
 

 

Kære Henrik Karl Nielsen 

 

Tak for din henvendelse af 19. januar 2017 sendt på vegne af Foreningen af Kliniske 

Diætister, hvor du ønsker Sundheds-og Ældreministeriets vurdering af  kliniske diæti-

sters mulighed for at ordinere ernæringspræparater, og herved tilskud, via delegation 

fra en læge.  

 

Autoriserede sundhedspersoners anvendelse af medhjælp fsva. ordnation af ernæ-

ringspræparater. 

Jf. bekendtgørelse nr. 1219 af 11. december 2009 om autoriserede sundhedsperso-

ners benyttelse af medhjælp, kan en autoriseret sundhedsperson delegere alle for-

mer for forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed til en medhjælp. Det fremgår desuden 

af bekendtgørelsens § 2, stk. 2, at udfærdigelsen af recepter jf. bekendtgørelse nr. 

1671 af 12. december 2013 om recepter, ikke kan delegeres til en medhjælp. 

 

Tilskud til ernæringspræparater er, jf. bekendtgørelse nr. 1491 af 14. december 2006, 

§ 3, stk. 1, betinget af, at lægen ved ordination anvender en blanket udformet af Re-

gionernes Løn- og Takstnævn, en såkaldt ”grøn recept”, jf. dog § 3, stk. 2, vedr. tele-

fonisk ordination.  

 

Sundheds- og Ældreministeriet har til brug for besvarelsen indhentet bidrag fra Læ-

gemiddelstyrelsen, som vurderer, at ”grønne recepter” ikke er omfattet af bekendt-

gørelse nr. 1671 af 12. december 2013 om recepter, da ernæringspræparater ikke er 

lægemidler. Sundheds-og Ældreministeriet kan henholde sig til Lægemiddelstyrelsens 

vurdering.  

 

Der er i bekendtgørelse nr. 1219 af 11. december 2009 om autoriserede sundheds-

personers benyttelse af medhjælp ingen specifik undtagelse for delegation af adgan-

gen til at ordinere ernæringspræparater til medhjælp.  

 

Konklusion 

Det er med udgangspunkt i ovenstående Sundheds- og Ældreministeriets vurdering,  

at reglerne om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp ikke er til 

hinder for, at en anden end en læge, f.eks. en klinisk diætist, kan ordinere ernærings-

præparater jf. reglerne fastsat i bekendtgørelse nr. 1491 af 14. december 2006 om 

tilskud til ernæringspræparater.  

 

Sundheds-og Ældreministeriet gør i den forbindelse opmærksom på, at den autorise-

rede sundhedsperson jf. § 3, i bekendtgørelse nr. 1219 af 11. december 2009, skal 

sikre sig, at medhjælpen er kvalificeret til og har modtaget instruktion i at udføre op-

gaven, ligesom den autoriserede sundhedsperson jf. samme bekendtgørelses § 3, stk. 

2, i fornødent omfang skal føre tilsyn med medhjælpens udførelse af virksomheden. 
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Side 2 

Love og regler 

 Bekendtgørelse nr. 1219 af 11. december 2009 om autoriserede sundheds-

personers benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig 

virksomhed). 

 Vejledning nr. 115 af 11. december 2009 om autoriserede sundhedsperso-

ners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virk-

somhed) 

 Bekendtgørelse nr. 1671 af 12. december 2013 om recepter. 

 Bekendtgørelse nr. 1491 af 14. december 2006 om tilskud til ernæringspræ-

parater.  

 

Svaret på jeres henvendelse er ligeledes sendt til orientering til Lægeforeningen.  

 

Ministeriet skal igen takke for jeres henvendelse og samtidig beklage den lange sags-

behandlingstid. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Anna Skat Nielsen   


