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Høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af autorisations-
loven og sundhedslove (Midlertidig autorisationsfratagelse ved 
utilfredsstillende medvirken ved tilsyn og mulighed for Sund-
hedsstyrelsen til at stille sundhedsmæssige krav til behand-
lingssteders virksomhed) 

 

FOA- Fag og Arbejde er positive overfor det styrkede fokus på patient-

sikkerheden. Derfor opfatter vi det som et positivt tiltag, at der skabes 

en sanktionsmulighed i forbindelse med tilsyn, da det kun handler om 

få sager, hvor autoriserede sundhedspersoner ikke har villet tilveje-

bringe oplysninger til tilsynet eller deltage i tilsynet. Ligesom vi opfat-

ter det som en styrkelse af patientsikkerheden, at Sundhedsstyrelsen 

ved påbud kan stille sundhedsmæssige krav til den måde virksomhe-

den udøves på et sygehus, en klinik, i en praksis, på et bosted, et ple-

jecenter eller lignende sted.  

 

FOA- Fag og Arbejde støtter ligeledes, at det også handler om at vur-

dere forskellige arbejdsprocesser i forhold til patientsikkerheden. Der 

kan udledes rigtig god viden omkring netop de uhensigtsmæssige ar-

bejdsprocesser. Viden som kan udbredes til praksis og skabe læring. 

FOA-Fag og Arbejde vil foreslå, at Sundhedsstyrelsen deler den viden, 

der indhentes om uhensigtsmæssige arbejdsprocesser og tilsynene, da 

den viden der indhentes her med fordel kan deles. Det er samme pro-

ces som man anvender i patientombuddet, hvor man har et særligt fo-

kus på læringen også. 

  

FOA – Fag og Arbejde vil foreslå, at det nye lovtiltag synliggøres i 

Sundhedsstyrelsens vejledninger på området, der kan tilgås via hjem-

mesiden, og vil opfordre Sundhedsstyrelsen til evt. at udarbejde en pi-

xiudgave til henholdsvis det autoriserede sundhedspersonale samt 

henholdsvis de virksomheder/institutioner, der omfattes. 
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