
Kommentarer til udkast om bekendtgørelser om kodning og datafangst i almen praksis, 

indberetning af data til regionen.  

Høringssvar 

Det fremgår, at jeg som praktiserende læge kan få en bøde for ikke at kode en patient for forskellige 

sygdomme - bl.a.  ikke-psykotiske, psykiske lidelser, astma, hjertekarsygdomme og kroniske muskel- og 

skeletlidelser.  

Men disse sygdomme kan ofte , især i starten, vise sig med svage symptomer. Hvor er grænsen for at skulle 

kode for en sygdom? Det er ofte glidende overgange fra symptomer på f. eks. tristhed og egentlig 

depression. Det kan være væsentligt for en patient ikke at få en depressionsdiagnose, selv om 

symptomerne tyder på det, i et stykke tid, mens man observerer, hvorledes sygdommen udvikler sig. For de 

øvrige diagnoser gælder det også, at afgrænsningen af, hvornår en patient har en diagnose, ikke altid er 

åbenlys; der er i mange tilfælde tilstande, som ikke klart kan diagnosticeres. 

I lyset af den i den senere tids påviste dårlige datasikkerhed generelt, er jeg meget bekymret for, at data 

om diagnosekoder på patientniveau ikke beskyttes tilstrækkeligt til trods for udkastets  §3 stk. 2. Det er ikke 

beskrevet, hvordan man sikrer, at regionerne ikke har adgang til diagnosekoder på den enkelte patient 

(dette fremgår jo af datafangstmodulet, som regionerne skal have adgang til). Hvordan sikres denne 

databeskyttelse? 

Jeg kan forstå, at bekendtgørelsen lægger op til, at jeg kan få en bøde, hvis jeg ikke koder for bestemte 

sygdomme. Betyder det, at jeg kan risikere, at nogen skal kontrollere mine journalnotater for at se, om jeg 

koder korrekt? Hvor er grænsen for forglemmelser - får jeg en bøde, hvis jeg har glemt én kodning?   

Denne kontrolleren af mine journalnotater - eller bare risikoen for, at de kan forekomme - kan være et 

meget alvorligt brud på patienternes tillid til, at det, der foregår i min klinik, forbliver mellem dem og mig 

alene. Og minutiøs kontrol af mine aktiviteter kan jeg kun opfatte som udtryk for mistillid til min 

hæderlighed og omhu. Jeg har arbejdet som alment praktiserende læge i over 27 år og føler, at dette er et 

meget alvorligt tillidsbrud. 
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