
Ry 10. august 2014 
 
 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 
Primær Sundhed 
 

Høringssvar til 
Udkast om bekendtgørelse om kodning og datafangst i almen praksis, indberetning af 
data til regionen og offentliggørelse af oplysninger om lægen eller klinikken 
 
 
 
Som alment praktiserende læge ønsker jeg at give mit syn på ovenstående bekendtgørelse, da 
den vil påvirke mit fremtidige virke i høj grad. 
Bekendtgørelsen vil også få stor betydning for mig som borger i sygesikringsgruppe 1, men 
det er ikke i den egenskab, at jeg indsender dette høringssvar. 
 
Som mange andre fag er lægevidenskab et fag, der udvikler sig konstant. Nogle hævder, at om 
20 år er halvdelen af den viden vi har i dag forældet. Derfor vil jeg gerne sikre mig, at min 
forståelse af de i bekendtgørelsen §1, stk. 1 nævnte sygdomsgrupper er i overensstemmelse 
med ministeriets inden jeg 1. september 2014 risikerer bødestraf, hvis ikke jeg foretager og 
indberetter ICPC-koder samt indikatorsæt for de nævnte sygdomme. 
 
Jeg skal derfor bede ministeriet definere eller opstille en liste over 

1. kroniske muskel- og skeletlidelser 
2. ikke-psykotiske psykiske lidelser  

så jeg er sikker på fremover at udføre mit erhverv indenfor lovens rammer. 
 
Det er et paradigmeskifte, at jeg fremover skal udføre mit erhverv under risiko for bødestraf, 
derfor har jeg også nogle spørgsmål til det: 

1. På hvilken måde kan jeg forvente, at det afgøres om jeg ikke lever op til 
forpligtigelserne i §1, §2 stk. 1 og §3, stk. 1?  

2. Hvilken instans har bemyndigelse til at afgøre om jeg opfylder loven?  
3. Får jeg et varsel om, at jeg ikke opfylder loven? 
4. I hvilken størrelsesorden er bødestraffen og hvordan afgøres bødens størrelse? 

 
Sidstnævnte er ikke helt uvæsentlig, da jeg driver selvstændig virksomhed og dermed skal 
tage højde for risiko for ekstraordinære udgifter og sikre at min virksomhed har tilstrækkelig 
soliditet til det. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Pernille Vieth 
Praktiserende læge ved Lægerne i Skovby, Hørslevvej 41, Skovby, 8464 Galten 

 


