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Danske Regioners høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring
af apotekerloven
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 11. juli 2014 fremsendt
udkast til lov om ændring af apotekerloven (modernisering af apotekersektoren).
Danske Regioner skal indledningsvist beklage, at udkastet til lovforslaget
blev sendt i høring på et tidspunkt, hvor mange ansatte var eller snart skulle
på ferie. Tidspunktet har desuden betydet, at det ikke har været muligt at nå
en behandling i Danske Regioners bestyrelse, hvorfor der skal tages forbehold for eventuelle politiske bemærkninger. Danske Regioners bestyrelse
vil drøfte lovforslaget den 28. august 2014.
Danske Regioner kan generelt tilslutte sig regeringens ønske om at modernisere apotekersektoren med henblik på at sikre borgerne god adgang til at
købe medicin, høj patientsikkerhed og lægemidler til lave priser. Lovforslaget indeholder dog en række emner af særlig interesse for Danske Regioner.
Apoteksenheder på større sygehuse
Regeringen ønsker at lette apotekeres oprettelse af apoteker, apoteksfilialer
og apoteksudsalg. § 4 stk. 1 ønskes ændret således, at det ikke længere er
nødvendigt for apotekere at søge ministeren for sundhed og forebyggelse
om tilladelse til oprettelse af apoteksfilialer. Apotekere skal underrette
Sundhedsstyrelsen om beliggenhed for apoteket, lagerforhold mv., men kan
ellers frit oprette, flytte og nedlægge apoteksfilialer inden for en radius af
75 kilometer fra apoteket (ny § 5 stk. 1).
Danske Regioner tager til efterretning, at lovforslaget sandsynligvis kan
medføre oprettelse af flere apoteksenheder, herunder på større sygehuse.

Det vil være til stor fordel for patienterne, at de kan indløse deres recepter
direkte ved udskrivelse, i stedet for at skulle vente f.eks. til efter weekenden. Dette kan medføre færre fejl i patienternes medicinering.
Det fremgår dog ikke tydeligt af selve lovforslaget, at der kan oprettes apoteker eller apoteksenheder på sygehusene, eller hvem der skal høres som en
del af denne proces. Danske Regioner forudsætter, at forslaget ikke vil udløse merudgifter, og at det er regionerne, som træffer beslutning om, at der
kan gives tilladelse til oprettelse af apotek på et sygehus.
Forsyningssikkerhed i tyndtbefolkede områder
Danske Regioner gør opmærksom på, at forslaget om oprettelse af otte apoteksenheder inden for en radius af 75 kilometer kan få den konsekvens, at
apoteksfilialer og udsalg (med mindre sortiment) i tyndtbefolkede områder
kan ’udkonkurrere’ – eller gøre det mindre attraktivt at drive – et egentligt
apotek (med fuldt sortiment), som er dyrere i drift, bl.a. på grund af forskel
i kravene til driftsopgaver og de ansattes kvalifikationer.
I den forbindelse er det ikke klart, om der er tale om 75 kilometer i fugleflugtslinje eller 75 kilometer med offentlig/privat transport, hvilket er af betydning for de berørte borgere og patienter.
Danske Regioner finder det generelt væsentligt, at der med det potentielt
øgede antal medicinudleveringssteder, herunder online-apoteker, forstsat er
krav om relevant rådgivning til den enkelte patient, samt fokus på samarbejdet med både sygehuse og praksissektoren. For online-apoteker kan det
f.eks. indebære, at brugerne har mulighed for at stille produktrelaterede
spørgsmål eller blive vejledt via telefon, webkamera, chat og e-mail.
Regeringen foreslår, at Sundhedsstyrelsen skal kunne påbyde en apoteker at
oprette eller opretholde en apoteksenhed i et område, hvor der ikke er
grundlag for at opslå et ledigt apotek, og hvor der ikke har været apotekere,
som af egen drift har oprettet eller ønsker at oprette en apoteksenhed (ny §
7 stk. 1 og 2). Det er dog svært at vurdere ud fra lovforslaget, hvilke forhold der mere konkret skal gøre sig gældende.
Apotekernes vagttjeneste
Regeringen foreslår en ændret tilrettelæggelse af apotekernes vagttjeneste
med henblik på, at ordningen bliver mere gennemskuelig for borgerne, således at de nemmere kan finde et apotek efter de almindelige åbningstider.
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Danske Regioner finder forslaget hensigtsmæssigt, ligesom det er positivt,
at regeringen lægger op til, at vagttjenester skal tilrettelægges i sammenhæng med de regionale akut- og vagtlægeordninger og med inddragelse af
regionsrådene.
Danske Regioner gør dog opmærksom på, at det i mange tilfælde i dag ikke
er praksis på akutfunktioner og i vagtlægeordninger at udlevere medicin til
påbegyndelse af nødvendig behandling (f.eks. antibiotika til behandling af
lungebetændelse, urinvejsinfektioner eller øjenbetændelse hos børn).
Forslaget om reduktion fra 70 vagtapoteker (med fuld og delvis åbningstider) til 34 vagtapoteker (med fuld åbningstid) kan derfor have stor betydning for borgerens afstand til nærmeste vagtapotek, og det er især af betydning ved afhentning af akutmedicin. Det er derfor vigtigt, at der i udpegningskriterierne og planlægningen af vagtapoteker tages højde for, at borgeren højst må have et vist antal kilometer til nærmeste vagtapotek. Konsekvenserne af denne del af lovforslaget bør analyseres nøje.
Forslag om positivliste
Regeringen foreslår at, at Sundhedsstyrelsen udarbejder en positivliste over
varer, som utvivlsomt er varer, der knytter sig til et apoteks virksomhed, og
som derfor må fremstilles og forhandles af en apoteker (§ 12 stk. 1, nr. 4).
Ligeledes foreslår regeringen, at Sundhedsstyrelsen udarbejder en negativliste med angivelse af f.eks. tøj, sko, køkkenudstyr mv.
Danske Regioner tager forslagene om en positivliste og negativliste til efterretning, men er også af den holdning, at apotekerne skal have mulighed
for at søge om dispensation. Nogle af de varer, som særligt apoteker i
tyndtbefolkede områder sælger, men som ikke nødvendigvis er lægemiddeleller sundhedsrelaterede produkter, kan være eksistensgrundlaget for det
enkelte apotek.
Udlevering af vederlagsfri medicin
I henhold til Apotekerlovens nuværende § 55 kan sygehusapoteker eller sygehusapoteksfilialer levere lægemidler, herunder vederlagsfri medicin, til
regionens egne sygehus og tilknyttede behandlingssteder.
Danske Regioner foreslår, at apotekerloven ændres således, at sygehusapoteker udover at levere lægemidler til regionens sygehuse, fremover også
kan udlevere vederlagsfri medicin direkte til borgere, der er i ambulatoriekontrol eller udskrives fra et sygehus.
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Forslaget vil ikke medføre ændringer på lægemiddelmarkedet, men alene
betyde, at den enkelte region eller det enkelte sygehus selv kan afgøre, om
den vederlagsfri udlevering af lægemidler varetages centralt af sygehusapoteket eller af på de enkelte sygehusafdelinger.
Økonomiske konsekvenser af lovforslaget
Det er hensigten med lovforslaget at øge adgangen til medicin i byer og
landområder, samt bidrage til en effektiv ressourceanvendelse, øget konkurrence og færre offentlige udgifter. Det er dog ikke tydeligt ud fra lovforslaget eller bemærkningerne hertil, hvor den anslåede besparelse vil finde sted,
eller hvad beregningsgrundlaget er for de positive konsekvenser og færre
udgifter, der bl.a. fremgår af det sammenfattende skema på side 30.
Yderligere bemærkninger
Danske Regioner er positivt stillet overfor regeringens forslag om at ophæve § 59, hvormed ejerne af sygehusapotekerne (regionsrådene) alene træffer
beslutning om, hvem der skal ansættes som sygehusapoteker – uden at bede
Sundhedsstyrelsen om at udarbejde en vejledende udtalelse om ansøgers
egnethed. Ydermere finder Danske Regioner regeringens forslag om at forenkle processen ved fastsættelse af regler om forbrugerpriser hensigtsmæssigt (ny § 44 stk. 3, ophævelse af § 66).
På baggrund af ovennævnte kommentarer og spørgsmål finder Danske Regioner det nødvendigt at følge op på effekten af lovændringen i forhold til
borgernes adgang til medicin, samt patientsikkerhed og lægemiddelpriser.
Danske Regioner tager desuden forbehold for de økonomiske konsekvenser
af lovforslaget.
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