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Sundheds- og ældreministeriet 
Holbergsgade 6 
1057 Københan K 
Mailes til jurpsyk@sum.dk med kopi til fre@sum.dk 
 
 

Høringssvar til forlag til lov om ændring af sundhedsloven og 
lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 
(j.nr. 1800532) 
 

Tak for muligheden for at kommentere på høringen vedrørende for-
slag til Lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage og erstat-
ningsadgang inden for sundhedsvæsenet.  
 
Dansk Sygeplejeråd (DSR) har opdelt sine bemærkninger i forhold til 
lovforslagets 2 hovedpunkter. 
 
Styrelsen for Patientsikkerhed pr. 1. juli 2018 
DSR finder det positivt, at det nu klart kommer til at fremgå af sund-
hedslovens § 212a, at læring i sundhedsvæsenet er en væsentlig del 
af Styrelsen for Patientsikkerheds opgave. Det er vores klare opfat-
telse, at styrelsens fokus på læringsperspektivet er helt afgørende for 
den bedst mulige udvikling af sundhedsvæsenet.  
 
Vi anerkender, at der kan være behov for en udveksling af oplysnin-
ger mellem klagesager og tilsynssager således som det også hidtil er 
sket. Det er imidlertid vores opfattelse, at den autoriserede sundheds-
person i forbindelse herom skal orienteres og inddrages jf. bl.a. per-
sondatalovens §§ 28 og 29 og forvaltningsrettens almindelige sags-
oplysningsregler. Vi ser desværre eksempler på, at det ikke sker.  
 
Det foreslås i den nye § 12, stk. 1 i klage- og erstatningsloven, at Sty-
relsen for Patientklager skal kunne forelægge en sag for Styrelsen for 
Patientsikkerhed, inden der træffes afgørelse. Vi finder dette uhen-
sigtsmæssigt, fordi Styrelsen for Patientsikkerhed samtidig har sin til-
synsrolle. Styrelsen vil derfor ikke – på tilsvarende vis som Retslæge-
rådet – kunne få en form for objektiv ekspertrolle i en klagesag. Sty-
relsen for Patientsikkerhed vil i stedet få en form for dobbeltrolle, hvor 
de i klagesagen fremstår som ”eksperter” og i tilsynssagen som myn-
dighed. Vi finder det mest betryggende, at det fortsat udelukkende er 
Retslægerådet, der afgiver udtalelser efter KAL § 12, stk. 1.  
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Registrering og gebyrer 
DSR støtter forslagets formål om at tilpasse den gældende registre-
rings- og gebyrordning, så den omfatter de forudsatte situationer. 
 
I forhold til den foreslåede omsætningsgrænse finder vi, at grænsen 
bør følge grænsen for momspligt. Dermed bør et behandlingssted, 
der har en årlig omsætning op til og med 50.000 kr. undtages for regi-
streringspligten – og dermed gebyret. For behandlingsstedet med en 
årlig omsætning fra 50.001 kr. til og med 100.000 kr. bør være omfat-
tet af den foreslåede ordning med registreringspligt og betaling af 
halvt gebyr. 
 
Det er Dansk Sygeplejeråds opfattelse, at det bør fremgå af lovforsla-
gets bemærkninger, at det er den omsætning, der knytter sig til den 
enkelte autoriserede sundhedsperson, der skal være afgørende for, 
om omsætningsgrænsen for registreringspligt nås. I modsat fald lø-
ses de praktiske udfordringerne med den nuværende registrerings-
pligt ikke, fx i forskellige former for klinikfællesskaber, sundhedsper-
soner, der udfører behandling på et hovedbehandlingssted og flere 
bibehandlingssteder samt for området for registrerede alternative be-
handlere klinikfællesskaber, hvor nogle deltagere er autoriserede 
sundhedspersoner, mens andre ikke er det.  
 
Samtidig henstiller vi til, at det skrives ind i lovforslaget, at beløbs-
grænserne pristalsreguleres. 
 
DSR kan tilslutte sig forslaget om at lade behandlingssteder, som til-
byder sundhedsfaglig behandling baseret på frivilligt og ulønnet ar-
bejde undtage delvist fra registreringspligten og helt fra gebyrpligten.  
 
Vi anbefaler, at man i lovforslagets bemærkninger præciserer, at plig-
ten til at foretage registrering af behandlingssteder på festivaler mv. 
med mere end 1.000 deltagere er hos arrangøren af festivalen, spej-
derlejren mv. Baggrunden er, at vi ser eksempler, hvor den frivillige 
og ulønnede arbejdskraft er tilknyttet arrangøren og ikke et i forvejen 
etableret behandlingssted. 
 
Vi noterer os med tilfredshed, at den foreslåede ændring af registre-
rings- og gebyrreglerne skal gælde med tilbagevirkende kraft til 1. ja-
nuar 2018, og at de indbetalte gebyrer, som er omfattet af den fore-
slåede ændring, vil blive tilbagebetalt. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Grete Christensen 
Formand 
 

 


