Afleveret den:
Til:

_________________________________
_________________________________
_________________________________

ERKLÆRING
Som forældremyndighedsindehaver for
_____________________________
Navn

_____________________________
Fødselsdato

_____________________________
Adresse

_____________________________

giver jeg ikke samtykke til, at mit barn udsættes for nogen form for testning eller
medicinsk behandling i form af vaccine, næsespray eller andet.
Såfremt mit barn imod mit samtykke og uden min forudgående inddragelse bliver udsat for
nogen form for testning eller medicinsk behandling i form af vaccine, næsespray eller andet
agter jeg at holde de involverede personer ansvarlige for overtrædelse af sundhedsloven og
straffeloven og anden relevant lovgivning samt rejse krav om erstatningsansvar.
Alle rettigheder forbeholdes i øvrigt.
Med venlig hilsen

Kvittering for modtagelsen

___________________________
Navn

___________________________
Navn

___________________________
Telefonnummer

___________________________
Stilling

___________________________
Email
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Uddrag af Sundhedsloven
Kapitel 5
Patienters medinddragelse i beslutninger
Informeret samtykke
§ 15. Ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke,
medmindre andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov eller af §§ 17-19.
Stk. 2. Patienten kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde sit samtykke efter stk. 1.
Stk. 3. Ved informeret samtykke forstås i denne lov et samtykke, der er givet på grundlag
af fyldestgørende information fra sundhedspersonens side, jf. § 16.
Stk. 4. Et informeret samtykke efter afsnit III kan være skriftligt, mundtligt eller efter
omstændighederne stiltiende.
Stk. 5. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om samtykkets form og
indhold.
§ 16. Patienten har ret til at få information om sin helbredstilstand og om
behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger.
Mindreårige
§ 17. En patient, der er fyldt 15 år, kan selv give informeret samtykke til behandling.
Forældremyndighedens indehaver skal tillige have information, jf. § 16, og inddrages i den
mindreåriges stillingtagen.
Stk. 2. Såfremt sundhedspersonen efter en individuel vurdering skønner, at patienten, der
er fyldt 15 år, ikke selv er i stand til at forstå konsekvenserne af sin stillingtagen, kan
forældremyndighedens indehaver give informeret samtykke.
Uddrag af Straffeloven
§ 150. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, misbruger sin stilling til at
tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget, straffes han med fængsel indtil 3 år.
§ 151. Den, som tilskynder eller medvirker til, at nogen, der er underordnet vedkommende
i offentlig tjeneste eller hverv, forbryder sig i denne tjeneste, straffes, uden hensyn til om
den underordnede kan straffes eller på grund af vildfarelse eller af andre grunde er straffri,
efter den for den pågældende forbrydelse gældende bestemmelse.
§ 155. Misbruger nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, sin stilling til at krænke
privates eller det offentliges ret, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Sker
det for at skaffe sig eller andre uberettiget fordel, kan fængsel indtil 2 år anvendes.
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