
Bliver du truet med at 
miste din autorisation?  

  
  

 
  



I Social- og sundhedssektoren får vi rigtig mange henvendelser, der handler om, at 

ledere truer med at fratage social- og sundhedsassistenternes autorisation, selvom 

der overhovedet ikke er hjelm for det i Autorisationsloven.  

I denne folder er gengivet dele af loven, så du kender lovgivningen om fratagelse af 

autorisation.   

De vigtigste afsnit er fremhævet med gult.  

Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundheds-

personer og om sundhedsfaglig virksomhed  

Afsnit I  Fælles bestemmelser om autorisation af sundhedspersoner Kapitel 1   

Formålet med autorisationsordninger  

§1. Lovens formål er at styrke patientsikkerheden og fremme kvaliteten af sundheds-

væsenets ydelser gennem autorisation af nærmere bestemte grupper af sundheds-

personer, hvor andres virksomhed på det pågældende virksomhedsområde kan 

være forbundet med fare eller særlig fare for patienter.  

Stk. 2. En autorisation efter denne lov giver indehaveren ret til at anvende en be-

stemt titel, jf. afsnit II.  

Stk. 3. For læger, tandlæger, kiropraktorer, jordemødre, kliniske tandteknikere, kon-

taktlinseoptikere og optometrister samt tandplejere forbeholdes den autoriserede 

endvidere ret til at udøve en bestemt sundhedsfaglig virksomhed, jf.  

afsnit II.  

Kapitel 2  Meddelelse af autorisation  

§2. Autorisation meddeles af Styrelsen for Patientsikkerhed til personer, der har gen-

nemført en nærmere bestemt uddannelse, jf. afsnit II. Styrelsen for Patientsikkerhed 

fører registre over de forskellige grupper af autoriserede sundhedspersoner.  

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte regler om meddelelse 

af autorisation, herunder om periodisk fornyelse af autorisation.  

Stk. 3. Autorisation kan ikke meddeles den, der opfylder betingelserne for fratagelse 

af autorisation, jf. §§ 6 og 7.  



Stk. 4. Styrelsen for Patientsikkerhed kan fastsætte regler om offentliggørelse af 

meddelte autorisationer.  

§3. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte regler om udøvelse af virk-

somhed som autoriseret sundhedsperson, som er nødvendige for gennemførelsen 

af overenskomst om fælles nordisk arbejdsmarked og direktiver vedtaget af Den Eu-

ropæiske Union.  

Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed meddeler autorisation til personer, der i udlan-

det har gennemgået en uddannelse, som kan sidestilles med den tilsvarende danske 

uddannelse. I autorisationen kan fastsættes begrænsninger i den pågældendes udø-

velse af virksomhed. Autorisationen kan tidsbegrænses.  

§4. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter gebyrer for Styrelsen for Pa-

tientsikkerheds meddelelse af autorisation efter denne lov samt gebyrer for tilla-

delse til selvstændigt virke som henholdsvis læge, tandlæge eller kiropraktor og til-

ladelse til at betegne sig som speciallæge eller specialtandlæge baseret på uddan-

nelse gennemført i Danmark eller i udlandet.  

Kapitel 3  Tilsyn, tilsynsforanstaltninger og fraskrivelser Tilsyn   

§5. Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med faglig virksomhed, der udøves af 

autoriserede sundhedspersoner og sundhedspersoner, der handler på disses ansvar.  

Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed fører endvidere tilsyn med andre personer end 

sundhedspersoner, jf. stk. 1, der udøver sundhedsfaglig virksomhed inden for sund-

hedsvæsenet.  

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke for virksomhed, der udøves af autoriserede psykologer.  

Stk. 4. Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med ledere af plejecentre, pleje-

hjem og lign., hvortil der ikke er knyttet en fast læge.  

Stk. 5. Styrelsen for Patientsikkerhed kan bemyndige personer til at udøve tilsyn efter 

stk. 1, 2 og 4.  

§6. Personer omfattet af § 5, stk. 1, 2 og 4, er forpligtet til på begæring af Styrelsen 

for Patientsikkerhed at afgive oplysninger, der er nødvendige for gennemførelse af 

tilsynet, og at medvirke ved tilsyn efter Styrelsen for Patientsikkerheds nærmere an-

visninger.  



Stk. 2. Arbejdsgivere for personer omfattet af § 5, stk. 1, 2 og 4, er forpligtet til på 

begæring af Styrelsen for Patientsikkerhed at afgive alle oplysninger, der er nødven-

dige for gennemførelse af tilsynet.  

Stk. 3. Styrelsen for Patientsikkerhed eller personer, der af styrelsen er bemyndiget 

til at udøve tilsynet, jf. § 5, stk. 5, har til enhver tid mod behørig legitimation uden 

retskendelse adgang til sygehuse, plejehjem og lign.  

Stk. 4. Styrelsen for Patientsikkerhed kan til brug for tilsynet med autoriserede sund-

hedspersoner fastsætte regler om udveksling med andre landes sundhedsmyndighe-

der af oplysninger vedrørende disciplinære eller strafferetlige sanktioner eller andre 

alvorlige konkrete forhold, der vil kunne få følger for udøvelsen af autoriserede sund-

hedspersoners virksomhed.  

Stk. 5. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om, at Styrelsen for Pati-

entsikkerhed kan pålægge personer inden for sundhedsvæsenet at foretage anmel-

delser og indberetninger vedrørende deres faglige virksomhed.  

Fratagelse af autorisation   

§7. En autoriseret sundhedsperson kan fratages autorisationen efter § 11, hvis 

den pågældende må antages at være til fare for patientsikkerheden på grund 

af  

1) en fysisk tilstand, der gør den pågældende uegnet til udøvelse af erhvervet,  

2) sygdom eller misbrug af rusmidler el.lign., der midlertidigt eller varigt gør den 

pågældende uegnet til udøvelse af erhvervet, eller 3) grov forsømmelighed 

ved udøvelse af erhvervet.  

§7a. En autoriseret sundhedsperson kan fratages autorisationen efter § 11, hvis den 

pågældende  

1) ikke afgiver de i § 6, stk. 1, omtalte oplysninger til gennemførelse af tilsynet og ikke 

medvirker ved tilsyn efter Styrelsen for Patientsikkerheds nærmere anvisninger,  

2) ikke overholder en dom eller afgørelse i medfør af § 8 eller § 8 a,  



3) overtræder en afgørelse efter § 9, stk. 1 eller 2,  

4) overtræder et forbud udstedt i medfør af § 9 b, stk. 1,  

5) overtræder et påbud udstedt i medfør af § 10, stk. 1, eller § 10 a eller  

6) overtræder en afgørelse om suspension udstedt i medfør af § 10 c, stk. 1.  

§7b. Styrelsen for Patientsikkerhed fratager en sundhedsperson dennes autorisation 

her i landet, hvis den pågældende sundhedspersons udenlandske autorisation ved-

rørende samme erhverv bliver frataget administrativt eller ved dom i udlandet, jf. 

dog stk. 2. Tilsvarende gælder i de tilfælde, hvor vedkommende i øvrigt i udlandet 

administrativt eller ved dom bliver begrænset i sin ret til at udøve det erhverv, som 

er omfattet af den danske autorisation.  

Stk. 2. Der skal ikke ske fratagelse af autorisationen her i landet, hvis de forhold, som 

har begrundet autorisationsfratagelsen i udlandet, er af en sådan karakter, at disse 

forhold udført her i landet åbenbart ikke ville have medført en fratagelse.  

Indskrænkning af virksomhedsområde   

§8. En autoriseret sundhedspersons virksomhedsområde kan indskrænkes ef-

ter § 11, hvis den pågældende må antages at være til fare for patientsikkerhe-

den på et eller flere faglige områder på grund af alvorlig eller gentagen kritisa-

bel faglig virksomhed.  

Stk. 2. En autoriseret sundhedspersons virksomhedsområde kan indskrænkes 

efter § 11, hvis vedkommende må antages at være til fare for patientsikkerhe-

den, fordi den pågældende er uegnet til udøvelsen af erhvervet på grund af 

forhold nævnt i § 7, nr. 1 og 2.  

§8a. Styrelsen for Patientsikkerhed indskrænker en autoriseret sundhedsper-

sons virksomhedsområde i de i § 7 b nævnte situationer, hvis sundhedsperso-

nen administrativt eller ved dom har fået indskrænket sin udenlandske  

 



autorisation eller retten til at udøve det erhverv, som er omfattet af autorisati-

onen her i landet, jf. dog stk. 2.  

Stk. 2. Der skal ikke ske indskrænkning af virksomhedsområdet her i landet, hvis 

de forhold, som har begrundet indskrænkningen i udlandet, er af en sådan ka-

rakter, at disse forhold udført her i landet åbenbart ikke ville have medført en 

indskrænkning.  

Midlertidig fratagelse af autorisation eller  indskrænkning af virksomheds-

område   

§9. Styrelsen for Patientsikkerhed kan midlertidigt fratage en autoriseret sund-

hedsperson dennes autorisation, hvor der er begrundet mistanke om, at sund-

hedspersonen er til fare for patientsikkerheden på grund af grov forsømmelig-

hed ved udøvelse af erhvervet, jf. § 7, nr. 3, eller fordi vedkommende er uegnet 

til udøvelsen af erhvervet på grund af forhold nævnt i § 7, nr. 1 og 2.  

Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed kan midlertidigt indskrænke en autorise-

ret sundhedspersons virksomhedsområde, hvor der er begrundet mistanke 

om, at sundhedspersonen er til fare for patientsikkerheden på et eller flere fag-

lige områder på grund af alvorlig eller gentagen kritisabel faglig virksomhed, 

eller fordi vedkommende er uegnet til udøvelsen af erhvervet på grund af for-

hold nævnt i § 7, nr. 1 og 2.  

Stk. 3. Styrelsen for Patientsikkerhed kan endvidere midlertidigt fratage en au-

toriseret sundhedsperson dennes autorisation eller midlertidigt indskrænke en 

sundhedspersons virksomhedsområde, hvis sundhedspersonen overtræder et 

forbud udstedt i medfør af § 9 b, stk. 1, overtræder et påbud udstedt i medfør 

af § 10 eller overtræder en afgørelse om suspension udstedt i medfør af § 10 c.  

Stk. 4. Styrelsen for Patientsikkerhed kan endvidere midlertidigt fratage en au-

toriseret sundhedsperson dennes autorisation eller midlertidigt indskrænke en 

sundhedspersons virksomhedsområde, hvis sundhedspersonen ikke afgiver de 

i § 6, stk. 1, omtalte oplysninger til gennemførelse af tilsynet eller ikke medvir-

ker ved tilsyn efter Styrelsen for Patientsikkerheds nærmere anvisninger eller 

overtræder et påbud udstedt i medfør af § 10 a.  



Afgørelse med vilkår   

§9a. Styrelsen for Patientsikkerhed kan undlade at indbringe en sag om autori-

sationsfratagelse, jf. § 7, nr. 1 og 2, og indskrænkning af virksomhedsområde, jf. 

§ 8, stk. 2, for domstolene og undlade at træffe afgørelse om midlertidig autori-

sationsfratagelse, jf. § 9, stk. 1, jf. § 7, nr. 1 og 2, eller midlertidig indskrænkning 

af virksomhedsområde, jf. § 9, stk. 2, jf. § 7, nr. 1 og 2, på vilkår af at den pågæl-

dende autoriserede sundhedsperson i en nærmere fastsat periode overholder 

betingelser om behandling, kontrolforanstaltninger m.v. Styrelsen for Patientsik-

kerhed kan forlænge den fastsatte periode.  

Stk. 2. Ved manglende overholdelse af vilkår, jf. stk. 1, kan Styrelsen for  

Patientsikkerhed genoptage sagen om autorisationsfratagelse, jf. § 7, nr. 1 og 2, 

indskrænkning af virksomhedsområde, jf. § 8, stk. 2, midlertidig autorisations-

fratagelse, jf. § 9, stk. 1, jf. § 7, nr. 1 og 2, eller midlertidig indskrænkning af virk-

somhedsområde, jf. § 9, stk. 2, jf. § 7, nr. 1 og 2.  

Forbud   

§9b. Styrelsen for Patientsikkerhed kan give en autoriseret sundhedsperson forbud 

mod helt eller delvis at udøve sin faglige virksomhed, mens styrelsen oplyser en sag 

om midlertidig autorisationsfratagelse, jf. § 9, stk. 1, eller om midlertidig indskrænk-

ning af virksomhedsområde, jf. § 9, stk. 2.  

Stk. 2. Forbud efter stk. 1 om, at en sundhedsperson straks ophører med at udøve 

faglig virksomhed, kan meddeles, hvor det af hensyn til patientsikkerheden skønnes 

nødvendigt som følge af begrundet mistanke om fare for patientsikkerheden på 

grund af manglende egnethed som følge af forhold nævnt i § 7, nr. 1 og 2, eller al-

vorlig eller gentagen kritisabel faglig virksomhed.  

Stk. 3. Forbud efter stk. 1 meddeles for en nærmere angiven kortere periode, som 

kan forlænges.  

Påbud   

§10. Styrelsen for Patientsikkerhed kan give et fagligt påbud til en autoriseret sund-

hedsperson om ændring af dennes virksomhed, hvis sundhedspersonen antages at 

være til fare for patientsikkerheden på grund af alvorlig eller gentagen kritisabel fag-

lig virksomhed.  



Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed kan inden meddelelse af påbud efter stk. 1 ind-

hente en skriftlig erklæring fra Retslægerådet.  

§10a. Styrelsen for Patientsikkerhed kan, når der er begrundet mistanke om, at en 

autoriseret sundhedsperson er uegnet til udøvelsen af erhvervet som følge af forhold 

nævnt i § 7, nr. 1 og 2, give sundhedspersonen påbud om at lade sig underkaste un-

dersøgelser og medvirke ved kontrolforanstaltninger samt at udlevere relevante hel-

bredsoplysninger til brug for styrelsens oplysning af sagen.  

Skærpet tilsyn   

§10b. Styrelsen for Patientsikkerhed kan for en nærmere angiven periode iværk-

sætte skærpet tilsyn med en person omfattet af den i § 5, stk. 1, 2 og 4, nævnte 

personkreds, hvis styrelsen har begrundet mistanke om, at den pågældende vil 

kunne udgøre en forringet sikkerhed for patienter på grund af kritisabel faglig virk-

somhed.  

Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed kan forlænge den fastsatte periode, jf. stk. 1.  

Suspension   

§10c. Bliver Styrelsen for Patientsikkerhed som led i tilsyn bekendt med, at en auto-

riseret sundhedsperson ophører med at udøve faglig virksomhed i Danmark på grund 

af sygdom, udrejse, pension el.lign., kan styrelsen suspendere den pågældende sund-

hedspersons autorisation. Styrelsen for Patientsikkerhed kan træffe afgørelse om su-

spension, hvor der er begrundet mistanke om, at sundhedspersonen vil kunne være 

til fare for patientsikkerheden på grund af alvorlig eller gentagen kritisabel faglig virk-

somhed eller uegnethed til udøvelsen af erhvervet, hvis den pågældende genoptager 

faglig virksomhed i Danmark og styrelsen ikke får kendskab hertil.  

Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed skal ophæve afgørelsen efter stk. 1, når ved-

kommende sundhedsperson genoptager faglig virksomhed i Danmark under anven-

delse af den betegnelse, der er forbeholdt den suspenderede autorisation.  

Fraskrivelse af autorisation og frivillig indskrænkning af virksomhedsområde   

§10d. En autoriseret sundhedsperson kan over for Styrelsen for Patientsikkerhed fra-

skrive sig autorisationen for en fastsat periode eller indtil videre.  



Stk. 2. En autoriseret sundhedsperson kan meddele Styrelsen for Patientsikkerhed, 

at vedkommende vil indskrænke sit virksomhedsområde for en periode eller indtil 

videre.  

Procedure for  fratagelse af autorisation eller indskrænkning af virksomhedsom-

råde   

§11. Styrelsen for Patientsikkerhed anlægger retssag om fratagelse af autorisation 

efter §§ 7 og 7 a eller om indskrænkning af en autoriseret sundhedspersons virksom-

hedsområde efter § 8 i den borgerlige retsplejes former.  

Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed skal, inden sag anlægges efter stk. 1, indhente 

en skriftlig erklæring fra Retslægerådet. Styrelsen for Patientsikkerhed skal, inden 

sag anlægges, endvidere opfordre sundhedspersonen til at udtale sig skriftligt eller 

afgive en mundtlig redegørelse i et møde, hvori også Retslægerådet deltager.  

Stk. 3. Det kan i en dom om fratagelse af autorisation eller indskrænkning af virksom-

hedsområde fastsættes, at anke ikke har opsættende virkning.  

Bortfald af afgørelser om midlertidig autorisationsfratagelse eller indskrænkning 

af virksomhedsområde   

§11a. Afgørelser truffet af Styrelsen for Patientsikkerhed efter § 9, stk. 1-3, bortfal-

der, senest 2 år efter at styrelsen har truffet afgørelse, medmindre styrelsen forinden 

har anlagt retssag, jf. § 11, stk. 1.  

  

Generhvervelse af frataget autorisation og ophævelse af  indskrænket virksom-

hedsområde   

§11b. Styrelsen for Patientsikkerhed kan efter ansøgning give en person, der har fået 

frataget sin autorisation efter §§ 7 eller 7 a eller indskrænket sit virksomhedsområde 

efter § 8, tilladelse til at generhverve autorisationen eller få ophævet indskrænknin-

gen af virksomhedsområdet, når de omstændigheder, der begrundede autorisati-

onsfratagelsen eller indskrænkningen af virksomhedsområdet, ikke længere er til 

stede.  

Stk. 2. Afslag på generhvervelse af autorisation eller ophævelse af indskrænket virk-

somhedsområde efter stk. 1 kan tidligst indbringes for domstolene, 1 år efter at der 



er afsagt endelig dom om fratagelse af autorisation eller indskrænkning af virksom-

hedsområde, eller 1 år efter at generhvervelse af autorisationen eller ophævelse af 

indskrænket virksomhedsområde senest er nægtet ved dom.  

§11c. Styrelsen for Patientsikkerhed kan efter ansøgning give en person, der har fået 

frataget sin autorisation efter § 7 b eller indskrænket sit virksomhedsområde efter § 

8 a, tilladelse til at generhverve autorisationen eller få ophævet indskrænkningen af 

virksomhedsområdet. Tilladelse efter 1. pkt. er betinget af, at de forhold, der begrun-

dede fratagelsen af autorisationen i udlandet, ikke giver anledning til begrundet mis-

tanke om, at sundhedspersonen ved udøvelse af erhvervet i Danmark vil være til fare 

for patientsikkerheden. Tilsvarende gælder, når den pågældende i øvrigt i udlandet 

er blevet begrænset i sin ret til at udøve det erhverv, som er omfattet af autorisatio-

nen her i landet.  

Stk. 2. En person kan forlange Styrelsen for Patientsikkerheds afslag på generhver-

velse af autorisationen eller ophævelse af indskrænkningen af virksomhedsområde 

efter stk. 1 indbragt for domstolene. Har en person ved dom fået afslag på gener-

hvervelse af autorisationen eller ophævelse af indskrænket virksomhedsområde, 

skal der forløbe mindst 1 år, før personen kan forlange sagen prøvet på ny ved dom-

stolene. Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse om afslag på generhvervelse af au-

torisation eller ophævelse af indskrænket virksomhedsområde efter stk. 1 skal inde-

holde oplysning om adgangen til at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor.  

Stk. 3. Begæring om domstolsprøvelse efter stk. 2 skal fremsættes over for Styrelsen 

for Patientsikkerhed, senest 3 uger efter at afgørelsen efter stk. 1 er meddelt den 

pågældende. Styrelsen for Patientsikkerhed anlægger sag mod den pågældende i 

den borgerlige retsplejes former.  

Generhvervelse af fraskrevet autorisation og ophævelse af frivilligt indskrænket 

virksomhedsområde   

§11d. En fraskrevet autorisation, jf. § 10 d, stk. 1, generhverves, når en fastsat frist 

for fraskrivelsen er udløbet. En fraskrevet autorisation kan inden for en fastsat frist 

generhverves efter ansøgning til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis styrelsen vurde-

rer, at generhvervelse ikke er forbundet med fare for patientsikkerheden. Tilsva-

rende gælder, hvis autorisationen er fraskrevet for en ikke nærmere bestemt peri-

ode.  



Stk. 2. En indskrænkning af virksomhedsområde, jf. § 10 d, stk. 2, ophører, når fristen 

for indskrænkningen er udløbet. Indskrænkningen af virksomhedsområdet kan inden 

for en fastsat frist ophæves helt eller delvis efter ansøgning til Styrelsen for Patient-

sikkerhed, hvis styrelsen vurderer, at generhvervelse ikke er forbundet med fare for 

patientsikkerheden. Tilsvarende gælder, hvis indskrænkningen ikke gælder for en 

nærmere bestemt periode.  

Stk. 3. Afslag efter stk. 1 på generhvervelse af fraskrevet autorisation eller ophævelse 

af frivillig indskrænkning af virksomhedsområde efter stk. 2 kan forlanges indbragt 

for domstolene. Har en person ved dom fået afslag på generhvervelse af fraskrevet 

autorisationen eller ophævelse af frivillig indskrænkning af virksomhedsområde, skal 

der forløbe mindst 1 år, før personen kan forlange sagen prøvet på ny ved domsto-

lene. Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse skal indeholde oplysning om adgan-

gen til at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor.  

Stk. 4. Begæring om domstolsprøvelse efter stk. 3 skal fremsættes over for Styrelsen 

for Patientsikkerhed, senest 3 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. 

Styrelsen for Patientsikkerhed anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige 

retsplejes former.  

Offentliggørelse af autorisationsændringer og andre tilsynsforanstaltninger   

§12. Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør domme om fratagelse af autorisation 

efter §§ 7 og 7 a og om indskrænkning af virksomhedsområde efter § 8.  

Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør afgørelser efter §§ 7 b, 8 a, 9, 9 b, 

10, 10 b, 10 c, 36 og 51.  

Stk. 3. Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør beslutninger efter § 10 d, § 37, stk.  

1, og § 51.  

Stk. 4. Styrelsen for Patientsikkerhed meddeler landets apoteker om bortfald og gen-

erhvervelse af retten til at ordinere afhængighedsskabende lægemidler efter §§ 36, 

37 og 51. Styrelsen for Patientsikkerhed kan meddele oplysninger, jf. 1. pkt., til andre 

landes sundhedsmyndigheder.  

Stk. 5. Bliver en autoriseret sundhedsperson i medfør af straffelovens § 79, stk. 1 eller 

4, ved dom eller kendelse frakendt eller udelukket fra retten til at udøve sundheds-

faglig virksomhed, skal anklagemyndigheden give Styrelsen for Patientsikkerhed 



meddelelse herom. Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør rettens dom eller 

kendelse om frakendelse.  

Stk. 6. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om offentliggø-

relse af de i stk. 1-3 og 5 nævnte afgørelser, domme, kendelser og beslutninger, her-

under om omfang samt tid, sted og form for offentliggørelse.  

Bortfald af retten til selvstændig faglig virksomhed   

§13. Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når den autorise-

rede sundhedsperson fylder 75 år, jf. dog stk. 3. Retten til fortsat at anvende profes-

sionsbetegnelsen bortfalder ikke.  

Stk. 2. For læger, tandlæger og kiropraktorer medfører stk. 1, 1. pkt., bortfald af til-

ladelse til selvstændigt virke.  

Stk. 3. Styrelsen for Patientsikkerhed kan efter ansøgning give tilladelse til, at en au-

toriseret sundhedsperson fortsat kan udøve sin selvstændige faglige virksomhed helt 

eller delvis, efter at vedkommende er fyldt 75 år.  

Afskæring af administrativ klageadgang   

§14. Afgørelser truffet af Styrelsen for Patientsikkerhed efter §§ 7 b, 8 a og 9, § 9 a, 

stk. 1, § 9 b, stk. 1, § 10, stk. 1, §§ 10 a og 10 b, § 10 c, stk. 1, § 11 b, stk. 1, § 11 c, 

stk. 1, § 11 d, stk. 1 og 2, og § 13, stk. 3, kan ikke indbringes for anden administrativ 

myndighed.  

 

 Er du det mindste i tvivl, er du velkommen til at ringe til social- og sundhedssek-

toren  

 

FOA Frederikssund 
Ådalsparken 2, 3600 Frederikssund 

Tlf: +45 46 97 12 00  
Mail: frederikssund@foa.dk  

www.foa.dk/frederikssund  

  


