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Høring over udkast til forslag til lov om krav til sikkerhed for 
net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren 
 

Sundheds- og Ældreministeriet sender hermed udkast til forslag til lov om krav til 

sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren i høring.  

 

Lovforslaget implementerer inden for sundhedssektoren dele af Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 af 6. juli 2016 om foranstaltninger, der skal sikre et 

højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen 

(herefter NIS-direktivet). 

 

NIS-direktivet berører flere ressortområder. Regeringen har besluttet, at 

implementeringen af NIS-direktivet skal ske sektorvist med det formål at varetage 

sektorspecifikke forhold, herunder at danske virksomheder ikke pålægges 

unødvendige byrder.   

 

Lovforslaget har til formål at sikre et højt sikkerhedsniveau for net- og 

informationssystemer inden for sundhedssektoren for så vidt muligt at undgå 

sikkerhedshændelser, der forstyrrer behandling, pleje og patientsikkerhed i 

sundhedsvæsenet.  

 

Lovforslaget stiller en række krav til offentlige og private parter, der leverer 

væsentlige, digitale tjenester til brug for sundhedsvæsenet (herefter operatører). 

Baseret på det aktuelle trusselsbillede skal operatørerne træffe passende 

sikkerhedsforanstaltninger, der står mål i forhold til risikoen. Endvidere foreslås det, 

at operatører skal underrette Sundhedsdatastyrelsen om sikkerhedshændelser, der 

har forstyrrende virkning på de tjenester, der understøtter behandling og pleje i 

sundhedssektoren med det formål at håndtere igangværende hændelser og 

forebygge yderligere hændelser. Lovforslaget fastsætter desuden, at 

Sundhedsdatastyrelsen skal føre tilsyn med operatørerne.  

 

Sundheds- og Ældreministeriet skal anmode om at modtage eventuelle 

bemærkninger den 15. november 2017.  

 

Bemærkninger og tilkendegivelser bedes sendt til sum@sum.dk med kopi til 

padl@sum.dk. Eventulle spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Anne-Sofie Duelund 

Lassesen på telefonnummer 72 26 95 23. 

Der vedlægges en liste over hørte myndigheder og organisationer.  

 

Med venlig hilsen 

 

Marie Rønde 

Til adressaterne på høringslisten  
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