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Ergoterapeutforeningens høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse
om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder.
Ergoterapeutforeningen takker for invitationen som høringspart vedrørende
ovennævnte udkast til bekendtgørelse.
Ergoterapeutforeningen er generelt positiv overfor omlægning af Styrelsen for
Patientsikkerheds tilsyn fra et frekvensbaseret tilsyn til et risikobaseret tilsyn og
har ikke bemærkninger hertil.
Vi noterer os følgende jf. bekendtgørelsen i forhold til registrering:
§3. Registreringspligten efter §1, stk.1, omfatter ikke behandlingssteder, som udfører behandling udelukkende ved autoriserede psykologer.
Hertil vil vi gøre opmærksom på, at flere privatpraktiserende ergoterapeuter udbyder ydelser, der retteligt kan sammenlignes med psykologernes praksis, idet
der er tale om fx coaching og konsulentydelser. Derfor vil vi anbefale, at der differentieres mellem privatpraktiserende ergoterapeuter, der konkret praktiserer patientrettet behandling på baggrund af eksempelvis en diagnose overfor privatpraktiserende ergoterapeuter, der udøver en praksis som er baseret på konsulentfunktioner.
I tillæg hertil vil vi påpege, at en del privatpraktiserende ergoterapeuter ikke har
en klinik men udøver ergoterapi fx hos patienten eller for kommunens borgere på
konsulentbasis. Dette betyder, at deres praksis registreres på deres privatadresse på sundhed.dk. Kan dette forhold ændres i den nye registreringsform, da privatpraktiserende ergoterapeuter ikke har ydernummer og derfor ikke selv har adgang til ændringer i registrering på sundhed.dk?
Endelig må man forudse, at et forud indbetalt gebyr kan være problematisk i en
privatpraksis, der primært er baseret på konsulentydelser og måske i løbet af et
år ikke har patientrettede behandlinger. Derfor kunne vi anbefale, at der angives
et minimum af antal patientrettede behandlinger, før man er gebyrpligtig.

Ergoterapeutforeningen står naturligvis til rådighed for eventuelle uddybende
kommentarer i forhold til høringssvaret, og vi ser frem til at følge det fortsatte arbejde.
Med venlig hilsen

Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen

2/2

