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Dansk Sygeplejeråd
Sankt Annæ Plads 30
DK-1250 København K

Dansk Sygeplejeråds høringssvar over udkast til lov om ændring
af apotekerloven og lov om lægemidler

Ekspedition:
mandag-torsdag 9.00-16.00
fredag 9.00-15.00

Dansk Sygeplejeråd vil gerne kvittere for muligheden for at kommentere på udkast til ændring af apotekerloven og lov om lægemidler.

Tlf: +45 33 15 15 55
Fax: +45 33 15 24 55

Lov om lægemidler
Dansk Sygeplejeråd fraråder forslaget om håndkøbsmedicin i selvvalg. En vedtagelse af forslaget om selvvalg af lægemidler vil efter
Dansk Sygeplejeråds vurdering øge risikoen for, at håndkøbslægemidler mere betragtes som forbrugsvarer end medicin, herunder potentielt tilskynde til et unødvendigt merforbrug af medicin og forringe
patientsikkerheden.
Det er vigtigt, at apotekersektoren er forankret i sundhedssektoren,
da der ikke bør ske en uhensigtsmæssig sammenblanding af sundhedsfremmende og kommercielle interesser, ligesom det er afgørende, at borgere kan få den nødvendige rådgivning i forbindelse med
køb af lægemidler.
Dansk Sygeplejeråd hæfter sig endvidere ved, at det i Lægemiddelstyrelsens rapport vedrørende håndkøbslægemidler i selvvalg fremgår, at både Forbrugerrådet og Danske Patienter har givet udtryk for,
at der hverken blandt forbrugere eller patienter er ønske om selvvalg
af håndkøbslægemidler.
Lovforslag til en ny model for apotekernes vagttjeneste
Pålidelig og sikker adgang til lægemidler for patienter er en afgørende
del af et velfungerende sundhedsvæsen.
Derfor finder Dansk Sygeplejeråd det positivt, at regeringen arbejder
for at sikre større tilgængelighed til medicin for borgere i alle dele af
landet.

www.dsr.dk
dsr@dsr.dk

Men det er for nuværende vanskeligt at vurdere lovudkastets konsekvenser, da lovudkastet i realiteten kan implementeres på mange forskellige måder. Eksempelvis fremgår det ikke af det foreliggende materiale, hvor mange A-, B- og C-apoteker man forventer skal løfte
apotekernes vagtopgave. Det kan således ikke udelukkes, at lovforslaget i realiteten kan ende med at forringe adgangen til medicin i
visse tidsrum og geografiske områder.
Det er af afgørende betydning, at en ny model for apotekernes vagttjeneste inddelt i A-, B- og C-vagtapoteker indrettes således, at det
ikke vil betyde en væsentlig forringelse af tilgængeligheden til medicin
for borgere, både hvad angår geografisk nærhed og åbningstider.
På denne baggrund vil Dansk Sygeplejeråd opfordre til, at der bliver
iværksat en nøje monitorering af en eventuel ny vagtordnings udmøntning. Denne monitorering bør klarlægge tilgængelighed til medicin på forskellige tider af døgnet, forskellig geografisk tilgængelighed,
udvikling i antal medicinudleveringer og det faglige niveau i vagtapotekernes bemanding.

Med venlig hilsen

Grete Christensen
formand
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