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Høringssvar til lovforslag vedr. modernisering af Apotekerloven
Dansk Farmaceutisk Selskab er enige i regeringens opfattelse af, at apoteket er og fortsat bør
være en del af sundhedssektoren snarere end en del af detailhandlen.
Vi bifalder derfor forslagene til flere apoteksforankrede enheder og mere fleksible åbningstider. Det vil potentielt øge tilgængeligheden til apotekets faglige rådgivning til både borgerne
og samarbejdspartnere i den øvrige sundhedssektor. Drift af flere apoteksenheder og udvidede
åbningstider vil dog alt andet lige medføre flere omkostninger, hvilket umiddelbart står i kontrast til, at de offentlige udgifter ikke må øges som følge heraf. Hensigten med at øge borgernes adgang til medicin er næppe, at der skal sælges mere medicin.
Vi udtrykker derfor en vis bekymring for, at øgede driftsomkostninger i visse tilfælde vil ske
på bekostning af den faglige rådgivning og deraf ringere patientsikkerhed. Det skal ses i
sammenhæng med forslaget om, at der kun skal være én farmaceut for hver tre receptekspederende enheder. Dels reduceres muligheden for den personlige kontakt med borgen, som kan
være afgørende for løsning af et konkret lægemiddelrelateret problem. Dels vil det hæmme
forankringen af det lokale samarbejde mellem apoteksfarmaceut, lokale læger og plejecentre,
hvis nærmeste farmaceut fysisk befinder sig optil 75 km væk.
Det er veldokumenteret, at kommunikation og samarbejde mellem de forskellige sundhedsaktører omkring borgeren rummer store problemer med risiko for patientsikkerheden, herunder
medicineringsfejl til følge. Det medfører alvorligere helbredsmæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser i form at øget sygelighed eller medicinrelaterede indlæggelser pga. forkert
medicinanvendelse eller bivirkninger. Det lokale samarbejde mellem apoteksfarmaceuter,
praktiserende læger, kommunalt sundhedspersonale og sygehus er i den forbindelse af stor
betydning for optimal lægemiddelanvendelse og patientsikkerhed.
Ved modernisering af Apotekerloven finder vi derfor, at der er behov for at præciserer, at apoteker er, og fortsat vil være en vigtig del af sundhedssektoren.
.

Selskabet foreslår derfor, følgende ændringer:
§11. Vedr. apotekets pligt udbygges med, pligt til:
At tilbyde farmaceutisk rådgivning, herunder medicingennemgang og rådgivning af sundhedspersonale med henblik på at sikre optimal og rationel brug af lægemidler.
Vedr. krav til farmaceutisk bemanding af receptekspederende enheder
Receptekspederende enheder bemandes med min én farmaceut.

På vegne af Danmarks Farmaceutiske Selskab
Dorte Glintborg
Formand for Sektion for Klinisk Farmaci
Danmarks Farmaceutiske Selskab

