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Høring over bekendtgørelse og vejledning om autoriserede sundhedspersoners brug af medhjælp 
Ergoterapeutforeningen har modtaget høringsskrivelsen og har følgende kommentarer. 
 
Vi finder grundlæggende, at det er en god ide at samle og modernisere de forskellige eksisterende vej-
ledninger for forskellige sundhedsfaggrupper i én bekendtgørelse og vejledning. 
  
I forhold til Vejledningens pkt. 2.6 om ansvarsforhold ved delegation af forbeholdt virksomhed vil vi an-
befale, at man tilføjer en passus om, at man skal tilstræbe skriftlighed ved bemyndigelser. Skriftlighed 
forebygger eventuel tvivl og minimerer risikoen for alle parter i forhold til uenighed om, hvorvidt og hvor-
ledes en bemyndigelse har fundet sted. 
 
I Vejledningens pkt. 3.6 om ansvarsforhold ved delegation af ikke-forbeholdt virksomhed står der i første 
afsnit, tredje linje ”Hvis medhjælpen…” Her må menes ’sundhedspersonen’, da der ikke er tale om be-
myndigelse, men delegering. Det samme må være tilfældet i næste afsnit, linje 6, hvor der igen står ”med-
hjælpen”. Her vil det i øvrigt også være anbefalelseværdigt at tilføje en passus om at tilstræbe skriftlighed 
ved delegationen. 

 
Vedrørende Vejledningens pkt. 4.3 Brug af medhjælp over landegrænser:  
Her står, at udenlandske sundhedspersoner uden dansk autorisation kan delegere ikke forbeholdt virksom-
hed til udførelse i Danmark. Argumentet er, at ”dette svarer til, at den udenlandske sundhedsperson selv 
udførte virksomheden i Danmark, hvilket almindeligvis vil være muligt, når der er tale om ikke forbe-
holdt virksomhed". Er dette ikke i modstrid med Autorisationsloven? En udenlandsk uddannet ergo-
terapeut med evt. udenlandsk autorisation må ikke praktisere ergoterapi i Danmark. Dette er kun lovligt 
med en dansk autorisation udstedt af Sundhedsstyrelsen. Hvis man ikke selv må praktisere i Danmark, 
hvorfor må man så delegere sin praksis? Der kan være tale om ergoterapeuter uddannet steder i verden, 
hvis uddannelseprogrammer og –standarder ikke kan anerkendes i Danmark. Man kan derfor ikke gå ud 
fra at, de kan foretage den fornødne og forsvarlige instruktion. Og hvordan vil patienter i øvrigt være 
stillet i forhold til Patientklagenævn m.m.? 
 
Ergoterapeutforeningen står naturligvis til rådighed for uddybning af vores kommentarer. 
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