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Høring over udkast til bekendtgørelse om medicin- og vacci-

nationsoplysninger. 
 

Ved en ændring af sundhedsloven i maj 2010 om adgang til medicin- og vac-

cinationsoplysninger blev der udarbejdet to bekendtgørelser, som fastlæger de 

nærmere regler for hhv. medicinoplysninger og vaccinationer. 

 

Da de systemer, som udstiller medicin- og vaccinationsoplysninger, for slut-

brugeren har udviklet sig til ét system – det Fælles MedicinKort (FMK), og da 

der gælder enslydende forhold for adgang, logning, tekniske krav m.v. for bå-

de medicin- og vaccinationsoplysninger er de to nævnte bekendtgørelser 

sammenskrevet til én bekendtgørelse. I tillæg hertil er en række forhold speci-

ficeret, bl.a. logning og certificering i forhold til integration i eget journalsystem. 

 

I Økonomiaftalen med regionerne for 2014 blev det som en del af indsatsen for 

digitalisering af sundhedsområdet aftalt, at det på kort sigt er målet, at det 

Fælles MedicinKort (FMK) udbredes og anvendes fuldt ud i alle regioner i 

2013. Med baggrund heri indeholder vedlagte udkast til bekendtgørelse, en 

forpligtelse for læger til indberetning af medicin- og vaccinationsoplysninger 

m.v.. For læger ansat af regionerne på sygehuse vil forpligtelsen træde i kraft 

1. januar 2014, mens alle øvrige læger, herunder praktiserende læger, vil væ-

re forpligtet pr. 1. april 2014. Baggrunden herfor er økonomiaftalen med regio-

nerne og regionernes overenskomster med praktiserende læger og speciallæ-

ger. De øvrige sundhedspersoner, som kan orientere sig i medicin- og vacci-

nationsoplysninger, når det er nødvendigt for varetagelse af behandlingen, fx 

til medicinhåndtering, er ikke forpligtet til anvendelse i bekendtgørelsen, idet 

det kun er læger (og tandlæger), som kan indberette medicin- og vaccinati-

onsoplysninger m.v. 

 

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplys-

ninger bedes være Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i hænde senest 

fredag den 13. september 2013. Bemærkninger sendes til dra@sum.dk. 
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