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Svar på høring over udkast til lov om ændring af lov om autorisation 
af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og sundheds-
loven

Sundheds- og Ældreministeriet har den 11. februar 2020 sendt udkast til forslag til 
lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig 
virksomhed og sundhedsloven i høring. 

Med lovudkastet indføres blandt andet en bemyndigelse til, at sundhedsministeren 
kan fastsætte regler om, at autorisationsloven ikke skal gælde for sundhedsfaglig 
virksomhed, der udøves af personer uden autorisation, når der er tale om personer, 
der opholder sig her i landet i en kortere periode med henblik på behandling af pro-
fessionelle sportsudøvere og fremmede militære styrker. 

Lovforslaget gør det muligt for de omfattede personer at udøve behandling og be-
nytte beskyttet titel uden dansk autorisation i forbindelse med de to nævnte situatio-
ner. 

Endvidere indebærer lovforslaget, at sundhedsloven ikke gælder for behandling, der 
udføres af den pågældende persongruppe, ligesom den omfattede behandling vil 
falde uden for Patienterstatningens dækningsområde, Styrelsen for Patientklagers og 
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns kompetence til behandling af klager samt Sty-
relsen for Patientsikkerheds tilsyn. 

Danmarks Apotekerforening er enig i, at de foreslåede regler er hensigtsmæssige i 
de to afgrænsede situationer. Apotekerforeningen finder det væsentligt, at det også i 
forbindelse med udnyttelsen af den foreslåede hjemmelsbestemmelse klart afgræn-
ses, i hvilke tilfælde og under hvilke betingelser undtagelsen fra kravet om autorisa-
tion kan finde anvendelse. 

Det fremgår ikke udtrykkeligt af lovforslaget, om adgangen til at udøve behandling 
uden dansk autorisation også omfatter adgang til at udstede recepter. 

Apotekerforeningen lægger imidlertid på baggrund af telefonisk kontakt til ministeriet 
til grund, at reglerne for apotekernes ekspedition af udenlandske recepter vil gælde 
uændret. 

Det indebærer, at apotekerne efter gældende regler i Lægemiddelstyrelsens be-
kendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler alene kan ekspedere 
recepter udstedt af læger, tandlæger og dyrlæger, der er autoriseret i et andet EU-
/EØS-land. Recepter udstedt af andre sundhedspersoner, herunder læger m.v. auto-
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riseret uden for EU-/EØS kan ikke ekspederes på apoteker i Danmark. Det kan hen-
sigtsmæssigt præciseres i lovforslagets bemærkninger.

Med venlig hilsen

Merete Kaas
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