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IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede 
Rymarksvej 1 ∙ 2900 Hellerup  
ibos@kk.dk ∙ www.ibos.dk ∙ 39 45 25 45  
EAN nr: 5798009681249 

Samtykkeerklæring 

Skriv undertegnede/den registreredes oplysninger: 

Navn: 

Personnummer: 

Adresse: 

E-mailadresse Mobil nr.: 

giver samtykke til, at Instituttet for Blinde og Svagsynede i forbindelse med 
specialrådgivning og sagsbehandling på Instituttet for Blinde og Svagsynede både 
indhenter og videregiver lægelige/øjenlægelige oplysninger, relevante beskæftigelses- og 
uddannelsesmæssige oplysninger samt oplysninger om sociale forhold fra og til:  
(sæt kryds nedenfor) 

☐Kennedy Centret og/eller øjenlæge
☐Optiker/neurooptometrist
☐Dansk Blindesamfund
☐Interne afdelinger på Instituttet for Blinde og Svagsynede
☐Kommune/Jobcenter
☐Syns- og/eller Kommunikationscenter
☐Uddannelsesinstitutioner
☐Arbejdsgiver
☐Sygehus og/eller egen læge
☐Neurorehabiliteringsinstitutioner, Neuropsykolog
☐Leverandør af hjælpemidler
☐NOTA, Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder
☐STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet)
☐Andre, angiv hvem

http://www.ibos.dk/
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Samt videregiver oplysninger om psykologisk, neuropsykologisk og/eller 
psykiatrisk kontakt til: 

☐Kennedy Centret og/eller øjenlæge
☐Dansk Blindesamfund
☐Interne afdelinger på Instituttet for Blinde og Svagsynede
☐Kommune/Jobcenter
☐Syns- og/eller Kommunikationscenter
☐Uddannelsesinstitution
☐Sygehus og/eller egen læge
☐Andre, angiv hvem

Jeg/den registrerede er senest undersøgt af øjenlæge / sygehus: 

Navn på Øjenlæge / sygehus: 

Adresse på Øjenlæge / sygehus: 

Telefonnummer på Øjenlæge / sygehus: 

Dette samtykke bortfalder, når sagen er færdigbehandlet eller hvis du/den 
registrerede tilbagekalder sit samtykke. 

Underskrift på samtykke: 

Dato: U nderskrift: (Ikke nødvendigt når du sender via borger.dk/e-Boks) 

Hvis Ansøger er umyndig 
Hvis den registrerede er under 18 år eller ikke selv er i stand til at underskrive 
samtykkeerklæringen, kan pårørende eller sagsbehandler gøre dette, hvis dette er udtryk 
for den registreredes frivillige, specifikke og informerede viljestilkendegivelse, hvorved den 
registrerede indvilger i, at oplysninger, der vedrører den pågældende selv, gøres til 
genstand for behandling. 

Navn: 

Adresse: 

Dato: Underskrift (Ikke nødvendigt når du sender via borger.dk/e-Boks) 
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Tekst om love og rettigheder ift. indhentning af oplysninger 
Instituttet for Blinde og Svagsynede er underlagt den forvaltningsretlige regulering, som er gældende 
for myndigheder inden for den offentlige forvaltning. Reglerne om samtykke og behandling af 
oplysninger fremgår af Retssikkerhedslovens § 11a, Forvaltningslovens § 29 og Persondatalovens § 3, 
§ 7, § 8 og § 38. Se neden for. 
 
Reglerne om indhentelse af oplysninger:  
 
Retssikkerhedsloven 
§ 11a, stk. 1, 1. og 2. pkt. Myndigheden kan efter forudgående samtykke fra den, der søger om eller 
får hjælp, forlange, at andre offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner, sygehuse, læger, 
psykologer, autoriserede sundhedspersoner i øvrigt og personer, der handler på disses ansvar, 
arbejdsløshedskasser, pengeinstitutter, arbejdsgivere og private, der udfører opgaver for det offentlige, 
giver oplysninger om den pågældende, der er nødvendige for at behandle sagen. Dette gælder også 
oplysninger om en persons rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, ligesom myndigheden 
kan indhente lægejournaler, sygehusjournaler eller udskrifter heraf. 
 
Forvaltningsloven 
§ 29, stk. 1. I sager, der rejses ved ansøgning, må oplysninger om ansøgerens rent private forhold ikke 
indhentes fra andre dele af forvaltningen eller fra en anden forvaltningsmyndighed. 
Stk. 2. nr.1. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis ansøgeren har givet samtykke hertil. 
 
Reglerne om videregivelse af oplysninger: 
 
Persondataloven 
§ 3, nr. 1. I denne lov forstås ved personoplysninger: Enhver form for information om en identificeret 
eller identificerbar fysisk person (den registrerede). 
§ 3, nr. 2. I denne lov forstås ved behandling: Enhver operation eller række af operationer med eller 
uden brug af elektronisk databehandling, som oplysninger gøres til genstand for. 
§ 3, nr. 8. I denne lov forstås ved den registreredes samtykke: Enhver frivillig, specifik og informeret 
viljestilkendegivelse, hvorved den registrerede indvilger i, at oplysninger, der vedrører den pågældende 
selv, gøres til genstand for behandling. 
 
§ 7, stk. 1. Der må ikke behandles oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs 
eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige 
og seksuelle forhold. 
§ 7, stk. 2, nr. 1. Bestemmelsen i stk.1 finder ikke anvendelse, hvis den registrerede har givet sit 
udtrykkelige samtykke til en sådan behandling. 
 
§ 8, stk. 1. For den offentlige forvaltning må der ikke behandles oplysninger om strafbare forhold, 
væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold end de i § 7, stk.1, nævnte, medmindre det 
er nødvendigt for varetagelsen af myndighedens opgaver. 
§ 8, stk. 2, nr. 1. De i stk. 1 nævnte oplysninger må ikke videregives. Videregivelse kan dog ske, hvis 
den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke til videregivelsen. 
§ 8, stk. 3. Forvaltningsmyndigheder, der udfører opgaver inden for det sociale område, må kun 
videregive de i stk. 1 nævnte oplysninger og de oplysninger, der er nævnt i § 7, stk. 1, hvis 
betingelserne i stk. 2, nr. 1 eller 2, er opfyldt, eller hvis videregivelsen er et nødvendigt led i sagens 
behandling eller nødvendig for, at en myndighed kan gennemføre tilsyns- eller kontrolopgaver. 
 
§ 38. Den registrerede kan tilbagekalde et samtykke. 
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