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Bekendtgørelse om regioners og kommuners adgang til  ind-
hentning og behandling af personoplysninger til bru g for tilrette-
læggelse og planlægning af indsatsen på sundhedsomr ådet 
 
Dansk Sygeplejeråd er som udgangspunkt enig i hensigten med lo-
ven, som er at give kommunalbestyrelser og regionsråd bedre mulig-
hed for planlægning af sundhedsindsatsen.  
 
Bekendtgørelsen giver anledning til bekymring i forhold til beskyttel-
sen af personhenførbare oplysninger. Det kan mindske patienternes 
tillid til systemet, og den er afgørende for at sikre en optimal pleje og 
behandling. Derudover virker det usammenhængende, at der nu gi-
ves adgang til personhenførbare oplysninger for at kunne planlægge 
sundhedsindsatsen, når det har været vanskeligt at give sundheds-
personale bl.a. sygeplejersker adgang til relevante patientdata i pleje 
og behandlings øjemed. Endelig virker det ikke nødvendigt i forhold til 
hensigten med loven, at give ansatte adgang til personhenførbare 
oplysninger på sundhedsområdet. Der må kunne gives adgang til 
relevante data på en måde, der ikke er personhenførbar 
 
DSR vil anbefale, at bekendtgørelsen ændres så det bliver muligt at 
give adgang til oplysningerne, uden at det er på personniveau. 
 
Høringspart 
Endelig skal vi nævne, at det er beklageligt, at DSR ikke er hørings-
part på denne bekendtgørelse, som også berører sygeplejerskernes 
arbejdsområde. 
 
Tillid mellem patienter og sundhedspersonale er afgørende for at sy-
geplejersker kan yde den nødvendige pleje og behandling. En del af 
den tillid beror bl.a. på, at patienterne ved, at oplysninger om deres 
sygdom, medicinforbrug etc. ikke kommer i uvedkommende hænder. 
 
Vi regner med, at ministeriet fremover vil sikre, at DSR er høringspart 
på denne type sager. 
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