
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slotsholmsgade 10 
1216 København K. 
 
T +45 7226 8400 
F +45 3393 3510 
 
www.justitsministeriet.dk 

jm@jm.dk 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål 58 vedrørende forslag til lov om 

supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer 

i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) (L 68) og forslag til lov om 

ændring af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personop-

lysninger, lov om massemediers informationsdatabaser og forskellige andre 

love (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databe-

skyttelsesforordningen samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt 

tilgængelige informationsdatabaser m.v.) (L 69), som Folketingets Retsud-

valg efter ønske fra Josephine Fock (ALT) har stillet til justitsministeren den 

11. januar 2018. 
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Spørgsmål 58 fra Folketingets Retsudvalg efter ønske fra Josephine 

Fock (ALT) vedrørende L 68 og L 69: 

 

”Kan ministeren redegøre for, om en borger fremover skal oplyses om 
videregivelse af vedkommendes sundhedsdata til brug for behandling 

af sager om udbetalinger til privatpraktiserende læger efter den offent-

lige sygesikringsordning iht. forordningens artikel 13, stk. 3 og 14, 

stk. 4, jf. lovforslagets § 23, når der er fastsat regler om sådan (ikke-

uforenelig) deling efter lovudkastets § 5, stk. 3?” 

 

 

Svar: 

 

Der henvises til den samtidige besvarelse af spørgsmål 55 vedrørende for-

slag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af 

fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om 

fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) (L 68) og for-

slag til lov om ændring af lov om retshåndhævende myndigheders behand-

ling af personoplysninger, lov om massemediers informationsdatabaser og 

forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af databeskyttel-

sesloven og databeskyttelsesforordningen samt medieansvarslovens anven-

delse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.) (L 69) fra Fol-

ketingets Retsudvalg efter ønske fra Josephine Fock (ALT). 

 

 

 

 


