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Spørgsmål nr. 659 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren redegøre for, hvorfor der ved Center for Seksu-

elle Overgreb spørges ind til tidligere diagnoser og medicin her-

for, hvilke oplysninger der præcis søges, med hvilke formål 

disse oplysninger indsamles og hvem disse videregives til?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Sundhedsministeriet, der har oplyst følgende: 

 

”Til brug for bidrag til svar på REU (Alm. del) spørgsmål nr. 

659 har Sundhedsministeriet anmodet Danske Regioner om bi-

drag.  

 

Danske Regioner har fremsendt et bidrag fra Region Hovedsta-

den, som indledende har oplyst følgende:  

 

”Ved modtagelse i Center for Seksuelle Overgreb 

optages en lægejournal, som indeholder oplysninger 

om medicinindtag og tidligere/aktuelle sygdomme.”  

 

Region Hovedstaden har om Center for Seksuelle Overgrebs vi-

deregivelse af oplysninger til politiet oplyst følgende: 

 

”Oplysningerne indhentes, fordi de kan have betyd-

ning for den videre undersøgelse og behandling. Der 

kan eksempelvis være medicin, der ikke må gives 

samtidig, eller patienten kan have somatiske eller 

psykiatriske diagnoser, som behandlingstilbuddet 

tilrettelægges efter. Oplysningerne journalføres og 

videregives ikke uden for Center for Seksuelle 

Overgreb, medmindre sagen overgår til politiet, og 

patienten har givet konkret samtykke til, at oplys-

ningerne kan videregives til politiet, jf. sundhedslo-

vens § 43, stk. 1. Det vil være politiet, som har an-

svaret for at indhente et sådant samtykke. I særlige 

tilfælde kan en videregivelse af oplysninger til politi 

og anklagemyndighed uden patientens samtykke 

være berettiget, såfremt der er tale om efterforsk-

ning af alvorlig kriminalitet, såsom seksualforbry-

delser, grov vold mv., jf. sundhedslovens § 43, stk. 

2, nr. 2. I forlængelse heraf bør det bemærkes, at 

Center for Seksuelle Overgreb efter sundhedslovens 

§ 43, stk. 2, nr. 2, ikke har pligt til at videregive op-

lysningerne til politiet og/eller anklagemyndighe-
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den, uanset kriminalitetens grovhed. Ved anmod-

ning fra politiet uden patientens samtykke, skal der 

i hvert tilfælde foretages en konkret vurdering, om 

videregivelsen bør finde sted.”  

 

For så vidt angår begrundelse for indhentning af patientoplys-

ninger har Region Hovedstaden endvidere oplyst følgende:  

 

”En anden begrundelse for Center for Seksuelle 

Overgrebs indhentning af patientoplysninger er, at 

nuværende såvel som tidligere psykopatologi og be-

handling heraf kan have betydning for, hvordan pa-

tienten bliver påvirket af et seksuelt overgreb og 

dermed også betydning for, hvilken behandling der 

er behov for. Derfor spørges der til nuværende og 

tidligere psykiatriske diagnoser samt til tidligere og 

nuværende udredning og behandling.  

 

Hvis der er tale om tidligere eller nuværende psyki-

atriske diagnoser, er det desuden vigtigt, at psykolo-

gen har kendskab til eventuel behandling.  

 

Hvis patienten går i anden behandling, kan der være 

behov for at koordinere behandlingen, og modtager 

patienten medicinsk behandling, kan der være be-

hov for regulering i medicinen, da et seksuelt over-

greb kan forværre forudgående psykopatologi.  

 

Hvis patientens første kontakt er en sygeplejerske 

eller en socialrådgiver, videregives oplysningerne 

til de behandlere, der visiterer og behandler patien-

ten.”  

 

Om centrets videregivelse af oplysninger til fagpersoner har Re-

gion Hovedstaden endelig oplyst følgende: 

 

”De registrerede oplysninger videregives kun til 

fagpersoner uden for centret, hvis der er samtykke 

fra patienten. Et eksempel herpå kunne være, hvis 

der er behov for at henvise patienten til yderligere 

behandling.””  
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