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Svar på Høring om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang 
m.fl. 
 
 

Pharmadanmark takker for muligheden for at svar på ovenstående høring.  

Vi støtter den foreslåede centralisering og forenkling af patienternes klageadgang 
og den styrkede patientrepræsentation i Diciplinærnævnet, dog finder vi det 
uklart, hvorvidt apotekerne og hospitalsapotekerne anses som en del af 
sundhedsvæsnets faglige virksomhed. Vi vil derfor opfordre til at dette klargøres. 

Pharmadanmark er meget positive over, at klagerne også tilgår de lokale 
hospitaler og institutioner, og at der opfordres til lokal dialog med klageren. 
Dette sikrer efter vores overbevisning en god mulighed for et tilfredsstillende 
udfald for begge parter i en klage, samtidig med at det giver god mulighed for 
lokal læring på baggrund af klagen. 

Klinisk farmaci er et område, der udbredes i sygehussektoren, og da funktionen 
omfatter patientrelaterede opgaver som patientinformation om ordinerede 
lægemidler, bør denne gruppe af farmaceuter og cand.scient’er i Klinisk Farmaci 
nævnes specifikt i gruppen af ikke-autoriserede sundhedspersoner. 
Pharmadanmark støtter, at Diciplinærnævnet skal have kompetence til at 
behandle sager om apoteksvirksomhed og klinisk farmaci. Da 
Disciplinærnævnet iflg. lovudkastet også vil have kompetence over enkelte 
ikke-autoriserede faggrupper - såsom apotekere, farmaceuter og 
farmakonomer - foreslås det, at Pharmadanmark inkluderes som fagligt 
selskab i forbindelse med beskikkelse af faguddannede medlemmer. 
Hermed sikres repræsentation af de farmaceutiske fagkompetencer på linie 
med de lægelige fagkompetencer. Tilstedeværelsen af de farmaceutiske 
fagkompetencer i Disciplinærnævnet vil yderligere være relevant såfremt 
farmaceuter og cand.scient. i klinisk farmaci med ansættelse i 
sygehussektoren inkluderes i gruppen af ikke-autoriserede faggrupper. 

 

Rapportering af utilsigtede hændelser til regionsrådet og kommunalbestyrelserne 
med henblik på registrering og analyse, og efterfølgende vidererapportering til 
Sundhedsstyrelsen synes meget omstændelig. Vi kan frygte at kompetencer og 
ressourcer ikke er til stede i tilstrækkeligt omfang, og at det kunne hæmme 
indberetningen, at det ikke er til ét centralt sted. Vi vil derfor anbefale at 



 

 

indberetningen af utilsigtede hændelser går alene til Sundhedsstyrelsen, således 
at indhentning af yderligere oplysninger heller ikke kompliceres unødigt. 
Indberetningerne hos Sundhedsstyrelsen kunne uden unødigt besvær gøres 
tilgængeligt for de regionale og kommunale institutioner. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Kian Schmücker Conteh 
Konsulent i lægemiddelfaglige spørgsmål 

 


