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Nedenfor find venligst Aalborg Universitets høringssvar (Captia: 2014-080-00526): 
 
Ad. 1. AAU har ingen specielle kommentarer til denne bekendtgørelse. 
 

Ad. 2. Det er i AAU's interesse at data fra almen praksis bliver samlet i en database, således at forskere kan 
få adgang til anonymiserede og aggredierede data om patientbehandling, almen praksis og kvalitet af 

arbejdet i almen praksis. Det gælder for almen praksis, som det gælder for sygehusafdelinger. For at data 

skal kunne bruges i forskning, må de være nøjagtigt indrapporteret, valide, og dataleverandørerne må have 
sikkerhed for at data ikke misbruges til overvågning eller kontrol af den enkelte læge. Sådan er det i dag, 

hvor dataindberetning er baseret på en gensidig aftale, som del af en overenskomst imellem lægerne og det 
offentlige. Det princip brydes der fundamentalt med i dette forslag til bekendtgørelse, hvor det kræves at 

lægerne skal stille de data, som er tilvejebragt på baggrund af kodning og datafangst til rådighed for 
regionerne til brug for planlægning, kvalitetssikring og kontrol af udbetalte tilskud og honorarer! Hermed 

FORSVINDER disse datas værdi som forskningsdata! Det er meget problematisk og bekendtgørelsen 

bør derfor genforhandles med PLO, så man sikre at de data der indberettes er anonymiseret på den enkelte 
læge, og således at man - som i dag - grupperer lægerne/praksis i enheder, ligesom man heller ikke 

indsamler data fra enkelt læger på afdelingerne, men fra 'hele' afdelinger! AAU frygter at denne 
sammenblanding mellem kontrol, udbetaling og kvalitet vil resultere i en meget ringe datakvalitet, hvor 

lægernes motiv for at indberette data bliver at få udbetalt deres honorarer og opfylde de kvalitetskrav som 

myndighederne stiller. Dette kendes fra forløbet i NHS i UK efter at man der indførte lignende kontrol og 
udbetalingsregler, og har der resulteret i flere sammenbrud i sundhedssektoren, og stor mistillid og 

utilfredshed blandt de praktiserende læger.  
Kvalitetsforskning kan ikke laves på basis af data som skal indberettes efter ovenstående principper, og det 

vil være en katastrofe for universiteternes mulighed for at lave valid sundhedstjenesteforskning i 

primærsektoren, og vil gøre klinisk forskning på basis af datafangst data så invalid, at det vil være 
uinteressant at gå i gang med! Det tjener specielt ikke AAU's interesser, da en af vores prioriterede områder 

netop er almen medicin og almen praksis i Region Nordjylland. 
 

Ad. 3. Under hensyntagen til ovenstående anbefaler AAU at ovenstående bekendtgørelse genforhandles, da 
den i sin nuværende formulering og intention vil ødelægge det for universitets forskere at drive god 

sundhedstjeneste forskning og få valide kliniske data om patienterne!   
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