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Spærring for adgang til aftaler og stamkort 

Vejledning til at oprette eller ophæve en spærring for borgere uden NemID/MitID 

Hvad betyder det at have spærringer? 
Når du behandles i sundhedsvæsnet dele dine 
sundhedsoplysninger mellem hospitaler, egen 
læge, speciallæger og det kommunale 
sundheds- og ældreområde. Du har mulighed 
for at spærre for adgang til dit stamkort og 

dine aftaler, så informationerne ikke kan 
deles. Du kan altid fjerne spærringen igen. 

Du skal være fyldt 15 år for at oprette en 
spærring. Du skal være i stand til at tage vare 
på sig selv og forstå konsekvenserne af dine 
beslutninger. 

Hvad spærres der for deling af? 
Du kan spærre for deling af data, som findes i 
dine aftaler og dit stamkort.  

• Stamkort 
I stamkortet kan du bl.a. indtaste dine 
personlige oplysninger og kontakt-

information for dig og dine pårørende. 
Spærring af stamkort betyder, at du kan 
spærre for, at dit stamkort deles mellem 
behandlingssteder, som hospitaler og 
praktiserende læger.  

• Aftaler 
Du kan spærre for adgang til at se dine 
aftaler i sundhedsvæsnet. Det betyder, 
at hvis du for eksempel ikke vil have, at 
de aftaler du har hos en speciallæge, 

kan ses af andre sundhedspersoner end 
speciallægen, kan du spærre for 
delingen. 

Spærring gælder for deling af alle aftaler og 
stamkortet mellem alle sundhedsfaglige 
organisationer og sundhedspersoner, indtil du 
fjerner den igen.

 

Sundhedsperson kan se, hvis du har spærret 
for deling af dit stamkort eller dine aftaler, 
men ikke, hvad du har spærret for. 

Er der undtagelser for spærringer? 
I en akut behandlingssituation, fx hvis du er 
indlagt i bevidstløs tilstand, har sundheds-
personer mulighed for at få adgang til dine 

spærrede oplysninger, hvis det er nødvendigt. 

Sådan opretter du en spærring 
Du kan oprette eller ophæve spærringer på 
sundhed.dk eller i Min Læge appen, hvis du 
har NemID/MitID. Se mere på sundhed.dk: 
https://www.sundhed.dk/borger/min-
side/mine-registreringer/spaerring/  

Sådan opretter du en spærring, hvis du 

ikke har NemID/MitID 
Udfyld blanketten på side 2 og send den med 
posten til Sundhedsdatastyrelsen. 

Du kan også få en værge eller en pårørende 
med fuldmagt til at oprette spærring på 
sundhed.dk eller i Min Læge appen. 

Spørgsmål 
Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte 

Sundhedsdatastyrelsen på: 

Telefon: 3268 3900, tast 2 

Mail: servicedesk@sundhedsdata.dk

https://www.sundhed.dk/borger/min-side/mine-registreringer/spaerring/
https://www.sundhed.dk/borger/min-side/mine-registreringer/spaerring/
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Spærring for adgang til aftaler og stamkort 

Blanket til at oprette eller ophæve en spærring for borgere uden NemID/MitID 

 
 

CPR nummer:         ̅     

 

Navn:  

Gade:  

Postnr./by:  

Telefonnummer:  

  

   

Dato  Underskrift 
 

 

Sæt kun ét kryds: 

Jeg ønsker at oprette spærring af deling af mit stamkort og mine aftaler 

Jeg ønsker at ophæve eksisterende spærring(er)   

 
 

Send blanketten i en lukket kuvert til: 

Sundhedsdatastyrelsen,  
Att. Sundheds IT supporten 
Ørestads Boulevard 5 

2300 København  

 

Når Sundhedsdatastyrelsen har modtaget blanketten med posten, oprettes eller ophæves 
spærringen. Du kan forvente, at der går 10 dage,  fra vi har modtaget brevet, til spærringen 
oprettes eller ophæves. Herefter vil du få tilsendt et brev med bekræftelse om soprettelse eller 
ophævelse af spærringen. 

 


