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Formål

At journaloplysninger om patienter, der modtager høreapparatbehandling i regionalt regi og
derefter kommunal behandling/opfølgning, videregives inden for gældende lovgivning og med
fokus på at sikre et sammenhængende patientforløb.

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe

Børn (0-17 år) Børn i udredning eller som modtager
høreapparatbehandling hos en af regionens audiologiske
klinikker.

Voksne (18 år +) Voksne der modtager høreapparatbehandling (udlevering
af høreapparater) hos en af regionens audiologiske
klinikker (inkl. lokalklinikker).

Definition af begreber

Journaloplysninger: Sygdomsoplysninger eller oplysninger om en persons helbredstilstand. I
dette tilfælde vil det bl.a. gælde oplysninger om høreapparatbehandling og audiogram, samt
øvrige oplysninger fra journalen.

Videregivelse: Videregivelse af journaloplysninger, som er nødvendige og relevante for den
videre  behandling/opfølgning  i  kommunalt  regi.  Det  kan  fx  være  kopi  af  lægejournal  og
høreprøve. Der må ikke videregives flere oplysninger, end hvad der er indeholdt i samtykket.

Samtykke: Samtykket skal være skriftligt. Samtykket kan både gives til den myndighed, som
videregiver journaloplysninger, samt den myndighed som indhenter journaloplysninger.
Samtykkeerklæringen kan således både indhentes af den audiologiske klinik og af kommunen.
Bemærk at der er forskellige fremgangsmåder ang. samtykke afhængig af, om der er tale om
børn eller voksne. Se under Skriftlig samtykkeerklæring og Fremgangsmåde. Hvis der ikke gives
samtykke til videregivelse, kan der som udgangspunkt ikke videregives oplysninger.

Skriftlig samtykkeerklæring: Samtykkeerklæringen skal underskrives af patienten eller af en af
patientens forældre eller værge (for børn under 15 år) og dokumenteres i patientjournalen. Det
skal fremgå tydeligt, hvad det er, patienten samtykker til, herunder hvilke oplysninger der er
tale om og til hvilket formål. Samtykkets gyldighed skal fremgå ift. om varigheden er 1 år (for
voksne), eller så længe den aktuelle behandling er i gang (for børn). Det skal ligeledes fremgå,
at samtykket altid kan trækkes tilbage.

Fremgangsmåde

Videregivelse af oplysninger fra regionens audiologiske klinikker følger forskellige
fremgangsmåder afhængigt af, om der er tale om børn eller voksne.



Side 3

Børn:
Hvis forløbet i kommunen er: 1) en naturlig og integreret del af den behandling, som er igangsat
på den audiologiske klinik, og 2) man fra regionens side ved, at kommunen skal varetage en
konkret opgave ifm. patientens behandling/videre forløb for høretab, så kan regionen videregive
journaloplysninger uden forudgående anmodning fra kommunen.
Samtykke kan i disse tilfælde gives for hele behandlingsforløbet og skal ikke indhentes hvert år.
Sundhedspersonalet  på  regionens  klinikker  har  ansvaret  for  at  vurdere,  om  grundlaget  for
videregivelse falder inden for punkt 1) og 2) ovenfor, og om oplysningerne derfor kan videregives
uden en anmodning fra kommunen.

Hvis ikke ovenstående er tilfældet, skal kommunen anmode om oplysningerne forud for
videregivelse, når behovet opstår, dvs. når journaloplysningerne er nødvendige for videre
behandling/opfølgning i kommunalt regi.

Når barnet fylder 15 år, skal der indhentes nyt samtykke fra patienten. Samtykket er gældende
frem til barnet fylder 18 år.

For børn, der afsluttes uden planlagt videre opfølgning i kommunen, kræver videregivelse af
journaloplysninger et skriftligt samtykke fra en af patientens forældre eller værge gældende 1
år.

Voksne:
For voksne patienter, der modtager høreapparatbehandling hos en af regionens audiologiske
klinikker, er opfølgning i kommunalt regi ikke en selvfølge. Videregivelse af oplysninger kan
derfor kun ske på baggrund af et skriftligt samtykke fra patienten og en konkret anmodning
fra kommunen.

En del af de voksne høreapparatspatienter får behov for opfølgning i kommunalt regi, hvor det
er nødvendigt, at hospitalet videregiver journaloplysninger til kommunen. Dette kræver, at
kommunen anmoder om oplysninger for den pågældende patient ifm. aktuel kommunal
opfølgning/kontakt, og at patienten giver skriftligt samtykke til videregivelsen. Det skriftlige
samtykke til videregivelse indhentes af hospitalet ifm. en aktuel behandling (f.eks. udlevering af
høreapparat). Dette samtykke gælder 1 år. Hvis kommunen har kontakt til borgeren i relation
til høreapparater senere end 1 år efter udlevering af høreapparater, skal kommunen indhente
nyt skriftligt samtykke fra borgeren.

Det skal fremgå af samtykket, at kommunen kun får tilsendt oplysningerne på baggrund af en
konkret anmodning, og kun hvis borgeren efterfølgende får behov for opfølgning i kommunalt
regi og derfor har kontakt med kommunen (fx justering af høreapparat, hørepædagogiske
samtaler/undervisning samt vurdering af hjælpemidler).
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Dokumentation
Samtykket skal dokumenteres i patientjournalen.
Selve videregivelsen skal også dokumenteres i patientjournalen ift. hvilke oplysninger, der er
videregivet, til hvilke formål, til hvem og på hvilket grundlag.

Ansvar
Det  er  de  regionale  klinikkers  ansvar  at  sikre,  at  samtykke  er  givet  til  videregivelse  af
journaloplysninger, inden de videregiver journaloplysninger mv. til kommunerne.
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