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Høring over forslag til lov om ændring af lov om autorisation af
sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (herunder
forslag om mulighed for at ikkeautoriserede personer kan udføre
priktest)
Dansk Sygeplejeråd takker for muligheden for at afgive høringssvar i
forbindelse med lovforslag om mulighed for, at ikkeautoriserede personer kan udføre priktest.
Dansk Sygeplejeråd mener, at priktests udelukkende skal kunne foretages af autoriserede sundhedspersoner. Vi mener, at der i hvert enkelt tilfælde skal foretages en faglig vurdering af nødvendigheden af
at udføre priktest, samt viderehenvisning til en praktiserende læge.
Derfor kan vi ikke bakke op om forslaget, som vil give ikkeautoriserede personer beføjelser som autoriserede sygeplejersker ikke har i
dag jf. autorisationsloven.
Vi mener, det er helt afgørende, at personer der udfører priktest har
den nødvendige faglige viden og kompetencer til at vurdere og vejlede borgeren om resultatet. Ellers kan det resultere i, at borgere kan
få overleveret dårlige nyheder af ikkeautoriserede personer.
Lovforslaget skaber desuden forvirring om definitionen af priktest, når
det udelukkende anvendes i relation til blodsukkermåling. Lovforslaget bør derfor præciseres, eftersom det i praksis vil medføre, at alle
ikkeautoriserede personer fremover kan udføre alle former for priktest
uanset hvilken sygdom eller tilstand man tester for, herunder også allergitest.
Netop inden for allergipriktests er det særligt vigtigt, at det er en autoriseret sundhedsprofessionel med specialviden og kompetencer inden for allergi, der udfører allergi testen, fordi sundhedspersonen skal
kunne handle hurtigt og korrekt, hvis en borger udvikler et allergisk
chok.
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Dansk Sygeplejeråd foreslår, at der i stedet for ses nærmere på en
udvidelse af sygeplejerskers virksomhedsområde i forhold til at foretage undersøgelser som priktest, uden det kræver en rammeordination fra en læge. Inden for den nuværende lovgivning kan testen udføres af en læge eller dennes medhjælp, men Dansk Sygeplejeråd
ser gerne, at det bliver bredt ud til også at gælde sygeplejesker.
Det begrunder vi med at sygeplejersker har faglig viden om symptomer på sygdom og er i stand til fagligt at vurdere nødvendigheden af
at udføre en priktest.
Dansk Sygeplejeråd foreslår derfor, at autoriserede sundhedspersoner som sygeplejersker fremover kan foretage priktest i form af en
blodprøve uden at der skal forelægge en rammeordination fra lægen.
Dansk Sygeplejeråd er desuden bekymrede for de kommercielle konsekvenser, som lovgivningen kan få. Den opsporende og sundhedsfremmende effekt af lovforslaget bør indgå i en samfundsmæssig
sundhedsplanlægning.
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