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Abstract:	

An	 employer	will	 always	want	 to	 hire	 the	 best	 job	 applicants	 for	 the	 job	 available,	 but	

hiring	the	best	job	applicants	can	cause	complications.	The	employer	will	be	interested	in	

knowing	 the	 job	 applicant’s	 medical	 conditions,	 but	 because	 of	 the	 need	 to	 achieve	

employment	these	job	applicants	might	not	be	willing	to	give	full	information.		

This	 thesis	will	 look	at	which	demands	 the	 two	protection	 laws:	Health	 Information	Act	

and	 Personal	 Data	 Protection	 Act	 set	 for	 an	 employer’s	 treatment	 and	 use	 of	 health	

information.	Moreover	it	analyzes	how	health	information	is	defined	in	the	sense	of	acts.		

Both	the	Health	Information	Act	and	Personal	Data	Protection	Act	protect	the	employees’	

personal	information	in	the	hiring	process.	Due	to	more	tighten	rules;	Health	Information	

Act	takes	precedence	on	areas	where	the	two	laws	are	the	same.		

The	Health	 Information	Act	 protects	 the	 employees	 before	 and	 during	 the	 employment,	

this	 means	 that	 a	 job	 applicant’s	 health	 information	 must	 not	 be	 used	 to	 restrict	 the	

employee	to	obtain	or	maintain	employment.		

	

According	 to	 the	 Health	 Information	 Act	 the	 employer	 cannot	 obtain	 or	 use	 health	

information	unless	this	information	has	an	impact	on	the	work	performance	at	the	specific	

work.	 The	 scope	 of	 the	 Personal	Data	 Protection	Act	 is	 the	 procedural	 treatment	 of	 the	

Health	Information	Act.	This	means	that	the	employer	must	have	a	specific	consent	from	

the	 job	 applicant	 and	 must	 maintain	 good	 data	 processing	 practice	 to	 treat	 health	

information.		

	

Furthermore	this	thesis	will	clarify	an	employer’s	financial	incentive	by	transaction	costs	

and	sickness	absenteeism.	Lots	of	costs	are	associated	with	employing	and	dismissal	-	an	

employer	 would	 therefore	 like	 to	 minimize	 the	 transaction	 costs.	 To	 minimize	 the	

transaction	 costs	 employers	 use	 the	 Efficiency	Wage	 theory.	 Here,	 employers	 pay	 their	

employees	 a	 higher	 salary,	 which	 leads	 to	 staff	 retention	 and	 fewer	 transaction	 costs.	

Finally	this	thesis	will	illustrate	what	tools	an	employer	can	avail	to	reduce	absence.	When	

an	employee	is	absent	the	firm	will	has	to	cover	the	costs	–	this	will	be	salary	for	both	the	

absent	and	the	replacement,	during	the	sickness	absenteeism.	
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1.	Indledning:	

En	 arbejdsgiver	 tilstræber	 altid,	 at	 ansætte	 den	 bedst	 kvalificerede	 kandidat	 til	

udførelsen	 af	 arbejdsopgaverne.	 Arbejdsgiveren	 vil	 oftest	 søge	 at	 få	 afgjort,	 hvilken	

jobansøger	der	kan	udgøre	den	bedste	medarbejder,	ved	brug	af	en	jobansøgning	samt	en	

ansættelsessamtale.	 I	 en	 sådanne	 ansættelsesproces	 sender	 en	 lønmodtager	

indledningsvist	 en	 ansøgning	 til	 den	 potentielle	 arbejdsgiver,	 som	 efterfølgende	

indkalder	til	jobsamtale.	Udover	ansøgningen	har	en	arbejdsgiver	dog	også	brug	for	visse	

personlige	 oplysninger	 for,	 at	 kunne	 afgøre,	 hvorvidt	 ansøgeren	 vil	 kunne	 udføre	

arbejdsopgaverne	 uden	 komplikationer.	 Disse	 oplysninger	 kan	 opnås	 skrifteligt,	 ved	

referencer,	 gennem	 søgning	 på	 internettet,	 ved	 hjælp	 af	 personlighedstests	 eller	 ved	

jobsamtalen.	 En	 arbejdsgiver	 kan	 derved	 være	 nødsaget	 til	 i	 ansættelsesprocessen,	 at	

indhente	 og	 anvende	 helbredsoplysninger.	 Det	 afgørende	 bliver	 dog,	 at	 arbejdsgiveren	

ikke	 tillægges	 fri	 mulighed	 for	 at	 indhente	 og	 anvende	 personlige	 oplysninger,	 da	

arbejdsgiveren	 er	 begrænset	 af	 henholdsvis	 helbredsoplysningsloven	 (HOL)	 og	

persondataloven	(PDL).	Disse	love	beskytter	en	lønmodtagers	privatliv,	da	der	kan	være	

tale	 om	 videregivelse	 af	 oplysninger,	 som	 en	 jobansøger	 ikke	 ønskede	 skulle	 komme	 i	

arbejdsgivers	kundskab.	 	Derfor	 skal	arbejdsgiveren	sikre	 sig,	 at	de	 to	beskyttelseslove	

konsekvent	overholdes	i	ansættelsesprocessen.		

	

Helbredsoplysninger	 er	 personfølsomme	 oplysninger.	 Sådanne	 oplysninger	 knytter	 sig	

derfor	 til	 individets	 grundlæggende	 rettigheder	 om	 beskyttelse	 af	 privatlivets	 fred.	 På	

den	baggrund	tilstræber	HOL	jf.	§	1,	stk.	1,	at	regulere:	

	”…	at	helbredsoplysninger	ikke	uberettiget	anvendes	til	at	begrænse	lønmodtageres	
mulighed	for	at	opnå	eller	bevare	ansættelse.”		

Derved	 foreligger	 der	 en	 hindring	 for,	 at	 helbredsoplysninger	 der	 ikke	 kan	 tilregnes	 at	

være	 af	 afgørende	 karakter	 for	 udførelsen	 af	 den	 pågældende	 arbejdsopgave	 ikke	 må	

anvendes	 i	 ansættelsesprocessen.	 Arbejdsgiveren	 er	 derved	 begrænset	 til,	 alene	 at	

behandle	oplysninger	til	at	afklare	om	jobansøgeren	kan	bestride	det	pågældende	arbejde.	

I	 den	 situation	 hvor	 arbejdsgiveren	 indsamler	 og	 behandler	 oplysninger	 om	 en	 person,	
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som	 søger	 job,	 gælder	 PDL.	 PDL	 tilstræber,	 at	 sikre	 god	 databehandlingsskik,	 hvorefter	

data	alene	må	behandles	såfremt	der	foreligger	et	sagligt	formål	og	behandlingen	ikke	går	

videre	end,	hvad	der	må	siges	at	være	nødvendigt	for	formålet.		

	

HOL	og	PDL	er	begge	 lovregulerede	beskyttelseslove	der	hindrer	 integritetskrænkelser.	

En	arbejdsgivers	indhentelse	og	anvendelse	af	personfølsomme	oplysninger	er	derfor	et	

relevant	område,	at	belyse	eller	behandle.		

	

For	 arbejdsgiveren	 er	 ansættelse	 og	 afskedigelse	 af	 lønmodtagere	 forbundet	 med	

transaktionsomkostninger.	 Transaktionsomkostninger	 er	 afholdte	 omkostninger	 til	

eksempelvis	 rekruttering,	 annoncer	 og	 oplæring.	 Denne	 udgiftspost	 mindskes	 for	

virksomheden,	 når	 medarbejdere	 fastholdes	 i	 længere	 ansættelsesperioder,	 da	

udskiftningen	derved	minimeres.	Med	henblik	på	at	fastholde	sine	medarbejdere	kan	en	

arbejdsgiver	benytte	sig	af	Efficiency	Wage	teorien.	Hvorefter	aflønningen	af	de	ansatte	

sker	 med	 en	 højere	 løn	 end	 markedslønnen.	 Teorien	 er,	 at	 højere	 lønninger	 skaber	

produktive	og	motiverede	ansatte,	som	ikke	vil	forlade	virksomheden.		

	

Endeligt	er	en	lønmodtagers	sygefravær	af	stor	økonomisk	betydning	for	virksomheden,	

da	 virksomheden	 skal	 afholde	 udgifter	 til	 løn	 under	 sygdom	 samtidig	 med,	 at	

virksomheden	 skal	 ”erstatte”	 den	 ansatte	 under	 perioden.	 Derfor	 er	 det	 af	 afgørende	

betydning	for	virksomheden	at	minimere	sygefravær.	Dette	kan	blandt	andet	ske	gennem	

et	bedre	arbejdsmiljø	og	bedre	kommunikation	mellem	ledelsen	og	ansatte,	der	medfører	

motiverede	lønmodtagerne.		

1.1.Problemformulering:		

Afhandlingen	har	 til	 formålet	 at	 analysere,	 hvilke	 rammer	HOL	og	PDL	opstiller	 for	 en	

arbejdsgivers	indhentelse	og	anvendelse	af	helbredsoplysninger	i	ansættelsesprocessen.	

Der	 vil	 i	 afhandlingen	 blive	 foretaget	 en	 analyse	 af,	 helbredsoplysningsbegrebet	 i	

henholdsvis	 HOL	 og	 PDL.	 Endvidere	 vil	 der	 blive	 foretaget	 en	 analyse	 af,	 hvilke	

økonomiske	 incitamenter	 der	 er	 forbundet	 med	 transaktionsomkostninger	 og	

sygefravær	for	en	arbejdsgiver.		
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1.2.Emneafgrænsning:	

I	 den	 juridiske	 del	 af	 afhandling	 er	 fokusområdet	 arbejdsgiverens	 indhentelse	 og	

anvendelse	af	helbredsoplysninger	i	ansættelsesprocessen,	på	det	private	arbejdsmarked.	På	

den	baggrund	vil	behandlingen	af	helbredsoplysninger	under	ansættelsen,	 ikke	vil	blive	

behandlet	 i	 afhandlingen.	Da	der	under	 ansættelsen	kan	være	hjemmel	 til,	 at	 behandle	

helbredsoplysninger	 om	 en	 lønmodtager	 jf.	 sygedagpengeloven.	 Afhandlingen	 vil	 ikke	

inddrage	 sygedagpengeloven	 eller	 andre	 regelsæt,	 der	 kan	 foreligge	 under	

ansættelsesforholdet.	 Derudover	 vil	 afhandlingen	 udelukkende	 beskæftige	 sig	 på	 det	

private	 arbejdsmarked.	 Indhentelse	 og	 anvendelse	 af	 helbredsoplysninger	 på	 det	

offentlige	arbejdsmarked,	vil	derfor	ikke	blive	anskuet	i	afhandlingen.	Grundet	offentlige	

arbejdsgivere	er	underlagt	flere	regelsæt	i	forbindelse	med	ansættelse	af	lønmodtagere,	

herunder	forvaltningsretlige	regler	og	grundsætninger	end	arbejdsgivere	på	det	private	

arbejdsmarked.		

	

I	 den	 økonomiske	 del	 af	 afhandlingen	 er	 fokusområdet	 en	 arbejdsgivers	 omkostninger	

forbundet	med	transaktionsomkostninger	og,	hvilke	incitamenter	en	arbejdsgiver	kan	have	

ved	at	nedbringe	sygefraværet.	Der	vil	 i	 afhandlingen	derfor	 ikke	blive	behandlet	om	en	

arbejdsgivers	direkte-	og	sociale	bidragsomkostninger	til	en	lønmodtager.		

1.3.Metode:	

Juridisk	metode:	Der	vil	 i	denne	afhandling	blive	 foretaget	en	analytisk	gennemgang	af	

retskilderne.	Gennemgangen	er	baseret	på	en	retsvidenskabelig	tilgang1,	herunder	vil	der	

blive	 fokuseret	 på	 de	 retlige	 fænomener.	 Der	 vil	 foretages	 en	 retsdogmatisk	 analyse	 af	

reglerne	 om	 helbredsoplysninger,	 retsdogmatikken	 hører	 under	 den	 retsvidenskabelige	

tilgang.	 Retsdogmatikken	 vil	 blive	 benyttet	 til	 at	 fremstille,	 analysere	 og	 strukturere	

gældende	ret	inden	for	området2.		

Den	 retsdogmatiske	 analyse	 vil	 blive	 foretaget	 i	 afhandlingen	med	henblik	på	 at	 udlede,	

hvad	 der	 er	 gældende	 ret	 for	 indhentelse	 og	 anvendelse	 af	 helbredsoplysninger	 på	 det	

																																																								
1	Blume,	Peter:	retssystemet	og	juridisk	metode	2011,	side	66	
2	Blume,	Peter:	retssystemet	og	juridisk	metode	2011,	side	94-95	
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private	 arbejdsmarked	 i	 Danmark.	 Da	 afhandlingens	 hovedområde	 er	 indhentelse	 og	

anvendelse	af	helbredsoplysninger	i	Danmark,	vil	dansk	intern	ret	være	det	primær	fokus	i	

afhandlingen.		

	

Der	 tages	 udgangspunkt	 i	 lovteksterne	 og	 forarbejderne	 i	 de	 to	 love	 for	 at	 belyse	

problemstillingen	i	afhandlingen.	Forarbejderne	anvendes	i	afhandlingen,	da	de	udgør	en	

del	af	det	lovforbedrende	arbejde,	og	kan	anvendes	til	fortolkning,	i	de	tilfælde	hvor	der	er	

uklarheder	i	lovteksten.	For	at	kunne	opnå	en	samlet	vurdering	af,	afhandlingen	vil	der	ske	

en	 gennemgang	 af	 juridisk	 litteratur,	 administrativ	 praksis	 og	 retspraksis.	 Der	 vil	

anvendes	domme	og	afgørelser	til,	at	understøtte	forståelsen	af	PDL	og	HOL,	herved	til	at	

illustrere	og	klargøre	reglerne	samt	kravene	inden	for	afhandlingens	område.		

	

Økonomisk	metode:	Der	vil	 i	afhandlingen	analyseres,	hvilke	transaktionsomkostninger	

der	 er	 forbundet	 med	 ansættelse	 og	 afskedigelse	 af	 lønmodtagere,	 samt	 hvilke	

incitamenter	 en	 arbejdsgiver	 har	 til,	 at	 minimere	 transaktionsomkostningerne	 i	 dennes	

virksomhed.	Hertil	benyttes	Efficiency	Wage	teorien,	til	at	antage,	hvordan	høje	lønninger	

kan	påvirke	markedet	og	minimere	en	arbejdsgivers	 transaktionsomkostninger	 i	dennes	

virksomhed.	 Dette	 udarbejdes	 ud	 fra	 den	 neoinstitutionelle	 teori,	 for	 at	 få	 et	 mere	

realistisk	 udfald,	 medhensyn	 til	 transaktionsomkostningerne.	 Derudover	 kan	 der	 være	

nogle	 asymmetriske	 informationer	 mellem	 parterne,	 som	 kan	 have	 en	 påvirkning	 i	 en	

ansættelsesproces,	 hertil	 benyttes	 Moral	 Hazard	 og	 Adverse	 Selection.	 Teorierne	 kan	

yderligere	 benyttes	 til	 at	 give	 et	 mere	 realistisk	 billede	 af,	 hvordan	 virkeligheden	 i	 en	

ansættelsesproces	 er3.	 Den	 neoklassiske	 teori	 er	 når	 der	 er	 tale	 om	 fuldinformation	

mellem	parterne.	Da	der	i	afhandlingen	udledes,	at	der	ofte	ikke	er	fuldinformation	mellem	

parterne	 grundet	 de	 asymmetriske	 informationer,	 benyttes	 denne	 teori	 ikke,	 som	

udgangspunkt.	Derudover	vil	der	også	blive	analyseret,	hvilken	påvirkning	en	arbejdsgiver	

kan	have	på,	at	nedbringe	sygefraværet	i	dennes	virksomhed.		

																																																								
3	Eide,	Erling	og	Endre	Stavang	2014,	side	99	
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2.	Regulering	af	det	arbejdsretlige	område		

I	dansk	ret	er	arbejdsretten	reguleret	af	kollektive	overenskomster,	 individuelle	aftaler	

og	 i	 et	 begrænset	 omfang	 lovgivning.	 Arbejdsretten	 er	 ligeledes	 reguleret	 af	 en	 række	

grundregler,	som	f.eks.	 ledelsesretten.	Ledelsesretten	er	en	almindelig	ikke-lovreguleret	

retsgrundsætning.	 Den	 tildeler	 arbejdsgiveren	 beføjelse	 til,	 at	 lede	 og	 fordele	 arbejde	

samt	retten	til,	at	ansætte	og	afskedige	lønmodtagere.		Ledelsesretten	kan	dog	begrænses	

gennem	aftale	 og	 lovgivning.	Med	henblik	på	 at	 udlede	 arbejdsgiverens	begrænsninger	

ved	indhentelse	og	anvendelse	af	helbredsoplysninger	om	en	lønmodtager,	er	det	således	

relevant	at	gennemgå	ledelsesretten.	

2.1.Ledelsesretten		

Ledelsesretten	blev	allerede	defineret	 i	Septemberforliget	 i	1899.4	Ledelsesretten	 	giver	

en	arbejdsgiver	beføjelse	til	frit,	at	kunne	afgøre,	hvem	der	skal	ansættes	og	afskediges	jf.	

hovedaftalen	mellem	DA	og	LO	§	45.	Ledelsesretten	er	et	grundlæggende	princip	indenfor	

arbejdsretten	og	gælder	således	i	ethvert	ansættelsesforhold.		

	

En	 arbejdsgiverens	 ledelsesret	 indebærer	 udover	 retten	 til,	 at	 antage	 og	 afskedige	

lønmodtagere	 også	 retten	 til,	 at	 placere	 arbejdstiden,	 udstede	 ordensregler,	 indføre	

kontrolforanstaltninger	 samt	 angive	 retningslinjer	 for	 arbejdsudførelsen6.	 Overordnet	

set	 tildeler	 ledelsesretten	 arbejdsgiveren	 en	 instruktions-	 og	 kontrolbeføjelse	 overfor	

lønmodtagerne.		

	

Ledelsesretten	 indskrænkes,	 da	 den	 er	 underlagt	 et	 sagligheds-	 og	 lighedsprincip,	 der	

skal	forhindre,	at	en	arbejdsgiver	misbruger	sine	ledelsesbeføjelser.	Dette	udspringer	af	

det	almengyldige	saglighedsværn	i	dansk	ret.	På	den	baggrund	skal	arbejdsgiveren	udøve	

sin	 ledelsesret	med	 saglighed	og	 lighed	 i	 en	hver	 sag.	Der	 foreligger	derved	 et	 implicit	

																																																								
4	Septemberforliget	er	den	første	hovedaftale	 indgået	mellem	Dansk	Arbejdsgiverforening,	DA	og	
De	 samvirkende	 Fagforbund,	 (nu	 LO).	 Den	 blev	 indgået	 i	 1899,	 som	 afslutning	 på	 den	 mest	
omfattende	arbejdskamp	i	Danmark.	
5 http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Shop/9788777556234_Hovedaftalen_2014.pdf?productid
=3406&downloadType=Produkt	d.	13.	April		
6	Kristiansen,	Jens:	Grundlæggende	arbejdsret	2009,	side	150	
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forbud	 mod,	 at	 arbejdsgiveren	 handler	 ud	 fra	 retsstridige	 hensyn,	 når	 lønmodtagere	

ansættes	 eller	 afskediges.7	Eksempelvis	må	 en	 arbejdsgiver	 i	 sin	 vurdering	 ikke	 lægge	

vægt	 på	 en	 lønmodtagers	 faglige	 aktiviteter.	 Formålet	 er,	 at	 en	 lønmodtager	 ikke	 skal	

være	tvunget	ind	eller	ud	af	fagforbundene.	Et	princip	der	følger	af	grundlovens	§	78	om	

foreningsfrihed.	I	AT	1988/35,	fandtes	der	at	være	tale	om	et	brud	på	ledelsesretten,	da	

en	arbejdsgiver	undlod	at	ansætte	en	bestemte	lønmodtager	på	bagrund	af	dennes	faglige	

aktivitet.	 Det	 er	 derfor	 en	 indskrænkning	 af	 arbejdsgiverens	 ledelsesret,	 at	

arbejdsgiveren	 ikke	 må	 lade	 sig	 styre	 af	 organisationsfjendtlighed	 og	

overenskomstfjendtlighed.8			

	

Endelig	begrænses	arbejdsgiverens	 ledelsesret	af	 lovgivning	da	gældende	ret,	herunder	

ligebehandlingsloven	(LBL),	forskelsbehandlingsloven	(FBL),	HOL	og	PDL,	til	en	hver	tid	

skal	 overholdes.	 Dette	 bliver	 især	 relevant,	 da	 afhandlingen	 vil	 belyse	 arbejdsgiverens	

indhentelse	 og	 anvendelse	 af	 helbredsoplysninger,	 som	 er	 reguleret	 af	 såvel	 HOL	 som	

PDL.	Det	følgende	afsnit	vil	indledningsvist	belyse	regulering	på	området	før	vedtagelsen	

af	netop	disse	to	beskyttelseslove.		

2.1.1.	Arbejdsgiverens	tidligere	indhentelse	og	anvendelse	af	helbredsoplysninger	

Før	 implementeringen	 af	 HOL	 og	 PDL	 var	 det	 alene	 ledelsesretten,	 der	 regulerede	

arbejdsgiverens	indhentelse	og	anvendelse	af	helbredsoplysninger.	Dette	medførte,	at	en	

arbejdsgiver	 kunne	 anvende	 lønmodtagerens	 helbredsoplysninger	 til	 at	 styre	 dennes	

mulighed	 for,	 at	opnå	eller	bevare	ansættelse.	Grundlaget	var,	 at	der	 ikke	 særskilt	blev	

stillet	 krav	 til	 indhentelsesgrundlaget	 og	 dette	medførte,	 at	 en	 arbejdsgiver	 frit	 kunne	

indhente	de	helbredsoplysninger,	som	vedkommende	mente	var	formålstjenlige.		

Arbejdsretten	udtalte	i	sagen	AT	1974/133,	at:				

”En	arbejdsgiver	kan	anmode	jobansøgere	om	oplysninger	om	navn	og	lignende,	samt	
sådanne	oplysninger	om	helbredsforhold,	som	måtte	være	af	betydning	for	arbejdsgiverens	

																																																								
7	Kristiansen,	Jens:	Grundlæggende	arbejdsret	2009,	side	20-	23	
8	Blume,	Peter:	Persondataret	i	ansættelsesforholdet	
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forpligtelser	efter	dagpengeloven	eller	for	bedømmelsen	af,	om	arbejderen	er	egnet	til	
arbejdet”	9	

Herved	kunne	en	arbejdsgiver	i	en	ansættelsesproces	indsamle	relevante	oplysninger	om	

en	 lønmodtager.	 Dette	 betød	 ikke,	 at	 der	 var	 fri	 adgang	 til	 indhentelsen	 af	

helbredsoplysninger,	 men	 udtalelsen	 medførte	 en	 bred	 fortolkning	 af,	 hvilke	

personfølsomme	 oplysninger	 der	 kunne	 indhentes.	 	 Derved	 kunne	 en	 arbejdsgiver	

således	indhente	alle	helbredsoplysninger	om	lønmodtageren,	som	arbejdsgiveren	mente	

var	væsentlige.10	

	

Arbejdsgivere	 har	 en	 såvel	 økonomisk	 som	 en	 driftsmæssig	 interesse	 i	 at	 kende	

helbredstilstandende	 hos	 de	 ansatte	 i	 virksomheden,	 da	 sygefravær	 medfører,	 at	

virksomheden	skal	afholde	udgifter	til	løn	under	sygdom	samtidig	med,	at	virksomheden	

skal	”erstatte”	den	ansatte	under	perioden.	Desuden	er	arbejdsgiveren	altid	interesseret	

i,	 at	 ansætte	 den	 bedst	 egnede	 lønmodtager	 til,	 at	 udføre	 det	 givne	 arbejde.	 Hvis	

lønmodtageren	har	nogle	helbredsmæssige	 forbehold,	 kan	dette	 sætte	begrænsninger	 i	

forhold	til	pågældendes	arbejdsudførelse,	hvilket	kan	medføre	at	arbejdsgiveren	lider	et	

økonomisk	 tab.	 Helbredsoplysninger	 er	 derved	 af	 væsentlig	 betydning	 for	

arbejdsgiverens	beslutningsgrundlag.	

	

Som	nævnt	var	ledelsesretten	tidligere	den	eneste	kilde,	der	regulerede	en	arbejdsgivers	

indhentelse	 af	 helbredsoplysninger.	 Helbredsoplysninger	 er	 for	 en	 lønmodtager	

personfølsomme	oplysninger.	Dilemmaet	ved,	at	en	arbejdsgiver	havde	 fri	 afgang	 til,	 at	

indhente	personfølsomme	oplysninger,	vil	blive	belyst	i	det	kommende	afsnit.		

2.2	Integritetsbeskyttelse		

I	 ansættelsesprocessen	 vil	 lønmodtagere	 ofte	 blive	 udsat	 for	 situationer,	 hvor	 en	

arbejdsgiver	indhenter	oplysninger	om	dem,	som	er	af	fortrolig	eller	følsom	karakter.	En	

arbejdsgivers	 ledelsesbeføjelser	 vil	 derfor,	 i	 nogle	 tilfælde	 kunne	 komme	 tæt	 på	 en	

																																																								
9	AT	1974/133,	sag	om	indhentelse	af	helbredsoplysninger	
10	Efter	vedtagelsen	af	HOL	og	PDL,	er	udtalelsen	stadig	udtryk	for	gældende	ret.	
Beskyttelseslovene	har	dog	medført	en	mere	skærpet	fortolkning.	
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lønmodtagers	personlige	 forhold,	og	der	må	 trædes	varsomt	 for,	 at	der	 ikke	bliver	 tale	

om	 en	 direkte	 krænkelse	 af	 privatlivets	 fred11.	 Privatlivets	 fred,	 er	 den	 enkeltes	 ret	 til	

selv,	 at	 bestemme	 over	 sit	 privatliv	 og	 herunder	 også	 over	 hvilke	 oplysninger	 der	

videreformidles	 om	 denne.	 I	 Danmark	 er	 integritetsbeskyttelse	 så	 væsentlig,	 at	 en	

uberettiget	 videregivelse	 af	 oplysninger,	 vedrørende	 en	 andens	 private	 forhold,	 er	

strafbart	 efter	 straffelovens	 §	 264	 d.	 	 Desuden	 er	 retten	 til	 privatliv	 beskyttet	 af	

Grundlovens	§	71	og	art.	8,	stk.	1	i	Den	Europæiske	Menneskerettighedskonvention:	

	”Enhver	har	ret	til	respekt	for	sit	privatliv	og	familieliv,	sit	hjem	og	sin	korrespondance”		

Menneskerettighedskonventionen	er	til	for	at	beskytte	individet	overfor	staten,	herunder	

særligt	 i	 forhold	 til	 informationsfrihed	 og	 kommunikationsfrihed.12	EF-domstolen	 har	

udformet	persondatadirektivet	ud	fra	Menneskerettighedskonventionens	art.	8.13	

	

Væsentligheden	 af	 privatlivets	 fred	 medfører,	 at	 det	 er	 naturligt,	 at	 en	 arbejdsgivers	

indhentelse	af	personfølsomme	oplysninger	 i	dag	reguleres	yderligere	af	HOL	og	PDL14.	

Helbredsoplysninger	 anses	 for	 værende	 personfølsomme	 oplysninger,	 da	 de	 henviser	

direkte	 til	 en	 persons	 personlighed	 og	 privatliv.	 Det	 følgende	 afsnit	 vil	 belyse	

retstilstanden	i	dag.	Desuden	vil	helbredsoplysningsbegrebet	blive	gennemgået	i	henhold	

til	både	HOL	og	PDL.		

																																																								
11	Lind,	Martin	Gras:	Medarbejderes	integritetsbeskyttelse	i	dansk	ret,	jurist-	og	økonomforbundets	
forlag,	side	71	
12	Blume,	Peter:	Persondatabeskyttelse	i	den	private	sektor,	Side	16	
13	Kristiansen,	Jens:	Grundlæggende	arbejdsret	2009,	side	289	
14	Lind,	Martin	Gras:	Medarbejderes	integritetsbeskyttelse	i	dansk	ret,	jurist-	og	økonomforbundets	
forlag,	side	25	
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3.	Helbredsoplysningsloven:		

”Lov	om	brug	af	helbredsoplysninger	mv.	På	arbejdsmarkedet”,	helbredsoplysningsloven	

(HOL)	 trådte	 i	 kraft	 1.	 Juni	 1996.	 HOL	 regulerer	 brugen	 af	 helbredsoplysninger	 på	

arbejdsmarkedet.	Hovedformålet	er	jf.	§	1	stk.	1.:		

”..	at	sikre,	at	helbredsoplysninger	ikke	uberettiget	anvendes	til	at	begrænse	lønmodtageres	
muligheder	for	at	opnå	eller	bevare	ansættelse”		

Loven	indeholder	regler	om,	hvornår	en	arbejdsgiver	før	og	under	en	ansættelse	må	stille	

spørgsmål	 om	 en	 lønmodtagers	 helbredstilstand,	 eller	 hvornår	 en	 arbejdsgiver	 må	

forlange	 en	 helbredsundersøgelse	 af	 lønmodtageren.	 Derudover	 regulerer	 loven	 også,	

hvornår	en	lønmodtager	selv	skal	oplyse	om	sin	helbredstilstand15.	Det	følger	af	HOL,	at	

en	 lønmodtager	 har	 en	 oplysningspligt	 til	 at	 fortælle	 om	 aktuelle	 eller	 tidligere	

helbredstilstande,	som	kan	have	en	indflydelse	på	dennes	arbejdsdygtighed	jf.	HOL	§	616.	

Endelig	 indeholder	 HOL	 også	 regler	 om	 information	 og	 samtykke	 med	 hensyn	 til	

foretagelse	af	helbredsundersøgelser	jf.	HOL	§	9.		

	

Loven	bygger	på	en	betænkning,	som	Gentestudvalget	afgav	i	maj	199417.	Den	fandtes	at	

være	 nødvendig,	 da	 der	 var	 sket	 en	 betydelig	 udvikling	 af	 de	 metoder	 arbejdsgivere	

anvender	 til,	 at	 skaffe	 helbredsmæssige	 oplysninger	 om	 lønmodtagere	 på.	 Denne	

udvikling	 af	 metoder	 ville	 inden	 for	 en	 kort	 tidshorisont	 gøre	 det	 muligt,	 for	 en	

arbejdsgiver	 at	 anskaffe-	 og	 stille	 krav	 om,	 foretagelse	 af	 gentest	 som	 betingelse	 for	

ansættelse.18	Dette	 ville	 gøre	 det	 nemmere	 for	 en	 arbejdsgiver,	 at	 finde	 netop	 den	

jobansøger,	der	for	eksempel	bedst	ville	kunne	klare	et	belastet	arbejdsmiljø.	Denne	form	

for	undersøgelse	ville	desuden	gøre	det	muligt	for	en	arbejdsgiver,	at	ansætte	de	mindst	

belastede	lønmodtagere	på	baggrund	af	deres	fremtidige	risiko	for,	at	udvikle	sygdomme	

eller	symptomer	på	sygdomme.	Dette	også	selvom	oplysningerne	ikke	ville	være	af	nogen	

																																																								
15	Brug	af	helbredsoplysninger	på	arbejdsmarkedet,	arbejdsministeriet,	1996	side	2	
16	Specialet	vil	ikke	nærmere	behandle	en	lønmodtagers	pligter	i	forhold	til	HOL	
17	http://www.statensnet.dk/betaenkninger/1201-1400/1269-1994/1269-
1994_pdf/searchable_1269-1994.pdf	d.	13.	Marts	2016	
18	Disse	metoder	vil	i	afhandlingen	ikke	blive	nærmere	gennemgået	
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relevans	for	 lønmodtagerens	arbejdsudførelse	 i	det	pågældende	arbejde.	Det	ses,	at	når	

en	 arbejdsgiver	 inden	 ansættelsen	 foretager	 en	 gentest	 af	 jobansøgeren,	 bliver	

arbejdsgiveren	 bekendt	 med	 jobansøgerens	 helbredsoplysninger.	 Regeringen	 fandt	

derfor	 at	 der	 forelå	 et	 behov	 for,	 at	 sikre	 behandlingen	 af	 helbredsoplysninger	 på	

arbejdsmarkedet.	Man	udarbejdede	derfor	i	dansk	ret	HOL,	som	sikrer	lønmodtageren,	at	

helbredsoplysninger	 ikke	 uberettiget	 anvendes	 til	 at	 begrænse	 lønmodtageres	

muligheder	for,	at	opnå	eller	bevare	ansættelse.	19	

	

Det	 følgende	 afsnit	 vil	 udlede,	 hvornår	 oplysninger	 kan	 betragtes	 som	 helbreds-

oplysninger	efter	HOL.		

3.1.	Helbredsoplysningsbegrebet	i	HOL’s	forstand			

Det	følger	af	HOL	§	2,	stk.	1,	at	helbredsoplysninger	i	henhold	til	HOL	er	oplysninger,	der	

vedrører	om:	

”…	lønmodtageren	lider	eller	har	lidt	af	en	sygdom	eller	har	haft	symptomer	på	en	sygdom,	
når	sygdommen	vil	have	væsentlig	betydning	for	lønmodtagerens	arbejdsdygtighed	ved	det	

pågældende	arbejde”		

Helbredsoplysningsbegrebet	er	derved	et	omfattende	begreb,	da	det	kan	være	alle	typer	

af	 oplysninger	 om	 sygdomme	 og	 symptomer	 på	 sygdomme.	 Herefter	 kan	 det	 desuden	

diskuteres,	hvilke	sygdomme	der	karakteriseres	som	sygdomme	i	henhold	til	HOL.	I	§	2,	

stk.	 2	 i	 forarbejderne	 til	 HOL,	 angives	 hjertesygdomme	 som	 værende	 et	 eksempel	 på	

sygdom,	 hvor	 de	 tilhørende	 oplysninger	 må	 anses	 for	 værende	 omfattet	 af	

helbredsoplysningsbegrebet.	 Forarbejderne	 angiver	 dog	 ikke	 en	 udtømmende	 liste	 for	

hvilke	 sygdomme,	 hvis	 tilhørende	 oplysninger	 må	 betragtes	 som	 værende	 omfattet	 af	

helbredsoplysningsbegrebet.	Dette	skyldes,	at	sygdomme	omfattet	af	HOL	kan	varigere	i	

forhold	til,	hvilke	arbejdsopgaver	en	lønmodtager	skal	udføre.		

																																																								
19	”Gentestudvalgets	betænkning	om	helbredsoplysninger	på	arbejdsmarkedet”	-	
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/1201-1400/1269-
1994/12691994_pdf/searchable_1269-1994.pdf	d.	2.	Marts	2016	
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3.2.	Indhentelse	af	helbredsoplysninger	

Grundet	ledelsesretten	er	det	muligt	for	en	arbejdsgiver,	at	ansætte	den	bedst	egnede	til	

at	 udføre	 det	 pågældende	 arbejde.	 Men	 dette	 er	 ikke	 ensbetydende	 med,	 at	 en	

arbejdsgiver	må	indhente	helbredsoplysninger	for,	at	kunne	ansætte	den	bedst	egnede	til	

arbejdet.	Det	 følger	af	 forarbejderne	til	HOL,	§	1	at	 indhentelse	af	 	helbredsoplysninger	

kun	er	legitimt,	når	oplysningerne	har	en:	

”…direkte	og	dokumenterbar	betydning	for	evnen	(arbejdsdygtigheden)	til,	at	udføre	det	
konkrete	arbejde,	medens	normale	variationer	i	hyppigheden	af	forskellige	lidelser	eller	
udsigten	til	at	få	disse	ikke	må	have	betydning	for,	hvem	der	vælges	til	et	arbejde.”	

Heraf	 kan	 det	 udledes,	 at	 en	 arbejdsgiver	 efter	 HOL	 kan	 indhente	 oplysninger	 om	 en	

lønmodtager,	 når	 helbredsoplysningerne	 vedrører	 forhold,	 der	 har	 betydning	 for	

udførelsen	af	det	pågældende	arbejde.	En	”evne	til	at	udføre	det	konkrete	arbejde”	er	kort	

sagt	den	kompetence,	der	 sætter	 en	 lønmodtager	 i	 stand	 til,	 at	udføre	en	bestemt	 type	

opgaver	på	et	bestemt	niveau.		

	

Heroverfor	angiver	forarbejderne	til	HOL	§	1	at:		

”normale	variationer	i	hyppigheden	af	forskellige	lidelser	ikke	bør	have	en	betydning	for,	
hvem	der	ansættes.”		

En	 arbejdsgiver	 må	 således	 ikke	 indhente	 helbredsoplysninger,	 som	 relaterer	 til	

forbigående	sygdomme.	Hvis	en	lønmodtager	har	en	forbigående	sygdom,	kan	den	have	

betydning	 for	 arbejdsdygtigheden,	 ved	 det	 på	 pågældende	 arbejde	 i	 en	 ”kort	 periode”.	

Normale	variationer	af	 forskellige	lidelser	kan	eksempelvis	være	diabetes	eller	epilepsi.	

Der	kan	være	forskellige	former	for	sådanne	sygdomme,	herunder	om	de	er	velbehandlet	

eller	ej.	En	lønmodtager	behøver	altså	ikke	at	oplyse	om	normale	variationer	af	lidelser,	

hvis	 disse	 ikke	 har	 en	 indflydelse	 på	 vedkommendes	 arbejdsdygtighed,	 ved	 det	

pågældende	arbejde,	herunder	hvis	lidelsen	er	velbehandlet.		

	

Ved	videregivelse	af	helbredsoplysninger	må	det	ikke	ske	til	andre	end	den	person,	som	

oplysningerne	 omhandler	 jf.	 HOL	 §	 11,	 stk.	 1.	 Dette	 skyldes	 at	 læger,	 laboratorier,	

offentlige	myndigheder	har	en	tavshedspligt	overfor	alle	andre	end	den	pågældende.	Det	
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kan	dog	i	nogle	tilfælde	fraviges,	hvis	videregivelsen	er	nødvendigt	for,	at	kunne	opfylde	

et	 særligt	 formål.	Dette	kunne	eksempelvis	være,	hvis	det	 følger	af	anden	 lovgivning	 jf.	

HOL	§	11,	stk.	2,	nr.1.	

	

Ved	indhentning	af	referencer	må	en	arbejdsgiver	 ikke	indhente	oplysninger,	gøre	brug	

af	fuldmagten	til	at	indhente	oplysninger	eller	modtage	oplysninger	om	vedkommende	jf.	

HOL	 §	 11,	 stk.	 3.	 Således	 må	 en	 arbejdsgiver	 ikke	 bruge	 sin	 fuldmagt	 til,	 at	 indhente	

referencer	om	jobansøgeren,	som	ikke	har	en	betydning	for	arbejdsudførelsen.		

	

Ud	 fra	 HOL	 og	 forarbejderen	 til	 HOL	 kan	 det	 konkluderes,	 at	 en	 helbredsoplysning	 er	

omfattet	af	helbredsoplysningsbegrebet,	når	der	er	tale	om	oplysninger	om	sygdom	eller	

symptomer	på	sygdomme,	og	når	disse	direkte	kan	henføres	til	lønmodtagerens	evne	til	

at	 udføre	 det	 konkrete	 arbejde.	 	 Herefter	 bliver	 det	 essentielle,	 hvornår	 sådanne	

oplysninger	 må	 behandles.	 Det	 følgende	 afsnit	 vil	 gennemgået	 behandlingsreglerne	

indenfor	HOL.		

3.3.	Behandlingsregler	indenfor	HOL:	

Behandlingsreglerne	er	med	til	at	give	et	 indblik	 i,	hvordan	og	hvornår	en	arbejdsgiver	

må	 	 indhente	 helbredsoplysninger	 om	 en	 lønmodtager	 i	 henhold	 til	 HOL.	 Det	 følger	 af	

HOL	§	2,	stk.	1.	at:	

”En	arbejdsgiver	må	i	forbindelse	med	ansættelse	eller	under	ansættelse	af	en	lønmodtager	
alene	anmode	om	helbredsoplysninger	med	det	formål	at	få	belyst,	om	lønmodtageren	lider	
eller	har	lidt	af	en	sygdom	eller	har	haft	symptomer	på	en	sygdom,	når	sygdommen	vil	have	
væsentlig	betydning	for	lønmodtagerens	arbejdsdygtighed	ved	det	pågældende	arbejde	..”		

Heraf	 kan	 det	 udledes,	 at	 en	 arbejdsgiver	 kun	 må	 anmode	 om	 oplysninger,	 der	 har	

væsentlig	betydning	for	det	pågældende	arbejde.	En	arbejdsgiver	har	derved	lovhjemmel	

til,	 at	 indhente	 oplysninger	 om	 en	 lønmodtagers	 nuværende	 og	 tidligere	 sygdomme,	

såfremt	disse	har	en	væsentlig	betydning	 for	lønmodtagerens	egentlige	arbejdsudførelse	

ved	netop	det	pågældende	arbejde,	som	lønmodtageren	skal	udføre.	Ved	det	pågældende	

arbejde	 forstås	 de	 arbejdsopgaver,	 som	 en	 lønmodtager	 i	 sin	 ansættelse	 primært	
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kommer	 til,	 at	 skulle	 beskæftige	 sig	 med,	 herunder	 også	 de	 arbejdsopgaver	 en	

lønmodtager	kan	komme	til,	at	beskæftige	sig	med	inden	for	en	overskuelig	fremtid.20	

	

En	 arbejdsgiver	 skal	 specifikt	 angive	 hvilke	 sygdomme	 eller	 symptomer	 på	 sygdomme,	

som	er	relevante	for	arbejdsdygtigheden	jf.	HOL	§	2,	stk.	1,	altså	hvilke	der	har	væsentlig	

betydning.	Derfor	må	en	arbejdsgiver	 ikke	spørge	 ind	 til	generelle	helbredsoplysninger,	

som	 ikke	 har	 en	 betydning	 for	 arbejdsdygtigheden	 ved	 det	 pågældende	 arbejde.	 Et	

specifikt	 og	 derved	 acceptabelt	 spørgsmål	 vedrørende	 en	 helbredstilstand	 kunne	

eksempelvis	 være	 spørgsmålet	 om,	 man	 har	 dårlig	 ryg,	 hvis	 man	 skal	 ansættes	 som	

flyttemand.	Dette	skyldes,	at	hvis	jobansøgeren	har	dårlig	ryg,	kan	det	have	en	betydning	

for	arbejdsudførelsen	som	flyttemand.	Det	er	dog	vigtigt	at	pointere,	at	en	arbejdsgiver	

ikke	 behøver	 at	 navngive	 en	 specifik	 sygdom,	 som	 f.eks.	 om	 flyttemanden	 har	 en	

diskusprolaps.	 Det	 er	 tilstrækkeligt,	 at	 arbejdsgiveren	 spørger	 om	 jobansøgeren	 har	

dårlig	ryg.	Den	specifikke	angivelse	af	hvilke	sygdomme	eller	symptomer	på	sygdomme,	

som	er	væsentlig	for	arbejdsdygtigheden,	behøver	således	ikke	være	angivet	som	en	liste	

af	egentlige	diagnoser.			

	

I	FOB2002.50221	var	der	tale	om,	at	en	arbejdsgiver	handlede	i	strid	med	HOL	§	2,	stk.	1	

og	 3,	 da	 arbejdsgiveren	 generelt	 havde	 spurgt	 ind	 til,	 om	 assistenten	 ”havde	 et	 godt	

helbred”.	 Derudover	 var	 det	 også	 i	 strid	med	 loven,	 at	 arbejdsgiveren	 havde	 indhentet	

oplysninger	om	vedkommendes	sygefravær,	uden	at	det	drejede	sig	om	fravær	på	grund	

af	 relevante	 og	 konkrete	 sygdomme,	 som	 kunne	 have	 betydning	 for	 udførelsen	 af	 det	

pågældende	 arbejde.	 Her	 udtalte	 ombudsmanden,	 at	 det	 ikke	 var	 sagligt	 at	 inddrage	

generelle	 oplysninger	 om	 antallet	 af	 sygedage	 i	 forbindelse	 med	 en	

ansættelsesbeslutning.	I	lovens	forarbejder	HOL	§	2,	stk.	1	må	en	arbejdsgiver	kun	spørge	

om	antallet	af	sygedage,	når	det	drejer	sig	om	fravær	på	grund	af	sygdomme,	som	fortsat	

vil	have	væsentlig	betydning	for	arbejdsdygtigheden	ved	det	pågældende	arbejde.		

Det	følger	altså	af	afgørelsen,	at	en	arbejdsgiver	kun	må	spørge	om	bestemte	sygdomme,	

og	at	disse	skal	være	relevante,	dvs.	sygdomme	som	gør	 lønmodtageren	uarbejdsdygtig	

																																																								
20	Det	vil	sige,	hovedopgaverne	defineres	som	de	arbejdsopgaver	som	falder	under	en	jobansøgers	
stillingsbetegnelse	og	stillingsbeskrivelse.		
21	J.nr.	2001-2410-813	
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til	 det	 pågældende	 arbejde.	 Afskedigelsen	 af	 assistenten	 var	 begrundet	 i,	 at	

lønmodtageren	 havde	 afgivet	 ukorrekte	 oplysninger	 om	 antallet	 af	 sygedage.	

Ombudsmanden	 udtalte,	 at	 de	 ukorrekte	 oplysninger	 var	 af	 mindre	 betydning	 for	

ansættelsesforholdet	mellem	parterne,	 da	 det	 ikke	 var	 sagligt,	 at	 arbejdsgiveren	havde	

spurgt	 ind	 til	 generelle	 oplysninger	 om	 assistentens	 sygefravær	 fra	 tidligere	

ansættelsesforhold.	 Afskedigelsen	 af	 assistenten	 var	 således	 i	 strid	 med	

proportionalitetsprincippet22.	Det	kan	fastslås,	at	når	det	gælder	tidligere	sygdomme,	må	

en	arbejdsgiver	kun	indhente	oplysninger,	såfremt	der	bliver	spurgt	ind	til	relevante	og	

konkrete	sygdomme,	som	kan	have	en	indflydelse	på	det	pågældende	arbejde.		

	

På	 den	 baggrund	 kan	 det	 konkluderes,	 at	 en	 arbejdsgiver	 i	 en	 ansættelsesproces,	 må	

indhente	helbredsoplysninger	om	lønmodtageren.	Såfremt	oplysningerne	henvender	sig	

direkte	til	det	pågældende	arbejde,	som	lønmodtageren	forventes,	at	skulle	udføre,	hvis	

de	 er	 væsentlige	 og	 endeligt,	 hvis	 de	 er	 specifikt	 angivet	 af	 arbejdsgiveren.	 En	

arbejdsgiver	må	således	heller	ikke	benytte	sig	af	oplysninger,	som	en	jobansøger	angiver	

i	 en	 ansættelsesproces,	 som	 ikke	 har	 væsentlig	 betydning	 for	 det	 pågældende	 arbejde.	

For	at	en	potentiel	arbejdsgiver	skal	kunne	benytte	sig	af	disse	oplysninger	skal,	der	være	

tale	om,	at	oplysningerne	gør,	 at	 jobansøgeren	begrænses	 til	 at	udføre	det	pågældende	

arbejde,	og	at	der	derved	kan	være	nogle	problematikker	ved	oplysningerne	der	gør,	at	

det	ikke	er	forsvarligt	at	ansætte	vedkommende	til	udførelse	af	det	pågældende	arbejde.		

	

Det	følgende	afsnit	vil	belyse	den	situation,	hvor	lønmodtageren	ikke	er	bekendt	med	en	

eventuel	sygdom	eller	dennes	symptomer.		

3.3.1.	Ukendte	sygdomme	

I	 det	 tilfælde	 at	 en	 lønmodtager	 ikke	 selv	 er	 bekendt	med,	 om	pågældende	 lider	 af	 en	

sygdom,	 eller	 har	 symptomer	 herpå,	 da	 må	 en	 arbejdsgiver	 gerne	 anmode	 om,	 at	 få	

foretaget	 en	 helbredsundersøgelse	 med	 det	 formål,	 at	 opnå	 relevante	 oplysninger	 om	

sygdomme,	 som	 kan	 have	 en	 betydning	 for	 arbejdsudførelsen.	 Det	 forudsættes,	 at	 en	

																																																								
22	Princippet	indeholder	et	krav	om,	at	der	er	et	rimeligt	forhold	mellem	på	den	ene	side	det	mål,	
der	ønskes	opnået,	og	på	den	anden	side	de	midler,	som	anvendes	
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undersøgelse	 af	 helbredstilstande,	 som	 er	 ukendte	 for	 lønmodtageren,	 ikke	 går	 videre	

end,	hvad	der	er	nødvendigt	af	hensyn	til	det	konkrete	arbejde	jf.	HOL	§	2,	stk.	2	

	

En	 arbejdsgiver	 kan	 ikke	 tvinge	 en	 lønmodtager	 til	 at	 få	 foretaget	 en	

helbredsundersøgelse.	 Helbredsundersøgelser	 må	 alene	 optræde	 som	 et	 tilbud	 til	

lønmodtagere,	hvorefter	det	skal	være	op	til	lønmodtageren	at	acceptere	eller	ej	jf.	HOL	§	

3,	stk.	1.	Før	der	kan	foretages	en	helbredsundersøgelse	med	de	i	HOL	§	2,	stk.	1	og	4	jf.	

HOL	§	3,	nævnte	 formål,	har	en	 lønmodtager	krav	på	at	vide,	hvilke	undersøgelser	der	

skal	 foretages.	En	 lønmodtager	har	ret	 til	 skriftligt	og	mundtligt	at	blive	 informeret	om	

blandt	andet	undersøgelsens	formål	og	art,	de	eventuelle	risici	og	konsekvenser,	der	kan	

være	 ved	 undersøgelsen,	 hvordan	 undersøgelsens	 resultater	 skal	 opbevares	 mm.	 En	

jobansøger	kan	altid	afvise	at	 få	 foretaget	en	helbredsundersøgelse,	men	dette	kan	dog	

have	nogle	konsekvenser	 for	 lønmodtageren,	da	en	arbejdsgiver	kan	blive	mistænksom	

om	eventuelle	sygdomme	og	vælger	ikke	at	ansætte	vedkommende	jf.	HOL	§	9.		

	

Reglerne	 for	 en	 arbejdsgiver	 med	 hensyn	 til	 indhentelse	 af	 sygefravær	 fra	 tidligere	

arbejde	vil	blive	gennemgået	i	nedenstående	afsnit.		

3.3.2	Sygefravær	fra	tidligere	arbejde	

En	arbejdsgiver	må	kun	spørge	ind	til	 tidligere	sygefravær,	hvis	der	er	risiko	for,	at	det	

tidligere	sygefravær	også	vil	medføre	et	stort	sygefravær	fremover,	da	der	i	så	fald	er	tale	

om	helbredsoplysninger,	som	kan	have	en	væsentlig	betydning	for	arbejdsdygtigheden.23		

Har	en	lønmodtager	eksempelvis	haft	en	hjertesygdom	eller	en	diskusprolaps,	da	vil	det	

være	 relevant	 for	 arbejdsgiveren	 at	 spørge	 ind	 til	 sådanne	 helbredsoplysninger,	 hvis	

oplysningerne	 har	 en	 betydning	 for	 det	 arbejde,	 der	 skal	 udføres.	 Herudover	 har	 en	

jobansøger	 også	 en	 oplysningspligt	 jf.	 HOL	 §	 6.	 En	 lønmodtager	 skal	 således	 inden	

ansættelsen	 selv	 oplyse	 en	 arbejdsgiver	 om	 helbredsoplysninger,	 som	 kan	 have	 en	

betydning	for	arbejdsudførelsen	ved	det	pågældende	arbejde.	

																																																								
23	Brug	af	helbredsoplysninger	på	arbejdsmarkedet,	arbejdsministeriet,	1996	side	4	
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3.3.2.1.Lønmodtagerens	oplysningspligt		

En	lønmodtager	har	pligt	til:	

”…	inden	ansættelsen	af	egen	drift	eller	på	spørgsmål	derom	fra	arbejdsgiveren	oplyse,	om	
lønmodtageren	er	bekendt	med	at	lide	af	en	sygdom	eller	har	symptomer	på	en	sygdom,	som	
vil	have	væsentlig	betydning	for	lønmodtagerens	arbejdsdygtighed	ved	det	pågældende	

arbejde”	jf.	HOL	§	6	

En	jobansøger	skal	derved	være	bekendt	med	sygdomme	eller	symptomer	på	sygdomme,	

som	 vedkommende	 mener,	 kan	 have	 en	 betydning	 for	 arbejdsudførelsen,	 før	

vedkommende	 har	 pligt	 til,	 at	 oplyse	 en	 arbejdsgiver	 om	 helbredsoplysninger.	 Med	

bekendt	 kan	 udledes,	 om	 vedkommende	 har	 nogle	 sygdomme,	 som	 klart	 kan	 være	

problematiske	ved	det	arbejde,	der	skal	udføres,	eller	at	vedkommende	vil	have	et	større	

sygefravær	 end	 de	 andre	 ansatte.	 Dog	 kan	 en	 jobansøger	 ikke	 have	 eksakt	 viden	 om,	

hvorvidt	vedkommende	vil	have	mere	sygefravær	end	de	andre	ansatte	i	virksomheden,	

og	HOL	§	6	er	derfor	ikke	særlig	stærk	i	praksis.		

	

Dette	er	også	 lovreguleret	 i	 funktionærlovens	§	5,	hvor	der	står,	at	en	 lønmodtager	har	

ret	til	 løn	under	sygdom,	hvis	 lønmodtageren	ved	stillingens	overtagelse	ikke	svigagtigt	

har	 fortiet	 sygdomme,	 der	 har	 en	 væsentlig	 betydning	 for	 arbejdsudførelsen.	 Dette	

betyder	 dog	 ikke,	 at	 en	 lønmodtager	 skal	 informere	 en	 arbejdsgiver	 om	 almindelige	

sygdomme.	 Det	 en	 lønmodtager	 skal	 informere	 om	 er,	 hvis	 en	 helbredsoplysning	 kan	

medføre	hyppigere	sygefravær,	nedsættelse	af	arbejdsevne	eller	indlæggelse	på	hospital,	

end	en	arbejdsgiver	normalt	må	være	indstillet	på.24	

	

Lønmodtagerens	 oplysningspligt	 omfatter	 ikke	 den	 situation,	 hvor	 lønmodtageren	

tænkes	 at	 være	 disponeret	 for	 en	 sygdom,	 der	 eventuelt	 vil	 optræde	 i	 fremtiden.	 Det	

følgende	 afsnit	 vil	 belyse	 arbejdsgiverens	 indhentelse	 af	 oplysninger	 vedrørende	

fremtidige	forhold.			

																																																								
24	Helbredsoplysningsloven:	med	kommentarer	af	Merete	Preisler	side	46	
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3.3.3	Fremtidige	helbredstilstande	

Bestemmelsen	 i	 HOL	 §	 2,	 stk.	 4	 forbyder	 indhentelse	 af	 helbredsoplysninger,	 der	 ikke	

omhandler	oplysninger	om	noget,	som	en	lønmodtager	fejler	her	og	nu.	En	arbejdsgiver	

må	 således	 ikke	 indhente	 eller	 gøre	 brug	 af	 helbredsoplysninger	 om	 lønmodtagerens	

risiko	 for	 i	 fremtiden,	 at	 udvikle	 sygdomme	 eller	 symptomer	 på	 sygdomme.	 Dette	 kan	

eksempelvis	 være	 undersøgelser	 om	 kolesterolstal,	 HIV-test	 eller	

blodtryksundersøgelser.	Giver	en	 lønmodtager	besked	om	helbredsoplysninger,	 som	en	

arbejdsgiver	 ikke	 må	 indhente,	 da	 skal	 en	 arbejdsgiver	 se	 bort	 fra	 disse	

helbredsoplysninger,	 hvis	 det	 ikke	 har	 en	 betydning	 for	 lønmodtagerens	

arbejdsudførelse.	 Dog	 må	 en	 arbejdsgiver	 gerne	 indhente	 helbredsoplysningerne,	 hvis	

f.eks.	forhold	i	arbejdsmiljøet	gør	det	hensigtsmæssigt	af	hensyn	til	de	andre	ansatte	eller	

lønmodtageren	selv,	og	derved	er	rimeligt	begrundet	i	de	forhold25.		

	

I	Vestre	Landsret	er	der	afsagt	en	dom,	hvor	der	blev	klarlagt,	at	en	arbejdsgiver	havde	

handlet	i	strid	med	HOL	§	2,	stk.	4.	Vestre	Landsrets	dommen	U1999.1927V,	omhandlede	

en	lærer,	der	led	af	sklerose,	og	hvor	ansættelsen	blev	trukket	tilbage	af	arbejdsgiveren	

grundet	dette.	Landsretten	fandt	frem	til,	at	annulleringen	af	ansættelsen	af	læreren	var	

sket	uden,	 at	 der	 var	 foretaget	 en	undersøgelse	 af,	 om	 sklerosen	ville	 få	 indflydelse	på	

dennes	 arbejdsdygtighed.	 På	 dette	 tidspunkt	 var	 der	 ikke	 tale	 om,	 at	 sklerosen	 var	 et	

problem	 for	 lønmodtageren	 arbejdsgiveren	 formodede	 således,	 at	 det	 ville	 være	 et	

problem	i	fremtiden.	Her	var	der	tale	om,	at	dette	var	en	krænkelse	i	forhold	til	HOL	§	2,	

stk.	4.	Læreren	fik	tilkendt	en	godtgørelse	efter	HOL	§	12	for	overtrædelse	af	§	2,	stk.	4,	

da	en	arbejdsgiver	ikke	må	gøre	brug	af	helbredsoplysninger	med	det	formål	at	få	belyst	

lønmodtagerens	risici	for,	at	udvikle	eller	pådrage	sig	sygdomme.			

	

I	følgende	afsnit	vil	der	blive	gennemgået	de	tilfælde,	hvor	HOL	ikke	anvendes	og	derved	

ikke	beskytter	helbredsoplysninger.		

																																																								
25	Brug	af	helbredsoplysninger	på	arbejdsmarkedet,	arbejdsministeriet	1996,	side	4	
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3.3.4	Særlige	tilfælde,	hvor	en	arbejdsgiver	kan	indhente	helbredsoplysninger	

HOL	finder	ikke	anvendelse:	

”..I	det	omfang	der	i	anden	særlig	lovgivning	eller	bestemmelse	fastsat	med	hjemmel	heri	er	
fastsat	regler	om	brug	af	helbredsoplysninger.”	jf.	HOL	§	1,	stk.	2.	

HOL	§	1,	stk.	2	sikrer	mod	konflikter,	der	kan	opstå	på	området	for	helbredsoplysninger,	

når	 der	 er	 hjemmel	 i	 en	 anden	 særlovgivning.	 En	 særlovgivning	 vil	 eksempelvis	 være	

arbejdsmiljøloven.	 En	 arbejdsgiver	 kan	 indhente	 oplysninger	 om	 en	 lønmodtager,	 hvis	

det	 sker	 af	 arbejdsmiljømæssige	hensyn.	Helbredsoplysninger	 kan	kun	 indhentes	 af	 en	

arbejdsgiver,	hvis	sådanne	oplysninger	kan	 forebygge	arbejdsrelaterede	 lidelser	hos	en	

ansat	eller	de	øvrige	ansatte	i	dennes	virksomhed26.		

	

HOL	 finder	 desuden	 ikke	 anvendelse	 på	 færdighedsprøver.	 Med	 færdighedsprøver	

forstås	psykologiske	tests,	interviews	og	eksaminer,	der	har	til	formål	at	finde	ud	af,	om	

en	lønmodtager	har	de	faglige	kvalifikationer	og	 	kompetencer,	der	skal	til	 for	at	kunne	

udføre	det	pågældende	arbejde.	En	 færdighedsprøve	kan	derfor	være	et	redskab	for	en	

arbejdsgiver	 til	 at	 konstatere,	 om	 en	 jobansøger	 kan	 udføre	 arbejdet,	 og	 hvor	 god	

vedkommende	er	i	forhold	til	de	andre	ansøgere.	Det	må	således	opfattes	som	noget	helt	

naturligt,	at	en	arbejdsgiver	foretager	færdighedsprøver	ved	en	ansættelsesudvælgelse27.			

	

De	 eventuelle	 helbredsoplysninger	 som	 kunne	 fremgå	 af	 en	 færdighedsprøve,	 er	 ikke	

omfattet	af	HOL	jf.	forarbejderne	til	HOL	§	1.	Dog	forudsætter	det,	at	en	færdighedsprøve	

ikke	går	videre	end,	hvad	der	er	nødvendigt	af	hensyn	til	den	aktuelle	arbejdssituation,	

herunder	at	proportionalitetsprincippet	overholdes.		

3.4.	Delkonklusion:		

Det	kan	konkluderes,	at	hensigten	med	HOL	er	at	sikre,	at	ingen	lønmodtager	begrænses	i	

sin	 mulighed	 for	 at	 antage	 samt	 bevare	 ansættelse	 jf.	 §	 1,	 stk.	 1.	 	 Loven	 indskrænker	

																																																								
26	Brug	af	helbredsoplysninger	på	arbejdsmarkedet,	arbejdsministeriet,	1996	side	8	
27	Brug	af	helbredsoplysninger	på	arbejdsmarkedet,	arbejdsministeriet,	1996	side	16	
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arbejdsgiverens	 mulighed	 for	 indhentelse	 og	 anvendelse	 af	 helbredsoplysninger.	 HOL	

tillader	ikke	en	arbejdsgiver	at	indhente	personfølsomme	oplysninger,	medmindre	det	er	

konkrete	 helbredsoplysninger,	 som	 kan	 hindre	 en	 lønmodtagers	 udførelse	 af	 det	

pågældende	arbejde.28	Der	er	strenge	krav	til,	hvilke	helbredsoplysninger	en	arbejdsgiver	

kan	 indhente.	 Helbredsoplysningsbegrebet	 i	 HOL	 omfatter	 sygdomme	 og	 symptomer	 på	

sygdomme,	 der	 har	 en	 væsentlig	 betydning	 for	 lønmodtagers	 arbejdsdygtighed,	 ved	 det	

pågældende	arbejde.	

	

Det	 følgende	 afsnit	 har	 til	 formål	 at	 belyse	 helbredsoplysningsbegrebet	 i	 PDL	 samt	 de	

relevante	 bestemmelser	 under	 PDL.	 Loven	 er	 relevant	 for	 denne	 afhandling,	 da	 den	

ligesom	HOL	 også	 er	med	 til	 at	 begrænse	 arbejdsgiveres	 indhentelse	 og	 anvendelse	 af	

helbredsoplysninger.		

4.	Persondataloven		

Persondataloven	 (PDL)	 er	 den	 lov,	 som	 grundlæggende	 omhandler	 behandling	 af	

persondata.	Dataudvikling,	–indsamling	og	-behandling	er	en	stor	del	af	det	moderne	og	

højteknologiske	 samfund,	 vi	 har	 i	 dag.	 Persondatalovgivningen	 er	 derfor	 blevet	 mere	

relevant	end	nogensinde.	PDL	finder	sit	udspring	i	EU	direktivet	fra	1995,	95/46/EF.	På	

baggrund	 af	 direktivet	 blev	 lov	 nr.	 429	 af	 31.	 Maj	 2000	 om	 behandling	 af	

personoplysninger	 indført	 i	 dansk	 ret	 d.	 1.	 Juli	 2000.29	Den	 teknologiske	 udvikling	 i	

samfundet	sker	 imidlertid	hurtigt,	og	dette	har	medført,	at	PDL	ikke	 længere	kan	anses	

for	tidssvarende.	Dette	medfører	udfordringer	i,	hvordan	PDL	og	dens	bestemmelser	skal	

fortolkes	 i	 henhold	 til	 nyere	 teknologiske	 påfund.	 Eksempelvis	 var	 sociale	 medier	 på	

tidspunktet,	hvor	 loven	blev	 indført	et	ukendt	 fænomen30.	De	sociale	medier	behandler	

persondata	på	 en	ny	måde	og	dette	medfører	 at	 persondatalovgivningen,	 som	den	 er	 i	

dag,	ikke	umiddelbart	er	tilstrækkelig.		

	

																																																								
28	Helbredsoplysningsloven:	med	kommentarer	af	Merete	Preisler	
29	http://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/afgoerelsen/artikel/informationsbrev-om-
anmeldelsespligten-for-private-virksomheder-etc-i-persondataloven/	d.	14.	Februar	2016	
30	Blume,	Peter:	Juristen	2012	nr.	1:	Artikel	”Persondataloven	og	informationsfrihed”		
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I	 dag	 har	 7.560.000	 danskere	 en	 profil	 på	 forskellige	 sociale	 medier31 ,	 herunder	

Facebook,	 Twitter,	 linkedIN.	 Personfølsomme	 oplysninger	 er	 let	 tilgængelige	 på	 de	

sociale	 medier,	 idet	 formålet	 med	 de	 sociale	 medier	 er	 at	 opbygge	 netværk	 omkring	

personlige	fællestræk.		

	

At	 personer	 frivilligt	 offentliggør	 deres	 personlig	 karakteristika	 er	 en	 gave	 for	 den	

arbejdsgiver,	der	søger	en	bestemt	personlig	profil	til	sin	virksomhed.	Arbejdsgiveren	har	

her	 fået	en	ekstraordinær	mulighed	 for,	at	 ”shoppe”	efter	den	rette	kandidat.	Derfor	er	

det	 i	 dag	 ikke	 usædvanligt	 for	 en	 arbejdsgiver	 at	 researche	 sine	 jobansøgers	 sociale	

profiler	 som	 et	 led	 i	 ansættelsesfasen.	 En	 persons	 profil	 kan	 være	 med	 til,	 at	 give	

arbejdsgiveren	et	bedre	indblik	 i	 jobansøgerens	privatliv	og,	hvordan	en	person	er	som	

privatperson.	 Alle	 brugere	 af	 sociale	medier	 har	 dog	mulighed	 for	 at	 begrænse,	 hvilke	

oplysninger	 der	 skal	 være	 tilgængelige	 for	 personer,	 de	 ikke	 er	 ”venner”	 med	 på	 de	

forskellige	 medier.	 Indhentelse	 af	 helbredsoplysninger	 på	 de	 sociale	 medier	 kan	

behandles	 efter	 PDL	 §	 7,	 stk.	 2,	 nr.	 3.	 Der	 foreligger	 offentliggørelse	 af	 personlige	

oplysninger,	hvis	disse	oplysninger	er	 til	kundskab	 for	en	større	kreds	af	personer.	Det	

kan	 diskuteres,	 hvorvidt	 en	 ”privat”	 profil	 er	 til	 kundskab	 for	 en	 bredere	 kreds	 af	

personer	 end	 personens	 ”venner”.	 Eksempelvis	 kan	 én	 person	 have	 mange	 Facebook	

venner,	og	hvis	disse	deler	ens	opslag,	da	kommer	disse	oplysninger	til	kendskab	for	flere	

personer	end	kun	ens	egne	Facebook	venner.	Dog	kan	det	diskuteres,	om	der	er	tale	om	

offentliggørelse	 i	 en	 større	 kreds	 af	 personer,	 når	 udgangspunktet	 er,	 at	 ens	 profil	 er	

privat.32	Hvis	en	lønmodtagers	profil	derimod	er	en	offentlig	profil	og	denne	lønmodtager	

offentliggør	helbredsoplysninger,	da	kan	der	være	tale	om,	at	en	persons	beskyttelses	af	

personlige	 oplysninger	 forsvinder,	 idet	 man	 frivilligt	 har	 offentliggjort	 oplysningerne.	

Min	pointe	verificeres	i	undtagelsen	i	PDL	§	7,	stk.	2,	nr.	3:	

	”..	er	blevet	offentliggjort	af	den	registrerede”		

Hermed	udledes,	at	en	arbejdsgiver	lovligt	kan	behandle	oplysninger,	der	fremgår	af	ens	

profil,	 hvis	 denne	 profil	 er	 offentlig	 tilgængelig,	 og	 vedkommende	 selv	 har	 oplyst	 om	

helbredstilstande	på	profilen.		
																																																								
31	http://www.socialemedier.dk/sociale-medier-2016-i-danmark/	d.	11.	Marts	2016	
32	Forarbejderne	KBET	1997	nr.	1345	behandling	af	personoplysninger	side	450	
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En	 afgørelse	 fra	 datatilsynet33	omhandler	 oplysninger	 om	 en	 undervisers	 fagforenings-

mæssige	tilhørsforhold,	hvilket	er	omfattet	af	PDL	§	7,	stk.	2.	Disse	oplysninger	var	blevet	

offentliggjort	 af	 underviseren	 selv,	 og	 behandlingen	 af	 PDL	 §	 7,	 stk.	 2,	 nr.	 3	 finder	

anvendelse,	hvis	oplysninger	vedrørende	personfølsomme	oplysninger	er	blevet	bragt	til	

kundskab	 hos	 en	 bredere	 kreds	 af	 personer	 af	 den	 registrerede	 selv.	 Det	 er	 dog	 en	

betingelse,	at	disse	oplysninger	ikke	er	blevet	offentliggjort	af	andre	end	den	registrerede	

selv.			

	

En	 arbejdsgiver	 skal	 altid	 udvise	 god	 databehandlingsskik	 ved	 indsamlingen	 af	

personfølsomme	 oplysninger	 om	 en	 lønmodtager	 jf.	 PDL	 §	 5,	 og	 informere	

lønmodtageren	om	indsamlingen	jf.	PDL	§	29.		Ud	fra	ovenstående	kan	det	konkluderes,	

at	 en	 arbejdsgiver	 lovligt	 kan	komme	 i	 besiddelse	 af-	 og	 indhente	helbredsoplysninger	

ved	brug	af	de	sociale	medier,	hvis	de	er	blevet	offentligtilgængelig	af	den	registrerede	

selv	 jf.	PDL	§	7,	 stk.	2,	nr.	3.	En	sådanne	 indhentelse	af	oplysninger	 findes	altså	 ikke	at	

være	i	strid	med	PDL.		

	

Den	nuværende	regulering	af	PDL	yder	ikke	tilstrækkelig	beskyttelse,	og	den	er	uensartet	

for	medlemsstaterne,	fordi	den	er	baseret	på	et	direktiv.	Derfor	har	man	i	EU	vedtaget	en	

ny	persondataforordning34,	som	vil	blive	gennemgået	i	følgende	afsnit.		

4.1.	Den	nye	persondataforordning	

Den	nye	persondataforordning35	har	til	formål,	at	harmonisere	reglerne	inden	for	EU	og	

kommissionen	 har	 udformet	 et	 nyt	 regelsæt	 om	 beskyttelse	 af	 persondata.	 Den	 nye	

persondataforordning	 er	 til	 for	 at	 opdatere	 og	 modernisere	 principperne	 i	 data-

beskyttelsesdirektivet	 fra	 1995.	 Forordningen	 bliver	 først	 en	 realitet	 i	 2018,	 idet	 der	

gælder	en	2-årig	ikrafttrædelsesfrist.	

	

																																																								
33	Journalnummer:	2004-312-0045	
34	Rådet	for	Den	Europæiske	Union,	Interinstitutionel	sag:	2012/0011	(COD)	
35	Rådet	for	Den	Europæiske	Union,	Interinstitutionel	sag:	2012/0011	(COD)	
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Forordningen	 er	 udformet	 med	 begrundelse	 i,	 at	 borgernes	 rettigheder	 og	 frihed	 til	

privatliv	bør	være	i	konstant	fokus.	Det	er	kun	muligt,	hvis	reguleringen	er	tilstrækkelig	

ensartet	 til	 at	 kunne	 yde	 den	 nødvendige	 beskyttelse	 i	 forhold	 til	 den	 teknologiske	

udvikling	og	udviklingen	i	datamønstre.	Forordningen	er	også	et	politisk	 instrument	til,	

at	sikre	en	høj	grad	af	databeskyttelse	på	tværs	af	landegrænserne.	Hvilket	er	grundlaget	

for,	at	man	fremsatte	denne	nye	regulering	af	persondata.36		

	

Beskyttelsen	 af	 personoplysninger	 kommer	 mere	 i	 fokus	 ved	 den	 nye	 persondata-

forordning.	 Dette	 sker	 da	 den	 er	med	 til	 at	 sikre	 databeskyttelsesniveauet	 på	 tværs	 af	

landgrænserne	også	uden	for	EU.	Tredjelande	vil	ved	den	nye	forordning	være	underlagt	

de	europæiske	databeskyttelsesregler,	der	omfatter	tjenester	i	EU.	Dette	vil	betyde,	at	der	

kommer	til,	at	gælde	fælles	Europæiske	regler	indenfor	europæisk	territorium,	altså	”One	

continent,	 one	 law”-princippet,	 idet	 forordningen	 vil	 være	med	 til	 at	 skabe	 et	 ensartet	

regelsæt	 for	 behandlinger	 af	 personoplysninger,	 som	 vil	 gøre	 det	 lettere	 for	 at	 udøve	

virksomhed	i	EU	og	på	samme	databeskyttelsesniveau.	Derudover	vil	forordningen	også	

have	mere	 fokus	 på	 enkeltpersoner,	 herunder	 at	 de	 skal	 have	 flere	 informationer	 om,	

hvordan	deres	oplysninger	behandles,	og	informationen	skal	være	tilgængelig	på	en	klar	

og	forståelig	måde37	

	

Overordnet	 set	 vil	 reguleringen	 af	 den	 nye	 persondataforordning	 gælde	 for	 alle,	 der	

behandler	 persondata.	 De	 dataansvarlige	 vil	 således	 få	 et	 større	 ansvar,	 herunder	 vil	

individet	 få	 udvidede	 rettigheder,	 og	 de	 nationale	 datatilsyn	 vil	 få	 bedre	 og	 skærpede	

håndhævelsesmuligheder.		

4.2.	Lovens	anvendelsesområde:		

PDL	 beskytter	 privatlivets	 fred,	 og	 medfører	 derved	 en	 naturlig	 begrænsning	 i	

arbejdsgiverens	indhentelsesgrundlag	som	led	i	ledelsesretten38	

																																																								
36	Kromann	Reumert-	https://www.kromannreumert.com/api/news/?id=%7B47E3ED44-1DC6-
4464-87EC-76743B4A045D%7D&type=pdf	d.	20.	Februar	2016		
37	http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5455-2016-INIT/da/pdf		d.	19.	marts	
38	Blume,	Peter:	Databeskyttelse	på	arbejdsmarkedet,	side	22	
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”Loven	gælder	for	behandling	af	personoplysninger,	som	helt	eller	delvis	foretages	ved	hjælp	
af	elektronisk	databehandling,	og	for	ikke-elektronisk	behandling	af	personoplysninger,	der	

er	eller	vil	blive	indeholdt	i	et	register”		jf.	PDL	§	1,	stk.	1	

	

Loven	 finder	 derved	 anvendelse	 når,	 der	 er	 tale	 om	 elektronisk	 databehandling	 af	

personoplysninger	 jf.	 PDL	 §	 1,	 stk.	 1.	 Ved	 elektronisk	 databehandling	 menes	 der	 en	

behandling	 af	 data	 via.	 et	 elektronisk	medie,	 computer,	 eller	 via.	 et	 system.	 Herunder	

indsamling,	 analyse,	 opbevaring	 eller	 videregivelse	 af	 dataoplysninger39	Derved	 er	 alt	

databehandling	i	dagens	Danmark	stort	set	omfattet	af	loven.			

”Loven	gælder	tillige	for	anden	ikke-elektronisk	systematisk	behandling,	som	udføres	for	
private,	og	som	omfatter	oplysninger	om	personers	private	eller	økonomiske	forhold	eller	i	

øvrigt	oplysninger	om	personlige	forhold…”	jf.	PDL	§	1,	stk.	2	

Indenfor	 den	 private	 sektor	 gælder	 således,	 at	 også	 anden	 ikke-elektronisk	 data-

behandling	 af	 personoplysninger	 er	 omfattet	 af	 PDL.	 Ikke-elektronisk	 behandling	 af	

oplysninger,	der	sker	systematisk,	for	eksempel	ved	et	papirkartotek	er	således	omfattet.	

Denne	form	for	behandling	vil	være	den	oplagte	i	en	ansættelsesproces	også	i	forhold	til,	

at	 formålet	 med	 denne	 afhandling	 er,	 at	 belyse	 indhentelse	 og	 anvendelse	 af	

helbredsoplysninger	på	det	private	arbejdsmarked,	som	foregår	ved	manuel	behandling	

af	personoplysninger	jf.	PDL	§	1,	stk.	2.		

	

Det	følgende	afsnit	vil	udlede,	hvad	der	forstås	ved	personoplysninger	i	henhold	til	PDL.		

4.2.1.Definitionen	af	personoplysning:		

En	 personoplysning	 er	 enhver	 form	 for	 information	 om	 en	 identificeret	 eller	

identificerbar	 fysisk	 person	 jf.	 PDL	 §	 3,	 stk.	 1.	 Herved	 forstås	 oplysninger,	 som	 kan	

henføres	til	én	bestemt	fysisk	person40.	Oplysninger	kan	både	være	oplysninger	på	skrift,	

et	 billede,	 biologisk	 eller	 genetisk	 materiale,	 som	 kan	 identificere	 en	 persons	

helbredstilstand.		

																																																								
39	Blume,	Peter:	Databeskyttelse	på	arbejdsmarkedet,	side	27	
40	Jensen,	Ulrich	Stigaard:	Persondataloven	og	sagsbehandlingen	i	praksis,	side	22	
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PDL	 dækker	 alle	 typer	 af	 personlige	 oplysninger,	 men	 der	 foreligger	 ikke	 det	 samme	

beskyttelsesniveau	 ved	 de	 forskellige	 typer	 af	 personoplysninger.	 Herudover	 er	 de	

forskellige	 typer	 af	 oplysninger	 underlagt	 forskellige	 behandlingsprocedurer.	

Personoplysninger	 inddeles	 i	 3	 hovedgrupper;	 almindelige	 oplysninger	 jf.	 PDL	 §	 6,	

følsomme	oplysninger	jf.	PDL	§	7	og	semifølsomme	oplysninger	jf.	PDL	§	8.	

	

Ved	 almindelige	 oplysninger	 er	 der	 tale	 om	 den	 fysiske	 persons	 navn,	 adresse,	

kontooplysninger	 mv.	 Der	 forefindes	 adskillige	 hjemler	 til	 behandling	 af	 denne	 type	

oplysninger,	ud	over	at	der	også	bør	foreligge	et	samtykke	fra	lønmodtageren	jf.	PDL	§	6.	

Den	dataansvarlige	kan,		hvis	der	foreligger	et	legitim	eller	sagligt	forhold,	indhente	disse	

såkaldte	”almindelige	oplysninger”,	uden	et	samtykke	fra	den	fysiske	person.			

	

Følsomme	 oplysninger	 vedrører	 en	 lønmodtagers	 seksualitet,	 religion,	 race	 eller	

helbredsmæssige	forhold	jf.	PDL	§	7	og	EU-direktivets	artikel	8.	For	at	den	dataansvarlige	

kan	 behandle	 personfølsomme	 oplysninger	 om	 en	 lønmodtager,	 skal	 behandlingen	

overholde	 god	 databehandlingsskik,	 og	 der	 skal	 foreligge	 et	 specifikt	 samtykke	 fra	 en	

lønmodtager.	Det	vil	 sige,	 at	personfølsomme	oplysninger	alene	må	behandles,	 såfremt	

lønmodtageren	 selv	 har	 offentliggjort	 oplysninger,	 eller	 oplysningerne	 behandles	 efter	

reglerne	 om	 god	 databehandlingsskik,	 og	 et	 samtykke	 fra	 lønmodtageren	 foreligger.	

Endeligt	kan	det	lade	sig	gøre,	hvis	behandlingen	findes	at	være	af	nødvendig	karakter.		

	

Ved	 semifølsomme	 oplysninger	 jf.	 PDL	 §	 8	 	 er	 der	 tale	 om	 oplysninger,	 om	 strafbare	

forhold	eller	andre	rent	private	forhold.	Den	dataansvarlige	må	ved	sådanne	oplysninger	

også	kun	behandle	disse	oplysninger,	såfremt	der	foreligger	god	databehandlingsskik	og	

et	samtykke	fra	lønmodtageren.41	

	

Denne	afhandling	har	 fokus	på	den	dataansvarliges	 indhentelse	af	helbredsoplysninger,	

herunder	 personfølsomme	 oplysninger	 jf.	 PDL	 §	 7,	 da	 det	 er	 denne	 bestemmelse,	 der	

																																																								
41	Specialet	vil	ikke	yderligere	behandle	de	almindelige	oplysninger	jf.	PDL	§	6	og	de	semifølsomme	
oplysninger	jf.	PDL	§	8	
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omfatter	helbredsoplysninger	som	angivet	ovenfor.	I	forlængelse	heraf	er	det	relevant	at	

belyse,	hvad	begrebet	helbredsoplysninger	indeholder	i	henhold	til	PDL.	Det	kommende	

afsnit	vil	udrede	dette.		

4.3.	Helbredsoplysninger	i	persondatalovens	forstand:		

PDL	§	7	har	til	formål	at	beskytte	personers	privatliv	og	frihedsrettigheder	i	forbindelse	

med	behandling	af	”helbredsmæssige	forhold”.	Helbredsoplysninger	defineres	i	PDL,	som	

oplysninger	der	vedrører:	

”En	fysisk	persons	tidligere,	nuværende	og	fremtidige	fysiske	eller	psykiske	tilsand	samt	
oplysninger	om	medicinmisbrug	og	misbrug	af	narkotika,	alkohol	og	lignende	

nydelsesmidler”42.	

Heraf	 kan	 det	 udledes,	 at	 helbredsoplysningsbegrebet	 i	 henhold	 til	 PDL	 omfatter	 to	

forskellige	typer	af	oplysninger.	Først	oplysninger	der	vedrører	en	persons	fysiske	eller	

psykiske	 tilstand	 og	 hernæst	 oplysninger,	 der	 vedrører	misbrug	 af	 enten	medicin	 eller	

nydelsesmidler	jf.	PDL	§	7.		

	

Det	kan	heraf	udledes,	at	et	misbrug	ikke	bliver	betragtet	som	en	sygdom	jf.	PDL,	men	at	

misbrug	stadig	er	omfattet	af	helbredsoplysningsbegrebet	jf.	PDL	§	7.	Herudover	må	der	

anvendes	 en	 bred	 fortolkning	 ved	 afgørelsen	 af,	 hvad	 der	 hører	 under	 PDL’s	

helbredsoplysningsbegreb	mht.	fysisk	og	psykisk	tilstand.	Dette	skyldes,	at	alle	personer	

er	i	en	eller	anden	form	for	tilstand	hele	tiden.	Derfor	er	det	kompliceret,	at	konkretisere	

helbredsoplysningsbegrebets	anvendelsesområde,	hvilket	medfører	at	der	ikke	er	mange	

oplysninger,	som	kan	behandles	af	en	arbejdsgiver	uden	at	falde	under	begrebet	i	PDL.		

Helbredsoplysningsbegrebet	 i	 PDL	 indeholder	 såvel	 oplysninger	 om	 sygdomme,	

symptomer	 på	 sygdomme,	 samt	 misbrug	 af	 nydelsesmidler.	 Dog	 er	 mængden	 af	

retspraksis,	 der	 definere	 helbredsoplysningsbegrebet	 begrænset.	 I	 en	 afgørelse	 fra	

datatilsynet43	anføres,	 at	 en	 oplysning	 om,	 at	 en	 lønmodtager	 er	 syg,	 uden	 nærmere	

angivelse	 af	 hvori	 sygdommen	 består,	 ikke	 kan	 anses	 for	 værende	 omfattet	 af	

																																																								
42	Persondataloven	note	nr.	69	
43	Journalnummer:	2004-312-0045	
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helbredsoplysningsbegrebet	 og	 derfor	 ikke	 kunne	 betragtes,	 som	 værende	 en	

personfølsom	oplysning	jf.	PDL	§	7.	En	sådan	oplysning	som	ikke	er	konkretiseret	mht.	en	

fysisk	eller	psykisk	tilstand,	falder	i	stedet	under	PDL	§	6	om	almindelige	oplysninger44.	

Peter	Blume	argumenterer	i	sin	artikel	”Beskyttelse	af	patientoplysninger”45for,	hvorfor	en	

sådan	 oplysning	 ikke	 falder	 under	 helbredsoplysningsbegrebet.	 Blume	 eksemplificerer,	

at	 det	 vil	 være	 svært,	 at	 finde	 hjemmel	 til,	 at	man	 uden	 en	 lærers	 samtykke	 ikke	 kan	

aflyse	en	undervisningstime	med	en	begrundelse	i,	at	læreren	er	syg.	En	oplysning	om	at	

en	 person	 er	 syg,	 hvori	 der	 ikke	 bliver	 specificeret,	 hvilken	 sygdom	der	 er	 tale	 om,	 er	

derfor	 efter	 både	 Peter	 Blume’s	 og	 datatilsynets	 mening	 ikke	 oplysninger,	 som	 falder	

under	helbredsoplysningsbegrebet	i	PDL	§	7.	

	

En	 specifik	 angivelse	 af	 en	 helbredsoplysning	 kan	 derimod	 være	 omfattet	 af	 PDL	 §	 7,	

hertil	 bør	 EU-dom,	 C-101/01	 (Lindquist)	 tages	 i	 betragtning.	 Lindquistdommen	

omhandler	 Bodil	 Lindquist,	 som	 offentliggjorde	 oplysninger	 om	 sine	 kollegaer	 på	 sin	

hjemmeside.	Her	oplyste	hun,	at	en	af	hendes	kollegaer	var	deltidssygemeldt	fra	arbejde,	

grundet	en	beskadiget	fod.	Dette	er	en	helbredsoplysning,	som	er	omfattet	af	PDL	§	7,	da	

der	 er	 tale	 om	en	 specifik	 angivelse	 af	 en	helbredstilstand,	 som	er	blevet	 foretaget	 ved	

hjælp	af	elektronisk	databehandling	jf.	PDL	§	1,	stk.	1.	Dette	var	i	strid	med	PDL	§	7,	da	

helbredsoplysninger	omfatter	 alle	 såvel	 fysiske	 som	psykiske	 aspekter,	 ved	 en	persons	

helbred.			

4.4.	Indhentelse	af	helbredsoplysninger:	

Det	 følger	af	PDL	§	7,	stk.	1,	at	der	 ikke	må	behandles,	herunder	 indhentes	oplysninger	

om	 helbredsmæssige	 forhold.	 Herved	 begrænses	 arbejdsgiveren	 i	 sin	 adgang	 til	 at	

indhente	 helbredsoplysninger	 i	 en	 ansættelsessituation.	 Alene	 i	 det	 tilfælde	 hvor	 en	 af	

undtagelserne	til	PDL	§	7	er	opfyldt,	kan	arbejdsgiveren	behandle	helbredsoplysninger	i	

ansættelsesprocessen.	 Undtagelserne	 til	 PDL	 §	 7	 er	 angivet	 i	 bestemmelsens	 stk.	 2-7.	

Undtagelserne	i	PDL	§	7,	stk.	2	er	de	mest	relevante	undtagelser	for	denne	afhandling.		

	
																																																								
44	Forarbejderne	til	PDL	§	7,	note	69	
45	Blume,	Peter:	Juristen	2006	nr.	2,	”Beskyttelse	af	patientoplysninger”		
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Det	følger	af	PDL	§	7,	stk.	2,	nr.	1,	at	såfremt	den	registrerede	har	givet	sit	udtrykkelige		

samtykke	 til	 behandling	 af	 dennes	 helbredsoplysninger,	 da	 finder	 forbuddet	 i	 §	 7	 ikke	

anvendelse.	 Endvidere	 følger	 det	 af	 PDL	 §	 7,	 stk.	 2,	 nr.	 3	 at,	 forbuddet	 ikke	 finder	

anvendelse	for	oplysninger,	som	er	blevet	offentliggjort	af	den	registrerede	selv.		

	

I	 nogle	 tilfælde	 kan	 det	 være	 af	 afgørende	 karakter	 for	 arbejdsgiveren,	 at	 behandle	

personfølsomme	oplysninger	om	en	lønmodtager.	Derfor	hjemler	undtagelsen	i	stk.	2,	nr.	

4	at	når:	

”Behandlingen	er	nødvendig	for,	at	et	retskrav	kan	fastlægges,	gøres	gældende	eller	
forsvares”	

Da	 kan	 behandling	 af	 helbredsoplysninger	 om	 en	 lønmodtager	 alligevel	 foretages.	 En	

arbejdsgiver	kan	have	krav	på	at	få	informationer	om	en	lønmodtagers	helbredsmæssige	

forhold,	hvis	en	lønmodtager	er	syg.	I	en	sådan	situation	kan	det	være	en	vigtig	faktor	for	

arbejdsgiver	at	indhente	oplysninger	om	dette,	for	at	kunne	fastlægge	et	retskrav.	Dette	

kan	eksempelvis	være	dagpengerefusion.		

	

Herudover	 følger	 det	 af	 PDL	 §	 2,	 stk.	 1,	 at	 når	 regler	 i	 anden	 særlovgivning	 giver	

lønmodtagerne	 en	 bedre	 beskyttelse,	 da	 har	 disse	 love	 forrang.	 Anden	 særlovgivning	

kunne	 eksempelvis	 være	 HOL.	 Dog	 fremgår	 det	 af	 forarbejderne	 til	 PDL,	 at	 hvis	

retsbeskyttelsen	er	dårligere	i	anden	særlovgivning,	da	er	PDL	reglerne	stadig	gældende.	

HOL	finder	alene	anvendelse	for	personfølsomme	oplysninger,	som	er	reguleret	af	HOL.	

De	områder	som	 loven	 ikke	 regulerer,	 skal	derved	behandles	efter	 reglerne	 i	PDL.	PDL	

optræder	på	den	baggrund	som	lex	generalis	og	benyttes	til,	at	regulerer	behandlingen	af	

personfølsomme	oplysninger,	som	ikke	er	reguleret	i	anden	særlovgivning.		

	

I	det	følgende	afsnit	vil	behandlingsreglerne	i	PDL	blive	gennemgået.	

4.5.	Behandlingsreglerne	indenfor	persondataloven	

PDL	 regulerer	 behandlingen,	 herunder	 indhentelse,	 anvendelse,	 registrering	 og	

videregivelse,	af	personfølsomme	oplysninger.	Behandling	er	enhver	form	for	håndtering	
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af	oplysninger,	derved	forstås	begrebet	behandling	 i	en	bred	forstand46.	Ved	indsamling	

af	 oplysninger	 skal	 den	dataansvarlige	 opnå	kendskab	 til	 personoplysninger,	 dette	 kan	

ske	 ved	 at	 oplysningerne	 indhentes	 af	 lønmodtageren	 eller	 ved	 hjælp	 af	 andre	 kilder	

såsom,	databaser	eller	registre.	Der	kan	derved	udledes,	at	når	man	gør	oplysningerne	til	

genstande	for	behandlingen,	da	bliver	behandling	som	foretages	omfattet	af	PDL.	jf.	PDL	§	

3,	 nr.	 2.	 I	 dom	 C-101/01	 eksemplificeres	 behandlingsbegrebet.	 I	 denne	 dom	 blev	 der	

foretaget	behandling	af	personoplysninger	via.	internettet	ved	hjælp	af	edb,	hvilket	udgør	

en	behandling	af	personoplysninger	 i	PDL’s	 forstand	og	den	dataansvarlige	skal	derved	

overhold	 reglerne	 i	 loven.	Derved	 foreligger	 der	 nogle	 grundlæggende	 regler,	 som	den	

dataansvarlige	 skal	 overholde,	 ved	 behandlingen	 af	 en	 lønmodtagers	 person-

oplysninger.47	Dette	medfører,	at	ledelsesretten	suppleres	og	begrænses	af	PDL.		

	

Udgangspunktet	for	behandling	i	henhold	til	PDL	er,	at	jo	mere	følsomme	oplysninger	en	

arbejdsgiver	 skal	 behandle,	 jo	 mere	 restriktiv	 bliver	 PDL.	 Herudover	 gælder	 for	

behandlingen	 af	 personfølsomme	 oplysninger,	 et	 par	 generelle	 regler	 der	 vil	 blive	

gennemgået	i	det	følgende.	

4.5.1.	God	databehandlingsskik	

Det	følger	af	PDL	§	5,	stk.	1,	at	oplysninger	skal	behandles	i	overensstemmelse	med	god	

databehandlingsskik.	 God	 databehandlingsskik	 er,	 at	 databehandling	 skal	 være	 sket	

rimeligt	og	lovligt.48	Formålet	med	god	databehandlingsskik	er,	at	den	dataansvarlige	kun	

må	behandle	data,	hvis	der	er	et	udtrykkeligt	angivet	og	sagligt	formål	 jf.	PDL	§	5,	stk.	2.		

En	arbejdsgiver	må	derved	ikke	behandle	oplysninger,	der	ikke	er	nødvendige	i	medfør	af	

det	saglige	forhold.	Derudover	skal	den	dataansvarlige	angive	et	veldefineret	formål	med	

behandlingen	af	data.	Dette	 er	med	 til,	 at	 lønmodtagere	 får	 en	klarhed	omkring,	hvilke	

oplysninger	der	behandles.			

	

																																																								
46	Forarbejderne	til	Persondataloven,	note	26	
47	Blume,	Peter:	Databeskyttelse	på	arbejdsmarkedet,	side	25	
48	Direktiv	95/46	EF	artikel	5,	stk.	1,	litra	a	
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Der	forefindes	ikke	meget	retspraksis	på	dette	område.	Datatilsynet	har	ikke	affattet	en	

konkret	definition	af,	hvad	der	betragtes	som	værende	omfattet	af	saglighedsprincippet	i	

PDL	§	5.	Udgangspunktet	med	saglighedsprincippet	er	dog,	at	en	arbejdsgiver	skal	have	

et	 formål	 med	 de	 oplysninger,	 som	 behandles.	 Hermed	 at	 det	 konkret	 skal	 være	

begrundet,	hvilke	helbredsoplysninger	som	er	relevante	for,	at	en	lønmodtager	kan	yde	

det	pågældende	arbejde.			

	

Af	PDL	§	5,	stk.	3	følger,	at	oplysningerne	som	behandles,	skal	være	relevante	i	forhold	til	

formålet,	 og	 at	 behandlingen	 af	 oplysninger	 skal	 overholde	 et	 proportionalitetsprincip.	

Med	proportionalitetsprincip	menes,	 at	oplysningerne	 ikke	må	gå	videre,	 end	hvad	der	

kræves	 for	 at	 opnå	 formålet	 for	 behandlingen	 af	 oplysningerne.	 Endvidere	 skal	

oplysningerne	behandles	rigtigt,	og	må	derved	ikke	være	vildledende.	Den	dataansvarlige	

har	 derved	 ansvaret	 for,	 at	 oplysningerne	 behandles	 korrekt	 jf.	 §	 5,	 stk.	 4.	 Endelig	må	

oplysningerne	 ikke	behandles	 i	 længere	 tid	 end	det	 saglige	 formål	 foreligger,	herunder	

må	oplysningerne	ikke	opbevares	i	 længere	tid,	end	hvad	der	er	nødvendigt	for	at	opnå	

indsamlingsformålet	jf.	PDL	§	5	stk.	5.			

	

Derved	opfylder	arbejdsgiveren	kravet	om	god	databehandlingsskik,	når	arbejdsgiveren	

behandler	 data	 med	 et	 udtrykkeligt	 angivet	 og	 sagligt	 formål,	 og	 der	 alene	 behandles	

relevante	og	specifikke	oplysninger	i	overensstemmelse	med	proportionalitetsprincippet	

jf.	PDL	§	5.		

4.5.2.	Godkendelse	af	datatilsynet	

Datatilsynet	 er	 en	 uafhængig	 myndighed,	 som	 fører	 tilsyn	 med,	 om	 reglerne	 i	 PDL	

overholdes	 og	 anvendes	 korrekt49.	Nogle	 typer	 af	 data	 forudsætter	 en	 godkendelse	 fra	

datatilsynet.	Det	vil	sige,	at	der	skal	 indhentes	en	særskilt	godkendelse	 fra	datatilsynet,	

før	en	arbejdsgiver	kan	påbegynde	indsamling	og	behandling	af	data.	Dette	gælder	blandt	

andet	for	følsomme	og	semifølsomme	oplysninger.	Dog	gælder	der	 ikke	de	samme	krav	

med	hensyn	til,	at	få	godkendelse	af	datatilsynet	ved	de	almindelige	oplysninger.		

																																																								
49	www.datatilsynet.dk			
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For	private	 arbejdsgivere	 er	udgangspunktet,	 at	 enhver	behandling	 af	 personfølsomme	

oplysninger	 skal	 anmeldes,	 før	 de	 iværksættes	 jf.	 PDL	 §	 48.	 Reglerne	 i	 PDL	 §	 48	 er	

undtaget	i	tilfælde,	hvor	det	er	af	nødvendig	karakter	at	indhente	helbredsoplysninger	jf.	

PDL	 §	 49.	 Disse	 typer	 af	 tilfælde	 kan	 eksempelvis	 være,	 at	 oplysninger	 om	 en	

lønmodtager	 ikke	 omfatter	 oplysninger,	 som	 er	 nævnt	 i	 PDL	 §	 7,	 stk.	 1,	 eller	 når	

muligheden	for	at	 foretage	behandling	af	oplysninger	om	helbredsforhold	er	nødvendig	

til,	at	opfylde	bestemmelser	i	lov.		

4.5.3	Øvrige	pligter	som	PDL	indeholder		

Udover	 ovenstående	 er	 der	 også	 nogle	 øvrige	 pligter,	 der	 skal	 overholdes	 ifølge	 PDL,	

herunder	at	den	dataansvarlige	har	en	oplysningspligt	overfor	lønmodtageren,	hvilket	vil	

sige,	at	arbejdsgiveren	skal	 sikre	sig	at	 lønmodtageren	orienteres	om,	at	der	behandles	

data	om	vedkommende.50	Derudover	skal	lønmodtageren	orienteres	om,	at	indhentelsen	

af	oplysninger	sker	på	den	korrekte	måde	jf.	PDL	§§	28	og	29.	Yderligere	gælder	der	en	

indsigtsret.	En	 lønmodtager	skal	have	 indsigt	 i,	hvilke	data	der	behandles,	og	skal	have	

mulighed	 for	 at	 få	 slettet	 eller	 omskrevet	 i	 oplysninger,	 som	 enten	 er	 forældet	 eller	

måske	direkte	forkert	jf.	PDL	§	31,	§	35	og	§	37.		

Den	 dataansvarlige	 skal	 have	 et	 højt	 sikkerhedsniveau,	 når	 der	 behandles	 data	 om	

personlige	 oplysninger.	 Herunder	 skal	 der	 indføres	 sikkerhedsforanstaltninger	 på	

organisatorisk	 og	 teknisk	 plan,	 der	 gør,	 at	 oplysninger	 om	 fysiske	 personer	 ikke	

hændeligt	 eller	 ved	 uvedkommende	 tredjemænds	 indtræden	 i	 systemerne	 tilgår	 andre	

eller	 offentliggøres.	 Hermed	 skal	 sikkerhedsniveauet	 følge	med	 teknologien	 for,	 at	 der	

kan	 være	 tale	 om,	 at	 kravet	 om	 et	 højt	 sikkerhedsniveau	 overholdes	 af	 den	

dataansvarlige	jf.	PDL	§	41,	stk.	3.		Dette	skyldes	især,	at	hacking	er	blevet	mere	udbredt	

med	årene,	og	sikkerhedsniveauet	derfor	skal	kunne	beskytte.		

	

																																																								
50	Blume,	Peter:	Persondatabeskyttelse	i	den	private	sektor,	side	54	
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Datatilsynet	har	bedømt	en	sag51,	hvor	K	havde	klaget	over,	at	Rebild	Kommune	havde	

fremsendt	personfølsomme	oplysninger	via	ukrypteret	e-mail.	Datatilsynet	vurderede,	at	

da	Rebild	Kommune	havde	fremsendt	personfølsomme	oplysninger	via	det	åbne	interne	

betød	dette,	at	man	ikke	levede	op	til	sikkerhedsforanstaltningerne	ifølge	PDL	§	41,	stk.	3.	

Databehandleren	 har	 ansvaret	 for,	 at	 kravet	 om	 behandlingssikkerhed	 ved	

personfølsomme	oplysninger	overholdes	og	 iagttages,	hvilket	 ikke	var	 tilfældet	 i	denne	

afgørelse.		

	

Det	 er	 relevant	 for	 afhandlingen,	 at	 gennemgå	 hvad	 der	 sker	 med	 oplysninger	 af	

jobansøgere,	 som	 ikke	 bliver	 tilbudt	 ansættelse.	 I	 følgende	 afsnit	 vil	 dette	 blive	

gennemgået.		

4.6.	Jobansøgere	som	ikke	opnår	ansættelse:		

Når	en	jobansøger	søger	en	stilling	i	en	virksomhed,	og	derfor	sender	en	ansøgning,	giver	

jobansøgeren	samtykke	til,	at	den	pågældende	virksomhed	kan	gøre	brug	af	ansøgningen,	

og	de	informationer	der	foreligger.	Hvis	vedkommende	ikke	bliver	ansat	i	virksomheden,	

da	 kan	 virksomheden	 ikke	 opbevare	 ansøgningen,	medmindre	 virksomheden	 har	 gjort	

jobansøgeren	 bekendt	 med,	 at	 man	 vil	 gøre	 dette	 og	 hvordan	 opbevaringen	 af	

ansøgningen	foregår.	Der	kan	i	de	fleste	tilfælde	være	en	interesse	for	en	jobansøger	i,	at	

en	virksomhed	beholder	ens	oplysninger,	nemlig	ved	behov	for	ekstra	arbejdskraft.	Det	

er	 dog	 op	 til	 en	 jobansøger,	 om	 disse	 oplysninger	 skal	 gemmes	 eller	 slettes	 fra	 en	

virksomheds	 kartotek.	 En	 arbejdsgiver	 må	 heller	 ikke	 opbevare	 oplysninger	 om	 en	

jobansøger	i	længere	tid,	end	hvad	der	er	nødvendigt	og,	må	kun	beholde	oplysningerne	

til	selve	formålet.	En	arbejdsgiver	skal	derved	stadig	overholde	god	databehandlingsskik	

i	tilfælde	af,	at	vedkommende	ikke	bliver	ansat	i	dennes	virksomhed.52			

Hvis	der	i	en	ansøgning	anføres	nogle	personfølsomme	eller	semifølsomme	oplysninger,	

herunder	 straffeattest,	 da	 er	 det	 ikke	 nok	 for	 en	 virksomhed	 at	 få	 et	 samtykke	 fra	

jobansøgeren.	 Hvis	 en	 virksomhed	 vil	 opbevare	 en	 ansøgning	 med	 disse	 former	 for	

																																																								
51	Journalnummer:	2013-313-0252	
52	Blume,	Peter:	Databeskyttelse	på	arbejdsmarkedet,	side	71	



	

	 32	

personfølsomme	 oplysninger,	 skal	 virksomheden	 have	 godkendelse	 fra	 datatilsynet	 til	

opbevaring	heraf.53			

4.7.	Ansættelsessamtalen	og	indhentelse	af	referencer:		

Fremlægger	 en	 jobansøger	 selv	 helbredsoplysninger	 om	 vedkommende,	 da	 kan	 en	

arbejdsgiver	 kun	 anvende	 disse	 oplysninger,	 hvis	 der	 foreligger	 et	 samtykke	 fra	

jobansøgeren.	 Derudover	 skal	 reglerne	 om	 god	 databehandlingsskik	 overholdes	 af	

arbejdsgiveren	jf.	PDL	§	5.		

	

Indhentelse	af	referencer	kan	kun	ske,	hvis	der	er	givet	en	frivillig,	informeret	og	specifik	

viljestilkendegivelse	 fra	 lønmodtageren	 til	 den	 dataansvarlige	 først	 da	 er	 samtykket	

endeligt	 gyldigt,	 jf.	 PDL	 §	 3,	 stk.	 8.	 	 Når	 et	 samtykke	 er	 givet,	 skal	 den	 dataansvarlige	

stadig	overholde	god	databehandlingsskik	i	PDL	§	5.	

	

Der	stilles	et	større	krav	til	en	jobansøgers	samtykke,	når	der	skal	indhentes	referencer,	

som	omhandler	personfølsomme	oplysninger54.	De	fleste	jobansøgere	vil	dog	give	deres	

samtykke	 til,	 at	 en	 potentiel	 arbejdsgiver	 kan	 indhente	 referencer	 fra	 tidligere	

arbejdsgivere.	 En	 arbejdsgiver	 kan	med	 fordel	 i	 en	 referenceproces	 gøre	 jobansøgeren	

opmærksom	 på,	 at	 man	 kan	 modtage	 oplysninger	 fra	 tidligere	 arbejdsgiver,	 som	 kan	

indgå	 i	 den	 samlede	 vurdering.	 Konsekvenserne	 ved,	 at	 en	 jobansøger	 ikke	 vil	 give	

samtykke	til	indhentelse	af	referencer	kan	være,	at	jobansøgerne	ikke	opnår	ansættelse.	I	

en	sådan	situation	betragtes	et	samtykke	fra	en	jobansøger	som	et	frivilligt	samtykke.55		

4.8.	Delkonklusion:		

Ovennævnte	kan	udledes,	 at	helbredsoplysningsbegrebet	 i	 henhold	 til	 PDL	omfatter	 en	

bred	vifte	af	sygdomme,	symptomer	eller	andre	lidelser,	både	tidligere,	nuværende	eller	

fremtidige	 helbredsoplysninger.	 Helbredsoplysninger	 er	 oplysninger	 om	 en	 fysisk	

																																																								
53	Blume,	Peter:	Databeskyttelse	på	arbejdsmarkedet,	side	72	
54	Dette	vil	blive	uddybet	i	gennemgangen	af	dom	U2011.2343H	i	afsnit	5.2.	
55	Blume,	Peter:	Databeskyttelse	på	arbejdsmarkedet,	side	56	
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persons	helbred,	som	har	et	beskyttelsesbehov,	da	der	via.	disse	oplysninger	kan	opnås	

et	 kendskab	 til	 vedkommendes	personlighed	og	privatliv.	 Personfølsomme	oplysninger	

skal	 respekteres	 for,	 at	 der	 ikke	 sker	 krænkelse	 på	 individets	 privatliv,	 og	 sådanne	

oplysninger	skal	behandles	i	henhold	til	god	databehandlingsskik	jf.	PDL	§	5		

	

I	datatilsynets	afgørelse	belyses,	at	en	helbredsoplysning	skal	være	konkret	før	den	kan	

være	 omfattet	 af	 PDL	 §	 7.	 En	 oplysning	 skal	 derved	 indeholde	 konkrete	 og	 relevante	

oplysninger	om	en	persons	fysiske	eller	psykiske	tilstand	eller	misbrug	af	nydelsesmidler	

før,	 der	 kan	 være	 tale	 om,	 at	 disse	 oplysninger	 er	 beskyttet	 af	 helbredsoplysnings-

begrebet	 i	 PDL’s	 forstand.	 Det	 grundlæggende	 er,	 at	 hvis	 der	 findes	 anden	 lovgivning,	

som	giver	lønmodtageren	en	bedre	retsstilling	end	det,	som	er	beskrevet	i	PDL,	da	finder	

disse	regler	anvendelse	i	stedet	jf.	PDL	§	2,	stk.	1.	På	det	arbejdsmarkedsmæssige	område	

finder	HOL	anvendelse,	da	denne	lov	stiller	lønmodtageren	bedre	end	reglerne	i	PDL,	og	

derfor	går	HOL	forud	for	PDL56.		

	

I	 følgende	 afsnit	 vil	 helbredsoplysningsbegrebet	 i	 de	 to	 beskyttelseslove,	 henholdsvis	

HOL	 og	 PDL	 blive	 sammenlignet.	 Det	 vil	 blive	 analyseret,	 hvordan	

helbredsoplysningsbegrebet	 i	 de	 to	 beskyttelseslove	 adskiller	 sig	 fra	 hinanden.	 For	 at	

illustrere,	 hvor	 PDL	 og	 HOL	 adskiller	 sig	 fra	 hinanden,	 vil	 Højesteretsdommen,	 som	

omhandler	en	jobansøgers	alkoholmisbrug,	blive	inddraget	i	afhandlingen.		

																																																								
56	Blume,	Peter:	Databeskyttelse	på	arbejdsmarkedet,	side	37	



	

	 34	

5.	Analyse	af	helbredsoplysningsbegrebet	

PDL	og	HOL	er	sammenlignelige,	da	helbredsoplysningsbegrebet	i	begge	love	omfatter	en	

bred	 vifte	 af	 sygdomme	 og	 symptomer	 på	 sygdomme,	 som	 både	 kan	 være	 af	

længerevarende	og	kortvarende	karakter.	Helbredsoplysningsbegrebet	i	de	to	love	har	ud	

fra	 lovenes	 definition	 samme	 anvendelsesområde.	 Dog	 defineres	 helbredsoplysnings-

begrebet	forskelligt	i	de	to	loves	forarbejder.		

	

Helbredsoplysningsbegrebet	 i	 forarbejderne	 til	 PDL	 omfatter	 både	 fysiske	 og	 psykiske	

tilstande	 samt	 brugen	 af	 nydelsesmidler	 herunder	 tidligere,	 nuværende	 og	 fremtidlige	

tilstande	 af	 både	 fysisk	 og	 psykisk	 karakter.	 Hvorimod	 helbredsoplysningsbegrebet	 i	

forarbejderne	 til	 HOL	 dækker	 over	 oplysninger	 om	 sygdomme	 og	 symptomer	 på	

sygdomme,	som	har	en	betydning	for	arbejdsudførelsen,	ved	det	pågældende	arbejde.		

Herved	kan	det	udledes,	at	PDL	har	en	bredere	fortolkning	af	helbredsoplysningsbegrebet	

end	HOL,	idet	en	fysisk	og	psykisk	tilstand	har	en	bred	fortolkning.	Dette	kan	begrundes	i,	

at	 næsten	 alle	 former	 for	 tilstande	 falder	 under	 begrebet,	 og	 der	 er	 derved	 ikke	mange	

oplysninger,	 som	en	arbejdsgiver	kan	behandle,	medmindre	disse	 falder	 ind	under	én	af	

undtagelserne	 i	enten	PDL	§	7	eller	 i	§§	48	og	49.	 	Helbredsoplysningsbegrebet	 i	HOL	er	

derved	 mere	 specifik	 defineret,	 da	 der	 i	 loven	 stilles	 større	 krav	 til,	 hvilke	 typer	 af	

sygdomme	 der	 er	 omfattet	 af	 begrebet,	 og	 at	 oplysningerne	 skal	 have	 en	 betydning	 for	

lønmodtagerens	evne	til	at	udføre	det	pågældende	arbejde.		

	

Der	 hvor	 helbredsoplysningsbegrebet	 i	 de	 to	 love	 adskiller	 sig	 fra	 hinanden,	 er	 ved	

misbrug	 af	 alkohol	 eller	 andre	 former	 for	 nydelsesmidler.	 I	 PDL	 fremgår	 det	 af	

forarbejderne,	 at	 loven	 omfatter	 misbrug	 af	 alkohol	 eller	 andre	 former	 for	

nydelsesmidler,	 hvilket	 ikke	 fremgår	 i	 HOL.	 Derfor	 er	 Alkoholmisbrug	 omfattet	 af	

beskyttelsen	af	helbredsoplysninger	i	PDL	§	7.	På	den	baggrund	må	en	arbejdsgiver	gerne	

behandle	 oplysninger	 vedrørende	 misbrug	 af	 alkohol	 eller	 andre	 former	 for	

nydelsesmidler,	såfremt	behandlingen	er	foretaget	efter	god	databehandlingsskik	jf.	PDL	

§	 5,	 og	 oplysningerne	 er	 ikke	 beskyttet	 af	 den	mere	 yderliggående	 beskyttelse	 i	 HOL.	

Dette	 efterlader	 en	 diskuterbar	 gråzone,	 da	 det	 kan	 være	 af	 afgørende	 karakter	 for	 en	
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arbejdsgivers	 indhentelse	 af	 sådanne	 oplysninger,	 om	 en	 lønmodtagers	 misbrug	 af	

alkohol	eller	andre	former	for	nydelsesmidler	falder	under	PDL	eller	HOL.	I	HOL	fremgår	

der	kun,	om	en	arbejdsgiver	kan	foretage	en	alkoholtest	af	en	lønmodtager,	men	ikke	om	

oplysninger	 om	 misbrug	 af	 alkohol	 falder	 under	 helbredsoplysningsbegrebet.	 En	

arbejdsgiver	må	således	gerne	 indhente	oplysninger	om	misbrug	af	alkohol	eller	andre	

former	 for	 nydelsesmidler,	 hvis	 disse	 oplysninger	 behandles	 efter	 PDL’s	 regler.	

Spørgsmålet	 er	 dog,	 om	misbrug	 af	 alkohol	 eller	 andre	 former	 for	 nydelsesmidler	 kan	

falde	under	helbredsoplysningsbegrebet	i	henhold	til	HOL.		

	

For	 at	 kunne	 belyse	 spørgsmålet,	 er	 det	 væsentligt	 at	 afgøre,	 hvilken	 af	 de	 to	

beskyttelseslove	 der	 findes	 at	 have	 forrang.	 Herudover	 er	 det	 væsentligt,	 at	 afgøre,	

hvorvidt	et	misbrug	af	alkohol	eller	andre	former	for	nydelsesmidler	kan	henføres	under	

sygdomsbegrebet	i	HOL.	Dette	vil	blive	belyst	i	de	følgende	afsnit.		

5.1.	HOL	tillægges	forrang	

Helbredsoplysninger	 i	PDL	 indeholder	 lex	generalis	 regler,	 som	omfatter	helt	 generelle	

krav	 til	 behandlingen	 af	 helbredsoplysninger,	 som	 gælder	 for	 en	 arbejdsgiver.	 En	

arbejdsgiver	 kan	 ikke	med	 henvisning	 til	 PDL	 indhente	 helbredsoplysninger,	men	 skal	

overholde	 HOL’s	 skærpede	 krav,	 hvilket	 skyldes57,	 at	 der	 i	 PDL	 §	 2,	 stk.	 1	 findes	 en	

bestemmelse	 om,	 at	 behandling	 af	 personoplysninger	 i	 anden	 lovgivning	 går	 forud	 for	

reglerne	i	PDL	58:	

”regler	om	behandling	af	personoplysninger	i	anden	lovgivning	som	giver	den	registrerede	en	
bedre	retsstilling	går	forud	for	reglerne	i	denne	lov”		

Dette	betyder,	at	HOL’s	regler	er	 lex	specialis,	og	anvendes	 frem	for	PDL	på	de	områder,	

hvor	både	HOL	og	PDL	egentlig	finder	anvendelse.	Men	da	misbrug	af	nydelsesmidler	ikke	

er	 omfattet	 af	 HOL’s	 helbredsoplysningsbegreb,	 går	 HOL	 ikke	 ind	 og	 beskytter	

behandlingen	 af	 sådanne	 oplysninger.	 Derfor	 falder	 misbrug	 af	 nydelsesmidler	 under	

PDL’s	 behandlings	 regler.	 Der	 gælder	 til	 gengæld	 de	 almindelige	 databeskyttelsesretlige	

																																																								
57	Som	nævnt	ovenstående	i	afsnit	2.3	
58	Blume,	Peter:	Databeskyttelse	på	arbejdsmarkedet,	side	65	
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regler	 i	 forhold	 til	 registrering,	 og	 anden	 form	 for	 behandling	 af	 indhentede	

helbredsoplysninger	i	forhold	til	PDL.		

	

I	forhold	til	indhentelse	af	helbredsoplysninger	tillægges	HOL	derved	forrang	i	de	tilfælde,	

hvor	 HOL	 og	 PDL	 dækker	 over	 de	 samme	 beskyttelsesområder.	 	 Dette	 skyldes,	 at	 HOL	

giver	en	lønmodtager	eller	en	jobansøger	en	bedre	beskyttelse,	da	en	arbejdsgiver	kun	kan	

indhente	oplysninger,	der	er	væsentlige	for	det	pågældende	arbejde.	Hvor	PDL	alene	har	

til	 formål,	 at	 beskytte	 mod	 en	 arbejdsgivers	 behandling	 af	 helbredsoplysninger	 på	 de	

områder	 som	 ikke	 allerede	 er	 beskyttet	 af	 anden	 lovgivning	 på	 området,	med	 en	 bedre	

retsstilling.	Herved	yder	PDL	kun	beskyttelse	 af	misbrug	 af	 alkohol	 og	 andre	 former	 for	

nydelsesmidler	under	helbredsoplysningsbegrebet	i	ansættelsesprocessen.		

	

Idet	 HOL	 findes	 at	 have	 forrang,	 er	 det	 væsentligt	 for	 afgørelsen	 af,	 om	 oplysninger	

vedrørende	 et	 misbrug	 af	 alkohol	 eller	 andre	 former	 for	 nydelsesmidler	 nyder	

beskyttelse	 efter	 HOL	 at	 afgøre,	 hvorvidt	 misbrugene	 kan	 henføres	 under	

sygdomsbegrebet	i	HOL	§	2,	stk.	1.		

5.2.	Misbrug	af	alkohol	eller	andre	former	for	nydelsesmidler	

Misbrug	 af	 alkohol	 betragtes	 som	 en	 sygdom	 ifølge	 sundhedsvæsnet	 i	 Danmark59 .	

Alkoholikere	kan	til	en	vis	grad	skjule	deres	misbrug,	da	det	er	en	sygdom,	der	udvikler	sig	

gradvist.	Et	misbrug	af	alkohol	eller	andre	former	for	nydelsesmidler	kan	være	forbundet	

med	blandt	andet	psykiatriske	sygdomme	samt	sociale	og	erhvervsmæssige	problemer.60		

Sygdommen	 er	 med	 til	 at	 påvirke	 en	 alkoholikers	 personlighed,	 og	 symptomerne	 kan	

derved	variere	fra	person	til	person.	De	generelle	adfærdstræk	ved	en	lønmodtager	med	et	

alkohol	 misbrug	 kan	 være	 angst,	 fravær	 fra	 arbejde,	 tab	 af	 arbejde	 eller	 kronisk	

depression,	som	kan	resultere	i	en	permanent	mental	svækkelse61	

	

																																																								
59	jf.	sundhed.dk		
60	www.sundhed.dk	den	23.	Marts	2016	
61	http://www.dcaa.dk/images/downloads/Sygdommen_alkoholisme_2014.pdf	d.	23	marts	
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Grundet	adfærdstrækkene	ved	en	lønmodtagers	misbrug	af	alkohol,	kan	der	argumenteres	

for,	 at	 disse	 kan	 have	 en	 betydning	 for	 en	 lønmodtagers	 arbejdsdygtighed	 ved	 et	 givet	

arbejde.	 Dette	 understøtter	 argumenterne	 for,	 at	 et	 misbrug	 af	 alkohol	 bør	 omfattes	 af	

helbredsoplysningsbegrebet	 i	 HOL.	 	 Spørgsmålet	 er,	 om	 alkoholmisbrug	 i	 en	 juridisk	

forstand	betragtes,	som	en	helbredsoplysning	efter	HOL.	I	U2011.2343H	afgørelsen	fandt	

Højesteret	 frem	 til,	 at	 alkoholmisbrug	 ikke	 er	 en	 helbredsoplysning,	 som	 er	 omfattet	 af	

HOL,	men	derimod	at	alkoholmisbrug	er	oplysninger,	som	er	beskyttet	af	PDL	§	7,	stk.	1.		

	

Højesteretsdommen	U2011.2343H	 omhandler	 en	 Kommunes	 indhentelse	 af	 oplysninger	

fra	 en	 jobansøgers	 tidligere	 arbejdsgiver.	 Selvom	 denne	 dom	 omhandler	 den	 offentlige	

forvaltning,	 har	 denne	 også	 en	 væsentlig	 betydning	 for	 den	 private	 sektor.	 Dommen	 er	

direkte	 overfør	bar	 til	 det	 private	 arbejdsmarked	 i	 en	 ansættelsesproces.	Denne	dom	er	

med	 til	 at	 bidrage	med	en	 afklaring	 af	 retstilstanden	på	hvilke	 typer	 af	 oplysninger,	 der	

falder	under	de	to	beskyttelsesloves	helbredsoplysningsbegreb.		

	

Sagen	 omhandlede	 A,	 som	 var	 ansat	 i	 Helsingør	 Kommune	 som	 socialrådgiver,	 	 hvor	 A		

havde	 en	 del	 sygefravær	 i	 løbet	 af	 sit	 ansættelsesforhold.	 A	 blev	 indkaldt	 til	 en	 samtale	

angående	sygefraværet,	og	her	blev	A	konfronteret	med,	at	der	gik	rygter	om,	at	A	havde	et	

alkoholmisbrug,	 hvilket	 A	 dog	 benægtede.	 Herefter	 blev	 A	 afskediget	 grundet	 sit	 høje	

sygefravær.	A	søgte	herefter	en	stilling	hos	Hillerød	Kommune,	hvorefter	den	potentielle	

arbejdsgiver	gerne	vil	have	referencer	om	A	fra	Helsingør	Kommune.	A	gav	den	potentielle	

arbejdsgiver	 samtykke	 til	 at	 indhente	 referenceoplysninger	 fra	 Helsingør	 Kommune.	

Herfra	blev	oplysningerne	om	alkoholmisbrug	videregivet	til	den	potentielle	arbejdsgiver.	

A	blev	ringet	op	af	den	potentielle	arbejdsgiver,	som	fortalte,	at	man	ikke	kunne	tilbyde	A	

en	 ansættelse	 i	 Hillerød	 Kommune.	 Dette	 resulterede	 i,	 at	 A	 lagde	 sag	 mod	 de	 to	

kommuner	angående	uberettiget	indhentelse	og	videregivelse	af	oplysninger	om	mistanke	

af	alkoholmisbrug.		

	

Landsretten		antog	i	dommen,	at	HOL	på	samme	måde	som	PDL,	omfatter	både	sande	og	

falske	oplysninger.	Dette	er	begrundet	i,	at	de	to	loves	formål	er	at	beskytte	jobansøgere	og	

lønmodtagere	imod	misbrug	af	helbredsoplysninger.	Ifølge	landsretten	er	en	mistanke	om	

alkoholmisbrug	en	helbredsoplysning,	da	en	mistanke	om	en	helbredstilstande	kan	have	
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en	 ligeså	 skadelig	 effekt	 på	 en	 lønmodtager	 som	 en	 dokumenterbare	 helbredstilstand.	

Landsretten	mente,	at	HOL	fandt	anvendelse,	da	denne	regulerer	helbredsoplysninger	på	

arbejdsmarkedet	 også	 under	 ansættelse.	 Landsretten	 afgjorde	 derved,	 at	 Hillerød	

Kommune	havde	handlet	i	strid	med	HOL	§	2,	stk.	4,	da	det	ikke	var	blevet	undersøgt,	om	

mistanken	 om	 alkoholmisbruget	 kunne	 have	 en	 indflydelse	 på	 A’s	 arbejdsdygtighed.	

Derved	idømmes	begge	kommuner	hver	til,	at	betale	A	en	godtgørelse	på	25.000	kr.		

	

Højesteretten	stadfæstede	dog	ikke	landsrettens	afgørelse.	Højesteretten	lage	til	grund,	at	

en	mistanke	 om	 alkohol	 misbrug	 ikke	 kan	 betragtes,	 som	 oplysninger	 efter	 HOL.	 Dette	

skyldes,	 at	 et	 misbrug	 af	 alkohol	 eller	 en	 mistanke	 om	 alkohol	 ikke	 er	 en	

helbredsoplysning	i	HOL	forstand.	Denne	konklusion	blev	begrundet	 i	 to	overvejelser	fra	

højesteretten.	 Først	 og	 fremmest	 fordi	 et	 misbrug	 af	 alkohol	 eller	 andre	 former	 for	

nydelsesmidler	ikke	er	direkte	nævnt	i	HOL	§	2,	stk.	1	eller	i	dennes	forarbejder,	hvilket	vil	

sige,	 at	 de	 primære	 retskilder	 ikke	 giver	 belæg	 for,	 at	 et	misbrug	 af	 alkohol	 eller	 andre	

former	for	misbrug	af	nydelsesmidler	er	omfattet	af	helbredsoplysningsbegrebet	i	HOL.	Og	

for	 det	 andet	 fordi	 et	 misbrug	 af	 alkohol	 ikke	 var	 omfattet	 af	 begrebet	 i	 de	 tidligere	

registerlove,	som	var	gældende	på	det	tidspunkt,	hvor	HOL	blev	vedtaget.	Det	fremgår	af	

dommen,	 at	 registerlovene	 havde	 opdelt	 oplysningerne,	 som	 helbredsoplysninger	 og	

oplysninger	om	misbrug	af	nydelsesmidler.	 	Dette	resulterer	i,	at	højesteretten	lægger	til	

grund,	at	oplysninger	om	et	misbrug	af	alkohol	ikke	er	omfattet	af	HOL.		

	

Der	er	derimod	tale	om,	at	misbrug	af	alkohol	er	omfattet	af	PDL,	da	dette	direkte	står	 i	

forarbejderne	til	§	7.	Da	den	tidligere	arbejdsgiver	videregav	personfølsomme	oplysninger	

om	mistanke	for	A’s	alkoholmisbrug,	var	der	tale	om,	at	den	tidligere	arbejdsgiver	havde	

handlet	i	strid	med	PDL	§	762.		

	

A	havde	specifikt	fortalt	sin	tidligere	arbejdsgiver,	at	rygterne	om	alkoholmisbrug	ikke	var	

sande,	 og	 at	 de	 ikke	 skulle	 viderebringes.	 Der	 er	 derfor	 tale	 om	 videregivelse	 af	

oplysninger,	som	arbejdsgiver	var	bekendt	med	kunne	være	usande,	og	derved	burde	den	

tidligere	arbejdsgiver	vide,	at	sådanne	oplysninger	kan	være	stærkt	skadelige	overfor	A.		

																																																								
62	Forarbejderne	til	PDL	§	7,	note	69	
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Videregivelsen	 af	 oplysningerne	 skete	 telefonisk	 mellem	 de	 to	 kommuner,	 og	

informationerne	 blev	 givet	 ud	 fra	 den	 tidligere	 arbejdsgivers	 hukommelse.	 Så	 snart	 en	

oplysning	 er	 registreret	 elektronisk,	 er	 videregivelsen	 af	 oplysningerne	 omfattet	 af	 PDL	

uanset,	hvordan	videregivelsen	 finder	sted.	Da	oplysningerne	blev	nedskrevet	og	 lagt	på	

A’s	personalesag,	var	der	tale	om	et	manuelt	register,	som	er	omfattet	af	PDL	jf.	§	3	nr.	3.		

5.3.	Indhentelse	af		referencer	om	personfølsomme	oplysninger	

A	 gav	 samtykke	 til	 Hillerød	 Kommune,	 og	 gav	 derved	 ikke	 et	 direkte	 samtykke	 til	

Helsingør	kommune.	Det	fremgår	dog	ikke	af	PDL,	om	et	samtykke	kan	gives	til	andre	end	

den	 dataansvarlige.	 Et	 samtykke	 skal	 være	 frivilligt,	 informeret	 og	 specifikt	 før	 det	 er	

gyldigt	jf.	PDL	§	3	nr.	8.		Der	forelå	ikke	et	gyldigt	og	specifikt	samtykke	i	denne	situation,	

hvorfor	videregivelsen	af	oplysningerne	ikke	var	lovlig.	Helsingør	Kommune	var	dog	ikke	

bekendt	med	dette,	da	man	her	troede,	at	der	forelå	et	gyldigt	samtykke	fra	A.	Højesteret	

lagde	til	grund,	at	reglerne	om	en	arbejdsgivers	oplysningspligt	i	PDL	§§	28	og	29	samt	om	

reglerne	om	indsigelsesret	i	§	35	ikke	var	overtrådt,	da	den	tidligere	arbejdsgiver	ikke	var	

bekendt	med,	at	der	ikke	forelå	et	gyldigt	samtykke	fra	A.	Højesteret	lagde	derfor	til	grund,	

at	det	kun	var	Hillerød	Kommune,	der	havde	handlet	i	strid	med	PDL,	og	blev	dømt	til	at	

betale	en	godtgørelse	på	25.000	kr.		

	

Højesteret	mente	ikke,	at	der	skulle	betales	en	erstatning	til	A	mht.	om	A	ville	have	opnået	

ansættelse,	 hvis	 den	 potentielle	 arbejdsgiver	 ikke	 var	 kommet	 i	 besiddelse	 af	

oplysningerne	om	alkoholmisbrug.	I	en	sådan	situation	er	det	A,	der	har	bevisbyrden	for	at	

have	 lidt	et	 tab,	og	at	A	ville	have	opnået	ansættelse,	hvis	mistanken	om	alkoholmisbrug	

ikke	var	kommet	i	arbejdsgiverens	besiddelse.	Det	der	kan	tale	for,	at	A	burde	have	fået	en	

erstatning	kunne	være,	at	den	potentielle	arbejdsgiver	indhentede	referencer	fra	tidligere	

arbejdsgiver.	Indhentelsen	af	referencerne	kunne	skyldes,	at	Hillerød	Kommune	mente,	at	

A	havde	de	fornødne	kompetencer,	der	skulle	til	for	at	varetage	arbejdet.	Dog	kan	det	ikke	
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bevises,	at	mistanken	om	alkoholmisbrug	har	haft	en	betydning	for,	at	A	ikke	blev	ansat,	og	

på	baggrund	af	dette	har	A	ikke	krav	på	erstatning63.		

	

Dommen	klarlægger	HOL’s	 anvendelsesområde	og	 giver	 et	 indblik	 i	 forståelsen	 af	 PDL’s	

anvendelsesområde. 64 	Efter	 denne	 dom	 kan	 det	 fastslås,	 at	 alkoholmisbrug	 ikke	 er	

omfattet	af	helbredsoplysningsbegrebet	i	HOL,		da	alkoholmisbrug	ikke	er	oplistet	i	HOL	§	

2,	stk.	1,	eller	i	dennes	forarbejder.	Yderligere	kan	det	lægges	til	grund,	at	alkoholmisbrug	

ikke	er	omfattet	af	begrebet	i	de	tidligere	registerlove,	som	var	gældende	på	tidspunktet,	

hvor	 HOL	 blev	 vedtaget.	 Videregivelsen	 af	 oplysningerne	 skete	 telefonisk	 og	 blev	

nedskrevet	 og	 lagt	 på	 A’s	 personalesag,	 der	 er	 her	 tale	 om	manuel	 registrering,	 som	 er	

omfattet	 af	 PDL	 §	 3,	 nr.	 3.	 Derudover	 er	 et	 alkoholmisbrug	 omfattet	 af	 PDL	 §	 7.	 I	

forarbejderne	 til	 PDL	 §	 7	 betragtes	 alkoholmisbrug	 som	 værende	 omfattet	 af	

helbredsoplysningsbegrebet	 i	 PDL’s	 forstand.	 Der	 udledes	 derved	 ud	 fra	

højesteretsdommen,	at	et	misbrug	af	alkohol	er	omfattet	og	beskyttet	af	PDL	§	7,	stk.	1.	

5.4.	Delkonklusion:		

Begge	beskyttelseslove	opererer	med	helbredsoplysningsbegrebet.	Samtidig	har	de	begge	

til	formål	at	beskytte	en	jobansøger	eller	en	lønmodtager	fra,	at	der	ikke	bliver	indhentet	

eller	 anvendt	 personfølsomme	 oplysninger	 om	 vedkommende	 uden	 et	 udtrykkeligt	

samtykke.	Helbredsoplysningsbegrebet	i	HOL	defineres	på	en	anden	måde	end	begrebet	i	

PDL.	 Herved	 er	 der	 tale	 om	 en	 disharmoni	 i	 dansk	 ret	 inden	 for	 dette	 område.	 HOL’s	

forarbejder	klargør	ikke,	om	alkoholmisbrug	kan	anses	som	helbredsoplysninger.	Misbrug	

af	alkohol	kan	i	en	del	tilfælde	medføre	helbredsmæssige	problemer	for	en	lønmodtager,	

hvilket	 kan	 være	 et	 argument	 for,	 at	 disse	 former	 for	 oplysninger	 bør	 falde	 under	

helbredsoplysningsbegrebet	 i	 HOL.	 Selvom	 der	 ville	 være	 bedre	 beskyttelse	 af	 en	

jobansøger	 eller	 en	 lønmodtager	 ved,	 at	 loven	 omfattede	misbrug	 af	 alkohol	 eller	 andre	

former	 for	 nydelsesmidler	 og	 derved	 skabe	 en	mere	 harmonisk	 retstilstand.	 Det	 er	 dog	

blevet	afgjort	 i	U.2011.2343H	dommen,	at	misbrug	af	nydelsesmidler	 ikke	er	omfattet	af	

helbredsoplysningsbegrebet	i	HOL.		
																																																								
63	Blume,	Peter:	Juristen	nr.	8	artikel	”indhentelse	af	oplysninger	om	jobansøger”,	side	239-244	
64	Ibid	
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Højesteret	har	ved	denne	afgørelse	bidraget	med	en	fortolkning	af,	hvad	der	er	omfattet	

af	helbredsoplysninger	i	de	to	beskyttelseslove.	Herved	kan	der	konkluderes,	at	misbrug	

af	 alkohol	 eller	 andre	 former	 for	 nydelsesmidler	 ikke	 er	 omfattet	 af	

helbredsoplysningsbegrebet	 i	 HOL’s	 forstand,	 men	 at	 denne	 form	 for	 oplysninger	

derimod	er	beskyttet	af	helbredsoplysningsbegrebet	i	PDL.		

	

Selvom	 dommen	 er	 baseret	 på	 den	 offentlige	 forvaltning,	 vil	 dommen	 stadig	 være	 et	

præjudikat	 for	 en	 lignende	 situation	 på	 det	 private	 arbejdsmarked.	 Det	 må	 derfor	

antages,	 at	 for	 private	 arbejdsgivere	 vil	 en	 lignende	 situation	 stadig	 medføre	 samme	

udfald	 og	 at	 PDL	 således	 er	 den	 mest	 nærliggende	 retskilde	 når,	 der	 er	 tale	 om	

alkoholmisbrug	eller	misbrug	af	andre	nydelsesmidler.		

6.	Konklusion	af	den	juridiske	del:		

Afhandlingen	 har	 haft	 til	 formål	 at	 udlede,	 hvad	 der	 omfattes	 og	 beskyttes	 af	

helbredsoplysningsbegrebet	 i	 de	 to	 beskyttelseslove,	 PDL	 og	 HOL,	 samt	 hvornår	 en	

arbejdsgiver	må	indhente	og	anvende	helbredsoplysninger	i	en	ansættelsesproces	på	det	

private	arbejdsmarked.		

	

Det	 er	 i	 afhandlingen	 blevet	 påvist,	 at	 de	 to	 beskyttelseslove	 er	 til	 for	 at	 beskytte	 	 en	

jobansøgers	 eller	 en	 lønmodtagers	 privatliv	 mod	 at	 blive	 krænket,	 sådan	 at	 der	 ikke	

opstår	begrænsninger	for,	at	vedkommende	kan	opnå	eller	bevare	ansættelse	jf.	HOL	§	1,	

stk.	1.	Ifølge	HOL	kan	en	arbejdsgiver	kun	indhente	helbredsoplysninger,	hvis	der	er	tale	

om	 forhold,	 der	 kan	 have	 en	 væsentlig	 betydning	 for	 arbejdsudførelsen	 ved	 det	

pågældende	arbejde.	Samtidig	er	det	en	betingelse,	at	i	det	tilfælde,	hvor	arbejdsgiveren	

vil	 indhente	 sådanne	 oplysninger,	 skal	 den	 pågældende	 specifikt	 angive	 hvilke	

sygdomme	eller	 symptomer	på	 sygdomme,	 som	er	 relevante	 for	 arbejdsdygtigheden	 jf.	

HOL	§		2,	stk.	1.		

	

For	PDL	fandtes	det,	at	en	arbejdsgiver	alene	kan	indhente	helbredsoplysninger,	hvis	der	

er	 givet	 et	 gyldigt	 samtykke.	Et	 gyldigt	 samtykke	 foreligger,	 når	 en	 jobansøger	 eller	 en	
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lønmodtager	giver	et	frivilligt,	informeret	og	specifikt	samtykke	jf.	PDL	§	3,	stk.	8	jf.	PDL	§	

7,	stk.	2,	nr.	1.	En	arbejdsgiver	kan	godt	behandle	helbredsoplysninger	omfattet	af	PDL,	

hvis	 det	 falder	 under	 en	 af	 det	 nævnte	 undtagelser	 i	 PDL	 §	 7.	 Herudover	 skal	

indhentelsen	af	helbredsoplysninger	overholde	god	databehandlingsskik	i	PDL	§	5.			

	

Gennem	afhandlingen	er	det	 endvidere	udledt,	 at	HOL	har	 forrang,	 og	PDL	derved	kun	

beskytter	 indhentelse	 og	 anvendelse	 af	 oplysninger	 om	 misbrug	 af	 alkohol	 og	 andre	

former	 for	 nydelsesmidler.	 Dette	 skyldes,	 at	 hvis	 forholdet	 er	 omfattet	 af	

helbredsoplysningsbegrebet	i	begge	love,	da	tillægges	HOL	forrang	jf.	PDL	§	2,	stk.	1.	Da	

HOL	har	 en	bedre	 retsstilling	 end	PDL	på	 beskyttelsesområdet	 af	 helbredsoplysninger.		

Helbredsoplysningsbegrebet	 i	HOL	beskytter	oplysninger	om	sygdomme	og	symptomer	

på	 sygdomme	der	 har	 en	 direkte	 og	 dokumenterbar	 betydning	 for	 arbejdsdygtigheden	

ved	det	pågældende	arbejde.		

	

Samlet	kan	det	konkluderes,	at	højesteretsdommen	har	været	med	til	at	bidrage	med	en	

klar	 fortolkning	af,	hvad	de	to	beskyttelseslove	går	 ind	og	beskytter,	når	der	er	tale	om	

helbredsoplysninger.	 Heraf	 kan	 udledes,	 at	 en	 mistanke	 om	 alkoholmisbrug	 ikke	 er	

omfattet	 af	 HOL,	 da	 en	 sådan	mistanke	 ikke	 i	 juridisk	 forstand	 kan	 betragtes,	 som	 en	

sygdom	 og	 at	 sådanne	 oplysninger	 derfor	 er	 omfattet	 af	 PDL’s	 regler.	 PDL’s	

helbredsoplysningsbegreb	 beskytter	 derfor	 kun	 oplysninger	 om	misbrug	 af	 alkohol	 og	

andre	 former	 for	 nydelsesmidler,	 da	 HOL	 har	 forrang	 på	 de	 andre	 oplysninger	 om	

helbredstilstande.		
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7.	Arbejdsgiverens	økonomiske	incitamenter:	

En	 arbejdsgiver	 kan	 have	 tre	 grundlæggende	 typer	 af	 omkostninger	 i	 henhold	 til	

lønmodtagere.	For	det	 første	er	der	de	direkte	omkostninger	 (personaleudgifter)	 såsom,	

løn,	 lønaccessorier,	 bonus,	 samt	 kurser	 der	 kan	 være	 relevante	 for	 en	 virksomheds	

indkomsterhvervelse 65 .	 For	 det	 andet	 kan	 en	 arbejdsgiver	 have	 nogle	 sociale	

bidragsomkostninger,	 såsom	betaling	 til	 pension,	 sygefravær	 og	 løn	 under	 sygdom.	Den	

tredje	 omkostning	 en	 arbejdsgiver	 kan	 have,	 er	 transaktionsomkostninger.	

Transaktionsomkostninger	 er	 andre	 omkostninger	 end	 de	 ovenstående.	 Dette	 kan	 være	

udgifter	 til	 	 rekruttering,	 annoncer,	 eller	 oplæring.	 Der	 kan	 derfor	 være	 mange	

omkostninger	forbundet	med	at	ansættes	og	afskediges	lønmodtagere.		

	

Denne	 afhandling	 vil	 belyse	 en	 arbejdsgivers	 transaktionsomkostninger,	 da	 en	

arbejdsgiver	 har	 nogle	 økonomiske	 incitamenter	 ved,	 at	 nedbringe	 transaktions-

omkostninger	i	dennes	virksomhed.		

7.1.	Transaktionsomkostninger:		

En	arbejdsgiver	kan	have	en	del	transaktionsomkostninger	forbundet	med	ansættelse	og	

afskedigelse	af	lønmodtagere.	En	arbejdsgivers	økonomiske	incitamenter	er,	at	nedbringe	

disse	former	for	omkostninger.	Omkostningerne	er	knyttet	til,	når	en	lønmodtager	ind-	og	

udtræder	af	en	virksomhed.	Udover	rekrutterings,-	annonce,-	og	oplæringsomkostninger	

kan	 der	 også	 være	 nogle	 omkostninger	 forbundet	med,	 at	 sortere	 blandt	 jobansøgerne.	

Helt	generelt	vil	der	også	være	nogle	omkostninger	når	der	ansættes	nye	lønmodtagere	i	

en	 virksomhed.	 Dette	 skyldes,	 at	 en	 ny	 lønmodtager	 ikke	 er	 så	 produktiv,	 som	 allerede	

ansatte	og	en	arbejdsgiver	skal	derved	foretage	nogle	tilpasningsforpligtelser.			

	

I	 følgende	 afsnit	 vil	 rekruttering	 af	 jobansøgere	 blive	 gennemgået.	 Dels	 for	 at	 se,	 hvilke	

økonomiske	 incitamenter	 en	 arbejdsgiver	 har	 i	 en	 rekrutteringsproces,	 og	 dels	 for	 at	

belyse,	 hvordan	en	arbejdsgiver	kan	 finde	den	 rette	 jobansøger	og	derved	mindske	 sine	

transaktionsomkostninger.		

																																																								
65	http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2083493	d.	23.	April	2016	
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7.1.1	Rekruttering	af	jobansøgere:	

Hvis	man	skal	se	på	ansættelsesprocessen	i	et	økonomisk	perspektiv,	kan	en	arbejdsgiver	

have	nogle	incitamenter	ved,	at	finde	den	rette	jobansøger	til	arbejdsudførelsen.	Ansætter	

man	 en	 lønmodtager,	 der	 ikke	har	de	 rette	 kompetencer	 og	 faglige	 kvalifikationer	 til,	 at	

kunne	udføre	det	pågældende	arbejde,	da	kan	dette	have	nogle	økonomiske	konsekvenser	

for	virksomheden.	En	arbejdsgiver	vil	gerne	optimere	nytten	og	ansætte	den	mest	fagligt	

kvalificerede	lønmodtager,	da	virksomheden	derved	opnår	den	største	økonomiske	nytte.	

For	 at	 en	 arbejdsgiver	 kan	 undgå	 fejlrekruttering,	 bliver	 arbejdsgiveren	 nødsaget	 til,	 at	

kombinere	 en	 ansættelsessamtale	 med	 moderne	 HR-værktøjer.	 Dette	 kan	 eksempelvis	

være	 tests	 og	 cases.	 Disse	 former	 for	 HR-værktøjer	 vil	 gøre	 det	 nemmere	 for	 en	

arbejdsgiver,	 at	 finde	 den	 rette	 og	 bedst	 kvalificeret	 jobansøger	 til	 det	 pågældende	

arbejde.	Herunder	hjælper	værktøjerne	til,	at	få	afdækket	sandheden	omkring	ansøgerens	

personlige	 og	 faglige	 egenskaber.	 Herved	 kan	 man	 undgå	 de	 omkostninger,	 der	 kunne	

være	ved	fejlrekruttering.	66	

7.1.2	Fejlrekruttering	af	jobansøgere:		

Fejlrekruttering	er	omkostningsrigt	 for	virksomheder.	For	at	undgå	fejlrekruttering,	ville	

det	 være	 en	 optimal	 løsning	 for	 en	 arbejdsgiver,	 at	 foretage	 en	 personlighedstest	 af	

jobansøgerne.	Man	benytter	personlighedstest	til,	at	afdække	om	en	jobansøger	passer	ind	

på	arbejdspladen,	samt	om	vedkommende	er	kvalificeret	til,	at	udføre	de	arbejdsopgaver,	

en	 jobansøger	 vil	 blive	 stillet.	 	 En	 personlighedstest	 kan	 bidrage	 til,	 at	 en	 arbejdsgiver	

kommer	 i	 besiddelse	 af	 oplysninger,	 som	 kan	 give	 et	 indblik	 i	 en	 lønmodtagers	

personlighed.	 Formålet	 ved	 en	 personligtest	 er,	 at	 finde	 ud	 af	 om	 en	 jobansøgers	

arbejdsstil	og	personlighed	passer	til	den	profil,	en	arbejdsgiver	søger	til	det	pågældende	

arbejde	 og	 i	 virksomheden.	 Men	 det	 kan	 også	 bidrage	 med,	 hvordan	 vedkommende	

reagere	på	de	forskellige	situationer,	og	hvilke	værdier	vedkommende	har.		

	

En	 personlighedstest	 bidrager	 derved	 til,	 at	 en	 arbejdsgiver	 kan	 få	 et	 indblik	 i	

jobansøgerens	 reaktioner	 på	 forskellige	 situationer	 og	 vedkommendes	 personlighed.	 En	

																																																								
66	Haslebo,	Maja	Loua:	Anerkendende	HR	og	organisationsudvikling	2008,	side	121-136	
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arbejdsgiver	 kan	 udover	 en	 personlighedstest	 benytte	 sig	 af	 færdighedsprøver.	 En	

færdighedsprøve	 kan	 bidrage	 med,	 at	 finde	 ud	 af	 jobansøgerens	 faglige	 kvalifikationer,	

evner	og	færdigheder	til	at	udføre	det	pågældende	arbejde67.		

	

Udover	 personlighedstest	 og	 færdighedsprøver	 har	 det	 interne	 arbejdsmarked	 også	

betydning	 for	 rekrutteringsprocessen,	 da	 ansatte	 på	 et	 højere	 karrieretrin,	 kan	 oplære	

ansatte	på	et	lavere	trin.	En	arbejdsgiver	handler	usikkert	i	en	ansættelsesproces,	hvorfor	

arbejdsgiveren	i	nogle	tilfælde	opfordrer	de	allerede	ansatte	til,	at	skaffe	nye	ansøgere	til	

virksomheden.	Dette	 kan	 have	 en	 positiv	 betydning,	 da	 de	 allerede	 ansatte	 efter	 deres	

opfattelse,	 påviser	 at	 de	 nyansatte	 egner	 sig	 til	 jobbet	 og	 stillingen.68	Derved	 benyttes	

interne	ansættelser	og	rekruttering	gennem	medarbejdere	til,	at	minimere	transaktions-

omkostningerne.	

	

For	at	en	arbejdsgiver	skal	kunne	forebygge	disse	former	for	transaktionsomkostninger	vil	

det	 også	 være	 oplagt,	 at	 gennemgå	 Efficiency	 Wage	 teorien.	 Denne	 teori	 omhandler,	

hvordan	 en	 arbejdsgiver	 kan	 minimere	 transaktionsomkostningerne,	 så	 arbejdsgiveren	

undgår	frafald	af	lønmodtagere,	som	medfører	ansættelse	af	nye	lønmodtagere.			

7.2.	Efficiency	Wage	teorien	(effektivitetsløn):	

Denne	teori	er	en	”diskussion”	om,	hvorfor	nogen	personer	får	mere	i	løn	end	andre.	Man	

benytter	teorien	mht.	 løn,	motivation	og	fastholdelse	af	ansatte.	 	Der	kan	være	to	grunde	

til,	 at	 en	 arbejdsgiver	 vælger,	 at	 give	 sine	 ansatte	 en	højere	 løn.	Dette	 kan	være	 af	 egen	

interesse,	men	det	kan	også	være	for,	at	motivere	de	allerede	ansatte	i	virksomheden69.		

7.2.1	Arbejdsgiverens	egen	interesse	

En	arbejdsgiver	kan	have	direkte-	og	indirekte	transaktionsomkostninger	forbundet	med	

ansættelse	 og	 afskedigelse	 af	 lønmodtagere.	 De	 direkte	 omkostninger	 er	 forbundet	med	

																																																								
67	http://hrpeople.dk/prisen-for-at-vaelge-den-forkerte-medarbejder/	d.	16.	april	2016	
68	Ploug,	Niels:	”Teoretiske	perspektiver”	1990,	side	10	
69	Microeconomics	Seventh	edition,	Robert	S.	Pindyck,	and	Daniel	L.	Rubinfeld,	side	641-644	
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afskedigelse,	 jobsamtaler,	 beslutningsprocessen	 angående	 ansættelse,	 hvorimod	 de	

indirekte	omkostninger	er	oplæring	og	tilpasningsforpligtelser.	En	arbejdsgivers	interesse	

i	 at	 betale	 en	 højere	 løn	 begrundes	 i,	 at	 arbejdsgiveren	 på	 denne	 måde	 kan	 minimere	

transaktionsomkostningerne.	 Ved	 at	 betale	 en	 effektivitetsløn	 til	 de	 ansatte	 kan	

arbejdsgiveren	fastholde	de	produktive	lønmodtagere,	så	de	ikke	forlader	virksomheden.	

Dette	 resulterer	 i	 et	 mindre	 behov	 for	 at	 antage	 nye	 ansatte,	 og	 er	 derved	 med	 til	 at	

minimere	 transaktionsomkostningerne.	Herudover	minimeres	også	de	omkostninger	der	

er	forbundet	med	et	lavere	produktivitetsniveau	hos	nye.70			

7.2.2	Motivering	af	lønmodtagere	

Nogle	arbejdsgivere	foretrækker,	at	betale	deres	ansatte	en	højere	løn.	Hensigten	her	er,	at	

øge	 lønmodtagernes	 produktivitet,	 effektivitet	 eller	 at	 formindske	 omkostningerne	 ved	

udskiftning	 af	 arbejdskraften.	 Generelt	 er	 løn	 en	 motivationsfaktor	 for	 lønmodtagere.	

Lønfaktoren	kan	medføre,	at	lønmodtagere	på	lang	sigt	vil	yde	en	ekstra	indsats,	og	lønnen	

for	arbejdet	kan	være	en	indirekte	motivation	for	dem.	Den	amerikanske	økonom	George	

Akerloft,	mener	at,	effektivitetslønninger	kan	stamme	fra	traditioner	og	hans	teori	bygger	

på	at:	

”Høje	lønninger	giver	en	høj	morale	på	arbejdspladsen,	hvilket	forøger	produktiviteten”71	

Derved	kan	det	være	profitmaksimerende	for	virksomheder,	at	betale	deres	lønmodtagere	

en	 løn,	der	 ligger	over	markedslønningerne	på	arbejdsmarkedet.	Men	der	kan	også	være	

nogle	problematikker	ved	denne	form	for	effektivitetslønninger.	Denne	teori	er	med	til,	at	

belyse,	hvorfor	der	ikke	er	fuldkommen	konkurrence72	på	arbejdsmarkedet	og,	at	der	er	en	

positiv	ledighed	på	arbejdsmarkedet.		

																																																								
70	Economic	inpuiry	no.	4,	2012,	side	1069	
71	https://da.wikipedia.org/wiki/George_Akerlof	d.	23.	April	2016	
72	På	et	arbejdsmarked	med	fuldkommen	konkurrence	forekommer	der	ikke	ledighed,	da	
lønningerne	er	lig	med	markedslønningerne	på	arbejdsmarkedet.		
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7.2.3	Formålet	med	teorien	

Efficiency	Wage	teorien	belyser	derved,	den	situation	hvor	en	arbejdsgiver	foretrækker,	at	

betale	deres	lønmodtagere	en	højere	løn	end	markedslønningerne.	Med	det	formål,	at	øge	

produktiviteten	og	effektiviteten	hos	lønmodtagerne	og	derved	mindske	de	omkostninger	

der	kunne	være	 forbundet	med	udskiftning	af	 lønmodtagerene.73	Ved	at	betale	en	højere	

løn,	 undgår	 en	 arbejdsgiver,	 at	 de	 ansatte	 ikke	 udføre	 deres	 arbejde	 ordenligt,	 og	 en	

arbejdsgiver	 behøver	 derved	 ikke	 foretage	 kontrolforanstaltninger.	 En	 lønmodtager	 vil	

grundet	 effektivitetslønningerne	 ikke	 opsiges,	 hvilket	 skyldes,	 at	 dette	 vil	 medføre	 et	

økonomisk	tab	hos	lønmodtageren,	da	lønningen	er	højere	end,	hvad	vedkommende	ville	

kunne	 få	 ved	 en	 lignende	 stilling.	 På	 denne	 måde	 kan	 en	 arbejdsgiver	 minimere	

omkostningerne	 ved	 ansættelse	 og	 afskedigelse	 af	 lønmodtagere.	 I	 nedenstående	 graf	

belyses	effekten	på,	hvad	Efficiency	Wage	gør	ved	arbejdsmarkedet74.		

	

Figur	1:	Efficiency	Wage75	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
73	Microeconomics	Seventh	edition,	Robert	S.	Pindyck,	and	Daniel	L.	Rubinfeld,	side	641-644	
74	We	=	effektivitetslønnen,	W*	=	markedslønnen/ligevægtslønnen,	Le	=	Arbejdstageren	med	
effektivitetslønnen,	L*	=	ligevægtsmængden	af	arbejdstagere.,	SL	=	Udbudte	mængde	af	
arbejdskraft,	DL	=	den	efterspurgte	mængde	af	arbejdskraft,	NSC	–	Intet	fravær	kurve/konstant.		
75	Microeconomics	Seventh	edition,	Robert	S.	Pindyck,	and	Daniel	L.	Rubinfeld,	side	641	
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Ud	 fra	 grafen	 kan	 der	 udledes,	 at	 når	 arbejdsmarkedet	 er	 fuldkommen	 konkurrence,	 så	

skal	 prisen	 på	 produktet	 være	 lig	 med	 lønningerne	 (W*=L*).	 Dette	 betyder,	 at	

arbejdsgiverne	 i	 princippet	 ”bør”	 lønne	 efter	 markedslønnen.	 Ved	 fuldkommen	

konkurrence	 lønner	 alle	 virksomheder	 ens,	 hvilket	 kan	 føre	 til,	 at	 lønmodtagerne	 er	

fraværende	 fra	 arbejde	 og	 mindre	 produktive,	 da	 de	 kan	 opnå	 den	 samme	 løn	 i	 andre	

virksomheder.	Dette	betyder	at	 lønmodtagerne	 ikke	 lider	et	økonomisk	tab	ved,	at	skifte	

arbejdsplads.	 Men	 hvis	 lønmodtagerne	 derimod	 lider	 et	 økonomisk	 tab	 ved,	 at	 skifte	

arbejdsplads,	 da	 vil	 de	 have	 tendens	 til,	 at	 arbejde	 mere	 produktivt	 og	 forblive	 i	

virksomheden.	 Det	 er	 den	 forventede	 effekt	 af	 effektivitetslønninger	 og	 den	 effekt	 som	

Efficiency	Wage	teorien	opbygges	omkring.	Det	følger	heraf,	at	såfremt	alle	virksomheder	

lønnede	 deres	 ansatte	 over	 markedslønningerne,	 da	 vil	 der	 opstå	 ledighed	 på	

arbejdsmarkedet,	idet	virksomhederne	ikke	ville	have	behov	for	den	samme	arbejdskraft,	

da	 alle	 ansatte,	 ville	 arbejde	 produktivt	 og	 effektivt.	 Konsekvensen	 ved	 at	 alle	

virksomheder	 lønner	 over	 markedslønningerne	 (Le),	 kan	 udledes	 på	 grafen	 som	 L*-Le.	

Herunder	 vil	 der	 være	 en	 arbejdsløshed	 på	 L*-Le76,	 hvis	 alle	 virksomheder	 lønner	 over	

markedslønningerne	på	arbejdsmarkedet.		

	

Efficiency	Wage	teorien	giver	derved	et	indblik	i,	hvorfor	en	arbejdsgiver	kan	have	nogle	

incitamenter	ved,	at	betale	en	løn,	som	er	højere	end	markedslønnen.77		

	

Det	kan	konkluderes,	at	når	virksomheder	vælger,	 at	betale	effektivitetslønninger	er	det	

begrundet	i:	

• At,	en	højere	 løn	vil	medføre	bedre	arbejdsforhold	og	derved	mere	produktive	og	

motiveret	lønmodtagere	på	arbejdspladsen.		

• Ønsket	 om,	 at	 minimere	 jobskifteomkostninger,	 da	 en	 høj	 løn	 vil	 bidrage	 til,	 at	

lønmodtagerne	ikke	søger	arbejde	i	andre	virksomheder	og	vil	derved	være	med	til	

at	mindske	virksomhedens	transaktionsomkostninger.		

	

	

																																																								
76	Microeconomics	Seventh	edition,	Robert	S.	Pindyck,	and	Daniel	L.	Rubinfeld,	side	640	
77	Ploug,	Niels:	”Teoretiske	perspektiver”	1990,	side	15	
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Der	kan	yderligere	være	nogle	omkostninger	forbundet	med	en	lønmodtagers	sygefravær.	

Et	dårligt	helbred	kan	medføre,	at	arbejdsgiveren	må	opfatte	vedkommende	som	ustabil	

arbejdskraft78.	 Dette	 kan	 have	 en	 betydning	 for	 en	 arbejdsgiver	 i	 de	 situationer,	 hvor	

arbejdsgiveren	 skal	 ansætte	ny	 arbejdskraft	 eller	 afskedige	 lønmodtagere.	Derfor	 vil	 det	

være	 relevant	 for	 afhandlingen	 at	 gennemgå,	 sygefraværets	 omfang,	 årsagerne	 til	

sygefravær	og	hvilken	betydning	dette	kan	have	for	en	arbejdsgiver.		

7.3.	Sygefravær:	

Sygefravær	 er,	 når	 en	 lønmodtager	 er	 fraværende	 fra	 arbejde,	 der	 er	 begrundet	 i,	 at	

vedkommende	 er	 syg.	 Der	 kan	 både	 opstå	 kortvarige	 eller	 langvarige	 sygeperioder,	 og	

sygefravær	 kan	 være	 frivilligt	 såvel	 som	 ufrivilligt.	 Definitionen	 af	 den	 traditionelle	

sygefravær	er	en,	

”Manglende	tilstedeværelse	på	det	rigtige	tidspunkt	og	på	det	rigtige	sted	for	at	opfylde	
betingelserne	i	sin	kontrakt”79.	

Herefter	er	der	med	tiden	blevet	videreudviklet	på	sygefraværs	definitionen	til	at	være:		

	

”Et	individs	manglende	fysiske	tilstedeværelse	på	et	givent	sted	på	en	bestemt	tid,	når	der	er	
en	social	forventning	om,	at	vedkommende	skal	være	der”80.	

Begge	 disse	 definitioner	 af	 sygefravær	 angiver,	 at	 fravær	 kan	 konstateres	 ud	 fra,	 om	

vedkommende	 er	 fysisk	 til	 stede	 eller	 ej.	 Dog	 er	 det	 vigtigt	 at	 pointere,	 at	 flere	

lønmodtagere	 i	 dag	 arbejder	 hjemmefra.	 Hvorfor	 den	 fysiske	 tilstedeværelse	 ikke	 af	

afgørende	 betydning	 for,	 om	 der	 er	 tale	 om	 fravær.	 En	 lønmodtagers	 fravær	 betegnes	

derfor	reelt	som	værende,	når	en	arbejdsgiver	har	en	forventning	om,	at	en	lønmodtager	

varetager	en	række	arbejdsopgaver	i	henhold	til	lønmodtagerens	kontrakt,	men	som	ikke	

varetages.	Her	er	der	tale	om,	at	lønmodtageren	er	fraværende.81		

																																																								
78	Ploug,	Niels:	”Teoretiske	perspektiver”	1990,	side	12	
79	Gibson,	1966,	side	131	
80	Martocchio	og	Harrison,	1993,	side	263	
81	Møller,	Ann-Kristina	Løkke:	Fra	syg	til	sundt	fravær,	jurist-	og	økonomforbundets	forlag,	side	15	
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En	lønmodtagers	beslutning	om	at	blive	hjemme	eller,	at	tage	på	arbejde,	kan	påvirkes	af	

en	del	nærværs	-	og	fraværsfaktorer.	I	figur	2	ses	en	nærvær-fravær-matrix,	som	vil	påvise	

konsekvenserne	 ved,	 at	 en	 lønmodtager	 kan	 være	 nærværende	 eller	 fraværende,	 når	

vedkommende	er	henholdsvis	rask	eller	syg.		

	

Figur	2:	Nærværs	og	fraværsmatrix	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Nærværs	 faktorer	er	de	 forhold	der	gør,	at	en	 lønmodtager	møder	på	arbejde.	Dette	kan	

eksempelvis	være	tiltrækkende	 forhold	som,	et	udfordrende	og	spændende	arbejde	eller	

et	godt	fysisk	og	psykisk	arbejdsmiljø.	Andre	årsager	kan	være	mere	negativt	betonede	så	

som,	 at	 lønmodtageren	 møder	 på	 arbejde	 af	 frygt	 for,	 at	 miste	 sin	 stilling.	 Nærværs	

faktorer	 kan	medføre,	 at	 lønmodtageren	 tager	 syg	 på	 arbejde.	 Dette	 kan	 have	 negative	

konsekvenser,	da	det	kan	medføre,	at	en	lønmodtager	er	syg	i	længere	tid,	og	derved	har	

sværere	 ved,	 at	 blive	 rask	 da	 vedkommende	 ikke	 har	 tid	 til,	 at	 pleje	 sin	 sygdom.	 Dette	

medfører	 syge	 og	 mindre	 produktive	 lønmodtagere,	 og	 der	 vil	 være	 fare	 for	 fejl	 ved	

arbejdsudførelsen.	Samtidig	medfører	det	fare	for,	at	den	syge	lønmodtager	smitter	andre	

ansatte	i	virksomheden.		
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Fraværsfaktorer	er,	de	forhold	der	påvirker,	en	lønmodtager	til	at	bliver	væk	fra	arbejdet.	

En	 fraværsfaktor	 kan	 eksempelvis	 være	 sygdom,	 men	 også	 at	 vedkommende	 ikke	 er	

tilfreds	 med	 arbejdsmiljøet	 i	 virksomheden.	 Konsekvenserne	 her	 kan	 være,	 at	

vedkommende	 er	 syg	 i	 en	 længere	 periode	 og	 efterfølgende	 har	 sværere	 ved,	 at	 vende	

tilbage	på	arbejdspladsen	grundet	svag	motivation.		

	

Der	er	to	former	for	fravær,	som	nævnt	ovenstående,	frivillig	og	ufrivillig	fravær.	Ufrivillig	

fravær,	 er	 når	 vedkommende	 ikke	 selv	 har	 kontrol	 over	 situationen.	 Dette	 kan	

eksempelvis	være	tilfældet	ved	sygdom	eller	ved	deltagelse	i	en	begravelse.	Hvorimod	den	

frivillige	fravær	ikke	er	relateret	til	en	lønmodtagers	sygdom,	er	det	frivillige	fravær	ofte	

forårsaget	 af	 vedkommendes	 normer	 og	 egne	 valg.	 De	 frivillige	 fraværssituationer	 kan	

påvirkes	af	motivationsfaktorer.	Det	er	denne	form	for	fravær,	en	arbejdsgiver	kan	ændre	

på,	 ved	 at	 skabe	 et	 bedre	 arbejdsmiljø	 og	 have	 fokus	 på	 motivationsfaktorerne	 på	

arbejdspladsen.		

	

I	følgende	afsnit	vil	sygefraværets	omfang	blive	gennemgået.		

7.4.	Sygefraværets	omfang:		

Hver	dag	er	150.00082	lønmodtagere	sygemeldt	fra	arbejdspladsen,	hvilket	svarer	til	ca.	5	

%	 af	 arbejdsstyrken83.	 Sygefravær	 koster	 årligt	 37	 mia.	 kr.	 Heri	 er	 inkluderede	 løn	 og	

sygedagpenge,	hvoraf	de	25	mia.	kr.	er	betalt	af	danske	arbejdsgivere	og	de	12	mia.	kr.	er	

betalt	 af	 det	 offentlige. 84 	Sygefravær	 har	 konsekvenser	 for	 såvel	 samfundet	 og	

virksomhederne	som	lønmodtagerne.	Der	er	udover	de	økonomiske	konsekvenser	også	en	

del	personlige	omkostninger	forbundet	med	sygefravær.	De	personlige	omkostninger	kan	

eksempelvis	være	dårligt	selvværd,	 tab	af	 faglige	kvalifikationer	eller	 tab	af	ens	 identitet	

ved	 længere	 fravær	 fra	 arbejdsmarkedet.85	Sygefravær	 kan	 desuden	 have	 konsekvenser	

for	 de	 øvrige	 lønmodtagere	 i	 virksomheden.	 Herunder	 blandt	 andet	 ved	 en	 øget	

																																																								
82	I	2015	var	i	alt	387.220	danskere	på	sygedagpenge	http://www.statistikbanken.dk/10039			
83	beskæftigelsesministeriet,	2008,	analyse	af	sygefravær	
84	IBID	
85	Fra	syg	til	sundt	fravær,	Ann-Kristina	Løkke	Møller,	jurist-	og	økonomforbundets	forlag,	side13	
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arbejdsbyrde,	 da	 disse	 lønmodtagere	 så	 skal	 varetage	 deres	 egne	 arbejdsopgaver,	 men	

også	den	fraværende	kollegas.		

	

Det	er	derfor	vigtigt,	 at	 tage	sygefravær	alvorligt,	da	det	kan	medføre	både	økonomiske,	

personlige	 og	 arbejdsmiljørelaterede	 konsekvenser	 for	 virksomheden.	 På	 den	 baggrund	

har	en	arbejdsgiver	flere	incitamenter	til	reduceringen	af	sygefraværet.	

7.5.	Årsager	til	sygefravær:	

Der	kan	være	mange	faktorer	forbundet	med	en	lønmodtagers	sygefravær.	De	forskellige	

årsager	 kan	 være	 forbundet	 med	 jobutilfredshed,	 helbred,	 det	 psykiske	 og	 fysiske	

arbejdsmiljø,	 økonomiske	 forhold.	 Derudover	 har	 individets	 helbredsmæssige	 og	

livsstilsfaktorer	også	en	betydning	på	sygefraværet.	Fravær	kan	være	et	 resultat	af	egne	

valg,	 mens	 arbejdsmiljøet	 i	 virksomheden	 også	 kan	 have	 en	 afgørende	 betydning	 for	

vedkommendes	sygefravær.	Når	der	er	tale	om	fravær,	da	kan	dette	være	af	kortvarig	og	

langvarigt	sygefravær.		

	

Konsekvenserne	 ved	 et	 længere	 sygefravær,	 er	 at	 en	 lønmodtager	 har	 sværere	 ved,	 at	

finde	motivationen	 til,	 at	 komme	 tilbage	 på	 arbejdsmarkedet.	 Langvarigt	 sygefravær	 er	

med	 til,	 at	 skabe	 dårligt	 selvværd	 hos	 lønmodtageren,	 og	 det	 er	 derfor	 vigtigt	 for	

arbejdsgiveren,	 at	 skabe	 et	 godt	 arbejdsmiljø	 og	 motivere	 sine	 ansatte	 til	 at	 forblive	 i	

virksomheden.		

	

Tabel	3:	Sygefraværets	varighed86		

																																																								
86	Sygefraværsværktøj-	et	fokus	på	sygefravær	på	arbejdspladsen,		side	19	
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Tabel	 3	 angiver	 fordelingen	 af	 sygefraværsperioder.	 Der	 kan	 heraf	 udledes,	 at	

sygefraværsprocenten	 er	 størst	 ved	 kortvarigt	 sygefravær.	 I	 2014	 havde	 48,8	 %	 af	

lønmodtagerne	 en	 sygefraværsperiode	 på	 én	 dag.	 Hvorimod	 sygefravær	 på	 over	 4	 uger	

kun	udgjorde	2,6	%	af	 sygeperioderne.	En	stor	del	 af	 sygefraværet	er	kortvarigt,	hvilket	

indebærer	 store	 økonomiske	 omkostninger	 for	 virksomhederne.	 Dette	 skyldes,	 at	 det	

offentlige	 ikke	 deltager	 i	 finansieringen	 af	 fravær,	 som	 er	 under	 30	 dage.	 Derimod	 er	

konsekvenserne	 ved	 langvarigt	 fravær	 som	 beskrevet	 ovenstående,	 at	 lønmodtageren	

risikerer,	 at	 være	 permanent	 fraværende	 fra	 arbejdsmarkedet,	 da	 mange	 ikke	 vender	

tilbage	 til	 arbejdsmarkedet	 efter	 et	 langvarigt	 sygefravær,	 hvilket	 tillige	 udgør	 nogle	

samfundsmæssige	økonomiske	omkostninger.87		

	

Den	arbejdsgiverbetalte	andel	af	sygefravær	kan	ses	i	nedenstående	tabel	4.		

Tabel	4:	Arbejdsgiverbetalt	andel	af	sygefravær88	

	

Ud	 fra	 tabel	 4	 kan	 udledes,	 hvor	 meget	 en	 arbejdsgiver	 betaler	 for	 sygefravær	 til	

lønmodtagere	 i	procentandel.	En	arbejdsgiver	udbetaler	derved	mest	ved	grænsen	 til	30	

dages	 sygefravær	 for	 lønmodtagere	 både	 for	 arbejdere	 og	 funktionærer.	 I	 alt	 er	

arbejdsgiversbetalt	andel	af	sygefravær	ved	30	dags	grænsen	på	72,9	%.		

	

En	arbejdsgiver	kan	have	økonomiske	incitamenter	til,	at	nedbringe	sygefraværet,	da	det	

medfører	 store	 omkostninger	 for	 arbejdsgiverne.	 Omkostningerne	 for	 arbejdsgiveren	 er	

ikke	kun	udbetaling	af	løn	under	sygdom	og	sygedagpenge,	men	en	lønmodtagers	fravær	

																																																								
87	Fraværsstatistik	2014,	DA-statistik	side	4	
88	Ibid	
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forårsager	også	tabt	produktion,	og	belastning	for	de	andre	ansatte,	vikardækning	mv.	Det	

vil	sige,	at	der	også	er	nogle	indirekte	omkostninger	i	virksomheden.		

	

En	 arbejdsgiver	 dækker	 de	 første	 30	 dages	 sygefravær,	 denne	 periode	 betegnes	 som	

værende	 arbejderperioden.	 Herunder	 menes,	 at	 en	 arbejdsgiver	 økonomisk	 dækker	 de	

første	 30	 dage	 af	 en	 lønmodtagers	 sygefravær.	 Herefter	 kan	 en	 arbejdsgiver	 få	

sygedagpengerefusion	 af	 kommunen,	 hvilket	 er	 med	 til	 at	 mindske	 de	 økonomiske	

omkostninger	for	en	arbejdsgiver.	En	lønmodtagers	sygefravær	går	ikke	ind	og	påvirker	på	

vedkommendes	 indkomst.	Dette	er	med	til	at	en	 lønmodtagers	 incitament	og	sygefravær	

øges,	 hvilket	 er	 grundet	 i,	 at	 der	 ikke	 er	 nogle	 former	 for	 økonomisk	 tab	 for	 den	

fraværende	lønmodtager.		

7.5.1	Udviklingen	af	fravær	

Sygefraværet	er	i	perioden	2013	til	2014	faldet	fra	3,1%	til	2,9%,	hvilket	svarer	til	6,5	dage	

pr.	Beskæftiget89	jf.	nedenstående	figur	5	ses	det,	at	fraværet	er	på	sit	laveste	niveau	siden	

2005.	Det	samlede	fravær	i	2014	udgør	4%	på	DA-	området.			

	

Figur	5:	Udvikling	i	fravær90	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
89	Fraværsstatistik	2014,	DA-statistik,	side	1	
90	Ibid	
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Årsagen	 til	 fraværets	 fald	 kan	 skyldes,	 at	 lønmodtagere	 er	 bange	 for	 at	 miste	 deres	

arbejde,	og	derfor	vælger	at	tage	på	arbejde	i	stedet	for,	at	være	fraværende.	Det	kan	også	

skyldes,	virksomhedernes	indsats	på	området.	Det	interne	forhold	i	en	virksomhed	har	en	

stor	 betydning	 for	 lønmodtagernes	 motivation.	 Et	 godt	 arbejdsmiljø	 resultere	 ofte	 i	 et	

lavere	 fraværsprocent.	Derudover	kan	det	også	 skyldes,	 at	 lønmodtagere	blot	 er	mindre	

syge,	grundet	sundere	livsstil.	Der	kan	være	mange	årsager	til,	at	fraværet	er	på	sit	laveste,	

dette	 er	 blot	 nogle	 af	 de	 faktorer,	 der	 kan	 have	 en	 betydning	 for	 et	 lavere	 fravær	 på	

arbejdsmarkedet	i	2014.			

7.5.2	Forskellen	mellem	mandlige	og	kvindelige	lønmodtagere	

Der	er	stor	forskel	på	mandlige	og	kvindelige	lønmodtagers	sygefravær.	Sygefraværs	faldet	

er	størst	for	kvindelige	arbejdere,	fraværsprocenten	var	i	2013	på	4,	5%,	og	i	2014	var	den	

faldet	 til	4%.	Traditionelt	har	kvindelige	arbejdere	ellers	mest	sygefravær.	Som	det	ses	 i	

figur	6,	har	mandlige	arbejdere	også	et	mindsket	sygefravær	i	2014,	da	fraværsprocenten	i	

2013	var	på	3,5%	og	den	 i	2014	var	 faldet	 til	3,2%.	Mandlige	 funktionærer	har	markant	

den	 laveste	 fraværsprocent,	 der	 i	 2013	 var	 på	 2,1%	 og	 i	 2014	 på	 1,9%.	

Bemærkelsesværdigt	 har	 fraværsprocenten	 for	 kvindelige	 funktionærer	 i	 perioden	 fra	

2013	til	2014	været	uændret	på	3,5%.		

	

Hermed	 kan	 der	 udledes,	 at	 fraværsprocenten	 er	 lavere	 for	 funktionærer	 end	 for	

arbejdere.	 Samlet	 set	 udgør	 fraværsprocenten	 for	 arbejdere	 4,2%	 i	 2014,	 og	 for	

funktionærer	er	det	samlet	fraværsprocent	i	2014	på	3,9%.			

	

Figur	6:	Sygefravær91	

	

	

	

	

	

																																																								
91	Fraværsstatistik	2014,	DA-statistik,	side	1	
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Det	 kan	 udledes,	 at	 den	 samlede	 fraværsprocent	 for	 kvinder	 både	 arbejdere,	 og	

funktionærer	 er	 på	 11,6%.	 Hvorimod	 den	 samlede	 fraværsprocent	 for	 mænd	 for	 både	

arbejdere	og	funktionærer	er	på	6,3%.	Forskellen	mellem	det	samlede	fravær	for	mandlige	

og	kvindelige	lønmodtagere	er	derfor	på	5,3%.	Grunden	til	at	mandlige	lønmodtagere	har	

et	 generelt	 lavere	 fravær,	 end	 kvindelige	 lønmodtagere	 kan	 skyldes	 barselsorlov	 samt	

barns	sygedage.		

	

Tabel	7:	Sygefravær	for	barselsorlov	samt	barns	sygedage92		

	

I	tabel	7	illustrerer	fraværsprocenten	for	barselorlov	samt	barns	sygedage.	Samlet	set	har	

mænd	i	2014	en	fraværsprocent	på	0,9%	for	børns	sygdom	og	barsel,	hvorimod	kvinder	

samlet	set	i	2014	har	en	fraværsprocent	på	3,6%	for	børns	sygdom	og	barsel.	Dette	er	med	

til	at	begrunde,	at	det	er	nogle	af	de	faktorer,	der	kan	have	en	betydning	for,	at	kvinderne	

generelt	har	mere	fravær	end	mændene.		

	

I	 nedenstående	 afsnit	 vil	 de	mest	 relevante	 årsager	 til	 sygefravær	 for	 denne	 afhandling	

blive	 gennemgået	 samt,	 hvilke	 incitamenter	 en	 arbejdsgiver	 kan	 have	 ved	 at	 mindske	

sygefraværet.	

																																																								
92	Fraværsstatistik	2014,	DA-statistik,	side	2	
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7.6.	Arbejdsmiljø	

Arbejdsmiljøbegrebet	 omfatter	 de	 forhold,	 der	 er	 i	 forbindelse	 med	 arbejdet,	 herunder	

lønmodtagernes	 sikkerhed	 og	 sundhed.	 De	 fysiske	 og	 psykiske	 forhold	 er	 reguleret	 i	

arbejdsmiljøloven.	 Ved	 et	 sikkert	 og	 sundt	 arbejdsmiljø	 skal	 forstås	 et	 arbejdsmiljø	 der	

beskytter	 helbredstilstande.	 Eksempelvis	 beskyttelser	 mod	 ulykker	 på	 arbejdspladsen,	

beskyttelser	 eller	 mod	 påvirkninger,	 der	 kan	 være	 med	 til	 at	 forringe	 lønmodtagerens	

fysiske	 eller	 psykiske	 sundhed.	 Det	 kan	 eksempelvis	 også	 være	 beskyttelse	 mod	 store	

arbejdsmængder,	 modstridende	 krav	 og	 tidspres.	 Forholdet	 mellem	 lønmodtagerne	 og	

ledelsen	kan	også	være	med	til,	at	skabe	et	dårligt	arbejdsmiljø.		

	

I	følgende	afsnit	vil	det	fysiske	arbejdsmiljø	blive	gennemgået.		

7.6.1.	Fysisk	arbejdsmiljø:		

Det	 fysisk	 arbejdsmiljø	dækker	 stort	 set	over	 alle	de	 forhold,	der	 er	på	 en	arbejdsplads,	

som	ikke	omhandler	mennesker	og	organiseringen	af	arbejdet.	Dette	kan	være,	at	arbejde	

med	farlige	stoffer,	indretningen	af	arbejdspladsen	og	støj.	Det	er	vigtigt,	at	arbejdspladsen	

tilpasses	 til	 det	 arbejde,	 der	 udføres.	 Et	 dårligt	 fysisk	 arbejdsmiljø	 kan	 føre	 til	

jobutilfredshed	 på	 arbejdspladsen	 blandt	 lønmodtagerne.	 Et	 dårligt	 fysisk	 arbejdsmiljø	

kan	 have	 helbredsmæssige	 konsekvenser	 for	 lønmodtagerne,	 som	 kan	 medføre	 et	 højt	

sygefravær,	 såsom	 langtidssygemelding,	 nedslidning	mv.	 Et	 godt	 fysisk	 arbejdsmiljø	 kan	

derimod	 være	 med	 til,	 at	 øge	 produktiviteten,	 lavere	 sygefravær	 og	 skabe	 et	 godt	

omdømme	for	virksomheden93.	

	

Lønmodtagere	der	har	med	fysisk	hårdt	belastende	arbejde	at	gøre,	har	højere	fravær	end	

lønmodtagere	 med	 mere	 varieret	 og	 letter	 arbejdsopgaver.	 Der	 fremmes	 ofte	 et	 højt	

sygefravær	hos	lønmodtagere,	hvor	der	er	høje	krav,	hvor	der	er	lav	grad	af	indflydelse	i	

arbejdet	 og	 med	 lav	 grad	 af	 social	 støtte	 fra	 kollegaer	 og	 ledelsen.	 Dette	 viser	 flere	

undersøgelser,	som	bekræfter	at	fysisk	arbejdsmiljø	har	en	indflydelse	på	fraværsfaktoren	

på	arbejdsmarkedet.	
																																																								
93	Sygefraværsværktøj-	et	fokus	på	sygefravær	på	arbejdspladsen,	side	8	
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I	 en	 undersøgelse	 fra	 ”arbejdsmiljø	 og	 helbred	 fra	 2014”94	blev	 deltagerne	 spurgt	 ind	 til	

sammenhængen	mellem	hårdt	fysisk	arbejde	og	fraværsdage.	Resultatet	ses	i	figur	8,	hvor	

der	kan	udledes,	at	 lønmodtagere	med	et	hårdt	 fysisk	arbejde	har	 flere	 fraværsdage	end	

lønmodtagere	med	lavt	fysisk	arbejde.	

	

Figur	8:	Sygefravær	hos	lønmodtagere	med	og	uden	fysisk	hård	arbejde95	

	

	

Ansættelsesvilkårene	på	arbejdspladsen	har	derfor	en	betydning	på	sygefraværsfaktoren	

på	arbejdsmarkedet.		

	

I	 følgende	 afsnit	 vil	 det	 psykosociale	 arbejdsmiljø	 blive	 gennemgået	 til,	 at	 belyse	 at	 det	

psykiske	arbejdsmiljø	også	har	en	betydning	på	fraværsfaktoren.		

7.6.2.	Psykosociale	arbejdsmiljø:	

Det	psykosociale	arbejdsmiljø	kaldes	også	 for	det	psykiske	arbejdsmiljø	 i	virksomheden.	

Det	psykosociale	 arbejdsmiljø	 er	 forholdet	 til	 ens	 arbejdsgiver,	 kollegaer,	herunder	også	

																																																								
94	Deskriptiv	analyse	af	lønmodtagernes	sygefravær	i	Danmark,	det	nationale	forskningscenter	for	
arbejdsmiljø,	side	31	
95	Deskriptiv	analyse	af	lønmodtagernes	sygefravær	i	Danmark,	det	nationale	forskningscenter	for	
arbejdsmiljø,	side	32	



	

	 59	

klienter	 og	 kunder.	 Det	 vil	 sige	 forholdet	 til	 personer,	 som	man	 skal	 samarbejde	med	 i	

forbindelse	med	ens	arbejdsudførelse.96	

	

En	 vigtig	 faktor	 der	 kan	 være	 ved	 nedbringelse	 af	 fraværet,	 er	 at	 skabe	 bedre	 trivsel	

mellem	 de	 ansatte	 og	 ledelsen.	 Hvis	 der	 er	 en	 dårlig	 trivsel	 mellem	 lønmodtagerne,	 og	

ledelsen	vil	en	 lønmodtager	ofte	miste	 lysten	 til,	at	udføre	arbejdsopgaverne,	og	hermed	

mindskes	produktiviteten.	Kvaliteten	på	arbejdet	vil	derved	falde	og	konsekvenserne	heraf	

bliver	øget	 fravær.	Et	godt	socialt	miljø	kan	eksempelvis	være,	støtte	 fra	kollegaer	og	fra	

ledelsens	 side	 af	 når,	 der	 skal	 udføres	 arbejdsopgaver,	 at	 skabe	 gode	 faglige	

sparringspartnere,	 men	 også	 at	 skabe	 respekt	 mellem	 personerne	 på	 arbejdspladsen	

herunder,	at	der	er	plads	til	hinandens	kvalifikationer	og	kompetencer97.	Det	er	vigtigt	for	

en	arbejdsgiver,	at	skabe	et	godt	socialt	miljø	 i	dennes	virksomhed	da	disse	faktorer	kan	

være	med	til,	at	nedbringe	fraværet	på	en	arbejdsplads.	

	

Manglende	udfordringer	på	arbejdet	kan	have	en	indflydelse	på	det	psykiske	arbejdsmiljø	

for	en	lønmodtager.	En	lønmodtager	har	behov	for,	at	have	indflydelse	på	arbejdet	og	en	

vis	grad	af	ansvar	med	de	arbejdsopgaver,	der	skal	udføres.	Helt	overordnet	skal	der	være	

en	balance	mellem	det	krav	der	stilles	til	en	lønmodtager	og	det	som	en	lønmodtager	kan,	

herunder	 de	 ressourcer	 en	 lønmodtager	 har	 til	 at	 udføre	 arbejdsopgaverne.	 Hvis	 en	

arbejdsgiver	 stiller	 for	 høje	 krav	 til	 lønmodtageren,	 da	 kan	 det	 føre	 til	 øget	 sygefravær.	

Modsat	 er	 det	 også	 vigtigt,	 at	 en	 arbejdsgiver	 prøver,	 at	 skabe	 udfordringer	 for	

lønmodtagerne,	så	arbejdsvariationerne	ikke	er	kedsomme	og	ensformigt	arbejde.	Herved	

kan	 en	 arbejdsgiver	 give	 mere	 ansvar	 i	 forhold	 til	 arbejdsopgaverne,	 som	 den	 enkelte	

lønmodtager	 skal	 udføre.	 Herunder	 give	 nye	 udfordringer	 og	 forskellige	 typer	 af	

arbejdsopgaver.	 Men	 også	 muligheden	 for	 både	 personligt	 og	 faglig	 udvikling	 via.	

efteruddannelser,	kurser	mv.98.		

	

																																																								
96	Sygefraværsværktøjer	-et	fokus	på	sygefravær	på	arbejdspladsen,	side	4	
97	Sygefraværsværktøjer-	et	fokus	på	sygefravær	på	arbejdspladsen,	side	18	
98	Sygefraværsværktøjer-	et	fokus	på	sygefravær	på	arbejdspladsen,	side	17	
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Der	 skal	 være	 en	 hård	 fin	 grænse	 for	 en	 arbejdsgivers	 krav	 til	 en	 lønmodtager.	 Hvilke	

typer	 af	 krav	 en	 arbejdsgiver	 stiller	 en	 lønmodtager,	 bør	 derfor	 variere,	 da	 det	 kan	

afhænge	af	den	enkelte	person	og	dels	af	typen	af	job99.	

	

Disse	 faktorer	 er	 med	 til,	 at	 påvirke	 det	 psykiske	 arbejdsmiljø	 på	 arbejdspladsen.	 Det	

psykosociale	 arbejdsmiljø	 er	 derved	 ikke	 kun	 det	 psykiske	 arbejdsmiljø.	 Det	 omfatter	

således	 også	 forskellige	 tilstande	 hos	 den	 enkelte	 lønmodtager,	 de	 sociale	 relationer	 på	

selve	arbejdet	og	de	sociale	strukturer	i	samfundet.	

	

Der	kan	være	en	sammenhæng	mellem	det	psykosociale	arbejdsmiljø	og	en	lønmodtagers	

helbredstilstand.	 Man	 kan	 tale	 for,	 at	 et	 belastet	 arbejdsmiljø	 kan	 skabe	 mentale	

helbredsproblemer	for	lønmodtagere,	herunder	depression	og	stress.100		Det	er	vigtigt,	at	

man	skelner	mellem	sund-,	usund-	og	arbejdsrelateret	 stress.	Stress	er	ofte	en	personlig	

vurdering,	som	kan	varierer	 fra	person	til	person,	da	der	er	 forskellige	 faktorer,	der	kan	

være	med	til	at	stresse	den	enkelte	 lønmodtager101.	Dog	er	det	svært	at	dokumentere,	at	

disse	helbredstilstande	er	begrundet	i	det	psykosociale	arbejdsmiljø	på	arbejdet.	

7.6.2.1	Mobning	

En	anden	 faktor	der	kan	have	en	betydning	på	en	 lønmodtagers	sygefravær	er	mobning.	

Mobning	på	arbejdet	kan	medføre	konflikter	på	arbejdspladsen	og	have	en	stor	indflydelse	

på	 en	 lønmodtagers	 fravær	 fra	 arbejdet.	 Man	 bør	 derfor	 forebygge	 mobning	 på	

arbejdspladsen	via.	dialog	og	en	fælles	handlingsplan	på	arbejdet.			

	

Ifølge	arbejdstilsynet	er	mobning;	

”…når	en	eller	flere	personer	regelmæssigt	og	over	længere	tid-	eller	gentagne	gange	på	grov	
vis-	udsætter	en	eller	flere	andre	personer	for	krænkende	handlinger,	som	vedkommende	

opfatter	som	sårende	eller	nedværdigende”102	

																																																								
99	Sygefraværsværktøjer-et	fokus	på	sygefravær	på	arbejdspladsen,	side	9	
100	Sygefraværsværktøjer-et	fokus	på	sygefravær	på	arbejdspladsen,	side	14	
101Sygefraværsværktøjer-et	fokus	på	sygefravær	på	arbejdspladsen,	side	7	
102	http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Emner/Psykosocialt-arbejdsmiljo/Mobning	d.	6.	April	2016	
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Mobning	på	arbejdspladser	opstår	af	konflikter	mellem	kollegaerne	på	arbejdspladsen	og	i	

stedet	for,	at	disse	konflikter	løses,	da	optrappes	konflikterne	og	medfører	at	én	eller	flere	

personer	følger	sig	krænket.	Dette	kan	medføre,	at	parterne	taler	mindre	med	hinanden	og	

ofte	slet	ikke	taler	sammen.	Den	”svage”	part	i	konflikten	kan	derved	vælge	at	isolere	sig	

fra	 de	 andre	 og	 ikke	have	 lyst	 til,	 at	 komme	på	 arbejde	 grundet	mobning.	Derfor	 er	 det	

vigtigt	for	en	arbejdsgiver,	at	forebygge	mobning	på	arbejdspladsen,	og	at	der	skabes	mere	

fokus	på	lønmodtagernes	adfærd	og	handlinger.	

7.6.3	Individuelle	faktorer	

Udover	det	 fysiske-	og	psykosociale	arbejdsmiljø	er	der	også	nogle	 individuelle	 faktorer,	

som	kan	have	en	betydning	for	sygefraværet	hos	en	lønmodtager.	

7.6.3.1	Livsstilsfaktorer:		

Den	enkelte	lønmodtagers	valg	kan	have	en	indflydelse	på	vedkommendes	sygefravær	fra	

arbejdet.	Dette	kan	være	valg	om	indtagelse	af	alkohol,	at	motionere	eller	rygning.	Disse	

valg	har	 ikke	kun	en	indflydelse	på	den	enkelte	persons	helbredstilstand,	men	disse	valg	

har	 også	 betydning	 for	 sygefraværet	 og	 derved	 	 virksomhedens	 økonomiske	

omkostninger103.		

	

Personers	behov	har	en	betydning	for	deres	motivation	på	en	arbejdsplads.	Derfor	vil	det	

følgende	afsnit	analysere	forskellige	behovs	teorier.		

7.7	Motivation	og	engagement	i	arbejdet	

Motivation	 dækker	 over	 ”bevæggrunde	 til	 adfærd” 104 ,	 motivation	 eller	 mangel	 på	

motivation	er	ofte	det	der	ligger	bag	en	persons	valg	eller	fravalg	af	adfærd.	I	relation	til	

organisationer	 vil	 motivationsfaktoren	 spille	 en	 betydelig	 rolle,	 og	 hvilke	 faktorer	 der	

motivere	eller	demotivere	en	lønmodtager,	har	en	betydning	for,	at	arbejdsgiveren	opnår	

sine	målsætninger	i	virksomheden.	I	en	virksomhed	kan	der	være	nogle	interne	problemer	

mht.	 motivation	 af	 lønmodtagere.	 En	 række	 forskere	 har	 opbygget	 	 nogle	 teorier	 om	
																																																								
103	Rapport	om	sygefravær,	side	43		
104	Organisationsteori	–	struktur,	kultur,	processer,	side	168	
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personers	 motivation.	 Herunder	 Maslows	 behovspyramide	 som	 tager	 udgangspunkt	 i	

personers	 individuelle	behov	og	hvad,	der	kan	være	med	 til	at	motivere	disse.	Behov	og	

motivation	har	derfor	en	sammenhæng105.	

7.7.1	Maslows	behovspyramide	

Maslows	behovspyramide	er	opbygget	af	5	behov,	som	skal	opfyldes	nedefra	og	opefter.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Personer	motiveres	af,	at	få	et	højere	behovsniveau	dækket,	når	et	lavere	behov	er	dækket.	

Det	 kan	 dog	 være	 svært	 at	 se	 en	 sammenhæng	 mellem	 adfærd	 og	 et	 specifikt	 behov.	

Eksempelvis	bliver	der	slået	en	stilling	op	internt	i	en	virksomhed,	vil	motivationen	som	de	

forskellige	 lønmodtagere	har	 til,	at	søge	stillingen	være	begrundet	 forskellige	behov.	Det	

kan	 være,	 at	 en	 lønmodtager	 søger	 stillingen	 for,	 at	 få	 opfyldt	 sit	 ”ego	 behov”,	 da	

vedkommende	 kan	 have	 nogle	 ambitioner	 om	 at	 gøre	 karriere.	Der	 kan	 i	 andre	 tilfælde	

være	 tale	 om,	 at	 få	 opfyldt	 ”selvrealiserings	 behovet”	 for	 andre	 lønmodtagere,	 disse	

lønmodtagere	 søger	 større	 udfordringer	 eller	 ønsker	 måske	 mere	 tryghed	 i	 forhold	 til	

fremtiden.	 Det	 kan	 være	 svært	 for	 en	 arbejdsgiver	 direkte	 at	 fastslå,	 hvilket	 behov	 en	

lønmodtager	 har	 brug	 for,	 for	 at	 motivere	 vedkommende.	 Dette	 er	 begrundet	 i,	 at	 det	

enkelte	 individ	 kan	 have	 forskellige	 behov	 og	 placeringer	 i	 behovspyramiden.	 Grundet	

dette	kan	det	være	svært	 for	en	arbejdsgiver,	at	opstille	en	sådan	model	 for	hver	enkelt	

																																																								
105	Organisationsteori-	opskrifter,	værktøjer	og	eksempler,	Aspiri	1.	Udgave,	side	50	
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lønmodtager.	 En	 lønmodtagers	 placering	 i	 behovspyramiden	 kan	 have	 betydning	 for	 en	

lønmodtagers	adfærd.		

	

Ovenstående	 teori	 er	med	 til,	 at	 forklare	 en	 lønmodtagers	 individuelle	behov.	Hvorimod	

den	 følgende	motivationsteori	 er	med	 til,	 at	 opfylde	en	 lønmodtagers	behov	 i	 forhold	 til	

arbejdspladsen.	Herzberg	teorien	omhandler,	hvordan	en	arbejdsgiver	kan	skabe	et	bedre	

arbejdsmiljø	og	skabe	mere	motivation	hos	lønmodtagerne.	

7.7.2	Herzbergs	motivationsteori	

Frederick	 Herzberg	 havde	 en	 hypotese	 om,	 at	 den	 enkelte	 lønmodtagers	 attitude	 til	

udførelsen	 af	 arbejdsopgaver	 var	 af	 betydning	 for	 vedkommendes	 samlede	 opfattelse	 af	

arbejdspladsen.	106	Det	er	derfor	af	betydning	for	en	arbejdsgiver,	at	vide	hvad	de	ansatte	

ønsker	af	deres	job.	Herzberg	fandt	frem	til,	at	de	negative	følelser	knyttede	sig	til	en	type	

af	 arbejdsrelaterede	 faktorer,	 hvorimod	 de	 positive	 følelser	 var	 relateret	 til	 en	 anden	

kategori	 af	 faktorer.	 Disse	 to	 faktorer	 kaldte	 han	 for	 hygiejnefaktorer	 og	

motivationsfaktorer.107	

	

Herzbergs	motivationsteori	 er	 opbygget	 af	 de	 to	 faktorer,	 der	 skal	 opfyldes	 i	 gældende	

rækkefølge:	

	

1. Hygiejnefaktorerne	 (også	 kaldt	 vedligeholdelsesfaktorer):	 Dette	 er	 forhold	 som,	 der	

forventes	 at	 eksistere	 på	 en	 arbejdsplads.	 Hvis	 disse	 ikke	 eksistere	 eller	 ikke	 er	

optimale,	da	vil	det	være	med	til	at	skabe	utilfredshed	på	arbejdspladen.	Disse	faktorer	

er	 de	 ydre	 betingelser	 for	 arbejdets	 udførelse	 herunder	 de	 forhold	 som	 skal	 være	 i	

orden.	 Hvis	 disse	 er	 optimale,	 vil	 der	 ikke	 opstå	 jobutilfredshed.	 Eksempler	 på	

hygiejnefaktorer	 kan	 være,	 tilfredsstillende	 fysiske	 omgivelser,	 temperatur	 på	

arbejdspladsen,	 plads,	 lys	 og	 lavt	 støjniveau.	 At	 der	 er	 et	 godt	 arbejdsmiljø	 i	

virksomheden,	således	at	negative	forhold	herunder	mobning	undgås,	at	løn	og	andre	

former	 for	 administrative	 rammer	 fungere	problemfrit	 i	 virksomheden.	Dette	 er	blot	

																																																								
106	Organisationsteori-	opskrifter,	værktøjer	og	eksempler,	aspiri	1.	Udgave,	side	56	
107	Organisationsteori-	opskrifter,	værktøjer	og	eksempler,	aspiri	1.	Udgave,	side	57	
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nogle	 eksempler	 på,	 hvilke	 faktorer	 der	 kan	 have	 en	 betydning	 for	 en	 lønmodtagers	

jobutilfredshed.	 Vedligeholdelsesfaktorerne	 skal	 være	 opfyldt,	 før	 man	 kan	 tale	 om	

motivationsfaktorerne.	 Hygiejnefaktorer	 er	 kun	 med	 til,	 at	 skabe	 utilfredshed,	 hvis	

faktorerne	 ikke	 er	 i	 orden,	 men	 de	 er	 ikke	 med	 til	 at	 skabe	 tilfredshed	 på	

arbejdspladsen.	Det	er	kun	motivationsfaktorerne,	der	kan	opnå	tilfredshed	på	jobbet.	

	

2. Motivationsfaktorer 108 :	 Dette	 er	 de	 forhold,	 der	 skaber	 tilfredshed	 og	 positive	

holdninger	 i	 virksomheden.	Motivationsfaktorerne	 er	 de	 forhold,	 der	 relaterer	 sig	 til	

selve	arbejdet	på	arbejdspladsen.	Eksempler	på	motivationsfaktorer	kan	være,	at	der	

gives	 anerkendelse	 fra	 ledelse	 og	 kollegaers	 side	 for	 det	 udførte	 arbejde,	 at	

lønmodtagerne	 tildeles	 ansvar,	 at	 lønmodtagerne	 udvikler	 sig	 fagligt,	 og	 at	 deres	

kompetencer	 udnyttes	 og	 anerkendes	 i	 jobbet.	 Disse	 faktorer	 er	 med	 til,	 at	 skabe	

tilfredshed	og	loyalitet	hos	en	lønmodtager	overfor	arbejdsgiveren	og	arbejdspladsen.	

Det	 er	 dog	 svært,	 at	 vide	 om	 disse	 faktorer	 er	 en	motivationsfaktor	 for	 hver	 enkelt	

lønmodtager,	 da	 lønmodtagernes	 forventninger	 kan	 være	 anderledes.	 En	 personers	

adfærd	afhænger	af	mange	 forskellige	påvirkende	 faktorer,	 og	derfor	 er	det	 svært	 at	

udarbejde	en	 teori	der	er	100%	rigtig	 for	alle	personer.	Denne	 teori	 et	 værktøj,	 som	

kan	gøre	det	nemmere	for	en	arbejdsgiver,	at	finde	et	svar	på,	hvordan	arbejdsgiveren	

bør	eller	kan	motivere	sine	ansatte.	

	

I	Herzbergs	to-faktor	teori	er	det	ikke	muligt	at	tilfredsstille	individets	basale	behov,	hvis	

hygiejnefaktorerne	ikke	er	opfyldt.	Det	vil	ifølge	Herzberg	ikke	føre	til	den	mest	optimale	

jobtilfredshed	 hos	 lønmodtagerne,	 hvis	 hygiejnefaktorerne	 ikke	 er	 opfyldt.	 Derfor	 kan	

denne	 teori	 sammenlignes	 med	 Maslows	 teori.	 Maslows	 behovspyramide	 argumentere	

nemlig	for,	at	et	individs	basale	behov	skal	være	opfyldt	før,	der	kan	opnås	selvrealisering.	

Det	 er	 en	 vigtig	 refleksion,	 at	 en	 lønmodtagers	 jobutilfredshed	 kan	medføre	 sygefravær	

hos	 lønmodtagerne.	Dette	kan	 skyldes,	 at	 sygefraværet	blandt	andet	kan	være	et	udtryk	

for,	at	vedkommende	er	utilfreds	med	hygiejnefaktorerne	i	virksomheden.	

	

																																																								
108	Organisationsteori-	opskrifter,	værktøjer	og	eksempler,	aspiri	1.	Udgave,	side	59	
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Dette	er	med	 til,	 at	 skabe	et	overblik	over	en	 lønmodtagers	krav	og	behov	 for,	 at	kunne	

blive	 motiveret	 til,	 at	 udføre	 deres	 arbejde	 på	 bedste	 vis	 og	 derved	 mindske	 en	

arbejdsgivers	økonomiske	omkostninger.	Der	er	ikke	en	endelig	retningslinje	for,	hvad	en	

arbejdsgiver	bør	gøre	 for,	 at	motivere	 sine	ansatte.	Men	det	er	nogle	værktøjer,	der	kan	

bruges	til,	at	opfylde	de	væsentligste	behov	for	en	lønmodtager	og	fremme	motivationen.	

8.	Konklusion	af	den	økonomiske	del:		

Der	kan	heraf	udledes	at	arbejdsgiverens	ansættelse	og	afskedigelse	af	lønmodtagere,	 	er	

forbundet	med	transaktionsomkostninger.	Transaktionsomkostninger	kan	herunder	være	

rekrutterings-,	annonce-,	oplæringsomkostninger.	En	arbejdsgiver	kan	benytte	sig	af	HR-

værktøjer	 såsom	 personlighedstest	 og	 færdighedsprøver	 til,	 at	 reducere	 de	

transaktionsomkostninger,	 der	 følger	 af	 fejlrekruttering.	 Personlighedstests	 og	

færdighedsprøver	kan	også	være	redskaber	til,	at	identificere	den	mest	fagligt	kompetente	

og	personligt	bedst	passende	medarbejder	for	virksomheden.		

	

En	 arbejdsgiver	 kan	 yderligere	 minimere	 transaktionsomkostningerne	 ved,	 at	

effektivitetslønne	 sine	 ansatte.	 Effektivitetslønning	 er,	 når	 en	 arbejdsgiver	 betaler	

lønmodtagerne	 en	 højere	 løn	 end	 markedslønningerne	 på	 arbejdsmarkedet.	 På	 denne	

måde	 får	 en	 arbejdsgiver	 nogle	 ansatte,	 som	 arbejder	mere	 produktivt,	 og	 ansatte	 som	

ikke	 vil	 forlade	 virksomheden	 grundet	 et	 økonomisk	 tab	 ved	 at	 blive	 opsagt.	 En	

arbejdsgiver	 kan	 derved	 minimere	 transaktionsomkostninger	 ved	 ansættelse	 af	

lønmodtagere.	 Effektivitetslønninger	 vil	 skabe	 motivation	 hos	 lønmodtagerne,	 men	 har	

ikke	altid	den	”afgørende”	betydning	for,	en	lønmodtagers	motivationsfaktor.		

	

En	 arbejdsplads	 fysiske	 og	 psykiske	 arbejdsmiljø	 har	 også	 en	 betydning	 for	

lønmodtagernes	 motivationsfaktor.	 En	 arbejdsgivers	 indsats	 for	 at	 skabe	 et	 bedre	

arbejdsmiljø	skal	styrkes	hurtigst	muligt.	En	arbejdsgiver	bør	derfor	være	opmærksom	på,	

hvad	der	skal	til	for	at	skabe	et	godt	arbejdsmiljø	på	arbejdspladsen.	Et	godt	arbejdsmiljø	

vil	oftest	mindske	fraværet	hos	lønmodtagerne.	
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Der	 kan	 herved	 konkluderes,	 at	 det	 er	 vigtigt	 at	 en	 arbejdsgiver	 giver	 lønmodtagerne	

indflydelse,	 ansvar	 og	 udviklingsmuligheder	 da	 disse	 faktorer	 har	 en	 stor	 betydning	 for	

arbejdsmiljøet	i	en	virksomhed.	Derudover	skal	der	også	være	en	god	balance	mellem	krav	

og	ressourcer,	og	organiseringen	af	selve	arbejdet	som	skal	udføres.		

Endvidere	er	det	vigtigt	at:	

• Der	er	god	kommunikation	på	arbejdspladsen	og	gode	sparringsmuligheder	mellem	

de	ansatte.	

• Ledelsens	rolle	har	også	en	stor	betydning	for	fraværet	i	en	virksomhed,	dette	kan	

have	en	betydning	 for	en	 lønmodtagers	produktivitet,	og	dårlig	 ledelse	kan	skabe	

helbredsmæssige	konsekvenser	for	en	lønmodtager.	

• De	fysiske	nødvendigheder,	det	vil	sige	de	fysiske	rammer	i	virksomheden,	har	en	

stor	betydning	for	trivslen	i	en	virksomhed.		

	

Hvis	 en	 arbejdsgiver	 har	 fokus	 på	 disse	 områder,	 da	 vil	 det	 være	 med	 til,	 at	 mindske	

sygefraværet	hos	 lønmodtagerne,	herved	mindske	arbejdsgivers	økonomiske	byrder	ved	

kortvarigt	 fravær.	 En	 arbejdsgiver	 kan	 derudover	 også,	 som	 beskrevet	 ovenstående	

benytte	 sig	 af	 de	 ovenstående	 motivationsteorier,	 (Maslows	 og	 Herzberg)	 til,	 at	 skabe	

mere	 motivation	 og	 bedre	 arbejdsforhold	 på	 arbejdspladsen	 og	 for	 den	 enkelte	

lønmodtager.	

	

Et	dårligt	arbejdsmiljø	er	med	til,	at	belaste	en	virksomheds	økonomi	men	samtidig	også	

samfundsøkonomien	 i	Danmark.	Udover	de	direkte	omkostninger	 til	 sygedagpenge,	 sker	

der	 også	 et	 velfærdstab.	 De	 samfundsmæssige	 omkostninger	 bæres	 af	 alle	 i	 det	 danske	

samfund,	 derved	 er	 der	 også	 nogle	 kollektive	 økonomiske	 incitamenter	 i	 at	 begrænse	

sygefraværet.	Derfor	er	det	en	vigtig	faktor	for	en	arbejdsgiver,	at	skabe	et	godt	og	sundt	

arbejdsmiljø	 i	 dennes	 virksomhed	 for,	 at	 reducere	 sygefraværet	 og	 for,	 at	 styrke	

økonomien	i	virksomheden.		

	

Samlet	set	har	effektivitetslønninger	en	stor	betydning	for	motivationsfaktoren	hos	mange	

lønmodtagere.	En	højere	løn	vil	kunne	medføre,	at	selvom	arbejdsmiljøet	ikke	er	optimalt,	

vil	 lønfaktoren	 kunne	 erstatte	 dette.	 Lønmodtagerne	 er	 derved	 villige	 til,	 at	 acceptere	
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dårligere	 vilkår	 på	 arbejdspladsen,	 da	 effektivitetslønningen	 opfylder	 deres	 økonomiske	

behov.		

9.	Integreret	del:	

En	 arbejdsgiver	 er	 ved	 indhentelse	 og	 anvendelse	 af	 helbredsoplysninger	 i	 en	

ansættelsesproces,	underlagt	 juridiske	begrænsninger.	Disse	begrænsninger	opstår	ved,	

at	 forskellige	 beskyttelseslove	 regulerer	 forhold	 ved	 ansættelsen,	 med	 henblik	 på,	 at	

beskytte	 jobansøgeren.	Sandsynligheden	for	at	arbejdsgiveren	har	øgede	omkostninger,	

stiger	på	grund	af	beskyttelseslovene.	Dette	skyldes,	at	arbejdsgiveren	ikke	kan	få	alt	den	

viden,	 vedkommende	 vil	 om	 jobansøgeren,	 hvorfor	 ansættelsesforholdet	 kan	 medføre	

uforudsete	 forhold.	 En	 arbejdsgiver	 kan	 derfor	 tilregnes,	 at	 have	 økonomiske	

incitamenter	 til,	 at	 kende	 alle	 korrekte	 og	 relevante	 helbredsoplysninger	 om	 en	

jobansøger.		

	

Beskyttelseslovene	HOL	og	PDL	er	hovedsageligt	de	love,	der	begrænser	arbejdsgiveren	i	

sin	 indhentelse	 og	 anvendelse	 af	 helbredsoplysninger.	 Disse	 beskyttelseslove	

indskrænker	 arbejdsgiverens	 mulighed	 for,	 at	 forebygge	 unødvendig	

transaktionsomkostninger	 og	 sociale	 bidragsomkostninger.	 Dette	 skyldes,	 at	

arbejdsgiveren,	grundet	beskyttelseslovene,	ikke	kan	opnå	fuldstændige	klarhed	over	en	

jobansøgers	 heldbredstilstand.	 Arbejdsgiveren	 kan	 altså	 ikke	 spekulere	 i,	 at	 ansætte	

mindre	 sygdomsdisponible	 ansøgere,	 i	 et	 ønske	 om,	 ikke	 at	 skulle	 betale		

transaktionsomkostninger	 til	 en	 senere	 genbesættelse	 af	 stillingen	 eller	 ikke,	 at	 skulle	

betale	 sociale	 bidragsomkostninger.	 Således	 kan	 det	 siges,	 at	 arbejdsgiveren	 handler	 i		

uvidenhed,	når	arbejdsgiveren	ansætter	en	jobansøger.	Dette	ville	være	anderledes	hvis,	

der	 ikke	 forelå	 beskyttelseslove,	 da	 arbejdsgiverne	 i	 et	 sådanne	 tilfælde	 ville	 have	

fuldkommen	 frihed	 til,	 at	 indhente	 alle	 oplysninger,	 samt	 ville	 have	 mulighed	 for,	 at	

efterspørge	DNA	tests	med	henblik	på,	at	ansætte	den	mindst	sygdomsudsatte	ansøger.		

	

Dog	kan	det	være	en	garanti	for	både	arbejdsgiver	og	jobansøgeren,	hvis	begge	parter	er	

bekendt	 med	 eventuelt	 foreliggende	 særlige	 helbredsoplysninger.	 Det	 kan	 være	 en	

garanti	 for	 både	 arbejdsgiver	 og	 jobansøgeren,	 hvis	 begge	 parter	 er	 bekendt	 med	
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eventuelt	 foreliggende	 særlige	 helbredsoplysninger.	 Dette	 kan	 medføre	 et	 troværdigt	

forhold	 mellem	 parterne	 i	 ansættelsesforholdet	 og	 derved	 føre	 til	 et	 mere	 sikkert	 og	

ærligt	 ansættelsesforhold.	 Derfor	 kan	 der	 være	 fordele	 ved,	 at	 ansøgeren	 frivilligt	

videregiver	 helbredsoplysninger,	 der	 ellers	 er	 beskyttet	 af	 beskyttelseslovene.	 En	

arbejdsgiver	ved	derved,	hvilke	særlige	hensyn	den	pågældende	skal	være	opmærksom	

på,	og	kan	tilrettelægge	arbejdet	ud	fra	oplysningerne	en	jobansøger	giver.	Herved	vil	der	

skabes	juridiske	trygge	rammer	for	begge	parter,	hvis	der	ikke	foreligger	asymmetriske	

informationer	mellem	parterne.		

	

I	en	ansættelsesproces	kan	der	 foreligge	asymmetriske	 informationer	mellem	parterne.	

Det	vil	blive	belyst	i	det	følgende	afsnit.		

9.1.	Asymmetriske	informationer	

En	ansættelsesproces	er	ofte	påvirket	af	 asymmetriske	 informationer	mellem	parterne.	

Asymmetriske	informationer109	er	et	udtryk	for	den	situation,	hvor	parterne	ikke	har	lige	

mange	 informationer,	 om	 den	 aftale	 de	 er	 ved	 at	 indgå	 med	 hinanden.	 I	 en	

ansættelsesproces	vil	en	jobansøger	naturligt	være	i	besiddelse	af	flere	informationer	om	

sin	helbredstilstand	end	en	arbejdsgiveren.		

	

En	 jobansøger	 har	 ikke	 pligt	 til,	 at	 informere	 om	 helbredsoplysninger,	 medmindre	

oplysningerne	har	eller	vil	have	betydning	for	vedkommendes	arbejdsdygtighed,	ved	det	

pågældende	arbejde	jf.	HOL	§	6.	Til	gengæld	er	en	jobansøger	forpligtiget	til,	at	besvare	

spørgsmål,	 angående	 sin	 helbredstilstand,	 såfremt	 arbejdsgiveren	 mener,	 disse	 er	

relevante	og	oplysningerne	kan	have	en	væsentlig	betydning	for	det	pågældende	arbejde.	

Den	 juridiske	 begrænsning	 ligger	 deri,	 at	 helbredsoplysninger	 skal	 have	 en	 væsentlig	

betydning	 for	 arbejdsudførelsen,	 før	 end	en	 jobansøger	 er	 forpligtet	 til	 at	 informere	en	

arbejdsgiver	 om	 dem.	 I	 det	 tilfælde	 at	 en	 jobansøger	 oplyser	 en	 arbejdsgiver	 om	

helbredstilstande,	som	ikke	er	relevante,	 i	 forhold	til	det	pågældende	arbejde,	da	må	en	

arbejdsgiver	 ikke	 drage	 fordel	 af	 oplysningerne.	 Herved	 må	 arbejdsgiveren	 ikke	 lade	

																																																								
109	http://finansiering.nutdanske.com/hvad-er-asymmetrisk-information.html	d.	4.maj	2016	
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oplysningerne	 indgå	 som	 en	 del	 af	 beslutningsgrundlag	 for,	 hvorvidt	 ansøgeren	 opnår	

ansættelse	i	virksomheden	eller	ej.	Udover	en	jobansøgers	oplysningspligt	regulerer	HOL	

også,	hvad	der	er	 tilladt	 for	en	arbejdsgiver,	at	 spørge	 ind	 til	om	helbredsoplysninger	 i	

ansættelsesprocessen.		

	

Såfremt	en	arbejdsgiver	indeholder	helbredsoplysninger	i	et	register,	eller	har	til	hensigt	

at	 lade	 dem	 indeholde	 i	 et	 register,	 da	 vil	 behandlingen	 af	 disse	 oplysninger	 være	

reguleret	af	PDL.	Ved	den	processuelle	behandling	af	oplysningerne	skal,	der	foreligge	et	

specifikt	 samtykke	 fra	 jobansøgeren	 og	 god	 databehandlingsskik	 skal	 udvises	 af	

arbejdsgiveren.	Herunder,	at	de	indsamlede	oplysninger	ikke	må	opbevares	på	en	måde,	

der	gør	det	muligt	at	identificere	lønmodtageren,	i	et	længere	tidsrum	end	nødvendigt	for	

formålet.		

	

Asymmetriske	 informationer	 kan	 opstå	 i	 to	 situationer.	 Enten	 ved	 at	 en	 jobansøger	

skjuler	 nogle	 informationer	 for	 en	 arbejdsgiver	 (Adverse	 Selection110)	 eller	 ved,	 at	 en	

jobansøger	ændrer	adfærd	for	en	arbejdsgiver	(Moral	Hazard111).		

	

Adverse	Selection112	er	den	situation,	hvor	en	jobansøger	hemmeligholder	informationer	

overfor	en	arbejdsgiver	i	en	ansættelsesproces.	Dette	med	den	hensigt,	at	varetage	egne	

interesser.	 Et	 eksempel	 herpå	 kan	 være,	 hvis	 en	 syg	 jobansøger,	 fortier	 oplysninger	

herom	med	 det	 formål,	 at	 kvalificere	 sig	 til	 en	 stilling	 og	 derved	 opnå	 ansættelse.	 En	

jobansøger	eksploiterer	derved	asymmetriske	informationer	for	egen	vindings	skyld.		

	

Moral	 Hazard113	er	 derimod	 den	 situation,	 hvor	 de	 skjulte	 informationer	 fører	 til	 en	

ændret	 adfærd	 hos	 jobansøgeren.	 Det	 vil	 sige,	 når	 en	 jobansøger	 giver	 vildledende	

oplysninger	 i	 en	 ansættelsesproces	 og	 tilsvarende	 ændrer	 sin	 adfærd	 i	

ansættelsesforholdet.	 En	 jobansøger	 vil	 i	 denne	 situation	 skjule	 informationer	 om	

																																																								
110	Adverse	selection	er	at	problemet	betegnes	som	ex	ante	dvs.	at	usikkerheden	indtræder	før	
kontraktindgåelsen-	i	ansættelsesprocessen	
111	Moral	Hazard	er	at	problemet	betegnes	som	ex	post	dvs.	at	usikkerheden	først	optræder	efter	
aftaleindgåelsen	
112	https://en.wikipedia.org/wiki/Adverse_selection		
113	https://en.wikipedia.org/wiki/Moral_hazard		
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helbredsoplysninger	 for	 en	 arbejdsgiver,	 da	 omkostningerne	 forbundet	 hertil	 ikke	 vil	

bæres	 af	 jobansøgeren,	 men	 derimod	 helt	 eller	 delvist	 bæres	 af	 arbejdsgiveren.	

Jobansøgeren	 overlader	 derved	 ansvaret,	 og	 de	 konsekvenser	 der	 kan	 være	 af	 sine	

handlinger	 til	 arbejdsgiveren.	 Den	 økonomiske	 byrde	 er	 derved	 ikke	 på	 jobansøgeren	

skuldre	men	på	arbejdsgiverens.		

	

I	 begge	 ovenstående	 tilfælde	 opstår	 der	 asymmetriske	 informationer	mellem	parterne.	

Det	 problem	 der	 kan	 opstå	 ved	 informationsfejl	 ville	 ikke	 opstå,	 hvis	 en	 arbejdsgiver	

havde	fuld	information	om	en	jobansøgers	helbredsoplysninger.	Dette	er	dog	i	praksis	ret	

umuligt,	 at	 skaffe	 for	 en	 arbejdsgiver,	 grundet	 beskyttelseslovene	 og	 grundet	 de	

asymmetriske	informationer	der	kan	være	mellem	parterne.	Dette	besværliggøres	af,	at	

de	fleste	jobansøgere	gerne	vil	tage	sig	bedst	muligt	ud	og	derfor	oftest	vælger,	at	fortie	

informationer	der	kan	begrænse	deres	mulighed	for	ansættelse.		

	

For	en	arbejdsgiver	foreligger	der	altså	megen	usikkerhed	om	hvorvidt	en	jobansøgeren	i	

virkeligheden	 taler	 sandt	 eller	 om	 vedkommende	 tilslører	 informationer	 i	 en	

ansættelsesproces.	Som	beskrevet	ovenfor	kan	det	være	udfordrende	for	en	arbejdsgiver,	

at	opnå	fuld	information	omkring	en	jobansøger.	En	arbejdsgiver	kan	dog	på	fordelagtig	

vis	komme	i	besiddelse	af	informationer	om	en	jobansøger	ved,	at	indhente	referencer	fra	

tidligere	arbejdsgivere.	Dette	kræver	imidlertid	et	specifikt	samtykke	fra	jobansøgeren	jf.	

PDL	§	7,	stk.	2,	nr.	1	og	arbejdsgiveren	skal	overholde	god	databehandlingsskik	jf.	PDL	§	

5.		

	

Desuden	 kan	 en	 arbejdsgiver	 benytte	 sig	 af	 HR-værktøjer	 til,	 at	 få	 viden	 om	

jobansøgerens	 personlige	 og	 faglige	 kompetencer.	 Dette	 vil	 blive	 analyseret	 i	 følgende	

afsnit.		

9.2.	HR-værktøjer	

En	 arbejdsgiver	 kan	 benytte	 sig	 af	 forskellige	 HR-værktøjer	 i	 forbindelse	 med	

rekruttering	 af	 nye	 medarbejdere,	 herunder	 personlighedstest	 og	 færdighedsprøver.	

Disse	 tests	 kan	 bidrage	 med	 mangfoldige	 informationer	 om	 jobansøgerne.	 Derved	 er	
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testene	 brugbare	 værktøjer,	 som	 minimere	 sandsynligheden	 for	 asymmetriske	

informationer	og	herved	også	 fejlrekruttering.	Spørgsmålet	bliver	 imidlertid,	om	der	er	

nogle	juridiske	begrænsninger	for	arbejdsgiverens	brug	af	disse	HR-værktøjer.		

	

Personlighedstest:		

Arbejdsgivere	 benytter	 sig	 af	 personlighedstest,	 med	 det	 formål	 at	 afgøre	 om	

jobansøgeren	 passer	 personligt	 ind	 på	 arbejdspladsen.	 Dette	 er	 relevant,	 da	 en	

arbejdsgiver	som	nævnt	har	økonomiske	incitamenter	til,	at	finde	den	rette	lønmodtager.	

En	 arbejdsgiver	 kan	 benytte	 sig	 af	 flere	 forskellige	 typer	 af	 personlighedstest,	 ved	

rekruttering	af	jobansøgere.	Dog	vil	en	personlighedstest	typisk	være	en	multiple	Choise	

prøve.	En	personlighedstest	er	som	beskrevet	ovenstående	i	afsnit	7.1.2.	en	test,	som	kan	

bidrage	 til,	 at	 en	 arbejdsgiver	 kan	 få	 indblik	 i	 om	 jobansøgerens	 personlighed,	

kompetencer	og	samarbejdsevner	passer	til	arbejdspladsen.	En	personlighedstest	er	som	

udgangspunkt	af	personfølsom	karakter	 for	en	 jobansøger,	og	det	 er	derfor	 relevant	at	

vurdere,	hvordan	en	arbejdsgiver	skal	 forholde	sig	til	en	personlighedstest	 i	henhold	til	

PDL	og	HOL.	.		

	

Personlighedstest	i	forhold	til	PDL:	

Af	 PDL	 kan	 der	 ikke	 direkte	 udledes,	 om	 en	 personlighedstest	 er	 omfattet	 af	 lovens	

anvendelsesområde.	 Det	 kan	 dog	 udledes,	 at	 en	 personlighedstest	 kan	 beskrive	 en	

jobansøgers	psykiske	tilstand,	hvilket	er	helbredsoplysninger,	som	er	omfattet	af	PDL	§	7,	

stk.	 1,	 og	 derved	 kan	 betragtes	 som	 helbredsoplysninger.	 Datatilsynet	 udleder114,	 at		

personlighedstest	 kan	 udgøre	 personfølsomme	 oplysninger,	 og	 derfor	 er	 reguleret	 af	

PDL.	Det	er	dog	af	afgørende	karakter,	hvilken	type	personlighedstest	der	er	tale	om,	da	

ikke	alle	personlighedstest	kan	karakteriseres	som	personfølsomme	oplysninger.	Der	kan	

af	 forarbejderne	 til	PDL	§	7,	udledes,	at	en	arbejdsgiver	 ikke	alene	må	benytte	sig	af	et	

edb-system	 til	 at	 afgøre,	 hvilken	 jobansøger	 der	 er	 bedst	 egnet	 til,	 at	 udføre	 det	

pågældende	 arbejde.	 Et	 edb-system	 er	 et	 elektronisk	 system,	 der	 kan	 behandle	

oplysninger	om	en	jobansøgers	personlige	forhold.	En	arbejdsgiver	må	gerne	benytte	sig	

af	et	edb-system,	men	ikke	så	det	udgør	det	eneste	beslutningsgrundlag,	da	det	også	skal	

																																																								
114	Journalnummer:	2001-40-0003	
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kombineres	med	en	personligvurdering.	En	arbejdsgiver	må	derfor	godt	benytte	sig	af	en	

personlighedstest	så	længe	der	i	en	ansættelsessituation	også	ske	en	personligvurdering,	

der	 kombineres	 med	 personlighedstesten.	 For	 at	 en	 arbejdsgiver	 kan	 foretage	 en	

personlighedstest	kræves	det	endeligt,	at	en	jobansøger	giver	et	specifikt	samtykke	til	at	

få	 foretaget	 en	 sådan	 test	 jf.	 PDL	 §	 7,	 stk.	 2,	 nr.	 1.	 og	 derudover	 skal	 behandlingen	 af	

oplysningerne	også	overholde	god	databehandlingsskik.		

	

Det	 kan	 udledes,	 at	 en	 personlighedstest	 falder	 under	 PDL	 anvendelsesområde	 og	 at	

derfor	er	det	tilladt	for	en	arbejdsgiver	at	foretage	personlighedstests,	så	længe	der	gives	

et	specifikt	samtykke	fra	ansøgeren	og	arbejdsgiveren	overholder	god	databehandlings-

skik	 jf.	 PDL	 §	 5.	 En	 arbejdsgiver	 har	 således	 mulighed	 for	 at	 minimere	

transaktionsomkostningerne	 ved	 fejlrekruttering	 ved,	 at	 foretage	 en	 personlighedstest.	

Derved	kan	en	arbejdsgiver	finde	den	ansøger,	der	har	de	bedste	personlige	kompetencer	

og	 derved	 mindske	 de	 økonomiske	 omkostninger	 der,	 kunne	 være	 ved	 en	 eventuel	

fejlrekruttering	af	en	jobansøger.		

	

Personlighedstest	i	forhold	til	HOL:		

Der	 står	 hverken	 i	 loven	 til	 HOL	 eller	 dens	 forarbejder	 om	 en	 arbejdsgivers	 brug	 af		

personlighedstests.	 HOL’s	 forarbejder	 regulere,	 alene	 en	 arbejdsgivers	 indhentelse	 og	

anvendelse	af	færdighedsprøver,	neuropsykologiske	undersøgelser	og	spørgeskemaer115.	

Det	 vil	 være	 relevant,	 at	 gennemgå	 hvordan	 en	 arbejdsgiver	 skal	 forholde	 sig	 til	

færdighedsprøver	i	henhold	til	HOL.		

	

Færdighedsprøver	er	som	beskrevet	i	afsnit	3.3.4	en	test,	som	har	til	formål,	at	konstatere	

om	 en	 lønmodtager	 kan	 udføre	 arbejdet	 og	 hvor	 god	 vedkommende	 er	 i	 forhold	 til	 de	

andre	ansøgere	til	samme	stilling.	De	eventuelle	helbredsoplysninger,	som	kunne	fremgå	

af	en	færdighedsprøve,	er	 ikke	omfattet	af	HOL	jf.	 forarbejderne	til	HOL	§	1.	Der	er	dog	

nogle	 juridiske	 begrænsninger	 i	 HOL	 med	 hensyn	 til	 en	 arbejdsgivers	 benyttelse	 af	

færdighedsprøver	med	henblik	på,	at	en	færdighedsprøve	ikke	går	videre	end,	hvad	der	

																																																								
115	Neuropsykologiske	 undersøgelser	 og	 spørgeskemaer,	 vil	 ikke	 blive	 belyst	 nærmere	 grundet	

pladsmangel	i	afhandlingen	
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er	 nødvendigt	 af	 hensyn	 til	 den	 aktuelle	 arbejdssituation.	 En	 færdighedsprøve	 skal	

således	 tilpasses	 til	 den	 arbejdsstilling,	 og	 de	 opgaver	 jobansøgeren	 skal	 udføre.	 En	

arbejdsgivers	 økonomiske	 incitamenter	 er	 at	 finde	 den	 bedst	 fagligt	 kvalificerede	

lønmodtager	til	arbejdet,	da	disse	personer	arbejder	mere	produktivt	og	ofte	har	bedre	

faglige	 kompetencer.	 En	 arbejdsgiver	 kan	 derved	 ud	 fra	 færdighedsprøven	 vælge	 den	

jobansøger,	der	har	de	bedst	faglige	kvalifikationer	og	på	denne	måde	få	mest	økonomisk	

udbytte	ved,	at	ansætte	den	bedst	kvalificeret	i	sin	virksomhed.	

9.3.	Konklusion	af	den	integreret	del:		

Der	kan	konkluderes,	at	en	arbejdsgiver	har	økonomiske	 incitamenter	 i,	at	 indhente	og	

anvende	helbredsoplysninger	om	en	 jobansøger	 i	en	ansættelsesproces.	På	baggrund	af	

de	juridiske	begrænsninger	har	en	arbejdsgiver	svære	ved,	at	begrænse	sine	udgifter,	der	

kan	 være	 forbundet	 med	 at	 PDL	 og	 HOL	 beskytter	 indhentelse	 og	 anvendelse	 af	

helbredsoplysninger.		

	

En	jobansøger	har	dog	en	oplysningspligt	i	henhold	til	HOL	§	6,	og	er	hermed	forpligtet	til	

at	informere	en	arbejdsgiver	om	helbredsoplysninger,	som	kan	have	en	betydning	for	det	

arbejde,	der	 skal	udføres.	En	 jobansøger	er	 ikke	 forpligtet	 til,	 at	oplyse	en	arbejdsgiver	

om	eventuelle	andre	helbredsoplysninger,	som	på	nuværende	tidspunkt	er	velbehandlet	

eller	helbredsoplysninger,	som	ikke	er	af	betydning	for	arbejdsudførelsen.	Økonomisk	set	

vil	en	arbejdsgiver	have	det	største	økonomiske	udbytte,	ved	at	være	100%	bekendt	med	

alle	 en	 jobansøgers	 helbredstilstande	 og	 der	 derved	 ikke	 forelå	 asymmetriske	

informationer	 mellem	 parterne.	 Manglende	 symmetri	 i	 informationerne	 hos	 parterne	

forårsager	derved	økonomiske	ubalancer,	hvilket	resultere	i	Adverse	Selection	og	Moral	

Hazard.			

	

For	så	vidt	muligt	at	forebygge	de	asymmetriske	informationer,	der	er	mellem	parterne,	

kan	 en	 arbejdsgiver	 få	 et	 samtykke	 af	 en	 jobansøger	 til,	 at	 indhente	 referencer	 fra	

tidligere	 arbejdsgiver.	 Udover	 et	 samtykke	 skal	 en	 arbejdsgiver	 også	 overholde	 god	

databehandlingsskik	 jf.	 PDL	 §	 5.	 Derudover	 kan	 en	 arbejdsgiver	 også	 benytte	 sig	 af	

forskellig	 HR-værktøjer	 såsom,	 personlighedstest	 og	 færdighedsprøver,	 til	 at	 få	 flere	
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informationer	 om	 en	 jobansøgers	 faglige	 og	 personlige	 kompetencer.	 	 Der	 kan	 i	 dette	

tilfælde	også	være	nogle	 juridiske	begrænsninger	 for	 en	arbejdsgiver	ved	benyttelse	af	

personlighedstests	 og	 færdighedsprøver.	 For	 at	 en	 arbejdsgiver	 skal	 kunne	 benytte	

personlighedstest,	 skal	 der	 foreligge	 et	 samtykke	 jf.	 PDL	 §	 7,	 stk.	 2,	 nr.	 1	 og	 god	

databehandlingsskik	jf.	PDL	§	5	skal	overholdes.	Færdighedsprøver	er	derimod	beskyttet	

af	HOL	 i	det	omfang,	at	 færdighedsprøver	 ikke	går	ud	over	det	nødvendige	 formål	med	

færdighedsprøven.		

10.	Samlet	konklusion	på	hele	afhandlingen:		

Afhandlingen	har	til	formål	at	analysere,	hvilke	rammer	de	to	beskyttelseslove	opstiller	for	

en	 arbejdsgivers	 indhentelse	 og	 anvendelse	 af	 oplysninger	 i	 en	 ansættelsesproces.	

Yderligere	har	afhandlingen	til	formål,	at	analysere	helbredsoplysningsbegrebet	i	HOL	og	

PDL.	 Samt	 hvilke	 økonomiske	 incitamenter	 der	 er	 forbundet	 med	

transaktionsomkostninger	og	sygefravær	for	en	arbejdsgiver.		

	

Det	er	 i	 afhandlingen	blevet	udledt,	 at	de	 to	beskyttelseslove	HOL	og	PDL	begrænser	en	

arbejdsgivers	 indhentelse	 og	 anvendelse	 af	 helbredsoplysninger	 om	en	 lønmodtager.	 En	

arbejdsgiver	kan	indhente	helbredsoplysninger,	i	de	tilfælde	helbredsoplysningerne	har	en	

væsentlig	 betydning	 for	 det	 pågældende	 arbejde,	 der	 skal	 udføres	 jf.	 HOL	 §	 2,	 stk.	 1.	

Helbredsoplysninger	 i	 HOL	 betegnes	 som	 oplysninger	 om	 sygedomme	 og	 symptomer	 på	

sygdomme.	Jf.	HOL	§	2,	stk.	1.	Der	findes	ikke	en	udtømmende	liste	for,	hvilke	sygdomme	og	

symptomer	på	sygdomme,	der	er	omfattet	af	HOL.	Dette	skyldes,	at	det	er	det	pågældende	

arbejde,	der	afgør	hvilke	helbredsoplysninger,	 som	er	relevante	og	en	udtømmende	 liste	

således	ville	blive	utrolig	omfangsrig.		

	

En	 arbejdsgiver	 kan	 ifølge	 PDL	 behandle	 helbredsoplysninger	 når	 disse	 oplysninger	

indhentes	med	et	specifikt	samtykke	fra	lønmodtageren	jf.	PDL	§	7,	stk.	2,	nr.	1.	Herudover	

skal	 arbejdsgiveren	 overholde	 god	 databehandlingsskik	 jf.	 PDL	 §	 5,	 før	 en	 arbejdsgiver	

sagligt	 kan	 behandle	 helbredsoplysninger	 om	 en	 lønmodtager.	 Dertil	 kommer,	 at	 der	

findes	 undtagelser	 i	 PDL	 for,	 hvornår	 en	 arbejdsgiver	 må	 behandle	 oplysninger	 om	

ansøgere,	uden	først	at	have	indhentet	samtykke	hertil.	Dette	kan	eksempelvis	være,	hvis	
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en	ansøger	selv	har	offentliggjort	helbredsoplysninger	til	en	bredere	kreds	af	personer	jf.	

PDL	 §	 7,	 stk.	 2,	 nr.	 3	 og,	 hvis	 det	 er	 af	 nødvendige	 hensyn	 jf.	 PDL	 §	 7,	 stk.	 2,	 nr.	 4.	

Helbredsoplysninger	i	PDL	betegnes,	som	oplysninger	om	fysiske	og	psykiske	tilstande	samt	

oplysninger	 om	 misbrug	 af	 alkohol	 og	 andre	 nydelsesmidler.	 Det	 herunder	 udledes,	 at	

misbrug	af	alkohol	og	andre	nydelsesmidler	ikke	betegnes	som	en	sygdom,	men	stadig	er	

omfattet	af	helbredsoplysningsbegrebet	i	PDL.		

	

I	 højesteretsdommen	 U2011.2343H	 blev	 det	 yderligere	 afklaret,	 at	 en	 mistanke	 om	

alkoholmisbrug	 ikke	 var	 omfattet	 af	 HOL’s	 anvendelsesområde,	 men	 derimod	 PDL’s	

anvendelsesområde.	Dette	 skyldes	 at	misbrug	 af	 alkohol	 ikke	 er	nævnt	 i	HOL	§	2,	 stk.	 1	

eller	 i	dennes	 forarbejder,	og	at	et	misbrug	af	alkohol	 ikke	var	omfattet	af	begrebet	 i	de	

tidligere	 registerlove,	 som	 var	 gældende	 på	 det	 tidspunkt,	 hvor	 HOL	 blev	 vedtaget.	 Det	

fremgår	 af	 dommen,	 at	 registerlovene	 havde	 opdelt	 oplysningerne,	 som	

helbredsoplysninger	og	oplysninger	om	misbrug	af	nydelsesmidler.		

	

Endvidere	 fremgår	 det	 af	 PDL	 §	 2,	 stk.	 1,	 at	HOL	 tillægges	 forrang	på	de	 områder,	 hvor	

helbredsoplysningsbegrebet	 er	 omfattet	 af	 begge	 love.	 Dette	 betyder,	 at	 HOL	 er	 lex	

specialis	 og	 reglerne	 i	 HOL	 er	mere	 skærpede	 end	 reglerne	 i	 PDL	 som	 er	 lex	 generalis.	

HOL’s	 anvendelsesområde	 er	 indhentelse	 og	 anvendelse	 af	 helbredsoplysninger	 før	 og	

under	 ansættelse	 jf.	 HOL	 §	 2,	 stk.	 1,	 hvorimod	 PDL’s	 anvendelsesområde	 er	 den	

processuelle	behandling	af	oplysningerne.		

	

I	 afhandlingen	 blev	 det	 desuden	 udledt,	 at	 der	 for	 en	 arbejdsgiver	 er	

transaktionsomkostninger	 forbundet	 med	 ansættelse	 og	 afskedigelse	 af	 lønmodtagere.	

Disse	omkostninger	har	en	arbejdsgiver	incitamenter	til	at	minimere.	En	arbejdsgiver	kan	

minimere	 omkostningerne	 til	 transaktion	 ved	 at	 effektivitetslønne	 sine	 ansatte.	

Effektivitetslønning	 er	 når	 en	 arbejdsgiver	 lønner	 sine	 ansatte	 højere	 end	

markedslønningerne.	 På	 denne	 måde	 motiveres	 de	 ansatte	 i	 virksomheden	 og	 øger	

samtidig	deres	produktivitetsniveauet,	 da	de	 ikke	 vil	 risikere	 at	miste	deres	 arbejde.	 En	

arbejdsgiver	kan	på	denne	måde	minimere	sine	transaktionsomkostninger	da	de	ansatte,	i	

henhold	 til	 teorien,	 vælger	 at	 forblive	 i	 virksomheden	 grundet	 de	 høje	 lønninger.	

Derudover	 blev	 det	 udledt,	 at	 en	 arbejdsgiver	 kan	 have	 økonomiske	 incitamenter	 til,	 at	
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kende	 årsagerne	 til	 sygefravær	 hos	 lønmodtagerne.	 Dette	 skyldes,	 at	 det	 også	 er	

omkostningsfuldt	 for	 en	 arbejdsgiver	 når	 lønmodtagere	 er	 fraværende	 fra	 arbejdet.	 En	

arbejdsgiver	kan	minimere	omkostningerne	ved	 lønmodtagernes	 fravær,	ved	at	 skabe	et	

bedre	 arbejdsmiljø	 i	 virksomheden,	 og	 en	 bedre	 kommunikation	 mellem	 de	 ansatte	 og	

ledelsen.		

	

En	arbejdsgiver	kan	altså	have	incitamenter	til,	at	kende	en	jobansøgers	helbredstilstande.	

Dette	område	er	dog	beskyttet	af	HOL	og	PDL.	Der	blev	udledt	i	afhandlingen,	at	der	i	en	

ansættelsesproces	kan	være	nogle	asymmetriske	informationer	mellem	parterne.	For	at	få	

et	 bedre	 indblik	 i	 en	 jobansøgers	 informationer	 kan	 en	 arbejdsgiver	 benytte	 sig	 af	 HR-

værktøjer,	 såsom	 personlighedstests	 og	 færdighedsprøver.	 Herigennem	 opnår	

arbejdsgiveren	flere	oplysninger	om	jobansøgeren	og	er	således	bedre	rustet	til	at	afgøre	

hvem	 der	 er	 den	 rette	 kandidat.	 For	 at	 en	 arbejdsgiver	 skal	 kunne	 benytte	 sig,	 af	 en	

personlighedstest,	 skal	 der	 foreligge	 et	 specifikt	 samtykke	 og	 god	 databehandlingsskik	

skal	 overholdes.	 Hvis	 dette	 overholdes,	 kan	 der	 benyttes	 personlighedstestes,	 og	 en	

arbejdsgiver	kan	således	finde	ud	af	om	jobansøgeren	har	de	personlige	kompetencer,	der	

skal	til,	samt	om	vedkommende	passer	ind	i	arbejdspladsen.	En	arbejdsgiver	kan	endeligt	

benytte	 sig	 af	 færdighedsprøver	 til	 at	 få	 oplysninger	 om	 en	 jobansøgers	 faglige	

kvalifikationer.	 En	 færdighedsprøve	 er	 ikke	 beskyttet	 af	 HOL,	 dog	 må	 formålet	 med	

færdighedsprøven	ikke	gå	ud	over,	hvad	der	er	nødvendigt.		
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