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Vedr. sags.nr. 0907960 - Høring over bekendtgørelse om 

Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af de enkelte 

borgeres medicinoplysninger 

Pharmadanmark er d. 12. januar 2011 blevet anmodet om at fremkomme 

med eventuelle bemærkninger til ændring af bekendtgørelse om 

Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af de enkelte borgeres 

medicinoplysninger. 

Pharmadanmark finder det meget positivt, at der i den nye bekendtgørelse 

åbnes op for, at sygehusansatte farmaceuter har adgang til den enkelte 

borgeres medicinoplysninger med sigte på at optimere brugen af medicin 

ved medicingennemgang m.v. 

Pharmadanmark finder det dog yderst uhensigtsmæssigt og det 

forekommer i denne sammenhæng uforståeligt, at der ikke i samme 

ombæring er ændret på § 8, der omhandler Apotekere og 

Apotekspersonales adgang til den enkelte borgeres medicinoplysninger. 

Denne faggruppe har som de eneste kun adgang til, hvad der angives i § 2, 

stk. 2, dvs. oplysninger om lægers og tandlægers ordination på recept af 

lægemidler. Hvis apoteksfarmaceuter på samme vis som alle andre 

faggrupper omfattet af denne bekendtgørelse ønsker adgang til de øvrige 

oplysninger, vil det betyde, at de skal indhente samtykke hertil af 

medicinbrugeren. Dette virker uhensigtsmæssigt, da apoteksfarmaceuter på 

lige fod med det øvrige sundhedsfaglige personale indgår i samarbejde på 

tværs af sundhedssektoren. De varetager således også medicingennemgang 

ligesom sygehusansatte farmaceuter, bl.a. i samarbejde med læger og 

plejehjem.  

En af apoteksfarmaceutens mest vitale opgaver er netop at sikre den mest 

hensigtsmæssige lægemiddelanvendelse. I den forbindelse udgør 

medicinering af polyfarmacipatienter som bekendt en særlig og 

velanerkendt problemstilling,. Der er blandt  disse patienter i gentagne 

unersøgelser og i talrige tilfælde i praksis konstateret hyppige 

uhensigstmæssige interaktioner mellem lægemidlerne. Dette kan enten føre 

til en behandling uden effekt, da lægemidlerne modvirker hinanden,  eller 

en overmedicinering, da effekten af lægemidlerne forstærkes og derved kan 

give stærke bivirkninger.  



 

 

Det er velkendt, at det alt for ofte forstærkes af,  at der påbegyndes en 

behandling af  bivirkningerne og ikke selve sygdommen. Det er også 

velkendt, at det for ofte hænger sammen med, at den enkelte læge ikke har 

overblik over, havd  tidligere læge har ordineret, hvad der fortsat ligger af 

recepter i receptserveren etc.. Det er derfor i særdeleshed vigtigt, at der 

gives mulighed for at foretage en medicingennemgang, eventuel i 

forbindelse med udskrivning fra en indlæggelse. 

Ved overgang fra praktiserende læge til sygehus sker det ofte, at 

medicinforbruget for den enkelte patient ikke koordineres, da der ofte ikke 

foreligger procedurer herfor i forbindelse med sektorovergang. Det er derfor 

vigtigt, at apoteksfarmaceuterne gives mulighed for at medvirke i i 

processen mellem sektorovergangene. Apoteket kan på det 

lægemiddelfaglige område være med til at sikre en glidende overgang, når 

det omhandler patientens medicin og kontrol heraf, ved hjælp af 

medicingennemgang, så der ikke sker en unødig overmedicinering, 

interaktion m.m. 

Ved at apoteksfarmaceuterne får adgang til borgernes medicinoplysninger, 

og herved har mulighed for at udarbejde medicingennemgang, kan 

apoteksfarmaceuterne fungere som daglig sparringspartner til det øvrige 

sundhedspersonale. Apoteksfarmaceuterne kan med deres store 

præparatkendskab og viden indenfor lægemiddelområdet være med til at 

sikre en optimal lægemiddelbehandling for patienterne.  

Det er derfor helt naturligt, at apotekerne via apoteksfarmaceuterne får 

adgang til den enkelte borgeres medicinoplysninger, og derved også er med 

til at sikre, at der forekommer den helt rigtige lægemiddelanvendelse. Dette 

vil både give en større livskvalitet for patienterne, men vil også have en 

samfundsmæssig gevinst, idet både kommuner og regioner vil spare 

ressourcer på færre indlæggelser.  

Pharmadanmark vil appellere til ministeriet om, endnu engang at overveje 

apoteksfarmaceuters adgang til borgernes medicinoplysninger, så de kan 

være behjælpelige med sundhedsydelser, der har til hensigt at sikre 

kvaliteten, sikkerheden og effekten af medicinbrugerens 

lægemiddelanvendelse. Både med henblik på patientsikkerheden, men også 

med apoteksfarmaceuten som daglig sparringspartner for det øvrige 

sundhedspersonale i Danmark. 

Med venlig hilsen 

 

Marie Fog 

Lægemiddelfaglig konsulent 

 


