Ministeriet for Sundhed og Ældre
Center for sundhedsjura og psykiatri

KL´s svar på høring af forslag til lov om ændring af lov om
autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig
virksomhed, lov om apoteksvirksomhed og forskellige andre lov
KL takker for muligheden for at afgive svar på forslag til lov om ændring
af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig
virksomhed, lov om apoteks-virksomhed og forskellige andre lov.
KL skal tage forbehold for en senere politisk behandling for økonomiske
konsekvenser.
KL har følgende bemærkninger:
Pkt. 2. Autorisation af ambulancebehandlere og registrering af
ambulancebehandlere med særlige kompetencer
KL har ingen bemærkninger.
Pkt. 3. Opgavespecifik autorisation af behandlerfarmaceuter og
apotekers pligt til at tilbyde genordination af dosisdispensering med
tilskud
Lovforslaget lægger op til en ny autorisation, behandlerfarmaceut, der
efter et kursusforløb af mindre varighed vil få mulighed for, at
genordinere et begrænset udvalg af lægemidler samt ordinere
dosisdispensering.
KL er positiv overfor, at man vil forbedre serviceniveauet for borgere ved
at gøre lægemidler lettere tilgængelige. Desuden er det positivt med
initiativer, der kan øge antallet af borgere med dosisdispensering.
KL antager, at man med lovforslaget og den efterfølgende
implementering fortsat sikrer patientsikkerheden på et højt niveau.
Pkt. 4. Organisatorisk ansvar
Lovforslaget lægger op til at styrke sundhedspersoners retssikkerhed
ved, at der fastsættes entydige regler for det ansvar, som driftsherrer i
kommuner og regioner har for organisering af behandlingssteder.
Herunder for tilstrækkeligt personale og bemanding og at personalet har
de nødvendige faglige kvalifikationer, ligesom pligten understreger, at
regionsråd og kommunalbestyrelser skal sikre det tilstrækkelige og
nødvendige udstyr, herunder IT, tydelig fordeling af ansvar og opgaver,
nødvendige instrukser og procedurer for de forskellige opgaver m.v.
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KL er som udgangspunkt indforstået med ledelsens ansvar for
organisering af behandlingssteder. Det indebærer bl.a., at man som
ledelse i en kommune er forpligtet til at understøtte, at kompetencer og
kapacitet matcher den givne opgave og for at tilrettelægge indsatsen
efter lokale forhold. Dette ansvar for en forsvarlig arbejdstilrettelæggelse
er allerede beskrevet i gældende lovgivning, bl.a. i autorisationslovens
bestemmelser om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af
medhjælp.
KL er i tvivl om, hvilken konsekvenser lovforslaget har i praksis bl.a.
henset til, at ledelsens ansvar allerede er beskrevet, jf. oven for. Dette
særligt når det af bemærkningerne til forslaget fremgår, at der "ikke
udtømmende på forhånd kan redegøres for de konkrete forpligtelser, som
følge af de forslåede regler, men forpligtelsen omfatter alle forhold, som
kan have betydning for, om sundhedspersoner kan varetage deres
opgaver fagligt forsvarligt og overholde de pligter, som følger af
lovgivningen".
KL noterer sig dog, at det af lovforslaget også fremgår, "der stilles ikke
med bestemmelsen krav om et givent niveau for bemandingen eller de
personalemæssige kompetencer". KL antager således, at det fortsat er
den lokale ledelses ansvar at sikre organisering og personale med de
nødvendige kompetencer og tillige, at Styrelsen for Patientsikkerhed i
deres tilsyn ikke med hjemmel i denne bestemmelse vil anlægge en ny
praksis over for kommuner og regioner, der fratager de autoriserede
sundhedspersoner den nødvendige daglige prioritering af opgaver i
sundhedsvæsenet. Krav til organisering, kapacitet og nødvendige
kompetencer i kommuner og regioner, som tilsynene evt. måtte medføre,
bør derfor fortsat ske i den løbende dialog med staten om forventninger
til opgaveudførelsen, herunder til de økonomiske rammer i kommuner og
regioner og ikke med hjemmel i denne bestemmelse og Styrelsen for
Patientsikkerheds tilsyn i øvrigt.
Med venlig hilsen
Hanne Agerbak, kontorchef for center for social og sundhed
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