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Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af apotekerloven 

(Modernisering af apotekersektoren)  

 

Dansk Selskab for Patientsikkerhed takker for muligheden for at afgive høringssvar til 

lovudkastet. 

 

Dansk Selskab for Patientsikkerhed finder på baggrund af den foreliggende viden om 

patientsikkerhed, herunder utilsigtede hændelser omkring ordination og udlevering af 

medicin, at apotekersektoren bør fungere som en velintegreret del af 

sundhedsvæsenet.  Høj grad af sikkerhed og faglig kompetence er væsentlige for at 

sikre patienterne mod skader.  

 

Lovforslaget lægger op til, at det bliver lettere for apotekerne at etablere flere 

enheder, herunder mindre enheder, i deres geografiske område. Der kan godt være 

patientsikkerhedsmæssige gevinster forbundet med at gennemføre lovgivning, der 

medfører, at der etableres flere apoteksenheder, idet tilgængeligheden for borgerne 

øges. Men hensynet til tilgængelighed bør ikke medføre, at sikkerheden omkring 

udlevering af lægemidler – såvel receptpligtige som håndkøbsmedicin – svækkes. 

Derfor bør der lægges vægt på, at der i alle typer af apoteksenheder og ved 

onlinesalg opretholdes et højt niveau for faglig kompetence og rådgivning af 

kunder/patienter. 

 

I bemærkningerne til lovforslaget lægges vægt på, at det er hensigten at styrke 

sammenhængen mellem apotekersektoren og det øvrige sundhedsvæsen. Det er 

vigtigt at finde den rette balance mellem på den ene side en sundhedsfagligt sikker 

organisation, der er velintegreret i det øvrige sundhedsvæsen, og på den anden side 

en organisation, der også kan sidestilles med andre detailhandlere af forbrugsvarer. 

Dansk Selskab for Patientsikkerhed finder, at denne hensigt kun i begrænset omfang 

er udmøntet i de konkrete lovændringsforslag. Der bør derfor i følgelovgivningen 

lægges særlig vægt på at præcisere reglerne, så de understøtter denne 

sammenhæng.  
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Dansk Selskab for Patientsikkerhed har i øvrigt ikke bemærkninger til de enkelte 

konkrete forslag til lovændringer. 

 

Afslutningsvis skal bemærkes, at Dansk Selskab for Patientsikkerhed gennem mange 

år har haft et tæt samarbejde med apotekernes nationale organisationer omkring 

projekter og udvalgsarbejde mm.  Det er vores opfattelse, at organisationerne i høj 

grad er bevidste om ansvaret for sikkerheden, at de lægger stor vægt på at udvikle 

patientsikkerheden og den faglige kvalitet. De har på en række områder været 

initiativtagere og drivende kraft i dette arbejde. Det er vigtigt, at apotekersektoren 

fastholder denne udvikling, hvilket understøttes bedst ved at tage udgangspunkt i 

sektorens solide integration i og samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen.  
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