
Danmarks Apotekerforening
Bredgade 54 · 1260 København K
Telefon 33 76 76 00 · Fax 33 76 76 99
apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk · www.apotekerforeningen.dk

Sundheds- og Ældreministeriet 
Holbergsgade 6
1057 København K

04-10-2019
MKA/4201/00001

Svar på høring over udkast til forslag til lov om ændring af sund-
hedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sund-
hedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om 
sundhedsfaglig virksomhed og lov om virksomhedsansvarlige læ-
ger og tandlæger

Sundheds- og Ældreministeriet har den 1. oktober 2019 sendt ovennævnte lovudkast 
i en kort høring.

Lovudkastet indeholder følgende elementer:
 Oprettelse af Ankenævnet for Tilsynsafgørelser og Det Rådgivende Udvalg for
 Tilsyn
 Lovfæstelse af Fagligt Forum for Patientsikkerhed
 Øget beskyttelse af personer ved rapportering af utilsigtede hændelser
 Krav om instrukser
 Sprogkrav til sundhedspersoner
 Vurdering af lægeerklæringer på indfødsretsområdet
 Forenkling af reglerne om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger
 Dispensation fra fristen for indgivelse af ansøgning om autorisation som

kontaktlinseoptiker m.v.

Lovudkastet samler forslag til ændringer, som tidligere har været i høring, men som 
ikke blev (færdig)behandlet på grund af valgudskrivelsen.

I relation til forslaget om oprettelse af Ankenævnet for Tilsynsafgørelser har Dan-
marks Apotekerforening noteret sig, at lovudkastet i den nu udsendte version inde-
holder en præcisering af, at også behandlerfarmaceuter er omfattet af forslaget og 
dermed af muligheden for at klage over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelser 
om visse tilsynssanktioner. 

Det fremgår af lovudkastet, at Ankenævnet for Tilsynsafgørelser skal finansieres del-
vist ved gebyrer; dels et klagesagsgebyr på 5.000 kr. pr. sag og dels et engangsge-
byr på ca. 250 kr. for hver sundhedsperson, der autoriseres efter lovens ikrafttræ-
den. Engangsgebyret vil blive opkrævet sammen med det gebyr, der opkræves for 
meddelelse af autorisation. 

Danmarks Apotekerforening finder principielt, at det bør være muligt at få efterprø-
vet offentlige myndigheders afgørelser uden betydelige økonomiske omkostninger for 
den pågældende. 
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Danmarks Apotekerforening undrer sig endvidere over, at alle sundhedspersoner, 
der autoriseres efter lovens ikrafttræden, skal være med til at finansiere nævnet, 
mens allerede autoriserede sundhedspersoner ikke opkræves gebyr til finansiering af 
nævnet. 

Danmarks Apotekerforening skal derfor opfordre til, at det nye ankenævn finansieres 
fuldt ud via offentlige bevillinger. 

Danmarks Apotekerforening har noteret sig, at klagefristen i lovudkastet i den nu ud-
sendte version er fastsat til 4 uger, og at der er indsat en mulighed for i ganske sær-
lige tilfælde at dispensere fra klagefristen. Apotekerforeningen kan tilslutte sig denne 
justering i forhold til det oprindelige lovudkast. 

Danmarks Apotekerforening har ikke yderligere bemærkninger til lovudkastet.

Med venlig hilsen

Merete Kaas
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