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Høring over udkast til forslag til ændring af lov om apotekervirksomhed
(Videregivelse af lægemiddeloplysninger til forskning- og statistikformål)
Sundheds- og Ældreministeriet har med skrivelse af 10. august 2020 anmodet om
eventuelle kommentarer til ovenstående lovforslag.
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Med lovforslaget vil den nuværende afgrænsning af institutioner, der kan få adgang
til lægemiddeloplysninger, blive ophævet. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at det
fremover udelukkende skal være formålet, der skal bestemme, om en anmodning skal imødekommes. I
bemærkningerne p. 5 står:
”Ved at lade adgangen til at videregive oplysninger fra lægemiddelstatistikregisteret være
formålsafgrænset, vil det afgørende for adgangen til patienthenførbare oplysninger om ordination af
lægemidler i udgangspunktet ikke være, hvem der anmoder Sundhedsdatastyrelsen om adgang til de
pågældende data, men derimod hvad de pågældende data konkret skal bruges til”

For at få adgang til sundhedsdata herunder, herunder data fra lægemiddelstatistikregisteret kræves der i
øjeblikket autorisation, som gives til ”Etablerede danske forsknings- og analysemiljøer med flere
forskere/analytikere og en ledelse, der kan holdes ansvarlig for eventuelle brud på reglerne på
forskermaskinen, kan blive autoriseret” (Citat fra Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside).
Der er altså på den ene side et lovforslag, der indebærer, at man som udgangspunkt kun skal se på
formålet for at tage stilling til en ansøgning om dataadgang, og på den anden side en praksis, hvor man i
høj grad ser på hvem, der ansøger, og har præcise kriterier for hvem der kan få adgang.
Sundheds- og Ældreministeriet har v/ fuldmægtig Tyge Larsen fastholdt, at Sundhedsdatastyrelsens
praksis også vil kunne forsætte, såfremt det fremsendte forslag bliver lov.
Danske Seniorer vil ikke bestride ministeriets udlægning. En lov bør imidlertid skrives, så lægmænd og
de, der arbejder under dens bestemmelser, umiddelbart kan forstå hensigten med loven. Det bør derfor
af lovteksten og bemærkningerne fremgå, at der stadig er hjemmel til at Sundhedsdatastyrelsen kan og
skal se på ikke bare formål, men også hvem der søger, så det er åbenbart, at nuværende praksis kan
opretholdes, og at der altid skal ske en vurdering af det miljø den pågældende forsker arbejder i.
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