
 

 

 

 

 

 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af 
sundhedsloven (Bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet 
og påmindelser til forældre vedr. børnevaccination) 
 
Vedlagt fremsendes udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Bedre 

digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet og påmindelser til forældre vedr. 

børnevaccination). 

 

Formålet med lovforslaget er at sikre et bedre lovgrundlag for digitalt samarbejde i 

sundhedsvæsenet ved blandt andet at forenkle rammerne for digital deling af 

relevante oplysninger på tværs af sundhedsvæsnet til brug i direkte patientbehandling.  

Samtidig er det hensigten med lovforslaget at gøre det lettere for borgere at få overblik 

over og at administrere, hvem der har adgang til deres sundhedsoplysninger til brug 

for patientbehandling.  

 

Med lovforslaget sikres en mere tidssvarende lovgivning, der tager højde for nye 

muligheder for digitalt samarbejde, kvalitetsarbejde og synlighed om indsatser samt 

datasikkerhed. 

 

Med lovforslaget:  

 

 Etableres hjemmelgrundlaget for en fælles digital infrastruktur, der samler og 
udstiller udvalgte oplysninger om patienten i et nationalt patientoverblik. 
Patientoverblikket kan tilgås af patienten selv og evt. pårørende via 
sundhed.dk og af de sundhedspersoner, der er involveret i patientens 
behandling på tværs af sundhedsvæsenet (§ 193 b). 

 

 Forenkles reglerne for sundhedspersoners adgang til at indhente 

helbredsoplysninger mv. til brug for patientbehandling (§ 42 a-c). 

 

 Forenkles reglerne vedr. indhentning af elektroniske helbredsoplysninger 

m.v. til andre formål end behandling (§ 42 d). 

 

 Sikres klare rammer for, hvordan data fra elektroniske systemer, herunder de 

nationale administrative sundhedsregistre som eksempelvis 

Landspatientregistret kan bruges som led i beslutningsstøtte i forbindelse 

med behandlingen (§ 42 a, stk. 6). 

 

 Tydeliggøres krav om indberetning af relevante strukturerede data fra almen 

praksis og speciallægepraksis til de nationale sundhedsregistre som fx 

Landspatientregisteret, svarende til de krav, der gælder for regioner og 

sygehuse i dag (§ 195). 

Til parterne på vedlagte høringsliste 
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Side 2 

 

 Etableres et klart grundlag for, at data fra Det Danske Vaccinationsregister 
(DDV) kan anvendes til at sende forældre påmindelser om anbefalede 
børnevaccinationer (§ 157 og § 158). 

 

Sundheds- og Ældreministeriet skal bede om at modtage evt. bemærkninger til 

udkastet senest den 23. oktober 2018. Bemærkninger bedes fremsendt til 

sum@sum.dk med kopi til esl@sum.dk og anbk@sum.dk. 

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

 

Esther Løffler  
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