Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af
medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)
I medfør af § 18 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1350 af 17. december 2008, og i medfør af § 220 i sundhedsloven, jf.
lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008, fastsættes:
§ 1. En sundhedsperson, der er autoriseret i henhold til lov om autorisation af sundhedspersoner
og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven), kan delegere alle former for forbeholdt
sundhedsfagligt virksomhed, jf. autorisationslovens § 1, stk.3, til en medhjælp, jf. dog §§ 2 og 3.
Stk. 2. En autoriseret sundhedsperson, der delegerer sundhedsfaglig virksomhed til en medhjælp,
kan beslutte, at videredelegation ikke må finde sted.
§ 2. Følgende former for forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed kan ikke delegeres til en
medhjælp:
1) Udfærdigelse af erklæringer til offentligt brug, jf. autorisationslovens § 20, stk. 2.
2) Udfærdigelse af recepter, jf. bekendtgørelse nr. 155 af 20. februar 2007 om recepter § 1.
3) Udfærdigelse af dødsattester, jf. sundhedsloven § 182.
4) Ligsyn til afgørelse af, om dødsfald er indtrådt, jf. sundhedslovens § 178.
5) Klinisk undersøgelse af hjernefunktionen for at stille diagnosen hjernedød, jf. § 4 i
bekendtgørelse 1249 af 6. december 2006 om dødens konstatering ved uopretteligt ophør af al
hjernefunktion.
6) Beslutninger om iværksættelse, efterprøvelse mv. af tvangsforanstaltninger, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 om anvendelse af tvang i psykiatrien.
7) Kosmetisk behandling med mindre dette er hjemlet i bekendtgørelse nr. 1245 af 24. oktober
2007 om kosmetisk behandling.
§ 3. Den autoriserede sundhedsperson skal sikre sig, at medhjælpen er kvalificeret til og har
modtaget instruktion i at udføre opgaven.
Stk. 2. Den autoriserede sundhedsperson skal i fornødent omfang føre tilsyn med medhjælpens
udførelse af virksomheden.
§ 4. På sygehuse, klinikker, plejehjem og andre lignende institutioner har ledelsen ansvaret for, at
der foreligger instruks for en fagligt forsvarlig tilrettelæggelse af delegeret virksomhed, herunder at
medhjælperne er instrueret og oplært heri.
Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan udstede påbud og forbud over for ledelsen af en af stk. 1 omfattede
institutioner, der drives af en kommunalbestyrelse eller et regionsråd, hvis ledelsen ikke opfylder
sin forpligtelse efter stk. 1.
§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.
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