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Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af 
bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere 
 
Formålet med ændringsbekendtgørelsen er en justering af den eksisteren-
de bekendtgørelse, som blandt andet bevirker, at internationale krav im-
plementeres i forhold til mulighed for anerkendelse af udenlandske sund-
hedsbeviser. Der tilføjes desuden nye regler for digital indberetning af re-
sultatet af lægeundersøgelsen, hvilket skal sikre efterlevelse af personda-
taforordningen (GDPR). Den hidtidige ordning for lægeundersøgelser fo-
retaget i Grønland bibeholdes. 
 
Et udkast til ændringsbekendtgørelsen har været i høring fra den 6. maj 
2019 til den 3. juni 2019 blandt i alt 30 organisationer, myndigheder m.v. 
samt søfartslægerne. Der er modtaget i alt syv høringssvar, hvoraf to har 
indeholdt bemærkninger til udkastet. De resterende har svaret, at de ingen 
kommentarer havde. Bemærkningerne fremgår nedenfor samt kommenta-
rer hertil. 
 
Mads Søndergaard, søfartslæge 
Ser lidt langhåret ud, Gerne en oversat version fra djøf-sprog til alminde-
lig Dansk inden stillingtagen. Har i årevis anvendt elektronisk Indberet-
ning, så det er ikke noget problem. Det samme gælder jo også Norsk sø-
fart. Heller ikke noget om det bliver mere bureaukratisk (tidskrævende) at 
være søfartslæge, for så står de fleste søfartslæger nok af.  
 
Kommentar: 
Ændringsbekendtgørelsen er udarbejdet efter almindelige standarder.   
 
Søfartsstyrelsen vil i øvrigt bemærke, at vi, så snart systemet er klar til 
drift, vil orientere søfartslægerne om systemet, og hvordan det i praksis 
vil fungere fremadrettet. I den forbindelse vil vi også kunne afklare evt. 
forståelsesmæssige spørgsmål. 
 
Søfartsstyrelsen vurderer ikke, at udmøntningen af ændringsbekendtgø-
relsen vil være mere tidskrævende end hidtil. 
 
Kim Brogaard, Søfartslæge 
Jeg skal blot høre hvordan følgende passus skal forstås:  
 
"Stk. 2. Søfartslægen skal sende resultatet af lægeundersøgelsen til Sø-
fartsstyrelsen ved anvendelse af det digitale ind‐ beretningssystem. Sund-
hedsbevis kan udstedes ved automatisk databehandling på baggrund af 
resultatet af lægeundersøgelsen. " 
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Jeg går ud fra at vi fortsat skal udlevere Sundhedsbeviset til den søfaren-
de i forbindelse med undersøgelsen og at det "digitale" bevis kan udste-
des sideløbende.  - ? - Hvis ikke vi kan udlevere på stedet, så bliver der jo 
en forsinkelse, som kan have stor betydning, dvs. så kan den søfarende 
ikke komme på søen straks. 
 
Kommentar:  
Baggrunden for stk. 2 er, at det fremover ikke vil være en sagsbehandler i 
Søfartsstyrelsen, der tager stilling til udstedelsen i forbindelse med ind-
beretningen, men at det sker automatisk som led i indberetningen, som 
søfartslægen har foretaget i systemet.  
 
Det betyder ikke noget i forhold til selve udstedelsen, som fortsat kan ske 
straks efter søfartslægens afgørelse.  
 
Søfartsstyrelsen vil i øvrigt bemærke, at vi, så snart systemet er klar til 
drift, vil orientere søfartslægerne om systemet, og hvordan det i praksis 
vil fungere fremadrettet, bl.a. ved en invitation til workshop, vejledninger 
mv.    
 
Følgende organisationer, myndigheder m.v. har afgivet høringssvar: 
 
Justitsministeriet, Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, Søfartslægerne Mads Søn-
dergaard og Kim Brogaard, Træskibs Sammenslutningen, Danske Rede-
rier og Færgerederierne samt Udenrigs- og Erhvervsministeriet på Færø-
erne. 
 
Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i udkastet til æn-
dringsbekendtgørelsen, som derfor opretholdes i uændret form. Bekendt-
gørelsen vil blive udstedt, når en ny regering er dannet. Der vil i den for-
bindelse blive søgt om dispensation, så bekendtgørelsen kan træde i kræft 
uden om de faste ikrafttrædelsesdatoer (1. juli og 1. januar). 
 
 
 
 


