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om ikrafttræden af visse bestemmelser i sundhedsloven.pdf; Høringsbrev.pdf; 
Høringsliste.pdf 

 
Prioritet: Høj 
 
 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har modtaget vedlagte 3 bekendtgørelser i høring.  
 
STAR har ingen bemærkninger til : 
- Bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og behandling hos læge i praksissektoren  
- Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i sundhedsloven. 
 

STAR skal meddele for så vidt angår bekendtgørelse om kodning og datafangst i almen praksis, indberetning 
af data til regionen og offentliggørelse af oplysninger om lægen eller klinikken, at STAR modtager en række 
sundhedsoplysninger fra SSI, herunder oplysninger om diagnose. Af bekendtgørelsen fremgår det at data 
sendes til DAMD-databasen. SSI har ikke adgang til denne database. Oplysningerne vil således ikke kunne 
tilgå Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering  til brug for statistik og analyseformål. STAR har hjemmel 
til at modtage disse oplysninger i styringsloven. Det bør derfor fremgå af bekendtgørelsen, at SSI skal have 
adgang til disse data. 
 
Den sene besvarelse beklages. 
 
Med venlig hilsen 
 
Anne Thuen 
Chefkonsulent 
Arbejdsmarkedsfastholdelse 
Direkte telefon: 72 14 20 47 
E-mail: ath@star.dk  
 

 

Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering 
Njalsgade 72 A 
2300 København S. 
Tlf.: +45 33 96 36 00 
Sikker e-mail: ams@ams.dk og sfr@sfr.dk 
Hjemmeside: www.ams.dk og www.sfr.dk  

Danish Agency for 
Labour Market and Recruitment 
Njalsgade 72 A 
2300 København S. 
Phone: +45 33 96 36 00 
Secure e-mail: ams@ams.dk og sfr@sfr.dk 
Website: www.ams.dk og www.sfr.dk  

Pas på miljøet - udskriv kun denne e-mail, hvis det er nødvendigt. 
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