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Høringssvar - Høring over tre bekendtgørelser særligt vedrørende implementering af ordningen 

for behandlerfarmaceuter 

 

Lægemiddelstyrelsen har den 21. oktober 2019 fremsendt følgende tre udkast til bekendtgørelser i hø-

ring: 

 

• Udkast til bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler  

• Udkast til bekendtgørelse om medicintilskud til dosisdispenserede lægemidler  

• Udkast til bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold.  

 

Udkast til bekendtgørelser indeholder en række præciseringer, der har til formål at understøtte grund-

laget for behandlerfarmaceutordningen. 

 

Lif takker for muligheden for at kommentere på udkastene til bekendtgørelser. 

 

For Lif er det afgørende, at det danske medicindistributionssystem indrettes, så det understøtter en 

sundhedsfaglig velfunderet ordination og brug af medicin i Danmark. Det er ensbetydende med, at læ-

ger og tandlægers ordinationsmonopol ved behandling bør fastholdes for langt hovedparten af alle læ-

gemidler – nu som i fremtiden. 

 

Ordinationsmonopolet bør selvsagt kun fastholdes i det omfang, det udgør den bedste løsning i et be-

handlingsmæssigt perspektiv. Behandlerfarmaceutordningen er som sådan en positiv tilføjelse til 

sundhedsvæsenet i det omfang, man mønter sig mod de nicheområder, hvor behandlerfarmaceuten 

letter patienternes adgang til et sundhedsfagligt velbegrundet forbrug af lægemidler samtidig med, at 

forbruget af knappe lægefaglige ressourcer mindskes.  

 

På disse præmisser er det Lifs opfattelse, at de forslåede præciseringer vil bidrage til at styrke be-

handlerfarmaceutordningen.  

 

Lif finder det imidlertid uheldigt, at Lægemiddelstyrelsen ikke har fundet anledning til at fremtidssikre 

behandlerfarmaceutordningen. Lif har i tidligere høringssvar påpeget, at den lægemiddelteknologiske 

udvikling i de kommende år vil resultere i udviklingen af enkelte lægemidler og diagnostika, som ud fra 

sundhedsfaglige hensyn bør kunne udleveres direkte på apoteket af behandlerfarmaceuter også ved 

behandlingsdebut.  

 

I lande som England, USA, Australien, Canada og Schweiz har myndighederne for enkelte lægemidler 

allerede truffet beslutning om, at lægemidlet kan udleveres direkte på apoteket via højtuddannede far-

maceuter. Det gør sig f.eks. gældende med antiviral influenzabehandling, hvor veludviklede diagnosti-

ske test muliggør, at lægemidlet kan udleveres fra apoteket af højtuddannede farmaceuter. 

 

En tilsvarende ordning bør etableres i det danske sundhedsvæsen. 

 

 

Sendt til: Apotek@dkma.dk 
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Lif skal derfor forslå, at der i bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold indarbejdes 

en ny bestemmelse under §1, hvoraf det fremgår, ”Lægemiddelstyrelsen kan, efter indstilling fra Læge-

middelnævnet beslutte, at et lægemiddel kan ordineres til patienten af en behandlerfarmaceut, på bag-

grund af en forudgående positiv og verificeret test, foretaget på apoteket af behandlerfarmaceuten”. 
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