
u n i ve r s i t y  o f  co pe n h ag e n  

Input til SUNDs høringssvar vedrørende "Vejledning for behandlerfarmaceuters
genordination af receptpligtige lægemidler samt ordination af dosisdispensering med
tilskud"

Nørgaard, Lotte Stig; Vermehren, Charlotte

Publication date:
2021

Document version
Også kaldet Forlagets PDF

Citation for published version (APA):
Nørgaard, L. S., & Vermehren, C., (2021). Input til SUNDs høringssvar vedrørende "Vejledning for
behandlerfarmaceuters genordination af receptpligtige lægemidler samt ordination af dosisdispensering med
tilskud", 3 s.

Download date: 23. maj. 2023

https://curis.ku.dk/portal/da/persons/lotte-stig-noergaard(7dbf5d7d-7d8c-4260-b41c-0446c7cc7740).html
https://curis.ku.dk/portal/da/persons/charlotte-vermehren(02426acb-0a63-416b-90c9-bcc33d0851c6).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/input-til-sunds-hoeringssvar-vedroerende-vejledning-for-behandlerfarmaceuters-genordination-af-receptpligtige-laegemidler-samt-ordination-af-dosisdispensering-med-tilskud(e4c3e6d6-fac1-44ee-a88e-2815c17905b0).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/input-til-sunds-hoeringssvar-vedroerende-vejledning-for-behandlerfarmaceuters-genordination-af-receptpligtige-laegemidler-samt-ordination-af-dosisdispensering-med-tilskud(e4c3e6d6-fac1-44ee-a88e-2815c17905b0).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/input-til-sunds-hoeringssvar-vedroerende-vejledning-for-behandlerfarmaceuters-genordination-af-receptpligtige-laegemidler-samt-ordination-af-dosisdispensering-med-tilskud(e4c3e6d6-fac1-44ee-a88e-2815c17905b0).html


1 
 

 

Høringssvar vedrørende ”Vejledning for behandlerfarmaceuters genordination af receptpligtige 
lægemidler samt ordination af dosisdispensering med tilskud” 

 

Først og fremmest hilser vi denne gode og meget nødvendige vejledning meget velkommen. Nedenfor 
følger konkrete kommentarer og ændringsforslag til vejledningen. 

 

Ad punkt 2.3 Journalføring af behandling og patientens ret til aktindsigt i journalen: 
 
Her står følgende: ”Er patienten også blevet rådgivet om brug af håndkøbsmedicin, fx mod forstoppelse, 
i tilknytning til indtagelse af det genordinerede lægemiddel, skal denne rådgivning og evt. 
udlevering/salg også journalføres”. Her foreslår vi, at der anføres yderligere eksempler (f.eks. PPI ifm 
indtag af NSAID) eller at eksemplet med forstoppelse fjernes.  
 
Vi har ligeledes en kommentar til sætningen: ”Patienterne har adgang til at se deres journaler, hvis de 
ønsker det. Aktindsigten skal gives i den form, som patienten ønsker, medmindre dette er umuligt, meget 
vanskeligt eller der foreligger tungtvejende modhensyn”. Her foreslår vi, at eksempler på tungtvejende 
modhensyn eksemplificeres. 

Ad punkt 2.5 Indhentelse af informeret samtykke: 

I og med, at behandlerfarmaceuten jo har ansvaret for, at der foreligger tilstrækkeligt samtykke, foreslår 
vi ordet ”evt.” fjernet i følgende sætning: ”Hvis patienten ikke kan indfinde sig på apoteket, må 
behandlerfarmaceuten evt. indhente et informeret samtykke telefonisk fra patienten, eller lægge et 
samtykke til grund, der er indhentet fra patienten og viderebragt af en anden sundhedsperson”. 

Ad punkt 3. Genordination: 

Under dette punkt anføres det, at ”Behandlerfarmaceuter skal orientere sig i FMK og skal optage 
sygehistorie for patienten”. Vi stiller os tvivlende overfor hvorvidt behandlerfarmaceuten har 
kompetence til at optage en fuld sygehistorie på en patient, og vil foreslå, at dette afspejles i 
vejledningen. 

Ad punkt 3.5. Substitution: 

Sætningen: ”Ekspeditionen af recepten og udleveringen af lægemidlerne kan foretages af såvel en 
behandlerfarmaceut som af andet faguddannet personale på apoteket, fx en farmakonom” bør erstattes 
med sætningen: ”Ekspeditionen af recepten og udleveringen af lægemidlerne kan foretages af såvel en 
behandlerfarmaceut som af andet faguddannet personale på apoteket, så som en farmakonom, en 
farmakonomelev eller en farmaceutstuderende”. 

Ad punkt 3.6. Fysisk fremmøde: 

Sætningen ”En behandlerfarmaceut kan ikke delegere sin vurdering, beslutningskompetence eller 
genordinationsret til en medhjælp, fx en farmaceut eller en farmakonom på en anden 
receptekspederende enhed, hvor patienten har indfundet sig” bør erstattes med sætningen ”En 
behandlerfarmaceut kan ikke delegere sin vurdering, beslutningskompetence eller genordinationsret til 
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en medhjælp, så som en farmaceut, en farmakonom, en farmakonomelev eller en farmaceutstuderende 
på en anden receptekspederende enhed, hvor patienten har indfundet sig”. 

Ad punkt 4.2. Patienter i stabile behandlingsforløb:  

Der mangler et ord i følgende sætning (formodentlig et s efter ”patient” eller ordet ”får” mellem 
”patient” og ”ordination”: ”Behandlerfarmaceuten skal, inden patienten ordination af dosisdispensering 
med tilskud, foretage en sundhedsfaglig vurdering af patientens sygdom og behandling”. 

Ad punkt 5. Samarbejdet om patienten:  
Efter sætningen ”En behandlerfarmaceut kan ikke delegere sin vurdering, beslutningskompetence eller 
genordinationsret til en medhjælp” vil det være hensigtsmæssigt med en eksemplificering af, hvad der 
menes med ”medhjælp”. 

Ad punkt 5.1. Det Fælles Medicinkort (FMK): 

Her står, at ”… en behandlerfarmaceut i lighed med læger og andet sundhedspersonale har ansvar for at 
reagere på åbenlyse fejl i lægemiddel-ordinationer og pligt til at sikre, at fejlen bliver rettet. Hvad der er 
en åbenlys fejl, vil være en konkret vurdering i lyset af de foreliggende oplysninger”. Dette mener vi med 
fordel kan uddybes. Sagen gør sig jo ikke kun gældende alene for ATC-koder, der indgår i ordningen. 

Sætningen ”Den ordinerende læge skal orienteres (telefonisk eller per mail) om den formodede fejl, så 
vedkommende kan rette sin ordination” bør i parentesen suppleres med ”ved fremmøde”, om end dette 
formodentlig vil være sjældent forekommende. Sætningen kan i øvrigt med fordel blødes op, da 
oplysninger så som konkrete fejl om ordinering af styrke, der ikke findes eller lign. vil være lettere 
tilgængelige for behandlerfarmaceuten frem for for den ordinerende læge.  
 
Ad punkt 5.2.3. Lægen modsætter sig behandlingen: 
 
Her står, at en læge godt kan modsætte sig alle former for genordination og dosisdispensering til 
konkrete patienter, men at lægen generelt ikke kan modsætte sig genordination eller dosisdispensering 
til alle sine patienter. Denne indskærpelse ift. en generel modstand fra lægeside hilses særdeles 
velkommen. 
 
Ad punkt 5.3. Indberetninger: 
 
Der står under dette punkt, at der vil være pligt for en behandlerfarmaceut til at indrapportere alle 
formodede bivirkninger og formodede eksponeringsreaktioner til Lægemiddelstyrelsen, og at 
behandlerfarmaceuten i forbindelse med en sådan vurdering af bivirkninger hos patienten skal overveje 
om patienten skal henvises til egen læge med henblik på at der kan blive tagets stilling til det videre 
behandlingsforløb. Det samme må da gøre sig gældende vedrørende formodede eksponeringsreaktioner 
– hvilket derfor foreslås indsat mellem ”bivirkning” og ”patienten”. 
 
Ad punkt 6.1. Tilsyn: 
 
I følgende sætning bør ordet ”m.v.” slettes: ”Styrelsen for Patientsikkerhed fører et sundhedsfagligt 
organisationstilsyn med apoteker, apoteksfilialer m.v. hvor der udføres behandlerfarmaceut-
virksomhed”. 
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Ad punkt 6.2. Klager:  
 
Der bør indsættes et ”hvad der gør sig gældende” mellem ”med” og ”de”: ”Der kan på linje med de 
øvrige grupper af autoriserede sundhedspersoner klages over behandlerfarmaceuter”.  

 

MVH 

Lotte Stig Nørgaard og Charlotte Vermehren (begge medlemmer af kursusudvalg og uddannelsesudvalg 
for behandlerfarmaceutordningen) 

 

 

 


