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Til Sundheds- og Ældreministeriet
Vedr. høring over bekendtgørelse om regioners indberetning af oplysninger til
Sygehusmedicinregisteret inkl. tilhørende vejledninger
Jordemoderforeningen takker for modtagelsen af materiale til ovennævnte høring.
Centralt for bekendtgørelsen står forslaget om at etablere et Sygehusmedicinregister, der blandt
andet skal kunne forbedre patientbehandlingen og patientsikkerheden.
Overordnet støtter Jordemoderforeningen naturligvis en bekendtgørelse, der har til formål at forbedre
patientsikkerhed og behandling. Der er dog enkelte forbehold i forhold til høringsmaterialet.
Det fremgår, at man i et etableringsprojekt har identificeret, at registreringen af lægemidler for
nuværende foregår på meget forskellig måde (fra papirform, over egentlig medicinmoduler til
specialespecifikke systemer). Det påpeges, at man pr 1. marts skal opstarte indberetningen ud fra de
medicindata, som umiddelbart er tilgængelige i medicinmoduler eller lignende.
Implementeringen kræver efter Jordemoderforeningens vurdering systemer, der kan håndtere en
automatisk indhentning af data, således at personalet ikke skal belastet med yderligere
registreringsprocesser. Det er derfor nødvendigt, at implementeringen ikke forceres, således at
hospitalspersonalet ville skulle bruge yderligere tid på registrering.
Jordemoderforeningen anerkender også, at det kan være nødvendigt og hensigtsmæssigt at kunne
trække data over hvilke personer, der har ordineret eller signeret den anvendte medicin. Det fremgår
af vejledningen, at der kan videregives oplysninger til Lægemiddelstyrelsen, og at dette skal ske
således, at kun relevante og tilstrækkelige oplysninger videregives. Samtidig fremgår det også, at
Sundhedsdatastyrelsen kan videregive oplysninger til andre offentlige myndigheder. Dette
eksemplificeres via Arbejdsmarkedets Erhvervssikringer.
Jordemoderforeningen mener, at det bør fremgå, hvilke andre offentlige myndigheder/styrelse, der vil
kunne få adgang til disse oplysninger efter anmodning til Sundhedsdatastyrelsen.
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