
Fra: Elsa Magnussen <Elsa.Magnussen@himr.fo> 
Sendt: 20. december 2016 14:53 
Til: Trine Berner Hansen 
Emne: SV: HØRING: Udkast til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang 

inden for sundhedsvæsenet 
 
Opfølgningsflag: Opfølgning 
Flagstatus: Afmærket 

 
Til Sundheds- og Ældreministeriet 
 
Heilsu- og innlendismálaráðið har fået i høring udkast til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang 
inden for sundhedsvæsenet (Godtgørelse til forældre, der har mistet et barn som følge af skade påført i 
sundhedsvæsenet). 
 
Heilsu- og innlendismálaráðið har ingen bemærkninger til lovforslaget. 
 
Heilsu- og innlendismálaráðið arbejder sammen med Sundheds- og Ældreministeriet på at opdatere den for 
Færøerne gældende anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om klage- og erstatningsadgang inden for 
sundhedsvæsenet. Vi har i denne forbindelse fået et udkast til kongelig anordning. Der henvises til Jeres sagsnr. 
1607909. 
 
Vi skal venligst anmode om, at dette lovforslag indarbejdes i anordningsudkastet, hvorefter vi vil foretage de 
nødvendige tilpasninger til færøske forhold. 
 
Med venlig hilsen 
 
Elsa Magnussen 
Fulltrúi/Head of Section 

 

 

Heilsu- og innlendismálaráðið/Ministry of Health and 
the Interior 
Eirargarður 2 • 100  Tórshavn • Faroe Islands 
Tel. +298 304050 • Mobile +298 734015 
elsa.magnussen@himr.fo • www.himr.fo 

 
 
 

Fra: Trine Berner Hansen [mailto:TBH@SUM.DK]  
Sendt: 8. december 2016 12:30 
Til: regioner@regioner.dk; kl@kl.dk; regioner@regioner.dk; regionh@regionh.dk; 
regionsjaelland@regionsjaelland.dk; kontakt@rsyd.dk; kontakt@regionmidtjylland.dk; region@rn.dk; 
dp@dp.dk; kontakt@dpfo.dk; ds@socialraadgiverne.dk; dsr@dsr.dk; info@dansktp.dk; 
info@deoffentligetandlaeger.dk; fas@dadl.dk; sek@jordemoderforeningen.dk; dadl@dadl.dk; lvs@dadl.dk; 
plo@dadl.dk; pto@pto.dk; ast@ast.dk; info@tandlaegeforeningen.dk; yl@dadl.dk; info@bedrepsykiatri.dk; 
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dhf@danskhandicapforbund.dk; dh@handicap.dk; info@danskepatienter.dk; dch@dch.dk; 
admin@hjernesagen.dk; post@hjerteforeningen.dk; info@cancer.dk; lev@lev.dk; landsforeningen@sind.dk; 
medlem@patientforeningen.dk; info@patientforeningen-danmark.dk; pfs@pfsdk.dk; 
mail@sjaeldnediagnoser.dk; ulf@ulf.dk; samfund@advokatsamfundet.dk; info@privatehospitaler.dk; 
Helen.gerdrup.nielsen@regionh.dk; dsam@dsam.dk; info@patientsikkerhed.dk; post@dommerforening.dk; 
mikaelsjob-erg@oestrelandsret.dk; hoeringer@fbr.dk; fsd@socialchefforeningen.dk; 
fp@forsikringogpension.dk; formand@retspolitik.dk; web@tf-tandskade.dk; ast@ast.dk; dt@datatilsynet.dk; 
Det Etiske Råd kontakt <kontakt@etiskraad.dk>; Heilsu- og innlendismálaráðið <himr@himr.fo>; 
govsec@nanoq.gl; info@humanrights.dk; kfst@kfst.dk; pebl@patienterstatningen.dk; rigsadvokaten@ankl.dk; 
ro@fo.stm.dk; ro@gl.stm.dk; Sundhedsstyrelsen Institutionspostkasse <SST@SST.DK>; 
kontakt@sundhedsdata.dk; Sundhedsstyrelsen Institutionspostkasse <SST@SST.DK>; 
pob@patientombuddet.dk; fm@fm.dk; evm@evm.dk; jm@jm.dk; sim@sim.dk; stm@stm.dk 
Emne: HØRING: Udkast til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 

 
Vedhæftet fremsendes høring over udkast til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang 
inden for sundhedsvæsenet (Godtgørelse til forældre, der har mistet et barn som følge af skade 
påført i sundhedsvæsenet).  

Bilagene var fejlagtigt ikke blevet vedhæftet korrekt tidligere. 

 

Med venlig hilsen  
Trine Berner Hansen 

 
 
Trine Berner Hansen 
Fuldmægtig 
Center for Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura  
 
Direkte tlf. 7226 9530   
Mail: tbh@sum.dk 

Sundheds- og Ældreministeriet ● Holbergsgade 6  ●  

1057 København K ● Tlf. 7226  9000 ● Fax 7226 9001 ● www.sum.dk  

 

 
               

 
 

Fra: Trine Berner Hansen  

Sendt: 8. december 2016 12:43 
Til: 'regioner@regioner.dk'; 'kl@kl.dk'; 'regioner@regioner.dk'; 'regionh@regionh.dk'; 

'regionsjaelland@regionsjaelland.dk'; 'kontakt@rsyd.dk'; 'kontakt@regionmidtjylland.dk'; 'region@rn.dk'; 

mailto:dhf@danskhandicapforbund.dk
mailto:dh@handicap.dk
mailto:info@danskepatienter.dk
mailto:dch@dch.dk
mailto:admin@hjernesagen.dk
mailto:post@hjerteforeningen.dk
mailto:info@cancer.dk
mailto:lev@lev.dk
mailto:landsforeningen@sind.dk
mailto:medlem@patientforeningen.dk
mailto:info@patientforeningen-danmark.dk
mailto:pfs@pfsdk.dk
mailto:mail@sjaeldnediagnoser.dk
mailto:ulf@ulf.dk
mailto:samfund@advokatsamfundet.dk
mailto:info@privatehospitaler.dk
mailto:Helen.gerdrup.nielsen@regionh.dk
mailto:dsam@dsam.dk
mailto:info@patientsikkerhed.dk
mailto:post@dommerforening.dk
mailto:mikaelsjob-erg@oestrelandsret.dk
mailto:hoeringer@fbr.dk
mailto:fsd@socialchefforeningen.dk
mailto:fp@forsikringogpension.dk
mailto:formand@retspolitik.dk
mailto:web@tf-tandskade.dk
mailto:ast@ast.dk
mailto:dt@datatilsynet.dk
mailto:kontakt@etiskraad.dk
mailto:himr@himr.fo
mailto:govsec@nanoq.gl
mailto:info@humanrights.dk
mailto:kfst@kfst.dk
mailto:pebl@patienterstatningen.dk
mailto:rigsadvokaten@ankl.dk
mailto:ro@fo.stm.dk
mailto:ro@gl.stm.dk
mailto:SST@SST.DK
mailto:kontakt@sundhedsdata.dk
mailto:SST@SST.DK
mailto:pob@patientombuddet.dk
mailto:fm@fm.dk
mailto:evm@evm.dk
mailto:jm@jm.dk
mailto:sim@sim.dk
mailto:stm@stm.dk
mailto:tbh@sum.dk
http://www.sum.dk/


'dp@dp.dk'; 'kontakt@dpfo.dk'; 'ds@socialraadgiverne.dk'; 'dsr@dsr.dk'; 'info@dansktp.dk'; 
'info@deoffentligetandlaeger.dk'; 'fas@dadl.dk'; 'sek@jordemoderforeningen.dk'; 'dadl@dadl.dk'; 'lvs@dadl.dk'; 

'plo@dadl.dk'; 'pto@pto.dk'; 'ast@ast.dk'; 'info@tandlaegeforeningen.dk'; 'yl@dadl.dk'; 'info@bedrepsykiatri.dk'; 

'dhf@danskhandicapforbund.dk'; 'dh@handicap.dk'; 'info@danskepatienter.dk'; 'dch@dch.dk'; 
'admin@hjernesagen.dk'; 'post@hjerteforeningen.dk'; 'info@cancer.dk'; 'lev@lev.dk'; 'landsforeningen@sind.dk'; 

'medlem@patientforeningen.dk'; 'info@patientforeningen-danmark.dk'; 'pfs@pfsdk.dk'; 
'mail@sjaeldnediagnoser.dk'; 'ulf@ulf.dk'; 'samfund@advokatsamfundet.dk'; 'info@privatehospitaler.dk'; 

'Helen.gerdrup.nielsen@regionh.dk'; 'dsam@dsam.dk'; 'info@patientsikkerhed.dk'; 'post@dommerforening.dk'; 
'mikaelsjob-erg@oestrelandsret.dk'; 'hoeringer@fbr.dk'; 'fsd@socialchefforeningen.dk'; 

'fp@forsikringogpension.dk'; 'formand@retspolitik.dk'; 'web@tf-tandskade.dk'; 'ast@ast.dk'; 'dt@datatilsynet.dk'; 

'kontakt@etiskraad.dk'; 'hmr@hmr.fo'; 'govsec@nanoq.gl'; 'info@humanrights.dk'; 'kfst@kfst.dk'; 
'pebl@patienterstatningen.dk'; 'rigsadvokaten@ankl.dk'; 'ro@fo.stm.dk'; 'ro@gl.stm.dk'; 'sst@sst.dk'; 

'kontakt@sundhedsdata.dk'; 'sst@sst.dk'; 'pob@patientombuddet.dk'; 'fm@fm.dk'; 'evm@evm.dk'; 'jm@jm.dk'; 
'sim@sim.dk'; 'stm@stm.dk' 

Emne: HØRING: Udkast til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 

 
Vedhæftet fremsendes høring over udkast til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang 
inden for sundhedsvæsenet (Godtgørelse til forældre, der har mistet et barn som følge af skade 
påført i sundhedsvæsenet).  

 

Med venlig hilsen  
Trine Berner Hansen 

 

 
Trine Berner Hansen 
Fuldmægtig 
Center for Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura  
 
Direkte tlf. 7226 9530   
Mail: tbh@sum.dk 
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