
 

 

Vejledende information vedr. udlevering af medicin 

Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuter, men Ergoterapeutforeningen har tilladelse til at 

videreformidle den. Har du spørgsmål til indholdet, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Beate 

Jarl i Ergoterapeutforeningen på mailadr: bj@etf.dk 

 

Fysioterapeuter og ergoterapeuter må gerne give medicin. Men kun hvis der er en læge, der har 

bemyndiget dem til det. Der er klare regler for delegation af lægefaglig virksomhed, ligesom det selvfølgelig 

har konsekvenser for medhjælpens autorisation, hvis hun laver fejl og/eller ikke holder sig indenfor 

reglerne. 

Medicinhåndtering er forbeholdt virksomhed, dvs. kun læger og tandlæger må håndtere receptpligtig 

medicin. Så derfor kræver det, at en læge delegerer opgaven til sygeplejersken, fysio/ergoterapeuten o.a. 

ikke-autoriserede sundhedspersoner, f.eks. lægesekretærer udfører masser af opgaver under delegation.  

Lægen kan f.eks. delegere til plejepersonalet at foretage en blodprøve, suturere eller behandle med 

receptpligtig medicin, eller en tandlæge kan delegere til en tandplejer at foretage udboring og fyldning af 

en patients tand. 

Benyttelse af medhjælp er reguleret i bekendtgørelse om Bekendtgørelse om autoriserede 

sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed):  

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129042 

 

For at opfylde kravene om reelt medhjælperforhold, så er der regler for den, der delegerer og medhjælpen. 

Der er f.eks. krav om, at den der delegerer skal sikre sig, at medhjælpen er kvalificeret til - og har modtaget 

instruktion i at udføre opgaven. Og lægen skal i fornødent omfang føre tilsyn med medhjælpens udførelse 

af virksomheden.  

I bekendtgørelsen kan du læse, at ”På sygehuse, klinikker, plejehjem og andre lignende institutioner har 

ledelsen ansvaret for, at der foreligger instruks for en fagligt forsvarlig tilrettelæggelse af delegeret 

virksomhed, herunder at medhjælperne er instrueret og oplært heri.”  

Det er med andre ord plejehjemmets ledelse, der skal sørge for, at der er klare instrukser for 

lægedelegationen.  

Du kan læse mere her om ledelsesansvar i  Vejledningen til bekendtgørelsen: 

https://www.retsinformation.dk/pdfprint.aspx?id=129064 

 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129042
https://www.retsinformation.dk/pdfprint.aspx?id=129064


Det er også i vejledningen, at du skal finde svar på dit spørgsmål, om hvorvidt 

fysioterapeuten/ergoterapeuten kan drages til ansvar f.s.v.a. sin autorisation:  

En person, der har fået delegeret en forbeholdt opgave, er, jf. vejledningens punkt 8.3, ansvarlig for at 

udføre denne opgave efter instruksen. Medhjælpen er ansvarlig for at frasige sig en opgave, som den 

pågældende ikke ser sig i stand til at udføre forsvarligt. 

Hvis en person, der har fået delegeret en forbeholdt opgave, følger den givne instruktion, vil ansvaret for 

udførelsen af opgaven påhvile den autoriserede sundhedsperson. Hvis personen ikke følger den givne 

instruktion, vil pågældende selv have ansvaret for opgavens udførelse. 

Hvis en patient f.eks. bliver dårlig efter medicinindtag, kan patienten efterfølgende klage til Styrelsen for 

Patientsikkerhed.  Hvis det i undersøgelsen af sagen kommer frem, at medhjælpen (autoriseret 

sundhedsperson) ikke har fulgt instruksen, så vil den autoriserede sundhedsperson kunne blive draget til 

ansvar i.f.t. § 75 i autorisationsloven, reglen om, at man som sundhedsperson skal arbejde med omhu og 

samvittighedsfuldhed. Styrelsen for Patientsikkerhed kan så lave et skærpet tilsyn eller andet påbud. I 

værste fald kan ergo/fysioterapeuten miste sin autorisation. 

Fejlmedicinering er i øvrigt én af de mest afrapporterede UTH´er. 

I tilfælde af, at ergoterapeuter udleverer medicin, anbefaler vi, at ergoterapeuten sikrer sig en ordentlig 

aftale om lægens instruktion og kontrol. Det er også vigtigt, at aftalen er nedskrevet.   

 

  

 


