
Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse
om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere

Der vedlægges et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse
om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere , idet eventuelle bemærkni n-
ger modtages, gerne snarest, dog senest mandag den 3. juni 2019, kl.
12.00.

Overordnet lægges der op til, at der foretages justeringer til den eksist e-
rende bekendtgørelse.

Blandt de væsentligste ændringer kan nævnes:

• Der indføres mulighed for anerkendelse af udenlandske sundhed s-
beviser. Med ændringen t ilstræbes en konventionsnær impleme n-
tering af de internationale krav i den internationale konvention om
uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold (STCW),
konventionen om søfarendes arbejdsforhold (MLC) samt ændri n-
gerne i EU - direktiv 2008/106/EF o m søfarendes minimumsu d-
dannelsesniveau for søfartserhverv.

• Der tilføjes nye regler for digital indberetning af resultatet af l æ-
geundersøgelsen. Ændringerne betyder, at søfartslægens resultat
af undersøgelsen sendes til Søfartsstyrelsen via indberetningss y-
s temet, som herefter automatisk behandler og udsteder bevis. Ved
et ændret indberetnings - og sagsbehandlingssystem kommer S ø-
fartsstyrelsen til at modtage og opbevare færre følsomme perso n-
data, hvilket skal sikre efterlevelse af databeskyttelsesforordni n-
gens regler om behandling af helbredsdata.

• Den hidtidige ordning for lægeundersøgelser foretaget i Grønland
bibeholdes.

Eventuelle bemærkninger bedes venligst fremsendt til Kristian Bruun
Sørensen ( kbs@dma.dk ).

Bemærk i øv rigt at modtagne høringssvar vil blive lagt op på høringspo r-
talen sammen med høringsskrivelsen.

Med venlig hilsen

Kristian Bruun Sørensen
Fuldmægtig

Direkte telefon: +45 72 19 62 04

E - post: kbs@dma.dk
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