
Fra:                                              DEP SJUC Centerpostkasse 
Sendt:                                        19. januar 2010 10:44 
Til:                                               Helle Borg Larsen 
Emne:                                        VS: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af klage‐ og 

erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.fl. love 
  
  
  
Fra: Lisbeth Krogh [mailto:lbk@ism.dk]  
Sendt: 19. januar 2010 10:41 
Til: DEP SJUC Centerpostkasse 
Cc: Jann Larsen; Julie Begtorp; Pi Krogh-Jacobsen 
Emne: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af klage- og erstatningsadgang inden for 
sundhedsvæsenet m.fl. love 
  
Høringssvar ad udkast til forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for 
sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, 
sundhedsloven og forskellige andre love 
  
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har ved mail af 16. december 2009 fremsendt ovennævnte 
lovudkast i høring hos bl.a. Indenrigs- og Socialministeriet. 
  
Indenrigs- og Socialministeriet (ISM) skal oplyse følgende: 
  
Af § 1, nr. 1, i udkastet til lovforslaget fremgår, at der i lov om klage- og erstatningsadgang inden for 
sundhedsvæsenet foreslås indsat en bestemmelse i lovforslagets § 5 om, at kommunalbestyrelsens 
afgørelser for så vidt angår en række nærmere i § 5 angivne afgørelser i henhold til sundhedsloven kan 
påklages til Patientombudet. Tilsvarende foreslås der i § 6 indsat bestemmelse om, at regionsrådets 
afgørelser kan påklages til Patientombudet for så vidt angår en række ligeledes nærmere i § 6 angivne 
afgørelser i henhold til sundhedsloven.  
  
Det fremgår endvidere af forslaget til § 10, at klager efter §§ 5 og 6 skal indgives inden 4 uger efter, at 
klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Patientombudet kan dispensere fra klagefristen, hvis særlige 
grunde taler derfor. 
  
Endvidere fremgår det af forslaget til § 11, stk. 3, at Patientombudets afgørelser ikke kan indbringes for anden 
administrativ myndighed. 
  
For så vidt angår bestemmelsen i § 11, stk. 3, om, at Patientombudets afgørelser ikke kan indbringes for 
anden administrativ myndighed skal ISM bemærke, at det almindelige til syn med kommuner og regioner, 
som varetages af vedkommende statsforvaltning, viger i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder 
kan tage stilling til den pågældende sag, jf. for så vidt angår kommuner § 48, stk. 3, i den kommunale 
styrelseslov (lovbekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 2009), og for så vidt angår regioner § 31 i regionsloven 
(lovbekendtgørelse nr. 693 af 3. juli 2009).  
  
Det er dog en betingelse for udelukkelse af statsforvaltningens tilsyn, at vedkommende rekursmyndighed eller 
lovbestemte sektortilsynsmyndighed kan tage stilling til den pågældende sag. Det følger heraf, at hvis der 
f.eks. er spørgsmål, som en rekursmyndighed af formelle grunde ikke kan behandle, f.eks. fordi en klagefrist 
er sprunget, som rekursinstansen ikke vil eller kan dispensere fra, eller der ikke er en klageberettiget, som 
klager, kan statsforvaltningen efter omstændighederne tage stilling til disse spørgsmål. Statsforvaltningen 
beslutter selv, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. § 48 a i lov om kommunernes styrelse og § 31 i 
regionsloven.   
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Der henvises i øvrigt til telefonsamtale den 18. januar 2010 mellem Helle Borg Larsen og Julie Begtorp.
  
  
Med venlig hilsen 
  
  
Lisbeth Krogh 
Specialkonsulent 
  
INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET 
Lovkoordinering 
Holmens Kanal 22 
1060 København K 
Tlf. nr. 33924337 
E-mail: lbk@ism.dk 
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