
Høring over udkast til bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, 
nr. 16, i lov om ændring af sundhedsloven og udkast til 
bekendtgørelse om drift m.v. af den fælles digitale 
infrastruktur 

 
Vedlagt fremsendes udkast til bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 16, i lov om 
ændring af sundhedsloven og udkast til bekendtgørelse om drift m.v. af den fælles 
digitale infrastruktur.

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 16, i lov om ændring af sundhedsloven 
sætter sundhedslovens § 193 b, som vedtaget ved ændring af ændring af sundhedslo-
ven (Bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet, påmindelser til forældre vedrø-
rende børnevaccination og bestemmelser om territorial gyldighed for Færøerne og 
Grønland), i kraft.

Bekendtgørelse om drift m.v. af den fælles digitale infrastruktur udmønter sundheds-
lovens § 193 b, om Sundhedsdatastyrelsens fælles digitale infrastruktur.

Bekendtgørelserne skal blandt andet understøtte den nationale udbredelse af en 
række løsninger i ét samlet patientoverblik, som både skal gøre det lettere for sund-
hedspersoner at samarbejde om patientforløb og understøtte patienter og pårøren-
des overblik over forløbet.

I økonomiaftalerne for 2020 er det aftalt med regionerne og kommunerne, at deling 
af Aftaler og Fælles Stamkort skal udbredes nationalt til alle regioner, kommuner og 
praktiserende læger senest ved udgangen af 3. kvartal 2021, og med de vedhæftede 
bekendtgørelser sikres der hjemmel til udbredelsen. 

Med udkastet til bekendtgørelse om drift m.v. sikres hjemmelsgrundlaget for regio-
ner og kommuners indberetning og integration. Der fastsættes dog ikke med be-
kendtgørelsen en pligt hertil. Det er hensigten, at der ved udgangen af 3. kvartal 2021 
gennem en ændring af bekendtgørelsen vil blive fastsat en pligt. 

Med bekendtgørelsen får Sundhedsdatastyrelsen adgang til at behandle udvalgte hel-
bredsoplysninger om borgere, f.eks. oplysninger om aftaler i sundhedsvæsenet og 
stamoplysninger, og udstille disse i et digitalt patientoverblik, som kan tilgås af borge-
rens selv og sundhedspersoner og andre på tværs af sektorer.  

Sundheds- og Ældreministeriet skal bede om at modtage evt. bemærkninger til
udkastet senest den 31. januar 2020. Bemærkninger bedes fremsendt til 
sum@sum.dk med kopi til esl@sum.dk.
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Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelserne kan rettes til undertegnede på telefon 
72269503.

Med venlig hilsen 

Esther Løffler
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