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Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om medicin-og vaccinationsoplysninger 

 

Farmakonomforeningen er grundlæggende positive over for det fælles medicinkort (FMK) 

og ser frem til at det bliver rullet ud over hele landet. Det er et stort løft for 

patientsikkerheden, da der i dag sker mange fejl som følge af utilstrækkelig adgang og 

afstemning af oplysninger om borgerens medicin. Vi vil gerne fremhæve, at det er 

nødvendig med en høj sikkerhed omkring oplysninger fra FMK og adgangen til disse, da 

der er tale om meget personfølsomme oplysninger.  

 

Vi mener dog, at forslaget til bekendtgørelse ikke tager højde for den udvikling, der i 

øjeblikket sker inden for patientsikkerhed i den offentlige sektor. Vi er tilfredse med, at 

sygehusansatte farmakonomer ligesom apoteksansatte farmakonomer har adgang til FMK, 

når de aktuelt ekspederer en recept eller gennemgår eller afstemmer medicin. Men i dag 

bliver farmakonomer også ansat til medicinafstemning og medicingennemgang i 

kommunerne, hvor mange bosteder og plejehjem har haft store udfordringer med at opnå en 

tilstrækkelig medicinsikkerhed. Ifølge bekendtgørelsen vil disse farmakonomer – modsat 

deres apoteksansatte eller sygehusansatte fagfæller – ikke have adgang til det for deres 

arbejde så vigtige fælles medicinkort.  

 

Det er en forskelsbehandling, der savner enhver faglig begrundelse og i sidste ende skader 

den patientsikkerheden. I dag bliver patienter udskrevet tidligere og tidligere og behovet for 

lægemiddelfaglige kompetencer på især plejehjem og bosteder og hjemmesygeplejen er 

stærkt stigende. Det er også derfor, at KL i forbindelse med indgåelse af overenskomsten 

med Farmakonomforeningen har afsat 250.000 kr. til et projekt, der skal synliggøre 

farmakonomers kompetencer i kommunerne.  

 

Jeg skal på den baggrund på det stærkeste anbefale, at man indskriver kommunalt ansatte 

farmakonomer i §5.  
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