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Svar på høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet har med brev af 25. marts 2020 sendt udkast til lovforslag om ændring af lægemiddelloven i høring.
Lovudkastet vedrører kriminalforsorgens institutioners fordeling, opsplitning og udlevering af lægemidler til indsatte i kriminalforsorgens institutioner.
Med lovudkastet gives mulighed for, at kriminalforsorgens institutioner kan etablere
aflåste medicinskabe eller -rum, hvor rekvirerede receptpligtige lægemidler kan opbevares, og hvorfra de kan opsplittes og udleveres til indsatte. Lovudkastet giver ligeledes mulighed for, at der kan indkøbes og opbevares håndkøbslægemidler, som
kan fordeles, opsplittes og udleveres til indsatte.
Man går dermed bort fra gældende regler, hvorefter det er et krav, at lægemidler
bestilles til og opbevares for en bestemt indsat.
Apotekerforeningens bemærkninger
Danmarks Apotekerforening takker for muligheden for at bidrage med kommentarer
til lovudkastet.
Apotekerforeningen har forståelse for, at der i kriminalforsorgens institutioner er et
behov for at kunne imødekomme akutte situationer, hvor en indsat hurtigt kan få
udleveret et lægemiddel.
For så vidt angår håndkøbslægemidler, ser Apotekerforeningen ikke patientsikkerhedsmæssige problemer i, at kriminalforsorgens institutioner kan rekvirere og opbevare et vist lager af håndkøbslægemidler, som efter behov kan opsplittes for at udlevere en mængde heraf til en indsat, forudsat at rette rammer herfor er opstillet.
Apotekerforeningen er også enig i, at der kan være et behov for, at kriminalforsorgens institutioner kan rekvirere og opbevare et begrænset lager af receptpligtige lægemidler, og at der kan ske udlevering heraf forudsat, at det sker i en mængde efter
en konkret og forudgående ordination fra en læge, og forudsat at rette rammer herfor er opstillet.
Apotekerforeningen har imidlertid også noteret sig, at Styrelsen for Patientsikkerhed
har fundet anledning til at påtale medicinopbevaring og håndtering i flere fængsler
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Der henvises blandt andet til påbud af 17. februar 2020 til Politigårdens Fængsler,
påbud af 12. december 2019 til Kragskovhede Fængsel og påbud af 15. august 2019
til Jyderup Fængsel.
Heri er det blandt andet bemærket, at formålet med de gældende regler om, hvem
der må opbevare medicin, er at beskytte patientsikkerheden, samt at den manglende
efterlevelse af reglerne om medicinoplagring udgør en betydelig fare for patientsikkerheden. Endvidere er det anført, at der særligt for euforiserende stoffer også er et
hensyn til at overholde Danmarks forpligtelser efter FN-konventioner om narkotiske
stoffer, hvorefter Danmark skal sørge for, at disse stoffer alene anvendes til behandling og forskning, herunder at der skal sikres mod illegal anvendelse.
På den baggrund finder Apotekerforeningen, at den foreslåede adgang for Kriminalforsorgens institutioner til at rekvirere lægemidler til fælles medicinskab/rum/depot
bør begrænses til håndkøbslægemidler samt til receptpligtige lægemidler i et begrænset omfang, som i akutte situationer og efter konkret lægeordination kan udleveres til en indsat.
For øvrige ikke akutte situationer bør udgangspunktet efter Apotekerforeningens opfattelse være, at receptpligtige lægemidler fortsat skal bestilles fra apotek til opbevaring for den enkelte indsatte. Dette sikrer dels, at udleveringen – i lighed med de fleste andre udleveringer af receptpligtige lægemidler - vil fremgå af FMK. Herudover
vil det indebære, at lægemidlerne leveres forsynet med navn, dosering mv., hvilket
vil være med til at sikre, at lægemidlerne udleveres til rette person i rette mængde.
Danmarks Apotekerforening skal også opfordre til, at de krav som skal fastsættes til
institutionernes forpligtelser i forbindelse med oplagring, opbevaring og udlevering
præciseres i lovforslagets bemærkninger. I den forbindelse vil det være relevant, at
der er taget stilling til, i hvilket omfang fx kravene i den gældende bekendtgørelse
om indretning og drift af medicindepoter vil kunne finde anvendelse.
Danmarks Apotekerforening har endelig noteret sig, at det fremgår af lovudkastet, at
håndteringen af ændrede regler i et vist omfang skal varetages af personer med
visse uddannelsesmæssige kvalifikationer.
Apotekerne har erfaring med undervisning af personale på plejehjem og bosteder i
medicinhåndtering, instrukser m.m. Apotekerne kan ligeledes tilbyde ydelsen medicinskabseftersyn som sikrer, at kompetent personale fører tilsyn med opbevaring og
forbrug af de opbevarede lægemidler. De lokale apoteker er derfor oplagte samarbejdspartnere til at hjælpe fængslerne og arresterne med undervisning af personale.
Apotekerforeningen foreslår, at disse muligheder fremgår af lovforslagets bemærkninger.
Med venlig hilsen
Dan Rosenberg Asmussen

