Sundhedsministeriet
baf@sum.dk
kopi til sum@sum.dk
København den 22/8 - 2021

Høringssvar fra DASYS vedr. ” Udkast til bekendtgørelse om pilotprojekt om udveksling af oplysninger i
forbindelse med graviditet i graviditetsmappen”.
Dansk Sygepleje Selskab (DASYS) har modtaget forespørgsel på overstående, og vi takker for muligheden
for at afgive høringssvar. Vi har sendt bekendtgørelsen til DASYS’ Dokumentationsråd og medlemmer, og vi
har følgende kommentarer til bekendtgørelsen.
Generelt
Det er stort fremskridt, at data vedrørende gravide, der har et forløb på tværs af sektorer, kan
tilgås fra alle sektorer. Det skaber større sikkerhed og kontinuitet for den gravide.
Igennem bekendtgørelsen refereres der retmæssigt til ”den gravide” og hendes muligheder og
vilkår, dog bliver faderen ikke nævnt eller inddraget i bekendtgørelsen som en ligeværdig part.
Er det udelukkende den gravide, der er omfattet af bekendtgørelsen?

Specifikt
I følgende afsnit vil der blive henvist til specifikke områder i bekendtgørelsen.
Selve titlen på bekendtgørelsen er: Bekendtgørelse om pilotprojekt om udveksling af
oplysninger i forbindelse med graviditet i graviditetsmappen. Oplysninger i graviditetsmappen
bør stå tættere sammen, da sætningen i sin nuværende form giver indtryk af, at det er
graviditetsmappen, der er gravid.
§2 stk. 2 står der: behandle, herunder registrere de oplysninger om helbredsforhold og andre
fortrolige oplysninger, som fremgår af bilag 1, i graviditetsmappen i den fælles digitale
infrastruktur. 'som fremgår af bilag 1' træder forstyrrende ind, og bør tilføjes i en selvstændig
sætning efterfølgende. Udsagnsordet 'registrere' står langt fra forholdsordsledet, som det vil
fortælle noget om 'i den fælles digitale infrastruktur'.
§2, stk. 3 samt §6 bliver der anvendt udtrykket 'udstilles'. Det er måske den tekniske term,
men fra et patientperspektiv er det ikke rart at få sine fortrolige oplysninger udstillet.
Alternativt forslag: 'Oplysninger vil være tilgængelige'.
§7, stk. 3. Den gravide skal have adgang til hvem, der har tilgået hendes data. Det er vigtigt,
at den sundhedsprofessionelle også er beskyttet. Vi foreslår at bruge samme formulering, som
anvendes i bekendtgørelsen om journalføring. Navn eller anden entydig identifikation,
titelbetegnelse og om nødvendigt arbejdssted, og hvornår (dato og om nødvendigt
klokkeslæt).
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Afslutningsvist
Det bliver spændende at følge den videre implementering af den endelige digitale løsning efter
pilotprojektets afslutning, som skal sikre en ensartet og papirløs løsning til begge forældre, der venter barn,
samt til de sundhedsprofessionelle, der bistår i graviditetsforløbet.
Skulle høringssvaret give anledning til spørgsmål, står DASYS naturligvis til rådighed for yderligere
uddybning af ovenstående synspunkter.
Med venlig hilsen
For Dansk Sygepleje Selskab, DASYS

Pernille Olsbro
Bestyrelsesmedlem
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