
 

 

Besvarelse af spørgsmål nr. 255 (Alm. del), som Folketingets 

Retsudvalg har stillet til justitsministeren og ministeren for sund-

hed og forebyggelse den 29. januar 2008. 
 

Spørgsmål 255: 
"Kan ministrene bekræfte, at pårørende/familien til afdøde ikke kan få udleveret 

den afdødes sygejournaler m.v., herunder dokumenter vedrørende retslægelige 

obduktioner, og hvad er i givet fald begrundelsen herfor?" 

 

 

Svar: 
Sundhedsloven § 45 giver de nærmeste pårørende til en afdød patient adgang til at 

få videregivet oplysninger fra en sundhedsperson om den afdøde patients sygdoms-

forløb, dødsårsag og dødsmåde, såfremt det ikke må antages at stride mod afdødes 

ønsker og hensynet til afdøde, eller andre private interesser ikke taler afgørende 

herimod. Der kan endvidere efter en konkret vurdering videregives oplysninger om 

den afdøde patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde til afdødes nærmeste 

pårørende efter den såkaldte værdispringsregel i § 43, stk. 2, nr. 2, når videregivel-

sen er nødvendig for berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af 

væsentlig hensyn til patienten, den videregivende sundhedsperson eller andre.  

 

Retslægelige obduktioner foretages ikke af en behandlingsinstitution, og obduktio-

nerne danner ikke grundlag for behandling og pleje, men foretages af politimæssige 

grunde, og der er således ikke tale om sundhedsfaglig virksomhed. Retsmedicinsk 

obducerede personer er ikke patienter i sundhedslovens forstand, da der ikke er tale 

om et patient-behandlerforhold. Adgangen til retslægelige obduktionsoplysninger 

for de nærmeste pårørende til en afdød patient reguleres derfor ikke af sundhedslo-

vens § 45.  

 

Adgangen for pårørende til en afdød person til at få aktindsigt i en dødsattest ud-

stedt efter retslægeligt ligsyn eller i retslægelige obduktionserklæringer m.v. er 

beskrevet i punkt 16.3. i Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 10101 af 19. december 

2006 om ligsyn, indberetning af dødsfald til politiet og dødsattester m.v. Det frem-

går heraf, at afgørelsen af, om en begæring om aktindsigt i sådanne dokumenter 

skal imødekommes, tilkommer politidirektøren. Anmoder afdødes pårørende om 

oplysninger om dødsmåde og dødsårsag fra en retslægelig dødsattest, skal Sund-

hedsstyrelsen ved embedslægeinstitutionen i regionen kontakte politiet for at få 

oplyst, om politiet finder, at der er noget til hinder for en eventuel udlevering af de 

ønskede oplysninger. Hvis politiet ikke har indvendinger mod en udlevering, bør 

de omhandlede oplysninger udleveres til afdødes pårørende, eventuelt i form at 

aktindsigt. 
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