
 

Styrelsen for Patientsikkerhed 
Islands Brygge 67 
2300 København 
 

Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om offentliggørelse 
af oplysninger om meddelte autorisationer 
 
 
Dansk Sygeplejeråd takker for muligheden for at afgive høringssvar til 
udkast til bekendtgørelse om offentliggørelse af oplysninger om med-
delte autorisationer.  
 
Vi har tre bemærkninger til udkastet, som fremgår nedenfor. 
 
Offentliggørelse af baggrunden for skærpet tilsyn 
Den ene bemærkning knytter sig til udkastet til ny bekendtgørelse § 
2, stk. 2, nr. 8, litra a) om skærpet tilsyn. Det er nyt, at der bliver 
hjemmel til at offentliggøre baggrunden for et skærpet tilsyn, og det er 
svært at se af formuleringen, hvor omfattende oplysninger, bestem-
melsen sigter at give hjemmel til at offentliggøre.  
 
I nogle sager kan private forhold have indvirkning på, at en sygeple-
jerske kommer under skærpet tilsyn. Vi mener, der er et væsentlig 
hensyn at tage til sygeplejerskernes private forhold og til beskyttelsen 
af deres personfølsomme oplysninger. Da patienterne samtidig ikke 
kan fravælge at modtage behandling fra en bestemt sygeplejerske på 
et sygehus eller i en kommune, er det svært at se hvilket hensyn, der 
bærer behovet for at offentliggøre baggrunden for tilsynet. Vi ville der-
for foretrække, at bestemmelsen bevarer sin nuværende form, der i 
tilstrækkelig grad varetager hensynet til patientsikkerheden og be-
skytter sygeplejerskernes integritet.  
 
Udstilling af oplysninger samt CPR-nummer 
Den anden bemærkning knytter sig til udkastet til ny bekendtgørelse 
§ 3, stk. 2 til udstilling af de i § 2 nævnte oplysninger samt sundheds-
personens CPR-nummer.  
 
I høringsbrevet er det oplyst, at der med bekendtgørelsen er påtænkt 
bl.a. at skabe en større gennemsigtighed i registreringerne, herunder 
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også i forbindelse med den løbende digitale udvikling af digitale sy-
stemer til visning af oplysningerne. 
 
Efter den foreslåede § 3, stk. 2 kan Styrelsen for Patientsikkerhed ud-
stille de i § 2 nævnte oplysninger samt sundhedspersonens CPR-
nummer for sundhedsvæsenets parter via Sundhedsdatastyrelsens 
Nationale Service Platform til brug for personaleadministration og bru-
gerstyring. 
 
Vi finder det nødvendigt at kommentere på en række punkter i forhold 
hertil. 
 
”Udstille” er ikke et entydigt begreb i dataretten og kan her opfattes 
som videregivelse af oplysninger fra Styrelsen for Patientsikkerhed til 
Sundhedsdatastyrelsen, der så via styrelsens nationale service plat-
form videregiver oplysningerne til sundhedsvæsenets parter. Vi anta-
ger, at videregivelsen via platformen sker til én part i sundhedsvæse-
net, som har indgået en servicepakke-aftale med Sundhedsdatasty-
relsen, og at der i denne aftale er fastsat betryggende vilkår for data-
behandlingen, herunder en sikring mod, at de angivne data udveksles 
mellem sundhedsvæsenets parter.  Derfor bør det præciseres, at Sty-
relsen for Patientsikkerhed alene kan ”udstille” oplysninger for en part 
under sundhedsvæsenet, som har indgået en servicepakke-aftale, in-
deholdende betryggende vilkår med Sundhedsdatastyrelsen. 
 
Udstillingen er foreslået til at omfatte de i § 2 nævnte oplysninger 
samt sundhedspersonens CPR-nummer. Udover at henvise til det 
ovenfor nævnte om § 2, stk. 2, nr. 8, litra a) om skærpet tilsyn kan der 
rejses spørgsmål om behovet for at udstille sundhedspersonens 
CPR-nummer, når der allerede er oplysninger om sundhedsperso-
nens navn, fødselsdato, autorisations-ID og faggruppe i databaserne. 
 
Det foreslås i ændringsforslaget, at sundhedsvæsenets parter kan 
bruge de angivne oplysninger til personaleadministration og bruger-
styring. Da bekendtgørelsen vil blive udstedt i medfør af § 2, stk. 4 og 
§ 12, stk. 6 i autorisationsloven, kan det antages at være hjemmel til 
at bruge oplysningerne til brugerstyring i forhold til de mange syste-
mer/services, som Sundhedsdatastyrelsen tilbyder i sine service-
pakke. Der kan derimod ikke antages at være hjemmel til at bruge op-
lysningerne til personaleadministration udover konkret administration 
ift. autorisationen, autorisationsændringer og tilsynsforanstaltninger. 
 
Sletning af oplysninger 
Den tredje bemærkning knytter sig til udkastet til ny bekendtgørelse § 
5. Vi antager, at henvisningen i § 5, stk. 1 bør ske til § 3, stk. 1? I for-
hold til oplysninger efter både § 3, stk. 1 og stk. 2 forudsætter vi, at 
det sikres, at disse også slettes, når sanktionsperioden er udløbet. 
Det kunne være hensigtsmæssigt at få en udtrykkelig bestemmelse i 
bekendtgørelsen, der gør det klart, at der sker sletning også i de sy-
stemer til brugerstyring og begrænset personaleadministration, som 
parterne i sundhedsvæsenet måtte have arkiveret sanktionsoplysnin-
gerne i.  
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Samlet set kan vi godt se, at der skabes gennemsigtighed i forbin-
delse med den løbende digitale udvikling af digitale systemer til vis-
ning af oplysningerne, men vi finder, at der med fordel kan tage afsæt 
i de almindelige persondataretlige grundprincipper. 
 
Vores besvarelse hviler på beskedne tekniske forudsætninger, og vi 
deltager gerne i møde for at få ryddet eventuelle misforståelser af ve-
jen. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Grete Christensen 
Formand 
 

 


