
 

 

 

 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 8. januar 2019 stillet følgende spørgs-

mål nr. 2 (L 127 - Forslag til lov om ændring af sundhedsloven m.v. (Bedre digitalt sam-

arbejde i sundhedsvæsenet, påmindelser til forældre vedrørende børnevaccination og 

bestemmelser om territorial gyldighed for Færøerne og Grønland)) til sundhedsmini-

steren, som hermed besvares.  Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peder Hvelplund 

(EL). 

 

Spørgsmål nr. 2:  

”Vil ministeren oplyse, om det er korrekt forstået, at den dataansvarlige myndighed 

efter databeskyttelsesforordningens artikel 5 har et selvstændigt ansvar for, at oplys-

ninger i sundhedsvæsenets kildesystemer der er urigtige i forhold til de formål, hvortil 

de behandles, straks slettes eller berigtiges, og at det er et ansvar der påhviler den 

dataansvarlige uafhængigt af om den registrerede anmoder om at få oplysningerne 

korrigeret?” 

 

Svar:  

Databeskyttelsesforordningens artikel 5 indeholder en række grundlæggende behand-

lingsprincipper. Et af principperne vedrører ”rigtighed”. Det følger af dette princip, at 
personoplysninger skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte, og at der skal ta-

ges ethvert rimeligt skridt for at sikre, at personoplysninger, der er urigtige i forhold til 

de formål, hvortil de behandles, straks skal slettes eller berigtiges, jf. databeskyttelses-

forordningens artikel 5, stk. 1, litra d. Det følger desuden af princippet om ”ansvarlig-

hed”, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 2, at den dataansvarlige er an-

svarlig for og skal kunne påvise, at de grundlæggende behandlingsprincipper, der føl-

ger af databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, overholdes.   

 

Den dataansvarlige er forpligtet til at overholde de grundlæggende behandlingsprin-

cipper, herunder princippet om rigtighed, uafhængigt af, om den registrerede anmo-

der om at få oplysninger korrigeret.  

 

For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt den dataansvarlige skal berigtige eller slette 

urigtige oplysninger, henvises til samtidig besvarelse af spørgsmål nr. 3 (L 127 - Forslag 

til lov om ændring af sundhedsloven m.v. (Bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæse-

net, påmindelser til forældre vedrørende børnevaccination og bestemmelser om terri-

torial gyldighed for Færøerne og Grønland)).  

 

For så vidt angår muligheden for at slette oplysninger i elektroniske patientjournaler 

og i den fælles digitale infrastruktur henvises til samtidig besvarelse af spørgsmål nr. 4 

(L 127 - Forslag til lov om ændring af sundhedsloven m.v. (Bedre digitalt samarbejde i 
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Side 2 

sundhedsvæsenet, påmindelser til forældre vedrørende børnevaccination og bestem-

melser om territorial gyldighed for Færøerne og Grønland)).   

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Ellen Trane Nørby      /      Annette Baun Knudsen 

 


