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Bekendtgørelse om midlertidig tilladelse til kommunale hjemmesygeplejersker
til at udøve udvalgte former for lægevirksomhed i forbindelse med håndtering
af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)
I medfør af § 28 i lov om autorisation af sundhedsperso‐
ner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse
nr. 731 af 8. juli 2019, fastsættes:
Kapitel 1
Formål
§ 1. Formålet med denne bekendtgørelse er at sikre vare‐
tagelsen af behandlingsopgaverne i kommunalt regi i forbin‐
delse med håndteringen af Coronavirussygdom 2019 (CO‐
VID-19).
Kapitel 2
Midlertidig tilladelse til at udøve lægevirksomhed til
kommunale hjemmesygeplejersker
§ 2. Kommunalbestyrelsen kan meddele kommunale
hjemmesygeplejersker midlertidig tilladelse til at udøve læ‐
gevirksomhed, jf. § 6, nr. 1-5.
§ 3. Kommunalbestyrelsen har pligt til organisere deres
kommunale behandlingssteder på en sådan måde, at de kom‐
munale hjemmesygeplejersker er i stand til at varetage deres
opgaver fagligt forsvarlig og overholde de pligter, som føl‐
ger af lovgivningen.
§ 4. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der for
kommunale behandlingssteder findes en opdateret skriftlig
instruks med anvisninger af tilrettelæggelsen af lægevirk‐
somheden, jf. § 6, nr. 1-5. Instruksen skal endvidere inde‐
holde navnet på den eller de kommunale hjemmesygeplejer‐
sker, som har fået meddelt midlertidig tilladelse til at udøve

lægevirksomhed, samt hvilken form for lægevirksomhed,
der er meddelt tilladelse til, jf. § 6, nr. 1-5.
§ 5. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at de af in‐
struksen omfattede kommunale hjemmesygeplejersker, jf. §
4, 2. pkt., har de nødvendige kompetencer til at udøve læge‐
virksomhed, jf. § 6, nr. 1-5, og at de kommunale hjemmesy‐
geplejersker bliver bekendt med den skriftlige instruks, jf. §
4, 1. pkt.
§ 6. Kommunale hjemmesygeplejersker kan meddeleles
midlertidig tilladelse til følgende former for lægevirksom‐
hed:
1) pneumokokvaccinationer, under hensyntagen til at der
skal være adrenalin rådighed med henblik på behand‐
ling af eventuelt akut allergisk chok,
2) udtagelse af kapillærblodprøver og veneblodprøver,
3) anlæggelse af perifert venekateter,
4) anlæggelse af katetre igennem urinrør med henblik på
tømning af urinblæren samt skylning af allerede lagte
urinkatetre, og
5) udførelse af intravenøs væskebehandling med isotoni‐
ske væsker.
Kapitel 3
Ikrafttræden
§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i
Lovtidende.
Stk. 2. Bekendtgørelsen ophæves den 1. juli 2020.
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