykolog skal lave klar aftale med klient om hvad opgaven går ud på (formål, rammer, hvad 

de skal tale om).  

• Fordel at aftalen er skriftlig, men ikke en forudsætning. (61). 

 

Indledende kontakt og rammerne for kontakten 

• Indledende kontakt: Man skal vurdere alle de forhold som er relevante ved en undersøgelse.  
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• Undersøgelsens omfang, information: vigtigt at informere alle deltagere om omfang og 

formål, også de som ikke er hovedpersoner i undersøgelsen (62n). 

 

Opgavens varighed 

• Vigtigt at informere klient om tidsmæssigt omfang ved undersøgelsen.  

• Vigtigt at informere om hvornår svar på undersøgelsen kan forventes.  

• Eksempler på klagesager vedr. tidsmæssigt omfang og for sent svar på undersøgelsen (64).  

 

Udførelsen af undersøgelsen 

• Vigtigt at psykologen har undersøgt alle relevante forhold i familien ved undersøgelser. 

o Ex hvor forhold mellem forældre og barn skal undersøges ved skilsmissesag, og 

psykolog ikke har god kontakt til barnet. Derfor bygger undersøgelse kun på 

forældres udtalelser, hvilket ikke er ok. 

 

Samarbejde med opdragsgiveren (fx kommune) 

• Psykolog skal huske at klient skal have kontakt til kommune efter psykologs arbejde er slut 

 psykolog må derfor ikke skabe splid imellem disse.  

• Man skal huske at samarbejde med både klient og opdragsgiver (fx ikke tage klientens parti 

overfor kommunen) (65) 

o Ex hvor psykolog var uenig med kommune og kontaktede klients advokat bagom 

kommunen. (65) 

 

Behov for tolk 

• VIP at sikre sig at klienten forstå indhold af samtale, som foretages i løbet af undersøgelse – 

og i det hele taget forstår undersøgelsens forløb, formål etc.  

o Tolkebistand kan være nødvendig hos fremmedsprogede klienter.  

o Udover sprogvanskeligheder må psykolog være obs på kulturforskelle mellem 

psykologen selv og klienten.  

• Det skal fremgå af erklæringen at der er anvendt tolk. 

 

Anvendelse af diagnoser 

• VIP at psykolog over egne kompetencer – at han har kompetencer til at stille en diagnose – 

eller om der skal en læge til.  

• Psykolog må ikke stille diagnose på lidelser som kun kan vurderes af psykiater  

o Her skal psykolog alene konkludere at der er symptomer som er karakteristisk for 

den pågældende tilstand. (66n-67ø) 

• VIP at erklæring skrives i sprog som kan forstås af ikke-psykologer. 

 

Konsulentopgaver 

• Psykolog kan udføre konsulent opgaver på en arbejdsplads fx 

• Hvad kan psykolognævnet tage stilling til, om psykologens udførte opg (67) 



Side 14 af 58 
 

 

Erklæringer 

• PL § 16: Psykologer skal udvise omhu og uhildethed ved udfærdigelse af erklæringer 

• Der skal være dokumentation for konklusioner man laver i erklæringer. (69) 

 

6. Journalpligten 
• Journalpligten gælder alle autoriserede psykologer, uanset ansættelsessted. 

• Reglerne om journalpligten stå i PL § 14 og uddybet i socialministeriets bekendtgørelse 

nr.813 (69) 

• Derudover er der en vejledning om journaler udsendt af Psykolognævnet. 

 

• Bekendtgørelse = loven man skal rette sig efter. 

• Vejledning = vejledende, men skal tillægges vægt i og med den er udsendt af det organ som 

fører tilsyn med de autoriserede psykologer. 

 

• Eneste undtagelse for journalpligt: ved anonym rådgivning der er organiseret af offentlige 

myndigheder i henhold til lovgivning eller andre regler (70) 

• Journalpligten gælder for: 

o Psykologfaglig virksomhed  rådgivning, undersøgelse eller behandling for 

problemer (individuelt som i grupper) (70). 

 

Journalpligtens omfang 

• Hvad skal journalen indeholde = oplysninger af betydning for behandling, aftaler osv. (70) 

• Journalen skal være læselig for andre end psykologer. 

• Journalen skal minimum indeholde = jf. § 5 i bekendtgørelsen fra socialministeriet.  

o 1. Klientens navn, alder og bopæl 

o 2. Årsagen til henvendelsen, herunder om klienten er henvist. 

o 3. Foretagne undersøgelser, samt vurderinger. 

o 4. Iværksat rådgivning og behandling – samt hvilken info PT har fået. 

o 5. Hvem der har foretager undersøgelser og behandling. 

o 6. Evt. anbefaling af kontakt til andre instanser.  

 

• Eksempler på journal: (71-73) 

o Stam-ark 

o Kontinuations-ark 

 

Testmateriale 

• Skal klient have indsigt i testmateriale?  

o Det kan jo være at klienten ikke udleder det korrekte ud af materialet. 

o Testmateriale har karakter af arbejdsmateriale. 

o Hvis test-materiale udleveres: skal psykolog gennemgå det med klienten. 

• Hvem ejer journalen? 
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o Offentligt ansatte = den offentlige myndighed ejer journalen. 

o Privat praktiserende = journalen tilhører psykologen.  

 

7. Etiknævnet 
• Dansk Psykologforening har nedsat etiknævnt. 

• Etiknævnets opgaver (75) 

• I etiknævnet dannes der bro mellem jura og etik. 

• Etiske principper gælder for alle psykologer, reglerne/juraen omtalt gælder kun for 

autoriserede psykologer. 

 

  



Side 16 af 58 
 

Kapitel 5 – Forvaltningsprocessen 

1. Indledning 
• Forvaltningsprocessen er de regler der gælder, når det offentlige skal træffe en afgørelse. Fx 

i forældremyndighedssager (79). 

o Offentligt ansatte psykologer kan være del af forvaltningsprocessen  

 fx hvis psykologen er medlem af børne-unge udvalget og skal være med til at 

træffe afgørelse om tvangsfjernelse. 

o Privat praktiserende psykolog kan være del af forvaltningsprocessen  

 fx hvis psykologen skal lave erklæring, som bruges af kommunen til afgørelse om 

forældremyndighedssag. 

o  

• Forvaltning = den del af den offentlige administration som kan betegnes som den 

”udøvende magt”.  

 

2. Forvaltningens virksomhed 
• Forvaltningens virksomhed er rettet mod borgerne. 

• Virksomheden kan opdeles i tre;  

o 1. Ydelser  

o 2. Opkrævning (skatter og afgifter - bruges til finansiering af ydelserne) 

o 3. Retlig regulering 

• 1) Ydelserne opdeles igen i pengeydelser (SU, kontanthjælp osv), og tjeneste ydelser eller 

offentlig service (undervisning, patientbehandlings, personlig hjælp osv.) (80). 

• 1) Derudover hører fx samfundsmæssige indretninger under ydelser (her menes; vejanlæg, 

fyrtårn, lufthavne osv) (80).  

• 2) Til finansiering af ydelserne opkræves skatter og afgifter.  

• 3) Reguleringsvirksomhed er fx miljølovgivning, forbrugerlovgivning osv. (80n-81ø) 

 

• Faktisk forvaltningsvirksomhed vs. beslutning.  

o Faktisk forvaltningsvirksomhed = manuel, teknisk og fysisk udførelse af 

samfundsopgaver (fx pleje, rådgivning og undervisning) (81) 

o Beslutning = fx tildeling af førtidspension, tvangsanbringelse osv (81) 

o Ex på problem, hvor beslutning kan optræde i faktisk forvaltningsvirksomhed (81).  

 

3. Forvaltningsafgørelser 
• Det centrale er det normative. 

 

4. Afgørelse eller offentlig service 

Psykologer og forvaltningsafgørelse 

• Forvaltningsafgørelser træffes af myndighed, IKKE af enkeltpersoner. 

o Psykologer skal altså ikke træffe afgørelser, men kan komme med erklæring som 

myndighed kan bruge til at træffe afgørelse med (83). 
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5. Sagsbegrebet 
• En sag = dokumenter der er relevante fog og faktisk i anvendelse i sagsbehandlingen af et 

problem.  

• En sag indeholder typisk: (85m) 

 

 

6. Sagens parter 
• En part = en der har tilknytning til sagen, er part, og får partsrettigheder (part = adressanten) 

(86).  

o Ex på part i sag: alle ansøgere til en stilling er part i sagen om den ledige stilling. 

Selvom de er underkvalificerede, skal de stadig have svar som part i sagen.  

• Offentlig myndighed som part =  

fx når det drejer sig om lokalplan. (86) 

• Offentlig myndighed ikke som part =  

den medarbejder i det offentlige som påklages er IKKE part i sagen. Fx en psykolog som har 

truffet afgørelse om specialundervisning – her skal der ikke klages til psykologen, men til 

Klagenævnet for Specialundervisning. Klagen skal altså gå til den psykologen er ansat under, 

og ikke personen selv. 
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Kapitel 6 – Kompetence 

1. Almindeligt 
• Inkompetence = behandles en sag af en forkert myndighed, altså hvor der er en anden 

myndighed som er bedre til at behandle sagen. 

• Kompetent myndighed = netop denne myndighed kan træffe afgørelser i netop denne sag, 

og er den mest kompetente af myndighederne til det (89).  

 

• Kompentence er relevant i forbindelse med fordelingen af forvaltningsopgaverne mellem 

forskellige forvaltningsmyndigheder  

 hvilken myndighed skal have hvilke opgaver? 

• Når den rigtige myndighed træffer afgørelsen, har borgerne (eller dem afgørelsen vedr.) 

størst sikkerhed. (89n). 

 

2. Forvaltningsmyndigheder 
• Statens forvaltning er opdelt som en pyramide: 

o øverst: ministerier (med minister og departementschef som leder) 

o Dernæst direktorater 

o Nævn 

 

Kommunerne 

• Størstedelen af den offentlige service produceres og formidles af kommunerne (91).  

o Offentlig service fx = børnehaver, folkeskoler, specialundervisning, pasning af ældre 

osv. (91). 

 

Regionerne 

• 5 regioner i DK – disse varetager fx sygehusopgaver. 

• Penge til regionerne kommer fra statsbidrag. 

 

Andre organer 

• Der er en række organer som ikke passer ind under ovennævnte: 

o Fx DONG, DSB, Det Kgl. Teater osv. 

 

3. Kompetencebeslutninger 
• Love og regler om hvor de forskellige offentlige opgaver skal fordeles hen, er svære og 

uoverskuelige. (92). 

 

4. Delegation 
• Delegation = at chefen uddelegerer nogle opgaver til medarbejdere. 

o Ex: borgermester uddelegerer besvarelse af post fra borgere til ham, til en 

medarbejder (93).  
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o Borger har ikke krav på at det er borgermesteren selv som svarer. 

 

5. Inkompetence 
• Inkompetence = fx et ministerium eller direktorat som træffer afgørelse i en sag, hvor et 

andet ministerium ville være mere kompetent til at træffe beslutningen.  
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Kapitel 7 – Habilitet 

1. Indledning 
• Inhabil = en der medvirker til en beslutning er inhabil, hvis vedkommende har personlig 

interesse i sagens afgørelse.  

• Habil = om der er tillid til at myndighedens beslutning er den rigtige. 

o Habil betyder IKKE om hvorvidt den rigtige afgørelse træffes. 

 

2. Speciel inhabilitet 
• Speciel inhabil = person som er inhabil i forhold til konkret sag. 

• Formål med regler om inhabilitet =   

o 1. at forebygge at uvedkommende hensyn påvirker den enkelte sag (96ø).  

o 2. at undgå at der skabes mistillid til den offentlige forvaltning. 

 

• Personligt inhabil = at vedkommende der virker indenfor offentlig forvaltning, er inhabil, hvis 

han har særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald. (96) 

o Ex på personligt inhabil (96) 

o Inhabil pga. slægtskab (fx kæreste, familie, søskende…) 

o Inhabil pga. ledelse eller nær tilknytning til ledelse, der kan bestemme sagens udfald 

(97).  

 

• To-instans-habilitet = psykolog har medvirket til beslutning af en sag. Sagen ankes. I 

mellemtiden har psykolog fået nyt job, og skal i sit nye job igen være med til at afgøre den 

ankede sag. Dette går ikke. 

o Forventningselementet: Hvis man anker, forventer man at det er nye personer som 

skal revurdere ens sag (97). 

• Eksempler på inhabilitet (98). 

 

3. Psykologer og inhabilitet 
• Krav om neutralitet – altså bredere krav end kun at psykologen ikke må være inhabil (98). 

• Udover krav om at psykolog ikke må være inhabil, er der også krav til adfærden under mødet 

med klienten (99). 

 

4. Underretningspligt 
• Er en psykolog bekendt med at han er inhabil, har han, medmindre forholdet helt sikkert er 

uden betydning, pligt til at underrette det. 

• Psykologen træffer så herefter ikke selv afgørelsen om han er inhabil, men det gør 

myndigheden.  

o Psykologen må ikke selv deltage i behandlingen/vurderingen af hvorvidt han er 

inhabil (100ø). 

 

• Inhabilitet afhænger af hvornår i sagens forløb det konstateres: 
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o Inden afgørelsen: psykologen skal afstå fra at medvirke i sagen. 

o Efter afgørelsen: forskellige reaktioner, fx at afgørelsen erklæres ugyldig (100) 

 

5. Generel inhabilitet 
• Disse regler forebygger at der kan forekomme interessekonflikter og dermed inhabilitet 

(100n). 

 

6. Myndighedsinhabilitet 
• Ex: hvis myndighed udøver rådgivning til et projekt, og så bagefter skal behandle/afgøre 

sagen. 

 

7. Almindelig habilitet 
• Almindelige krav, fx til at bestride offentlig stilling = fyldt 18 år osv. 

• Derudover kan der kræves andre krav til besættelse af stilling, fx børneattest. 

• Moralsk krav: alle tjenestemænd skal vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen 

kræver  dette sætter også krav til når folk IKKE er på arbejde, og altså er privatpersoner.  

Kravet betegnes: decorum officale.  

 

8. Virkningen af inhabilitet 
- 
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Kapitel 8 – Hjemmel 
• Hjemmel = at have lovmæssig ret eller kompetence til… 

• Legalitetsprincippet kan bruges på flere måder: 

o 1. En højere norm må ikke brydes af en lavere norm (fx må en ny lov ikke gå imod 

grundloven) (105).  

o 2. Legalitetsprincippet kan også være et krav om hjemmel, altså at man har 

lovmæssig ret og kompetence, ved både afgørelser af forvaltning men også al 

offentlig aktivitet. 

 

1. Legalitetsprincippet og internationale retskilder 
• Antallet af traktater stiger i takt med det internationale samarbejde DK medvirker i. 

• Traktater er regler som vedtages internationalt, og disse har DK så forpligtelse til at 

inkorporere i dansk lov (enten ved lovændring eller regulering af nuværende lov). 

• Traktater: 

o Intro til traktater der skal inkorporeres i dansk lov. 

• Direktiver: 

o Borger kan afprøve direktiver fra EU, som ikke er indført i dansk lov endnu (106).  

 

2. Kravet om hjemmel 
• Hjemmel: Forvaltningens virksomhed skal have støtte i lovgivningen (eller en ligestillet 

retskilde).  

 

• Hvornår er der skærpede krav om hjemmel og hvornår er der lempede krav om hjemmel: 

• Skærpede krav om hjemmel: (106) 

o Jo dybere en afgørelse griber ind i borgers interessesfære, jo sikrere skal den 

retskildemæssige hjemmel (lovmæssige ret og kompetence til..) være. 

o En afgørelse som griber ind i borgeres interessesfære, skal altså have en utvetydig 

lovbestemmelse som dikterer afgørelsen.  

o Ex.: på hvor der er tale om skærpet krav om hjemmel: 

Uddeling af skrifter foran kaserne. Der var kun lov om gadeuorden, men ikke 

specifikt om at man ikke måtte uddele skrifterne mod kasernen. Derfor var der ikke 

hjemmel/lovmæssig ret til at give dem som uddelte tingene en straf.  

o Skærpede krav om hjemmel optræder ofte når der er tale om indgriben i 

menneskerettigheder.  

• Lempede krav om hjemme: (107) 

o Hvis afgørelsen kun har indirekte indflydelse på en borgers forhold, er det i praksis 

accepteret med lempede hjemmelskrav.  

 

3. Udfyldning – skøn 
• Lovgivning der retter sig mod offentlige myndigheder er ofte formuleret sådan, at det er 

upræcist hvilke fakta der er relevante og hvilke retsfølger bestemmelsen kan udløse (107). 
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•  Når det er så uklart, bliver forvaltningen nødt til at foretage et skøn eller udfylde loven, 

inden de træffer en afgørelse i den pågældende situation (107).  

 

Fastlæggelse af lovlige kriterier 

• Offentlig myndighed skal disponere på baggrund af saglige hensyn. 

o Usagligt hensyn = fx at man vælger en kandidat til en stilling, fordi chefen har 

personlig relation til ansøgeren.  

o Saglighedskriteriet er en vigtig del, for at borgerne har tillid til det offentliges 

forvaltning.  

 

• Når man skal finde ud af hvilke kriterier der er lovlige og så kan bruges til at præcisere 

upræcise lovbestemmelser, sker det efter samme metode som fortolkning (fortolkning 

nævnt i kap. 2 – ej pensum). 

o Udgangspunkt: lovteksten, den kontekst bestemmelsen indgår i samt loven 

forarbejder.  

o Et andet kriterium er at se på lovens formål.  

• Ulovligt kriterium er fx at vennetjenester, berigelse af enkeltpersoner og nepotisme.  

• Ex. på lovlige og ulovlige kriterier (110-111). 

 

Lighedsbetragtningen 

• Spiller stor rolle for retsfølelsen samt hvad der er en retfærdig afgørelse.  

• Lighedsgrundsætningen kan sammenlignes med grundlovens frihedsrettigheder. 

• Almindelig lighedsgrundsætning =  

o alt væsentligt ensartet i retsligt henseende, skal behandles lige – ens sager skal 

afgøres ens. 

o Dette er vanskeligt at gennemføre, da retsvæsnet bygger på vurdering i konkret 

tilfælde og træffe afgørelse på baggrund af dette konkrete tilfælde.  

• Supplement til lighedsgrundsætningen = 

o Forbud mod bestemte kriterier anvendes i specielle sammenhæng (112).  

o Ex er, at det er forbudt at inddrage køn i en række sammenhænge.  

 

Menneskerettighedssynspunkter 

- 

 

Afvejning af kriterier 

• Når der skal træffes afgørelse, skal der vælges mellem forskellige kriterier. 

• Kriterierne trækker i forskellige retninger.  

• Forvaltningen er frit stillet med hvilke kriterier de inddrager, men nogle kriterier kan være 

obligatoriske (fx kriterier om menneskerettigheder) (114). 

• I sjældne tilfælde kan loven angive hvorledes kriterier skal vægte. 

o Ex med chilener som var på bistand pga. behov for hjælp, OG også havde et barn i 

DK. Skulle han udsendes? 
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Kapitel 9 – Sagens oplysning 

1. Officialprincippet 
• Den enkelte forvaltningsmyndighed skal selv indhente de oplysninger den skal bruge til at 

belyse en sag.  

• Det påhviler derfor også psykologen at sikre sig at han har de nødvendige oplysninger for at 

kunne give en erklæring. (117) 

• Officialprincippet (ell. undersøgelsesprincippet) = myndigheden kan foranledige at private, 

herunder først og fremmest parten, medvirker til sagens oplysning. (117) 

 

• Utilstrækkelig sagsoplysning kan føre til ugyldig afgørelse. 

o Ex på ugyldig afgørelse pga. manglende oplysninger i sagen (117n-118ø) 

o Princippet kræver ikke den bedst mulige oplysning skal være tilgængelig i en sag, 

men blot et forsvarligt oplysningsgrundlag (118) 

o Sagens alvor afgør hvor meget oplysning der er nødvendig. (Fx en 

tvangsfjernelsessag kræver meget oplysning, men en sag om hjælpemidler kræver 

ikke så meget oplysning). 

 

2. Bevisbyrde og bevisbedømmelse 
• Bevisbyrden viser hvem det er der har risikoen for at det ikke lykkedes at finde de 

nødvendige oplysninger. 

• Hvem har bevisbyrden? 

o Begunstigende afgørelser – borgeren ansøger  

= borgeren har bevisbyrden. 

o Bebyrdende afgørelser – kommunen/myndigheden der skal træffe afgørelse som 

griber ind i borgerens rettigheder  

= myndigheden har bevisbyrden. 

o Ex på hvem der har bevisbyrde. Nuanceringer hvor kommunen også har lidt 

bevisbyrde, selvom det er borgeren som ansøger (118) 

• Ex på socialt bedrageri som blev afgjort på baggrund af anonymt tip  for dårlig bevis, 

kommunen skal finde bedre beviser.  

• Hvornår er noget bevist? = Er et skøn! (119) 

 

3. Persondatalovens regler om indsamling af persondata 
• PDL (persondataloven)  regler om indsamling og indsamlede oplysninger (120). 

• Gennemgang af paragrafferne (fx at man kun må indsamle det man sagligt skal bruge). 

• Personoplysninger kan kategoriseres: 

o 1. Almindelige personoplysninger (fx bopæl) 

o 2. Rent private personoplysninger 

o 3. Særligt følsomme personoplysninger. 

 

• Med samtykke kan alle ovenstående oplysninger behandles. 
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• Uden samtykke er der forskellige regler for de tre grupper: 

o 1. Almindelige personoplysninger kan anvendes, når det er sagligt begrundet (121). 

o 2. Behandlingen af disse oplysninger skal være nødvendig, for at et retskrav kan 

fastlægges (121).  

 

4. Typer af sagsoplysning 

Partens medvirken 

• Generelt har parten ikke pligt til at medvirke. (122) 

• Fx indenfor det sociale område, er der særlige regler, hvor part har pligt til at medvirke 

(122).  

• Desuden har part pligt til at oplyse hvis der sker ændringer – fx hvis enlig bliver samboende, 

og derved mister ret til enlig forsørger tillæg.  

 

Høring 

• Høring = at myndigheden indhenter oplysninger fra andre myndigheder, institutioner, 

private virksomheder osv.  

• Forskellige slags høring (se 122n).  
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Kapitel 10 – Regler om sagsbehandlingen 

1. Indledning 
• De almindelige regler om sagsbehandlingen findes i forvaltningsloven (FVL). 

o Derudover findes der supplerende andre love som anvendes ved offentlig 

forvaltning (125). 

o For de enkelte forvaltningsområder er der derudover mere specifikke love, fx 

retssikkerhedsloven. 

 

2. Offentlighed i forvaltningen 
• Offentlighedens mulighed for at følge med i statsorganernes virksomhed, er grundlæggende 

for demokratiet.  

o Fx er folketingets møder offentlige, men folketingets udvalgs møder er ikke 

offentlige. 

Byrådsmøder og retssager er offentlige  hvilket er af stor demokratisk betydning. 

o Forskellige eksempler på hvad der er offentligt og hvad der ikke er offentligt (126). 

 

Sagsoffentlighed 

• Sagsoffentlighed = hvis man er interesseret i indsigt i en sag, har man ret til det. (127) 

o Ex på sagsoffentlighed: indsigt i politikeres rejser og bilag. 

• Meroffentlighed = man kan få indsigt i mere end hvad der direkte følger reglerne.  

• Hvor skal man henvende sig, hvis man ønsker agtindsigt (128). 

 

Interne arbejdsdokumenter 

• Interne arbejdsdokumenter er ikke offentlige. (128) 

• Hvad er et internt dokument. 

• Interne dokumenter som er offentlige fx dokumenter udarbejdet som bevisbyrde (128). 

 

Andre dokumenter, undtaget offentlighed 

• Dokumenter som har karakter af interne dokumenter er undtaget offentlighed. 

o Fx statsrådsprotokoller, dokumenter der kan beskytte politisk/admin. 

beslutningsproces. 

o Andre dokumenter (se s. 128-129) 

 

Oplysninger undtaget for aktindsigt 

• Oplysninger om enkeltpersoners private forhold (fx race, religion, privatøkonomi). 

• Personoplysninger som falder udenfor undtagelsen = postadresse, jagttegn osv. (altså ting 

man kan finde via offentligt tilgængelige registre) (129). 
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Behandlingsfrist 

• Accept eller afslag 10 dage fra modtagelse af begæring om aktindsigt – ellers skal der 

meddeles ny frist samt begrundelse. (130) 

 

Egenacces 

• Man kan forlange at se dokumenter hvor der står personlige forhold om en selv omtalt 

(130). (gælder både afgørelsessager og egentlig forvaltningsvirksomhed) 

 

Meroffentlighed 

• Man kan få aktindsigt i videre omgang, medmindre det strider mod tavhedspligten. 

 

3. Hurtighed og smøl 
• Loven siger ikke noget om hvor lang sagsbehandlingstid der skal være 

o Men mange kommuner bekræfter modtagelse af fx ansøgning, og oplyser om ca. 

behandlingstid. 

 

• God sagsbehandlingsskik (132) 

o Sager behandles indenfor rimelig tid 

o Sager må ikke trække unødigt ud 

o At borgere underrettes hvis sagen trækker ud 

 

Sociale sager om hjælp 

• Sager om hjælp skal afgøres hurtigst muligt jf. § 3 stk 1 i RSL (132) 

• Der kan være problemer med lang ventetid på afgørelse om sager om hjælp, fx kan 

ventetiden give psykiske eller sociale problemer hos den som venter. 

 

• Hurtighedsprincippet (133) 

o  Den rigtige hjælp i en fart 

 

4. Vejledningspligt 
• En forvaltningsmyndighed har ved afgørelsessager pligt til at yde vejleding/bistand til 

personer der henvender sig om spørgsmål indenfor forvaltningens område (jf. FLV § 7, stk. 

1). 

o Gratis hjælp med tolk, hvis borger ikke forstår fx dokumenter han skal udfylde.  

o Lignende gratis hjælp til fx hørehæmmede, så de får samme information som ikke-

handicappede. 

 

5. Repræsentation 
• Forskellige former for bistand; repræsentation eller bisidder. 
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o Repræsentation:   

Borger overlader det til en anden, en repræsentant, at føre sagen. 

Repræsentant kan både være en professionel, fx advokat, eller familiemedlem (135). 

o Bisidder: 

En der kan bistå under sagen. 

 

Bisidder 

• Borger fører selv sagen, men har bisidder med. 

o Enten er bisidder der bare, eller også er han en aktiv deltager. 

o Parten/borgeren har selv handleret ved en bisidder, men ikke ved en repræsentant.  

 

Undtagelse fra repræsentation og bistand 

• Retten til at have en bisidder eller repræsentant (jf. § 8 stk 2) gælder ikke, hvis 

borgen/partens interesse i dette viger for væsentlige hensyn, offentlige eller private.  

 

Faktisk forvaltningsvirksomhed 

• Retten til bisidder eller repræsentant, gælder som udgangspunkt kun ved afgørelsessager.  

 

Psykolog 

• Samtalen skal kunne gennemføres under medvirken af bisidder – fx kan det bruges hos en 

døv eller svært fysisk handicappet. 

• Hvis bisidder gør at samtalen ikke kan gennemføres, må der foretages konkret afvejning af 

situationen.  

 

Klage 

• Klage over afvisning af bisidder eller repræsentation, skal ske sammen med klage over 

afgørelse på sagen.  

 

6. Notatpligt 
• Notatpligten en del af de formelle krav ved sagsbehandling (138) 

• Notatpligt = OFL § 6 stk 1: ved mundtlige oplysninger der er af betydning for sagen, skal der 

gøres notat.  

o Denne regel bygger på at det skal være muligt at søge aktindsigt efter 

offentlighedsloven. Man kan ikke få aktindsigt, hvis informationen kun er i 

sagsbehandlerens hoved jo  

 

• Formål med notatpligt: 

o At myndigheden selv kan huske sagen. 

o At sagen kan dokumenteres, fx ved kontrol. 

o Ex på problem ved manglende notat i sag  kvinde var blevet lovet feriepenge 

udbetalt i telefon, men det stod ingen steder. 

o Notatpligt er en del af borgeres ret til aktindsigt.  



Side 29 af 58 
 

o Notater kan også virke som retsbeskyttelse for den ansatte. 

 

Mail og sms 

• Mails og sms’er som indeholder relevant info om en sag, er også underlagt notatpligt (140).  

o Det korrekte er at tage noter om indholdet (er tidskrævende) da en sms eller mail 

ofte indeholde andre personlige ting, som ikke er relevante for sagen.  

 

Faktisk forvaltningsvirksomhed 

• Notatpligt vedrører følgende sager: 

o Afgørelsessager 

o Andre sager hvor myndighed giver vejledende udtalelse. 

• Notatpligten afvejes i forhold til hensynet til effektivitet.  

 

Tilsidesættelse af notatpligten 

• Notatpligt er en formel forpligtelse. 

• Manglende notat kan føre til kritik og evt disciplinære tiltag. 

• Manglende notat kan påvirke myndigheds bevisførelse. (141) 

 

7. Helhedsprincippet 
• Indenfor det sociale område, vurderer man ikke kun de vilkår som indgår i en ansøgning fra 

en borger (har borger fx kun søgt om hjælp til tandlægeregning, skal kommunen også være 

obs på om borger har andre behov, fx behov for kontanthjælp.) 

o Helhedsprincippet = Man kigger på alle de muligheder der er for at finde hjælp til 

borgeren. 

o Formål: at sikre borgeren den hjælp som er den bedste til ham.  

 

• Fjerner helhedsprincippet borgeres autonomi til at vide hvad de selv vil have af hjælp? 

o ”Myndigheden ved hvad der er bedst for borgeren”. (142) 

• Myndighed må ikke påtvinge hjælp på borgeren som denne ikke har bedt om – dette ville 

også være klart brud med borgers autonomi. 

 

8. Partsaktindsigt 

Hensynene der ligger til grund for partsaktindsigt 

• Formål med partsaktindsigt: 

o Giver parten mulighed for at forsvare sig imod at afgørelse træffes på grundlag af 

forkerte oplysninger. 

o Giver parten mulighed for at vurdere om sagen kan suppleres med yderligere 

oplysninger.  

• Aktindsigt gør at borgere har tillid til fair sagsbehandling.  
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Indholdet af retten til aktindsigt 

• Hvilke dokumenter har man ret til aktindsigt i? 

o Alle dokumenter der vedrører sagen (ved dokumenter forstås også dvd’er, modeller, 

lydoptagelser osv) (144). 

• Aktindsigt udsætter sagsafgørelse, indtil parten har fået adgang til dokumenterne.  

o Udsættelse skal ikke ske, hvis den fx er til fordel for part eller strider mod 

lovbestemt frist (145). 

• Tavshedspligt og aktindsigt (145m) 

 

Sager undtaget fra partsaktindsigt 

• Borger har fx ikke ret til aktindsigt ved straffesag om socialt bedrageri, jf FLV § 9, stk 3 & 4 

(145).  borger har først ret til aktindsigt efter sagen er afgjort. 

• Borger/ansøgere til job, har ikke ret til aktindsigt om andre ansøgere osv. – selvom det er én 

stor sag og deres eget navn jo optræder i sagen (146). 

 

Dokumenter undtaget for partsoffentlighed 

• Interne arbejdsdokumenter undtaget for offentlighed som partsaktindsigt (146). 

• Hvornår er noget internt arbejdsdokument? 

o s. 146 (ud fra loven) 

o Derudover beror det på konkret vurdering. 

 

9. Partshøring 
• Ingen skal dømmes uhørt! 

• Retten til at tage til genmæle = kontradiktionsprincippet.  

• § om høring af part; FVL § 19 

• I retssager er det normal praksis, at parterne høres når der er tale om sager med 

bebrejdelser mod enkeltpersoner.  

 

• 4 ting skal være opfyldt, for at myndighed har pligt til at lave høring. 

 

o (se s. 148m) 

o Myndighed KAN foretage parthøring, selvom principperne ikke er opfyldt.  

 

Faktiske oplysninger 

• Høringspligten vedrører faktiske oplysninger.  

 

Myndigheden bekendt 

• Det som er ukendt for parten, er ikke at myndigheden undersøger sagen, men hvordan 

myndigheden anvender faktiske oplysninger 

o Ex med lægeerklæring. Borger er bekendt med at myndighed undersøger sagen og 

bruger lægeerklæring, da borger selv har været til lægen for at hente denne. 
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Men borger er ikke bekendt med hvordan lægeerklæringen bruges i 

sagsbehandlingen (149). 

 

Undtagelser fra høringspligten 

• Fx hensynet til parten selv kan udelade partshøring (FVL § 20) 

 

Specialregler om partshøring 

• Der skal være partshøring ved afskedigelse, forflyttelser mv (151). 

• Udvidet pligt til partshøring ved indgribende forvaltningsafgørelser, fx inddragelse af 

næringsbrev, hyrevognstilladelse osv.  

 

Partshøring på partens eget initiativ 

• Ovennævnte partshøring er på myndigheders initiativ. 

• FVL § 21: partshøring kan også ske på partens initiativ 

 

Retsvirkningnen af tilsidesættelse af høringspligten 

• Høringspligt = partens ret til at forsvare sig.  

• Derudover at høringspligt = garantiforskrift, dvs. formel garanti for at afgørelsen bliver 

korrekt (152).  

 

10. Dialogprincippet 
• Dialogprincippet =en række regler om borgeres medvirken.  

• Formål med dialogprincippet = partens medindflydelse sikrer korrekt og dækkende oplysning 

af sagen, hvilket bidrager til at den rigtige afgørelse træffes. (153) 

• I dialogprincippet har myndigheden pligt til at lytte til borgeren, men ikke nødvendigvis til at 

følge borgerens synspunkter. 

• Formulering af dialogprincippet (s. 154m). 

 

11. Begrundelse 
• Ex med Anders Fog der nægter journalist interview, og ikke vil give begrundelse for afslag. 

• Ifølge retsplejeloven § 218 stk. 1, skal der gives en begrundelse sammen med at man afsiger 

en dem.  

• Socialpsykologisk perspektiv: 

Begrundelse kan åbne for dialog og forhandling om afgørelse. 

Manglende begrundelse lukker for dialog.  

• Myndigheder har traditionelt været modstandere af begrundelser  

o Fx ved afgørelser truffet i kommunalbestyrelse, hvor der er tale om politisk 

studehandel. Og politisk studehandel vil ikke være gyldig begrundelse jo. 
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Hensynene til begrundelseskravet 

• Forskellige hensyn i begrundelseskravet: 

o Hensynet til borgerne  

 lettere at forstå den afgørelse som er truffet  

 indsigt i forvaltningens afgørelser generelt. 

o Hensynet til forvaltningen 

 med til at sikre lovlighed og rigtighed i afgørelse. 

 

Begrundelsespligten 

• FVL § 22 – en afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse – 

med mindre afgørelsen giver den pågældende fuldt medhold. (158). 

 

Faktisk forvaltningsvirksomhed 

• Der gives ofte begrundelser ved faktisk forvaltningsvirksomhed. 

o Fx når ældre får afslag af hjemmehjælperen på at handle ind – så giver 

hjemmehjælper begrundelse herfor, fx at den ældre ikke er visiteret til at få hjælp til 

dette (158-159) 

o Ex: ved udsættelse af operation, giver man også patienten en begrundelse.  

 

Begrundelseskravet er obligatorisk 

• Begrundelseskravet er obligatorisk og kan ikke fraviges ved aftale (159). 

• Ex hvor man vil fravige begrundelse: 

o fyring hvor medarbejderen ikke slår til, er medarbejderen ikke interesseret i 

begrundelse (fx til senere arbejdspladser).  

 

Begrundelsens indhold 

•  FVL § 24  

o En begrundelse skal henvise til retsregler som er gældende for den afgørelse der er 

truffet 

o Og beskrivelse af de relevante fakta som har været hovedhensynet til afgørelsen er 

truffet. 

o  Dvs. begrundelse = regler sammenholdt med fakta (subsumption) (160) 

o Det er ikke nok kun at henvise til loven. 

• Man skal også give begrundelse til alle ansøgere til job ved afslag. (Dog behøver det ikke 

være personligt, men standard begrundelse) 

• Begrundelse skal være rigtig.  

 

Retsvirkning af begrundelsesmangler 

• Mangler i begrundelsen kan føre til at afgørelse erklæres ugyldig (161n-162ø) 
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12. Formkrav (skriftligt, mdt. ell?) til afgørelsen og klagevejledning 

Skriftlighed 

• Der er ikke noget krav til at afgørelser skal være skriftlige, de kan være mundtlige (jf FVL § 

23). 

• Fordele ved skriftlig afgørelse: 

o Lettere at bevise indholdet. 

• Fordele ved mundtlig afgørelse: 

o Hurtigere ved hastesager, fx ved påbud eller tilladelser.  

 

• Efter god forvaltningsskik: skriftlige henvendelser besvares skriftligt osv.  

 

Faktisk forvaltningsvirksomhed 

• Andre hensyn spiller ind ved valg af meddelelsesform i sundhedsvæsnet. 

o Fx bør læge have samtale med pt om kræftdiagnose, ikke meddele dette skriftligt. 

 

Klart forståeligt sprog 

• Myndighedens pligt at udtrykke afgørelses så klart og tydeligt, at dens konsekvenser er klart 

for modtageren (163). 

 

Klagevejledning 

• FVL § 25: skriftlige afgørelser som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal være 

ledsaget af klagevejledning.  

o Dette gælder ikke hvis afgørelsen giver den pågældende fuldt medhold. 

• Der er ikke én standard klagevej  stor kompleksitet i afgørelser fører til en lang række 

klage og ankeorganer. 

o Derfor er klagevejledning VIP. 

• Hvad skal klagevejledning indeholde (s. 164) 

 

13. God forvaltningsskik 
• Afgørelser der strider mod god forvaltningsskik er ikke ulovlige. 

• God forvaltningsskik er et dynamisk begreb som ændrer sig i takt med udviklingen og 

behovet. 

• God forvaltningsskik =  

o Krav om forvaltningen skal være hensynsfuld og venlig 

o Forvaltningen er så åben som muligt. 

o Forvaltningen skaber tillid 

o Gaver, bestikkelse og korruption finder ikke sted (er strafbart) 

 Straffelovens § 144 – om bestikkelse. 

 Hvilke gaver er (u)lovlige? Hvor går grænsen? (168) 
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Kapitel 11 – Tavshedspligt og behandling af personoplysninger 

1. Indledning 
• Privat er der ytringsfrihed, det er noget andet som psykolog. 

• Psykologer har tavshedspligt om de private oplysninger, de får af deres klient (169) 

• Tavshedspligt = (169) 

• Fortrolige oplysninger = (169) 

o Tavshedspligt er bredere end fortroligt, og betegner også andre oplysninger end 

dem der er betegnet som fortroligt. 

• Tavshedspligt ikke ens for alle – nogle oplysninger må videregives til fx myndigheder, men 

kun på bestemte vilkår 

 

2. Reglerne om tavshedspligt 
• § om reglerne for tavshedspligt (170) 

• Hvilke oplysninger er fortrolige og hvilke er ikke.  

o Ikke fortrolige personoplysninger (171) 

o Fortrolige personoplysninger (171) 

 

• Ex på hvornår diverse personoplysninger er fortrolige. Fx er navn og adresse ikke fortroligt 

når det findes i telefonbogen, men hvis adressen er i et fængsel, er den fortrolig (171-172) 

• Det er sammenhængen mellem oplysninger og en bestemt person som gør at 

oplysningerne er underlagt tavshedspligt. Videregives oplysningerne således at personen 

ikke kan identificeres, er de ikke underlagt tavshedspligt (tænk på at tale om en PT i bussen, 

der må han ikke kunne genkendes) (172). 

 

• Psykolog har to typer viden om klients personoplysninger (173): 

o Registreret (fx i journal) 

Her gælder persondataloven 

o Erindret (det psykologen kan huske om klienten) 

Her gælder reglerne om hvad man må videregive, således at klienten ikke kan 

identificeres.  

• Psykologer er altså også omfattet er persondataloven 

 

3. Modtagelse af personoplysninger 

Grundlæggende krav til databehandling (174) 

• Datatilsynets vejledning om databehandling: 

o Man må kun indsamle personoplysninger ind hvis der er et formål med at bruge dem 

her og nu, ikke hvis det bare er fordi man forventer at skulle bruge dem (174). 

o Oplysningerne må godt anvendes til senere formål, så længe den senere anvendelse 

er forenelig med det formål oplysningerne blev indsamlet til. 

o Indsamlede oplysninger må ikke omfatte mere end nødvendigt.  

o Der må ikke behandles urigtige eller vildledende oplysninger. 
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o Indsamlet data skal slettes eller anonymiseres når det ikke længere er nødvendigt. 

OBS. der kan være særlige tilfælde hvor oplysninger i stedet overføres til Statens 

Arkiv.  

 

4. Samtykke til at føre journal 
• Psykologen skal have klientens udtrykkelige samtykke til at foretage registreringer af 

personoplysninger i journalen. 

• Info om journalen til klient 

• Klient har ret til at se sin journal (175) 

• OBS: § PDL1 7 stk 5 =Hvis oplysningerne er nødvendige for at forebygge 

sygdomsbekæmpelse, diagnose osv. og behandlingen foretages af person indenfor 

sundhedsvæsnet, skal klienten ikke udtrykkeligt samtykke (jf § 7 stk 1) 

• Modsat er der forbud mod at anvende særligt følsomme oplysninger uden klients samtykke 

(175n -176) 

o Der er en række undtagelser til dette forbud. 

• Andre personoplysninger er der ikke forbud mod behandling af, men der er betingelser der 

skal være opfyldt (176 – PDL §6). 

• Ergo: psykologen skal altså have klientens samtykke til at anvende personoplysninger i 

journal. 

o Derudover gælder reglen om PDL for offentligt ansatte psykologer, at der ikke må 

opbevares informationer om fx private forhold eller væsentlige sociale problemer, 

med mindre det er nødvendigt for at varetage myndighedens interesse (176). 

 

5. Opbevaring af personoplysninger 
• Forsvarlig opbevaring = 

• Jf journalpligten skal oplysninger opbevares mindst 3 år efter sidste rettelse er lavet i 

journalen (177). 

 

6. Hvem må se med? 
• Hvem andre i den virksomhed psykologen er ansat i må kende de personlige oplysninger, 

uden at psykologen bryder reglen om tavshedspligt? 

• Privatpraktiserende psykolog:  

o Sekretæren må se dem, ellers ingen andre end psykologen.  

o For at andre end psykolog og sekretær kan få adgang til oplysninger, kræver det at 

klienten har givet samtykke hertil (177).  

o Skal andre kolleger se i journalen, skal psykologen altså have accept fra klienten, 

ellers bryder psykologen tavshedspligten.  

o Taler psykologen om samtaler med klienten til kolleger, skal denne ikke kunne 

identificeres.  

• Den offentligt ansatte psykolog: 

o  Skal ikke indhente tilsagn fra klienten. 

                                                             
1 PDL = persondataloven 
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o Den offentlige psykolog kan indhente oplysninger, også særligt følsomme, som er 

nødvendig for at løse opgaven. 

o Den offentlige psykolog må også give oplysningerne videre til andre i virksomheden 

som er sagligt inddraget i sagsbehandlingen (178). 

 

• Indenfor gælder sundhedsområdet der særlige regler for hvem der må kigge i journaler (179, 

SUL § 42 a) 

 

7. Brug af personoplysninger 
• Personoplysninger kan bruges til det formål de er indsamlet.  

o Det skal være sagligt begrundet hvis en psykolog går tilbage og kigger i en anden 

klients journal, hvis klienten bliver nævnt under samtale med en ny klient (se eks. på 

s. 180) 

 

8. Videregivelse og tavshedspligt 
• Hovedreglen: klienten skal give psykologen ret til at give oplysninger videre (181).  

o Jo mere personfølsomme data, jo mere skal der til at for at afvige fra 

tavshedspligten.  

 

Klientens ret til at læse sin egen journal 

• Klienten har ret til at se journalen (182) 

o Blandt andet derfor skal journalen skrives så den kan forstås af andre end 

psykologen  

o Psykologen må dog bruge fagudtryk – derfor anbefales det at klient gennemlæser 

journal med psykologen til stede  

• Enhver som psykologen har gjort optegnelser omkring, må se journaloptegnelserne om sig 

selv. 

 

Undtagelse – afvejning 

• Klientens ret til indsigt i egne journaler kan begrænses hvis det kan skade personen selv at 

læse det, eller pga. andre private interesser (182).  

• Psykologen skal foretage afvejning for at vurdere om dette er tilfældet 

o Hensynet til psykologen, fx at psykologen skal svare på mange spørgsmål, må ikke 

betyde at klienten nægtes aktindsigt.  

o Klienten selv danner grundlag for afvejningen, fx hvis klienten er skrøbelig og 

oplysninger i journalen kan bringe klienten ud af balance.  

 

• Psykologer ansat i sundhedsvæsnet har ANDRE regler – her har patienten altid ret til at se 

journal, og psykologen må ikke foretage konkret afvejning (183).  

o Der er dog undtagelse med forældres ret til at se deres børns journal. 

o Hvad har forældre ret til at se om deres børn: optegnelser om dem selv og barnet, ej 

om den anden forælder (183).  



Side 37 af 58 
 

o Barns holdning til forældre er oplysninger om både barn og den anden forælder, og 

må IKKE læses af forældre.  

 

Klageadgang 

• Man skal klage til forskellige instanser afhængigt af om psykolog er offentligt ansat, 

privatpraktiserende etc (se 184). 

o Privatpraktiserende: Psykolognævnet 

o Offentligt ansatte: Klagegang følger den lovgivning der klages over. 

 

Pligt til at videregive personoplysninger (privatpraktiserende psykolog) 

• Som udgangspunkt skal klienten samtykke. 

 

• Her ses på de tilfælde hvor klienten ikke har givet samtykke.  

o Retssikkerhedsloven § 11 c (185) 

o Ex på hvornår man kan indhente oplysninger uden samtykke (185) 

• Psykologen har pligt til at underrette andre ved vanrøgt af barn (186) 

 

• Vidnepligt: 

• Psykologer har IKKE vidnebeskyttelse ligesom fx læger og præster. Læger kan fx undgå at 

vidne om ting de har tilegnet sig i forbindelse med deres arbejde (186) 

o Retten kan dog fritage psykologen (og andre med tavshedspligt) fra at vidne om 

noget de har tavshedspligt om, hvis der er en GOD grund til at tingene skal holdes 

hemmeligt (fx uafsluttet behandlingsforløb).  

 

Anmeldelse af forbrydelser 

• Der er ikke en pligt til at anmelde forbrydelser 

• Kun hvis formålet er at undgå eller forebygge nye forbrydelser (fx hvor liv er i fare, se 

STRFL § 141), er der pligt til at bryde tavshedspligten (187). 

o Hvis psykologen bliver bevidst om en forbrydelse som er begået, skal han ikke afvise 

sin tavshedspligt. 

o Men er der tale om en forbrydelse som vil blive begået, har psykologen om fornødent 

pligt til at bryde tavshedspligten.  

• Straffen for at bryde denne pligt frafalder, hvis ens eget liv er i fare ved at man siger det fx) 

• Hvilke forbrydelser gælder pligten til at melde det (187n) 

 

Offentligt ansatte psykologer 

• Journalen tilhører myndighederne 

• Særligt følsomme personoplysninger kan videregives uden samtykke såfremt at 

videregivelsen sker i henhold til offentlige eller private interesser, som overstiger hensynet 

til den oplysningerne er om (189)  der foretages en konkret afvejning. 
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• Tavshedspligt skal brydes hvis offentligt ansat i tjeneste får formodning om et barn under 18 

har behov for særlig støtte (reglen er videre end den om vanrøgt.) (189). 

• Reglerne for at indhente oplysninger om klient hos privatpraktiserende psykologer (189) 

 

Vidnepligt 

• Som udgangspunkt samme regler som for privatpraktiserende psykolog (alle har pligt til at 

vidne, og samme regel om undtagelse for vidnepligt – hvis det kan skade behandler-klient 

forholdet) 

• Anderledes end for privatpraktiserende: psykolog skal have tilladelse af den myndighed 

han er ansat ved til at viden, og myndigheden kan nægte tilladelse hvis det kan skade 

myndighedens tillidsforhold til klienterne (190-191).  

 

Psykologer indenfor sundhedsvæsnet 

• Der skelnes mellem videregivelse ved aktuel behandling og videregivelse af oplysninger i 

andre situationer.  

o Videregivelse i forbindelse med aktuel behandling (191-192) 

o Videregivelse af oplysninger uden samtykke, skal ske når det er nødvendigt af 

hensyn til aktuel behandling. (192) 

• Sundhedsloven er mere vidtgående i reglerne om videregivelse af personoplysninger både 

uden og med patientens samtykke (192-193). 

• Videregivelse af oplysninger i andre situationer end aktuel behandling (193)  (SUL § 43). 

o Ex med PT som flygter fra psykiatrisk, hvilket man orienterer faderen om da man 

vurderer at PT kan være til fare for faderen.  

 

9. Klientens øvrige rettigheder 
• Når klienten har læst journalen kan han komme med rettelser af urigtige oplysninger. Men 

klienten kan IKKE bestemme hvad der skal stå i journalen, det bestemmer psykologen.  

 

10. Datatilsynet 
- 
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Kapitel 12 – Børn 
• Børn adskiller sig fra andre klienter 

o Både idet de er børn 

o Men også fordi de ofte er henvist til psykologen af en voksen. 

 

AFSNIT A - FORÆLDRESKAB 

1. Indledning 
• Børn har krav på både en mor og en far ifølge samfundet 

• Lovgivningen er baseret på at far og mor tager sig af barnet til det er voksent 

(forældreansvarsloven § 2) 

• Faderskabet har betydning i flere relationer, fx forsørgelsespligt (198). 

• Moderens privatliv mere VIP end barns kendskab til faderen, man kan ikke tvinge moderen 

til at blotlægge sit sexliv mod hendes vilje (198). 

• Reglerne om faderskabsregler, fx faderskabstest, står i børneloven 

 

2. Pater est reglen (fader = moderens ægtemand ved fødsel) 

Børn født i ægteskab 

• Børneloven § 1 følger pater est loven  at faderen til barnet er den som moderen er gift 

med når barnet kommer til verden.  

 

Der er dog tre undtagelser fra denne lov: 

1. Hvis ægtefællerne er separerede ved barnets fødsel 

2. Hvis moderen indtil 10 mdr. inden fødslen var gift (og ikke separeret) med en anden 

mand end den hun er gift med ved fødslen.  

3. Begge ægtefæller kan rejse tvivl om faderskabet, og anmode om at skal derved 

rejses en faderskabssag. – Her registreres ingen som fader ved fødslen. 

 

3. Børn født udenfor ægteskab 
Omsorgs- og ansvarserklæring  

(udfyldes ved fødslen af forældrene, når disse ikke er gift, men fx kærester) 

• Barn født af ugift kvinde: faderen = mand som sammen med moderen skriftligt erklærer at 

de sammen vil varetage omsorgen af barnet, BL (børneloven) § 2 stk. 1 (200).  Det skrives 

på omsorgs- ansvarserklæring som udleveres ved fødslen.   

• Ved udfyldelse af denne erklæring får de to, manden og moderen, automatisk 

forældremyndighed, jf FAL § 7, stk 1, nr 1 (200) 

• Formål med reglen: at sidestille kærester etc. med ægteskabet.  

 

4. Faderskabssag 
• Hvis ingen registreres som fader ved barnets fødsel, skal statsforvaltningen rejse sag om 

hvem der er faderen, jf. BL § 7, stk 1 (201).  
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• Hvis ingen mand anerkender faderskabet, har moderen pligt til at oplyse sexliv omkring 

undfangelsestidspunktet (201).  

• Hvis moderen ikke vil opgive oplysninger til statsforvaltningen (efter 4 mdr) sendes sagen 

ofte i retten. 

o Der sanktioneres ikke med bøder hvis moderen fortsat nægter at oplyse faderens 

identitet.  

o Moderens selvbestemmelsesret vinder altså over samfundets ønske om at alle børn 

skal have en fader.  

 

Sagens parter 

• Hvem er sagens parter = (201n) 

• DNA test ved samleje med flere mænd (202) 

• Ved donorsæd kender moderen ikke mandens identitet 

 

Retsgenetiske undersøgelser (DNA-tests) 

• DNA anvendes ved usikkerhed om hvem der er faderen 

• Hvis parterne ikke vil medvirke, kan statsforvaltningen ikke gøre mere (202). 

 

Faderskab ved dom 

• Sikkerheden er større i retten end i statsforvaltningen (fx fordi folk skal tale under ed) 

• Kun sager som der er god grund til at sende i retten, skal sendes i retten. 

o Fx skal sager med uenighed om faderskab for retten 

• Hvis DNA utvivlsomt peger på en mand som far (1:10.000 sikkerhed) kan retten med dom 

bestemme manden til at være faderen.  

 

Indsigelse mod faderskab 

• Indsigelser mod faderskab kan gøres indtil 6 mdr efter barnets fødsel (fortrydelsesret) jf. BL 

§ 5, stk. 1 

• Sagen kan genoptages, fx hvis nye oplysninger indikerer at en gammel afgørelse af faderskab 

er forkert, jf. BL § 21 - § 26 

• Lovgivningen sætter parforholdet højere end 3. mands ret til at få undersøgt faderskab.  

(Hvis der er udfyldt omsorgs- og ansvarserklæring med manden kvinden er i parforhold med) 

• Barn resultat af forbrydelse (204).  

 

5. Adoption 
• Reglerne finde i adoptionsloven, ADL   § 2 adoption skal være til gavn for barnet.  

• Forskellige slags adoptioner 

o Anonym adoption = fx barnløst par som får barn fra Korea  

o Stedbarnsadoption = Ægtefælle ønsker at adoptere ægtefælles barn. 

o Beslægtedes adoption/familie adoption = forældre er fx døde, og slægtninge 

adopterer barnet 

•  Kun ægtefæller kan adoptere sammen, jf. ADL § 5 stk. 2.  
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o Par der lever sammen uden at være gift, kan altså ikke adoptere.  

 

Retsvirkninger 

• Retsligt er adoption et familieskifte for livet 

• Barnet arver nu osv. på linje med biologiske børn 

 

Ophævelse 

• Hvis både adoptivbarn og adoptivforældre ønsker at ophæve adoptionen, kan det gøres. 

 

AFSNIT B - FORÆLDREANSVAR 

1. Indholdet af forældreansvaret 
• Børnekonventionen gælder alle børn i DK, uanset hvor de kommer fra.  

• Er med til at sikre det bedste for barnet (se punkter på s. 206ø) 

• Børnekonventionens indhold (206ø) 

 

Myndighedsalder 

• Børn under 18 år der ikke er gift, er umyndige.  

• Den/dem som har forældremyndighed = værger 

 

 

1.2 Personlig myndighed 

• I dag er man personligt myndig ved 15 år.  

• Man kan her selv indgå aftaler om arbejde, få bankkort uden forældre, dyrke sex osv. (207). 

• MEN man har ikke mere myndighed end en 14-årig til at bestemme hvornår man kommer 

hjem fra fest  

 

2. Forsørgelse 
• Aktivloven: Enhver har pligt til at forsørge ægtefælle samt børn under 18 år, § 2 

• Hvis man ikke kan forsørge sig selv og sine, kan man modtage offentlige ydelser – med de 

forpligtelser der medfølger 

• Forældre har forsørgelsespligt overfor deres børn 

• Begge forældre har forsørgelsespligt.  

o Bor forældrene ikke sammen og har den ene ikke forældremyndighed, kan den der 

ikke bor med barnet betale børnebidrag (forsørgelsespligten frafalder altså ikke hvis 

man ikke bor med barnet) (208) 

• Derudover får man børnepenge fra staten.  
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3. Forældremyndigheden 

3.1 Fælles forældremyndighed 

• I dag har man som udgangspunkt fælles forældremyndighed, om man bor sammen eller ej.  

o Tidligere ophørte fælles forældremyndighed når man forældre flyttede fra hinanden. 

 

3.2 Indholdet af forældremyndigheden 

• Forældrene skal drage omsorg for barnet og træffe afgørelser om dets personlige forhold, 

ud fra barnets behov og interesse (der skal være plads til at opfostre børn på tværs af 

religion, kultur osv.) jf. FAL § 2 

o Ingen regler om opdragelse, dog at man ikke må krænke eller yde legemlig 

afstraffelse mod børn jf FAL § 2 stk. 2 

 

3.3 Indholdet af fælles forældremyndighed 

• Forældre med fælles forældremyndighed skal være enige om væsentlige beslutninger vedr. 

barnet. (210) 

• Når forældre ikke bor sammen, men har fælles forældremyndighed, kan den forælder barnet 

bor hos, træffe overordnede beslutninger om barnets liv.  

o Forældrene skal stadig være enige om væsentlige beslutninger 

• Spørgsmålet om samvær hænger ikke sammen med fælles forældremyndighed (211).  

 

3.4 Den ene forælder har forældremyndigheden 

• Situationer hvor det kun er den ene forælder som har forældremyndigheden (212ø) 

• Hvad har forælderen uden forældremyndighed ret til at vide om barnet (212). 

 

3.5 Barnets rettigheder over for forældrene 

• Barnet skal høres i sager om forældremyndighed, FAL § 34 (212-213) 

• Børn over 10 år kan selv indkalde statsforvaltningen til møde om forældremyndighed.  

 

4. Forebyggende foranstaltninger 
• Børnesagkyndig rådgivning (hjælp til samarbejde mellem forældre fx) 

• Konfliktmægling mellem forældre 

• Børnesagkyndige undersøgelser (hvor retten vil have barnets syn belyst) 

o Ex på dette er i sager hvor forældrenes forhold er meget spændt. (215) 

o Hvad undersøgelsen skal indeholde (215) 

o Erklæringen skal ikke afgøre sagen eller sige hvad der er bedst for barnet, den skal 

være objektiv.  Retten skal afgøre sagen ud fra den objektive erklæring.  

 

5. Afgørelser om forældremyndighed 
• Forældre kan i dag selv aftale og tilrettelægge forældremyndighed, bopæl og samvær (217) 

• Sager om dette starter hos statsforvaltningen. 
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• Sager om bopæl bringes videre til retten, ved uenighed – ellers klarer statsforvaltningen den 

(217) 

 

AFSNIT C – SÆRLIGE TILBUD TIL BØRN OG UNGE 

1. Introduktion 
• Kommunerne har ansvaret for tilbud til børn og unge. 

• Beslutninger, fx om tvangsfjernelse, drøftes i børne-unge udvalget (218) 

 

2. § 50-undersøgelse og handleplaner 
• Indsatsen for børn der har behov for særlig støtte starter med en all-round undersøgelse = 

børnefaglig undersøgelse. 

• § 50 SL (219) 

• Kriteriet for undersøgelsen er ”behov for særlig støtte på grund af nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne”. 

o Undersøgelsen skal ske med samtykke fra forældre og barnet hvis dette er over 15 

år. 

o Den kan ske uden samtykke, hvis der er risiko for alvorlig skade på et barns udvikling 

eller sundhed.  

o Midtimellem – der indhentes allerede noterede oplysninger, fx fra psykolog (her skal 

psykologen informere klient om hvad der er videregivet) (221) 

• § 50 undersøgelser er = (221) 

• Emner der kan undersøges i § 50 (221) 

• Formålet/udfaldet med § 50 undersøgelsen = handleplan for barnet (222) 

• Handleplan ved barn der placeres udenfor hjemmet = også plan om støtte til familien (222) 

• Handleplan ved kriminel ung (222) 

 

3. Foranstaltninger 
• § 50 undersøgelsen og handleplan er indgangen til særlige foranstaltninger 

• Særlige foranstaltninger = fx aflastningsordning etc (222n – 223ø) 

 

4. Pålæg til forældre og unge 
• Forældrepålæg = forældre trues med fx fratagelse af ydelser hvis de ikke udviser bestemt 

adfærd, fx at barnet går i skole 

o Står angivet i Serviceloven (SL) § 57 a og b. (223) 

o Der må kun bruges pålæg hvis barns udvikling er i fare, fx ved at det ikke går i skole 

(224). 

• Der skal være proportionalitet mellem indgrebet og det tilsigtede mål 

(proportionalitetsgrundsætning) 

o Fx: pålæg er at forælder skal følge barn i skole, med henblik på at barnet så kommer 

i skole og ikke bliver væk (224). 

o Børnepenge mistes hvis pålæg ej overholdes (225ø) 
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• Ungepålæg = unge (12-17 år) får pålæg hvis de fx har adfærdsproblemer eller udviser 

adfærd der er til fare for deres udvikling (og frivilligt samarbejde ikke hjælper) 

o Ungepålæg træffes uden indflydelse fra forældrene (haver af forældemyndighed)  

o Den unge skal ligesom forældrene være egnet til ungepålæg. 

 

5. Rådgivning 
• Kommunerne skal sørge for rådgivning til børn, unge og forældre der har behov for det (226) 

jf. SL § 11 

o Rådgivningen skal være åben, dvs. ingen forhåndsbetingelser før man kan modtage 

rådgivning (226)  

o Rådgivningen skal være anonym. 

o Dilemma ved anonym rådgivning – fx hvis rådgiveren opdager incest.  

Rådgiver skal afveje hvad der er bedst for barnet (hvis identiteten kendes).  

 

6. Underretningspligt 
• Offentligt ansatte har pligt til at underrette kommunen når de får kendskab til et barn der 

har særligt behov for støtte (SL § 153 – se afsnit 6.1 s. 228). 

• ALLE har pligt til at indberette til kommunen, når de får kendskab til et barn eller ung der 

udsættes for vanrøgt (SL § 154 – se s. 230 afsnit 6.2) 

 

6.1 Offentligt ansattes underretningspligt 

• Hvornår skal offentligt ansatte indberette til kommunen (228).  

• Hvilke andre grupper er omfattet af indberetningspligten (229) 

• Psykologer (praktiserende) er ikke omfattet af indberetningspligten – kun hvis de tager en 

stilling som hører under en af de grupper som er omfattet af indberetningspligten.  

 

6.2 Børn der udsættes for vanrøgt 

• ALLE, og hermed også psykologer, har pligt til at underrette kommunen ved vanrøgt eller 

nedværdigende leveforhold. 

• Svært at vide hvornår noget er konkret nok til at det skal indberettes. 

• Dilemma for fx offentligt ansatte, der også skal værne om tavshedspligt og måske ikke kan 

diskutere problemstillingen med kollegaer (230). 

 

7. Barnets reform 
• Reform der skal sikre anbragte børns barndom bliver bedre, fx så flere får en 

ungdomsuddannelse (pt er det kun under 25 % af anbragte børn der får en ungdomsudd.) 

 

8. Udveksling af oplysninger 
• Ny regel om udveksling af oplysninger om et barn imellem forskellige instanser (232).  
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AFSNIT D – SPECIALUNDERVISNING 
• Specialundervisning forudsætter vurdering fra PPR (234). 
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Kapitel 13 – Sundhedslovgivningens regler om behandling af 

patienter 

1. Indledning  
• Fordelingen af hvor aktive psykologer arbejder. 

 

Psykologen, en sundhedsperson 

• Kapitlet handler om psykologer i sundhedsvæsnet, på den ene eller anden måde (237). 

o Disse er omfattet af sundhedsloven 

• Reglerne i sundhedsloven omfatter autoriserede psykologer, der er ansat indenfor 

sundhedsvæsnet – eller har fået patienter efter henvisning (237). 

o Patientens lidelse og psykologens behandling af denne afgør om 

sundhedslovgivningen finder anvendelse (237n) 

 

Sundhedslovgivningen 

• Hovedlov = SUL (239) 

• Asymmetri i forvaltningslov (FVL) = mellem borger og stat (magt) 

• Asymmetri i sundhedslov = mellem patient og behandler (viden hos behandler) 

o For at opveje/tage hensyn til asymmetrien mellem patient og behandler er der 

informeret samtykke (238). 

• Hvem retter sundhedsloven sig imod? (239) 

o Udøvende personer, offentlige myndigheder, privatsektoren (sygehuse) osv.  

• Øvrig sundhedslovgivning udover sundhedsloven, fx psykiatriloven (239-240ø) 

 

2. Patientens rettigheder 
• PT’s rettigheder falder i to grupper 

o Processuelle eller formelle 

o Indholdsmæssige eller materielle 

 

Behandling i praksissektoren 

• Borgere (medlemmer af sygesikring gr. 1) har ret til gratis behandling hos praktiserende 

læge. 

• Gratis behandling hos speciallæger kræver henvisning fra egen læge (gr. 1).  

• Gruppe 1 har ret til gratis behandling hos egen læge. 

• Gruppe 2 kan vælge og omvælge læge, men skal betale for lægen – dog får man refunderet 

beløbet svarende til gennemsnitsbeløb for den pågældende ydelse (altså ikke med sikkerhed 

det fulde beløb) 

o Gr. 2 kan frit gå til speciallæge uden henvisning.  

 

Sygehusbehandling 

• Gratis (vederlagsfri) sygehusbehandling i den region man bor i. 
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• Kræver henvisning fra egen eller speciallæge. 

 

Frit valg 

• Formålet med frit sygehusvalg = til gode se PT’s krav om medbestemmelse samt udjævne 

ventetder (242) 

• Frit valg – SUL § 86 = 

o Sygehusvalg afhænger ikke at regionen man bor i, man kan vælge frit 

o Man kan godt få behandling som ens egen region ikke tilbyder, i en anden region  

gratis 

o Behandling på visse private sygehuse gratis, hvis det offentlige ikke kan tilbyde 

behandlingen indenfor 1 mdr., jf. SUL § 87 (242) 

 

Behandling i udlandet 

• Man kan blive indstillet til behandling i udlandet, SUL § 89 stk.1., fx hvis behandlingen ikke 

tilbydes i DK (243). 

 

Maksimale ventetider 

• Max ventetider for folk med livstruende lidelser (kræft+visse hjerte-kar lidelser) 

o De maksimale ventetider er = (243) 

• Max 8 dage fra læge henviser PT med mistanke om kræftdiagnose, til sygehuset skal melde 

tilbage om de kan overholde fristen og tilbyde behandlingen indenfor max-ventetiden. Ellers 

skal sygehuset henvise til hospital udenfor regionen (243-244). 

• Det er regionernes ansvar at finde behandling til PT indenfor max ventetid 

• Kan regionerne ikke finde behandling indenfor rammen af ventetid, bliver det 

Sundhedsstyrelsens opgave at finde behandling indenfor max ventetid. 

o Dette er ikke ensbetydende med behandlingsgaranti indenfor max ventetid, men 

blot at de gør hvad de kan (244). 

 

Forebyggelse 

• Kommunalbestyrelsen har ansvaret for den borgerrettede sygdomsforebyggelse 245) 

• KRAM faktorerne: kost, rygning, alkohol motion. 

 

Genoptræning 

• Vederlagsfri genoptræning under indlæggelse. 

• Efter udskrivning – vederlagsfri genoptræning, under kommunens ansvar.  

 

Faglig kvalitet 

• Patientrettigheder omfatter ydelser der er fagligt ansvarlige. 

• Dette betyder ikke at PT har ret til den bedste lægefaglige ydelse, blot en forsvarlig 

lægefaglig ydelse.  
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Prioritering 

• Sundhedsvæsnet skal jf. SUL § 2, stk. 1 (sundhedsloven) opfylde behovet om let og lige 

adgang. 

o Ergo; forskelsbehandling skal være sagligt begrundet. 

o Ex på saglig begrundelse =  

hensyn til sygdommens alvor, tidsmæssig nødvendighed, helbredelses- og 

behandlingsmuligheder og sammenhængen i patientforløb (246). 

o Hensyn der IKKE må give forskelsbehandling =  

fx race, venskab, uvenskab osv. (246) 

o Mellemgruppe der kan give tvivl om man skal lade være med at yde 

særligbehandling til =  

fx rygere, misbrugere af alkohol osv (246-247)  disse gruppers 

behandlingsmuligheder kan ofte have begrænset mulighed for succes. 

Kan man nægte at behandle mennesker som selv er skyld i deres sygdom, fx rygere 

med lungekræft? (247) 

 

Information (til patienter) 

• Senest 8 dage efter henvisning af patient, skal patienten modtage oplysninger om fx dato og 

sted for undersøgelse og behandling, jf. SUL § 90. 

 

3. Nærmere om selvbestemmelse 
• Patienters retsstilling hviler på informeret samtykke (jf sundhedsloven § 15) (248) 

• Ingen behandling uden patienten har givet informeret samtykke. 

• Informationen PT får fra sundhedspersonen (fx læge) er patientens grundlag for at sige ja til 

behandling. 

• Regler om PT’s retsstilling findes i sundhedsloven (SUL) kap. 4 -13 § 13-57. 

 

Informeret samtykke 

• § om hvordan/hvilken information skal gives til patienten (248-249) 

• stk 4. PT skal også informeres om alternative behandlingsmuligheder.  

• PT skal udtrykkeligt have frabedt sig information, for at man må undlade at give denne (249) 

• PT’s samtykke skal gives til en konkret behandling – der må ikke bare bruges en generel 

samtykke som PT underskriver ved indlæggelsen 

o Samtykke behøver ikke at være skriftligt. 

 

Børn og unge 

• Under 18 år = underlagt forældremyndighed. 

• Her er det som udgangspunkt forældre som skal have informationen og på det grundlag give 

samtykke (250). 

• MEN; børn og unge på 15-17 år har selv ret til at disponere over deres egen person, dvs: 

o PT på 15 år kan selv give informeret samtykke.  

o Men forældre skal informeres om den 15-17-åriges stillingtagen.  
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o Undtagelse:  

Hvis sundhedsperson skønner at 15-årige IKKE er i stand til at forstå konsekvenser af 

sin stillingtagen, kan forældremyndighedsindehaver give samtykke 

o  Der skal foretages konkret vurdering i hver sag om hvorvidt en 15-årig er moden 

nok til at modtage info, man må ikke bare lave en regel på en afdeling om, at der 

giver man altid info til forældre (251). 

• Hvis forældre nægter barn livsnødvendig behandling kan børne- og unge udvalget uden 

forældres samtykke beslutte behandling (252).  

o Konsekvens for forældrene = kan miste forældremyndighed. 

o Ex: dilemma for fx Jehovas Vidner der ikke vil have blodtransfusioner (252).  

 

Varigt fornuftsinhabile 

• Er en PT varigt fornuftsinhabil kan nærmeste pårørende give informeret samtykke til 

behandling (252). 

o Betingelsen for dette = PT er varigt inhabil 

o Pårørende kan ikke samtykke for en PT som er midlertidigt inhabil.  

• Har PT ingen værge kan sundhedsperson inddrage anden uvildig sundhedsperson og så 

gennemføre behandling  

• Hvis værge ikke vil PT det bedste, kan sundhedsperson overrule (252).  

• Sundhedsloven: behandling må ikke gennemføres mod PT’s vilje, altså med tvang. 

o Der er tvang i psykiatriloven.  

• Reglerne i § 18 (SUL) omfatter kun PT som har mistet evnen til at give samtykke.  

Kommer en PT bevidstløs ind på hospitalet, skal man give behandling uden samtykke (det er 

altså en undtagelse fra kravet om samtykke), jf SUL  § 19.  

 

Undtagelse fra kravet om samtykke 

• Er en person fx bevidstløs og ikke kan give samtykke, og behandlingen er livsnødvendig eller 

kan give et bedre behandlingsresultat på sigt, skal man behandle uden samtykke jf SUL § 19 

 man har pligt til at udføre denne behandling jf. STRFL § 250 (254).  

 

Retten til at fravælge behandling 

• PT har ret til at fravælge behandling 

• PT skal informeres om konsekvenser af sit fravalg (på lige fod med når han skal til vælge 

behandling). (254). 

• PT har ret til at: 

o sultestrejke (på nær hvis omfattet af psykiatriloven) 

o fravælge blodtransfusion 

  Læge kan give PT videre, hvis det strider mod hans personlige etik ikke at 

give blod. 

 Dog skal han behandle uden blod, hvis situationen er akut og anden læge 

ikke kan nå at træde til (255). 

o Uafvendeligt døende – hvis opstart af ny behandling kun udsætter døden, kan 

behandling fravælges.  
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 PT må ikke bede om at man stopper igangværende behandling, selvom den 

kun udsætter døden = det er aktiv dødshjælp 

 Læge kan undlade at påbegynde eller afbryde livsforlængende behandling, 

hvis døden kun kortvarigt udskydes (256).  

 

Livsforlængende behandling/hjælp til selvmord 

• Man må ikke afbryde behandling (hverken på eget eller patientens opfordring) hvis ikke 

døden er uafvendelig/uundgåelig.  

• Diverse regler om afbrydelse af behandling osv (256) (se også noter herover).  

• Lovligt at give dobbeltdosis smertestillende til døende, selvom det fremskynder døden (256) 

 

Livstestamenter 

• Livstestamente = forhåndsgodkendelse hvor PT fravælger behandling i en situation hvor PT 

er ude af stand til at udøve selvbestemmelse.  

o Fravalg af behandling = fravalg af livsforlængende behandling  ej fravalg af 

helbredende eller behandling som forbedrer tilstanden (257) 

• Livstestamente træder først i kraft når PT er ude af stand til at udøve selvbestemmelse 

(258).  

• Livstestamente kan tilbagekaldes (258).  

 

5. Organdonation 
• Regler for organdonation omfatter = (258) 

• Reglerne omfatter IKKE bloddonation og mindre hudpartier der fjernes (258) 

• Strafbart at modtage betaling for organer 

• Ved levende donor, fx ved nyretransplantation skal der være samtykke fra donor. 

o Donor under 18 år, kan der indhentes samtykke fra forældre.  

o Kun gendanneligt væv må udtages fra person under 18 år.  

o Regler for organdonation fra levende donor (258  § 52 SUL) 

o 15 års reglen fra sundhedsloven gælder ikke ved organdonation.  

o Kun ved død af barnet kan væv anvendes.  

 

• Regler for organdonation ved afdød donor 

o Samtykke på donorkort fra donor 

o Pårørendes accept 

o Ingen tilkendegivelser fra afdøde samt samtykke fra nærmeste pårørende (259) 

o Afdøde under 18 år  pårørendes accept.  

OBS på 14-17 åriges ønsker.  

o ERGO: Udgangspunkt for organdonation er donors samtykke INDEN døden 

indtræffer. 

Ellers skal pårørende samtykke.  
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6. Dødskriterier 
• Hjernedødskriteriet 

• Hjertedødskriteriet 

•  Døden skal konstateres efter et af disse kriterier før organdonation.  

 

7. Abort og fosterreduktion 
• Kvinder har ret til svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion 

o Før 12. graviditets uge = ingen tilladelse 

o Kvinder under 18  forældres samtykke.  

o Efter 12. uge eller ved abort mod forældres vilje af person under 18  

abortamtsrådet kan tage stilling 

o Reglerne om fosterreduktion før 12. uge er mere strikse end abort (se 261-262) 

 SUL § 95 

 

Sterilisation og kastration 

• Kvinder over 25 år kan uden særlig tilladelse blive steriliseret. 

• Under 25 skal der være fare for liv eller varig forringelse før man må sterilisere kvinden. 

• Kvinder under 18 år kan kun steriliseres under ganske særlige omstændigheder.  

 

8. Patientens ret til at se journalen 
• Patienten selv er den eneste som må se journalen. 

• Unge der er fyldt 15 år har ret til at se journal. 

o Deres forældre har også ret til dette – men den unge kan modsætte sig, og så må de 

ikke (Fx hvis ung pige beder om prævention og ikke vil have at forældre ser det) 

(262). 

• Ved patienter der er ude af stand til varigt at varetage egne interesser, er det værgen eller 

nærmeste pårørende som har lov til at se journalen. 

• Forældre ikke ret til aktindsigt hvis det kan skade forhold til barnet (263)  

• Hvem bestemmer hvem der skal have aktindsigt? (264) 
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Kapitel 14 - Tvangsbehandling 

1. Indledning – begrebet om tvang 
• Ifølge sundhedslovens § 15 skal patienter give informeret samtykke før behandling 

fortsættes eller indledes (267). 

o Der er undtagelser fra dette, nævnt i kapitel 13, fx: 

 Mindreårige patienter 

 Personer der er varigt inhabile  

 Situationer hvor der ligger et øjeblikkeligt behandlingsbehov (fx bevidstløs 

patient).  

• Tvang = behandling der foretages hvor PT eller stedfortræder nægter samtykke (268) 

• Mange slags tvang, fx (268) 

o Tvangsfiksering 

o Tvangsmadning og tvangsmedicinering 

o Anvendelse af fysisk magt, beskyttelsesfiksering osv. 

 

2. Krav om hjemmel 
• Anvendelse af tvang kræver hjemmel (269) 

• Reglerne om tvang findes i psykiatriloven og epidemiloven. 

 

3. Proportionalitetsprincippet (det mindste middels princip) 
• Proportionalitetsprincippet = det mindste middels princip 

• Mindstemiddelsprincip ved tvang jf. psykiatriloven (270): 

o Tvang må ikke benyttes før der er gjort hvad der er muligt for at opnå patients 

frivillighed (270 – PSYKL § 4) 

• Hvad er frihedsberøvelse (270) 

• Hvad er polititilhold (udespærring) 

 

4. Psykiatriloven 
• Hvad indeholdeholder psykiatriloven vedr. tvang (271): 

o Frihedsberøvelse 

o Tvangsbehandling 

o Anvendelse af magt 

o Kropsvisitation 

 

• Tvang = anvendelse af foranstaltning hvor der ikke ligger informeret samtykke (271) jf § 1 

stk. 2 

• Psykiatriloven § 2 – gode omgivelser/fysiske forhold er med til at begrænse behovet for 

tvang i psykiatrien  ex er skærmede afdelinger 
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5. Tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse 
• Betingelser der skal være opfyldt for at man kan tvangsindlægge eller tvangstilbageholde 

står i psykiatriloven § 5: 

o Behandlingsindikation: 

Udsigten til helbredelse eller bedring vil blive væsentligt forringet hvis ikke patienten 

tilbageholdes ved tvang (272) 

o Fareindikation: 

Personen er til nærliggende eller væsentlig fare for sig selv eller andre (272) 

 Tvangsindlæggelse skal altid ske med behandlingsformål (Uanset om patienten 

bliver tilbageholdt pga. behandlingsindikation eller fareindikation).  

• Tre betingelser skal være opfyldt for tvangsindlæggelse: 

o 1. Sindssygdom eller tilstand der kan sidestilles hermed 

o 2. Behandlingsformål 

o 3. Behandlings- eller farlighedsindikation 

 

• Behandlingsindikationen kræver ikke at der er udsigt til helbredelse, men at der skal være en 

væsentlig bedring (273).  

• Hvis indlæggelse sker uden patientens samtykke afgør lægen om PT skal indlægges. 

o Gule papirer = opfylder behandlingsindikationen 

o Røde papirer = opfylder farlighedsindikationen (273) 

 

Tvangstilbageholdelse 

• Tvangstilbageholdelse = at en indlagt patient nægtes udskrevet (273n) 

• Betingelse for tvangstilbageholdelse er de samme som for tvangsindlæggelse. 

o Er betingelserne for tvangsindlæggelse ikke opfyldt, kan en person ikke 

tvangstilbageholdes jf. PSYKL § 10 stk. 1 (274).  

 

6. Tvangsbehandling 
• Tvangsbehandling står i PSYKL kap. 4 § 13 og § 14 

• Før tvangsbehandling: PT søges motiveret for behandling i 1-2 uger før man behandler med 

tvang. 

o Undtagelser på under 1 uge hvor PT er i væsentlig fare for at skade sig selv (274) 

• Mindste-middels-princippet bruges også her (proportionalitetsprincippet) 

• Behandlingsformer og tvang: 

o Samtaleterapi:  kan kun finde sted med PT’s frivillighed 

o Psykokirurgiske indgreb:  kan ikke foretages under tvang 

o Medicinering:  kun med afprøvet medicin, ingen forsøg. 

o Elektrochok:  Kun hvis pågældende er i aktuel og potentiel livstruende  

situation. 

 

7. Anvendelse af tvang i øvrigt 
• Reglerne om anden tvang end tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse og 

tvangsbehandling står i PSYKL kap. 5, § 14-19 
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Fiksering 

• Ved fiksering må der anvendes følgende midler: 

o Bælte 

o Håndremme 

o Fodremme 

o Handsker 

 

• Tre betingelser for at man må anvende tvangsfiksering som skal opfyldes: 

o 1. Udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare 

o 2. Forfølger eller forulemper medpatienter groft 

o 3. Udøver hærværk af ikke ubetydelig karakter. 

 

• Ved tvangsfiksering skal PT vurderes 4 x i døgnet, for at se om tvangen er nødvendig at 

opretholde 

• Hvis fikseringen varer mere end 48 timer skal uvildig læge vurdere PT (275n) 

• Beskyttelsesfiksering = fiksering af hensyn til PT selv, fordi han er til væsentlig fare for sig 

selv (276ø). 

 

Låste døre 

• Lægen kan beslutte at dørene på afdelingen (med undtagelse af patientstuerne) skal aflåses 

for tvangsindlagte eller tvangstilbageholdte PT (276). 

• NB: Andre regler på Sikringen. 

 

8. Retssikkerhedsgarantier 

Tvangsprotokol 

• Tvangsprotokol = skal anvendes ved PT hvor der anvendes tvang i mere end 24 timer.  (276n) 

 

Patientrådgivere (277) 

• En patientrådgiver er beskikket til PT som udsættes for den ene eller anden form for tvang 

(herunder tvangsindlæggelse, tvangsbehandling osv…) 

• Man har PT rådgiver så længe tvangen finder sted, og evt under klagesag. 

 

Underretning, klage og klagevejledning 

• PT skal underrettes om formål med tvang 

• PT kan klage over tvang til særligt PT klagenævn (evt med PT rådgivers bistand). 

• Ved tvang skal PT have info om klagemuligheder (evt i forbindelse med underretning om 

formål med tvang, om muligt) (278) 

 

9. Epidemiloven 
• Hvilke sygdomme er på listen (279) 
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• Der kan foretages tvangsundersøgelse ved mistanke om farlig sygdom (dette vurderes af 

epidemi kommissionen) 
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Kapitel 15 – Klage og tilsyn 

1. Indledning 
• Klageadgang er så borgerne der føler sig utilfredse med afgørelse, kan få prøvet om de har 

ret. 

• Klageadgang er et væsentligt element i retssikkerhed. 

• Der er forskellige udfald af forskellige klager. 

• Mulige udfald af en klage: restitution, kompensation, anerkendelse og prævention 

(afsnittene herunder) 

 

Restitution 

• Restitution = man prøver at stille borgeren som om der ikke er begået en fejl. Altså, man 

gør den fejl der er sket god igen (283) 

• Ex på restitution:    

o En borger har fået afslag på en ansøgning, og man genprøver sagen og borgeren får 

så godkendt ansøgningen (hvis det var en fejl at den blev afslået i første omgang).  

• Ex hvor det er svært med restitution/at gøre fejlen god igen. Sagen bliver ikke altid prøvet 

igen, eller også bliver den prøvet uden at skaden gøres god igen: 

o Ex med forældremyndighed, så er det ikke sikkert sagen får lov at gå om, selvom den 

første afgørelse var forkert – dette af hensyn til barnet nu bor hos den forælder som 

”vandt” første omgang, selvom afgørelsen var forkert.  

o Fyret medarbejder bliver ikke genansat, selvom fyring var ulovlig. Blandt andet pga. 

tid der er gået fra klage til ny afgørelse  der kan fx være ansat en ny medarbejder i 

stillingen (283) 

o Ulovligt opført byggeri – konkret vurdering om det skal rives ned, eller får lov at stå, 

selvom det er ulovligt, tænk Bilka  (284) 

• Selvom der rettes op på fejlen, er den tid der er gået, gået tabt.  (Ex fejlbehandling, de 

smerter PT har oplevet, kan ikke trækkes tilbage) 

 

Kompensation 

• Kompensation = erstatning, godtgørelse og undskyldning eller beklagelse 

• Erstatning kommer på tale når man har lidt økonomisk tab 

o Man får ikke erstatning for den tid man har brugt på at klage 

o Men man kan fx få erstatning for advokatregninger til sagen. 

 

• Erstatning ydes ved personskade ved: 

o Tabt arbejdsfortjeneste 

o Helbredelsesudgifter 

o Tab eller forringelse af erhvervsevnen 

o Tabt forsøger 

o  Derudover kan man ved personskade få godtgørelse for varige mén eller for svie 

og smerte. 
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• Hovedbetingelse ved erstatning: Den man kræver erstatning af, burde have handlet 

anderledes = culpareglen. 

 

Anerkendelse 

• Anerkendelse = hvis fx en sagsbehandling har været for lang, kan man få anerkendelse af 

at man har ret i dette. Også selvom man ikke er berettiget til kompensation eller 

restitution.  

 

Prævention 

• Prævention = at sikre at ulovlig eller uhensigtsmæssig adfærd ikke gentages. 

 

2. Remonstration 
• Remonstration = at man klager til den myndighed som har udstedt afgørelsen i første 

omgang. 

o Ex: Man har fået afslag på plads i institution, så sender man klagen til lederen af 

pladsanvisningen, socialdirektøren osv. Alle er jo under kommunen, og derfor er der 

tale om remonstration (287). 

 

3. Rekurs 
• Offentlige myndigheders afgørelser klages over til højere instans (højeste instans = 

minister) (288) 

 

4. Særlige klage- og tilsynsorganer 

Det sociale område 

• Statsforvaltningen administrerer de forskellige sociale nævn man kan klage til under det 

sociale område. 

• De forskellige nævn er (289): 

o Beskæftigelsesnævnet 

Klageorgan for kommunale afgørelser typisk vedr. kontantydelser og indenfor 

arbejdsmarkedsområdet. 

o Ankestyrelsen 

Klageorgan vedr. afgørelser truffet af børn- og ungeudvalget. 

o Det psykiatriske patientklagenævn 

Behandler klager ved tvangsindgreb. Får PT medhold, skal tvangen opføre.  

o Det kommunale tilsyn 

Fører tilsyn med lovligheden af den kommunale forvaltning – er et supplement til de 

tilsyn der føres indenfor de enkelte sektorområder.  
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Sundhedsområdet 

• 1. Patientombuddet 

Klage over sundhedsvæsnets faglige virksomhed, hvor ansvaret IKKE kan placeres hos den 

enkelte sundhedsperson 

• 2. Sundhedsvæsnets Disciplinærnævn 

Klageorgan over sundhedsvæsnets faglige virksomhed, her udøves af autoriserede 

sundhedspersoner – herunder diagnostik, behandling, pleje, udfærdigelse af instrukser osv.  

 

• Er der sket skade ved behandling, forelægges sagen Patientforsikringen.  

• Der betales erstatning for skade sket i forbindelse med behandling på offentligt sygehus, 

privat hospital osv (292). 

• Erstatning ydes med overvejende sandsynlighed ved skader forvoldt på følgende måde 

(292).  

o Sundhedsperson kunne have handlet anderledes 

o Teknisk fejl i apparatur eller lign. 

o Skaden kunne være undgået med anden behandlingsteknik, der er ligeså god som 

den anvendte. 

o Infektion efter behandling, som er mere omfattende end hvad PT med rimelighed 

må tåle. 

 

OBS: Afsnit ikke læst super grundigt  

 

Skoleområdet 

• Skolevæsnet er en kommunal opgave. 

• Der er ikke særlige klageorganer dertil – med undtagelse af ved specialundervisning (292) 

 

5. Folketingets ombudsmand 
- 

Søg evt på wikipedia for bedre forklaring på hvad ombudsmanden laver. 

 

6. Domstolskontrol 
 

 


