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Folketingets Sundhedsudvalg har den 16. marts 2011 stillet følgende spørgs-
mål nr. 545 (Alm. del) til indenrigs- og sundhedsministeren, som hermed be-
svares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra René Skau Björnsson (S).

Spørgsmål nr. 545:
’’Ministeren anmodes om at indhente en redegørelse fra Sundhedsstyrelsen 
om konsekvenserne for den enkelte fysioterapeut i forhold til autorisationslo-
ven, såfremt fysioterapeuten i overensstemmelse med kommunens ”serviceni-
veau”, men i strid med anerkendte faglige standarder yder mangelfuld behand-
ling eller indstiller behandlingen af en patient, der har brug for genoptræning 
efter sundhedslovens § 140.”

Svar:
Det fremgår af autorisationslovens § 17, at autoriserede sundhedspersoner 
under udøvelsen af deres virksomhed er forpligtet til at udvise omhu og sam-
vittighedsfuldhed. Det fremgår af klage- og erstatningsloven, at Sundhedsvæ-
senets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede 
sundhedspersoners faglige virksomhed. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn 
kan tage stilling til, om der er grundlag for at kritisere den faglige virksomhed, 
der er udøvet af de sundhedspersoner, der klages over. Ved afgørelsen af, om 
der er grundlag for kritik, vurderer Disciplinærnævnet, om der er handlet under 
normen for almindelig anerkendt faglig standard. Denne norm er en retlig 
standard, der kan flytte sig over tid.

Hvis en sundhedsperson oplever, at de givne rammer for vedkommendes virk-
somhedsudøvelse bliver af en sådan beskaffenhed, at vedkommende ikke 
længere har mulighed for at varetage sine opgaver på et sundhedsfagligt for-
svarligt niveau, påhviler det sundhedspersonen at udføre sine opgaver på 
bedste vis inden for de givne rammer og samtidig orientere sin foresatte om de 
utilstrækkelige rammer. 

I så fald vil sundhedspersonen ikke kunne udsættes for kritik for at have hand-
let under normen for almindelig anerkendt faglig standard. 
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