
 
 

 
 
 
 
 

 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 

sum@sum.dk 

 

Att. Annette Søberg Roed 

asr@sum.dk  

 
 
 

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om 

regioners og kommuners adgang til  indhentning og 

behandling af personoplysninger fra offentlige registre 

til brug for tilrettelæggelse af indsatsen på 

sundhedsområdet 

KL har i brev af 20. januar 2012 modtaget ovennævnte bekendtgørelse i 

økonomisk høring med svarfrist den 3. februar 2012. Efter aftale med 

Annette Søberg Roed er svarfristen ændret til den 6. februar 2012.  

 

Det skal indledningsvist bemærkes, at KL er meget tilfreds med, at 

kommunerne med forslaget får adgang til personhenførbare oplysninger.  

 

KL har to bemærkninger til det fremsendte udkast til bekendtgørelse vedr. 

henholdsvis §§ 1 og 4. 

 

Af § 1 fremgår, at kommunalbestyrelser og regionsråd kan få tilladelse til at 

tilgå en personhenførbare oplysninger om patienters forbrug af 

sundhedsydelser. 

 

KL udarbejder en række analyser for og om kommunernes indsats. 

Analyser, der benyttes til at sammenligne kommuners indsats samt analyser, 

der anvendes i forhold til udvikling og dokumentation af den kommunale 

indsats.  

 

Det er af stor betydning, at KL bliver sidestillet med kommunal-

bestyrelserne i forhold til at kunne opnå adgang til personhenførbare 

oplysninger, hvorfor KL foreslår følgende justering af § 1:  

”Regionsråd, kommunalbestyrelser og KL kan med henblik på udarbejdelse 

af statistiske undersøgelser efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse få 

tilladelse til at indhente og behandle personhenførbare oplysninger……” 

 

Af § 4, stk. 1 fremgår afslutningsvist, at oplysningerne ”kan anvendes til 

regionsrådets henholdsvis kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse og 
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planlægning af indsatsen på sundhedsområdet”   

 

Sundhedsindsatsen i kommunerne er tværgående og derfor vil der være en 

række tilfælde, hvor de personhenførbare oplysninger vil skulle anvendes til 

kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse og planlægning af indsatsen på andre 

områder. Det kan eksempelvis være på ældreområdet og 

beskæftigelsesområdet. Indsatser, der alle vil have betydning for borgernes 

sundhedstilstand. 

 

KL vil derfor foreslå, at bekendtgørelsen bliver ændret så den eksplicit 

understøtter kommunernes tværgående sundhedsindsats ved at de 

aggregerede data også kan anvendes til at tilrettelægge indsatsen på andre 

områder.  

 

KL foreslår § 4 ændret således: ” De personhenførbare oplysninger, som et 

regionsråd, en kommunalbestyrelse eller KL får tilladelse til at indhente 

efter § 3, må udelukkende behandlet med henblik på statistiske 

undersøgelser, hvis aggregerede resultater, herunder evalueringer og 

analyser kan anvendes til regionsrådets, kommunalbestyrelsen eller KLs 

tilrettelæggelse og planlægning af indsatser på områder, der understøtter 

sundhedsindsatsen.”  

 

Spørgsmål til høringssvaret kan rettes til undertegnede på caa@kl.dk eller 

33703401. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Christian Aa. Hejlesen 

Fuldmægtig 

 

 

 


