Høringssvar
Udkast til forslag til lov om ændring af apotekerloven (Modernisering af apotekerloven)

Køb af lægemidler - høj sikkerhed og tilstrækkelig information
Lægeforeningen finder det vigtigt, at der fokuseres på apotekerne som en
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del af sundhedsvæsenet og ikke en del af detailhandlen.

22-08-2014

Det er Lægeforeningens grundlæggende holdning, at køber skal kunne stole
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på, at den medicin som købes, er den ægte vare – uforfalsket og i den kor-
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rekte styrke samt håndteret under sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold.
Køber skal i forbindelse med køb informeres om lægemidlets korrekte an-
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vendelse, risici for mulige bivirkninger samt advarsler ved forkert brug.

Kristianiagade 12
2100 København Ø

Forudsætninger herfor er bl.a.
Tlf.: 3544 8500



Lægemidler skal distribueres i et sikkert distributionsnet



Forsyningspligt for alle apoteker



Der skal være adgang til de billigste lægemidler



Effektiv administration af medicintilskudssystemet

Fax:



Information gives af kompetent personale under hensyntagen til dis-

www.laeger.dk

kretion
De nævnte forudsætninger bør være opfyldte uanset om køb/salg foretages
på et apotek – i en apoteksfilial – et apoteksudsalg eller ”on line”.
Herud over skal der være mulighed for køb uden for almindelig åbningstid.
Lægeforeningen har på positivsiden noteret sig forslaget om, at apotekernes
vagttjeneste skal indrettes i tæt sammenhæng med de regionale akut- og
vagtlægefunktioner.
Lægeforeningen finder det endvidere centralt, at lovgivningen sikrer apotekernes lokale forankring og de lokale forpligtelser i det nære sundhedsvæsen
samt sikrer, at der ikke sker en forringelse af tilgængeligheden i de mindre
byer. Det er vigtigt for samarbejdet med de lokale praktiserende læger, at
apotekerne har lokal forankring og at der er sikret farmaceutisk ekspertise i
hele landet og ikke kun i større byområder.
Det er Lægeforeningens forventning, at den foreslåede modernisering tager
højde for de nævnte forhold. Regeringens forslag om øget adgang til medicin
for borgerne og mere konkurrence internt i apotekssektoren må ikke ske på
bekostning af kvalitet, sikkerhed og information.

Tlf.: 35448240 (direkte)
E-post: dadl@dadl.dk
E-post: eh@dadl.dk (direkte)

Med venlig hilsen

Mads Koch Hansen
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