
UDKAST 

til 

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af 

lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 

(Autorisation af osteopater, ambulancebehandlere og behandlerfarmaceuter, ændring af 

tandlægers og kiropraktorers virksomhedsområder samt forbud mod konstruktion af en 

kunstig hymen) 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: 

I medfør af § 9, stk. 31, i lov nr. 656 af 8. juni 2016 om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og 

om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love, jf. § X, stk. 4,2 i lov nr. X af X om X, § 43 i lov nr. 1734 af 27. 

december 2016 om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om en 

brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere, § 44 i lov nr. 727 af 8. juni 2018 om ændring af lov om 

autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af 

varigt inhabile, § 9, stk. 25, i lov nr. 1555 af 18. december 2018 om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om 

sundhedsfaglig virksomhed, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love, § 36 i lov nr. 502 af 1. maj 

2019 om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, § 37 i lov nr. 503 af 1. maj 

2019 om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, § 48 i lov nr. 506 af 1. maj 

2019 om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. og lov om autorisation af sundhedspersoner og om 

sundhedsfaglig virksomhed, og § 4, stk. 29, i lov nr. 507 af 1. maj 2019 om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af 

sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, bestemmes: 

 

§ 1 

I lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig 

anordning nr. 1472 af 16. december 2013, som ændret ved anordning nr. 994 af 2. juli 2018, foretages følgende ændringer: 

1. I § 1, stk. 3, indsættes efter »kiropraktorer,«: »fysioterapeuter, osteopater,«, og »og optometrister samt tandplejere« 
ændres til: », optometrister og tandplejere samt behandlerfarmaceuter«. 

2. I § 4 ændres »speciallæge eller specialtandlæge« til: »speciallæge, specialtandlæge eller ambulancebehandler med 
særlig kompetence (paramediciner)«. 

3. I § 21, stk. 1, 1. pkt., ændres »og optometrister« til: », optometrister og behandlerfarmaceuter«. 

4. I § 41, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »læger«: », og af læger ansat i sygehusvæsenet under en persons 
sygehusindlæggelse«. 

5. I § 41, stk. 1, indsættes som 3. pkt.: 
 
»I tilfælde af behandlingskrævende akutte abstinenser skal ordinationen foretages straks.« 

6. § 49 affattes således: 

»§ 49. Tandlægevirksomhed omfatter forebyggelse af instrumentel og medikamentel art, diagnostik og behandling af 
anomalier, læsioner og sygdomme i tænder, mund og kæber. 

Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om afgrænsningen af tandlægers og lægers 
virksomhedsområder indbyrdes, herunder regler om, at tandlægevirksomhed under visse betingelser kan omfatte anden 
virksomhed end den virksomhed, der er nævnt i stk. 1. 

Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte krav til uddannelse og ansættelsessted som betingelse for, at 
tandlæger må udføre den virksomhed, der er nævnt i stk. 2.« 

7. § 52 affattes således: 



»§ 52. Autorisation som kiropraktor meddeles den, der har bestået dansk eller færøsk kiropraktoreksamen eller en 
udenlandsk eksamen, der kan sidestilles hermed, jf. §§ 2 og 3. 

Stk. 2. Ret til at betegne sig som kiropraktor har kun den, der har autorisation som kiropraktor. 
Stk. 3. Ret til at udøve kiropraktorvirksomhed har kun den, der har autorisation som kiropraktor, jf. dog stk. 5. 
Stk. 4. Kiropraktorvirksomhed omfatter diagnostik, forebyggelse og kiropraktisk behandling af biomekaniske 

funktionsforstyrrelser i rygsøjle, bækken og ekstremiteter, jf. dog stk. 5. 
Stk. 5. Kiropraktorer, læger, osteopater og fysioterapeuter har ret til at udføre manipulationsbehandling af rygsøjlen. Det 

samme gælder registrerede alternative behandlere med minimum 250 timers uddannelse inden for manuel behandling. 
Stk. 6. Manipulationsbehandling af kroppens perifere led, ledmobilisering af ryggen og kroppens perifere led og 

bløddelsbehandling er ikke forbeholdt autoriserede sundhedspersoner eller andre. 
Stk. 7. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om den virksomhed, der udøves i medfør af stk. 4 og 5, og 

afgrænsningen heraf.« 

 

8. Efter kapitel 24 a indsættes i afsnit II: 

»Kapitel 24 b  

Osteopater 

Autorisation  

§ 70 b. Autorisation som osteopat meddeles den, der har gennemført uddannelse og bestået eksamen i henhold til 
regler fastsat af Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. stk. 4. 

Stk. 2. Ret til at betegne sig som osteopat har kun den, der har autorisation som osteopat. 
Stk. 3. Behandlingssteder omfattet af registreringspligten efter sundhedslovens § 213 c, stk. 1, hvor autoriserede 

osteopater udøver behandling, skal, senest 6 måneder efter at osteopaten er meddelt autorisation, registrere den 
osteopatiske virksomhed. 

Stk. 4. Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter regler om uddannelsesmæssige krav, der stilles til en osteopat, 
herunder krav til niveau, indhold og varighed for uddannelser og eksamener, og om nedsættelse af et rådgivende forum om 
osteopati. 

Stk. 5. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om udøvelse af virksomhed som osteopat og om afgrænsning 
af virksomheden.« 

Kapitel 24 c  

Ambulancebehandlere 

Autorisation  

§ 70 c. Autorisation som ambulancebehandler meddeles den, der har bestået dansk eller færøsk eksamen som 
ambulancebehandler eller en udenlandsk eksamen, som kan sidestilles hermed, jf. §§ 2 og 3. 

Stk. 2. Ud over personer omfattet af stk. 1 meddeles autorisation som ambulancebehandler den, der har gennemført 
dansk eller færøsk videregående ambulanceuddannelse og et efterfølgende opkvalificerende forløb. 

Stk. 3. Ret til at betegne sig som ambulancebehandler har kun den, der har autorisation som ambulancebehandler. 
Stk. 4. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om udøvelse af virksomhed som ambulancebehandler og om 

afgrænsning heraf. 

Ambulancebehandlere med særlig kompetence (paramedicinere)  

§ 70 d. En person må ikke uden særlig tilladelse fra Landslægen betegne sig som ambulancebehandler med særlig 
kompetence eller paramediciner. 

Stk. 2. Tilladelse meddeles den, der har bestået dansk eller færøsk eksamen som ambulancebehandler med særlig 
kompetence (paramediciner) eller en udenlandsk eksamen, som kan sidestilles hermed, jf. §§ 2 og 3. 

Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om udøvelse af virksomhed som ambulancebehandler med 
særlig kompetence (paramediciner) og om afgrænsning heraf. 

Kapitel 24 d  

Behandlerfarmaceuter 

Autorisation  



§ 70 e. Autorisation som behandlerfarmaceut meddeles den, der har bestået kursus i behandlerfarmaci eller en 
udenlandsk uddannelse, der kan sidestilles hermed, og som har 
1) bestået dansk eller færøsk kandidateksamen i farmaci, 
2) bestået dansk eller færøsk kandidateksamen i farmaceutisk videnskab og et gennemført studieophold på et dansk eller 
færøsk apotek eller 
3) bestået en udenlandsk uddannelse, som kan sidestilles med den uddannelse, der er nævnt i nr. 1 eller 2. 

Stk. 2. Ret til at betegne sig som behandlerfarmaceut har kun den, der har autorisation som behandlerfarmaceut. 
Stk. 3. Ret til at udøve virksomhed som behandlerfarmaceut har kun den, der har autorisation som behandlerfarmaceut, 

og kun som led i arbejdet på et apotek eller en apoteksfilial. 
Stk. 4. Virksomhed som behandlerfarmaceut omfatter: 

1) Ordination af dosisdispensering med tilskud af lægeordineret medicin til patienter, der er i stabil behandling, og hvor der 
foreligger en aktiv ordination. 
2) Genordination af visse receptpligtige lægemidler til patienter, som er i stabil behandling hermed, jf. stk. 9. Et 
genordineret lægemiddel må kun udleveres én gang og i mindste pakning. 

Stk. 5. Lægers og tandlægers virksomhed berøres ikke af bestemmelserne i stk. 3 og 4. 
Stk. 6. Behandlerfarmaceuten skal orientere patientens egen læge om de genordinationer og ordinationer af 

dosisdispenseringer med tilskud, som behandlerfarmaceuten foretager. Behandlende læge har adgang til efterfølgende at 
omgøre behandlerfarmaceutens ordination af dosisdispensering, hvis lægen vurderer, at ordinationen er uhensigtsmæssig. 

Stk. 7. Genordination og ordination af dosisdispensering med tilskud kan ikke delegeres til en medhjælp.  
Stk. 8. Sundhedsstyrelsen fastsætter regler om dansk kursus i behandlerfarmaci, herunder regler om niveau, indhold og 

varighed, og om udbud af kursus. 
Stk. 9. Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter regler om, hvilke receptpligtige lægemidler der kan genordineres efter 

stk. 4, nr. 2, og offentliggør en liste herover. 
Stk. 10. Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter nærmere regler om udøvelse af virksomhed som behandlerfarmaceut, 

herunder for behandlerfarmaceuters genordination og ordination af dosisdispensering med tilskud samt for 
behandlingsstedets instrukser herom.« 

9. Efter afsnit III indsættes: 

»Afsnit III a  

Forbud mod konstruktion af en kunstig hymen 

Kapitel 25 a  

§ 72 a. Det er ikke tilladt at konstruere en kunstig hymen for skedeindgangen.« 

10. § 74, stk. 3, ophæves. 

11. I § 74 indsættes som stk. 4: 
»Stk. 4. Høreapparatbehandling er ikke omfattet af bestemmelsen i stk. 2.« 

12. Efter § 74 indsættes i kapitel 26: 

»§ 74 a. Enhver må foretage nåleakupunkturbehandling, jf. dog stk. 2. 
Stk. 2. Nåleakupunkturbehandling på brystkassen er kun tilladt at udføre for følgende: 

1) Læger og kiropraktorer. 
2) Personer, der udfører akupunktur på brystkassen som led i offentlig sygehusbehandling. 
3) Personer, der har gennemført et kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på 
brystkassen. 

Stk. 3. Den, der efter stk. 2, nr. 3, udfører behandling med nåleakupunktur på brystkassen, skal oplyse brugerne om, at 
den pågældende har gennemført et kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på 
brystkassen. Ikke autoriserede sundhedspersoner, der har gennemført det kursus, der er nævnt i stk. 2, nr. 3, skal tillige 
have gennemført en sundhedsmæssig uddannelse på sammenlagt minimum 660 undervisningstimer, hvoraf 250 timer skal 
omfatte akupunktur, for at kunne udøve nåleakupunktur på brystkassen. 

Stk. 4. Den, der ønsker at udføre nåleakupunktur på brystkassen på baggrund af et gennemført kursus, jf. stk. 2, nr. 3, 
skal give meddelelse til Landslægen om, at kurset er gennemført, forinden den pågældende må foretage nåleakupunktur på 
brystkassen. Landslægen offentliggør en liste over de personer, der har gennemført kurset. 

Stk. 5. Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter efter konsultation med Sundhedsstyrelsen nærmere regler om krav til 
indhold og omfang af det kursus, der er nævnt i stk. 2, nr. 3. 

Stk. 6. Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter regler om, at den, der giver meddelelse til Landslægen efter stk. 4, 
opkræves et gebyr herfor.« 

13. I § 78 ændres »og § 70 a, stk. 2,« til: »§ 70 a, stk. 2, § 70 b, stk. 2, § 70 c, stk. 3, og § 70 e, stk. 2,«. 



14. I § 79 ændres »§ 52, stk. 3,« til: »§ 52, stk. 3 og 5,«, og »og § 68, stk. 4,« ændres til: »§ 68, stk. 4, og § 70 e, stk. 
3,«. 

15. Efter § 79 indsættes:  

»§ 79 a. Den, der i strid med § 72 a konstruerer en kunstig hymen for skedeindgangen, straffes med bøde.« 

§ 79 b. Den, der i strid med § 74 a, stk. 2 og stk. 3, 2. pkt., udfører nåleakupunktur på brystkassen, straffes med 
bøde.« 

16. Efter § 81 indsættes: 

»§ 81 a. En person, der uden tilladelse til at betegne sig som ambulancebehandler med særlig kompetence eller 
paramediciner, jf. § 70 d, stk. 1, giver udtryk for at besidde en sådan tilladelse, straffes med bøde.« 

17. I § 82 udgår: »§ 26, stk. 2,«. 

18. I § 89 indsættes efter »En person, der uden autorisation som læge«: »eller uden at være berettiget hertil i medfør af 

regler udstedt i medfør af § 49, stk. 2,«. 

 

§ 2 

Anordningen træder i kraft den 1. juli 2021. 

 

 

 

Givet på [Amalienborg], den [dato] 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl 

MARGRETHE R. 
 

 

  



 

Resumé 

1. Indholdet af anordningen 

Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven) er sat i kraft 

for Færøerne ved kongelig anordning nr. 1472 af 16. december 2013 og nr. 994 af 2. juli 2018. Siden den 

seneste anordning blev sat i kraft for Færøerne, er der i Danmark vedtaget en 5 ændringslove til 

autorisationsloven, som ved kongelig anordning kan sættes i kraft for Færøerne. Derudover omfatter 

anordningen 2 ændringslove, som ved kongelig anordning kan sættes i kraft for Færøerne, og som ikke har 

været overvejet ved udstedelse af den seneste anordning. 

Denne kongelige anordning omfatter ikrafttræden for Færøerne af nedenstående ændringslove: 

§ 1 i lov nr. 1734 af 27. december 2016. Der henvises til ændringslovens bemærkninger, jf. Folketingstidende 

2016-2017, Tillæg A, L 47 som fremsat. Med loven blev kiropraktorernes forbeholdte virksomhedsområde 

ændret, således at manipulationsbehandling af kroppens perifere led, ledmobilisering af ryggen og kroppens 

perifere led og bløddelsbehandling ikke længere er forbeholdt autoriserede sundhedspersoner eller andre. 

§ 1 i lov nr. 727 af 8. juni 2018. Der henvises til ændringslovens bemærkninger, jf. Folketingstidende 2017-

2018, Tillæg A, L 170 som fremsat. Med loven blev der indført en autorisationsordning for osteopater og en 

bemyndigelse til, at sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om, at tandlæger under visse 

betingelser f.eks. må foretage operative indgreb. Der blev med bemyndigelsen bl.a. lagt op til, at tandlægers 

virksomhedsområde for en særlig gruppe af specialtandlæger kunne udvides ud over det 

virksomhedsområde, som tandlæger havde efter daværende lovgivning.  

§ 1 i lov nr. 1555 af 18. december 2018. Der henvises til ændringslovens bemærkninger, jf. Folketingstidende 

2018-2019 (1. samling), Tillæg A, L 63 som fremsat. Med loven blev der indført en autorisationsordning for 

ambulancebehandlere, herunder også ambulancebehandlere med særlig kompetence (paramedicinere), 

samt en opgavespecifik autorisation for behandlerfarmaceuter, som er ansat på apoteker i primærsektoren. 

Den opgavespecifikke autorisation har givet behandlerfarmaceuter adgang til at genordinere visse 

lægemidler og ordinere dosisdispensering med tilskud, som hidtil var forbeholdt læger og tandlæger at 

ordinere. Det bemærkes, at der ikke med lovændringen er indført indskrænkninger i lægers og tandlægers 

adgang til at ordinere lægemidler omfattet af ordningen med genordination eller i lægers adgang til at 

ordinere dosisdispensering med tilskud. 

§ 1 i lov nr. 502 af 1. maj 2019. Der henvises til ændringslovens bemærkninger, jf. Folketingstidende 2018-

2019 (1. samling), Tillæg A, L 141 som fremsat. Med loven blev der indført et forbud mod konstruktion af en 

kunstig hymen (jomfruhinde). Forbuddet gælder offentlige såvel som private sygehuse og klinikker, og 

overtrædelse af forbuddet straffes med bøde. 

§ 1 i lov nr. 503 af 1. maj 2019. Der henvises til ændringslovens bemærkninger, jf. Folketingstidende 2018-

2019 (1. samling), Tillæg A, L 141 som fremsat. Med loven er stilles der krav til, at nåleakupunkturbehandling 

på brystkassen kun må foretages af 1) læger og kiropraktorer, 2) af personer, der udfører akupunktur på 

brystkassen som led i sygehusbehandling, eller 3) af personer, der har gennemført et kursus i at forebygge, 

erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen. Kravet om gennemførelse af 

et kursus gælder ikke læger og kiropraktorer og personer, der udfører akupunktur på brystkassen som led i 

sygehusbehandling. Overtrædelse af forbuddet straffes med bøde. 



§ 4 i lov nr. 506 af 1. maj 2019. Der henvises til ændringslovens bemærkninger, jf. Folketingstidende 2018-

2019 (1. samling), Tillæg A, L 164 som fremsat. Med loven tilvejebringes et udtrykkeligt hjemmelsgrundlag 

for, at sygehuslæger kan foretage lægelig stofmisbrugsbehandling af personer indlagt på sygehus. Samtidig 

tydeliggøres, at lægelige ordinationer som led i abstinensbehandling skal foretages straks i tilfælde af 

behandlingskrævende akutte abstinenser. En læges undladelse af straks at iværksætte abstinensbehandling 

vil kunne være i strid med lægens forpligtelse til under udøvelsen af sin virksomhed at udvise omhu og 

samvittighedsfuldhed, jf. autorisationslovens § 17. 

§ 2 i lov nr. 507 af 1. maj 2019. Der henvises til ændringslovens bemærkninger, jf. Folketingstidende 2018-

2019 (1. samling), Tillæg A, L 194 som fremsat. Med loven undtages høreapparatsbehandling fra de former 

for virksomhed, der er forbeholdt læger at udføre og således selvstændigt kan udføres af andre end læger. 

Det bemærkes, at den høreapparatbehandling, der foretages af andre end læger, vil være reguleret af den 

generelle bestemmelse i autorisationslovens § 73, jf. § 87, hvorefter det er strafbart for uautoriserede 

personer at udsætte nogens helbred for påviselig fare i forbindelse med behandling. 

2. Forslagets økonomiske og administrative konsekvenser for færøske og danske offentlige myndigheder på 

Færøerne 

Ikrafttrædelsen af ændringslovene på Færøerne skønnes ikke at medføre merudgifter for færøske og danske 

offentlige myndigheder, såfremt de danske ordninger for autorisation af ambulancebehandlere, osteopater 

og behandlerfarmaceuter samt registrering af ambulancebehandlere med særlig kompetence 

(paramedicinere) følges, herunder, at uddannelse gennemføres i Danmark, og såfremt et kursus for visse 

grupper som betingelse for udøvelse af nåleakupunktur på brystkassen vil skulle gennemføres i Danmark. 

3. Hørte myndigheder og organisationer mv. 

[indsættes] 

 

1Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Stk. 3. Lovens § 1, nr. 11-21 og 24-26, §§ 2, 3, 5 og 6 og § 7, nr. 1, kan ved kongelig anordning 
sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.” 
2 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Stk. 4. De dele af § 2, som i medfør af stk. 3 er sat i kraft for Færøerne, kan ved kongelig 
anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger”.  
3 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”§ 4. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes 
helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.” 
4 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”§ 4. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes 
helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.” 
5 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Stk. 2. §§ 1 og 5 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med 
de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.” 
6 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”§ 3. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes 

helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.” 
7 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”§ 3. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes 

helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.” 
8 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”§ 4. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes 
helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.” 
9 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Stk. 2. § 2 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de 
færøske forhold tilsiger.” 

 


