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Med et overvældende flertal har Folketin-

get vedtaget lovforslaget om behandler-

farmaceut. Det betyder blandt andet, at 

patienter i stabil behandling vil kunne få 

genordineret udvalgte lægemidler på apote-

ket.

Det lokale apotek har en vigtig funktion i faste 
medicinbrugeres hverdag, og nu bliver apote

kets mulighed for at hjælpe de lokale borgere endnu 
bedre. Folketinget vedtog nemlig den 27. november 
2018 lovforslaget om behandlerfarmaceut, hvilket 
blandt andet betyder, at patienter i stabil behand
ling kan få genordineret udvalgte lægemidler inden 
for 28 lægemiddelgrupper på apoteket. 

Står man fx lørdag aften og opdager, at recepten 
på den daglige diabetesmedicin, ppillerne eller den 
blodtrykssænkende medicin er udløbet, vil man 
kunne gå direkte ind på apoteket og efter helt faste 
retningslinjer få udleveret medicinen i mindste pak
ning, så man kan fortsætte sin behandling, indtil 
man har mulighed for at kontakte egen læge og få 
recepten fornyet. 

I Apotekerforeningen har vi i en årrække kæmpet 
for at få forslaget vedtaget, og resultatet glæder for
mand Anne Kahns. 

”Det er meget positivt, at det nytænkende lovfor
slag om behandlerfarmaceut er vedtaget. Det vil gø
re det nemmere at være dansker i sundhedsvæsnet, 
og set fra et samfundsmæssigt synspunkt giver det 
god mening i højere grad at udnytte de ressourcer 
og den fagekspertise, som apotekerne ligger inde 
med,” siger Anne Kahns.   

Dosisdispensering med tilskud

Lovændringen gælder også ordination af dosisdis
pensering med tilskud. Det betyder, at apotekerne i 
fremtiden også kan hjælpe borgere med dette, uden 
at der er behov for henvisning fra egen læge for at 
få tilskud.  

”Det giver også på dette punkt god mening at dra
ge nytte af apotekernes høje faglige viden om læge
midler og den vigtige rolle, som apotekerne spiller i 
faste medicinbrugeres hverdag. Det er helt oplagt, 
at det lokale apotek skal kunne tilbyde dosisdispen
sering med tilskud til borgere, der har behov for 
det,” siger Anne Kahns og fortsætter: ”Apoteket er 
jævnligt i kontakt med de borgere, som tager flere 
lægemidler og kan derfor også vurdere, om der er 
behov for dosisdispensering.  Samtidig har apoteket 
også kontakt til det lokale plejepersonale og kan i 
samråd med dem foretage en vurdering af behovet 
hos deres patienter.” 

Det vedtagne lovforslag om behandlerfarmaceut, 
som træder i kraft 1. juli 2019, bygger på erfaringer 
fra en række lande som Storbritannien, Irland, Hol
land, Belgien, Canada, USA, og New Zealand, hvor 
man allerede har forskellige former for ordination 
eller genordination af udvalgte receptlægemidler på 
apoteket. n
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