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Ergoterapeutforeningen har med stor interesse læst udkast til Bekendtgørelse om 
reklame mv. for medicinsk udstyr, udkast til Bekendtgørelse om reklame mv. for 
lægemidler, samt udkast til Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til 
lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk ud-
styr. Ergoterapeutforeningen beklager det sene høringssvar, men vi er først nu 
blevet gjort opmærksom på høringen, da vi ikke er inviteret til at kommentere på 
denne høring.  

Ergoterapeutforeningen undrer sig over, at ergoterapeuter ikke inkluderes i per-
sonkredsen af sundhedspersoner i § 1, stk. 3 i Bekendtgørelse om reklame mv. 
for lægemidler og § 1. stk. 3 i Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk ud-
styr. Da det fremgår af § 58 i Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundheds-
personer og om sundhedsfaglig virksomhed, at ergoterapeuter er autoriseret som 
sundhedspersoner.  

Vi har tidligere rettet henvendelse ministeriet sammen med Danske Fysioterapeu-
ter, hvor vi har gjort opmærksom på, at vi mener, at det er nødvendigt at udvide 
personkredsen bl.a. med henvisning til, at andre faggrupper end de hidtil omfat-
tede skal kunne deltage i det tværfaglige samarbejde. Vi finder det beklageligt, at 
hverken udkast til bekendtgørelserne eller i høringen forholder sig til henvendel-
serne eller argumenter, der er fremført. 

I lighed med faggrupper som fx jordmødre, sygeplejersker og kliniske diætister 
indgår ergoterapeuter i et tværfagligt samarbejde overalt i sundhedsvæsenet. I 
dette samarbejde er det relevant for ergoterapeuter i lige så høj grad som deres 
andre sundhedsfaglige kollager, der har berøring med medicovirksomheder, at 
have et udbytterigt samarbejde med lægemiddel- og medicinindustrien, der sikrer 
tillid til dem som uvildige fagpersoner. 
 
De sundhedsfaglige kollegaer forventer i mange tilfælde, at ergoterapeuter ken-
der mekanismerne bag den ordinerede medicin og de præparater, der anvendes i 
behandlingen. Som eksempler kan nævnes, at ergoterapeuter ikke kan bestille 
f.eks. materiale til patienter eller få adgang til databaser, fordi de ikke anses som 
”sundhedspersoner”. 
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Vi finder det uforståeligt, at sundhedspersoner, der er underlagt autorisationslo-
vens bestemmelser, bliver begrænset i deres virke. Særligt uforståeligt er det na-
turligvis, at en elev inden for et af de godkendte fag kan deltage i arrangementer 
m.v., når en autoriseret ergoterapeut ikke kan. 
 
Vi finder, at udelukkelsen af ergoterapeuter ikke er i overensstemmelse med de 
bestræbelser, som finder sted over alt i sundhedsvæsenet om at øge fleksibilite-
ten og det tværfaglige samarbejde til gavn for patienten. 
 
Ergoterapeutforeningen står til rådighed for en yderligere uddybning af vores hø-
ringssvar.  
 
Med venlig hilsen 
 
Annemarie Knigge 
Afdelingschef for Fag & Politik 
Ergoterapeutforeningen 
 


