
From:                                 Marie Dalgaard Jones
Sent:                                  Mon, 22 Oct 2018 16:18:07 +0200
To:                                      Anne Bækgaard
Cc:                                      DEP Sundheds- og Ældreministeriet;Helle Susanne Pedersen
Subject:                             Høring overudkast til bekendtgørelse om opkrævning af gebyr for 
Sundhedsstyrelsens tilsyns-, rådgivnings- og bistandsopgaver (Id nr.: 1513262)

Til Sundheds- og Ældreministeriet 

Tak for muligheden for at komme med bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om opkrævning af gebyr 
for Sundhedsstyrelsens tilsyns-, rådgivnings- og bistandsopgaver.

Lægeforeningen har ingen bemærkninger til udkastet.

Med Venlig Hilsen

Marie Dalgaard Jones
Juridisk Specialkonsulent

Jura & Etik
Lægeforeningen
Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf: 35448500
Tlf:35448361 (Direkte)
E-mail:mjo@DADL.DK
Web: www.laeger.dk

 

Til: pto@pto.dk (pto@pto.dk), kontakt@radiograf.dk (kontakt@radiograf.dk), info@tbst.dk 
(info@tbst.dk), pebl@patienterstatningen.dk (pebl@patienterstatningen.dk), ro@fo.stm.dk 
(ro@fo.stm.dk), hls@danskerhverv.dk (hls@danskerhverv.dk), info@dansk-isotopforening.dk 
(info@dansk-isotopforening.dk), sbi@sbi.aau.dk (sbi@sbi.aau.dk), dd@dekom.dk 
(dd@dekom.dk), web@tf-tandskade.dk (web@tf-tandskade.dk), info@lf.dk (info@lf.dk), 
info@lkt.dk (info@lkt.dk), info.dk@greenpeace.org (info.dk@greenpeace.org), info@cancer.dk 
(info@cancer.dk), LO Danmark (lo@lo.dk), 'noah@noah.dk' (noah@noah.dk), Søfartsstyrelsen 
Hovedpostkasse (SFS (SFS@dma.dk), Lægemiddelstyrelsen DKMA (dkma@dkma.dk), MST 
Miljøstyrelsens hovedpostkasse (MST@MST.DK), info@tinganes.fo (info@tinganes.fo), 
nikkb@nikkb.dk (nikkb@nikkb.dk), wangodont@gmail.com (wangodont@gmail.com), fyo@fyo.dk 
(fyo@fyo.dk), info@oilgasdenmark.dk (info@oilgasdenmark.dk), bang@patientforeningen.dk 
(bang@patientforeningen.dk), pfS@piSdk.dk (pfS@piSdk.dk), Foreningen af danske 
sundhedsvirksomheder - Sundhed Danmark (info@sundheddanmark.nu), info@wwf.dk 
(info@wwf.dk), 'vj@fbr.dk' (vj@fbr.dk), peter.hovind@regionh.dk (peter.hovind@regionh.dk), 
formand@dsko.org (formand@dsko.org), webmaster@drs.dk (webmaster@drs.dk), Annette 
Gehrs (dsam@dsam.dk), bestyrelse@dsmf.org (bestyrelse@dsmf.org), ddl@ddlnet.dk 
(ddl@ddlnet.dk), regioner@regioner.dk (regioner@regioner.dk), info@dstmk.dk (info@dstmk.dk), 
dsl@dslsvejs.dk (dsl@dslsvejs.dk), info@genvindingsindustrien.dk 
(info@genvindingsindustrien.dk), dsr@dsr.dk (dsr@dsr.dk), Danske Bioanalytikere 
(dbio@dbio.dk), 'DKF og Kiropraktoren' (dkf@danskkiropraktorforening.dk), Hvidovre Hospital 
(info@patientsikkerhed.dk), info@danskepatienter.dk (info@danskepatienter.dk), Fag Og Arbejde 
(foa@foa.dk (foa@foa.dk), kl@kl.dk (kl@kl.dk), 'info@danske-aeldreraad.dk' (info@danske-
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aeldreraad.dk), dt@datatilsynet.dk (dt@datatilsynet.dk), DI Sundhed (di@di.dk), Dansk 
Tandplejerforening (info@dansktp.dk), fas officiel post (fasofficiel@DADL.DK), Yngre Læger 
(yl@dadl.dk), DSKS (DSKS@DADL.DK), Dadl officiel post (dop@DADL.DK), A C (ac@ac.dk), 
hoeringssager@danskerhverv.dk (hoeringssager@danskerhverv.dk), LVS (lvs@DADL.DK), 
Praktiserende Lægers organisation (plo@DADL.DK), mail@danskfjernvarme.dk 
(mail@danskfjernvarme.dk), administration@dsff.dk (administration@dsff.dk), da@da.dk 
(da@da.dk), 'info@danskenergi.dk' (info@danskenergi.dk), info@ecocouncil.dk 
(info@ecocouncil.dk), fr@friluftsraadet.dk (fr@friluftsraadet.dk), ftf@ftf.dk (ftf@ftf.dk), 
Energistyrelsens officielle postkasse (ENS@ENS.DK), forbrugerombudsmanden@kfst.dk 
(forbrugerombudsmanden@kfst.dk), dn@dn.dk (dn@dn.dk), Dansk Tandlægeforening 
(info@tandlaegeforeningen.dk (info@tandlaegeforeningen.dk), 'info@patientforeningen-
danmark.dk' (info@patientforeningen-danmark.dk), kfst@kfst.dk (kfst@kfst.dk), 
shk@sundhedskartellet.dk (shk@sundhedskartellet.dk), info@ato.dk (info@ato.dk), 
info@privatehospitaler.dk (info@privatehospitaler.dk), info@danskbyggeri.dk 
(info@danskbyggeri.dk), 'at@at.dk' (at@at.dk), brs@brs.dk (brs@brs.dk)

Fra: Anja Gade Andersen (aga@sum.dk)
Titel: Høring: udkast til bekendtgørelse om opkrævning af gebyr for Sundhedsstyrelsens tilsyns-, 

rådgivnings- og bistandsopgaver
Sendt
:

21-09-2018 11:13:13

Til høringsparterne
 
Se venligst vedlagte materiale vedrørende udkast til bekendtgørelse om opkrævning af gebyr for 
Sundhedsstyrelsens tilsyns-, rådgivnings- og bistandsopgaver.

Sundheds- og Ældreministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til udkastet senest 
den 22. oktober 2018. Bemærkningerne bedes fremsendt til Anne Bækgaard anb@sum.dk med kopi til 
sum@sum.dk.
 
Med venlig hilsen
 
Anja Gade Andersen
Fuldmægtig
 
Afdeling for Ældreområdet og det Nære, Sammenhængende Sundhedsvæsen
Direkte tlf. 72 26 95 87   
Mail: aga@sum.dk

Sundheds- og Ældreministeriet ● Holbergsgade 6  ● 
1057 København K ● Tlf. 7226  9000 ● Fax 7226 9001 ● www.sum.dk 
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