
 

FOA  •   FOA Overenskomst  •  Staunings Plads 1-3, 1790 København V  •   forha001@foa.dk 1 

Vejledning                 
 

Tilsyn og fratagelse af autorisation  
 

 

Social- og sundhedsassistenter, ambulancebehandlere og ambulancebehandlere med særlig 

kompetence (paramedicinere) er omfattet af en autorisationsordning.  

En autorisation fungerer som en garanti for, at en person har det gennemførte uddannel-

sesniveau og kompetencer. Og det er en beskyttelse af titlen som social- og sundhedsassi-

stent, ambulancebehandler eller paramediciner.  

Pligten til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed skærpes med en autorisation. En autori-

seret sundhedsperson kan få frataget sin autorisation, hvis han/hun er til fare for andre 

mennesker på grund af grov uforsømmelighed i arbejdet.  

Det betyder, at en sundhedsperson kan miste retten til at kalde sig social- og sundhedsassi-

stent, ambulancebehandler og/eller paramedicinere, hvis han/hun i sit arbejde er til fare for 

patienterne.  

Reglerne om tilsyn og fratagelse af autorisation fremgår af, Autorisationsloven - Bekendtgø-

relse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed - retsin-

formation.dk 

 

 

 
1. Tilsyn med autoriserede sundhedspersoner 
 

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn både på udvalgte behandlingssteder (organisati-

onstilsyn) og med individuelle sundhedspersoner. Styrelsen for Patientsikkerhed opretter 

kun tilsynssager mod individuelle sundhedspersoner ved en konkret mistanke om, at disse 

ikke udviser nødvendig omhu og samvittighedsfuldhed i deres arbejde.  

 

Sagsforløbet 

En tilsynssag vil ofte forløbe således: 

 

1. Styrelsen for Patientsikkerhed får en indberetning, fx fra en leder, en bekymrings-

henvendelse fra en borger. De kan også reagere på baggrund af en klage via Styrel-

sen for Patientklager. 

 

2. Styrelsen for Patientsikkerhed opretter en tilsynssag og foretager undersøgelser af 

sagen, herunder et møde med sundhedspersonen. Et godt råd: tilbyd medlemmet at 

komme med som bisidder.  

 

3. Styrelsen for Patientsikkerhed kan herefter afgøre 

• at sagen frafaldes/lukkes,  

eller 

• at der indføres en sanktion, fx skærpet tilsyn. Den strengeste sanktionsmulig-

hed er en midlertidig fraskrivelse eller fratagelse af autorisationen. 

 

4. En sundhedsperson kan kun fratages sin autorisation permanent ved en domstolsaf-

gørelse. Styrelsen skal inden for to år fra en midlertidig autorisationsfratagelse an-

lægge sag ved domstolene, hvis autorisationsfratagelsen skal gøres permanent. 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209811
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209811
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209811
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Vejledning af medlemmer, som er i fare for at få frataget autorisation, skal som udgangs-

punkt foregå lokalt. Måtte det blive relevant med en sag ved domstolene, kan der søges om 

midler til en advokat, efter samme procedure som ved hjælp til straffesager.  

 

Årsager til en individuel tilsynssag 

Styrelsen kan oprette en tilsynssag på en autoriseret sundhedsperson på baggrund af be-

kymringshenvendelser fra fx arbejdsgivere, pårørende, kolleger, hospitaler, patienter, mis-

brugscentre, plejehjem og politi. Styrelsen kan også finde det nødvendigt at oprette en til-

synssag på baggrund af klager indgivet til Styrelsen for Patientklager eller på baggrund af 

et ligsyn foretaget af styrelsens læger. Endvidere kan omtale i medierne også føre til opret-

telse af en tilsynssag, fordi Styrelsen uanset kilde er forpligtet til at reagere på alle de op-

lysninger, som skaber mistanke om fare for patientsikkerheden.  

 

Kun i meget sjældne tilfælde vil en tilsynssag mod en individuel sundhedsperson blive op-

rettet på baggrund af et organisatorisk tilsyn. Det kan fx ske i tilfælde, hvor de tilsynsføren-

de møder sundhedspersoner i klinikken, der er tydeligt påvirkede af alkohol eller stoffer el-

ler udviser tegn på demens. Det kan også ske i tilfælde, hvor fx en journalgennemgang af-

dækker, at en eller flere sundhedspersoner har handlet groft uforsvarligt. Her vil Styrelsen 

for Patientsikkerhed have pligt til at undersøge forholdet nærmere. 

 

To typer af sager 

En individuel tilsynssag kan enten omhandle en sundhedspersons faglighed eller egnethed. 

Faglige sager omhandler sundhedspersoner, der ikke handler efter faglige normer. Eg-

nethedssager omhandler sundhedspersoner, der på grund af sygdom eller misbrug ikke kan 

udføre deres arbejde. Forløbet for en individuel faglig tilsynssag og en egnethedssag varie-

rer. 

 

Faglige tilsynssager  

Konkret foregår arbejdet med en individuel faglig tilsynssag ved, at styrelsen fx:  

• afholder en samtale med den pågældende sundhedsperson, der indkaldes via e-

Boks  

• indhenter en udtalelse fra arbejdsgiver  

• vurderer eventuelle tidligere klagesager  

• vurderer patientjournaler  

• gennemfører varslede eller uvarslede tilsyn  

• indhenter vurderinger fra sagkyndige inden for et specialområde.  

 

På baggrund af sagsbehandlingen vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed sagen og tager 

stilling til, om sagen skal lukkes, eller om der skal gives en sanktion.  

 

Egnethedssager  

Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde en sundhedsperson at medvirke til oplysningen 

af en egnethedssag, hvis styrelsen har en konkret mistanke om, at sundhedspersonen kan 

udgøre en fare for patienterne på grund af misbrug, sygdom eller en fysisk tilstand. Dette 

kaldes et egnethedspåbud. Oplysningen af sagen har til formål at få afkræftet eller bekræf-

tet mistanken.  

 

Sagsoplysningen kan bestå af, at styrelsen afholder en samtale med den pågældende sund-

hedsperson, der indkaldes via e-Boks, og at sundhedspersonen skal udlevere helbredsop-

lysninger, lade sig undersøge, fx hos speciallæge, eller medvirke ved kontrolforanstaltnin-

ger, fx urinprøvekontroller. Styrelsen kan desuden indhente relevante udtalelser og erklæ-

ringer fra fx egen læge eller psykiater.  

 

På baggrund af sagsbehandlingen vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed sagen og tager 

stilling til, om sagen skal lukkes, eller om der skal gives en sanktion.  
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2. Mulige konsekvenser af en individuel tilsynssag 
 

Sanktionstyperne kan være forskellige for egnethedssager og faglige sager.  

 

Faglige tilsynssager: 

 

Skærpet tilsyn  

Et skærpet tilsyn er den mildeste sanktion som følge af en afgørelse i en tilsynssag. Det kan 

blive iværksat, hvis der er begrundet mistanke om, at sundhedspersonen fremover kan ud-

gøre en forringet sikkerhed for patienterne på grund af kritisabel faglig virksomhed. Ved et 

skærpet tilsyn holder Styrelsen for Patientsikkerhed særligt øje med sundhedspersonen i et 

vist tidsrum – typisk ét år. Dette kan ske ved, at styrelsen indhenter journaler eller indhen-

ter en udtalelse fra arbejdsgiver om sundhedspersonens faglige virke. Sundhedspersonen 

har fortsat sin fulde autorisation og kan arbejde uden restriktioner. Når en autoriseret 

sundhedsperson er under skærpet tilsyn, offentliggøres det i autorisationsregisteret på 

www.stps.dk.  

 

Fagligt påbud  

Hvis en sundhedsperson antages at være til fare for patientsikkerheden på grund af alvorlig 

eller gentagen kritisabel faglig virksomhed, kan Styrelsen for Patientsikkerhed give et fagligt 

påbud. Et fagligt påbud gives med henblik på at få sundhedspersonen til at ændre adfærd. 

Et fagligt påbud kan indeholde retningslinjer for, hvordan sundhedspersonen skal udføre sin 

faglige virksomhed inden for et nærmere bestemt område. Påbud indebærer ikke begræns-

ninger i sundhedspersonens virksomhedsudøvelse. Afgørelser om fagligt påbud offentliggø-

res i autorisationsregisteret.  

Et eksempel på alvorlig eller gentagen kritisabel faglig virksomhed kan være, at en sund-

hedsperson konsekvent journalfører med alvorlige mangler. Styrelsen kan i det tilfælde give 

et påbud om, at sundhedspersonen fremover skal overholde bestemmelserne i journalfø-

ringsbekendtgørelsen. 

 

 

Egnethedssager 

 

Egnethedspåbud  

Ved et egnethedspåbud er der ikke nødvendigvis truffet en endelig afgørelse i tilsynssagen. 

Men Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde en sundhedsperson at medvirke til oplysnin-

gen af en egnethedssag, hvis styrelsen har en konkret mistanke om, at sundhedspersonen 

kan udgøre en fare for patienterne på grund af misbrug, sygdom eller en fysisk tilstand. 

Dette kaldes et egnethedspåbud eller et påbud om at medvirke til oplysning af sagen. Op-

lysningen af sagen har til formål at få afkræftet eller bekræftet mistanken. 

 

Afgørelse med vilkår  

Efter endt sagsoplysning af en egnethedssag kan Styrelsen for Patientsikkerhed træffe afgø-

relse om, at sundhedspersonen skal overholde vilkår om fx bestemte kontrol- eller behand-

lingsforløb og udveksling af helbredsoplysninger eller lignende. Afgørelsen kan træffes, hvis 

styrelsen vurderer, at sundhedspersonen vil udgøre en fare for patienterne på grund af eg-

nethedsproblemer, medmindre vilkårene overholdes. Det er også en forudsætning, at sund-

hedspersonen har vilje og evne til at overholde vilkårene. Dette er blevet afklaret i oplys-

ningsfasen. Afgørelsen træffes for en nærmere fastsat periode og kan på baggrund af en 

konkret vurdering forlænges. 
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Både faglige tilsynssager og egnethedssager 

 

Midlertidig indskrænkning af virksomhedsområde  

Styrelsen for Patientsikkerhed kan indskrænke en sundhedspersons virksomhedsområde i 

en periode, hvis der er begrundet mistanke om, at sundhedspersonen er til fare for patient-

sikkerheden på ét eller flere områder. Faglige årsager til midlertidig indskrænkning af virk-

somhedsområde er alvorlig eller gentagen kritisabel faglig virksomhed. 

En virksomhedsindskrænkning kan betyde, at en sundhedsperson ikke må udføre bestemte 

typer af opgaver eller behandle bestemte patientgrupper. Det kan også betyde, at sund-

hedspersonen fx kun må tage dagarbejde eller kun må arbejde under supervision.  

Sundhedspersonen vil forud for en indskrænkning af virksomhedsområde ofte have fået et 

fagligt påbud om at ændre adfærd,  

Afgørelser om midlertidig indskrænkning af virksomhedsområde offentliggøres i autorisati-

onsregisteret. En virksomhedsindskrænkning kan kun gøres permanent ved domstolsafgø-

relse. Styrelsen skal inden for to år fra afgørelsen om midlertidig indskrænkning anlægge 

sag ved domstolene, hvis indskrænkningen skal gøres permanent. 

 

Forbud  

Styrelsen for Patientsikkerhed kan give et forbud mod helt eller delvist at arbejde som 

sundhedsperson, mens styrelsen undersøger en tilsynssag om virksomhedsindskrænkning 

eller autorisationsfratagelse.  

Forbuddet gives, hvis der er begrundet mistanke om fare for patientsikkerheden, og hvis 

styrelsen vurderer, at det af hensyn til patientsikkerheden er nødvendigt, at sundhedsper-

sonen straks ophører med at arbejde. Forbuddet gives for en kortere periode på to måne-

der, som dog kan forlænges 

 

Suspension  

Styrelsen for Patientsikkerhed kan suspendere en sundhedspersons autorisation, hvis sund-

hedspersonen stopper med at arbejde som sundhedsperson i Danmark, fx på grund af syg-

dom, udrejse, pensionering eller lignende, mens Styrelsen for Patientsikkerhed er ved at 

undersøge en tilsynssag, og hvis der er begrundet mistanke om, at sundhedspersonen ved 

genoptagelse af sit arbejde som sundhedsperson kan være til fare for patientsikkerheden. 

 

Midlertidig autorisationsfratagelse  

Midlertidig autorisationsfratagelse er den strengeste sanktionsmulighed, Styrelsen for Pati-

entsikkerhed har. Det uddybes i næste afsnit. 
 

 
3. Fraskrivelse eller fratagelse af autorisation 

En sundhedsperson kan fratages sin autorisation midlertidigt, hvis der er begrundet mistan-

ke om, at sundhedspersonen fremover vil være til fare for patientsikkerheden på grund af 

grov forsømmelighed, sygdom eller misbrug, som gør sundhedspersonen uegnet til at vare-

tage sit hverv.  

 

Afgørelser om midlertidig autorisationsfratagelse offentliggøres i autorisationsregisteret.  

 

En sundhedsperson kan kun fratages sin autorisation permanent ved en domstolsafgørelse. 

Styrelsen skal inden for to år fra en midlertidig autorisationsfratagelse anlægge sag ved 

domstolene, hvis autorisationsfratagelsen skal gøres permanent. 

 

Årsager til at miste autorisation 

Som udgangspunkt kan en sundhedsperson miste sin autorisation af følgende årsager: 
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1. Hvis denne har et misbrug eller en sygdom, der gør, at denne kan være til fare for 

sine patienter. Det kan fx være et alkohol- eller stofmisbrug eller en sygdom som fx 

demens. 

2. Hvis denne arbejder fagligt uforsvarligt. En sundhedsperson kan fx sjuske, undlade 

at følge med udviklingen eller bruge utraditionelle arbejdsmetoder, der kan skade 

patienterne. 

3. Hvis denne er under tilsyn og undlader at svare på Styrelsens breve eller på anden 

vis nægter at samarbejde. 

4. Hvis denne overtræder et forbud, en suspension eller et påbud. 

5. Hvis denne gør sig skyldig i andre strafbare forhold. Det kan eksempelvis være sex-

krænkende adfærd eller personfarlig kriminalitet.  

6. Hvis fratagelsen er sket i et andet EU-land. 
 

Det sker yderst sjældent, at Styrelsen for Patientsikkerhed midlertidigt fratager en sund-

hedsperson sin autorisation udelukkende på grund af faglige forhold. Når det sker, har der 

typisk været et meget langt tilsynsforløb, hvor sundhedspersonen har fået gentagne påbud 

om at ændre adfærd. Langt størstedelen af midlertidige autorisationsfratagelser sker på 

grund af sygdom eller misbrug af alkohol, stoffer eller afhængighedsskabende medicin.  

 

Frivillig fraskrivelse af autorisation  

Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed mener, at der er grundlag for at fratage autorisationen - 

og medlemmet samarbejder - er der flere mellemløsninger, som ofte vil blive foreslået. Der 

kan feks. være tale om, at den enkelte autoriserede sundhedsperson accepterer:  

 

• et pålæg om kontrolforanstaltninger (ved misbrug). F.eks. at man går i behand-

ling for sit misbrug, og at man eventuelt går til urinkontrol  

 

og/eller 

  

• et påbud om indtil videre ikke at arbejde som social- og sundhedsassistent, am-

bulancebehandler eller paramediciner. Dvs. en frivillig fraskrivelse af autorisati-

onen. 

 
Fratagelse af autorisation 

Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed mener, at der er grundlag for at fratage autorisationen - 

og hvis medlemmer ikke frivilligt fraskriver sig sin autorisation - behandles fratagelsen efter 

§§ 710 c.  

 

For at en fratagelse kan komme på tale, skal medlemmet vurderes til at være i en tilstand, 

hvor den pågældende er til fare for de patienter som tages i behandling. Udgør medlemmet 

en overhængende fare for sine patienter, kan autorisationen midlertidigt fratages, jnf. § 9. 

 

Proceduren for fratagelse af autorisation ved domstolene findes i § 11. Styrelsen for Pati-

entsikkerhed anlægger sag mod den pågældende. Inden sagen kan anlægges, skal Styrel-

sen for Patientsikkerhed indhente en skriftlig erklæring fra Retslægerådet, og opfordre den 

pågældende til at komme med en redegørelse. Dette kan ske skriftligt, eller mundtligt i et 

møde, hvor også Retslægerådet deltager. 

OBS: Denne mulighed benytter mange sig af. Det er vigtigt, at medlemmet benytter sig af 

denne mulighed, og at der kommer så mange oplysninger frem fra medlemmet selv. 

 

Autorisationsfratagelsen sker efter det såkaldte farekriterium, og skal ses i forhold til det 

arbejde medlemmet udøver i forbindelse med patientbehandling. Dvs. hvis vi har et med-

lem, der udøver administrativ virksomhed, vil vedkommende ikke være omfattet af disse 

bestemmelser. Der skal dermed være tale om et sundhedsperson-patient-forhold.  
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4. Hvad kan I gøre lokalt? 
• Tilbyd at være bisidder 

• Styrelsen skal altid benytte den mindst indgribende sanktion, som kan 

sikre patientsikkerheden. Hjælp derfor medlemmer med at indgå i drøf-

telser med styrelsen om, hvad der kan være den mindst indgribende 

sanktion.  

• Hjælp medlemmet til at indgå aftaler med Styrelsen for Patientsikker-

hed  

• Vejled medlemmerne om, at der er stor forskel på at få frataget sin au-

torisation ved dom i forhold til at indgå aftale om at fraskrive sig sin au-

torisation under nogle nærmere betingelser og tidsperiode. Som det 

fremgår nedenfor, er det ”nemmere” at få sin autorisation tilbage efter 

en frivillig fraskrivelse end ved en fratagelse. 

• Opfordre medlemmet til selv at komme med så mange oplysninger som 

muligt i sagen. 

• Hjælpe medlemmet med at holde styr på tidsfrister. 

 

Case: Når afdelingen inddrages – for sent 

Social- og sundhedsassistent Gerda Jensen indkaldes til en samtale hos Styrelsen for Pati-

entsikkerhed, som fortæller, at de er blevet orienteret om, at hun har et misbrugsproblem 

med alkohol og medicin. Styrelsen for Patientsikkerhed fortæller Gerda, at de er orienteret 

om, at Gerda ofte møder fuld eller medicinpåvirket på arbejde, og der har været situationer, 

hvor Gerda har taget medicin fra beboerne, så beboere ikke har fået smertestillende medi-

cin som ordineret. Styrelsen for Patientsikkerhed orienterer Gerda om, at hun ikke udviser 

omhu og samvittighedsfuldhed, da hun er påvirket af alkohol og medicin under sit arbejde.  

Styrelsen for Patientsikkerhed informerer Gerda om, at hun som autoriseret sundhedsper-

son ikke må have et rusmiddelmisbrug, og naturligvis ikke må forsyne sig af beboernes me-

dicin. Styrelsen for Patientsikkehed spørger Gerda, om hun kan vedkende sig problemet? 

Det siger Gerda, at hun kan. Styrelsen for Patientsikkerhed vil gerne have Gerda til at gå 

hos en misbrugsekspert, så hun kan komme ud af sit misbrug og derved komme tilbage i et 

job som social- og sundhedsassistent. Gerda vælger at komme hos misbrugseksperten, og 

skal komme til urinkontrol hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed 

foreslår Gerda, at hun fraskriver sig sin autorisation for 1 år. Det afslår Gerda, da hun ikke 

ved, hvad det indebærer. Herefter kontakter Gerda sin FOA afdeling. 

 

 

Casen er et eksempel på, hvordan en sag kan forløbe.  

 

Det er vigtigt, at afdelingen er med inde i billedet, allerede inden Gerda møder til samtale hos 

Styrelsen for Patientsikkerhed. Afdelingen kan hjælpe Gerda med at navigere i denne sag. Det 

er altid bedst at lave nogle aftaler med Styrelsen for Patientsikkerhed forud for, at medlemmet 

fraskriver sig sin autorisation. Eksempelvis at Gerda konsulterer en misbrugsekspert, og at hun 

kommer til f.eks. urintjek. Selvfølgelig kan Gerda ikke passe sit arbejde på vanlig vis, men målet 

er, at Gerda skal retur igen til sit fag med autorisation, fri for sit misbrug. Gerda skal vejledes i, 

hvad det betyder at fraskrive sig sin autorisation.   

 

5. Generhvervelse af autorisation 
 

Ved frivillig fraskrivelse af autorisation 

Hvis medlemmet frivilligt fraskriver sig sin autorisation (§ 10 d) kan hun/han som udgangs-

punkt generhverve den.  
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Generhvervelse sker: 

• Automatisk (og altså uden ansøgning til Styrelsen for Patientsikkerhed) i det tilfæl-

de, hvor der er fastsat en tidsfrist for fraskrivelsen. Den foretagne fraskrivelse bort-

falder simpelthen, uden at der skal træffes afgørelse.  

Det er dog sjældent, at muligheden for en fastsat periode anvendes, da det kan væ-

re svært for Styrelsen for Patientsikkerhed at dømme, hvor længe det forhold, der 

gør, at medlemmet fraskriver sig autorisation, vil vare.  

Såfremt en fraskrivelse af en autorisation er sket for at undgå, at medlemmet vil få 

den frataget, vil Styrelsen for Patientsikkerhed i god tid genoptage spørgsmålet om 

personens egnethed, inden fraskrivelsesperioden udløber. 

• Efter ansøgning til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis medlemmet har fraskrevet 

sig sin autorisation ”indtil videre” og hvis de omstændigheder, der begrundede fra-

skrivelsen, ikke længere er til stede.  

Fraskrivelsen kan dog ikke være af kortere varighed. I praksis tager Styrelsen for 

Patientsikkerhed først stilling til generhvervelse, når der er forløbet 1 år efter fraskri-

velsen. Dette er begrundet i, at de først skal have tid til at vurdere om de forhold, 

der begrundede fraskrivelsen, stadig er til stede. 

Samme procedure anvendes, hvis medlemmet indgår aftale om virksomhedsind-

skrænkning, eksempelvis, at hun i en given periode ikke må give medicin eller lig-

nende. 

 

Ved fratagelse af autorisation 

I § 11 b og c findes proceduren for generhvervelse af autorisation. Her kan generhvervelse 

ske:  

• Efter ansøgning til Styrelsen for Patientsikkerhed, såfremt de omstændigheder, der 

begrundede fraskrivelsen, ikke længere er til stede. Styrelsen for Patientsikkerhed 

træffer afgørelse, eventuelt efter at have hørt Retslægerådet. Et eventuelt afslag kan 

tidligst indbringes for domstolene 1 år efter fratagelsen, eller efter generhvervelse er 

nægtet ved dom. 

 

Samme procedure anvendes, hvis medlemmet får påbud om at indskrænke sin virksomhed. 

 

Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelser kan ikke påklages til Sundhedsministeriet. Proce-

duren er, at et medlem, der har fået afslag på at generhverve autorisationen, kan forlange 

en domstolsprøvelse af Styrelsens for Patientsikkerheds afslag.  

 

Rent formelt er det Styrelsen for Patientsikkerhed, der anlægger sag mod den pågældende 

(en civil sag). Der skal dog som minimum være gået et år fra fraskrivelsen/fratagelsen har 

fundet sted, eller at generhvervelse af autorisation senest er nægtet ved dom.  

Bemærk, at der er en frist på 3 uger efter Styrelsen for Patientsikkerheds afslag for at frem-

sætte krav om domstolsprøvelse. Fremsættes kravet ikke inden for fristen, skal medlemmet 

på ny ansøge Styrelsen for Patientsikkerhed om at få sin autorisation og afvente Styrelsen 

for Patientsikkerheds fornyede vurdering af sagen.   

 

Virkninger af fratagelse/fraskrivelse af autorisation 

Alle former for autorisationsændringer, herunder påbud, fratagelse og frivillig fraskrivelse af 

autorisation eller virksomhedsindskrænkning, offentliggøres af Styrelsen for patientsikker-

hed, www.stps.dk , jvf. § 12, og vil fremgå af autorisationsregisteret. 

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at fraskriver man eller bliver frataget autorisationen, 

mister man retten til at anvende sin titel.  

Derudover skal man være opmærksom på, at der ikke optjenes lønanciennitet som hhv. 

social- og sundhedsassistent, ambulancebehandler og paramediciner.  

 

 

http://www.stps.dk/
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6.Rådgivning hvis et medlem vil fraskrive sig sin autorisation (uden 

der er en tilsynssag) 
 

Et medlem kan have et ønske om frivilligt at fraskrive sig sin autorisation. Dette kan fx væ-

re, hvis medlemmet vil arbejde som alternativ behandler, eller en social- og sundhedsassi-

stent, som fraskriver sig sin autorisation for at arbejde som sundhedsmedhjælper. 

 

 

Følgende regler gælder i disse tilfælde: 

 

• Frivillig fraskrivelse er muligt: Styrelsen for Patientsikkerhed accepterer, at en-

keltpersoner frivilligt fraskriver deres autorisation, uden at der foreligger dokumenta-

tion for eksempelvis misbrug eller sygdom, der sædvanligvis kunne begrunde en fra-

tagelse af autorisation. En frivillig fraskrivelse af autorisationen af flere i forening, 

f.eks. i forbindelse med en konflikt, vil som udgangspunkt ikke blive accepteret. 

 

• Skærpet vurdering ved klagesag/tilsynssag, hvis man er autoriseret: Ved en 

eventuel klagesag (som jo er sjælden) vil der kunne blive foretaget en vurdering af, 

om sundhedspersonen har overtrådt autorisationslovens § 17 ved ikke at have udvist 

tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed. Selvom sundhedspersonen arbejder 

”uden for” sit autorisationsområde, vil der kunne blive foretaget en vurdering af, om 

sundhedspersonen burde have handlet anderledes, på grund af sin autorisation. Det 

vil sige, at en social- og sundhedsassistent, der arbejder som sundhedmedhjælper, 

stadig vil kunne få kritik for at udvise manglende omhu og samvittighedsfuldhed i en 

eventuel klagesag.  

 

• Det er ikke svært at fraskrive sig autorisationen eller få den tilbage: Det er 

ikke en særlig tung administrativ proces at fraskrive sig sin autorisation eller at få 

den tilbage. Det koster ikke noget.  

 

Afdelingen skal være opmærksom på:  

 

• FOA er som udgangspunkt kritisk over for, at man fraskriver sig sin autorisation. Af-

delingen bør derfor spørge til medlemmets begrundelse for at ville fraskrive sig sin 

autorisation for at se, om der kan gøres noget ved årsagen. Fx, hvisdet handler om 

manglede kompetencer til medicinhåndtering. 

 

• Hvis man har fraskrevet sig sin autorisation som social- og sundhedsassistent, og 

ansættes på det offentlige eller private område, skal man ansættes som sundheds-

medhjælper. 

 
• Der kan ofte være meget komplekse sager, hvor der både er en autorisationssag, en 

afskedigelsessag og nogle gange en straffesag. Her er det vigtigt at sondre mellem 

de forskellige sager– sagerne er uafhængige af hinanden. Man kan fx godt blive fri-

kendt i sin straffesag, men stadig miste sin autorisation, samt blive afskediget, da 

der kan være tale om et sagligt grundlag for afskedigelse. Det kan også være tilfæl-

det selvom man ikke mister sin autorisation. I disse tilfælde anfører arbejdsgivere 

ofte ”manglende tillid”. 

 
• Forbundet vil kunne vejlede i en afskedigelsessag samt i autorisationssager.  

 
• Hvis et medlem retter henvendelse vedrørende en straffesag i relation til en autori-

sationssag, og medlemmet eventuelt skal til afhøring hos politiet, kan afdelingen via 
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funktionspostkassen hasteanmode Forbundet om at stille en strafferetsadvokat til 

rådighed, inden man får beskikket en offentlig forsvarer. 

 
Links: 
Autorisationsloven:  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/731 

 

Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside: 

www.stps.dk 

 

Styrelsen for Patientsikkerheds publikation: ”Rettigheder og pligter ved autorisation ” 

https://stps.dk/da/udgivelser/2019/rettigheder-og-pligter-ved-

autorisation/~/media/903C05D44CB84B7DA5774AFBFE43B1FD.ashx 

 

 
København, marts 2021.  

 

 

Udarbejdet af Amalie Dam-Hansen og Eike Byg Huish  

 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/731
http://www.stps.dk/
https://stps.dk/da/udgivelser/2019/rettigheder-og-pligter-ved-autorisation/~/media/903C05D44CB84B7DA5774AFBFE43B1FD.ashx
https://stps.dk/da/udgivelser/2019/rettigheder-og-pligter-ved-autorisation/~/media/903C05D44CB84B7DA5774AFBFE43B1FD.ashx

