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Høring forslag til bekendtgørelse om ændring af logningsbekendtgørelsen
Vi vil gerne takke for muligheden for at afgive høringssvar til forslag til
bekendtgørelse om ændring af logningsbekendtgørelsen.
Vi er meget positive overfor den ændring, der sker i bekendtgørelse
om pligt til at registrere logoplysninger og indsigt i logoplysninger.
Vi har følgende supplerende bemærkninger.
Autoriserede sundhedspersoner skal beskyttes
Vi foreslår, at man i § 3, stk. 2, skriver, at behandlingsstedet efter anmodning fra patienten skal udlevere sundhedspersonens navn i overensstemmelse med de almindelige regler om aktindsigt i offentligt ansattes navne. Dette så det sikres, at den bedre beskyttelse, som
Justitsministeriet arbejder på, også slår igennem i forhold til loggen,
så beskyttelsen ikke reelt udhules for autoriserede sundhedspersoner.
Subsidiært bør § 3, stk. 2 efter DSRs opfattelse omformuleres, så det
bliver klart, at hensynet til den ansatte og evt. kolleger eller andre kan
indgå som et sagligt kriterium for ikke at udlevere navnet. Som bestemmelsen er formuleret nu, er den uklar jf. ”andres private interesser”. Det er misvisende, da andre her forstås som en tredjepart.
Samtidig bør der gælde samme undtagelser til udlevering af navn på
tværs af systemer jf. ovenfor om forvaltningsloven.
Rent sprogligt anbefaler vi, at ”oplysninger om identiteten på personen bag oplysningerne” erstattes med ”den ansattes navn”.
Øvrige systemer, der anvender logning
Det er for os afgørende, at de efterhånden omfattende logningssystemer generelt bliver konsekvensændret med
muligheden for at anvende anden entydig identifikation end fulde
navn, herunder også fx FMK og den fælles digitale infrastruktur.
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Generelt er det helt afgørende, at adgangen til at anvende anden entydig identifikation ikke udhules af regler om fulde navn i diverse logningssystemer på tværs af sundhedsvæsenets IT-systemer.

Med venlig hilsen

Grete Christensen
Formand
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