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Høring over udkast til forslag til ændring af lov om autorisation af
sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om
anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile
Dansk Sygeplejeråd takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse med høring om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om anvendelse af tvang
ved somatisk behandling af varigt inhabile. Vi har følgende kommentarer
til de fem overordnede delelementer i lovforslaget.
1. Autorisation af osteopater
Dansk Sygeplejeråd finder, at det er godt, at der oprettes en autorisation
for osteopater samt en titelbeskyttelse, da det er med til at højne patientsikkerheden i den forstand, at der kommer øgede krav til at påtage sig
titlen. Det sker også i kraft af, at osteopater bliver underlagt tilsyn fra
Styrelsen for Patientsikkerhed.
2. Udvidet virksomhedsområde for tandlæger
Dansk Sygeplejeråd finder det glædeligt, at der åbnes op for lægernes
virksomhedsområde ved at udvide tandlægernes virksomhedsområde.
Vi ser frem til at debattere, om der også er andre områder, hvor det vil
være hensigtsmæssigt for patienterne, at andre sundhedsprofessionelle
får udvidet virksomhedsområdet.
3. Øget patientsikkerhed ved nåleakupunktur på brystkassen
Dansk Sygeplejeråd finder, at den foreslåede begrænsning på området
er for vidtgående. I stedet foreslår vi, at nåleakupunkturbehandling på
brystkassen skal kræve, at man har en fuld akupunktøruddannelse samt
at man er RAB-registreret og/eller sundhedsprofessionel. Vi mener, at
vores foreslåede ændring er med til at sikre patientsikkerheden.
4. Afskæring af administrativ klageadgang
Dansk Sygeplejeråd har ingen kommentarer til den beskrevne ændrede
procedure.
5. Ændring af betingelserne for tvangstilbageholdelse på sygehuse
Ingen specifikke kommentarer, da hensigten er at rette op på en fejl i forhold til forkert henvisning.
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