
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 15. februar 2019 stillet følgende 

spørgsmål nr. 50 (L 127 - Forslag til lov om ændring af sundhedsloven m.v. (Bedre digi-

talt samarbejde i sundhedsvæsenet, påmindelser til forældre vedrørende børnevacci-

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

sundhedsministeren, som hermed besvares.  Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pe-

der Hvelplund (EL). 

 

Spørgsmål nr. 50:  

”Vil ministeren i forlængelse af L 127 – svar på spørgsmål 35 konkret oplyse, om mini-

steren kan bekræfte, at journalteksten fra sygehusjournaler, og herunder journaler fra 

psykiatrien, kan omfattes af indberetningspligten?” 

 

Svar: 

Jeg lægger til gru d, at der ed ”jour altekst” forstås de  fritekst, som lægen evt. ud-

fylder om sin patient i journalen, og at spørgsmålet omhandler sygehusenes indberet-

ningspligt efter lovforslagets § 1, nr. 17 og 18, vedrørende de foreslåede bestemmelser 

i § 195, stk. 1 og 3. 

 

Jeg kan bekræfte, at journalteksten fra sygehusjournaler, og herunder journaler fra 

psykiatrien, efter lovforslagets § 195, stk. 3, kan omfattes af indberetningspligten, i det 

omfang oplysningerne er strukturerede og relevante for det samlede patientforløb.  

 

Det er vigtigt at fremhæve, at der ikke vil blive stillet krav om indberetning af oplysnin-

ger uden relevans for patientens samlede behandling, som er givet til en konkret sund-

hedsperson i fortrolighed - f.eks. oplysninger af rent privat karakter, der er fremkom-

met under en psyko-social samtale. 

 

Det kan supplerende oplyses, at sundhedsministeren allerede i dag har en lovbestemt 

bemyndigelse til at fastsætte regler om, hvilke oplysninger bl.a. sygehuse (dvs. regi-

onsråd) skal indberette til de centrale sundhedsmyndigheder. Det påhviler således al-

lerede i dag regionernes sygehuse at indberette en række relevante og strukturerede 

oplysninger om deres virksomhed efter sundhedslovens § 195, stk. 1. Det ændrer lov-

forslaget ikke ved. Dog flyttes sundhedsministerens bemyndigelse til at fastsætte reg-

ler – af lovtekniske grunde – til bestemmelsens stk. 3. 
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