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Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af Sundhedsloven 
(Øget sammenhæng i patientbehandlingen gennem vidensdeling via udvidet adgang til offentlige regi-

stre og elektroniske patientjournaler m. v.) 

 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med mail af 10.februar 2011 anmodet om eventuelle bemærkninger til 
ovenstående.  
 
Lovforslaget er udarbejdet på baggrund af Redegørelse om indhentning af elektroniske helbredsoplysninger 
i forbindelse med patientbehandling, der i udkast blev udsendt til høring i sommeren 2010. Ældremobilise-
ringen svarede på høringen med skrivelse af 6. august 2010. Hovedindholdet heri var, at Ældremobiliserin-
gen generelt var positiv til forslagene om at udvide adgangen til de elektroniske helbredsoplysninger; men at 
man samtidig lagde vægt på, at der hele tiden var kontrol med, at denne adgang ikke blev misbrugt af uved-
kommende eller til uvedkommende formål.   
 
I nærværende udkast til ændring af Sundhedsloven foreslås udvidelse af den generelle adgang til opslag i 
elektroniske systemer til at omfatte det sundhedspersonale, der har brug for oplysningerne i forbindelse med 
behandlingen af en patient. Ældremobiliseringen er fortsat positivt indstillet hertil, men savner bestemmel-
ser, der tager hånd om sikkerhed og kontrol med eventuelt misbrug. 
 
Det offentlige har i henhold til den såkaldte sikkerhedsbekendtgørelse pligt til at foretage logning ved ad-
gang til en patients elektroniske patientjournal, hvoraf det skal fremgå, hvem der har foretaget opslaget, og 
hvornår det er foretaget. I afsnit 2.1.2 i bemærkningerne til lovforslaget står at ”det formodes, at stikprøve-
kontrol er en fast del af regionernes sikkerhedsforanstaltninger,”  
 
Ældremobiliseringen finder det ikke betryggende, at bygge et sikkerhedssystem vedr. følsomme patientop-
lysninger på formodninger og foreslår i stedet, at staten fastsætter regler herfor i første omgang for regioner-
ne; men med den udveksling af patientdata mellem kommuner og regioner, der kan forudses, vil sådanne 
regler også være relevant for kommunerne. Sådanne regler skal omfatte minimumsregler for stikprøvevis 
kontrol og regler for datasikkerhed, så det sikres, at data ikke forsvinder, eller at uvedkommende får adgang. 
 
For private, der har adgang til patientoplysninger, bør der i den udstrækning, det er muligt, gælde de samme 
regler som for offentlige. I praksis gælder der logningspligt for de private hospitaler, men en sådan log-
ningspligt bør gælde generelt for private, der har adgang til personhenførbare patientdata. Endvidere bør 
staten fastsætte regler for dataopbevaring, og Datatilsynet eller andre bør have mulighed for kontrol af, om 
der finder misbrug sted eller der i øvrigt er brud på de opstillede regler. 
 
Endelig bemærker Ældremobiliseringen, at man finder det positivt, at den foreslåede formulering af § 45 
giver sundhedspersonale pligt til at oplyse de nærmeste efterladte om afdød patients sygdomsforløb, dødsår-
sag og dødsmåde. 
 
 Med venlig hilsen 
 
 
Gitte E. Olsen 
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