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Case

• Læge Frydenlund har opnået ret til selvstændigt virke. Da Frydenlund ikke 
har opnået speciallægeanerkendelse, kan han ikke åbne en 
speciallægepraksis.

• Frydenlund åbner alligevel sin egen klinik. Han indrykker en annonce i avisen

”Læge Frydenlund behandler alle sygdomme og udfører små 
kirurgiske indgreb. Klinikken har topmoderne udstyr til fjernelse af  
misvækster o. lign. Garanti for fuldstændig fjernelse uden ar.”

• Frydenlund lejer et af lokalerne i klinikken ud til zoneterapeut Olsen. Det er et 
led i aftalen, at Frydenlund skal henvise patienter, der skal have lavet små 
indgreb til Olsen. Olsen opererer efter Frydenlunds instruktion. 
Behandlingsresultatet vurderes senere af Frydenlund.

• Handler Frydenlund og Olsen lovligt? 



Retlige problemstillinger

• Åbning af klinik?

• Behandlingsmetoder forbeholdt læger?

• Operation?

• Medhjælp?

• Kvaksalveri?



Operation?

Def. Operativt indgreb: Gennembrud af hud eller slimhinder 
samt indførelse af apparatur i de naturlige legemsåbninger.



• Hvor mange autorisationsgrupper har vi i DK?

• Hvilken autorisationsgruppe er den største?

Tilsyn føres kun med autoriserede sundhedspersoner
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Sygeplejerske: 113.113
SOSU-assistent: 64.876
Læge: 41.128
Fysioterapeut: 19.735
Bioanalytiker: 12.882
Ergoterapeut: 12.336
Tandlæge: 8.393
Jordemoder: 4.225
Optiker/optometrist: 3.772 
Radiograf: 3.152

Tandplejer: 3.043
Fodterapeut: 2.954
Klinisk diætist: 1.268
Kiropraktor: 967
Klinisk tandtekniker: 547
Behandlerfarmaceuter 413
Bandagist: 150
Osteopat: 88
Ambulancebehandler: 149

19 autorisationsgrupper 
I alt 293.207 autoriserede sundhedspersoner (oktober 2019)
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Ca. 17.000 behandlingssteder
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• »Det er nemlig helt afgørende, 
at patienterne får en 
behandling af høj kvalitet i 
vores sundhedsvæsen og har 
tillid til, at der bliver grebet ind 
over for de læger og andre 
sundhedspersoner, som ikke 
lever op til det store ansvar, de 
har,« siger hun.

Mandat fra sundhedsministeren



• Indførelse af Risikobaseret tilsyn med alle behandlingssteder

• Udvidelse og stramning af sanktionsmulighederne i individtilsynet

• Nedlæggelse af Embedslægeinstitutionerne og embedslægebegrebet

”Strammerpakken"
173 siders lovforslag
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Kilder til brug for tilsynet

• Afgørelser fra Styrelsen for Patientklager 

• Domme fra domstolene

• SPOOP

• Retslægelige ligsyn

• Andre sundhedspersoner

• Pressen

• Borgerhenvendelser

• International udveksling af oplysninger (IMI)



Tilsyn og Patientsikkerhed

Risikoområder

RisikoorganisationerRisikopersoner



Individtilsynet 

• En begrundet mistanke om, at en 
sundhedsperson i sit faglige virke 
kan være til fare for patienterne

• Anmodes om en redegørelse, eller

• Indkaldes til en samtale 

• Når sagen er oplyst tages der 
stilling til om den skal lukkes eller 
der skal træffes afgørelse om en 
sanktion



4 14

27 29 33 33

130

Antal og typer sanktioner hos læger (N=41.128)
november 2019
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Arbejdsforbud Skærpet tilsyn Indskrænket

ordinationsret

Virksomheds-

indskrænkning

Fagligt påbud Suspension Uden gyldig

autorisation



Politisager

• Styrelsen for Patientsikkerhed har pligt til at indgive 
politianmeldelse ved konstaterede lovovertrædelser.

• Ifølge Kammeradvokaten er der ikke blandt de sager, som de 
har gennemgået, bagatelagtige forhold, som styrelsen har 
anmodet politiet om at efterforske.



Baggrund for politisagerne i 2017

• Indberetning fra patienter/pårørende: 5%

• Styrelsens ordinations overvågningsprogram: 5%

• Klagesager: 14%

• Retslægelige ligsyn: 28%

• Indberetning fra sundhedspersoner: 48%



Sagstyper

• Manglende autorisation (titelbeskyttelse)

• Kosmetikbekendtgørelsen (manglende registrering)

• Overtrædelse af Straffeloven og beslægtede love (kønslige forhold, 
tyveri, skattekontrolloven, lov om euforiserende stoffer m.m.)

• Autorisationslovens §75 (grove og gentagne faglige forhold)

• Journalføringsbekendtgørelsen (dokumentfalsk, manglende 
operationsbeskrivelser, handel med journaler)



Svendborgsagen

• Sagen omhandler ikke spørgsmålet om hvad der er blevet 
journalført.

• Sagen omhandler autorisationslovens §75 – har lægerne gjort 
sig skyldig i grovere forsømmelse eller skødesløshed?

• I Højesteret mente 3 dommere at forvagten var skyldig og 4 
dommere mente at forvagten ikke var skyldig. Flertallet 
bestemmer og derfor blev lægen frifundet.

• Den forskellige opfattelse hos dommerne vidner om, at det 
også fremover kan være svært at sige hvornår lægers 
handlinger kan betegnes som grovere forsømmelse eller 
skødesløshed.



Spørgsmål ?

Juul Krainer. 
Kiasma - Finland


