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De studerendes forudsætninger: 

Ingen forudsætninger ud over at opfylde optagelseskriterierne for masteruddannelserne på Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU. 

 
Modulbeskrivelse:  

Formålet er at skabe et teoretisk og praktisk kendskab til de retlige normer, der er gældende for det social- 
og sundhedsfaglige område.  
Udgangspunktet er bl.a. sundhedsloven, serviceloven og forvaltningsloven. Problemstillinger som 
patienters retsstilling og autorisationslovgivning vil blive diskuteret indgående. Der vil også blive lagt vægt 
på reglerne om udveksling og indhentning af oplysninger mellem sundhedspersoner og myndigheder, 
ligesom patienternes ret til aktindsigt i helbredsoplysninger blive behandlet og under hvilke 
omstændigheder, det kan være lovligt at nægte patienter eller pårørende ret til aktindsigt. 
Forvaltningslovens formelle regler om tildeling og udmåling af velfærdsydelser, vil blive indgående 
behandlet, og der vil blive trukket paralleller til de særlige sagsbehandlingsregler på det sociale område. – 
For alle de berørte områder vil lovgrundlag- og rationelle samt etiske implikationer bliver diskuteret 
grundigt ligesom betydningen af lovene for det daglige arbejde vil blive betonet. 

 
Mål 
 
Læringsudbytte for modulet:  
Viden 

• Kendskab til forskellige former for retskilder  
• Kendskab til forholdet mellem de forskellige retskilder  

 
Færdigheder 

• Beskrive forholdet mellem forvaltningslovens og retssikkerhedslovens sagsbehandlingsregler  
• Redegøre for servicelovens regler om magtanvendelse og psykisk svage personers retsstilling  
• Redegøre for grundlæggende offentlig retlige begreber, herunder legalitetsprincippet og saglige 

krav  
• Analysere og anvende forvaltningslovens formelle sagsbehandlingsregler på konkrete situationer  
• Analysere og anvende reglerne om patienters retsstilling, herunder patienters selvbestemmelse, 

aktindsigt, sundhedspersoners tavshedspligt og reglerne for videregivelse og indhentning af 
helbredsoplysninger på konkrete situationer og komme med forslag til konkrete 
handlingsanvisninger 

• Analysere og anvende reglerne om sundhedspersoners professionsansvar på konkrete situationer 
og komme med forslag til konkrete handlingsanvisninger  

 
 
Kompetencer 
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• Det er målsætningen, at de studerende bliver i stand til at identificere relevante retlige 
problemstillinger i konkrete sammenhænge som har betydning for rehabiliteringsprocessen og 
forstår rationale og lovgrundlag  

 
 

Undervisningsformer: 
Forelæsninger med plenumdiskussioner og eventuelt studenteroplæg. 
 
Omfang: 
Modulet omfatter 30 KT og udgør efter afslutning 5 ECTS 

 
Modulets prøve: 
Individuel mundtlig prøve. 
Prøven bedømmes internt med karakter (7-trins-skala).  
 

Kriterier for udtømmende målopfyldelse til karakteren 02 
For at kunne få karakteren 2, skal den studerende demonstrere den lige akkurat minimalt tilstrækkeligt 
opfyldes af modulets kompetencemål. Den studerende skal kunne nævne og definere basale juridiske 
begreber og kunne udpege og identificere den retlige regulering på udvalgte områder.  
 

Evaluering af modulet: 
Som regel vil evaluering ske på to måder. På den sidste undervisningsdag i modulet (se skema nedenfor) vil 
modulansvarlig/tovholder og studieleder afholde en evalueringstime hvor både dette modul og forskellige 
praktiske/pædagogiske aspekter af uddannelsen kan diskuteres (Studielederens time). I denne time og 
bagefter vil du også få tid og mulighed for at svare på den elektroniske evaluering via e-learn (Blackboard).  

Modulansvarlig: 
Ph.D. jur. Kent Kristensen, Juridisk Institut 

Tovholder: 
Kent Kristensen, Juridisk Institut 

Studiekoordinator: 
Mette Søberg Kristiansen 
Telefon 6550 3417 
E-mail: msh@sam.sdu.dk 

Undervisere: 
Kent Kristensen 
Lektor, ph.d. Trine Schultz, Ålborg Universitet 
Lektor, ph.d. John Klausen, Ålborg Universitet 
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Lektionsplan  
Ret til ændringer forbeholdes  
Introduktionen vil indeholde en gennemgang af faget og nogle af de centrale problemstillinger, som vi i 
forløbet kommer til at beskæftige os med.  
 
Faget vil gennemgå de retlige normer, som er gældende for det danske sundhedsværen. Som ansat i det 
offentlige sundhedsvæsen er man både omfattet af de almindelige forvaltningsretlige regler i 
Forvaltningsloven og Offentlighedsloven og en række uskrevne forvaltningsretlige regler samt af en række 
specielle forvaltningsretlige regler som retter sig specielt mod sundhedsvæsenet. Det er disse regelsæt, 
som danner rammen om faget.  
 
Litteratur markeret med * findes i kompendiet  
 
Lektion 1 - Introduktion: Grundlæggende juridiske metode, retskilder og fortolkning.  
 
Tidspunkt:  fredag den 6. marts 2015 kl. 9.15-12.00  
Lokale 145 
 
Kompetencemål: Kendskab til retskilder og til forholdet mellem de forskellige retskilder  
 
Forvaltningsretten interesserer sig bl.a. for, hvilke relationer af retlig karakter, der består mellem forskellige 
myndigheder. Det har nemlig betydning for om en myndighed eller en person har mulighed for at styre 
andre personer eller myndigheder. For eksempel er det karakteristisk, at en leder kan pålægge en 
medarbejder at udføre bestemte opgaver, og at det får nogle (retlige) konsekvenser, hvis medarbejderen 
nægter at udføre en lovlig ordre. Det retlige grundlag for dette er et over/underordnelsesforhold. 
Tilsvarende kan myndigheder som f.eks. departementer og andre centrale statslige myndigheder stå i et 
over/underordnelsesforhold til hinanden. Hvis ikke det er tilfældet, som f.eks. i forholdet mellem statslige 
myndigheder og kommunerne, kan der kun finde en retligt bindende styring sted, hvis der er et retligt 
grundlag for det.  
 
Litteratur:  
Jon Andersen: Forvaltningsret, kap. 1, s. 21-34.  
 
Retsakter  
Sundhedsloven  
 
FOB 2007.445 / sag 18-5 (Legalitetsprincippet – besøgsforbud på plejecenter) 
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Lektion 2. Patientrettigheder og velfærdsydelser: Det forvaltningsretlige skøn  
 
Tidspunkt:  fredag den 6. marts 2015 kl. 12.30-16.30 
Lokale  145 
 
Kompetencemål: Redegøre for grundlæggende offentlig retlige begreber, herunder legalitetsprincippet 
og saglige krav  
 
Regionerne og kommunerne har efter lovgivningen ansvar for at tilvejebringe tilbud om behandling. 
Der sondres i den forvaltningsretlige teori mellem præcise og upræcise regler. Det forvaltningsretlige skøn 
omfatter de situationer, hvor retsgrundlaget ikke er helt præcist. Den manglende præcision overlader 
dermed forvaltningen et skøn. Det indebærer ikke at skønnet er frit. Forvaltningen er i skønsudøvelsen 
bundet af en række ulovbestemte retsgrundsætninger, som er styrende for skønsudøvelsen. 
Der er som nyt er der i lovgivningen fastsat regler om udarbejdelse af praksisplaner og regler om 
patientinddragelse i planlægningen af de offentlige sundhedsopgaver. En væsentlig del af sundhedsopgaver 
er således udlagt til private aktører, hvor regionerne i lovgivningen ansvar for at indgå aftale om behandling 
med privat praktiserende sundhedspersoner. Reglerne har til formål at sikre sammenhæng mellem de 
regionale og kommunale sundhedsopgaver og til privatpraktiserende sundhedspersoner.  
 
Litteratur:  
Jon Andersen: Forvaltningsret, kap. 3, s.125-160.  
Kent Kristensen: Sundhedsjura, 2014, GAD, kap. 1. 
Trine Schultz, John Klausen: Retten til hjemmehjælp, U.2013B.360.  
 
Supplerende  
Tobias Inden m.fl: Kontrakt med det offentlige, i Juridiske Emner, Syddansk Universitet, 2014, s. 179-202.* 
 
Retsakter:  
Sundhedsloven.  
Lov om social service.  
 
U 2008.2813 H (Nethindedommen - prioritering) *  
U.2000.1196/2H (IVF – saglige krav)  
U 2010.1658 H 
U 2000.321 H 
U 1987.1 H 
Ankestyrelsen 2010, 10-11 (krav om vægttab)  
Ankestyrelsen 2003, C-51-03(ret til terminalpleje)  
Ankestyrelsen 2005, C-52-05 (kvalitetsstandarder)  
Ankestyrelsen 2012, 82-12 (rengøring hver 4. uge)  
Ankestyrelsen 2012, 157-12 (efterprøvelse af kommunens skøn)  
Ankestyrelsen 2001, U-9-02 (medvirken til behandling) 
Ankestyrelsen 2006, S-2-6 (tilskud til lægebehandling i Tyskland) 
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Lektion 3. Tildeling af velfærdsydelser og regler om medinddragelse: Formelle 
sagsbehandlingsregler  
 
Tidspunkt:  fredag den 20. marts 2015 kl. 9.15-12.00  
Lokale  145 
 
Kompetencemål: Analysere og anvende forvaltningslovens formelle sagsbehandlingsregler på konkrete 
situationer  
 
Forvaltningsloven indeholder en række regler som sikrer den, der er part i en afgørelsessag – fx visitation til 
genoptræning, aktivering, revalidering – en række rettigheder under behandlingen af sagen. Tilsidesættelse 
af disse regler kan indebære, at afgørelsen kendes ugyldig med den virkning at den ophæves eller at 
forvaltningen skal betale erstatning.  
 
Flere af reglerne sikre den der er part i en sag en vis inddragelse i sagen. Det er regler der er udbygget 
inden for det sociale område med henblik på at sikre medindflydelse med medansvar.  
 
Litteratur:  
Jon Andersen: Forvaltningsret, kap. 2, s. 35-122.  
 
Retsakter:  
Forvaltningsloven  
Lov om offentlighed i forvaltningen  
Retssikkerhedsloven 
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Lektion 4. Information og samtykke  
 
Tidspunkt: lørdag den 21. marts 2015 kl. 12.30-16.30  
Lokale  145  
 
Kompetencemål: Analysere og anvende reglerne om patienters retsstilling, redegøre for servicelovens 
regler om magtanvendelse og psykisk svage personers retsstilling  
 
Patientens selvbestemmelse indebærer en fundamental ret til at træffe beslutninger vedrørende egen 
behandling. Den information patienten modtager er forudsætning for at patienten kan håndhæve sin 
selvbestemmelsesret, og det er et grundlæggende princip for al lægebehandling, at ingen behandling må 
indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke.  
 
Litteratur:  
Kent Kristensen: Sundhedsjura, kap. 2, 4-5.  
 
Supplerende:  
Elin Kallestrup, Kent Kristensen, Jan Mainz: Dokumentation af information og samtykke i patientjournaler - 
på sygehus og i almen praksis, Ugeskr Læger, 2005, årg. 167 nr. 14, pp. 1508-1512. 
Nicola Hvidt Ballin: Ordinationen: »Ingen genoplivningsforsøg ved hjertestop« – 
etiske og juridiske overvejelser, Ugeskr Læger, 2007, årg. 169 nr. 13, s. 1201-1204. 
 
Retsakter:  
Sundhedsloven.  
Lov om social service.  
 
Nykøbingret 2012  
U 1991.774 Ø (Kiropraktordommen)  
U 1992.404 H (Prednisiondommen)  
 
DPN 1187308 (Oplysning til mor, der ikke havde forældremyndighed) 
DPN 1294005 (Samtykke fra én forældre tilstrækkelig)  
DPN 133006 (Manglende information til parter med fælles forældremyndighed) 
DPN 1190104 (information til forælder i forbindelse med behandling 16½ årig) 
DPN 1187803 (samtykke til behandling hos psykolog af 13-årig) 
DPN 131012 (Utilstrækkelige oplysninger til afdødes pårørende) 
DPN 1293711 (Sygeplejerskes manglende genoplivningsforsøg) 
DPN 1189718 (information og samtykke forud for KAG-undersøgelse) 
DPN 1188905 (afslag på livsforlængende behandling) 
DPN 1188019 (Udvidelse af indgreb uden samtykke) 
PKN 0021312 (Dement og pårørende) 
PKN 0551819 (manglende information om behandlingsmuligheder) 
PKN 0869255 (manglende information om behandlingsmuligheder) 
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Lektion 5. Fortrolighed: Aktindsigt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger.  
 
Tidspunkt:  fredag den 10. april 2015 kl. 9.15-12.00  
Lokale 145 
  
Kompetencemål: Analysere og anvende reglerne om patienters retsstilling.  
En patient har krav på sundhedspersonalet tavshed og fortrolighed. Sundhedspersonalets tavshedspligt 
indebærer, at der som altovervejende hovedregel ikke kan videregives hel-bredsoplysninger til andre, uden 
patientens samtykke. Reglerne for videregivelse af hel-bredsoplysninger opregner en række situationer, 
hvorefter videregivelsen er berettiget.  
 
Litteratur:  
Kent Kristensen: Sundhedsjura, kap. 7-8. 
Caroline Adolphsen: Aktindsigt i mindreåriges patientjournaler, Juristen, Årg. 92, 
nr. 5 (2010), s. 125-135. 
 
Retsakter:  
Sundhedsloven.  
 
DPN 135001 (underretningspligt) 
DPN 1291810 (manglende fremsendelse af epikrise)  
DPN 134802 (skriftligt samtykke og videregivelse til kommune) 
DPN 1292518 (Sygeplejerskes videregivelse af fortrolig oplysninger)  
DPN 1292510 (Tavshedspligt ved udtalelse til pressen) 
POB 13POB015 (Indhentning af oplysninger var ikke om aktuel behandling) 
POB 13POB061 (aktindsigt, betalig og krav til udskrifts måde) 
POB 13POB081 (ikke aktindsigt i tidligere version af journalnotat) 
POB 13POB027 (søn ikke anset for nærmeste pårørende til afdød) 
POB 13POB024 (Journal ført i forbindelse med mentalundersøgelse er ikke en journal) 
POB 13POB019 (dokumentation for forældremyndighed) 
POB 13POB014 (utilstrækkelig aktindsigt i egen journal) 
POB 13POB009 (ikke ret til at begrænse faders aktindsigt af hensyn til tidligere hustru)  
PKN 0765025 (aktindsigt: battered child) 
PKN 0551515 (videregivelse til socialforvaltning) 
FOB 2010 4-2 (oplysninger om afdøde 
U 2012.3596 H (Landspatientregistret) 
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Lektion 6. Sundhedspersoners ansvar: Professionsansvaret  
 
Tidspunkt:  lørdag den 11. april 2015 kl. 12.30-16.30 
Lokale 145 
  
Kompetencemål: Analysere og anvende reglerne om sundhedspersoners professionsansvar  
Autoriserede sundhedspersoner er omfattet af et særligt professionsansvar. Professionsansvaret er de 
normer til forsvarlighed der gælder for det sundhedsfaglige personale og er reguleret i autorisationslovens 
regler om sundhedspersoners pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.  
 
Litteratur:  
Kent Kristensen: Sundhedsjura, kap. 9-11.  
 
Retsakter:  
Autorisationsloven.  
Bekendtgørelse om delegation af sundhedsfaglige virksomhed.  
Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser.  
Vejledning om medicinadministration.  
 
PKN 0765101 (behandling med chokbølger)  
PKN 0765009 (anvendelse af vægte)  
PKN 0762202 (fysioterapeuts behandling)  
PKN 0015611 (Manglende identifikation)  
PKN 0016003 (Studerende)  
PKN 0122607 (CT-skanning)  
PKN 0125508 (Medicineringsfejl)  
PKN 0655207 (Medicineringsfejl)  
PKN 127410 (afslag på transplantationsudredning)  
FOB 2010 4-4 (journalføringspligt)  
Roskilderet 2009 
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Lektion 7. Temadag: Den sociale rehabiliteringsindsats  
 
Tidspunkt:  fredag den 24. april 2015 kl. 9.15-16.30  
Lokale 145 
 
Kompetencemål: Kendskab til mulighederne i serviceloven for at understøtte den kliniske 
rehabiliteringsindsats  
 
 
Undervisere: 
Lektor, ph.d. Trine Schultz, Ålborg Universitet  
Lektor, ph.d. John Klausen, Ålborg Universitet  
 
Litteratur:  
 
Grundbøger:  
Jon Andersen: Forvaltningsret, 2014, Thomson 
Kent Kristensen: Sundhedsjura, Gad, 2014 
 
Caroline Adolphsen: Aktindsigt i mindreåriges patientjournaler, Juristen, Årg. 92, 
nr. 5 (2010), s. 125-135.* 
Nicola Hvidt Ballin: Ordinationen: »Ingen genoplivningsforsøg ved hjertestop« – 
etiske og juridiske overvejelser, Ugeskr Læger, 2007, årg. 169 nr. 13, s. 1201-1204.* 
Elin Kallestrup, Kent Kristensen, Jan Mainz: Dokumentation af information og samtykke i patientjournaler - 
på sygehus og i almen praksis, Ugeskr Læger, 2005, årg. 167 nr. 14, s. 1508-1512.* 

Tobias Inden m.fl: Kontrakt med det offentlige, i Juridiske Emner, Syddansk Universitet, 2014, s. 179-202.* 
Helle Bødker Madsen: Sundhedsret, kap. 1-3, pp. 1-64*  
Trine Schultz, John Klausen: Retten til hjemmehjælp, U.2013B.360.* 
 
Litteratur markerte med * findes i kompendium  
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