
Hvad sker der med dine 
blod- og vævsprøver?
Langt de fl este blod- og vævsprøver, der tages på 

behandlingsstederne, bliver destrueret umiddelbart 

efter, at prøven er analyseret. Men der er tilfælde, 

hvor behandlingsstedet ønsker at opbevare prøven, 

f.eks. til forskning.

Hvis du ikke foretager dig noget, vil behandlings-

stedet opbevare det biologiske materiale på betryg-

gende vis.

Du har nye muligheder

I denne folder kan du kort læse mere om de regler, 

der er trådt i kraft 1. september 2004, for din rets-

stilling som patient. De giver dig blandt andet større 

selvbestemmelse over dine egne prøver.

Dine rettigheder

Der fi ndes allerede fl ere love, som sikrer at dine 

blod- og vævsprøver (og dermed oplysninger om 

dig) er beskyttet mod uetisk eller lemfældig omgang.

Læs mere på www.Sundhedsstyrelsen.dk/vaev

Vejledning til dig, 
der har fået 
foretaget en blodprøve 
eller vævsprøve efter 
1. september 2004

Dit væv, dit valg
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Dit væv, dit blod – kun til 
behandling af dig selv

Hvis du ønsker selv at bestemme, hvad der skal ske 

med dine blod- og vævsprøver, har du tre nye mulig-

heder:

 1 Du kan beslutte, at dine blod- og vævsprøver 

kun må bruges til behandling af dig 

selv. Det gør du ved at udfylde og indsende 

blanketten i denne folder eller gå ind på 

hjemmesiden: 

www.Sundhedsstyrelsen.dk/vaev

Dit ønske står derefter i Sundhedsstyrelsens Vævs-

anvendelsesregister, som alle biobanker skal kon-

takte, før de udleverer vævsprøver til forskning eller 

andet, der ikke angår din behandling.

Private biobanker

Hvis du bliver kontaktet eller selv tager kontakt til en 

privat biobank, hvis formål er at opbevare blod- eller 

vævsprøver – f.eks. stamceller fra navlesnorsblod fra 

dit nyfødte barn – har du krav på at få udarbejdet en 

skriftlig aftale om opbevaring af prøverne. 

Læs mere på www.Sundhedsstyrelsen.dk/vaev

Dit væv, dit blod – destrueres 
eller udleveres

 2 Du kan anmode om, at prøverne bliver de-

strueret. Kun i meget særlige tilfælde kan den 

ansvarlige for biobanken afvise dette ønske.

 3 Endelig kan du anmode om, at prøverne bliver 

udleveret til dig selv. Dette kræver, at du har 

særlige grunde, såsom at de skal bruges i for-

bindelse med anden behandling.

I de sidste to tilfælde skal du selv henvende dig til 

lægen eller sygehuset, som har biobanken.

Du kan til hver en tid få hjælp fra patientvejlederen på 

dit sygehus.

 

Undtagelser

De nye regler omfatter ikke alt blod og væv. Blandt 

andet undtages: blod givet til blodbanker, æg og sæd 

til kunstig befrugtning samt organer til transplantation, 

hvor der gælder særlige regler.

CPR-nr.  -

Navn

Gade

Postnr./by

Dato

Sæt kryds – kun ét sted:

® Mine blod- og vævsprøver må kun benyttes til 
behandling af mig selv.

® Jeg har tidligere erklæret, at mine blod- og vævs-
prøver kun må benyttes til behandling af mig selv. 
Jeg tillader nu, at de kan bruges til andre for-
mål, der tillades under gældende dansk lov.

 

Underskrift:

Blanketten afrives og sendes i lukket kuvert til

Vævsanvendelsesregisteret
Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67 
2300 København S  

Husk almindelig brevporto

Hvis du senere skifter mening, skal du indsende en ny 
blanket.

Til- og frameldingsblanket til 
Vævsanvendelsesregisteret
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