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Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 16. januar 2013 stil-
let følgende spørgsmål nr. 2 (L 95) til ministeren for sundhed og forebyggelse, 
som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jane Heitmann 
(V).

Spørgsmål nr. 2:
”Ministeren bedes oplyse, om der er andre faggrupper inden for Sundhedsvæ-
senet, som er frataget klageadgang på linje med det nævnte i lovforslaget.”

Svar:
Jeg forstår spørgsmålet således, at det ønskes oplyst, om den ulovbestemte 
klageadgang over Sundhedsstyrelsens afgørelser til Ministeriet for Sundhed 
og Forebyggelse som overordnet myndighed også er afskåret for andre fag-
grupper inden for sundhedsvæsenet end den i lovforslaget nævnte. 

Jeg har fået oplyst, at dette gør sig gældende i følgende tilfælde:

 Ifølge apotekerlovens § 15, stk. 4, kan Sundhedsstyrelsens afgørelser 
efter stk. 1-3 om apotekerbevillinger ikke indbringes for anden admini-
strativ myndighed. 

 Ifølge lov om en brancheadministreret registreringsordning for alterna-
tive behandlere § 5, stk. 2, kan afgørelser efter loven, som er truffet af 
en styrelse under ministeriet i henhold til stk. 1, ikke påklages til inden-
rigs- og sundhedsministeren eller anden administrativ myndighed.

Herudover kan jeg oplyse, at jeg den 30. januar 2013 har fremsat forslag til lov 
om en frivillig, brancheadministreret registreringsordning for tatovører (L 125), 
hvoraf det i § 2, stk. 4, er foreslået, at afgørelser, som træffes af Sundhedssty-
relsen i medfør af lovens § 2, stk. 1 og 3, ikke kan påklages til anden admini-
strativ myndighed. 

Endelig kan jeg henvise til mit svar på SUU (L 94) – spørgsmål 2 vedr. klage-
adgang i forhold til Sundhedsstyrelsens afgørelser som led i tilsyn med sund-
hedspersoner.
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