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Styrelsen for Patientsikkerhed

Islands Brygge 67

2300 København S

aaes@stps.dk sila@stps.dk

Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om regler og 
krav til indhold og omfang af kursus i at forebygge, 
erkende, og håndtere skader på lungerne efter 
nåleakupunktur på brystkassen samt opkrævning af gebyr 
for registrering af kurset

Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi takker 
for høringsudkast til Bekendtgørelse om regler og krav til indhold og omfang af 
kursus i at forebygge, erkende, og håndtere skader på lungerne efter 
nåleakupunktur på brystkassen samt opkrævning af gebyr for registrering af 
kurset.

Generelle bemærkninger
Indledningsvist er det helt uacceptabelt, at udkastet til bekendtgørelse 
kommer med få dages varsel inden ikrafttræden. Sundhedsministeriet og 
Styrelsen for Patientsikkerhed har haft to år til at få etableret et 
sikkerhedskursus for at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne 
efter nåleakupunktur på brystkassen, så fysioterapeuter kunne gennemføre 
sikkerhedskurset inden loven trådte i kraft den 1. juli 2021. 

Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi har 
gennem efteråret 2020 og foråret 2021 intensiveret indsatsen overfor såvel 
Styrelsen for Patientsikkerhed som Sundhedsministeriet i takt med, at det for 
os har stået stadig mere klart, at det ikke ville blive muligt at kunne 
gennemføre det lovpligtige kursus indenfor den opstillede frist.  

Svaret fra Styrelsen for Patientsikkerhed har været, at der blev arbejdet på en 
overgangsordning samt et løfte om, at ingen terapeuter ville komme i klemme. 

Sundhedspersoner skal trygt kunne gå på arbejde og have tillid til, at 
sundhedsmyndighederne bakker op om sundhedspersonernes virke. Dette var 
netop formålet med den såkaldte ”tillidspakke”, som den daværende regering i 
2018 lancerede, med en række initiativer, som skulle øge 
sundhedspersonernes tillid til sundhedsmyndighederne.

Nærværende akupunktursag er desværre et eksempel på, at 
sundhedspersoner ikke kan have tillid til, at sundhedsmyndighederne bakker 
op om sundhedspersonernes virke. Det er stærkt bekymrende.
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Problemet skal løses
Opgaven bliver nu at få løst problemerne så hurtigt som overhovedet muligt, 
så patienterne igen kan blive behandlet og så fysioterapeuterne igen kan have 
tillid til, at sundhedsmyndighederne bakker op om sundhedspersonernes 
virke.  

Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi 
opfordrer på det kraftigste til, at 

1. Der etableres en udvidet overgangsordning, som lovforslaget lagde op 
til

2. Sikkerhedskurset integreres i den undervisning, som etablerede 
akupunkturuddannelser udbyder

3. Sikkerhedskursets indhold ændres, så det afspejler reel håndtering af 
forebyggelse af pneumothorax

4. Der ikke vil blive opkrævet gebyr for at stå på liste på Styrelsen for 
Patientsikkerheds hjemmeside  

Specifikke bemærkninger

Bekendtgørelsen svækker patientsikkerheden 
Lovændringen havde til formål at styrke patientsikkerheden, men der mangler 
beskrivelse af forebyggelse af pneumothorax i bekendtgørelsen. Eksempelvis 
er der ikke er krav om, at behandleren har lært sikre indstik, og i øvrigt har 
gennemført uddannelse og eksamination svarende til internationale 
standarder. Forebyggelse er reduceret til, at behandleren blot skal ”vide”, hvor 
lungerne er lokaliseret rent anatomisk.

Bekendtgørelsen afspejler en udtalt mangel på klinisk indsigt. Eksempelvis 
inddrages der ikke faktuelle erfaringer med pneumothorax relateret til 
akupunktur eller dry-needling. 

Kurset er derfor reduceret til et ”førstehjælpskursus”, som i forvejen er 
obligatoriske kompetencer for fysioterapeuter. Det aktuelt beskrevne pensum i 
bekendtgørelsen er på basalt niveau for førstehjælp og ligger under almindelig 
standard for fysioterapeuters faglige viden.

Sikkerhedskurset vil derfor ikke tilføre fysioterapeuterne ny viden, men alene 
være en gentagelse af kendt viden og sikkerhedskurset vil i sin nuværende 
form ikke bidrage til at forhindre pneumothorax ved anvendelse af 
nåleakupunktur.

Der er ingen definerede kriterier for undervisernes niveaumæssige faglige 
kompetencer. Samtidig er det uklart, i hvilket omfang undervisningen skal 
varetages af henholdsvis læger og førstehjælpsinstruktører.

Vi foreslår derfor, at pensum i bekendtgørelsen kvalificeres som en opdatering 
eller en udbygning af kendt pensum og viden for fysioterapeuter. 



Manglende overgangsordning 
Lovforslaget lagde op til en 2-årig overgangsperiode, hvor de mange 
behandlere skulle have mulighed for at kunne erhverve sig det nu lovpligtige 
kursus. Overgangsperioden har reelt ikke været eksisterende, hvilket er stærkt 
kritisabelt. Særligt når såvel styrelsen som ministeriet er blevet gjort 
opmærksom på dette i god tid før fristens udløb.

Fraværet af en passende overgangsordning fratager patienterne muligheden 
for at få deres behandling, ligesom det fratager fysioterapeuternes varetagelse 
af, den med omhu og samvittighedsfuldhed relevante, akupunkturbehandling 
af patienter med hovedpine, nakkesmerter og skuldersmerter.

Ydermere fratager det fysioterapeuternes erhvervsudøvelse. Styrelsen for 
Patientsikkerhed har aktuelt ulovliggjort erhvervsudøvelsen af akupunktur for 
mere end 5000 fysioterapeuter, som anvender akupunktur. Ud fra den 
nuværende situation vil det tage flere år, før det er muligt at tage det 
lovpligtige kursus. Dermed er akupunktur principielt gjort til en virksomhed, 
som nu er forbeholdt læger og kiropraktorer langt ud i fremtiden. Dette kan 
ikke have været intentionen med loven på området. 

Vi foreslår derfor, at der etableres overgangsordning, så alle behandlere vil 
kunne erhverve sig kurset.

Manglende beskrivelse af, hvordan kurset skal integreres i bestående 
akupunkturuddannelser
I lovforslaget er det klart beskrevet, ”at efter Sundheds- og Ældreministeriets 
opfattelse er det naturligt, at kurset om at forebygge, erkende og håndtere 
skader på lungerne bliver en integreret del af de akupunkturuddannelser, der 
udbydes i Danmark”. Denne del er helt fraværende i bekendtgørelsen. 

Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi har integreret indholdet fra 
lovforslaget i selskabets akupunkturuddannelse. Dette betyder, at 
fysioterapeuter med selskabets akupunkturuddannelse er uddannet i at 
forebygge, erkende og håndtere komplikationer i forbindelse med potentiel 
punkteret lunge. Kapacitet og kompetencer fra akupunkturselskabet bør 
inddrages i denne bekendtgørelse, så lovforslagets ordlyd vil blive efterlevet.  

Vi foreslår derfor, at bekendtgørelsen skal beskrive hvorledes læring om 
forebyggelse, erkendelse og håndtering af skader på lungerne skal integreres 
i akupunkturuddannelser, som udbydes i Danmark. 

Tekstnære bemærkninger
§3 

Det fremgår, at kurserne skal afholdes i dialogbaseret form. Dette bør 
specificeres, da undervisning i dialogbaseret form fordrer undervisning i 
mindre hold og ikke masseundervisning i store auditorier. 

Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi havde 
indkaldt Styrelsen for Patientsikkerhed til møde d. 28. juni 2021. Styrelsen for 



Patientsikkerhed orienterede om, at First-8 var ved at lave aftaler om leje af 
store lokaler for at løse det aktuelle kapacitetsproblem. Er dette tilfældet, så 
vægtes kvantitet frem for kvalitet på disse kurser, hvilket slet ikke kan bidrage 
til øget patientsikkerhed. 

Fuldt fremmøde giver ingen garanti for erhvervet kompetence. 

Vi foreslår i stedet, at der efter gennemført sikkerhedskursus bliver en 
afprøvning af kompetencer i forhold til at forebygge, erkende, og håndtere 
skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen. Ellers har kurset kun 
reelt symbolværdi. 

§4 

Der opkræves et årligt gebyr på 318 kr. for at være oplistet på styrelsens 
hjemmeside. 

Vi stiller os uforstående overfor, hvorfor der skal pålægges autoriserede 
sundhedspersoner dette årlige gebyr, når sundhedspersonerne samtidig skal 
betale for at gennemføre sikkerhedskurset.

Vi foreslår derfor, at autoriserede sundhedspersoner fritages for det årlige 
gebyr for at stå på en liste på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside. 

§4

Priserne for ét og tredages-kurserne er ikke beskrevet. 

Dette er et problem, da disse priser konkret er fastsat i det vedtagne 
lovforslag. I lovforslaget fremgår det, at prisen for et tredageskursus er 3.500 
kr. og tilsvarende mindre for et ét dagskursus (1.166 kr.). 

Udbyder af kurset har aktuelt fastsat prisen for et et-dagskursus til 1800 kr. 
Prisen er derfor allerede markant overskredet, den af lovgivningen fastsatte 
prissætning for dags-kurset, med over 50%. Dette er ikke acceptabelt. 

Vi foreslår derfor, at bekendtgørelsen beskriver priser for et-dagskurser og tre-
dageskurser.

§5

Høringsprocessen af bekendtgørelsen fremstår utroværdig.

Lovgivningen trådte i kraft d. 1. juli 2021 og bekendtgørelsen træder i kraft d. 
1. august 2021. Høringsfrist er senest d. 22. juli. Dette er en helt uhørt kort 
tidsfrist og vi frygter, at styrelsen reelt ikke lytter til os og vi ingen mulighed har 
for at påvirke processen.

Høringsbrevet er et udkast. Det virker useriøst, at styrelsen sender et udkast, 
som høringsbrev.

Der er gennemført udbudsrunde for potentielle udbydere af sikkerhedskurset 
forud for en bekendtgørelses ikrafttræden. Er dette i tråd med gængs praksis?



Kommentarer til bekendtgørelsens bilag
Teksten i bilagene er mangelfuld i forbindelse med: 

 Detaljer omkring det kliniske billede for udvikling af pneumothorax.
 Beskrivelse af hvem der skal adviseres, hvis skaden er sket. Via 112 er 

det Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK), der allokerer 
præhospitale ressourcer og ikke behandleren, der skal forholde sig til 
hvem, der skal tilkaldes.

 Undervisernes kompetenceniveau bør afspejle bekendtgørelsens 
formål. Skal kurset være meningsfuldt i forhold til det oprindelige 
formål, så bør det være erfarne akutlæger, der varetager denne 
undervisning.    

Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi 
foreslår, at bekendtgørelsen gennemskrives med ovenstående forslag til 
præciseringer og tilføjelser af mangler.   

-0-

Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi ser 
frem til at høre fra Styrelsen for Patientsikkerhed, så vi sammen kan løse 
problemerne til gavn for patienternes sikkerhed og ret til at få den relevante og 
nødvendige akupunkturbehandling og til gavn for fysioterapeuterne, som 
anvender akupunktur. 

Vi står selvfølgelig til rådighed for uddybning af høringssvaret.

Med venlig hilsen

Sille Frydendal                                 Bjarne Rittig-Rasmussen

Chef Profession og Karriere            Fysioterapeut og ph.d. i medicin

Danske Fysioterapeuter                  Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi
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