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Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om klage- og 
erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sund-
hedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og andre love 
 
Landslægeembedet har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring, og skal på denne 
baggrund fremkomme med følgende kommentarer. 

Efter at det daværende Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat 
den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, med baggrund i Centralstyrelses-
loven, varetaget behandlingen af grønlandske patientklager over bestemte sundhedspersoners 
faglige virksomhed. Embedslægeinstitutionen (det nuværende Landslægeembede) varetager den 
indledende sagsbehandling og indgår som høringspart i udkast til Nævnsafgørelser med henblik 
på at sikre, at afgørelserne er forankret i en grønlandsk virkelighed. Landslægeembedet kan tilli-
ge indbringe sager for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn vedrørende patientbehandling, som 
Landslægeembedet vurderer, vil kunne give grundlag for kritik eller anden sanktion over for 
personer inden for sundhedsvæsenet i Grønland.   

Grønlands Selvstyre har på nuværende tidspunkt ingen realistisk mulighed for, på forsvarlig vis, 
at overtage nævnsbehandlingen af patientklager over bestemte sundhedspersoners faglige virk-
somhed, hvorfor disse fortsat vil skulle varetages af det danske Patientombud/Disciplinærnævn. 
Det må imidlertid fortsat være en forudsætning, at Landslægeembedet varetager den indledende 
sagsbehandling og indgår som høringspart i udkast til afgørelser i Disciplinærnævnet. 

Der findes ikke grundlag for, at Patientombudet overtager yderligere sagsbehandlingskompe-
tance fra Grønlands Selvstyre i form af klager over sundhedsvæsenets faglige virksomhed (uden 
samtidig klage over en bestemt sundhedsperson) samt manglende overholdelse af visse patient-
rettigheder. Grønlands Selvstyre vil tillige arbejde hen imod et grønlandsk tilbud om lokal dia-
log. 

Det bør på denne baggrund specifikt indskrives i loven, hvilke dele af Patientombu-
dets/Disciplinærnævnets ansvarsområde der også er gældende for Grønland. Desuden bør de 
specifikke samarbejdsrelationer mellem Patientombudet/Disciplinærnævnet og Landslægeembe-
det indskrives i forretningsordenen for Patientombudet/Disciplinærnævet.  

Der bør tages stilling til i hvilket omfang og på hvilke præmisser Det Psykiatriske Ankenævn 
varetager klager over psykiatrisk behandling i Grønland. 
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Der bør overvejes hvor ledes klager over privatpraktiserende tandlæger i Grønland sagsbehand-
les. Dette kan gøres ved tilknytning til et Regionstandlægenævn, Landstandlægenævnet eller evt. 
ved at bibeholde disse sager i Disciplinærnævnet. 

Der bør tages endelig stilling til, hvor ledes Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vurderer 
Patientombudet/Disciplinærnævnets kompetence i forhold til patientklager vedrørende sundheds-
fagligt personale på Thule Airbase, som behandler ansat grønlandsk og dansk personale, og i 
nogen udstrækning borgere i Qaanaaq. 

Listen over persongrupper inden for sundhedsvæsenet, der vil være omfattet af Disciplinærnæv-
nets virksomhed bør revideres i relation til grønlandske sundhedsuddannelser. 

 

Ad. § 2a:  Landslægeembedet for Grønland skal indskrives efter Sundhedsstyrelsen og Læ-
gemiddelstyrelsen. 

Ad. § 4: Den endelige forældelsesfrist på 5 år efter den dag, hvor klageforholdet har fundet 
sted, ønskes tillige at være gældende for Grønland. Landslægeembedet kan ikke af-
gøre, om dette kræver specifik grønlandsk lovgivning. 

Ad. § 12: ”Sundhedsmyndighederne i Grønland” bør ændres til ”Departementet for Sundhed 
og Landslægeembedet”. 

Ad. § 13-16: Det bør specificeres hvorledes man vil sikre deltagelse af det grønlandske sund-
hedsfaglige område ved nævnets sammensætning. 

Ad. § 17: Det bør specificeres at offentliggørelsen ikke gælder afgørelser i grønlandske kla-
gesager. 

Ad. § 18:  ”Grønlands Hjemmestyre skal ændres til ”Grønlands Selvstyre”.     
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