Indenrigs- og sundhedsministeriet
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
primsund@im.dk og
sah@im.dk
29. november 2010
ap@danskepatienter.dk

Høringssvar vedrørende høring over forslag til lov om ændring af apotekerloven
(Veterinærafdelinger, e-handel, ophævelse af det naturlige forsyningsområde, apotekeres
udnævnelse, sygehusapotekers blanding af lægemidler mv.)

Danske Patienter har med interesse læst udkastet til ændringsforslaget og har følgende
bemærkninger:

Vedr. præcisering af habilitetsreglen i § 3, stk.2 punkt 2.
Danske Patienter finder det fornuftigt, at kriterierne for habilitet ændres således, at lægerne
tilknyttet et hospital ikke er omfattet.

Vedr. ophævelse af det naturlige forsyningsområde.
Danske Patienter finder denne ophævelse er fornuftig, da det vil kunne øge tilgængeligheden for
patienterne.

Vedrørende videregivelse af oplysninger fra Lægemiddelsstatistikregistret
Danske Patienter støtter, at man af hensyn til generel planlægning af sundhedsvæsenets opgaver kan
sammenkøre oplysninger om blandt andet medicinforbrug med andre oplysning, men dette bør altid
gøres på en måde, så man ikke bryder den enkelte patients anonymitet unødigt - f.eks. ved at
sammenkøring af ikke-anonymiserede data udelukkende foregår et centralt sted (i en eller anden
form for lukket kontrolleret system) og at de sammenkørte data altid kun videregives i anonymiseret
form, således at patienterne fortsat kan have tillid til at deres personlige og helbredsmæssige
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oplysninger behandles fortrolig og at deres anonymitet ikke brydes ude i f.eks. regioner og
kommuner.

Vedrørende regler om on-line forhandling og forsendelse af lægemidler
Danske Patienter støtter forslaget, da der er et stort behov for, at patienter får bedre mulighed for at
købe medicin sikkert og let på internettet. I den forbindelse er det vigtigt at der fastsættes regler, der
sikre, patienterne den bedst mulige information og vejledning i forbindelse med deres køb af
medicin på nettet.

Med venlig hilsen

Morten Freil
Direktør

