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SOCIALE MEDIER ER ALLE DIGITALE TJENESTER
OG SIDER, HVOR BRUGEREN KAN BIDRAGE MED
INDHOLD OG DELE DET MED VENNER OG RESTEN AF
OMVERDENEN. DET GÆLDER FACEBOOK, LINKEDIN,
WIKIPEDIA, TWITTER, BLOGS, DEBATSIDER,
YOUTUBE, BILLEDDELINGSTJENESTER SOM FLICKR
OG INSTAGRAM M.FL.

Sociale medier tilbyder en række nye muligheder for kommunikation. Men deres hurtighed, le e tilgængelighed og o e mere
personlige karakter betyder, at brugen af dem også potentielt kan
have uønskede konsekvenser.
Lægers arbejde er baseret på tillid. Mellem læge, patient og
pårørende. Dertil kommer, at der på enhver arbejdsplads er rammer
– udtalte og uudtalte – for, hvordan medarbejderne bør opføre sig.
Læger kan som alle andre risikere, at ytringer på sociale medier om
deres arbejdsplads, chefer, kolleger, arbejdsvilkår kan få negative
konsekvenser.
Som en stø e til at styre sikkert mellem muligheder og faldgruber på sociale medier, har Lægeforeningen disse råd:
• Vær opmærksom på ikke at overskride eller udviske grænsen
mellem privatliv og professionelt liv.
• Vær opmærksom på, hvem der har adgang til private oplysninger på de sociale medier.
• Vær bevidst om, hvordan aktiviteter på sociale medier kan have
indflydelse på professionelle forhold og troværdighed.
• Lægeforeningen fraråder læger at blive venner med tidligere
eller nuværende patienter på Facebook og lignende sider.
• Undgå personlige eller nedsæ ende informationer og kommentarer om patienter eller kolleger i oﬀentlige internetfora.

„ For patienter, arbejdsgivere og kolleger
kan dine aktiviteter på nettet påvirke deres
opfattelse af dig som læge.

TAVSHEDSPLIGTEN OG LÆGE-PATIENT-FORHOLDET

Debatfora, blogs og lignende, hvor læger kan diskutere faglige
problemstillinger med hinanden, er ikke lukkede rum. Det gælder
også medier, hvor du optræder som privatperson og deler stort og
småt fra din hverdag. Selv om du kun deler med dine venner, eller
debatforummet kræver login, så kan alle i princippet få adgang
til at læse med. Derfor bør du være opmærksom på, om du vide-

regiver informationer om en patient i et omfang, som overskrider
tavshedspligten.
Vær især opmærksom på:
• Sammenhæng i opdateringer
Selvom du ikke skriver, hvor du arbejder, eller oplyser specifikke personhenførbare informationer om en patient, kan du
komme til at overskride tavshedspligten over tid. Sammenhængen i dine debatindlæg eller statusopdateringer, hvor du videregiver forskellige oplysninger om patienten eller behandlingen,
kan være med til at afsløre patientens identitet, selv om man
ikke ville kunne fastslå identiteten ud fra hvert enkelt indlæg for
sig selv.
• Henvendelser fra patienter
Patienter tænker ikke altid over lægens tavshedspligt, når de
stiller spørgsmål til læger om deres helbred på Facebook eller i
debatfora. Men tavshedspligten gælder på interne et på samme
måde som på gaden eller i et lokale, hvor der er andre mennesker til stede. Du bør derfor altid svare på den type henvendelser enten i generelle vendinger uden at forholde dig til det
specifikke tilfælde, eller henvise personen til din eller en anden
læges konsultation for udredning eller svar.
Du må kun bruge interne et til at svare på specifikke spørgsmål
om en persons helbredstilstand, hvis der er tale om et lukket
system, som eksempelvis emailkonsultation.dk
• Patienters indblik i lægens privatliv
Flere og flere læger oplever, at tidligere og nuværende patienter
ønsker at være deres ven på Facebook. Det bør undgås, da det

kan overskride grænsen mellem dit professionelle virke og dit
privatliv.
• Klar afsender
Grænserne mellem privatliv og professionelt virke er nemme at
udviske på sociale medier, og du bør være meget tydelig med at
oplyse, i hvilket regi du optræder. Optræder du som læge, som
konsulent for en medicinalvirksomhed eller som privatperson?
Det gælder for både debatfora, Twi er-indlæg, kommentarer på
nyhedssider og mange andre sammenhænge, hvor både dine
personlige erfaringer og din baggrund som læge kan komme i
spil.

„ Du bør undgå at poste billeder af din
arbejdsplads, som svækker indtrykket af
arbejdspladsen som et seriøst sted, hvor
patienterne kan have tillid til behandlingen
og fortroligheden med dig som læge.
LÆGERS IMAGE PÅ SOCIALE MEDIER

For patienter, arbejdsgivere og kolleger kan dine aktiviteter på
ne et påvirke deres opfa else af dig som læge. Også selvom du
deltager som privatperson. Derfor er det klogt at overveje, hvad du
deltager i og hvordan på interne et.
Vær især opmærksom på:
• Politisk og organisatorisk aktivitet
En del læger er politisk aktive – enten i partipolitik eller organisationer. Sociale medier tilbyder mange muligheder for at fortælle om sine synspunkter eller deltage i grupper om politiske
forhold. Det er langt nemmere end tidligere for f.eks. patienter
eller arbejdsgivere at orientere sig om dine holdninger, og det
kan ikke udelukkes, at deres forhold til dig kan farves af dem.
Derfor er det en god idé i de konkrete situationer at overveje,
hvilken eksponering du ønsker. Om du f.eks. foretrækker et lukket forum eller en åben debat, hvor alle har adgang.
• Billeder
Private billeder f.eks. fra en fest eller en strandtur er populære at
dele, men de kan også betyde, at din chef eller dine patienter får
et indblik i dit privatliv, som du gerne ville undgå.
Du bør undgå at poste billeder af din arbejdsplads, som svækker
indtrykket af arbejdspladsen som et seriøst sted, hvor patienterne kan have tillid til behandlingen og fortroligheden med dig
som læge.

• Humor
Humor er o e indforstået og individuel, og især på skri kan
det være svært at tyde, om en person laver sjov eller taler i alvor.
Er vi igheden om andre befolkningsgrupper udtryk for en racistisk holdning, eller er det en la erliggørelse af racisme? Også
morsomheder, som bliver forstået rigtigt, virke stødende på
andre. Det samme gælder, hvis du deltager i forskellige begivenheder, konkurrencer og grupper på sociale medier. Det er klogt
at overveje, om din adfærd kan misforstås af eller kan virke
stødende på arbejdsgivere, kolleger, patienter eller patienters
pårørende.
HUSK, AT BORDET FANGER

Når et billede, en tekst eller en samling af informationer først har
ligget på interne et, så vil det altid ligge der. Også e er, du har slettet din kommentar, dit billede eller din profil igen.
Dertil er det væsentligt at holde dig for øje, at selvom du kun
har delt en kommentar eller et billede med dine venner, så kan alle
finde det, hvis de gerne vil. Også fremtidige arbejdsgivere, samarbejdspartnere og kolleger, som du ikke kender i dag.
Dertil er det relevant at notere sig, at virksomheden Facebook
ejer det, brugerne lægger ud på siden. Det betyder, at de for eksempel kan bruge det til at promovere sig selv.

JURA PÅ SOCIALE MEDIER
TAVSHEDSPLIGT

De almindelige regler om tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger gælder også ved kommunikation på sociale medier. Det betyder i praksis, at en læge er afskåret fra at kommunikere
med en patient om konkrete undersøgelser eller behandlingstiltag
via sociale medier. Sociale medier er ikke lukkede medier, og lægen
kan ikke sikre patienten den nødvendige diskretion. I realiteten vil
kun generelle udsagn vedrørende sygdom og behandling kunne
kommunikeres, og kun hvis de e ikke relaterer sig til en konkret
persons forespørgsel.
INJURIER

Et budskab spredes hurtigt til den brede oﬀentlighed via sociale
medier. Har man udtalt sig nedsæ ende om en anden person eller
hans/hendes faglige kompetencer på sociale medier, risikerer man
at komme i konflikt med straﬀelovens bestemmelse om injurier. Ansvaret for indlæg er forfa erens, og det pågældende sociale medie
kan derfor ikke som udgangspunkt holdes ansvarlig for indlæg af
injurierende karakter.
LÆGEFORENINGENS ETISKE REGLER

Lægeforeningen har vedtaget etiske regler om lægers ua ængighed og habilitet. Hvis en læge udtaler sig som repræsentant for en

forening, en oﬀentlig eller privat virksomhed eller en institution,
skal det fremgå, i hvilken egenskab lægen udtaler sig. Har man
derfor en særlig interesse i et produkt eller en virksomhed, bør man
oplyse om det.
LÆGEFORENINGENS KOLLEGIALE REGLER

Kritik af kollegers faglighed kan medføre utryghed og mistillid hos
patienter, pårørende og i den brede oﬀentlighed. Derfor slår Lægeforeningen i sine kollegiale regler fast, at læger ikke bør fremkomme med nedsæ ende bemærkninger om deres kolleger oﬀentligt
eller over for patienter eller pårørende.
KOLLEGA TIL KOLLEGA

Tavshedspligten, injurielovgivningen samt Lægeforeningens etiske
og kollegiale regler gælder også, når du kommunikerer med kolleger. På sociale medier – eksempelvis debatfora og faglige netværk
på ne et– bør du derfor være opmærksom på, hvilke emner du
kommunikerer om, og hvordan du kommunikerer med kolleger.
Sammenfa ende kan det siges:
• Tavshedspligten gælder på interne et såvel som på alle andre
digitale og traditionelle medier.
• Injurielovgivningen gælder også for kommentarer og tekster på
sociale medier
• Læger har en etisk forpligtelse til at oplyse om eventuelle interessekonflikter, når de skriver på interne et.
• Læger bør ikke tale nedsæ ende om kolleger og deres arbejde
på sociale medier.
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