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Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, 
lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og 
lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger 
(Sagsbeh.: DEPFRE / Sagsnr.: 1803288 / Dok. nr.: 823567) 
 

Dato: 26. februar 2019 

Tak for det modtagne udkast til lovforslag. 
 
Indledningsvis skal Tandlægeforeningen anerkende og rose Ministeren for at 
have handlet på de anbringender, som sundhedssektoren har rejst vedrørende 
sundhedspersoners retssikkerhed og den generelle patientsikkerhed i den for-
bindelse. Det glæder os, at dette samarbejde nu bærer frugt. 
 
Tandlægeforeningen har primært følgende bemærkninger: 
 

• Tandlægeforeningen finder, at det fremsendte udkast mangler et sær-
deles vigtigt element, nemlig et ankenævn, hvortil tandlæger kan an-
ke en afgørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Styrelsen for Pati-
entklager. Henset til de konsekvenser, som en afgørelse fra styrelsen 
kan få for den enkelte tandlæge, forekommer det ikke retssikkerheds-
mæssigt på nogen måde rimeligt, at der ingen ankemulighed er for 
tandlægen. Dette har Tandlægeforeningen tidligere gjort opmærksom 
på. 

 
• Tandlægeforeningen har erfaret, at Styrelsen for Patientklager allerede 

inden gennemførelse af partshøring i visse situationer oversender pati-
entklager til Styrelsen for Patientsikkerhed med henblik på overvejel-
se vedrørende et risikobaseret tilsyn på den enkelte klinik der kla-
ges over. Denne arbejdsgang finder Tandlægeforeningen – ligeledes af 
hensyn til sundhedspersonernes retssikkerhed – bør ændres, således at 
der tidligst gennemføres overvejelser vedrørende oversendelse af en 
klagesag til Styrelsen for Patientsikkerhed, når sundhedspersonen er 
blevet partshørt; eventuelt via en agterskrivelse og en hastehøring. 

 
• Sprogkravet finder vi er en længe ventet bekræftelse af journal-

føringsreglernes bestemmelse om journalsproget. I den forbindelse 
bemærker vi, at også faglige og kliniske kompetencer bør have fokus, 
hvorfor Tandlægeforeningen igen skal bede om en dialog om indførelse 
af en formaliseret turnusmodel for nyuddannede tandlæger; forenin-
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gen har foreslået en partsejet model, hvor alle interessenter bærer en 
del af udgifterne.  

 
• Instrukser finder vi er endnu en administrativ byrde, idet der ikke fin-

des belæg eller saglig dokumentation for, at der i tandlægepraksis er 
noget vundet ved at beskrive flere procedurer. Fastholdes forslaget, 
bør det kraftigt overvejes at niveauopdele denne yderligere administra-
tive byrde, så den målrettes, hvor dette specifikt beskrevet forventes 
at gøre gavn. Forslaget stemmer generelt ikke overens med regerin-
gens ”regelforenklingsprogram”: 

 
• Faglige Forum for Patientsikkerhed har længe været efterspurgt, 

og Tandlægeforeningen stiller gerne op, og deltager i dette arbejde. 
 

• Indrapportering af utilsigtede hændelser har længe været proble-
matisk, og foreningen har gentagne gange gjort gældende, at sund-
hedspersoner har været usikre på oplysningernes vandren i systemer-
ne. Det er glædeligt, at der nu forsøges at sikre og regelfæste sund-
hedspersonernes retssikkerhed. 

 
• Rådgivende Udvalg for Tilsyn har længe været efterspurgt, og 

Tandlægeforeningen deltager gerne i dette arbejde. 
 

• Tandlægeforeningen hilser enhver regelforenkling velkommen og bifal-
der derfor også at der i det fremsendte udkast lægges op til en admini-
strativ forenkling i regelsættet vedrørende anmeldelse af Virksom-
hedsansvarlige tandlæger. Vi skal dog gøre opmærksom på, at det 
følger af de eksisterende regler, at hvis flere selvstændige klinikejere 
enten deler journalsystem eller har ansat sundhedsfagligt personale i 
fællesskab, betragtes sådanne klinikker som én samlet sundhedsfaglig 
virksomhed i forhold til reglerne om udpegning af virksomhedsansvarli-
ge tandlæger. Ministeriet bedes bekræfte, at persondatareglen også 
gælder i disse tilfælde. 

 
Såfremt Ministeriet har uddybende spørgsmål eller kommentarer til Tandlæge-
foreningens bemærkninger til lovforslaget, er Ministeriet meget velkommen til 
at kontakte os. 
 

 
 


