
Fra: Dorthe Neergaard  <dn@danske-aeldreraad.dk> 
Sendt: 26. august 2013 13:13 
Til: Dorthe Rodian Arleth 
Emne: SV: Høring over bekg. om  medicin- og vaccinationsoplysninger 
 
Til ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 
Center for sundhedsjura og lægemiddelpolitik 
Ministeriets Sags nr.: 1200456 
 
DANSKE ÆLDRERÅD takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende ovennævnte 
bekendtgørelse, men har ingen bemærkninger, idet området ligger udenfor DANSKE 
ÆLDRERÅDs opgavefelt.  
 
Med venlig hilsen 
  
Dorthe Neergaard 
Ældrepolitisk konsulent 
 

 
 
DANSKE ÆLDRERÅD 
Jernbane Allé 54, 3. th. 
2720 Vanløse 
  
Tlf.:             3877 0160 
Direkte nr.: 3877 0163 
  
Hvis du vil vide mere om DANSKE ÆLDRERÅD se www.danske-aeldreraad.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; aef@aeldreforum.dk; aeldresagen@aeldresagen.dk; 

info@privathospitaler.dk; dt@datatilsynet.dk; Sundhedsstyrelsen Institutionspostkasse; serum@ssi.dk; 

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 
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