
Dit faglige
ansvar

sundhedsfaglig personale 

inkl vaccinator



Patienten kan klage hvis han/hun:

1. har modtaget behandling/vaccine uden 
at give samtykke.

2. ikke er blevet informeret godt nok.

3. oplever bivirkninger efter behandling/
vaccine.

4. har fået en anden behandling/vaccine 
end den lovede.

5. bliver diskrimineret i sundhedssyste-
met pga. sine valg eller fravalg.

Patienten kan klage gennem patient- 
klagesystemet for at få erstatning. 
Patienten har også mulighed for juridisk 
bistand. Patienten kan indberette 
bivirkninger. Vær opmærksom på at 
du har pligt til at indberette bivirkninger.

Bemærk at du som læge/sundhedsper-
sonale – inklusiv vaccinator – skal huske at 
opfylde Sundhedslovens §16, stk. 2. Dvs. du 
skal informere om den på det tidspunkt 
gældende viden om virkninger og 
formodede bivirkninger, sådan at 
patienten træffer sit frie valg på et oplyst 
grundlag. 

Bemærk at du i forhold til vacciner mod 
Covid-19 har skærpet indberetningspligt i 
forbindelse med formodede bivirkninger.
Se s. 42-48 i Sundhedsstyrelsens 
udgivelse, 17. maj 2022: ”Retningslinje for 
Håndtering af Vaccination mod Covid-19 i 
det Generelle Vaccinations program.”

Dit faglige ansvar er:

1. at patienten giver samtykke, inden han/
hun får behandling/vaccine, i henhold til 
Sundhedslovens §15.

2. at informere patienten om 
behandlingsmuligheder, herunder 
risiko for komplikationer og 
bivirkninger i henhold til Sundhedslovens 
§16.

3. at orientere patienten om at han/hun er 
fri til at bestemme over egen krop.

4. at orientere patienten om at han/hun
selv må bestemme hvilken behandling/
hvilke vacciner han/hun får – se i særdeles-
hed Sundhedslovens §16, stk. 2.

5. at respektere patientens valg i henhold 
til Sundhedslovens §2.

Nuanceret samtykke - Tjek dit batch

Du ved sikkert, at man kan tjekke 
batchnumre af bestemte vacciner mod 
Covid-19 og se det pågældende batch-
nummers bivirkningsprofil. 

Hjælp patienten med at give informeret 
& nuanceret samtykke ved at oplyse de 
forskellige batchnumres bivirkningsprofil.



Denne folder er udgivet af:

Aktive Borgere i samarbejde med 

Vaccinationsforum

Aktive Borgere er en forening, som 
giver en stemme til dem der er 

kommet i klemme 
under håndteringen af Corona 

situationen i Danmark. 
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Du kan bl.a finde bivirknings 
data fra SST samt info 

om batch-numrene på 

www.aktiveborgere.nu 

eller bruge QR koden.


