
 

 

 

 

 

 

 

Høring vedr. det digitale supplement til sundhedskortet 
 
Indledningsvist takker Kræftens Bekæmpelse for muligheden for at komme med bemærknin-
ger til det fremsendte udkast til bekendtgørelse om det digitale supplement til sundhedskor-
tet.  
 
Det drejer sig om udmøntningen af en allerede vedtaget lovændring om digitalt supplement til 
sundhedskortet, som Kræftens Bekæmpelse ser frem til bliver en realitet. Kræftens Bekæm-
pelse kan i øvrigt henvise til foreningens oprindelige høringssvar fra august 2020. 
 
Den aktuelle høring drejer sig om første fase af udmøntningen af det digitale supplement til 
sundhedskortet, og det er udelukkende udkastets §7, stk. 2, og § 11, som høringen vedrører. 
Kræftens Bekæmpelses følgende bemærkninger er derfor begrænset til denne del.  
 

Frivillig løsning 

Det digitale supplement til sundhedskort gælder som dokumentation for borgerens ret til 
sundhedsydelser efter sundhedsloven, og skal ifølge høringsmateriale kunne anvendes på 
samme måde, som det nuværende fysiske sundhedskort.  
 
Kræftens Bekæmpelse ser positivt på, at det digitale sundhedskort er et frivilligt supplement til 
det fysiske sundhedskort for de borgere, som måtte ønske at benytte sig af en digital løsning. 
Løsningen imødekommer borgernes forventninger om at møde tidssvarende brug af digitale 
løsninger i hverdagen, også på sundhedsområdet.  
 
Det er dog relevant for mange borgere fortsat at kunne bruge det fysiske sundhedskort, og 
Kræftens Bekæmpelse bakker derfor op om, at det digitale sundhedskort ikke erstatter det 
nuværende fysiske sundhedskort, men at der fortsat vil være mulighed for at anvende det fy-
siske sundhedskort for de borgere, der måtte ønske det, og for hvem en udelukkende digital 
løsning reelt kan være en barriere. 
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Side 2 

Mindreårige 

Det vurderes at være en fornuftig og praktisk løsning, at forældremyndighedsindehavere i de-
res digitale supplement til sundhedskortet får adgang til digitale sundhedskort for mindreårige 
børn under 15 år. Kræftens Bekæmpelse bakker op om, at oplysningerne heri begrænses med 
henblik på at undgå eventuelt misbrug af oplysninger.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Pernille Slebsager 
Afdelingschef 
 
 
 


