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Høringssvar: Høring over forslag til lov om ændring af lov om autorisation af 
sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og lov 
om lægemidler (Indførelse af et forbeholdt virksomhedsområde for sygeple-
jersker og udvidelse af jordemødres forbeholdte virksomhedsområde) 
 
Danske Professionshøjskoler takker for indkaldelsen til høring over forslag om lov om ændring af lov om au-
torisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og lov om lægemidler 
(Indførelse af et forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker og udvidelse af jordemødres forbeholdte 
virksomhedsområde). 

Danske Professionshøjskoler har følgende overordnede bemærkninger

Danske Professionshøjskoler bakker op om, at sygeplejersker får et forbeholdt virksomhedsområde samt at 
jordemødrenes forbeholdte virksomhedsområde udvides. Danske Professionshøjskoler vurderer, at det vil 
skabe mere fleksibilitet og styrket effektivitet i sundhedsvæsenet.

Danske Professionshøjskoler vurderer endvidere, at det vil være afgørende for en vellykket implementering 
af sygeplejerskernes forbeholdte virksomhedsområde samt udvidelsen af jordemødrenes forbeholdte virk-
somhedsområde, at ændringerne afspejles i professionshøjskolernes grund- og eftervidereuddannelser in-
den for sygepleje og jordemoderkundskab, herunder i uddannelsernes indhold og læringsmål. 

Danske Professionshøjskoler opfordrer desuden til, at der igangsættes en dialog om, hvordan et forbeholdt 
virksomhedsområde for sygeplejersker og en udvidelse af virksomhedsområdet for jordemødre på den korte 
bane kan understøttes via efter- og videreuddannelse, udviklet i tæt samspil mellem professionshøjskolerne 
og praksis.

Danske Professionshøjskoler har følgende konkrete bemærkninger til lovforslaget 

Bemærkninger til lovforslagets § 54, stk. 7:

Det fremgår af lovforslagets § 55, stk. 5 til bestemmelserne om det forbeholdte virksomhedsområde for hen-
holdsvis jordemødre og sygeplejersker, at ”sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om den virk-
somhed, der er omfattet af stk. 4, og om afgrænsningen heraf”.

Danske Professionshøjskoler opfordrer i den forbindelse til, at der igangsættes et arbejde for grundigt at be-
skrive det forbeholdte virksomhedsområde for sygeplejersker og udvidelsen af jordemødrenes forbeholdte 
virksomhedsområde. Danske Professionshøjskoler vil konkret opfordre til, at der udarbejdes en vejledning til 
den foreslåede lov, som har samme grundighed som det eksisterende cirkulære (Cirkulære nr. 149 af 8. au-
gust 2001 om jordemodervirksomhed). Dette vil bidrage til at skabe tydelighed ift. lovens implikationer for til-
rettelæggelsen af professionsbacheloruddannelserne for jordemødre og sygeplejersker. 
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Øvrige bemærkninger
 
I tillæg til de ovenstående bemærkninger, vil Danske Professionshøjskoler gøre opmærksom på, at der i de 
almindelige bemærkninger til lovforslaget er visse uklarheder i beskrivelsen af jordemødres nuværende virk-
somhedsområde. 

o Fx fremgår det implicit af de almindelige bemærkninger afsnit 2.2.2.2. Lægemiddellovgiv-
ning, tilknytning til industrien og apotekeres udøvelse af visse former for sundhedsfaglig virk-
somheddet, at jordemødre ikke har ordinationsret. Jordemødre har både ordinations- og rek-
visitionsret til visse lægemidler.

o Jordemødres nutidige virksomhedsområde fremstilles, i afsnittet bemærkninger til lovforsla-
gets enkelte bestemmelser til nr. 5, mere begrænset end det er. Fx fremgår det ikke, at bar-
sel, i op til 14 dage efter fødslen, er en væsentlig del af jordemoderens virksomhedsområde. 
Jordemødre må i dag fx udtage blodprøver på både mødre og børn og arbejder i praksis i 
dag i vid udstrækning med efterfødsel og barsel.

o Lovforslaget tager ikke højde for, at mange jordemødre arbejder i almen praksis og hos spe-
ciallæger, herunder bl.a. med antikonception og fertilitetsbehandling.

Endelig vil Danske Professionshøjskoler i forlængelse af lovforslagets formål om at skabe en mere fleksibel 
brug af kompetencer mhp. at sikre personale nok og mere tid til patienten, opfordre til, at muligheden for at 
jordemødre kan få adgang til specialuddannelsen i sundhedspleje afsøges. Adgangen vil give jordemødre 
bedre mulighed for at anvende deres kompetencer inden for familieområdet og det reproduktive område bre-
dere.

Med venlig hilsen
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