Sundhedsdatastyrelsen
Att: Pia Jespersen

13. januar 2016

Høringssvar til Vejledning om informationssikkerhed i sundhedsvæsenet
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker (BPK) har den 1. februar 2016 modtaget udkast til
”Vejledning om informationssikkerhed i sundhedsvæsenet”.
BPK arbejder for de private hospitaler og klinikkers politiske og økonomiske interesser. Og for at
understøtte, at privathospitaler og klinikker bliver en mere integreret og respekteret del af det danske
sundhedsvæsen til gavn for patienterne og hele det danske sundhedsvæsen. Branchen har igennem mange
år meget konkret i aftaler – som aftalen om Det Udvidede Frie Sygehusvalg, i fora og i løbende samarbejder
sendt et klart signal om, at de private hospitaler og klinikker ser sig selv som en integreret del af
sundhedsvæsenet. Branchen arbejder målrettet på, at patienten naturligt kan forvente samme høje niveau
for informationssikkerhed, når de bliver udredt og behandlet hos de private aktører.
Branchen mener ligeledes, at deling af relevant data er en integreret del af det faglige arbejde. Branchen
har med patienten i centrum arbejdet for, at data er patientens. Og at patienten skal kunne forvente
samme vidensdeling, adgang til og brug af patientdata lige meget hvor, behandlingen modtages. Ligesom
patienten skal kunne forvente, at kommunikationen til og fra hospitalet sker ens alle steder. Ellers stiger
risikoen for fejl. Det er desværre ikke muligt i dag, hvor de private hospitaler og klinikker hverken kan
aflevere eller læse alle data om patienten. Det betyder, at viden i dag går tabt, når patienten bevæger sig
igennem systemet. Og patienten vil undervejs opleve forskellige kommunikationskanaler – fra breve til Eboks og Digital Post. Ligeledes en situation, der øger risikoen for fejlinformation. Denne vejledning løser
ikke disse problemer.
De konkrete elementer i høringssvaret er indtastet i det medsendte excelark. BPK stiller sig meget gerne til
rådighed for uddybning af ovennævnte.
Med venlig hilsen

____________________
Jesper Luthman
Sekretariatschef i BPK
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