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Høring over udkast til rapport med forslag til regulering af sundhedspersoners 
samarbejde med lægemiddel- og medicovirksomheder 
 
Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen har med interesse læst udkastet til rapport om samar-
bejdsrelationer mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien. 
 
Vi er grundlæggende enige i, at det er nødvendigt at have et sæt fintmaskede regler for samarbejdet, og 
dette finder vi afspejlet i udkastet til rapporten. 
 
Vi har dog en væsentlig indvending: Der lægges op til, at reglerne skal omfatte en uændret personkreds. 
Det er vi uenige i, idet vi vil opfordre til, at ergoterapeuter og fysioterapeuter bliver omfattet af reglerne. 
 
Der henvises i rapporten alene til, at Sundhedsstyrelsen har vurderet, at det ikke er ”fagligt relevant” at 
omfatte flere sundhedspersoner. Vi er bekendt med, at der er rettet henvendelse til arbejdsgruppen om at 
udvide personkredsen bl.a. under henvisning til, at andre faggrupper end de hidtil omfattede skal kunne 
deltage i tværfaglige samarbejder. Vi finder det beklageligt, at rapporten ikke forholder sig til hverken hen-
vendelserne eller de argumenter, der er fremført.  
 
Fysioterapeuter og ergoterapeuter indgår i tværfaglige samarbejder over alt i sundhedsvæsenet. De sund-
hedsfaglige kolleger forventer i mange tilfælde, at terapeuterne kender mekanismerne bag den ordinerede 
medicin og de præparater, der anvendes i behandlingen. Dette gælder ikke mindre det medicotekniske 
udstyr f.eks. hjælpemidler, som også er omfattet af reglerne.  
 
Som eksempler kan nævnes, at terapeuter ikke kan bestille f.eks. materiale til patienter eller få adgang til 
databaser, fordi de ikke anses som ”sundhedspersoner”. 
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Som et andet eksempel kan nævnes Sundhedsstyrelsens rapport for rygbehandling, hvor der er beskrevet, 
hvordan fysioterapeuter skal være i front som sundhedspersoner. De har patienten til undersøgelse og 
diagnosticering og forholder sig til deres smertebehandling, herunder medicinering. Det stiller krav til et 
tæt samarbejde mellem læger og fysioterapeuter. Derfor er tværfaglig deltagelse i bl.a. netværksmøder 
med fælles undervisning - herunder også om medicinering - særdeles relevant. Ikke mindst fordi medicinal-
industrien deltager. Samme problemstilling gør sig gældende med de nye fælles akutmodtagelser, FAM. 
 
Vi finder det uforståeligt, at sundhedspersoner, som er underlagt autorisationslovens bestemmelser, bliver 
begrænset i deres virke. Særligt uforståeligt er det naturligvis, at en elev inden for et af de godkendte fag 
kan deltage i arrangementer m.v., når en autoriseret terapeut ikke kan. 
 
Vi finder, at udelukkelsen af ergoterapeuter og fysioterapeuter desværre ikke er i overensstemmelse med 
de bestræbelser, som finder sted over alt i sundhedsvæsenet om at øge fleksibiliteten og det tværfaglige 
samarbejde til gavn for patienten. 
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