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Høringssvar – udkast til forslag
(modernisering af apotekersektoren)

om

ændring

af

apotekerloven

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 11. juli 2014 sendt udkast til
forslag om ændring af apotekerloven (modernisering af apotekersektoren) i høring,
herunder til Amgros I/S.
Jeg har sendt ministeriets høring til intern høring hos de Danske Sygehusapotekere
og Amgros I/S og har på den baggrund modtaget følgende bemærkninger:
Der har tidligere været rettet henvendelse til Sundhedsministeriet om, hvordan
vederlagsfri udlevering af lægemidler til hjemsendte eller ambulatoriekontrollerede
patienter skulle foregå. Ministeriet oplyste dengang, at de enkelte sygehuse må
disponere over de afdelinger, de har til rådighed for at løse de opgaver, som
sygehuse er pålagt, herunder at udlevere vederlagsfri lægemidler gennem
sygehusapoteket.
For god ordens skyld foreslås det derfor præciseret i et nyt stk. 2 til apotekerlovens
§ 55, at sygehusapoteker har adgang til vederlagsfrit udlevere lægemidler til
borgere, der er i ambulatoriekontrol eller udskrives fra et sygehus:
§ 55. En regions sygehusapotek eller sygehusapoteksfilial kan levere
lægemidler og andre varer til regionens egne sygehuse og tilknyttede
behandlingsinstitutioner m.v., jf. sundhedslovens § 74, stk. 2, og § 75,
stk. 2-4.
[NYT] Stk. 2. En regions sygehusapotek eller sygehusapoteksfilial
kan udlevere vederlagsfrie lægemidler og andre varer til patienter, der
er i ambulatoriekontrol hos eller udskrevet fra de i stk. 1 nævnte egne
sygehuse og tilknyttede behandlingsinstitutioner m.v.
Denne præcisering vil medføre, at sygehusapoteker eksplicit har hjemmel til at
udlevere vederlagsfri lægemidler til de to ovennævnte gruppe af patienter, såfremt

2013-0976/139494/gbh

de enkelte sygehuse vælger denne løsning frem for at udlevering af vederlagsfri
lægemidler sker på de enkelte hospitalsafdelinger.
-0De Danske Sygehusapotekere og undertegnede står naturligvis til rådighed, såfremt
ministeriet har behov for uddybning af ovenstående eller anden bistand.
Med venlig hilsen
Grete Beck-Heede
Advokat

2013-0976/139494/gbh

Side 2 af 2

