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Kære Magnus 

 

Jeg skriver til dig, fordi jeg er oprigtigt bekymret over at læse resultaterne 

af den netop offentliggjorte evaluering af Styrelsen for Patientsikkerheds 

tilsyn og den såkaldte ”strammerpakke”.  

 

For evalueringen viser med al tydelighed, at hele udmøntningen af lovæn-

dringen fra 2016 har haft massive og utilsigtede konsekvenser, som spæn-

der ben for tillid, åbenhed og læring. Det er ikke gavnligt for patientsikker-

heden, og det er heller ikke gavnligt for motivationen og arbejdsglæden 

blandt lægerne.  

 

Selvom det er få læger, der underlægges sanktioner, er en hel del flere i be-

røring med tilsynet. Enhver der modtager en henvendelse fra Styrelsen for 

Patientsikkerhed i sin e-boks bliver stærkt påvirket af mødet med et brev, 

der angiver, at man mistænkes for at være farlig for sine patienter.  

 

Uanset om styrelsens oplysning af sagen standser efter en samtale og sa-

gen lukkes, er det en helt standardiseret fremgangsmåde, at lægen skal 

fremlægge sine mest personlige oplysninger om både helbred og sociale re-

lationer og meget ofte også afgive urinprøve. En så indgående undersø-

gelse kan være en voldsom oplevelse, især hvis sagen opleves som værende 

grundløs. Perioderne, hvor lægen er ”under mistanke” mens styrelsen un-

dersøger sagen, kan vare uger til måneder og opleves voldsomme uanset 

om sagen lukkes ”uden yderligere”, eller der træffes afgørelse om sanktion. 

Det skaber frygt at være underlagt uvished uanset periodens længde eller 

undersøgelsens udfald. 

 

Derfor bekymrer det mig også dybt, når evalueringen bekræfter dét, jeg al-

lerede fornemmer fra mine snakke med vores medlemmer og fra Lægefor-

eningens egne undersøgelser: At flere læger overvejer at træde ud af læge-

gerningen på grund af frygten for tilsyn. 

 

Det er særligt problematisk i en tid med massiv mangel på arbejdskraft i 

sundhedsvæsenet. For det gør det grundlæggende sværere at tiltrække og 

fastholde sundhedspersoner. 

 

 Det bekymrer mig også, når evalueringen peger på, at mange læger, der 

har været underlagt tilsyn, ikke forstår hvorfor de var underlagt tilsynet. 

Det er problematisk og især utrygt at arbejde under forhold, hvor man ikke 

ved, hvornår ”bomben springer” og ovenikøbet ikke forstår hvorfor, hvis 
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det sker. Der er en manglende tillid til, at sagerne behandles objektivt og 

gennemsigtigt. Det er fundamentalt i et retssamfund. 

 

Dertil kommer risikoen for, at utrygge læger i højere grad udøver defensiv 

medicin, hvilket ikke er gavnligt for patientsikkerheden.   

 

Derfor er der også et presserende behov for at indlede en dialog om, hvor-

dan det kan sikres, at læger og andre sundhedspersoner kan føle sig trygge 

og have tillid til, at deres tilsynssag behandles objektivt, retfærdigt og gen-

nemsigtigt, hvis de kommer i tilsyn.  

 

Fra Lægeforeningens side vil vi gerne gøre vores til, at lægens møde med 

tilsynet i højere grad kan blive kendetegnet af tillid og gennemsigtighed. 

Ikke frygt og utryghed.  

 

Lægeforeningen mener ikke, det er tilstrækkeligt, at Styrelsen for Patient-

sikkerhed selv iværksætter de nødvendige forbedringer.  

 

Lægeforeningen foreslår derfor, at der meget hurtigt nedsættes en task-

force, som skal arbejde for:  

 
• At optimere den skriftlige og mundtlige information og kommuni-

kation til sundhedspersoner underlagt tilsyn.  
• At etablere et mere lyttende, transparent og mindre ”truende” til-

syn.  

• At styrelsen bidrager aktivt til, at der drages læring af den praksis, 

som styrelsen har oparbejdet siden vedtagelsen af ”strammerpak-

ken”.  Så kan vi forebygge usikker patientbehandling fremfor at 

symptombehandle.  
 

Taskforce, der bør afslutte sit arbejde inden sommerferien, bør bestå af 

Sundhedsministeriet, Styrelsen for Patientsikkerhed og repræsentanter 

for de sundhedspersoner, der i særlig grad er i berøring med tilsynet samt 

repræsentanter for patienterne. Ligesom der også vil være behov for at 

inddrage ekstern rådgivning, herunder med ekspertise i kommunikation.  

Jeg håber, at du vil imødekomme Lægeforeningens opfordring, og tage ini-

tiativ til at få løst en vigtig og helt nødvendig opgave.  

 

 

Med venlig hilsen 

 
Camilla Noelle Rathcke 

Formand for Lægeforeningen  

 


