
 

 

Høring over udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven  
 

  

Vedlagt fremsendes udkast til lov om ændring af Sundhedsloven (Bedre brug af hel-

bredsoplysninger m.v. ). 

 

Sundheds- og Ældreministeriet skal bede om at modtage evt. bemærkninger til udka-

stet senest den 1. december 2016 på e-mailadressen iho@sum.dk med kopi til 

sum@sum.dk. 

 

Udkastet består af en række initiativer under 3 overskrifter: 

 

1. Indhentning og videregivelse af patientjournaler o.lign. til kvalitetsarbejde m.v. 

 

Formålet med lovforslaget er at sikre, at der gælder klare juridiske rammer for 

brug af oplysninger fra patientjournaler o.lign. i forbindelse med den løbende kva-

litetsudvikling og kvalitetssikring af sundhedsvæsenet.  

 

Med forslaget etableres således klar hjemmel til indhentning (under en række be-

tingelser) af oplysninger fra patientjournaler o.lign. i forbindelse med kvalitetssik-

ring og kvalitetsudvikling af behandlingsforløb og arbejdsgange.. Oplysningerne vil 

efter lovforslaget også kunne indhentes, når indhentningen er nødvendig i forbin-

delse med akkreditering eller opfølgning på, at krav fra centrale sundhedsmyndig-

heder til behandlingen i sundhedsvæsenet opfyldes. Samtidig skabes hjemmel til, 

at der som led i arbejdet med at analysere indrapporterede utilsigtede hændelser 

fra sundhedsvæsenet kan ske indhentning af oplysninger fra patientjournaler til 

brug for forbedring af patientsikkerheden. Endvidere lægges der op til, at oplys-

ningerne kan indhentes af autoriserede sundhedspersoner, når patienten har givet 

sit samtykke hertil. Endelig gives der hjemmel til, at der kan ske videregivelse til et 

myndighedsgodkendt akkrediteringsorgan, når det er nødvendigt med henblik på 

dokumentation af arbejdsgange til brug for akkreditering. 

 

 

2. Videregivelse af helbredsoplysninger m.v. til brug for Politiets og Styrelsen for Pati-

entsikkerheds vurdering af, om retslægeligt ligsyn skal iværksættes eller retslæge-

lig obduktion foretages 

 Med forslaget gøres det pligtmæssigt for sundhedspersoner at videregive nød-

vendige helbredsoplysninger, når Politiet hhv. Styrelsen for Patientsikkerhed an-

moder om det til vurderingen af, hvorvidt der skal iværksættes retslægeligt ligsyn 

eller foretages retslægelig obduktion. 

 

Med den foreslåede bestemmelse sker der ikke nogen udvidelse af området for, 

hvilke oplysninger der er omfattet af videregivelsen. De samme oplysninger, som i 

dag kan videregives, skal med forslaget videregives.  

 Til adressaterne på vedlagte høringsliste 
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Side 2 

 

3. Forældres samtykke til behandling af børn 

Det foreslås at gøre en ordning fra et frikommuneforsøg i relation til forældre-

myndighedsindehaverens informerede samtykke permanent, således at den 

kommunale tandpleje og den kommunale sundhedspleje i en række tilfælde kan 

nøjes med at indhente et generelt, udtrykkeligt samtykke fra forældremyndighe-

dens indehaver, som omfatter fremtidige undersøgelser og behandlinger, som må 

betragtes som mindre indgribende. Desuden vil den kommunale tandpleje kunne 

foretage en række tiltag uden indhentelse af samtykke fra forældremyndighedens 

indehaver.  

 

Lovforslaget skal træde i kraft 1. juni 2017.  

 

 

Med venlig hilsen  

 

 
  Irene Holm   


