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Dansk Sygeplejeråds høringssvar vedr. bekendtgørelse om 
behandlerfarmaceuters virksomhedsområde 
 
 
Dansk Sygeplejeråd takker for muligheden for at afgive høringssvar i 
forbindelse med bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksom-
hedsområde. Dansk Sygeplejeråd har følgende bemærkninger: 
 
Videndeling med hjemmesygeplejen uden unødig forsinkelse  
Dansk Sygeplejeråd anbefaler ud fra et sygeplejefagligt perspektiv, at 
det i bekendtgørelsen præciseres, hvem der har ansvaret for at regi-
strere på det Fælles Medicinkort (FMK), samt hvordan hjemmesyge-
plejen får besked om genordination og beslutning om dosisdispensa-
tion foretaget af en behandlerfarmaceut. 
 
Det er afgørende, at ovenstående sker uden unødig forsinkelse, efter-
som det er hjemmesygeplejen, der har ansvaret for at håndtere de or-
dinerede lægemidler til visse patientgrupper. Ligesom Styrelsen for 
Patientsikkerhed stiller krav til, at hjemmesygeplejen sikrer, at ordina-
tionerne i den lokale patientjournal stemmer overens med FMK.  
 
Uddannelsen bør tilpasses kompetencekravene 
Dansk Sygeplejeråd er positive overfor, at der etableres en uddan-
nelse med henblik på at sikre de rette kompetencer hos de kom-
mende behandlerfarmaceuter. 
 
Vi mener dog, at der er en diskrepans mellem den varighed, der er 
angivet for uddannelsen til behandlerfarmaceut og den viden, færdig-
heder og kompetencer, der skal opnås på uddannelsen og som frem-
går af bilaget til bekendtgørelsen. 
 
Det er ligeledes vores opfattelse, at flere af de krav, der stilles ved 
behandlerfarmaceuternes virksomhedsområde, ikke opnås gennem 
uddannelsen til behandlerfarmaceut. Det eksemplificeres i vedlagte 
høringssvar vedr. bekendtgørelsen til uddannelsen. 
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Tekstnære bemærkninger  
Definitionen ”stabil behandling” 
Udkastet til bekendtgørelse rummer kun en definition af stabil be-
handling i § 3, stk. 3. Dansk Sygeplejeråd anbefaler, at definitionen 
også indskrives i § 2, så definitionen både omfatter genordination og 
dosisdispensering med tilskud.  
 
Bemærkninger til §3 
I bekendtgørelsens stk. 3 fremgår det, at  
 
Stabil behandling skal forstås som udgangspunkt behandling for en 
given indikation med uændret dosis i mere end seks måneder, med 
mindre en længere stabil periode er anført for det enkelte præparat. 
 
Det bør efter vores mening ikke indeholde et skøn, og derfor bør 
”som udgangspunkt” udgå. 
 
 
Med venlig hilsen 
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