
 

 

 

Bekendtgørelse om Nationalt patientindeks (NPI) over registreringer af de 
enkelte borgeres aftaler i sundhedsvæsnet 

I medfør af § 193 b, stk. 4, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016, fastsættes: 

§ 1. Sundhedsdatastyrelsen er dataansvarlig for et elektronisk register, Nationalt Patientindeks (NPI), over registreringer af 
de enkelte borgeres aftaler i sundhedsvæsnet. 

§ 2. NPI omfatter oplysninger om personer, der har en aftale i sundhedsvæsnet.  

§ 3. NPI må indeholde følgende oplysninger om aftaler:  
1) Dato og tid for aftalen, herunder dato for indgåelsen af aftalen. 
2) Oplysning om, hvor aftalen skal finde sted. 
Stk. 2. Hvis en person, der er omfattet af sundhedsloven, ikke har et CPR-nr., erstattes CPR-nummeret med et entydigt 

identifikationsnummer, der tildeles af registret. 

§ 4. Oplysninger i NPI slettes 2 år efter, at aftalen har fundet sted, jf. dog stk. 2. 
Stk. 2. Oplysninger i NPI om afdøde personer slettes 1 år efter personens død. 

§ 5. Sundhedspersoner og sekretærer, som under sundhedspersoners ansvar yder teknisk bistand til opslag, har adgang til 
alle de i § 3, stk. 1, nævnte oplysninger i henhold til sundhedslovens § 42 a. Oplysningerne må kun anvendes i forbindelse med 
aktuel behandling af patienten, med mindre patienten har givet udtrykkeligt samtykke til anden anvendelse. 

§ 6. Regionsråd, kommunalbestyrelser, autoriserede sundhedspersoner og de private personer eller institutioner, der driver 
sygehuse m.v., kan give den dataansvarlige for NPI adgang til de i § 3, stk. 1, nævnte oplysninger umiddelbart efter 
aftaleindgåelsen med patienten, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. Regionsråd, kommunalbestyrelser, autoriserede sundhedspersoner og de private personer eller institutioner, der 
driver sygehuse m.v., skal på opfordring fra en patient, der ikke ønsker, at patientens aftaler registreres i NPI, undlade at give 
den dataansvarlige adgang til de i stk. 1 nævnte oplysninger. 

§ 7. Sundhedsdatastyrelsen fastsætter som dataansvarlig en teknisk beskrivelse af indholdet i NPI samt tekniske forskrifter 
for tilslutning til NPI for regionsråd, kommunalbestyrelser, autoriserede sundhedspersoner og de private personer eller 
institutioner, der driver sygehuse m.v. 

Stk. 2. De tekniske beskrivelser og forskrifter for tilslutning til NPI offentliggøres på Sundhedsdatastyrelsens netsted. 

§ 8. Regionsråd, kommunalbestyrelser, autoriserede sundhedspersoner og de private personer eller institutioner, der driver 
sygehuse m.v. skal tilslutte til NPI som angivet i § 7. 

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2017. 

Sundheds- og Ældreministeriet, den [dato] 

Ellen Trane Nørby 

 

 

 

 


