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Patientklagenævnets kompetence over for personer med uddannelse som social- og 

sundhedsassistent 

 
Patientklagenævnet har ikke kompetence til at behandle klager og indberetninger vedrørende 

personer, som er uddannet social- og sundhedsassistenter før den 1. oktober 2008, i det 

omfang vedkommende har udøvet virksomhed den 1. oktober 2008 eller senere og ikke har 

fået autorisation som social- og sundhedsassistent. 

 

 
Social- og sundhedsassistenter blev autoriseret ved lov nr. 537 af 17. juni 2008 om ændring af 
lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Loven trådte i 
kraft den 1. oktober 2008. Det fremgår af loven, at social- og sundhedsassistenter, der er 
uddannet før lovens ikrafttræden, kan opnå autorisation ved ansøgning indgivet til 
Sundhedsstyrelsen inden 1 år efter lovens ikrafttræden. Ansøgningsperioden er siden udvidet, 
således at der kan søges om autorisation frem til den 1. oktober 2010.  
 
Det fremgår af autorisationslovens § 70 a, stk. 2, at kun den, der har autorisation som social- 
og sundhedsassistent, har ret til at betegne sig som social- og sundhedsassistent.  
 
Det fremgår af klage- og erstatningslovens § 4, stk. 1, at Patientklagenævnet behandler klager 
over de ved særlig lovgivning autoriserede personer inden for sundhedsvæsenet. Autoriserede 
social- og sundhedsassistenter er i medfør af denne bestemmelse omfattet af nævnets 
kompetence. 
 
Endvidere fremgår det af § 3, nr. 6, jf. § 1, i bekendtgørelse nr. 544 af 14. juni 2001 om 
persongrupper inden for sundhedsvæsenet, der er omfattet af Sundhedsvæsenets 
Patientklagenævns virksomhed, at social- og sundhedsassistenter er omfattet af nævnets 
virksomhed. Denne bestemmelse har ikke længere nogen retsvirkning, da en person som er 
uddannet social- og sundhedsassistent før den 1. oktober 2008, og som ikke har fået 
autorisation, ikke må betegne sig social- og sundhedsassistent. 
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En person, der før den 1. oktober 2008 er uddannet social- og sundhedsassistent, og som ikke 
har autorisation, kaldes i henhold til overenskomst af 1. oktober 2009 mellem Kommunernes 
Landsforening og Danske Regioner på den ene side og Fag og Arbejde (FOA) på den anden 
side for sundhedsmedhjælper. Danske sundhedsmedhjælpere er ikke omfattet af 
Patientklagenævnets kompetence. 
 
Det forhold, at en person som er uddannet social- og sundhedsassistenter før den 1. oktober 
2008, og som ikke har fået autorisation, ikke må betegne sig social og sundhedsassistent, 
indebærer altså, at vedkommende ikke er omfattet af nævnets kompetence. 
 
Det er derfor vigtigt, at Embedslægerne i forbindelse med sagens oplysning og udfærdigelse 
af sammenfatning er opmærksomme på ikke at inddrage ikke-autoriserede ”social- og 
sundhedsassistenter” (sundhedsmedhjælpere) som parter i sagen, hvis behandlingen er 
foregået den 1. oktober 2008 eller senere. Hvis der modtages udtalelse fra en sådan person, 
bør vedkommende orienteres om, at hun/han ikke er part i klagesagen. 
 
Det skal for god ordens skyld bemærkes, at grønlandske sundhedsmedhjælpere 
(fødselshjælpere) fortsat er omfattet af nævnets kompetence. 
 
Kopi af dette brev er sendt til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 
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