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Kilder

• Afgørelser fra Patientombuddet
• Domme fra domstole
• Tandlægenævnene
• Andre landes tilsynsmyndigheder
• Pressen
• Sundhedspersoner
• Patienter



Sager om året

• Ca. 600 nye sager om året
• Ca. 150 gengangere

• Alle autoriserede sundhedspersoner. 
Hovedsageligt læger, tandlæger og 
sygeplejersker



Formål med tilsynet

• Vi stopper de farlige
• Vi opper de dårlige



Sanktioner

• Skærpet tilsyn
• Fagligt påbud
• Virksomhedsindskrænkning
• Autorisationsfratagelse



Akutte tiltag

• Midlertidig virksomhedsindskrænkning
• Midlertidig autorisationsfratagelse



Skærpet tilsyn

• Formodning om at en sundhedspersons 
fortsætte faglige virke vil kunne udgøre en 
risiko for patienternes sikkerhed

• Administrativ afgørelse
• Ingen formaliserede krav til grundlag
• 5-10 årligt



Eksempel

• En sygeplejerske indgav ved en fejl 
yoghurt i.v. til en patient i stedet for at 
give det i ventrikelsonden.



Fagligt påbud

• En sundhedsperson har udvist gentagen 
eller grovere kritisabelt fagligt virke

• Administrativ afgørelse
• Ingen formaliserede krav til grundlag
• 1-5 årligt



Eksempel

• En speciallæge i ortopædkirurgi modtog 
flere klager over mangelfulde operationer 
for karpaltunnelsyndrom og springfinger

• Fik påbud om efteruddannelse



Virksomhedsindskrænkning

• Udvist gentagen og grovere kritisabel fagligt 
virke inden for et afgrænset fagligt område, og 
at vedkommende ikke har evnet at rette op på 
den kritisable faglige adfærd

• Grundlag: Kritiske afgørelser fra 
Patientombuddet eller domme

• Sker ved domstolene
• 1 årligt



Eksempel

• En fysioterapeut fik flere klager over 
mangelfulde manuelle ledmanipulationer 
fx blev flere patienter efterfølgende 
indlagt med diskusprolaps



Permanent autorisationsfratagelse

• Hvis en sundhedspersons faglige virke vil 
udgøre en fare for patienterne

• Sker ved domstolene
• 1 årligt



Midlertidig 
virksomhedsindskrænkning

• En sundhedsperson skal udgøre en fare 
for patienterne inden for et eller flere 
afgrænsede områder

• Ingen krav til grundlag
• Administrativ afgørelse



Midlertidig autorisationsfratagelse

• Sundhedspersonen skal udgøre en 
overhængende fare for patienterne

• Ingen formaliserede krav til grundlag
• Administrativ afgørelse
• 1-2 årligt



Eksempel

• En læge udførte akupunktur – og indgav 
binyrebarkhormon til patienterne uden af 
oplyse dette



Ordinationsretten 

• Indskrænkning i ordinationsretten
• Fratagelse af ordinationsretten

• Gælder kun for afhængighedsskabende 
lægemidler og visse benzodiazepiner



Redegørelse

• Primært skriftligt
• Sekundært ved personligt fremmøde og 

samtale

• Ca. 200 skriftlige redegørelser
• Ca. 10-15 samtaler



Eksempel

• En praktiserende læge modtog kritik for 
mangelfuld opfølgning på prøvesvar hvor 
ved han ikke rettidigt og korrekt 
diagnosticerede en patient med kræft



Offentliggørelse

• www.sst.dk
• www.sundhed.dk

http://www.sst.dk/�
http://www.sundhed.dk/�


Konklusion

• Vi stopper de farlige

• Vi opper de dårlige
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