SPECIALLÆGEKLINIKKEN FOR MEDICINSKE HORMONLIDELSER
SEPTEMBER 2014 kk/jf; revideret OKTOBER 2017

v/speciallægerne, dr.med. Klaus KØLENDORF og professor, dr.med. Jens FABER.
Vodroffsvej 56A st. 1900 Frederiksberg C. Tlf.: 35 36 10 81. Mail: info@hormonlidelser.dk

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSUNDERSØGELSER
Navn:

E-mail:

CPR Nr:

Medlem af ”danmark” Ja

nej

Mobil tlf.:

Sundhedsforsikring:

nej

_______

Ja

Vi beder dig om at læse informationen på bagsiden, før du tager stilling til de næste 3 spørgsmål:

1) Anvendelse af cpr nr. til recept, telefon- og e-mailkonsultationer, sundhedsjournalen,
bestilling af undersøgelser

Ja

nej

2) Afgivelse af svar fx til henvisende læge, andre læger,
hospitaler, klinikker

Ja

nej

3) Informering af nærmeste pårørende

Ja

nej

Ønske om svar på undersøgelser: Kontakt selv klinikken til aftalte tid via
hjemmesiden: www.hormonlidelser.dk.
Udleveret til patient
dato + underskrift

opbevares af patient

KORT OM REGLERNE FOR AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER
Udveksling af helbredsoplysninger er ofte afgørende for en vellykket behandling og et
sammenhængende behandlingsforløb. Sundhedspersoner, der er involveret i dit
aktuelle behandlingsforløb, må derfor godt udveksle oplysninger til brug i din
behandling, uden dit samtykke.
Hvis du ikke ønsker denne udveksling af helbredsoplysninger, beder vi dig fortælle os
det. Klinikkens ansatte har tavshedspligt når det gælder oplysninger om dit helbred og
andre personlige oplysninger, som personalet bliver vidende om under din
behandling. Som udgangspunkt må ingen oplysninger derfor udveksles uden dit
samtykke, når de skal bruges til andre formål end selve behandlingen.
På skemaet på forsiden beder vi dig om dit skriftlige samtykke til at klinikken kan
videregive oplysninger til de nærmeste pårørende såfremt du ikke selv er i stand til
selv at oplyse de pårørende.
Vi beder også om dit samtykke til at indhente relevante oplysninger om tidligere
behandling og undersøgelser, og til at videregive oplysninger om din nuværende
behandling til andre sundhedspersoner i for eksempel hjemmeplejen, sociale
myndigheder mm.
Klinikken må kun videregive oplysninger i det omfang, det er nødvendigt. Personalet
vurderer derfor relevansen af de oplysninger, der videresendes.
Du har altid ret til helt eller delvist at frabede dig at der videregives oplysninger. Hvis
du gør det, skal du oplyses om hvilke konsekvenser, det kan have for dit
behandlingsforløb.
Du kan altid helt eller delvist tilbagekalde dit samtykke, hvis ikke oplysningerne
allerede er givet videre. Et samtykke til at udveksle oplysninger er oftest knyttet til dit
aktuelle behandlingsforløb. Et samtykke til at udveksle oplysninger til brug for andet
end behandling, gælder 1 år.
Har du spørgsmål til reglerne om at udveksle helbredsoplysninger m.v., er du
velkommen til at spørge personalet.

