
 
 
 
 
 
 

 

Afgørelse af 23. maj 2022 
Vedrørende henvendelse til Lægeetisk Nævn af 20. januar 2022, sag nr. 2/2022 
 

Anvendte principper 

Princip nr. 3. Lægen skal indleve sig i patientens situation og i sin behandling tage udgangspunkt i patien-
tens ønsker og værdier.   

Princip nr. 11. Lægen skal respektere patientens ret til fortrolighed og privatliv. Lægen har tavshedspligt og 
må kun dele sundhedsmæssig eller anden privat information om patienten, hvis det er nødvendigt for pati-
entens konkrete behandlingsforløb, eller patienten har givet sit samtykke til deling, eller hvis loven giver 
mulighed for eller forpligter lægen hertil. Lægen må aldrig dele mere information om patienten, end det 
relevante behov påkræver.  

Afgørelse: Lægeetisk Nævn finder ikke, at indklagede læge i den konkrete sag har overtrådt de nævnte 
principper.  

 
 
Sagsresumé 

Klager redegør for at have været i behandling for alvorlig sygdom hos indklagede. Klager ønskede henvis-
ning til en anden afdeling, da tilbuddene på indklagedes afdeling, efter klagers opfattelse, var udtømte. Da 
indkaldelse til behandling lod vente på sig, bad klager om aktindsigt i korrespondancen mellem indklagede 
og behandlingsstedet. Det er klagers opfattelse, at indklagede i denne korrespondance har anført helt irre-
levante oplysninger og personlige meninger om klager, og at dette har haft konsekvenser for hans behand-
ling. Dette er efter klagers opfattelse en klar overtrædelse af de etiske regler.  

Indklagede oplyser, at hun har talt i alt to gange med klager i anledning af hans sygdom og behandling. Det 
er hendes opfattelse, at hun ved begge lejligheder har forsøgt og bestræbt sig på at hjælpe klager bedst 
muligt og imødekomme hans ønsker. Klager ønskede en second opinion ved anden afdeling. Det er indkla-
gedes klare opfattelse, at hun har gjort hvad hun kunne for at få patienten set på det ønskede behandlings-
sted. Indklagede angiver, at hun ikke kan være ansvarlig for, hvordan prioriteringen af henvisninger sker. 
Indklagede mener ikke, at hun har givet unødvendige oplysninger, idet hun anfører, at hun naturligvis er 
nødt til at argumentere for, hvorfor der ønskes en second opinion, ligesom der for lægerne er fuld adgang 
til journalen.   
 

Nævnets afgørelse og begrundelse 

Lægeetisk Nævn har fundet det relevant at vurdere sagen i lyset af Lægeforeningens etiske principper nr. 3 
og nr. 11.  

Det følger af princip nr. 3, at lægen skal indleve sig i patientens situation og i sin behandling tage udgangs-
punkt i patientens ønsker og værdier. Af klagers redegørelse fremgår det, at han ikke oplever sig hørt og 



respekteret. Han er tydeligvis vred over hele sin behandling på hospitalet, og han stiller indklagede til an-
svar herfor. Indklagede angiver i sin redegørelse til nævnet, at hun har gjort hvad der var hende muligt for 
at følge op på patientens ønsker. Dette ser nævnet ikke nogen grund til at tvivle på, og nævnet mener på 
den baggrund ikke, at indklagede har overtrådt princip nr. 3.   

Princip nr. 11 beskytter patientens privatliv. Lægen må aldrig dele mere information om patienten, end det 
relevante behov påkræver. Det er klagers opfattelse, at indklagede har overskredet disse grænser ved sin 
henvendelse til lægerne på behandlingsstedet og at hun har udtrykt personlige meninger om klager, som 
han finder irrelevante for behandlingen. Indklagede mener ikke, at dette er tilfældet, da hun mener sig be-
rettiget til at give en nærmere forklaring på henvisningen til en second opinion.  

Konfliktens kernepunkt er således den henvisning, som indklagede har sendt. Ved gennemlæsning af hen-
visningen finder nævnet ikke, at indklagede har anført holdningsprægede udtalelser om klager, idet hun 
omtaler sagen (og ikke patienten) som ”træls” og derudover alene anfører relevante faktuelle oplysninger 
vedrørende klager. Nævnet finder på den baggrund ikke, at indklagede er gået ud over de grænser, som 
princip nr. 11 opstiller.  

Lægeetisk Nævn finder således samlet set ikke, at indklagede har overtrådt Lægeforeningens etiske princip-
per i forbindelse med sin håndtering af klagers ønske om en second opinion.   
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