
 

Styrelsen for Patientsikkerhed 
 

Høring over vejledning for behandlerfarmaceuters genordination 
af receptpligtige lægemidler og dosisdispensering med tilskud 
 
Dansk Sygeplejeråd takker for muligheden for at afgive høringssvar til 
vejledningen. Dansk Sygeplejeråd har tidligere afgivet høringssvar på 
bekendtgørelsen om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde og 
bekendtgørelse om uddannelsen til behandlerfarmaceut. 
 
Dansk Sygeplejeråd er enig i, at det er væsentligt, at genordination af 
receptpligtige lægemidler og ordination af dosisdispensering med til-
skud foregår med høj patientsikkerhed og faglig vurdering.  
 
Dosisdispensering 
Dansk Sygeplejeråd er ligeledes enig i, at dosisdispensering kan for-
bedre compliance og dermed patientsikkerhed og formålet med en gi-
ven behandling. Vurderingen af om en borger skal tilbydes dosisdi-
spensering skal altid bero på en faglig vurdering og et godt kendskab 
til borgerens situation. 
  
Vi vil fra vores tidligere høringssvar på området gentage opmærk-
somheden på nødvendigheden af et samarbejde mellem behandler-
farmaceuter, kommunale sygeplejersker og sygeplejersker på f.eks. 
bosteder, hvis borgeren er tilknyttet disse. Det er også afgørende, at 
ovenstående sker uden unødig forsinkelse, eftersom det er den kom-
munale sygepleje, der har ansvaret for at håndtere de ordinerede læ-
gemidler til visse patientgrupper. 
 
Vi vil samtidig gøre opmærksom på muligheden for et selvstændigt 
forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker, ved at lade syge-
plejersker i kommunen vurdere og ordinere dosisdispensering til rele-
vante borgere. Sygeplejersker i kommunerne har tæt kontakt til bor-
geren og dermed fagligt kendskab til borgerens behov og stabilitet. 
Sygeplejerskens forudsætninger for en grundig faglig vurdering af, 
hvilke borgere der med fordel kan overgå til dispensering, kan der-
med øge patientsikkerheden. Under covid-19 fik sygeplejersker et 
midlertidigt selvstændigt virksomhedsområde. Det anbefales at 

Den 10. juni 2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dansk Sygeplejeråd 
 
Sankt Annæ Plads 30 

DK-1250 København K 

 

mandag-torsdag  9.00-16.00 

fredag 9.00-15.00 

 

Tlf:  +45 33 15 15 55 

Fax:  +45 33 15 24 55 

 

www.dsr.dk 

dsr@dsr.dk 

 
 
 
 



 
Side 2 af 2 

trække på erfaringerne herfra i forhold til etablering af et selvstændigt 
forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker.   
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Grete Christensen 
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