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Høring over udkast til bekendtgørelse om medicin- og 

vaccinationsoplysninger 

 

Pharmadanmark modtog d. 19. august ovenstående høring over udkast til 

bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger. Pharmadanmark takker 

for muligheden for at kommentere på høringen, og har enkelte kommentarer til 

denne.  

Pharmadanmark stiller sig undrende overfor, at Ministeriet for Sundhed og 

Forebyggelse stadig har valgt, at sygehusansatte farmaceuter, ikke kan opnå 

direkte adgang til data om medicin- og vaccinationsoplysninger på lige fod med 

det øvrige sundhedspersonale, men fortsat skal have denne adgang godkendt af 

sygehusledelsen.  

De sygehusansatte farmaceuter er på nuværende tidspunkt allerede i høj grad 

anerkendt og respekteret som en del af det sundhedsfaglige personale blandt de 

andre sundhedsfaglige personalegrupper på sygehusene. I rapporten 

”Farmaceuter i Akutafdelingen på Hillerød hospital”1 fra Region Hovedstadens 

Apotek, er det eksempelvis beskrevet, at det øvrige sundhedsfaglige personale, 

som læger og sygeplejersker, mener, at farmaceuten er med til at skabe det 

systematiske overblik over patientens medicin, der hjælper dem i det daglige, så 

de har tid til deres kerneopgaver. Farmaceuterne anses for at være de særlige 

lægemiddelsagkyndige. Rapporten beskriver ligeledes, at der er stor velvilje og 

opbakning fra ledelsen omkring farmaceutens rolle og dennes faglige 

kompetencer. Pharmadanmark tilslutter sig de betragtninger, der præsenteres i 

rapporten og er af den klare opfattelse, at de fleste sygehusansatte farmaceuter 

under alle omstændigheder vil blive godkendt af sygehusledelsen til at få adgang 

til medicin- og vaccinationsoplysninger.  

Pharmadanmark vil afslutningsvis nævne, at foreningen har igangsat et arbejde 

for at opnå autorisation af farmaceuter. I dagligdagen udfører de arbejdsopgaver 

af sundhedsfaglig karakter med stort fagligt ansvar. En autorisation vil være 

hensigtsmæssig, så farmaceuter fremadrettet kan leve op til sit eget 

sundhedsfaglige ansvar, og ikke forsat skal handle på andres vegne. 

Pharmadanmark ønsker, at farmaceuter bliver anerkendt som en del af det 

sundhedsfaglige personale på landets sygehuse, og ikke mindst opnår de samme 

vilkår og anerkendelse som det øvrige autoriserede personale.  
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