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Høring over udkast til bkg. om medicin- og vaccinationsoplysninger 

Forbrugerrådet har modtaget ovennævnte udkast til bekendtgørelse i høring. Vi vil 

gerne udtrykke stor tilfredshed med, at man nu sammenlægger medicinkortet og 

vaccinationskortet, idet vi formoder, at når man sammenlægger bekendtgørelserne, 

så vil man sammenlægge de tekniske løsninger, så forbrugerne kun skal hente 

deres oplysninger et sted. Vi har gentagne gange netop efterspurgt denne 

sammenlægning.   

 

Det vil være en stor hjælp til forbrugerne i fremtiden, at alle deres vaccinationer 

kan findes online og vil forhåbentlig medvirke til, at forbrugerne i fremtiden vil 

gøre endnu mere brug af de udmærkede muligheder for sundhedsoplysninger, som 

sundhed.dk tilbyder borgerne. Men sammenlægning af registre og den øgede 

adgang til følsomme oplysninger sætter også brugernes ret til respekt for deres 

privatliv voldsomt under pres. 

 

Udvidelsen skal kun ske til aktuelle behandlere 

Forbrugerrådet har fortsat betænkeligheder ved at udvide adgangen til 

medicinkortet til alle sundhedspersoner. Vi ønsker naturligvis, at borgerne oplever 

en sammenhængende rejse i sundhedsvæsnet, samt at alle relevante behandlere kan 

tilgå de relevante oplysninger.  

 

Privacy by design/indbygget databeskyttelse 

Det giver imidlertid utryghed og øger risikoen for datalæk, når endnu flere 

personer får adgang til personlige oplysninger, og vi anbefaler derfor, at der 

opsættes tekniske begrænsninger, så det kun er sundhedspersoner, som aktuelt 

behandler patienterne, der rent teknisk får adgang til de meget følsomme 

sundhedsoplysninger.  

 

Øget teknisk sikkerhed er også i tråd med EU-Kommissionens omfattende  

datareform-pakke med krav til offentlige og private virksomheder om at indbygge 

datasikkerhed i it-løsningerne fra start af. En mulig løsning kunne således være 

teknisk at hindre ikke-relevante behandlere adgang til registrene eller kryptere 

dataen i en form, så den ikke kan læses af uvedkommende. 
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Logning er ikke tilstrækkelig 

Vi er opmærksomme på, at der foretages ’logning’, ligesom overtrædelse af 

reglerne er bødesanktioneret. Med de seneste eksempler på hacking af følsomme 

registre, mener vi at tiden er kommet til at forebygge databrud, frem for alene at 

sanktionere, når skaden er sket (hvis den opdages).  

Patienternes viden skal anvendes langt mere 

Endelig er vi meget tilfredse med, at borgerne til en hver tid kan se deres egne 

oplysninger, men det undrer os, at man slet ikke overvejer inddrage borgerne langt 

mere. Borgerne bør også kunne tilføje medicin og/eller notere, hvis de ikke længere 

er i behandling med et præparat. Det er trods alt borgerne, som ved, hvad de 

indtager og ikke kun lægen. Det er hverken hensigtsmæssigt eller rimeligt, hvis alle 

andre har mulighed for at notere i medicinkortet, men ikke patienterne. Hvis man 

vil fremtidssikre systemerne, er det på tide at inddrage patienterne i langt højere 

grad.  

Det indebærer,  

- at borgerne bør have online adgang, når de er indlagt 

- at borgerne bør have adgang til at notere i medicinkortet 

- at borgerne bør havde adgang til at koble deres egne data fra relevante 

applikationer til medicinkortet   

Vi mener, at borgerne kan tilføje vigtige og relevante oplysninger, som aldrig 

kommer i de nuværende journaler eller medicinkort, og samtidig kan borgerne 

bidrage til at få verificeret indholdet af journalerne og medicinkortene. Og endelig 

vil borgerne ved en højere inddragelse af dem i deres eget forløb også få større 

tillid til at systemerne er korrekte og velfungerende.    

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Vagn Jelsøe   Sine Jensen 

Kst. direktør   Seniorrådgiver, sundhedspolitik 


