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Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer vedr. 
forslag om ændring af apotekerloven 
 

Danske Handicaporganisationer (DH) vil gerne henlede opmærksomheden på nedenstående 

tilgængelighedsproblematikker, som vi har erfaring med ofte bliver overset i forbindelse 

med ændring af lovgivning på sundhedsområdet.  

 

Vedr. ophævelse af det naturlige forsyningsområde  

Forslaget vil ophæve det naturlige forsyningsområde for apotekerne og dermed apotekernes 

geografiske begrænsning til at oprette håndkøbsudsalg og medicinudleveringssteder.  

 

Hver gang der ændres på udsalgssteder vedr. medicin, er det vigtigt at overveje, hvorvidt 

alle mennesker har mulighed for at benytte det pågældende salgssted. Hvis der ændres på 

lokaliteter for håndkøbsudsalg og medicinudleveringssteder, skal det derfor ske på en måde, 

så det ikke forhindre personer med nedsat mobilitet at opnå en tilfredsstillende adgang til at 

kunne hente deres medicin m.v.  

 

Det betyder, at placeringerne skal være centrale i forhold til fx den kollektive transport, at 

der skal være fysisk adgang (tilgængelighed) til og i forretningen. Det skal med garanti sik-

res, at man ikke må nedlægge et sted, hvor der er fysisk adgang for at betjene borgerne til et 

andet sted, hvor der ikke er fysiske adgang. Det gælder både i forhold til apoteker generelt 

og i forhold til håndkøb af medicin m.v.. Det gælder naturligvis også steder, hvor der skal 

udleveres medicin m.v. Det naturlige område skal i den forbindelse ses i forhold til befolk-

ningens sammensætning og bomønstre, ellers vil man ikke være i stand til at tage højde for 

de behov, som personer med reduceret mobilitet har, fordi de ofte vil være ”tvunget” til at 

bo bestemte steder pga. tilgængelighed. Der skal med andre ord være krav om tilgængelig-

hed ift. geografisk placering, så alle mennesker kan købe den medicin, de har brug for.   

 

Vedr. regler om on-line forhandling og forsendelse af lægemidler  

Forslaget vil også give Lægemiddelstyrelsen mulighed for at fastsætte regler om e-handel 

og forsendelse af lægemidler til brugerne. DH er positivt indstillet overfor øget brug af in-

ternettet i forbindelse med køb af lægemidler. Det skal imidlertid sikres, at hjemmesiderne 
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er tilgængelige i forhold til de behov, personer med forskellige former for handicap har, 

herunder fx blinde og svagtseende, ordblinde, mennesker med kognitiv funktionsnedsættel-

se og med nedsat funktion i arme og hænder m.v.  

 

 

Med venlig hilsen 

 
Stig Langvad 
formand 

 

 


