
Kære Lars Iversen, 

  

Jeg tillader mig at skrive til dig, fordi vi her i Styrelsen for Patientklager mangler sagkyndige i 
dermatologi og jeg håber, at du måske kan hjælpe: 

  

I Styrelsen for Patientklager findes der to enheder, hvor vi bruger sagkyndige:  Center for 
Behandlingsklager (Klagecenteret) og Ankenævnet for Patienterstatningen (Erstatningscenteret). 

  

Vi behandler klager over sundhedsfaglig behandlinger og erstatningssager.  Både klagesager og 
erstatningssager behandles af en jurist (sagsbehandler).  For at sikre en fair behandling overfor 
både klager og indklagede, skal sagerne til vurdering hos en lægefaglig specialist som vurderer den 
lægefaglige behandling/udredning i klageperioden.  

  

Alle sagkyndige er speciallæger med minimum 5 års erfaring efter 
speciallægeanerkendelsen.  Man vurderer kun sager inden for eget fagområde.   

  

I Klagecenteret skal den sagkyndige vurdere om behandlingen har været ”i overensstemmelse 
med almindelig anerkendt faglig standard”, og begrunde det på dansk så både patienten og 
juristen kan forstå det.  Juristen bruger vurderingen i afgørelsen.  Afgørelsen træffes enten af 
juristen eller af et disciplinærnævn, alt efter hvilken type sag det er (Styrelsessag eller 
Disciplinærnævnssag).   

  

I Erstatningscenteret skal den sagkyndige vurdere om behandlingen er foregået efter ”Erfaren 
Specialist Standard” (ESS).  Der vil til tider også blive efterspurgt vurdering af méngrad.  På samme 
måde som i Klagecenteret skal vurderingen skrives på dansk, så både patienten og juristen kan 
forstå det.  Juristen bruger vurderingen i oplæg til afgørelsen som træffes på nævn.  

  

Som sagkyndig har man 2 uger til at aflevere sin vurdering til os.  Timeforbruget er i gennemsnit 
ca. 5 timer pr. sag, men kan variere.  Arbejdet er timelønnet og aflønnes efter overenskomsten 
mellem Lægeforeningen og Staten.  Der afregnes månedligt.  Som sagkyndig arbejder man i vores 
sikre it- system, hvortil vi udleverer en adgangskode.  Sagkyndig får tilsendt et brev fra sagens 
jurist med konkrete spørgsmål, journalmateriale, evt billeddiagnostik via PACS, udtalelser fra de 
implicerede behandlende afdelinger, mm.  En sagkyndigudtalelse er almindeligvis på 1-2 sider og vi 
har en skabelon der skal bruges. 

  



Aktuelt har vi nogle sager som vi ikke kan placere hos vores faste sagkyndige på grund af 
inhabilitet.  Det betyder at sagerne ligger stille.  Vi har derfor brug for nogle erfarne dermatologer, 
som vil lave sagkyndigvurderinger for os.  Kender du til nogen af dine medlemmer som kunne 
være interesseret i at hjælpe os?   

  

På forhånd mange tak for din hjælp. 

  

  

Med venlig hilsen 
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