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Udkast til forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (bedre digi-

talt samarbejde i sundhedsvæsenet og påmindelser til forældre ved-

rørende børnevaccination)  

Dato:24. oktober 2018 

 

Tak for det modtagne forslag. 

 

Tandlægeforeningen lægger til grund, at der ikke lovgives om et krav til at ind-

hente og journalføre samtykke til opslag i fx FMK som led i konkrete behand-

linger, jf. ændringerne i §42. Det vil efter Tandlægeforeningens opfattelse væ-

re til skade for patienten, hvis patienten efter § 42a, stk. 3 kan frabede sig at 

sundhedspersonen laver opslag i FMK. 

 

Tandlægeforeningen bifalder, at ledelsen på behandlingsstedet kan give tilla-

delse til, at det er andre personer end sundhedspersoner fx klinikassistenter, 

der kan indhente oplysninger i elektroniske systemer fx FMK med henblik på at 

yde teknisk bistand til sundhedspersonens opslag i det elektroniske system.  

 

Tandlægeforeningen skal gøre opmærksom på, at i forbindelse med kommuni-

kation mellem hospitalerne, den kommunale tandpleje og praksissektoren, er 

der i dag udfordringer vedrørende afsendelse og modtagelse af epikriser. 

Kommunerne bruger E-Boks, hospitalerne Medcom, og de fleste private klinik-

ker bruger sikker mail eller EDI-portalen. 

 

Ad. § 42b, 2. pkt. Det bør efter Tandlægeforeningens opfattelse fortsat fremgå, 

at samtykkes også kan gives mundtligt. 

 

Ad. § 42d, stk. 3,3. og 4. Ud fra den foreslåede ordlyd, om at tilkendegivelsen 

skal ske til den dataansvarlige myndighed, virker det efter Tandlægeforenin-

gens opfattelse som om, man har glemt praksissektoren. Ordlyden forslås der-
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for ændret til ”tilkendegivelsen skal ske til den dataansvarlige myndighed eller 

den sundhedsperson der er ansvarlig for oplysningerne.” 

 

I høringsudkastets forarbejder står der desuden, at praksissektoren har ansvar 

for at drive deres egen it-løsninger, mens det nationale krav er, at systemerne 

kan dele oplysninger på tværs af sundhedsvæsnet. Dette afstedkommer en 

række spørgsmål omkring, hvem der vil stå med den økonomiske byrde ift. 

digital kommunikation mellem sektorerne.  

 
 

Med venlig hilsen 

 

 

Freddie Sloth-Lisbjerg  

Formand, tandlæge mTF  

  
 

 

 

 

 


