
 

Sundheds- og Ældreministeriet  
 

Høring over udkast til bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, 
nr. 16, i lov om ændring af sundhedsloven og udkast til 
bekendtgørelse om drift m.v. af den fælles digitale 
infrastruktur 
 
Dansk Sygeplejeråd takker for muligheden for at afgive høringssvar til 
bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 16, i lov om ændring af 
sundhedsloven samt udkast til bekendtgørelse om drift m.v. af den 
fælles digitale infrastruktur. 
 
Dansk Sygeplejeråd hilser fortsat styrkelsen af det digitale samar-
bejde på tværs af sektorer velkommen. Vi har dog fortsat en række 
bekymringspunkter i forhold til den fælles digitale infrastruktur, som vi 
også har nævnt i vores høringssvar af 18. oktober 2018 til lovforsla-
get. Vi kan konstatere, at vores bemærkninger til lovforslaget ikke har 
ført til ændringer, og vi gentager derfor de vigtigste bekymringer her-
under.   
 
For det første synes vi, at det er vigtigt, at der ikke er nemmere ad-
gang til helbredsoplysninger i den fælles digitale infrastruktur, end der 
er via behandlingsstederne for alle de instanser, virksomheder mv., 
som ikke er involverede i behandling af patienterne. Vi er derfor fort-
sat bekymrede bl.a. i forhold til politiets nemmere adgang til sund-
hedsoplysninger og i forhold til den meget vide personkreds, der vil få 
adgang til store mængder sundhedsdata, som de ikke nødvendigvis 
har behov for.  
 
Vi håber derfor fortsat, at ministeriet vil sørge for, at der sikres en for-
nuftig implementering af § 193b og tilhørende bekendtgørelser, såle-
des alle behandlingssteder får øget opmærksomhed på de pligter og 
rettigheder, der følger med, når man behandler helbredsoplysninger. 
Mange steder – måske særligt på nogle af de mindre behandlingsste-
der – vil man formentlig have behov for, at Styrelsen for Patientsikker-
hed, Sundhedsdatastyrelsen eller andre bistår med denne informa-
tion.  
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Side 2 af 2 

Det fremgår, at der fra efteråret 2020 indføres en pligt til at levere op-
lysninger ind i den fælles digitale infrastruktur. Vi er bekymrede for, 
om de forskellige IT-systemer i kommuner og regioner er gearede 
hertil allerede fra efteråret. Vi opfordrer derfor ministeriet til i god tid at 
undersøge og eventuelt tilpasse IT-systemer, så frontmedarbejderne 
ikke skal bruge unødig til og ressourcer på IT-systemer, der ikke kan 
tale sammen.  
 
Endelig foreslår vi, at kravene til logning i bekendtgørelse om drift mv. 
af den digitale infrastruktur § 6, stk. 1, nr. 1 tilpasses således, at der 
alene stilles krav om initialer eller anden entydig identifikation af 
sundhedspersonen, svarende til anbefalingerne i Afrapportering fra 
arbejdsgruppen om journalføring, gengivet som forslag 10 på side 8 i 
rapporten. Hvis anbefalingen – som vi håber – afspejles i en kom-
mende ny journaliseringsbekendtgørelse, er det væsentligt, at reg-
lerne om logning alle steder i sundhedslovgivningen tilpasses tilsva-
rende 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Grete Christensen 
formand 
 
 

 

 

https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspersonale/2019/September/~/media/Filer%20-%20dokumenter/Afrapportering-arbgrup-om-journalfoering-17092019/Afrap-17092019.pdf
https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspersonale/2019/September/~/media/Filer%20-%20dokumenter/Afrapportering-arbgrup-om-journalfoering-17092019/Afrap-17092019.pdf

