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Vedr.: Høring over udkast til bekendtgørelse om medicin- og
vaccinationsoplysninger

Tandlægeforeningen har modtaget Ministeriets høring over udkast til bekendtgørelse om medicin- og
vaccinationsoplysninger og har hertil følgende bemærkninger:

Det oplyses i Ministeriets høringsbrev, at “De øvrige sundhedspersoner, som kan orientere sig i medicin-
og vaccinationsoplysninger, 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 vaccinationsoplysninger mv.”

I udkastet til bekendtgørelse, anføres i § 7, stk. i nr. 1, at “De i ~ 4, stk. 1, nr. 1, og ~ 5, nr. 2, anførte
personer skal indberette følgende: 1. ordination af lægemidler, 2 Indgivelse af vaccinationer og
lægemidler... ‘~

§ 4, stk. 1, nr. i handler om læger oa tandlæger.

Ud fra ovenstående konstaterer Tandlægeforeningen, at der således ikke er overensstemmelse mellem
det fremsendte udkast til ny bekendtgørelse og selve høringsbrevet.

Det bemærkes i øvrigt, at de privatpraktiserende tandlæger via Tandlægeoverenskomsten, som er
indgået med RLTN, har implementeret en pligtmæssig anvendelse af FMK som en del af parternes
Økonomiaftale.

Tandlægers adgang til og brug af fælles medicinkort er behandlet i Tandlæaeoverenskomstens ~ 26,
hvoraf følgende fremgår:

“Det fælles medicinkort (FMK) samler alle patientens medicinoplysninger i en samlet oversigt.
Medicinkortet giver et enkelt overblik over aktuelt medicinforbrug, cave samt tidligere medicinering. Med
adgangen til FMK har sundhedspersonale let adgang til alle relevante medicinoplysninger til gavn for
patientsikkerheden.



Med adgang til FMK via Sundhed. dk opnår tandlæger et hurtigt overblik over patienters aktuelle
medicinering og eventuelle allergier. FMK understøtter tandlægens arbejdsgange ved at give samlet
adgang til alle relevante oplysninger. Tandlægen ordinerer som vanligt i sit it-system. Oplysningerne
herfra samles med de øvrige datakilder i medicinkortet, således at patientens samlede
medicinoplysninger konstant er opdaterede. Udbredelse af medicinkortet til tandlæger, sker som et tilbud
til tandlægerne i takt med at FMK tages i brug på sygehusene og i praksissektoren.

Adgang til FMK vil kunne ske med digital signatur, som allerede i dag anvendes af tandlægerne, via
sundhedsportalen sundhed. dk.

Som anført ovenfor sker udbredelse af medicinkortet til tandlæger, således som et tilbud til tandlægerne i
takt med at FMK tages i brug p~ sygehusene og i praksissektoren.

En pligtmæssig anvendelse af FMK i privat praksis vil med sigte p~ en højnelse af patientsikkerheden
være et værdifuldt element i implementeringen af et fuldstændigt og dækkende Fælles MedicinKort.

Tandlægerne i privat tandlægepraksis hilser naturligvis også derfor et sådant initiativ velkomment.
Tandlægeforeningen m~ dog i givet fald i den sammenhæng forudsætte, at en gennemførelse heraf kan
ske p~ et for tandlæaerne udciiftsneutralt cirundlac~, således at tandlægerne vil f~ refunderet deres
udgifter til dels de it-mæssige investeringer, som en sådan implementering vil fordre, ligesom den
forøgede tid, der vil medg~ ved anvendelsen af systemet, vil blive kompenseret. For god ordens skyld
skal det fremhæves, at tandlægerne p.t. via klinikkernes it-systemer har mulighed for at foretage
ordinationer, således at disse oplysninger automatisk opsamles af FMK.

Tandlægeforeningen g& p~ ovenstående grundlag således ud fra, at hvis det, således som det fremgår af
udkastet til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger, er intentionen, at tandlægerne i
privat praksis skal anvende FMK som vil være vigtigt for patientsikkerheden, skal der tages specifikt
højde herfor i økonomiaftalen i Tandlægeoverenskomsten, således som det også er sket p~ andre
områder i privat praksis.

Tandlægeforeningens høringssvar retter sig udelukkende imod implementeringen af FMK i privat praksis,
idet Tandlægeforeningen forudsætter, at kommunerne stiller den fornødne økonomi til rådighed for
implementering i den kommunale tandpleje, og at implementeringen for mindreårige forudg~es af en ny
høring.
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