
 

                          

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved e-mail af 11. juli 2014 har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse an-

modet om Datatilsynets bemærkninger til ovenstående udkast. 
 

1. Af forslagets punkt 11 fremgår at følgende:  

 

”§ 41 a. Apotekeren skal offentliggøre de oplysninger om sin virksomhed, der er rele-

vante i forbindelse med borgerens valg af apotek.  

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen fastsætter nærmere regler om offentliggørelse af oplysninger 

om apoteksvirksomhedens efter stk. 1.” 

 

Af de særlige bemærkninger til bestemmelsen fremgår følgende: 

 

”Det foreslås ved indsættelse af en ny bestemmelse i § 41 a at forpligte apotekerne til 

at offentliggøre relevante oplysninger om deres apoteksvirksomhed, dvs. virksomhed 

udøvet på såvel apotek som dets tilhørende enheder. 

 

Det foreslås endvidere, at Sundhedsstyrelsen kan fastsætte regler om offentliggørelsen 

af oplysninger om apoteksvirksomhed. Det er bl.a. hensigten - med udgangspunkt i 

den gældende bekendtgørelse nr. 1235 af 17. december 2002 om servicemål for apote-

kers distributionsopgaver og faglig rådgivning og information – at fastsætte krav om, 

at apotekeren på internettet skal offentliggøre oplysninger om bl.a. åbningstider, vente-

tider, bemanding, udleveringspraksis, servicetilbud og – aktiviteter. Reglerne vil lø-

bende blive tilpasset i takt med udviklingen af apotekernes opgaver og borgernes øn-

sker.”    

 

Datatilsynet forudsætter, at persondataloven
1
 vil blive iagttaget i forbindelse 

med behandling af personoplysninger som følge af den foreslåede bestemmel-

se og udmøntningen heraf. Datatilsynet skal i den forbindelse særligt henvise 

til persondatalovens § 5, som bl.a. indeholder krav om saglighed og proporti-

onalitet.  

 

Det bemærkes herved, at oplysninger vedrørende enkeltmandsejede virksom-

heder anses for personoplysninger omfattet af persondataloven.  
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2. I de særlige bemærkninger til nr. 12 og 13 (§43 a) om online-apoteker 

fremgår bl.a.:  

 

”Disse regler vil bl.a. indeholde krav til det internetdomæne, hvorfra lægemidlerne 

udbydes til salg, herunder krav til de oplysninger, der skal fremgå af domænet, krav til 

dets tekniske indretning og pligt til at benytte fælleseuropæisk sikkerhedslogo. I reg-

lerne vil der endvidere blive fastsat krav om, at apotekeren skal tilbyde information 

om lægemidler og muliggøre rådgivning (fx ved brug af telefon, web kamera, chat e-

mails etc.), samt at online-apoteket skal være tilgængeligt for brugere med handicaps.” 

 

Datatilsynet skal gøre opmærksom på, at såfremt kommunikation, som omfat-

ter personoplysninger, skal foregå digitalt – eksempelvis via web kamera eller 

e-mail mellem apoteket og borgeren – skal det ske med de fornødne sikker-

hedsforantaltninger som krævet efter persondataloven og sikkerhedsbekendt-

gørelsen
2
. Dette indebærer bl.a., at der skal anvendes kryptering ved transmis-

sion af fortrolige og følsomme personoplysninger over det åbne internet. 

 

 
3. Afsluttende bemærkninger  
 
Det bemærkes endelig, at det følger af persondatalovens § 57, at der ved ud-
arbejdelse af bekendtgørelser, cirkulærer eller lignede generelle retsforskrif-
ter, der har betydning for beskyttelse af privatlivet i forbindelse med behand-
ling af personoplysninger, skal indhentes en udtalelse fra Datatilsynet. 
 

Udkastet til lovændring giver ikke i øvrigt Datatilsynet anledning til bemærk-

ninger.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Signe Astrid Bruun 
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 Bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af 

personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning 


