
 

 

 

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

mål nr. 42 (L 127 - Forslag til lov om ændring af sundhedsloven m.v. (Bedre digitalt 

samarbejde i sundhedsvæsenet, påmindelser til forældre vedrørende børnevaccina-

tion og bestemmelser om territorial gyldighed for Færøerne og Grønland)) til 

sundhedsministeren, som hermed besvares.   

 

Spørgsmål nr. 42:  

”Vil ministeren redegøre for, om L 127 er teknologineutralt?” 

 

Svar: 

Lovslaget er overvejende teknologineutralt, da lovforslaget for så vidt angår den fælles 

digitale infrastruktur ikke pålægger borgere eller myndigheder at anvende en lovbe-

stemt teknologi til indberetning, opbevaring eller videregivelse af oplysninger. De digi-

tale løsninger for implementering af lovforslaget kan derfor ændres i takt med den 

teknologiske udvikling.  

 

Som eksempel på dette kan nævnes, at det fremgår af lovforslaget, at den fælles of-

fentlige sundhedsportal sundhed.dk kan udgøre brugergrænsefladen til den fælles di-

gitale infrastruktur for borgeren selv, men at lovforslaget ikke er til hinder for, at andre 

løsninger tages i brug.  

 

For så vidt angår lovforslagets del vedrørende påmindelser til forældre om børnevac-

cination bemærkes det, at det i lovforslaget forudsættes, at påmindelserne om kom-

mende og eventuelle manglende vaccinationer som udgangspunkt vil blive udsendt 

som digital post og via NEM-SMS til forældre, der er tilmeldt denne ordning. Det frem-

går endvidere, at forældre vil få adgang til at få påmindelser om kommende og even-

tuelle manglende vaccinationer i den kommende borgerrettede app ”Min Læge”. Da 

lovforslaget således angiver specifikke kommunikationsmidler (digital post og NEM-

SMS), kan man sige, at lovforslaget på dette punkt ikke er fuldt ud teknologineutralt. 

Da disse løsninger er udbredte løsninger til brug for digital kommunikation i det offent-

lige, vurderes dette dog ikke at stride imod de generelle principper for digitaliserings-

klar lovgivning.  

 

Med venlig hilsen 
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