
 

 

 

 

 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om pilotprojekter om nationale 
dataløsninger og indberetning af oplysninger fra almen- og 
speciallægepraksis samt kommunalbestyrelser til 
Sundhedsdatastyrelsens samlede indsats for data i det nære 
sundhedsvæsen.   
 
Sundhedsministeriet sender hermed udkast til bekendtgørelse om pilotprojekter om 

nationale dataløsninger og indberetning af oplysninger fra almen- og 

speciallægepraksis samt kommunalbestyrelser til Sundhedsdatastyrelsens ”Samlede 

indsats for data i det nære sundhedsvæsen” i høring.  

 

Den samlede indsats for data i det nære sundhedsvæsen har baggrund i 

økonomiaftalerne for 2020 mellem regeringen og hhv. KL og Danske Regioner. 

Formålet med den samlede indsats er at tilvejebringe grundlaget for en national 

dataindberetning fra hhv. kommuner og almen praksis. Arbejdet strækker sig over en 

årrække og er inddelt i faser. I fase 1 gennemføres en række piloter og foranalyser, 

som skal danne grundlag for at tilrettelægge de videre aktiviteter i den samlede 

indsats.   

 

Bekendtgørelsen fastsætter med afsæt § 195, stk. 3 i sundhedsloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 følgende  

 

 Alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger kan indberette ud-

valgte helbredsoplysninger om enkelte borgere til Sundhedsdatastyrelsen.  

 

 Kommunalbestyrelser kan indberette helbredsoplysninger om enkelte bor-

gere til Sundhedsdatastyrelsen.  

 

 Sundhedsdatastyrelsen kan stille aggregerede oplysninger baseret på de ind-

berettede oplysninger til rådighed for de deltagende aktører i pilotprojek-

terne (kommuner, praktiserende læger, regioner og nationale sundhedsmyn-

digheder). 

 

 Sundhedsdatastyrelsen kan kun anvende data til pilotprojekterne i den sam-

lede indsats for data i det nære sundhedsvæsen og kan ikke videregive de 

indberettede oplysninger til andre videnskabelige og statistiske formål.  

 

 De indberettede oplysninger slettes senest 2 år efter de er indberettet. 

 

 Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. april 2021 og ophæves automatisk den 

31. december 2023, medmindre andet bestemmes inden denne dato. 

 

Det er frivilligt for kommuner og praktiserende læger at deltage i pilotprojekterne. 

Der pålægges således ikke parterne forpligtigelser til at indberette oplysninger til 

Sundhedsdatastyrelsen, med mindre den pågældende part har indvilget i at deltage i 

pilotprojektet.  
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Side 2 

Bekendtgørelsen gælder kun pilotprojekterne og omfatter alene data fra få 

kommuner (3 – 5 kommuner) og praktiserende læger (100 – 150). Det forventes at 

datakvaliteten af de indberettede oplysninger kan være varierende. Det er med 

henblik på at få viden om, hvordan data kan skabe værdi for sundhedsvæsnet, at 

pilotprojektet etableres. Idet datakvaliteten forventes at være varierende og kun 

dækker et lille udsnit af kommuner og praktiserende læger vil det efter 

bekendtgørelsen ikke være muligt at videreanvende og videregive data fra de 

deltagende aktører til videnskabelige og statistiske formål.   

 

Hertil skal det bemærkes, at når der på sigt bliver etableret en egentlig national 

dataindberetning til Sundhedsdatastyrelsen fra alle kommuner og praktiserende 

læger, vil disse data indgå i Sundhedsdatastyrelsens almindelige myndighedsopgave. 

Dermed vil data også kunne anvendes til videnskabelige og statistiske formål, 

eksempelvis anvendelse af data til forskning, sundhedsplanlægning, kvalitetsudvikling 

og sammenhæng i borgernes forløb samt tiltag til reducering af ulighed i sundhed.    

  
 

Høringssvar bedes sendt til sum@sum.dk med kopi til bdh@sum.dk senest den 6. 

april 2021.  

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Berit Dea Hvolby 
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