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Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om kodning og datafangst i almen praksis, 
indberetning af data mv. 
 
LAP, Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere tilslutter sig det høringssvar med kritiske 
kommentarer og spørgsmål vedrørende ovennævnte bekendtgørelse, som er udarbejdet af læge Trine 
Jeppesen og som har opnået bred tilslutning blandt en stor del af landets privatpraktiserende læger.  
 
Som nuværende og tidligere psykiatribrugere oplever vi allerede, at de epikriser og journalnotater, der 
lægges på sundhed.dk ofte er subjektive, fordrejede og helt ude af trit med, hvordan vi selv har oplevet 
situationer og hændelser under indlæggelse og ambulant kontakt med psykiatrien. Som vi læser det aktuelle 
udkast til bekendtgørelse, skal landets privatpraktiserende læger nu tvinges til at levere yderligere subjektive 
formodninger og personfølsomme oplysninger til den enkeltes profil på sundhed.dk. Herved forværres den 
allerede urimelige praksis med at lække personfølsomme og ofte tvivlsomme oplysninger om den enkelte 
patient til dennes profil på sundhed.dk, med risiko for at sådanne ”oplysninger” skaber modvilje, fordomme 
og forudindtagethed i nye kontakter med sundhedssystemet. Alt sammen helt i modstrid med regeringens 
erklærede hensigt om at fremme en nyorientering i psykiatrien mod borgerinddragelse og recovery.  
 
Vi mener desuden, at man ved at tvinge de privatpraktiserende læger til at benytte simple teknisk betonede 
indikatorer med henblik på diagnosticering og datafangst, medvirker til at nedbryde fortroligheden mellem 
læge og patient og til en yderligere psykiatrisering og medikalisering af psykologiske, sociale og 
psykosociale forhold og problemstillinger. 
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