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Forslag
til

Lov om ændring af sundhedsloven
(Udvidet adgang til offentlige registre og elektroniske patientjournaler m.v.)
§1
I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli
2010, som ændret ved § 2 i lov nr. 1546 af 21. december
2010 og lov nr. 327 af 18. april 2011, foretages følgende
ændringer:
1. I § 42 a, stk. 1, ændres »og sygehusansatte tandlæger« til:
», tandlæger, jordemødre, sygeplejersker, sundhedsplejersker, social- og sundhedsassistenter, radiografer og ambulancebehandlere med særlig kompetence«.
2. I § 42 a, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:
»Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler
om, at andre sundhedspersoner, der som led i deres virksomhed deltager i behandling af patienter, kan indhente oplysninger efter reglerne i 1. pkt.«
3. I § 42 a, stk. 2, ændres »de i stk. 1 nævnte« til: »dem, der
er omfattet af stk. 1, 1. pkt., eller af regler udstedt i medfør
af stk. 1, 2. pkt.,«, og i § 42 a, stk. 3, 1. pkt., ændres »de i
stk. 1 nævnte,« til: »dem, der er omfattet af stk. 1, 1. pkt.,
eller af regler udstedt i medfør af stk. 1, 2. pkt., og«.
4. I § 42 a, stk. 3, 2. pkt., ændres »i stk. 1 nævnt sundhedsperson ansat.« til: »sundhedsperson ansat, som er omfattet af
stk. 1, 1. pkt., eller af regler udstedt i medfør af stk. 1, 2.
pkt.«
5. I § 42 a, stk. 5, 1. pkt., ændres »Læger og sygehusansatte
tandlæger« til: »Sundhedspersoner, som er omfattet af
stk. 1, 1. pkt., eller af regler udstedt i medfør af stk. 1, 2.
pkt.,«.
6. I § 42 a, stk. 6, ændres »læger og sygehusansatte tandlæger« til: »sundhedspersoner, som er omfattet af stk. 1, 1.
pkt., eller af regler udstedt i medfør af stk. 1, 2. pkt.,«.

7. I § 42 a indsættes som stk. 10:
»Stk. 10. Uden for de i stk. 1-9 nævnte tilfælde kan læger
og sygehusansatte tandlæger under disses ansvar med patientens samtykke lade andre, der er tilknyttet samme behandlingsenhed, hvor patienten er i behandling, i fornødent
omfang indhente oplysninger om patienten som nævnt i stk.
1, 1. pkt., når det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling af patienten som led i den samlede sundhedsfaglige
indsats.«
8. I § 42 b, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 42 a, stk. 6« til: »§ 42 a
stk. 6 og 10«.
9. I § 42 b, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »oplysningerne«: »,
eller under hvis ansvar oplysningerne indhentes«.
10. I § 45, 1. pkt., indsættes efter »kan«: »og skal efter anmodning«.
11. § 193 a affattes således:
»§ 193 a. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte
krav til it-anvendelsen på sundhedsområdet, herunder krav
til elektroniske patientjournaler og til anvendelsen af standarder.
Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte
regler om, at private sygehuse og klinikker m.v. skal overholde krav fastsat i medfør af stk. 1.«
12. Efter § 196 indsættes:
»Kapitel 60 a
Kommunal og regional adgang til offentlige registre til brug
for tilrettelæggelse og planlægning af indsatsen på
sundhedsområdet
§ 197. Regionsrådene kan til brug for tilrettelæggelse og
planlægning af den regionale indsats på sundhedsområdet
efter regler fastsat i medfør af stk. 3 indhente og behandle
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personoplysninger fra offentlige registre om patienters modtagelse af sundhedsydelser.
Stk. 2. Kommunalbestyrelserne kan til brug for tilrettelæggelse og planlægning af den kommunale indsats på sundhedsområdet efter regler fastsat i medfør af stk. 3 indhente
og behandle personoplysninger fra offentlige registre om patienters modtagelse af sundhedsydelser.
Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter regler
om, hvilke registre og personoplysninger regionsrådene og
kommunalbestyrelserne kan få adgang til efter stk. 1 og 2,
og om behandlingen af disse oplysninger.«

§2
Loven træder i kraft den 1. september 2011.
§3
Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
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