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Ergoterapeutforeningen takker for at være høringspart vedrørende ovennævnte 
høring. 
 
Ergoterapeutforeningen vil gerne kvittere både for samarbejdet om ændringen af 
nærværende bekendtgørelse samt at mange af arbejdsgruppens anbefalinger er 
indarbejdet i nærværende udkast. Samlet set fremstår både formålet med patient-
journalerne samt ansvaret for disse tydeligere. 
 
I det følgende fremgår først Ergoterapeutforeningens overordnede bemærkninger 
til udkastet og herefter enkelte bemærkninger til den konkrete lovtekst. 
 
Ergoterapeutforeningen vurderer, at den fælles vejledning for sektoren ”Små au-
toriserede grupper”, som er den eneste arbejdsgruppe, hvor Ergoterapeutforenin-
gen er repræsenteret i, er stærkt uhensigtsmæssig af hensyn til praksisgrupper-
nes forskellighed.  
 
Vi mener derfor fortsat, at specifikke vejledninger vil være langt mere overskue-
lige og anvendelige for faggrupperne, myndighederne og patienterne.  
 
Ergoterapeutforeningen foreslår derfor, at der, udover sektorspecifikke vejlednin-
ger, udarbejdes vejledninger til specifikke faggrupper. Vi stiller os meget gerne til 
rådighed i forhold til et sådant arbejde. 
 
Ergoterapeutforeningens bemærkninger til udkastet er som følger: 
 
§8  
Ergoterapeutforeningen vil gerne påpege, at det af sociale og sundhedsmæssige 
årsager er uhensigtsmæssigt, at autoriserede sundhedspersoner ikke kan yde 
behandling i anonyme tilbud. Dette afskærer en gruppe af befolkningen, der af 
forskellige årsager, ikke ønsker at oplyse deres identitet, fra en nødvendig be-
handling. Styrelsen bør overveje, om der kan dispenseres yderligere fx i forbin-
delse med arbejdet med tilbud til socialt udsatte som hjemløse, mennesker der 
opholder sig illegalt i landet samt mennesker, der grundet en psykiatrisk lidelse, 
ikke ønsker at identificere sig. 
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§12 stk. 3 og §17 stk. 3 
 
Ergoterapeutforeningen mener principielt, at autoriserede sundhedspersoner bør 
identificere sig med navn. Vi møder vores patienter med tillid og gensidig 
fornavnesudveksling er vigtig for relationen. Samtidig er der øget fokus på 
sikkerhedshensynet til personalet. Det er ønskværdigt med en pragmatisk løsning 
for de arbejdspladser og sundhedspersoner, der ønsker det med brug af f.eks. 
initialer.  
 
Vi vil samtidig henlede Styrelsens opmærksomhed på, at der, i fald udkastet op-
hæves til lov, vil være anden lovgivning, der står i modstrid til dette. Det vil såle-
des kræve konsekvensændringer på andre relevante områder, herunder i udka-
stet til ”Bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling 
og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger, samt logning m.v.”, 
der var i høring i begyndelsen af december 2020.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Tina Nør Langager 
Formand for Ergoterapeutforeningen 
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