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Siden 1. juli 2019 har behandlerfarmaceu

ter kunnet genudskrive recepter på visse 

typer medicin. Det har borgerne taget godt 

imod, viser rundspørge.

Tekst: Louise Dissing Schiøtt

Landets apoteker har en ny sundhedsydelse på 
menuen. Patienter i stabil behandling med vis-

se lægemidler kan nu få genordineret deres medicin 
hos apotekernes behandlerfarmaceuter uden at 
skulle forbi lægen først. De første dage med den nye 
ydelse bød på tekniske vanskeligheder, men der er 
fundet løsninger, så alle apoteker nu kan genordi-
nere. Sundhedsdatastyrelsen arbejder fortsat på at 
løse de resterende it-problemer.  

Godt fra start

Farmaci har foretaget en rundspørge blandt 10 apo-
teker fordelt over hele landet for at kortlægge de 
første erfaringer med genordination. Generelt er 
ydelsen blevet taget godt imod. Det gælder også på 
København Sønderbro Apotek, hvor de på de første 
to uger med ydelsen har foretaget 33 genordinatio-
ner.

”Vi er kommet rigtig godt fra start. Behovet for 
genordinationer har vist sig at være større, end vi 
havde forventet. Og borgerne giver udtryk for, at 
det er rigtig rart at kunne få deres medicin også 
uden for lægens åbningstid,” fortæller Gudlaug 
Olafsdottir, souschef på København Sønderbro Apo-
tek.  

Alle apoteker har pligt til at tilbyde genordination 
i hele åbningstiden. For at sikre dette har man der-
for i opstartsfasen lavet en central backup-ordning. 
Apotekerne kan ringe til København Sønderbro 
Apotek og lade en behandlerfarmaceut herfra gen-
ordinere over telefonen, i tilfælde hvor apoteket 
endnu ikke selv har nok behandlerfarmaceuter til at 

dække hele åbningstiden. Ordningen er blevet be-
nyttet til 58 genordinationer i løbet af de første to 
uger.

Ikke generel ordinationsret

På mange apoteker har den nye ydelse skabt forvir-
ring blandt borgerne, der har forvekslet genordina-
tionsretten med en generel ordinationsret. Det har 
de blandt andet oplevet på Fakse Apotek, hvor Ben-
te Larsen er apoteker.

”Nogle har troet, at de nu er helt fri for at gå til 
lægen – måske fordi de kun har læst en overskrift, 
om at apoteket nu kan udstede recepter. Så har vi li-
ge måttet forklare, hvordan ydelsen hænger sam-
men. Men det er nok meget naturligt, at folk lige 
skal lære ydelsen at kende,” siger apoteken.

Flest recepter på p-piller

Behandlerfarmaceuter må genordinere medicin in-
den for 26 forskellige lægemiddelgrupper. Det gæl-
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der blandt andet inhalationsmedicin mod astma og 
KOL, blodtryksmedicin, nogle typer insulin og ikke 
mindst p-piller. Sidstnævnte er det lægemiddel, der 
er blevet genordineret allerflest gange, viser Farma-
cis rundspørge. 

”Langt de fleste af vores genordinationer har væ-
ret på p-piller – typisk til unge kvinder. I løbet af de 
første to uger har p-pillerne stået for knap halvdelen 
af alle vores genordinationer,” siger Gudlaug Olafs-
dottir. 

Genordination koster 20 kroner for borgeren ud 
over medicinens pris. Men det har ikke givet proble-
mer for nogen af de apoteker, Farmaci har talt med. 
Tværtimod fortæller flere apoteker, at borgere har 
kaldt det billigt i forhold til den service, de oplever 
muligheden for genordination som.

Hele apotekets sundhedsydelse

Alle behandlerfarmaceuter er efteruddannet for at 

Fakta om 
genordination
Autoriserede behandlerfarmaceuter 
på landets apoteker må genordinere 
en række lægemidler til patienter i 
stabil behandling.

Styrelsen for Patientsikkerhed fast
sætter listen over lægemidler til gen
ordination. På nuværende tidspunkt 
omfatter listen 26 lægemiddelgrup-
per, bl.a. ppiller, astmamedicin, insu
lin og blodtryksmedicin. 

Behandlerfarmaceuter må genordi-
nere mindste pakning én gang. Det 
betyder, at patienten skal kontakte sin 
læge ved næste receptudstedelse.

Genordination koster patienten et 
gebyr på 20 kroner. 

opnå autorisationen til at genordinere medicin. 
Men på København Sønderbro Apotek lægger de 
vægt på, at genordination ikke kun er en sag for be-
handlerfarmaceuter. Selv om det kun er behandler-
farmaceuterne, der kan foretage selve genordinatio-
nen, er hele personalegruppen vigtig for, at ydelsen 
bliver en succes. 

”Vi har gjort meget for at træne hele personale-
gruppen i at medvirke til genordination. Som be-
handlerfarmaceuter kan vi ikke løfte opgaven alene 
– det er vigtigt, at der står farmakonomer i skran-
ken, som kan visitere til ydelsen og give borgeren 
den nødvendige information,” forklarer Gudlaug 
Olafsdottir.  

Apoteket har derfor brugt en række morgenmøder 
i løbet af foråret til at diskutere ydelsen og mulige 
scenarier for genordination, så alle på apoteket var 
klar til at bakke op om genordination. n  
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