
232D-STREGKODER | FARMACI 01 | JANUAR 2019

Til februar træder en ny EU-lov, der skal 

beskytte mod forfalskede lægemidler, i 

kraft. Lægemiddelpakninger får nye 2D-

stregkoder, hvilket medfører øget sikkerhed 

og nye arbejdsgange på apotekerne. 

Af Kathrine Læsøe Engberg

Øget sikkerhed og beskyttelse mod forfalskede 
lægemidler. Det er formålet med den nye EU

lov, som træder i kraft den 9. februar 2019. Det be
tyder, at alle EUlande med undtagelse af Græken
land og Italien skal indføre et stregkodesystem, som 
skal kobles op til en fælles europæisk database. Alle 
receptpligtige lægemidler til mennesker skal for 
fremtiden forsynes med en unik 2Dstregkode. Ude 
på apotekerne betyder det konkret, at apoteksperso
nalet skal begynde at anvende de unikke 2Dstreg
koder og kontrollere producenternes forseglinger på 
pakninger for receptpligtige lægemidler, inden me
dicinen udleveres.  

Formand for Apotekerforeningen hilser den øgede 
sikkerhed velkommen. 

 Det lokale apotek er et sted, man som kunde 
kommer for at få sundhedsfaglige råd og vejledning, 
og det er altafgørende, at man kan stole på, at den 
medicin, man får udleveret, er ægte. Sikkerheden er 
allerede rigtig god, som den er nu, men vi kan na
turligvis kun støtte op om endnu bedre sikkerhed, 
siger formand Anne Kahns.

Ændringer på apoteket

De nye EUregler vil også  udover apotekspersona
lets forpligtelse til at tjekke 2Dstregkoderne  med
føre ændringer i hverdagen på apoteket, forklarer 
juridisk chefkonsulent i Danmarks Apotekerfor
ening Merete Kaas.

Eksempelvis kan uafhentede lægemidler fra hånd
købsudsalg og medicinudleveringssteder ifølge de 
nye regler godt tages retur og genaktiveres i syste
met, men kun inden for 10 dage efter deaktiverin

gen, og ikke 14 dage som hidtil
”Kunderne kan derfor forvente, at apotekerne 

indfører nye frister for apotekets afhentning af uaf
hentede medicinposer for at sikre, at apoteket inden 
for de 10 dage kan nå at genaktivere uafhentet me
dicin i systemet,” siger Merete Kaas.

Opdatering af scannere

Den tekniske side af sagen er apotekernes systemle
verandører ansvarlige for. Og direktør i Cito A/S Bo 
Nielsen forklarer, at Cito systemmæssigt er på plads 
og er i fuld gang med udskiftning og konfiguration 
af scannere på apotekerne. Der er udsendt en testsi
de, så apotekerne kan teste, om ’gamle’ scannere 
kan læse 2D, og der er blevet lavet en pilottest på en 
række apoteker. Fra Charlotte Hoff, konsulent hos 
NNIT, lyder det, at alle apoteker med PharmaNet 
har konfigureret deres scannere, så de kan scanne 
2Dstregkoder.

For at de nye 2D stregkoder, som indeholder pro
duktkode, batchnummer, udløbsdato og et unikt se
rienummer per pakning, kan aflæses af robotter, 
kræver det tekniske ændringer, og det samarbejder 
Cito, NNIT og robotleverandørerne om. Der er pri
mo december opnået enighed om de tekniske speci
fikationer, og alle parter vil i fællesskab koordinere 
opdateringen af interfacet på det enkelte apotek. 
Der er her ikke en skarp deadline den 9. februar, da 
alle lægemiddelprodukter frigivet til markedet in
den den 9. februar umiddelbart kan håndteres af ro
botterne, og pakninger frigivet herefter vil også 
kunne håndteres, så længe de også er forsynet med 
den gamle stregkode.  n  

Hvad betyder de nye 
2D-stregkoder for apotekerne? 


