Retningslinjer vedrørende aktindsigt i patientjournaler ved
arbejdsmedicinske klinikker, Region Midtjylland
Aktindsigt til patienten
Ved undersøgelse på Arbejdsmedicinsk Klinik medbringer patienten den af afdelingen
udleverede samtykkeerklæring, der giver klinikken ret til sundhedsfaglig kommunikation med
andre dele af sundhedsvæsenet, Arbejdsskadestyrelsen og kommunen. Er der uudfyldte
rubrikker eller spørgsmål fra patienten, diskuteres disse. Patienten oplyses i forbindelse med
første konsultation eller ved afslutning, om at han eller hun ifølge Sundhedsloven har ret til
aktindsigt i journalen. Ønskes dette sendes kopi af journalen til patienten, når journalen er
færdiggjort af sekretær og sagsbehandler. Der sendes kun journalkontinuationer.
Aktindsigt til 3. mand
Aktindsigt til 3. mand gives, når der foreligger gyldig fuldmagt med underskrift af patienten.
Journalen skal altid forelægges patientens sagsbehandler, der skal vurdere om fuldmagten
dækker det i afkrydsningsfelterne efterspurgte.
Læge journaler: Aktindsigt efterkommes med fremsendelse af journal direkte til 3. mand (den,
som har fuldmagt).
Psykolog journaler: I især psykologjournaler kan der være oplysninger og beskrivelser (relation
til familie, incest, misbrug, personlighed mv.) som patienten skal have mulighed for at vurdere
om han ønsker videregivet til 3. mand, når han ser den færdigskrevne journal. Patienten kan evt.
overstrege de oplysninger, han ikke ønsker videregivet. Er anmodning om aktindsigt til 3. mand
sendt direkte af denne til afdelingen, skal journalkopien sendes til patienten, der kan videregive
til 3. mand. Samtidig skal der sendes brev til 3. mand om, at journalkopien er sendt til patienten.
Kommunen
Videregivelse af journaloplysninger gives til kommunale forvaltninger hvis der foreligger
samtykke fra patienten (Retsikkerhedslovens §11a). Dette vil være den normale praksis, og der
findes afkrydsningsrubrik hertil på kommunens blanket til anmodning om journaloplysninger.
Hvis oplysningerne er nødvendige for sagens behandling, kan kommunen indhente
journaloplysninger, hvor kravet om samtykke fraviges (Retsikkerhedslovens § 11c). Det vil i
arbejdsmedicinen kunne være tilfældet i sager om social pension, og ikke i almindelig
sagsbehandling fx vedrørende sygedagpenge eller revalidering. Også i dette tilfælde skal
grundlaget oplyses på den kommunale blanket. Det påhviler kommunen at skaffe dækkende
hjemmel.
Forretningsgang
Hvis patienten mundtligt tilkendegiver ønske om journalkopi til sig selv eller 3. mand, sendes
journalen til patienten. Hvis afdelingen modtager gyldig fuldmagt til aktindsigt med præcisering
af formål, sendes lægejournaler direkte til 3. mand, mens psykologjournaler først bliver forelagt
undersøgende psykolog, jævnfør ovenstående. Ved skriftlig anmodning om aktindsigt efter
patienten er afsluttet, vil denne anmodning altid blive forelagt sagsbehandleren til vurdering af
de af regionen opstillede regler for udlevering af journalkopi.
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