
     

 

Udkast 
 

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af 

sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden 

for sundhedsvæsenet 

(Ændring af rammerne for almen medicinske ydelser m.v. i 

praksissektoren, herunder styrkelse af regionernes planlæg-

nings- og styringsmuligheder, ensartet kvalitet, systematisk 

patientinddragelse, erstatningspligt m.v.) 

 

I medfør af § 4, stk. 2, i lov nr. 904 af 4. juli 2013 om lov om ændring af sundhedsloven og lov 

om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Ændring af rammerne for almen medi-

cinske ydelser m.v. i praksissektoren, herunder styrkelse af regionernes planlægnings- og styringsmu-

ligheder, ensartet kvalitet, systematisk patientinddragelse, erstatningspligt m.v.), og § 4, stk. 2, i lov 

nr. 1638 af 26. december 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang 

inden for sundhedsvæsenet (Gennemførelse af dele af direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i 

forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser m.v.), fastsættes: 

§ 1. Følgende bestemmelser i lov nr. 904 af 4. juli 2014 om ændring af sundhedsloven og lov om 

klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Ændring af rammerne for almen medicinske 

ydelser m.v. i praksissektoren, herunder styrkelse af regionernes planlægnings- og styringsmulighe-

der, ensartet kvalitet, systematisk patientinddragelse, erstatningspligt m.v.) sættes i kraft: 

1) § 1, nr. 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12 og 13 om ændring af sundhedsloven. 

 

§ 2. Følgende bestemmelser i lov nr. 1638 af 26. december 2013 om ændring af sundhedsloven og 

lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Gennemførelse af dele af direktiv 

2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser m.v.) 

sættes i kraft: 

1) § 1, nr. 9, 25 og 31 om ændring af sundhedsloven. 

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2014. 
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