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Lone Madsen

Fra: Lone Galmstrup Madsen <logm@regionsjaelland.dk>
Sendt: 23. april 2018 07:54
Til: Lone Galmstrup Madsen
Emne: Vs: Høring over udkast til bekendtgørelser på Sundheds- og Ældreministeriets 

område - konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesforordningen og 
databeskyttelsesloven mv. SVAR LVS 23. APRIL KL. 10

  

Fra: Lone Galmstrup Madsen 
Sendt: 23. april 2018 07:53 
Til: Marie P. Krabbe 
Emne: Sv: Høring over udkast til bekendtgørelser på Sundheds- og Ældreministeriets område - konsekvensændringer 
som følge af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven mv. SVAR LVS 23. APRIL KL. 10  
  
 
Høringssvar LVS: 
 
Fra DSGH har vi alene kommentar til bilag 4: Bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse 
med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. 
 
Vedr §9 stk 2 vedr videregivelse af helbedsoplysninger til andre formål end behandling (fx forskning) hvor 
patienten har afgivet skriftligt samtykke (som specificeret i §9 stk 1) fx til et beskrevet forskningsprojekt da 
må det specificeres at skriftligt samtykke til dette indebærer at samtykket kan omfatte flere navngivne 
autoriserede sundhedsperson (fx medlemmer af et forskningsteam), som indhenter helbreds oplysninger til 
andre beskrevne formål end behandling. Dette således at dataindhentning og behandling i forbindelse ned 
forskningsprojekter kan gives til et navngivet forskningsteam bestående af flere autoriserede 
sundhedspersoner således at der ikke skal afgives særskilt skriftligt samtykke til samtlige sundhedspersoner 
i et forskningsteam  
 
På DSGHs  
 
Lone Madsen 
Faglig Sekretær DSGH 

 
 
 
Lone G Madsen 
Overlæge, ph.d, Klinisk Lektor 
Medicinsk gastroenterologi og hepatologi 
Medicinsk Afdeling 
Sjællands Universitetshospital 
Lykkebækvej 1 
4600 Køge 
  
Tlf direkte: +45 2332 7483 
email: mailto:logm@regionsjaelland.dk 
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Fra: Marie P. Krabbe <mpk@DADL.DK> 
Sendt: 4. april 2018 13:33 
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelser på Sundheds- og Ældreministeriets område - konsekvensændringer 
som følge af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven mv. SVAR LVS 23. APRIL KL. 10  
  
Til de videnskabelige selskaber inkl. sekretariater 
  
  
LVS har modtaget disse udkast til bekendtgørelser i høring.  
  
Det drejer sig primært om konsekvensændringer som følge af den kommende data-forordning, som træder i kraft 
den 25. maj 2018 samt den kommende nye data-lov, som efter planen skal andenbehandles i Folketinget den 17. 
april. 
  
Høringsbrevet indeholder en kort beskrivelse af de foreslåede ændringer.  
  
Har man kommentarer til en eller flere af disse udkast, kan man sende dem til denne adresse senest 23. april kl. 10. 
  
  
Venlige hilsner 
  
  
  
Marie Pinholt Krabbe 
Sekretariatschef 
 

 
 
Kristianiagade 12 
2100 København Ø 
Telefon 35 44 84 06 
Mobil  23 71 33 40 
E-mail mpk@dadl.dk 
www.selskaberne.dk 

  
  


