
Høringssvar vedrørende Inatsisartutlov om patienters klage- og 

erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. 

PK bifalder at klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet lovfæstes. 

PK har følgende bemærkninger til punkt 2.3.1 Gældende ret Sundhedsfaglige klager i bemærkninger til 

lovforslaget. 

 

Klage procedurer i Grønland: Landslægen i Grønland kan efter Selvstyrets bekendtgørelse1 henvise 

patientklager til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn i Danmark. Af denne bekendtgørelse fremgår det, at 

der kan indbringes sundhedspersoner for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn i Danmark der har en dansk 

autorisation, jf. § 2, stk. 1. I samme bekendtgørelse anføres det, at landlægen kan indbringe følgende der 

udøver sundhedsfagligvirksomhed på grundlag af grønlandsk uddannelse eller autorisation for 

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn: Sygeplejersker, tandplejere, klinikassistenter, 

sundhedsmedhjælpere, sundhedsassistenter, social-og sundhedshjælpere, sundhedsarbejdere, 

sundhedshjælpere, og portørredere, jf. § 2 , stk. 4. 

Landslægen kan efter Selvstyrets bekendtgørelse2, træffe afgørelse i de tilfælde hvor forholdene omhandler 

sundhedspersonale uden autorisation, jf. § 12, stk. 2, jf. § 8, stk. 2. Der er i forarbejderne3 til 

Inatsisartutloven4 anført, at den tidligere praksis, hvor landslægen har afgjort sager som lå udenfor 

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn ønskes lovfæstet, så der også var mulighed for at klage over ikke 

dansk autoriserede personer. 

Klage procedurer i Danmark: I Danmark behandles patientklager i Styrelsen for Patientklager jf. dansk lov 

om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet5. Hvis klagen er over behandlingsstedet, er det 

styrelsen som behandler klagen. I lovens § 2, stk. 2, kan sundhedsministeren fastsætte regler om, at 

nævnets virksomhed omfatter nærmere bestemte persongrupper inden for sundhedsvæsenet, der ikke har 

autorisation efter sundhedslovgivningen. Det fremgår i forarbejderne til lovens almindelige bemærkninger6 

afsnit 2.1.1, at Patientklagenævnet nuværende sundhedsvæsenet disciplinærnævn, at læger uden 

autorisation ikke er omfattet af lovens § 2 stk. 2. 

 
1 bekendtgørelse af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 24. september 2012 om klage til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. 

2 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 15. juni 2017 om Landslægeembedets virke. 
3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 17. september 2010 EM 2010/20. 

4 Inatsisartutlov nr. 27 af 18. november 2010 om sundhedsvæsenets styrelse, organisation samt sundhedsfaglige personer og psykologer. 

 
5 Lovbekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 

6 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 17. september 2010 EM 2010/20 



Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn i Danmark behandler kun patientklager over sundhedsfaglige 

personers, med dansk autorisation, virke efter den danske sundhedslovens kapitel 4-7 og 9 samt afsnit IV, 

jf. lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet7, § 2, stk. 1.  

Det medfører, at landslægen ikke kan indbringe personer udelukkende med grønlandsk autorisation for 

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn i Danmark. 

PK anbefaler at denne tilsyneladende diskrepans mellem gældende ret i Grønland og gældende ret i 

Danmark afdækkes og tydeliggøres. 
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7 Lovbekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 


