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Høring over udkast til bekendtgørelse om regler og krav til ind-
hold og omfang af kursus i at forebygge, erkende og håndtere 
skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen samt 
opkrævning af gebyr for registrering af kurset 
 
Dansk Sygeplejeråd takker for muligheden for at afgive høringssvar til 
udkast til bekendtgørelse om regler og krav til indhold og omfang af 
kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter 
nåleakupunktur på brystkassen samt opkrævning af gebyr for regi-
strering af kurset. 
 
Bemærkninger 
Dansk Sygeplejeråd finder, at det er godt, at autoriserede sundheds-
personer, herunder sygeplejersker, kan undtages dele af kurset i nå-
leakupunktur i brystkassen. Dog er der nogle uklarheder i det frem-
sendte udkast, som bør uddybes i bekendtgørelsen. De to uklarheder 
fremgår nedenfor. 
 
Uklart undervisningsmæssigt indhold for autoriserede sund-
hedspersoner 
I beskrivelsen af de to uddannelsesforløb (bilag 1 og bilag 2 i be-
kendtgørelsesudkastet) fremgår det uklart, hvad den konkrete under-
visning vil indeholde på de to uddannelsesforløb. Af høringsbrevet 
fremgår det, at det er deltagernes forudsætninger, der afgør, hvilket 
forløb de skal deltage i, men det er ugennemskueligt, hvad personer 
med en sundhedsfaglig baggrund på minimum professionsbachelorni-
veau skal undervises i. Dette bør gøres tydeligere. Der bør her tages 
hensyn til, hvad de sundhedsprofessionelle allerede har kompetence 
til. De har f.eks. forudsætninger for at yde udvidet førstehjælp. 
 
Der bør være krav til underviserkompetencer 
Af bekendtgørelsens § 3 fremgår det, at uddannelsen gennemføres af 
den udbyder, som Styrelsen for Patientsikkerhed har indgået aftale 
med. Der er ikke beskrevet nogen krav til underviserkompetencer, og 
derfor kan der være en bekymring for, at undervisningen ikke vareta-
ges af personer med en sundhedsfaglig baggrund og med manglende 
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kendskab til nåleakupunktur i brystkassen. Dette bør være et mini-
mumskrav til underviseren. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Grete Christensen 
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