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Høringssvar vedr. forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af 

sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, lov om 

apoteksvirksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love 

 

Ergoterapeutforeningen har modtaget Sundheds- og Ældreministeriets forslag til Lov 

om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig 

virksomhed, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love i 

høring. Foreningen har alene bemærkninger til den del af lovforslaget, der vedrører 

regioners, kommunalbestyrelsers og private virksomheders organisering af deres 

behandlingssteder (§ 3a): 

 

Ergoterapeutforeningen finder det meget positivt, at man med lovforslaget søger at 

sikre et øget fokus på organisatorisk ansvar i sundhedsvæsenet samt styrke sund-

hedspersonernes retssikkerhed ved at fastsætte, at regioner, kommunalbestyrelser 

og private virksomheder skal organisere deres behandlingssteder på en måde, som 

sikrer sundhedspersoners muligheder for at varetage deres opgaver forsvarligt og 

overholde de pligter, som følger af lovgivningen. 

 

Fra vores medlemmer kan vi genkende de problemstillinger, der beskrives i lov-  

bemærkningerne, afsnit 4.3: Oplevelse af at skulle udføre opgaver, som det – pga. 

driftsherrens dispositioner og organisering af arbejdet og behandlingsstedet - ikke er 

muligt at varetage fagligt forsvarligt, samt usikkerhed om det individuelle ansvar for 

fejl og deraf følgende bekymring om sanktioner, som ikke skyldes den enkelte ergo-       

terapeut, men derimod forhold, som kan tilskrives driftsherren, herunder normering, 

ledelse, kompetenceudvikling mv.  

 

Vi er derfor meget tilfredse med, at det i lovbemærkningerne slås fast, at driftsherren 

skal sørge for, at behandlingsstederne har tilstrækkelit personale og bemanding, og 

at medarbejderne har de fornødne faglige kvalifikationer samt det tilstrækkelige og 

nødvendige udstyr. Selv om det af lovbemærkningerne fremgår, at der ikke på for-       

hånd udtømmende kan redegøres for driftherrens konkrete forpligtelser, forventer 

Ergoterapeutforeningen at lovgivningen afstedkommer, at der fastsættes forpligten-                     

de og entydige regler for regioner, kommuner og private behandlingssteder med 

henblik på såvel patientsikkerhed som den enkelte sundhedspersons retssikkerhed. 

 

Ergoterapeutforeningen uddyber gerne dette høringssvar. 

 

Med venlig hilsen 

 
Tina Nør Langager 
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