
Fra: Abelone Løgstrup <al@aeldreforum.dk> 
Sendt: 20. august 2013 09:07 
Til: Dorthe Rodian Arleth 
Emne: Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger  
Vedhæftede filer: Høringsbrev.pdf; Høringsliste.pdf; Udkast til bekendtgørelse.pdf 
 

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 

dra@sum.dk  
 
 

Tak for det tilsendte udkast til bekendtgørelser, udsendt den 19. august 2013.  

 

ÆldreForum betragter materialet som værende fremsendt til rådets orientering. ÆldreForum giver 

som udgangspunkt ikke høringssvar, da rådet er sammensat med bl.a. embedsmænd fra flere 

ministerier og interesseorganisationer. 

 

Men rådet modtager fortsat meget gerne udkast til bekendtgørelser, lovforslag og vejledninger 

m.m., der vedrører ældre, da disse informationer er et vigtigt element i den sum af viden og 

erfaringer, som rådet baserer sit arbejde på. 
 
Venlig hilsen 

 

Abelone Løgstrup 

Fuldmægtig 

ÆldreForums Sekretariat 

 

Mobil: +45 41 93 25 52 

E-mail: al@aeldreforum.dk 

-------------------------------------- 

ÆldreForum 

Edisonsvej 18, 1 sal 

5000 Odense C 

Telefon: +45 72 42 39 90 

Fax:      +45 72 42 39 91 

www.aeldreforum.dk 

 
 
 
 
Fra: Pia Brodersen [mailto:pbr@sum.DK]  

Sendt: 19. august 2013 13:57 

Til: regioner@regioner.dk; kl@kl.dk; regionh@regionh.dk; regionsjaelland@regionsjaelland.dk; 
kontakt@regionsyddanmark.dk; kontakt@regionmidtjylland.dk; region@rn.dk; 

apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk; dsr@dsr.dk; info@tandlaegeforeningen.dk; 
ff@farmakonom.dk; foa@foa.dk; fas@dadl.dk; sek@jordemoederforeningen.dk; dadl@dadl.dk; 

pd@pharmadanmark.dk; pto@pto.dk; plo@dadl.dk; info@danskepatienter.dk; info@danske-aeldreraad.dk; 

fbr@fbr.dk; info@patientforeningen-danmark.dk; ÆldreForum; aeldresagen@aeldresagen.dk; 
info@privathospitaler.dk; dt@datatilsynet.dk; Sundhedsstyrelsen Institutionspostkasse; serum@ssi.dk; 
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fm@fm.dk; sm@sm.dk; OIM Økonomi- og Indenrigsministeriet postkasse 
Cc: Dorthe Rodian Arleth 

Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger 

 
Vedhæftet sendes høring over udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger. 
Bemærkninger til udkastet bedes være Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i hænde senest den 13. 
september 2013 og bedes sendt til dra@sum.dk.  
 
Med venlig hilsen 
 

 
Pia Brodersen 
Kontorfuldmægtig, Center for sundhedsjura og lægemiddelpolitik 
 
Direkte tlf. 7226 9502   
Mail: pbr@sum.dk 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ● Holbergsgade 6  ●  

1057 København K ● Tlf. 7226  9000 ● Fax 7226 9001 ● www.sum.dk  
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