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Bekendtgørelser - Forsikring & Pensions høringssvar
Forsikring & Pension har modtaget otte bekendtgørelser i høring, som alle ændres
som følge af databeskyttelsesforordningen. Vi takker for muligheden for at afgive
bemærkninger, idet vi indledningsvis bemærker, at vi alene har bemærkninger til
to af bekendtgørelserne:
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Bekendtgørelse om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier,
der udleveres efter kapitel 8 om aktindsigt i sundhedsloven.
Bekendtgørelse om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.

Baggrund
Adgangen til relevante og tilstrækkelige helbredsoplysninger er afgørende for forsikrings- og pensionsselskabernes mulighed for at tilbyde danskerne forsikringer
og pensionsordninger. Når en kunde ønsker at tegne en forsikring, der vedrører
personens helbred, bruges de nødvendige helbredsoplysninger til at foretage en
vurdering af den risiko, som selskabet overtager fra kunden. Når en kunde anmelder en skade, der vedrører kundens helbred, bruges oplysningerne til at vurdere skadens omfang og fastsætte erstatningens størrelse.
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Forsikringstagerens ret til aktindsigt – eventuelt via fuldmagt til tredjemand - i
egen patientjournal er én blandt flere muligheder for, at forsikringstageren kan
efterleve den pligt til at belyse sin sag, som følger af forsikringsaftaleloven og
erstatningsansvarsloven. Vores bemærkninger til ”Bekendtgørelse om betaling for
afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter kapitel 8 om aktindsigt
i sundhedsloven” skal ses på den baggrund.
Forsikring & Pension og Lægeforeningen har en mangeårige aftale, som foreningernes respektive medlemmer kan vælge at gøre brug af. Aftalen fastsætter, at
lægens videregivelse af journaloplysninger til forsikrings- og pensionsselskaber
sker i henhold til videregivelsesreglerne i Sundhedslovens kapitel 9. Vores bemærkninger til ” Bekendtgørelse om information og samtykke og om videregivelse
af helbredsoplysninger mv.” skal ses på den baggrund.
Bekendtgørelse om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier,
der udleveres efter kapitel 8 om aktindsigt i sundhedsloven
Vi noterer os de ændringer i bekendtgørelsen, som følger af databeskyttelsesforordningens regler om indsigt, idet vi gerne hører ministeriets holdning til, om
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sundhed.dk er at betragte som en ”elektronisk patientjournal”, jf. udkastets § 1,
stk. 2.
Vi har i efteråret afgivet høringssvar vedrørende ”Udkast til Vejledning om aktindsigt i helbredsoplysninger mv.” Vi kan forstå på Sundhedsministeriet, at det fortsat er intentionen af, at vejledningen skal opdateres, men også at et opdateret
udkast til vejledningen vil blive sendt i høring.
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Vi ser frem til at modtage dette udkast, så den nærmere forståelse af aktindsigtsreglerne kan blive tydeliggjort. Denne tydeliggørelse af reglerne er afgørende for
forsikringstagernes mulighed for at gøre sin ret til aktindsigt i egen patientjournal
gældende. Behovet for en tydeliggørelse af reglerne skyldes primært, at mange
forsikringstagere i dag bliver nægtet aktindsigt med den begrundelse, at oplysningerne skal bruges i en forsikrings- eller pensionssag.
Bekendtgørelse om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.
Vi noterer os de ændringer i bekendtgørelsen, som følger af databeskyttelsesforordningens regler, idet vi beder om ministeriets holdning til følgende:
I rigtigt mange situationer udfylder en autoriseret sundhedsperson en lægeattest
om patientens helbredsforhold. Udfyldelsen sker sammen med patienten, der således er fysisk til stede i konsultationen, mens attesten udfyldes. Vi opfatter disse
situationer som situationer, der som altovervejende hovedregel vil falde under
undtagelsen om skriftligt samtykke i udkastets § 9, stk. 2. Vi beder ministeriet
be- eller afkræfte denne vurdering.
Vi beder ligeledes om ministeriets fortolkning af udkastets § 9, stk. 3, hvoraf det
fremgår, at samtykke efter Sundhedslovens § 43, stk. 1 skal gives til den person,
der er i besiddelse af og skal videregive oplysninger.
Hvor bogstaveligt skal man forstå ”skal gives til…”? Er det tilstrækkeligt, at fx
forsikringsselskabet indhenter patientens samtykke til lægens videregivelse af oplysningerne og sender kopi af dette samtykke til lægen? Eller skal lægen stå for
den faktiske indhentning af det skriftlige samtykke?
***
Vi står som altid til rådighed for en uddybning af vores bemærkninger.

Med venlig hilsen

Astrid Breuning Sluth
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