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Det mener apotekerne om medicinsikkerhed 

 
 

Styrket medicinsikkerhed i alle dele af 
sundhedssektoren er nødvendig  

 

• Der er behov for en sammenhængende national indsats, 
der både sikrer koordination på tværs af specialer og 
sektorer, og hvor alle ressourcer i sundhedsvæsenet 

udnyttes.  
 

• 700.000 borgere tager mere end 5 lægemidler. Medicin 

kan være farligt, hvis det bruges forkert. Et stort 
medicinforbrug øger risikoen for fejl og andre former for 
medicinproblemer. Det kan have stor betydning for 

trivsel, sundhed og samfundsøkonomi. 
 

• I dag er der flere end 2.500 lægemidler på markedet i 

Danmark, og vi har evnen til at behandle flere lidelser 
med mere effektive lægemidler end nogensinde før. 
Udfordringen ved det store udvalg af lægemidler er den 

øgede kompleksitet og den øgede risiko for 
lægemiddelrelaterede utilsigtede hændelser. 

 

• Lægemiddelrelaterede utilsigtede hændelser udgør i dag 
den største andel af rapporteringer til Styrelsen for 
Patientsikkerhed. Det bør vi tage alvorligt. Apotekerne 

har en helt særlig viden om medicin og kan være med til 
at løse mange medicinproblemer. 

 

• Det er vigtigt både at forbedre medicinsikkerheden i 
sundhedsvæsenet og hos borgeren. Virkeligheden er, at 

der kommer flere kronikere og multisyge, flere borgere 
sættes i medicinsk behandling, udskrives hurtigere og 
skal behandles i primærsektoren, derfor er en koordineret 

indsats afgørende.  

Baggrund  

Der har hidtil været meget lidt fokus på medicinsikkerhed i 

den primære sundhedssektor på trods af, at langt de fleste 
patienter behandles her, og at et stigende antal komplice-
rede behandlingsforløb håndteres i almen praksis, ældre-

plejen og af patienter og pårørende selv. For at opnå bedre 
medicinsikkerhed er der behov for afprøvning af projekter, 
hvor målet er at sætte medicinsikkerhed på den national- og 

lokalpolitiske dagsorden. 
 

Der er behov for 
ambitiøse mål for at 
nedbringe antallet af fejl 

og uhensigtsmæssig-
heder. Apotekernes 
viden om medicin og 

adgang til borgere bør 
udnyttes, hvis 
medicinsikkerheden i 

sundhedsvæsenet skal 

styrkes.  


