
 

 

Høring til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om 
autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virk-
somhed og forskellige andre love (Styrelsen for Patientsikker-
heds fremtidige tilsyn m.v.) 
 
 

Vedlagt er et udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation 

af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love 

(Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn m.v.). 

 

Lovforslaget består af en række elementer, som tilsammen skal medvirke til at styrke 

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med behandlingssteder og sundhedspersoner. 

Elementerne har således alle til formål at sikre patientsikkerheden. 

 

Med lovforslaget foreslås det at 

 

 tilvejebringe regler med henblik på implementering af et risikobaseret tilsyn 

med behandlingssteder inden for sundhedsvæsenet, 

 lempe farekriteriet i sager om midlertidig autorisationsfratagelse, 

 give Styrelsen for Patientsikkerhed mulighed for at træffe afgørelser om va-

rig og midlertidig virksomhedsindskrænkning i egnethedssager, 

 give Styrelsen for Patientsikkerhed adgang til at fratage en sundhedspersons 

danske autorisation, såfremt den pågældende sundhedsperson får frataget 

sin udenlandske autorisation, 

 give Styrelsen for Patientsikkerhed mulighed for at forbyde en sundhedsper-

son helt eller delvist at udøve sundhedsfaglig virksomhed, mens en sag om 

midlertidig autorisationsfratagelse eller virksomhedsindskrænkning oplyses, 

 give Styrelsen for Patientsikkerhed mulighed for at suspendere en sund-

hedspersons autorisation, såfremt styrelsen har mistanke om, at sundheds-

personen er til fare for patientsikkerheden, 

 styrke Styrelsen for Patientsikkerheds muligheder for at fratage en sund-

hedspersons autorisation midlertidigt eller permanent, 

 offentliggøre ordinationsindskrænkninger, forbud og suspension m.v. og 

bemyndige sundheds- og ældreministeren til at fastsætte nærmere regler 

for offentliggørelse af tilsynsforanstaltninger, 

 indskrænke virkemuligheder for læger, hvis ret til selvstændigt virke er bort-

faldet, 

 afskaffe betegnelsen ”embedslæge”, 

 give visse myndigheder bedre muligheder for at udveksle læge og patient-

henførbare oplysninger om medicinudskrivninger og endelig 

 at styrke indberetningen af oplysninger til centrale sundhedsmyndigheder 
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Side 2 

Lovforslaget indeholder endvidere en række lovændringer som følge af de gennem-

førte ændringer i organisationsstrukturen på Sundheds- og Ældreministeriets område 

pr. 8. oktober 2015, hvor bl.a. Styrelsen for Patientsikkerhed og Lægemiddelstyrelsen 

blev oprettet, og hvor Patientombuddet blev nedlagt. Samtidig overgik bl.a. dele af 

Sundhedsstyrelsens ansvarsområder til Styrelsen for Patientsikkerhed og Lægemid-

delstyrelsen. 

 

Det foreslås, at loven skal træde i kraft den 1. juli 2016. Dog foreslås ophævelsen af 

det frekvensbaserede tilsyn med private sygehuse, klinikker og speciallægepraksis 

samt kosmetiske behandlingssteder, indførelsen af det risikobaserede tilsyn samt vi-

deregivelse af oplysninger fra Lægemiddelstatistikregistret og overførelse af oplys-

ning fra Det Fælles Medicinkort til Lægemiddelstatistikregistret at træde i kraft den 1. 

januar 2017. 

 

Sundheds- og Ældreministeriet skal anmode om bemærkninger til udkastet til lov-

forslag senest fredag den 11. marts 2016. Høringssvarene bedes sendt per e-mail til 

primaejur@sum.dk med kopi til tlau@sum.dk. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

 

Tove Laursen 
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