
Dette dokument indeholder både information og formularfelter. For at læse informationen brug pil ned fra et 
formularfelt. 

Forældresamtykke 
- til udveksling af fortrolige oplysninger

KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Jeg giver hermed 
(angiv fagtitel, navn og tlf. nr.) 

Barnets cpr. nr.: 

samtykke til, at der udveksles fortrolige oplysninger om mit barn. 

Barnets fulde navn (blokbogstaver): 

Formålet med udveksling af fortrolige oplysninger er: 

Der kan udveksles fortrolige oplysninger om følgende: 

Fortrolige oplysninger må udveksles mellem følgende parter: 

Dit samtykke er frivilligt og gælder kun for det, som er beskrevet ovenfor. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage 
ved at kontakte barnets område i Børne- og Ungdomsforvaltningen på

 (angiv email og tlf til området) 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dit barns personoplysninger  
på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen. I særlige tilfælde vil det være muligt for 
Københavns Kommune at fortsætte udvekslingen af ovenstående oplysninger. Du vil altid blive orienteret, hvis kommunen 
har et andet lovgrundlag til at fortsætte udvekslingen af oplysninger.

Forældremyndighed (sæt x) Fælles  Ene  Værge 

Dato, forældremyndighedsindehavers navn (blokbogstaver) og underskrift (print ud og skriv under) 

Dato, forældremyndighedsindehavers navn (blokbogstaver) og underskrift (print ud og skriv under) 



UDDRAG AF RELEV
 
ANTE LOVE 

Uddrag fra Databeskyttelsesforordningen 
Artikel 6. Behandling er kun lovlig, hvis og i det omfang mindst ét af følgende 
forhold gør sig gældende: 
a)  Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til 
et eller flere specifikke formål. 
b)  Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den 
registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der 
træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.
c)  Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den 
dataansvarlige.
d)  Behandling er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk 
persons vitale interesser. 
e)  Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets 
interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den 
dataansvarlige har fået pålagt.
f)  Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan 
forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller 
grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af 
personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn. Første 
afsnit, litra f), gælder ikke for behandling, som offentlige myndigheder foretager som 
led i udførelsen af deres opgaver. 

(stk. 2-4 udeladt) 

Artikel 7. Hvis behandling er baseret på samtykke, skal den dataansvarlige kunne 
påvise, at den registrerede har givet samtykke til behandling af sine 
personoplysninger. 
Stk. 2. Hvis den registreredes samtykke gives i en skriftlig erklæring, der også 
vedrører andre forhold, skal en anmodning om samtykke forelægges på en måde, 
som klart kan skelnes fra de andre forhold, i en letforståelig og lettilgængelig form og 
i et klart og enkelt sprog. Enhver del af en sådan erklæring, som udgør en 
overtrædelse af denne forordning, er ikke bindende. 
Stk. 3. Den registrerede har til enhver tid ret til at trække sit samtykke tilbage. 
Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er 
baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Inden der gives samtykke, skal den 
registrerede oplyses om, at samtykket kan trækkes tilbage. Det skal være lige 
så let at trække sit samtykke tilbage som at give det. 

Artikel 9. Behandling af personoplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, 
religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt 
behandling af genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at 
identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk 
persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering er forbudt. 
Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis et af følgende forhold gør sig gældende: 
a) Den registrerede har givet udtrykkeligt samtykke til behandling af sådanne 
personoplysninger til et eller flere specifikke formål, medmindre det i EU-retten 
eller medlemsstaternes nationale ret er fastsat, at det i stk. 1 omhandlede forbud
ikke kan hæves ved den registreredes samtykke.
b) Behandling er nødvendig for at overholde den dataansvarliges eller den 
registreredes arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og specifikke 
rettigheder, for så vidt den har hjemmel i EU-retten eller medlemsstaternes 
nationale ret eller en kollektiv overenskomst i medfør af medlemsstaternes
nationale ret, som giver fornødne garantier for den registreredes grundlæggende 
rettigheder og interesser.
c) Behandling er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk 
persons vitale interesser i tilfælde, hvor den registrerede fysisk eller juridisk ikke er i
stand til at give samtykke.
e) Behandling vedrører personoplysninger, som tydeligvis er offentliggjort af den 
registrerede.
g) Behandling er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af
EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret og står i rimeligt forhold til det mål, 
der forfølges, respekterer det væsentligste indhold af retten til databeskyttelse og 
sikrer passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes
grundlæggende rettigheder og interesser.
h) Behandling er nødvendig med henblik på forebyggende medicin eller arbejds-
medicin til vurdering af arbejdstagerens erhvervsevne, medicinsk diagnose, ydelse af 
social- og sundhedsomsorg eller -behandling eller forvaltning af social og 
sundhedsomsorg og -tjenester på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes
nationale ret eller i henhold til en kontrakt med en sundhedsperson og underlagt de 
betingelser og garantier, der er omhandlet i stk. 3.
i) Behandling er nødvendig af hensyn til samfundsinteresser på folkesundheds-
området, f.eks. beskyttelse mod alvorlige grænseoverskridende sundhedsrisici eller
sikring af høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder for sundhedspleje og lægemidler 
eller medicinsk udstyr på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret,
som fastsætter passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den
registreredes rettigheder og frihedsrettigheder, navnlig tavshedspligt.
j) Behandling er nødvendig til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige 
eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med 
artikel 89, stk. 1, på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret og
står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respekterer det væsentligste indhold
af retten til databeskyttelse og sikrer passende og specifikke foranstaltninger til 
beskyttelse af den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser.

(stk. 2 litra d og f samt stk. 3 og 4 udeladt). 

Uddrag fra Forvaltningsloven 
§ 27. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt, jf. 
straffeloves § 152 og §§ 152 c-152 f, med hensyn til oplysninger om
1)  enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold og
2)  tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts eller 
forretningsforhold el.lign., for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for 
den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at oplysningerne ikke videregives.  

(stk. 2-7 udeladt) 

§ 28. For manuel videregivelse af oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger)
til en anden forvaltningsmyndighed gælder reglerne i databeskyttelseslovens §§ 6-8 og 
10 og § 11, stk. 1, og i artikel 5, stk. 1, litra a-c, artikel 6, artikel 7, stk. 3, 1. og 2. 
pkt., artikel 9 og 10 og artikel 77, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, jf. 
databeskyttelseslovens § 2, stk. 1. For videregivelse af personoplysninger til en anden 
forvaltningsmyndighed, der helt eller delvis foretages ved hjælp af automatisk 
databehandling, finder reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 
2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og 
databeskyttelsesloven anvendelse, medmindre videregivelsen er reguleret af lov om 
retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.
Stk. 2. Oplysninger af fortrolig karakter, som ikke er omfattet af stk. 1, må kun 
videregives til en anden forvaltningsmyndighed, når 
1)  den, oplysningen angår, udtrykkeligt har givet samtykke,
2)  det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningen skal 
videregives, eller
3)  det må antages, at oplysningen vil være af væsentlig betydning for myndighedens 
virksomhed eller for en afgørelse, myndigheden skal træffe. 
Stk. 3. Ved samtykke efter stk. 2, nr. 1, forstås enhver frivillig, specifik, informeret og 
utvetydig viljestilkendegivelse, hvorved den, oplysningen angår, ved erklæring eller 
klar bekræftelse indvilger i, at oplysningen videregives.
Stk. 4. Et samtykke efter stk. 3 kan tilbagekaldes. Inden der gives samtykke, skal den,
oplysningen angår, oplyses om, at et samtykke kan trækkes tilbage. Det skal være lige 
så let at trække samtykket tilbage som at give det. 

(stk. 5 udeladt). 

Sundhedslovens § 41 - 44 
§ 41. Med patientens samtykke kan sundhedspersoner videregive oplysninger til 
andre sundhedspersoner om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold 
og andre fortrolige oplysninger i forbindelse med behandling af patienten eller 
behandling af andre patienter. 
Stk. 2. Videregivelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger kan uden patientens samtykke 
ske, når
1)  det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb for patienten, og 
videregivelsen sker under hensyntagen til patientens interesse og behov,
2)  videregivelsen omfatter et udskrivningsbrev fra en læge, der er ansat i
sygehusvæsenet, til patientens alment praktiserende læge eller den praktiserende 
speciallæge, der har henvist patienten til sygehusbehandling, 
3)  videregivelsen omfatter et udskrivningsbrev fra en læge, der er ansat på privatejet 
sygehus, klinik m.v., til de i nr. 2 nævnte læger, når behandlingen er ydet efter aftale 
med et regionsråd eller en kommunalbestyrelse i henhold til denne lov.
4)  videregivelsen er nødvendig til berettiget varetagelse af en åbenbar almen 
interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, herunder en patient, der ikke selv 
kan varetage sine interesser, sundhedspersonen eller andre, 
5)  videregivelsen sker til patientens alment praktiserende læge fra en læge, der 
virker som stedfortræder for denne,
Stk. 3. Patienten kan frabede sig, at oplysninger efter stk. 2, nr. 1-3, 6 og 7,
videregives.
Stk. 4. Den sundhedsperson, der er i besiddelse af en fortrolig oplysning, afgør, 
hvorvidt videregivelse efter stk. 2 er berettiget. 
Stk. 5. Såfremt der manuelt videregives oplysninger efter stk. 2, nr. 4, skal den,
oplysningen angår, snarest muligt herefter orienteres om videregivelsen og formålet 
hermed, medmindre orientering kan udelades efter anden lovgivning eller af hensyn
til offentlige eller private interesser svarende til dem, der beskyttes i denne 
lovgivning.
Stk. 6. Videregivelse efter stk. 2, nr. 6, må kun ske i umiddelbar forlængelse af
behandlingsforløbet og senest 6 måneder efter den anmodende læges, tandlæges eller 
jordemoders afslutning af behandlingen eller viderehenvisning af patienten, 
medmindre videregivelsen er påkrævet som led i speciallæge- eller 
specialtandlægeuddannelsen. 

(stk 2 nr. 6-7 samt stk. 6-8 udeladt). 

§ 43. Med patientens samtykke kan sundhedspersoner til andre formål end
behandling videregive oplysninger om patientens helbredsforhold, øvrige rent private
forhold og andre fortrolige oplysninger til sundhedspersoner, myndigheder, 
organisationer, private personer m.fl. 
Stk. 2. Videregivelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger kan uden patientens samtykke 
ske, når 
1)  det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningen skal 
videregives og oplysningen må antages at have væsentlig betydning for den 
modtagende myndigheds sagsbehandling, 
2)  videregivelsen er nødvendig for berettiget varetagelse af en åbenbar almen 
interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre,
3)  videregivelsen er nødvendig for, at en myndighed kan gennemføre tilsyns- og 
kontrolopgaver, 
4)  videregivelsen sker til et myndighedsgodkendt akkrediteringsorgan og er 
nødvendig med henblik på dokumentation af arbejdsgange til brug for akkreditering 
eller 
5)  videregivelsen sker til brug for opfølgning på en utilsigtet hændelse i regionen,  
kommunen eller et privat sygehus. 
Stk. 3. Den sundhedsperson, der er i besiddelse af en fortrolig oplysning, afgør, 
hvorvidt videregivelse efter stk. 2 er berettiget. 
Stk. 4. Såfremt der manuelt videregives oplysninger efter stk. 2, nr. 2, skal den, 
oplysningen angår, snarest muligt herefter orienteres om videregivelsen og formålet 
hermed, medmindre orientering kan udelades efter anden lovgivning eller af hensyn 
til offentlige eller private interesser svarende til dem, der beskyttes i denne 
lovgivning. 

§ 44. Samtykke efter § 43, stk. 1, skal være skriftligt. Kravet om skriftlighed kan dog 
fraviges, når sagens karakter eller omstændighederne i øvrigt taler derfor. Samtykket 
skal indføres i patientjournalen. 
Stk. 2. Samtykke efter stk. 1 bortfalder senest 1 år efter, at det er givet.

(stk. 3 udeladt). 
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