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Vedr.: Apotekerforeningens høringssvar til udkast til ny bekendtgø-
relse om recepter og dosisdispensering af lægemidler 
 
Lægemiddelstyrelsen har med brev af 18. maj 2017 udsendt udkast til ny bekendt-
gørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler i høring.  

 
Med bekendtgørelsen sker der en sammenskrivning af bekendtgørelse om recepter 
og bekendtgørelse om dosisdispensering af lægemidler for at opnå et bedre overblik 

over reglerne. Formålet med den ny bekendtgørelse er desuden, at det tydeligt kom-
mer til at fremgå, at elektronisk ordination udgør hovedreglen, ligesom der tilstræ-
bes en mere logisk struktur med fokus på anvendeligheden for de involverede sund-

hedspersoner.  
 
Apotekerforeningen er enig i disse hensyn. Foreningen har dog fortsat en række be-

mærkninger til udkastet, hvoraf nogle er af indholdsmæssig, andre er af redaktionel 
karakter. Bemærkningerne fremgår nedenfor, idet der henvises til de relevante be-
stemmelser i bekendtgørelsesudkastet: 

 
§ 1, stk. 1: Apotekerforeningen konstaterer, at udtrykket ”ordination/ordinere” i 
denne bestemmelse og igennem hele bekendtgørelsesudkastet ikke længere anven-

des som synonym for ”recept/udstede en recept”, men er erstattet af udtrykket ”an-
visning/anvise”. Foreningen er enig heri, idet udtrykket ”lægemiddelordination” i 
overensstemmelse med begrebsanvendelsen i FMK bør reserveres til at betegne en 

(ordineret) behandling. 
 

Der er i bestemmelsen anført en definition af begrebet ”recept”. Der bør i bestem-
melsen desuden anføres en definition af begrebet ”lægemiddelordination”. Definitio-
nen kan f.eks. være: ”Ved en lægemiddelordination forstås en af læge, tandlæge el-

ler dyrlæge ordineret behandling med et lægemiddel, hvortil lægen, tandlægen eller 
dyrlægen kan udstede en eller flere recepter”.  
 

Begrebet ”lægemiddelordination” anvendes blandt andet i receptudkastets § 12, stk. 
4. 
 

§ 1, stk. 4: Magistrelle lægemidler kan ifølge bestemmelsen udleveres af apoteket 
efter recept fra læge eller dyrlæge. Bestemmelsen bør udvides til at omfatte tandlæ-
ger, da tandlæger i overensstemmelse med de nugældende regler i dag også anviser 

magistrelle lægemidler, som for eksempel mundskyllevæske.  
 
§ 1, stk. 5, nr. 4: Henvisningen til § 94 er forkert og bør slettes. Henvisningen til §§ 

101 - 109 bør erstattes af henvisning til §§ 101 – 110. 
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§ 3, stk. 1: Apotekerforeningen konstaterer, at det i ordlyden af bestemmelsen er 
tilføjet, at Lægemiddelstyrelsen ved afgørelsen af, hvilke lægemidler, der skal være 

receptpligtige, skal lægge vægt på, om ”lægemidlerne kan påvirke patientsikkerhe-
den”. Foreningen lægger til grund, at der med tilføjelsen ikke er tilsigtet en lempeli-
gere praksis, når det gælder Lægemiddelstyrelsens vurdering af, hvilke lægemidler 

der skal være omfattet af receptpligt. 
 
§ 5, stk. 1, nr. 1: Det fremgår, at magistrelle lægemidler altid er receptpligtige. Det 

nugældende forbud mod at ordinere magistrelle lægemidler ved elektronisk recept 
foreslås ophævet. Apotekerforeningen er principielt enig i, at det skal være muligt at 
anvise magistrelle lægemidler via elektronisk recept. Imidlertid er anvisning af magi-

strelle lægemidler ikke på nuværende tidspunkt understøttet i FMK. Det vil sige, at 
receptudsteder i de nuværende løsninger er henvist til at angive indholdsstoffer osv. 
som fritekst med risiko for, at oplysningerne forkortes af systemerne eller på anden 

måde ikke kommunikeres korrekt og entydigt til apotekerne. Der bør hurtigst muligt 
foretages en opgradering af FMK og lokale systemer, som sikrer en hensigtsmæssig 
understøttelse og udveksling af receptoplysninger, når det gælder magistrelle læge-

midler, herunder i form af en tabel over de hyppigst anvendte produkter, inklusiv én-
tydige varenumre.  
 

§ 6, stk. 2-4: De nævnte udleveringsgrupper indebærer, at apoteket kun må udle-
vere lægemidlet én gang. Det bør tilføjes, at denne begrænsning ikke gælder, så-
fremt lægemidlet er anvist til dosisdispensering.  

 
§ 6, stk. 3: Det er positivt, at det er præciseret, at udlevering i mindre portioner 
kun kan ske, når der er tale om, at lægemidlet er godkendt i mindre pakningsstørrel-

ser end den ordinerede mængde. Der er altså ikke tale om, at apoteket skal/må 
bryde pakninger for at imødekomme et ønske om udlevering i mindre portioner. Det 
bemærkes dog, at det er problematisk, at udlevering i mindre portioner ad gangen 

ikke er hensigtsmæssigt understøttet i FMK og apotekssystemerne, navnlig hvis der 
er tale om, at udlevering af portionerne sker på flere forskellige apoteker.  
 

Apotekerforeningen oplever desuden, at bestemmelsen i praksis udvandes, når læ-
ger ordinerer de pågældende lægemidler i et sådant omfang og med angivelse af, at 
udleveringen skal ske ad flere omgange, at der – i mod hensigten for udleverings-

gruppe ”A” – reelt bliver tale om en flergangsrecept. Det bør derfor overvejes at 
fastsætte en tidsmæssig begrænsning i bestemmelsen. 
 

§ 6, stk. 6: Lægemidler i udleveringsgruppe ”NB-S” må apoteket kun udlevere til 
sygehuse eller efter anvisning af nærmere bestemte speciallæger. I praksis anses 
det efter Lægemiddelstyrelsens tilkendegivelser for tilstrækkeligt, at anvisning er fo-

retaget af anden læge end speciallægen, forudsat at denne er ansat hos en special-
læge/specialafdeling. Dette bør bestemmelsen afspejle. 

 
§ 6, stk. 15: Udtrykket ”heste og kaniner” bør slettes og erstattes af ”hobbydyr, der 
ikke holdes erhvervsmæssigt eller med produktion for øje”, da udlevering af læge-

midler i udleveringsgruppe AP og BP efter foreningens opfattelse bør kunne udleve-
res af apoteket til alle sådanne hobbydyr, når disse ikke holdes erhvervsmæssigt. 
Eksempelvis ønsker nogle dyrlæger off label at ordinere lægemidler i udleverings-

gruppe ”AP” og ”BP” til andre kæledyr, f.eks. hunde, hvor undtagelsen i § 6, stk. 15, 
er lige så relevant, som når der er tale om heste og kaniner. 
 

§ 11, stk. 1: Det fremgår, at læger og tandlæger kan anvise lægemidler til brug ”for 
bestemte medicinbrugere, til brug i praksis eller til eget brug”. 
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Foreningen mener, at ”til eget brug” bør slettes, da anvisning til lægens eget brug er 

dækket af første betingelse ”til bestemte medicinbrugere”. Der skelnes ikke i FMK 
mellem anvisning til et specifikt CPR-nummer eller til lægen selv, idet lægen i så-
danne tilfælde skal angive sit eget CPR-nummer. 

 
Apotekerforeningen bemærker, at det ikke længere udtrykkeligt fremgår af bestem-
melsen, at læger og tandlæger kun ”som led i deres virksomhed” kan anvise læge-

midler til brug for bestemte medicinbrugere, til brug i praksis eller til eget brug. Om-
vendt følger det fortsat udtrykkeligt af bekendtgørelsen (§ 42, stk. 1), at dyrlæger 
”som led i deres virksomhed” kan anvise lægemidler. 

 
Ændringen i ordlyden kunne indikere, at der ikke længere er begrænsninger i, hvilke 
type lægemidler f.eks. tandlæger kan ordinere.  

 
Apotekerforeningen er bekendt med, at Sundhedsstyrelsen tidligere har tilkendegi-
vet, at tandlægers virksomhedsområde omfatter forebyggelse og behandling af syg-

domme i tænder, mund og kæber, og at lægemidler, som ordineres til patienter med 
sygdomme, som diagnosticeres uden for tandlægers virksomhedsområde (det vil 
sige uden for tænder, mund og kæber), ikke er lægemidler, der ligger inden for 

tandlægers ordinationsret. 
 
Apotekerforeningen finder det hensigtsmæssigt, at lægers og tandlægers ordinati-

onsret fortsat og i overensstemmelse hermed kun skal være knyttet til deres virk-
somhed, hvilket derfor bør fremgå af bekendtgørelsen. 
 

Det er imidlertid også væsentligt at understrege, at det i lighed med gældende ret vil 
være op til lægen/tandlægen/dyrlægen og de relevante tilsynsmyndigheder at gribe 
ind overfor receptudstedere, som måtte anvise lægemidler uden for deres virksom-

hed.  
 
Såfremt apotekerne i dag konstaterer, at læger, tandlæger eller dyrlæger tilsynela-

dende anviser lægemidler, uden at dette er som led i deres virksomhed, kan apote-
ket kontakte pågældende læge, tandlæge eller dyrlæge. Såfremt lægen, tandlægen 
eller dyrlægen fastholder anvisningen, kan apoteket efter de gældende regler ikke 

nægte at udlevere lægemidlet, hvis recepten i øvrigt er affattet korrekt. Apoteket vil 
imidlertid typisk notere på recepten, at udleveringen er sket efter kontakt til recept-
udsteder. Apotekerforeningen finder, at denne retstilstand og praksis bør videreføres 

og afspejles i bekendtgørelsen.  
 
§ 12, stk. 1-2: Det er positivt, at det fastslås, at recepter skal udstedes i det Fælles 

Medicinkort, og at udstedelse af recepter kun i særlige tilfælde kan ske skriftligt, via 
telefax eller telefonisk. Anvendelsen af FMK til udstedelse af recepter øger sikkerhe-

den for overførsel af korrekte data, minimerer muligheden for at forfalske recepter 
og bidrager derved til at højne patientsikkerheden og forbedrer kommunikationen 
mellem sundhedspersoner om borgernes medicin. 

 
§ 12, stk. 3: Apotekerforeningen støtter desuden, at recepter på visse typer læge-
midler udelukkende må udstedes elektronisk. Det gælder recepter på lægemidler til 

dosisdispensering, lægemidler underkastet særlig overvågning, jf. § 4, samt læge-
midler til brug i praksis. Kravet om at disse lægemidler i alle tilfælde skal ordineres 
elektronisk vil medvirke til at minimere risikoen for fejlkommunikation og misbrug og 

dermed øge patientsikkerheden. 
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Det bemærkes, at udtrykket ”§ 4 lægemidler” forekommer indforstået og bør erstat-
tes af ”lægemidler underkastet særlig overvågning, jf. § 4”. 

 
Apotekerforeningen finder, at de ændrede regler/krav om elektronisk anvisning af 
lægemidler i FMK, nødvendiggør, at der fra Lægemiddelstyrelsens side gennemføres 

en informationsindsats om de nye regler målrettet lægerne. Det vil sige, at alle læ-
ger bør informeres direkte af Lægemiddelstyrelsen om de nye krav til elektronisk an-
visning. Det skal blandt andet skabe sikkerhed for, at der ikke opstår situationer, 

hvor apoteket f.eks. ikke kan foretage dosisdispensering af lægemidler, fordi lægen 
ikke har anvist lægemidlerne via FMK. 
  

§ 12, stk. 4. Det foreslås som ny bestemmelse, at ”hvis en recept er knyttet til en 
privatmarkeret lægemiddelordination på det Fælles Medicinkort, skal apoteket ind-
hente borgerens forudgående samtykke, før recepten indhentes af apoteket, og ek-

spedition påbegyndes”. 
 
Det bemærkes, at apotekerne på nuværende tidspunkt ikke kan se i apotekssyste-

merne, om en recept er knyttet til en privatmarkeret lægemiddelordination. Alle gyl-
dige recepter vil være synlige for apoteket ved opslag på medicinbrugerens CPR-
nummer, og derfor kan kravet om samtykke ikke imødekommes på nuværende tids-

punkt.  
 
Først når apotekerne har ibrugtaget FMK gennem apotekssystemerne, vil apotekerne 

kunne se, at der findes en recept, som er knyttet til en privatmarkeret lægemiddel-
ordination. Indholdet af denne recept vil ikke umiddelbart være synligt ved første op-
slag, men vil kunne åbnes af apoteket (efter samtykke).  

 
Helt principielt mener foreningen, at det er unødigt restriktivt, at borgeres privat-
markering af lægemiddelordinationer med tilhørende recepter, også skal indebære, 

at indholdet af de pågældende recepter ikke bliver synlige for apotekerne. Det er 
netop under alle omstændigheder nødvendigt, at apoteket ekspederer og udleverer 
lægemidlerne, for at medicinbrugeren kan komme i behandling med lægemidlerne, 

som er anvist af lægen. Derfor bør bestemmelsen udgå.  
 
Apotekerforeningen bemærker, at det i en række tilfælde vil være vanskeligt at ind-

hente medicinbrugerens samtykke til ekspedition af den privatmarkeret recept, f.eks. 
hvis der er tale om en forsendelseskunde, eller medicinbrugeren på anden måde ikke 
selv afhenter sin medicin. Apoteket må i sådanne tilfælde lægge til grund, at en an-

modning om at få ekspederet sine gyldige recepter/medicin indebærer, at der er gi-
vet samtykke til at ekspedere alle recepter, herunder også eventuelt privatmarke-
rede recepter. Dette gælder også i tilfælde, hvor en læge sender en receptbestilling 

(adresseret recept) til et specifikt apotek vedrørende udlevering af et lægemiddel på 
privatmarkeret recept, herunder lægemidler til forsendelse. 

 
Foreningen finder det dog fornuftigt, at apoteket ved en markering i apotekssyste-
met kan se, at borgeren har valgt at privatmarkere en lægemiddelordination med til-

hørende recepter. Dette vil give apoteket information om, at medicinbrugeren har 
udtrykt et særligt diskretionsønske i forhold til behandlingen med lægemidlet.  
 

§ 13, stk. 1: Det fremgår, at en recept udstedt af en læge i regionernes vagtlæge-
system er gyldig i 7 dage efter udstedelsen. Dette bør korrigeres til, at recepter ud-
stedt af vagtlæger har gyldighed i 7 dage. Det skyldes, at det ikke bør være det an-

vendte ordinationssystem eller typen af recept, som er afgørende for vagtlægerecep-
tens gyldighedsperiode. 
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Apotekerforeningen er enig i, at det – som det fremgår af udkastet - er vagtlægens 

ansvar at sikre receptens gyldighedsperiode. Det indebærer, at apoteket ikke har 
pligt til at påse vagtlægens overholdelse af kravet, dvs. at apoteket kan ekspedere 
recepten, uanset om kravet er opfyldt, såfremt alle øvrige indholdsmæssige krav til 

recepten er opfyldt. Dette bør tillige præciseres i § 63, stk. 1, nr. 1. 
 
§ 13, stk. 3: Der indføres mulighed for, at udleveringen tidligst kan ske på en angi-

ven dato (fremdatering). Denne funktion understøttes ikke i Fælles Medicinkort på 
nuværende tidspunkt, og besked herom vil for nuværende skulle angives som fri 
tekst. Bestemmelsen bør ikke indskrænke apotekets mulighed for at påbegynde ek-

speditionen og klargøre lægemidlet til udlevering på den angivne dato. 
 
§ 15, stk. 1, nr. 2: Det stilles som krav, at recepten skal indeholde oplysning om 

receptudstederens navn, stilling, adresse og telefonnummer. Det bør præciseres, at 
det er receptudstederens ”kontakttelefonnummer”, der skal fremgå af recepten. Det 
er uanvendeligt for apoteket, såfremt der f.eks. på recepten anføres et hovednum-

mer til et sygehus. Det anførte telefonnummer bør være så tæt på den receptudste-
dende læge som muligt, som minimum telefonnummer til sygehusafdelingen. 
 

§ 15, stk. 2: Bestemmelsen bør slettes, da en læges anvisning af lægemidler til 
”eget brug” som en særlig kategori i bekendtgørelsen bør udgå, jf. foreningens be-
mærkninger ovenfor til § 11, stk. 1. 

 
§§ 15-18: Bestemmelserne omfatter indholdsmæssige krav til recepten. Det bør 
også indsættes som et indholdsmæssigt krav til recepten, at recepten skal indeholde 

oplysning om lægens stillingtagen til klausuleret tilskud. Lægens stillingtagen til 
klausuleret tilskud på recepten er et væsentligt indholdsmæssigt krav til recepten, da 
apoteket er afskåret fra at yde tilskud til medicinbrugeren i tilfælde, hvor lægen ikke 

har markeret for tilskud. 
 
Det er fortsat jævnligt forekommende, at receptudstedere ikke får markeret for til-

skud på recepten, selvom medicinbrugeren er berettiget. Dermed må apoteket ikke 
beregne tilskud, og medicinbrugeren skal betale en højere pris eller må tilbage til læ-
gen for at få udstedt en ny korrekt udfyldt recept. Det koster medicibrugere, læger 

og apoteker tid og penge og har i værste fald behandlingsmæssige konsekvenser.  
 
I FMK-online er der gennemført en teknisk understøttelse, som sikrer, at lægen ikke 

kan udstede en recept, medmindre der er taget stilling til klausuleret tilskud. I langt 
de fleste tilfælde udsteder læger dog ikke recepter i FMK-online, men i deres egne 
ordinationssystemer (lægepraksissystemer eller sygehussystemer). Kravene til obli-

gatoriske felter med krav om stillingtagen i disse systemer vil være baseret på kra-
vene til recepter, som anført i receptbekendtgørelsen. 

 
Såfremt det bliver et obligatorisk felt i ordinationssystemerne, at receptudsteder skal 
tage stilling til, om medicinbrugeren opfylder betingelserne for medicintilskud til det 

anviste lægemiddel, vil apoteket på alle recepter kunne se, at lægen har taget stil-
ling til tilskud, og ingen medicinbrugere risikerer at miste tilskud, de er berettigede 
til. 

 
§ 18, stk. 2: Til bestemmelsen bør tilføjes, at dette ikke gælder recepter på læge-
midler, der skal dosisdispenseres. 
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Som ny bestemmelse efter § 18: Der bør indsættes en ny bestemmelse, hvori det 
fastsættes, at recepter på lægemidler, der skal dosisdispenseres, skal oprettes med 

korrekt markering af, at lægemidlet skal dosisdispenseres (dosisdispenseringsre-
cept). Angivelse af, at et lægemiddel skal dosisdispenseres, må ikke ske som fri-
tekst, da dette indebærer en risiko for, at oplysningen ikke formidles korrekt til apo-

teket. 
 
§ 19: Det er urimeligt, at apotekerne pålægges en pligt til at udlevere en lægemid-

delpakning uden sikkerhed for betalingen og dermed påføres en risiko for tab. Lægen 
skal i sådanne tilfælde på recepten anføre, hvem der forventes senere at betale for 
lægemidlerne. Der er dog ingen garanti for, at vedkommende faktisk senere betaler 

for lægemidler, og dermed bliver apoteket uforskyldt påført et økonomisk tab.  
 
Såfremt bestemmelsen skal opretholdes, bør der efter Apotekerforeningens opfat-

telse etableres en ordning, hvor apoteket kan få godtgjort sit tab f.eks. ved regio-
nen, i tilfælde hvor der er i løbet af en kort frist ikke er modtaget betaling for det læ-
gemiddel, som apoteket efter lægens anvisning har udleveret efter bestemmelsen. 

 
Det bemærkes desuden, at det er uklart, hvad der ligger i udtrykket ”til få dages for-
brug”. For nogle lægemidler svarer den mindste tilgængelige pakning til mere end få 

dages forbrug. Derfor vil det være mere retvisende, at der er tale om den ”mindste 
pakning”. 
 

§ 21: Bestemmelsen er sprogligt uklar. Der mangler nogle ord. 
 
§ 22: Det fastsættes, at der højst må anvises metadon eller buprenorphin til medi-

cinbrugere til en måneds forbrug. Det skal rettelig tilføjes, at dette dog ikke gælder, 
når lægemidlerne dosisdispenseres, jf. § 118. Dosisdispensering er almindelig an-
vendt dispenseringsform, når det gælder behandling med disse lægemidler. 

 
§ 24: Bestemmelsen er sprogligt uklar. Det mangler formentlig et ”hvis” som første 
ord i bestemmelsen. 

 
Lægemidler, som skal mærkes som trafikfarlige, skal/bør som udgangspunkt være 
mærket fra producentens/distributørens side. Det er ikke en tidssvarende løsning at 

pålægge apoteket at forsyne pakning med særlige mærkater med advarselssymbol. 
Såfremt det fra lægens side vurderes nødvendigt at informere borgeren mod nedsat 
evne til at føre motorkøretøj udover de tilfælde, hvor pakningen allerede er mærket 

fra producents/distributørs side, bør receptudsteder anføre dette som en del af dose-
ringsteksten, der udskrives på doseringsetiketten. Bestemmelsen bør tilrettes i over-
ensstemmelse med dette.  

 
§ 25:  Det fastsættes, at en læge eller tandlæge kan annullere en elektronisk recept, 

der ikke er fuldt ud indløst. Apotekerforeningen foreslår, at det indsættes som stk. 2, 
at lægen eller tandlægen skal annullere en elektronisk recept, når lægen eller tand-
lægen seponerer en lægemiddelordination, hvortil recepten er udstedt. Det skal sikre 

mod, at der fortsat er gyldige recepter og udleveres lægemidler, i tilfælde hvor læ-
gen har besluttet, at behandlingen ikke skal videreføres, dvs. seponeret lægemiddel-
ordinationen.  

 
§ 26, stk. 1: Bestemmelsen, som vedrører krav til recepter på lægemidler, som skal 
dosisdispenseres, forekommer at være fejlplaceret under overskriften ”Ikke-indløste 

recepter”. 
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Det bemærkes, at dosisdispensering kan vælges efter medicinbrugerens eget ønske, 
som fastsat i § 119, stk. 3, og det bør derfor tilføjes ”jf. dog § 119, stk. 3”. 

 
§ 26, stk. 2: Ordlyden af bestemmelsen er i udkastet: ”Skal udlevering af et læge-
middel, der bliver dosisdispenseret, bringes til ophør,…”. Ordlyden bør omformuleres 

til: ”Skal behandlingen med et lægemiddel, der bliver dosisdispenseret, bringes til 
ophør,…”. 
 

Det fremgår, at apoteket skal effektuere seponeringen fra førstkommende udleve-
ring. Det bør korrigeres til, at apoteket skal effektuere seponeringen fra næstkom-
mende udlevering. Det skyldes, at seponering efter pakkedeadline – bortset fra 

akutte tilfælde - først vil blive effektueret den næste gang, udleveringsapoteket klar-
gør dosisdispenseringskortet til pakning. 
 

§ 26, stk. 3: Ordlyden er forkert, idet det ikke er ”recepten”, men derimod ”dosis-
dispenseringen” som kan sættes i bero ved indlæggelse. Derfor bør ordlyden af be-
stemmelsen være: ”Dosisdispensering af et lægemiddel kan f.eks. ved indlæggelse 

på sygehus sættes i bero af sygehuslægen”. Det bør tilføjes, at apoteket i sådanne 
tilfælde skal have direkte besked om berostillelsen. Det bør endvidere tilføjes, at be-
rostillelsen får effekt fra næstkommende udlevering.  

 
§ 27, stk. 2: ”Håndskreven recept” skal erstattes af ”papirrecept”.  
 

§ 27, stk. 3: Apotekerforeningen støtter, at papirrecepter kun bør anvendes, når 
særlige forhold taler for det. Det foreslås, at bestemmelsen gøres mere éntydig ved 
at erstatte ”bør” med ”må”. 

 
Lægemiddelstyrelsen bør i informationsindsatsen rettet mod lægerne give en ud-
tæmmende beskrivelse af, hvilke særlige forhold der kan begrunde, at receptudste-

der benytter sig af en papirrecept. Det sammen gælder anvendelse af telefon- eller 
telefaxrecepter. Apotekerforeningen lægger til grund, at apotekerne ikke skal påse, 
at disse særlige vilkår er opfyldt, i tilfælde hvor recepten ikke er udstedt i FMK. 

 
§ 28: ”Telefonnummer” bør erstattes af ”kontakttelefonnummer”. 
 

§ 29: Det fastsættes, at på en papirrecept kan receptudstederen ved at understrege 
mængde tilkendegive, at denne ikke må fraviges. Det bemærkes, at denne funktion 
ikke er understøttet ved anvisning af elektroniske recepter i FMK. Der bør efter Apo-

tekerforeningens opfattelse ikke være muligheder/krav ved receptudstedelse, som 
ikke er understøttet af det primære receptudstedelsesformat. Såfremt det skal være 
et krav/mulighed, at receptudstederen skal kunne angive, at en specifik mængde 

ikke må fraviges uanset tilgængelige pakningsstørrelse, bør dette være understøttet i 
FMK. 

 
Selvom receptudstederen på recepten har angivet, at en ordineret mængde ikke må 
fraviges, vil der være tilfælde, hvor der ikke findes en pakningsstørrelse, som svarer 

til den anviste mængde. For så vidt det forudsættes, at apoteket i sådanne tilfælde 
skal bryde pakningen før udleveringen for at fjerne overskydende tabletter, konsta-
teres det, at der forekommer at være konflikt med reglerne i bekendtgørelse om di-

stribution af lægemidler, hvori der er fastsat betingelser for at bryde lægemiddelpak-
ninger, jf. denne bekendtgørelses § 35, stk. 2. 
 

§ 30: ”Håndskreven recept” skal erstattes af ”papirrecept”.  
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§ 32: ”Håndskreven recept” skal erstattes af ”papirrecept”. 
 

§ 33: Bestemmelsen hænger sammen med § 29 og bør indsættes som stk. 2, til § 
29. 
 

§ 35, stk. 1: Apotekerforeningen finder ikke, at der er grundlag for, at papirrecepter 
skal kunne ekspederes mere end én gang, jf. kravet om at der skal være særlige for-
hold der begrunder udstedelse af en papirrecept. Såfremt receptudsteder har brug 

for at udstede en flergangsrecept, skal denne efter foreningens opfattelse udstedes 
elektronisk. Derfor bør der ligesom for telefon- og telefaxrecepter gælde et vilkår 
om, at apoteket kun må ekspedere en papirrecept én gang, jf. bekendtgørelsesudka-

stets § 36, stk. 2. 
 
§ 35, stk. 2: Bestemmelsen om, at telefon- og telefaxrecepter ikke er omfattet af 

bestemmelsen, forekommer overflødig, da afsnittet i bekendtgørelsen netop ifølge 
overskriften vedrører ”papirrecepter” og ikke telefon- og telefaxrecepter, som først 
er omhandlet i det næstfølgende afsnit. 

 
Bestemmelserne i §§ 36-41 vedrører telefon- og telefaxrecepter.  
 

§ 38, stk. 2: ”Håndskrevne recepter” skal erstattes af ”papirrecepter”.  
 
§ 38, stk. 3: Det fremgår, at indtelefonering af recepter kun bør ske, når særlige 

forhold taler derfor. I overensstemmelse med § 12, stk. 1, bør det i afsnittet ligele-
des præciseres, at dette også gælder for anvendelsen af telefaxrecepter.  
 

Apotekerforeningen bemærker endvidere, at der i afsnittet synes behov for at tage 
højde for de nye teknologiske muligheder, f.eks. hvor en af afsenderen afsendt tele-
faxrecept kan konverteres og indgå hos modtageren i dennes elektroniske postkasse 

som en e-mail. Lægemiddelstyrelsen har overfor foreningen tilkendegivet, at dette 
ikke vil leve op til receptbekendtgørelsen. Foreningen skal opfordre styrelsen til at 
overveje, om man – med passende krav til opbevaring og sletning af en sådan mail – 

kan acceptere, at apoteket modtager og ekspederer en sådan ”telefaxrecept”. 
 
§ 40: Kravet til receptudsteder om, at recepten skal oprettes med et éntydigt identi-

fikationsnummer, såfremt CPR-nummeret ikke kan fremskaffes, bør ikke kun gælde 
telefon- og telefaxrecepter, men også papirrecepter. Der bør derfor være en tilsva-
rende bestemmelse i afsnittet om papirrecepter. 

 
§ 41: Bestemmelsen hænger sammen med § 39 og bør indsættes som stk. 2, til 
denne. 

 
§ 43, stk. 2: Udtrykket ”§ 4 lægemidler” forekommer indforstået og bør erstattes af 

”lægemidler underkastet særlig overvågning, jf. § 4.” 
 
”Håndskreven recept” skal erstattes af ”papirrecept”. 

 
Apotekerforeningen konstaterer, at det med bestemmelsen tillades, at dyrlæger kan 
fremsende recepter i PDF-format via ”sikker, krypteret mail”. Se bemærkninger 

herom nedenfor under § 55.  
 
§ 43, stk. 3: Udtrykket ”§ 4 lægemidler” bør erstattes af ”lægemidler underkastet 

særlig overvågning, jf. § 4.” Bestemmelsen bør flyttes til § 46, hvor den hører mere 
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naturligt hjemme. Det lægges til grund, at det anførte cpr-nummer ikke skal indbe-
rettes til VetStat, jf. Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddel-

statistik, og dermed at apoteket alene skal påse, at cpr-nummeret er anført, samt 
eventuelt kontrollere ægtheden i Dyrlægeregistret. 
 

§ 46: ”Telefonnummer” bør erstattes af ”kontakttelefonnummer”. 
 
§ 48, stk. 3. Det fastsættes, at receptudstederen på en dyrlægerecept ved at un-

derstrege mængden kan tilkendegive, at mængden ikke må fraviges. For så vidt det 
forudsættes, at apoteket skal bryde en pakning, hvis der ikke findes en paknings-
størrelse, der svarer til den anviste mængde, bør der ske afklaring af, om der er 

overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om distribution af lægemidler, 
hvori betingelser for at bryde lægemiddelpakninger er fastsat, jf. denne bekendtgø-
relses § 35, stk. 2. 

 
§ 52: Det fastsættes, at en dyrlægerecept kan i særlige tilfælde, hvor væsentlige 
hensyn til ”medicinbrugeren” tilsiger det, overføres fra et apotek til et andet. Såfremt 

der tages sigte på dyret, som skal behandles med lægemidlet, bør dette fremgår af 
ordlyden i stedet for ”medicinbrugeren”. I praksis vil det ofte være hensynet til dy-
rets ejer/kunden, der betaler for lægemidlet, der er årsag til, at en dyrlægerecept 

ønskes overført fra ét apotek til et andet.  
 
§ 55: Det fremgår, at en dyrlægerecept af dyrlægen kan sendes til apoteket i PDF-

format via sikker, krypteret mail. Det forudsætter afsendelse og modtagelse af kryp-
terede mails, at der på forhånd er udvekslet krypteringsnøgler mellem afsender og 
modtager. Dernæst skal både afsender og modtager anvende mailklienter, der un-

derstøtter kryptering. 
 
Efter Apotekerforeningens opfattelse forekommer kravet om kryptering af mails at 

være en uforholdsmæssig og unødigt administrativ tung fremgangsmåde at pålægge 
apoteker og dyrlæger i forbindelse med fremsendelse af dyrlægerecepter pr. mail. 
Når det gælder fremsendelse af dyrlægerecepter, er der netop ikke et personhensyn 

eller personfølsomme oplysninger, der begrunder, at recepter fremsendt pr. mails 
skal krypteres. Derfor foreslår foreningen, at recepter udstedt af dyrlæger skal 
kunne fremsendes i pr. mail i PDF-format, dvs. uden krav om kryptering.  

 
Såfremt der er tale anvisning af et lægemiddel underkastet særlig overvågning, jf. § 
4, hvor der er krav om angivelse af dyrlægens CPR-nummer, kan dyrlægens udste-

delse af sådanne recepter som hidtil ske ved papir-, telefon- eller telefaxrecept. 
Dette kan evt. præciseres i bekendtgørelsen.  
 

§ 58, stk. 1-2: Ordlyden er § 58, stk. 1 og 2, er fuldkommen enslydende med ordly-
den af § 61, stk. 1 og 2. Den ene af de to sæt bestemmelser skal fjernes. 

 
§ 62, stk. 3: Det fremgår af bestemmelsen, at ”såfremt der ikke foreligger en re-
cept, skal apoteket hurtigst muligt underrette recepten eller medicinbrugerens læge, 

hvis apoteket udleverer et andet lægemiddel end det anviste”. Ordlyden er selvmod-
sigende, da der ikke både kan være tale om, ”at der ikke foreligger en recept”, og at 
apoteket udleverer et andet lægemiddel ”end det anviste”.  

 
Bestemmelsen omhandler netop en situation, hvor der foreligger en recept, men 
apoteket ikke har det anviste lægemiddel eller et synonymt lægemiddel på lager og 

medicinbrugeren må antages at kunne lide alvorlig helbredsmæssig skade, såfremt 
et lægemiddel med tilsvarende behandlingseffekt ikke udleveres. 
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Ordlyden af § 62, stk. 3, bør omformuleres til: ”Apoteket skal i de i stk. 2 nævnte til-

fælde hurtigst muligt underrette receptudstederen eller medicinbrugerens læge, hvis 
apoteket udleverer et andet lægemiddel end det anviste”. 
 

§ 63, stk. 1, nr. 4: ”Kunden” bør korrigeres til ”medicinbrugeren”. 
 
§ 64, stk. 1: Apotekerforeningen støtter, at den tidligere sætning om, at apotekets 

ekspedition af en recept skal ske med udgangspunkt i det billigste lægemiddel i 
gruppen af apoteksforbeholdte lægemidler, som kan erstatte det ordinerede læge-
middel, er fjernet.  

 
Sætningen var efter foreningens opfattelse misvisende og overflødig i forhold til den 
mere éntydige regel om, at apoteket skal udlevere det billigste lægemiddel i gruppen 

af apoteksforbeholdte lægemidler, som kan erstatte det anviste lægemiddel (substi-
tution). 
 

§ 64, stk. 4: Apotekerforeningen konstaterer, at ordlyden af bestemmelsen, der 
vedrører betingelser for at fravige substitutionskravet, er skærpet ved, at det nu 
fremgår, at substitutionsreglen ”undtagelsesvis” kan fraviges, hvis de anførte betin-

gelser er opfyldt. Foreningen lægger til grund, at indsættelse af ”undtagelsesvist” 
alene er udtryk for en præcisering af, at betingelserne for fravigelse af substitutions-
reglen kun er opfyldt for et fåtal af recepterne, dvs. at betingelserne for at fravige 

substitution som anført i bestemmelsens nr. 1-3 er uændrede. 
 
§ 64, stk. 4, nr. 3: Når det gælder dosisdispensering, bør den nævnte prisforskel, 

der kan begrunde, at der ikke foretages substitution, beregnes i forhold til den billig-
ste pakning, der i ”Medicinpriser” er markeret som egnet til dosisdispensering (D-
mærket), jf. bekendtgørelsesudkastets § 116, stk.3. Det er meningsløst at tage ud-

gangspunkt i prisforskellen i forhold til billigste lægemiddel i gruppen, såfremt dette 
lægemiddel slet ikke kan dosisdispenseres og dermed ikke er et reelt alternativ til 
det anviste lægemiddel. Dette bør præciseres i bestemmelsen. 

 
Da bagatelgrænsen for dosisdispensering er en procentvis andel og ikke et fast be-
løb, betyder det for de billigste lægemidler, at apoteket skal substituere, selvom der 

beløbsmæssigt kun er en meget lille prisdifference, dvs. i visse tilfælde under 1 kr. 
for 14 dages behandling. Dette er meningsløst, og foreningen foreslår derfor, at der 
fastsættes en bagatelgrænse for dosisdispenserede lægemidler, som er et fast beløb. 

 
§ 70, stk. 4: Det fastsættes, at ”hvis pakningen består af flere dele, skal etiketten 
så vidt muligt placeres på inderemballagen”. Apotekerforeningen finder det af pati-

entsikkerhedsmæssige årsager hensigtsmæssigt, at doseringsetiketten så vidt muligt 
placeres på inderemballagen.  

 
Kravet bør dog frafaldes, når det gælder forsendelse til håndkøbsudsalg og medicin-
udleveringssteder. Det bemærkes i den forbindelse, at der i direktivet om forfalskede 

lægemidler stilles krav om en ”anbrudsanordning” på lægemidler. Selvom dette krav 
først finder anvendelse fra 2019, vil flere og flere lægemidler allerede nu blive forsy-
net med forsegling eller lignende.  

 
Et krav om, at apoteket skal bryde forseglingen for at placere etiketten på inderem-
ballagen, vil gøre det vanskeligt eller ligefrem udelukket at føre uafhentede brudte 

pakninger tilbage i apotekets salgbare omsætning.  
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§ 71: Det er ikke en tidssvarende løsning at pålægge apoteket at forsyne pakningen 
med særlige mærkater med advarselssymbol. Som nævnt ovenfor under § 24 bør en 

eventuelt advarsel mod at føre motorkøretøj fra lægens side, anføres som en del af 
doseringsteksten, der udskrives på doseringsetiketten. Apotekerforeningen mener, at 
§ 24 skal tilrettes i overensstemmelse hermed, hvorved den foreslåede § 71 bliver 

overflødig.  
 
§ 73, stk. 2: Ordlyden bør ændres, så ”oprindelig fremsendte recept” erstattes af 

”oprindelige recept”. Det skyldes, at recepter ikke ”fremsendes”, men oprettes/ud-
stedes i FMK, hvor de er tilgængelige for apotekerne. 
 

Desuden bør sidste sætning i bestemmelsen ændres, således at: ”Det skal af udleve-
ringen fremgå, hvilken læge der har udstedt telefonrecepten” ændres til: ”Det skal af 
indberetningen til FMK fremgå, hvilken læge der har udstedt telefonrecepten”. Det 

skyldes, at det er upræcist og uklart, hvad der forstås ved ”udleveringen” i denne 
sammenhæng. 
 

§ 73, stk. 4: Ordlyden af bestemmelsen er selvmodsigende. Bestemmelsen vedrører 
ikke situationer, hvor der ikke foreligger en recept, men derimod situationer hvor der 
er tale om en fejlbehæftet eller mangelfuld recept. Derfor bør den første ledsætning 

slettes. Ordlyden bør rettelig være: ”Apoteket skal hurtigst muligt underrette recept-
udstederen eller medicinbrugerens læge, hvis apoteket ekspederer en recept i til-
fælde, hvor det ikke har været muligt at få fejl og mangler afhjulpet eller tvivl afkla-

ret, jf. § 73, stk. 3”. 
 
§ 74, stk. 1: Ordlyden af bestemmelsen er selvmodsigende. Bestemmelsen vedrører 

situationer, hvor der slet ikke foreligger en recept, men hvor udlevering af et læge-
middel er nødvendigt af hensyn til medicinbrugerens helbred. Da der slet ikke fore-
ligger en recept er det overflødigt/misvisende at anføre, at der ikke foreligger en gyl-

dig, fejlfri og entydig recept. Den sidste ledsætning (”uden at der foreligger en gyl-
dig, fejlfri og entydig recept”) bør slettes.  
 

§ 76: Bestemmelsen vedrører vilkår for udlevering af mængder, der afviger fra den 
anviste mængde af et lægemiddel. Apotekerforeningen konstaterer, at den tidligere 
stk. 3 i den tilsvarende bestemmelse i den nugældende receptbekendtgørelse er fjer-

net. Denne bestemmelse indebærer, at ”hvis receptudstederen har tilkendegivet, at 
recepten kan ekspederes flere gange med et nærmere fastsat tidsmellemrum, og 
apoteket udleverer en mængde, der afviger fra den anviste mængde, forkortes eller 

forlænges tidsmellemrummet forholdsmæssigt”. 
 
Det er uklart, om det fortsat skal være muligt at udlevere mindre portioner og tilsva-

rende forkorte tidsintervallet. Dette bør afklares og præciseres i bestemmelsen, lige-
som det skal sikres, at muligheden er tilstrækkelig understøttet af FMK og apoteks-

systemerne. 
 
§ 85: Apotekerforeningen er fortsat uforstående overfor, at ekspederede recepter på 

lægemidler til dyr skal opbevares af apoteket i 5 år. Der ses på ingen måde at være 
behov for, at dyrlægerecepter opbevares i så lang en periode. Foreningen er ikke be-
kendt med tilfælde, hvor der har været behov for at fremfinde eller kontrollere re-

cepter på lægemidler til dyr, der er flere år gamle. Hertil kommer, at alle udleverin-
ger af veterinære lægemidler løbende indberettes til VetStat. Apotekerforeningen fo-
reslår, at opbevaringsperioden for veterinære recepter nedsættes til 1 år. Såfremt 

bestemmelsen agtes opretholdt, skal foreningen anmode om en begrundelse for 
dette krav.  
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§ 87: Apotekerforeningen er tilsvarende uforstående overfor, at dokumentation for 

receptkorrektioner, når det gælder lægemidler til dyr, skal opbevares på apoteket i 5 
år, mens dokumentationen kun skal opbevares i 2 år, når det gælder humane læge-
midler. Såfremt bestemmelsen agtes opretholdt, skal foreningen ligeledes anmode 

om en begrundelse for dette krav.  
 
§§ 86ff. Bestemmelser om krav til apotekets opbevaring af dokumentation for for-

skellige aktiviteter (receptkorrektioner m.v.) er samlet i et afsnit til forskel fra den 
gældende receptbekendtgørelse. Den foreslåede formulering, hvor der for de enkelte 
opbevaringskrav alene er henvist til forudgående eller efterfølgende §-henvisninger, 

er meget lidt læsevenlig. Såfremt strukturen fastholdes, skal foreningen opfordre til, 
at der ved hver §-henvisning anføres, hvilken aktivitet denne bestemmelse omhand-
ler.  

 
§ 89: Det bemærkes, at det indsættes som et krav, at apoteket skal kunne doku-
mentere ekspedition af udenlandske recepter i 1 år. Foreningen lægger til grund, at 

dokumentationen kan bestå af kopi af den originale recept, da medicinbrugeren kan 
have behov for at medbringe den originale recept til hjemlandet til brug for eventuel 
godtgørelse m.v. 

 
§ 90: Den ønskede dokumentation for dosisdispensering, herunder recepter, vil i vidt 
omfang være dækket af registreringerne i det Fælles Medicinkort. Dette gælder også 

dosisdispenseringskortet, når det er fuldt ud implementeret i FMK. Dette bør bestem-
melsen afspejle. 
 

§ 96, stk. 2: Henvisningen til § 94 er forkert og bør slettes. Den korrekte henvisning 
er §§ 101-110. 
 

§ 98, stk. 4: Bestemmelsen, som er ny, indebærer, at en afdelingslæge i forbindelse 
med medicinrekvisitioner af ”§ 4-lægemidler” til medicindepoter kan opstille betin-
gelser for afgivelse af rekvisitionen af bemyndigede personer. En af betingelserne 

kan være, krav om ”Ekspedition af rekvisitionen udført af apotekspersonale skal kon-
trolleres af en anden end den, der har ekspederet rekvisitionen”, jf. § 98, stk. 4, nr. 
7.  

 
Apotekerforeningen lægger til grund, at dette alene vedrører ekspedition af rekvisiti-
oner på sygehusapoteker. Alle øvrige betingelser i bestemmelsen vedrører ”interne” 

retningslinjer/krav for rekvisitionen, og det vil hverken være rimeligt eller hensigts-
mæssigt, at en læge skal kunne opstille rammer for apotekets kontrol med ekspedi-
tion af rekvisitionen. Bestemmelsen bør derfor præciseres.  

 
§ 102: Der mangler et ”e” i ”jordemoderens”. 

 
§ 115: Der mangler et komma efter ”bruse-”. 
 

§ 109: Referencerne til §§ 108, 109 og 110 er forkerte og skal korrigeres. 
 
§ 111-124: Bestemmelserne omhandler vilkår for dosisdispensering af lægemidler. 

Apotekerforeningen bemærker, at det er aftalt, at der i FMK skal udvikles en særlig 
teknisk understøttelse af dosisdispensering i form af et fælles dosisdispenseringskort, 
som bliver grundlag for anvisning, pakning, udlevering og administration af lægemid-

ler til dosisdispensering for både læger, apoteker og kommuner. Denne løsning er 
endnu ikke udviklet, og der foreligger på nuværende tidspunkt endnu ikke en teknisk 
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løsningsbeskrivelse, som præciserer, hvordan løsningen vil blive udformet og skal 
implementeres i de lokale systemer. 

 
Der vil i forbindelse med fastlæggelsen af den tekniske understøttelse af dosisdispen-
sering i FMK og i de lokale løsninger være behov for en fornyet stillingtagen til regel-

grundlaget. Apotekerforeningen lægger til grund, at der vil blive gennemført en for-
nyet gennemgang af bekendtgørelsen med henblik på sikre bedst mulig sammen-
hæng mellem regelgrundlag og valg af tekniske løsninger. Foreningen lægger vægt 

på at blive inddraget i dette arbejde.  
 
§ 111: Det bør fremgå, at dosisdispensering som nr. 1 kan foretages til navngivne 

medicinbrugere (det mest almindelige), som nr. 2 til sundhedspersoner, institutioner 
og virksomheder, og som nr. 3 til bestemte /navngivne medicinbrugere, der er i be-
handling på sygehus eller anden behandlende institution. 

 
§ 116, stk. 3: Som det fremgår af bekendtgørelsesudkastets § 114, stk. 2, kan 
også magistrelle lægemidler dosisdispenseres. Det bør efter sætningen i § 116, stk. 

3, tilføjes, ”jf. dog § 114, stk. 2”. 
 
§ 118: Bestemmelsen er sprogligt uklar og bør omformuleres. 

 
§ 119, stk. 3: Det fastsættes, at ”hvis dosisdispenseringen ikke er foreskrevet af en 
læge, kan dosisdispenseringskortet udfærdiges af apoteket i samråd med personen”. 

Det er uklart og bør præciseres, om der med personen udelukkende menes medicin-
brugeren, eller om dosisdispenseringskort også kan udfærdiges efter samråd med 
hjemmesygeplejen. 

 
§ 119, stk. 5: Bestemmelsen er fejlagtigt formuleret. Dosisdispenseringskortet har 
ingen selvstændig gyldighedsperiode, men udgøres at de dertil knyttede de gyldige 

recepter. Det er ikke det samlede dosisdispenseringskort, men derimod de enkelte 
recepter på lægemidler til dosisdispensering, som dosisdispenseringskortet udgøres 
af, som har en varighed på højst 2 år. 

 
§ 122, stk. 1: I bestemmelsen angives de oplysninger, som doseringsbeholderen 
(den enkelte doseringspose) skal være mærket med ved udlevering af dosisdispen-

serede lægemidler. Apotekerforeningen har tidligere gjort opmærksom på, at der er 
begrænset plads på beholderen (20-21 karakterer), hvilket gør det vanskeligt at få 
plads til samtlige oplysninger. Eksempelvis kan hele lægemiddelnavnet ”Leve-

dopa/Carbi./Entaca. Orion, filmovertrukne tabl., 50 mg + 12,5 mg + 200 mg” ikke 
angives i fuld tekst. Det foreslås derfor på ny, at apoteket må anvende meningsfulde 
og entydige forkortelser, f.eks. angivet som de fire første bogstaver samt styrken. 

 
Det bør også overvejes, om ”anvendelsesmåde” kan udelades som obligatorisk tekst 

på den enkelte doseringsbeholder, da oplysningen fremgår af dosisdispenseringskor-
tet.  
 

Bilag 5: Referencen i overskriften til § 116, stk. 4, er forkert. 
 
”Gyldighedsperiode for dosisdispenseringskort” bør udgå, da dosisdispenseringskor-

tet ikke har en gyldighedsperiode. Det har derimod de enkelte recepter på lægemid-
ler til dosisdispensering, som dosisdispenseringskortet udgøres af, jf. foreningens be-
mærkning til § 119, stk. 5. 

 
Afsluttende bemærkninger: 
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Det fremgår flere steder i Apotekerforeningens bemærkninger, at de foreslåede funk-
tioner ikke er mulige på nuværende tidspunkt, idet de er knyttet til, at apotekerne er 

overgået til apotekssnitfladen i Fælles Medicinkort. Implementeringen af denne snit-
flade vil ske som en gradvis udrulning, og derfor vil der i en periode være apoteker, 
som kan anvende de givne funktioner, mens andre ikke kan. Den eksakte tidsperiode 

for udrulningen kendes ikke på nuværende tidspunkt. 
 
En del af de foreslåede ændringer kræver tillige ændringer i apotekssystemerne for 

at kunne understøttes korrekt. Disse ændringer kan først fastlægges og påbegyndes, 
når den endelige bekendtgørelse offentliggøres, og der vil derfor formentlig være en 
tidsperiode på minimum 3 måneder, før de tekniske løsninger kan være klar. 

 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Anne Kahns 
Formand 


