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Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens 

elektroniske registrering af borgernes medicinoplysninger. 

 

Hermed anerkendes modtagelsen af Ministeriets henvendelse vedrørende 

ovenstående, idet Tandlægeforeningen på den baggrund skal anføre føl-

gende: 

 

Indledningsvis bemærkes, at adgangen til det Fælles Medicinkort efter 

Tandlægeforeningens opfattelse vil lette adgangen til at opfylde tandlæ-

gernes forpligtelse til – hvor dette er nødvendigt af hensyn til behandlingen 

af patienten - at kunne tage højde for patientens aktuelle medicinforbrug 

samt for eventuelle allergier. Tandlægeforeningen mener, at adgangen vil 

øge patientsikkerheden. 

 

Der skal imidlertid i bekendtgørelsen om Lægemiddelstyrelsens elektroni-

ske registrering af borgernes medicinoplysninger tages højde for, at føl-

gende er aftalt i gældende Tandlægeoverenskomst, indgået mellem Tand-

lægeforeningen og RLTN: 

 

§ 24. Elektroniske journaler 

Alle tandlæger skal senest den 31. december 2014 have et elektronisk kli-

niksystem, der overholder MedCom - standarderne. Tandlægen er forplig-

tet til at benytte MedCom - standarderne til fremadrettet opbevaring af 

elektronisk patientdata og kommunikation, der er omfattet af disse. 

 

Efter godkendelse i Landssamarbejdsudvalget kan der gives dispensation 

fra denne bestemmelse til tandlæger, som f.eks. inden for en kortere år-

række forventer at afhænde tandlægeklinikken. 

 

Der vil være udgifter forbundet med implementering af elektroniske jour-

naler. Parterne er enige om at disse finansieres af klinikkerne indenfor den 

økonomiske ramme. 
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§ 26. Tandlægers adgang til og brug af fælles medicinkort 

Det fælles medicinkort (FMK) samler alle patientens medicinoplysninger i 

en samlet oversigt. Medicinkortet giver et enkelt overblik over aktuelt me-

dicinforbrug, cave samt tidligere medicinering. Med adgangen til FMK har 

sundhedspersonalelet 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 under-

støtter tandlægens arbejdsgange ved at give samlet adgang til alle rele-

vante oplysninger. Tandlægen ordinerer som vanligt i sit it-system. Oplys-

ningerne herfra samles med de øvrige datakilder i medicinkortet, således at 

patientens samlede medicinoplysninger konstant er opdaterede. Udbredel-

se 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 an-

vendes af tandlægerne, via sundhedsportalen sundhed.dk. 

 

Tandlægernes mulighed for at anvende det Fælles Medicinkort er således, 

jf. ovenfor, et tilbud til tandlægerne og samtidig er det forudsat, jf. ligele-

des ovenfor, at udbredelsen af medicinkortet til tandlægerne skal ske i takt 

med, at FMK tages i brug på sygehusene og i praksissektoren. Sidstnævnte 

forhold skal der naturligvis tages højde for i forhold til bekendtgørelsens 

ikrafttrædelsesdato.  

 

Tandlægeforeningen lægger i øvrigt stort vægt på, at det forinden reglerne 

kan træde i kraft, skal sikres, at tandlægerne kan benytte FMK såvel via 

sundhed.dk som via sundhedsdatanettet. Sidstnævnte mulighed er specielt 

interessant, da dette giver mulighed for andre sundhedsfaglige fordele, ek-

sempelvis telemedicin, deling af røntgenbilleder med kollegaer, informati-

onsudveksling mv.  

  

Det bør endvidere sikres, at tandlæger - ganske som læger - kan benytte 

sig af begrebet tandlægens medhjælp, svarende til medarbejdere, der gi-

ves adgang til disse oplysninger under tandlægens ansvar, således at de 

arbejdsgange, der findes i klinikkerne i dag, kan videreføres uden væsent-

lig gene. Dette sker via virksomhedscertifikater. 

 

I øvrigt skal vi bemærke følgende til det fremsendte udkast til bekendtgø-

relse: 

 

- I § 2 stk. 10 er der henvist til § 2 stk. 1 nr. 5 og 24. Der findes dog 

ikke i udkastet et stk. eller nr. 24 – gælder henvisningen i stedet til 

§ 24? 
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- Det er i § 24 angivet, at oplysninger ikke må sammenkøres med op-

lysninger i offentlige eller private registre; dette harmonerer dog ik-

ke med udkastets § 7 stk. 3, hvor det angives, at en tandlæge kan 

overføre visse oplysninger om en patient, som tandlægen aktuelt 

har i behandling, til sit journalsystem med henblik på at opdatere 

patientjournalen. 

 

- Udkastet indeholder ingen henvisning til persondataloven, hvilket 

bør overvejes, idet de oplysninger, der skal registreres i FMK, angår 

rent private forhold. 

 

 

 

 

   

   

Med venlig hilsen 

 

Susanne Andersen         Joakim Lilholt 

Formand Adm.Direktør 


