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Svar på høring over bekendtgørelsesændringer vedr. L 62 (ændring 
af lov med forsøgsordning med medicinsk cannabis) og L 63 (behand-

lerfarmaceuter) 
 

Sundheds- og Ældreministeriet har den 22. oktober 2018 sendt udkast til en række 
bekendtgørelser i høring med henblik på implementering af den forventede vedta-
gelse af lovforslag nr. L 62 (ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk canna-

bis) og lovforslag nr. L 63 (om behandlerfarmaceut m.v.). 
 
Høringen omfatter følgende: 

 
• Bekendtgørelse om det Centrale Tilskudsregister for Cannabis (L 62).  
• Bekendtgørelse om tilskud til cannabisprodukter uden for sygehusvæsnet købt 

i andre EU/EØS-lande (L 62).  

• Bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens 
Lægemiddeladministrationsregister (L 61, 62 og L 63).  

• Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel– og vaccina-
tionsoplysninger (L 62 og L 63).  

 
Danmarks Apotekerforenings bemærkninger til udkastene fremgår nedenfor. 
 

Ad bekendtgørelse om det Centrale Tilskudsregister for Cannabis (L 62) 

Det bemærkes, at apotekernes systemleverandører forud for denne høring har haft 
lejlighed til at kommentere på den tekniske snitflade for tilskudsregistret for canna-

bis (CTR-C). Spørgsmål og bemærkninger hertil er således afklaret i dette regi. 

 

Danmarks Apotekerforening har ikke bemærkninger til det udsendte udkast til be-
kendtgørelse.  

 

Ad bekendtgørelse om tilskud til cannabisprodukter uden for sygehusvæsenet købt i 
andre EU/EØS-lande 

Bekendtgørelsen giver mulighed for at borgere, som har ret til sygesikring i Dan-
mark, kan få tilskud til cannabisprodukter, også når de er købt i et andet EU/EØS- 
land. Ligesom for lægemidler er det Lægemiddelstyrelsen, som på baggrund af behø-

rig dokumentation udbetaler tilskud og indberetter købet til CTR-C. Bekendtgørelsen 
medfører således ikke opgaver for apotekerne. 
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Ad bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Læ-
gemiddeladministrationsregister (L 61, 62 og L 63).  

 
Ændringerne i denne bekendtgørelse har til formål at sikre hjemmel til, at Sundheds-
datastyrelsen kan videregive lægemiddeloplysninger til Lægemiddelstyrelsen med 

henblik på tilsyn med behandlerfarmaceuters genordination af visse receptpligtige 
lægemidler og ordination af dosisdispensering med tilskud. 
 

Endelig skal Sundhedsdatastyrelsen kunne videregive oplysninger om behandlerfar-
maceutens ordinationer af lægemidler til regioner, Styrelsen for Patientsikkerhed og 
andre offentlige myndigheder. 

 
Apotekerforeningen har ikke bemærkninger til de foreslåede ændringer.  
 

Ad bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel– og vaccinati-
onsoplysninger (L 62 og L 63).  
Behandlerfarmaceuten sikres med denne ændring adgang til lægemiddel-, cannabis-

produkt-, og vaccinationsoplysninger, som borgeren aktuelt er i behandling med, når 
det er nødvendigt for behandlerfarmaceutens behandling af patienten. Dette er en 
forudsætning for, at behandlerfarmaceuten kan foretage genordination. 

 
Ifølge bemærkningerne til lovforslag nr. L 63 om behandlerfarmaceut mv. kan en be-
handlerfarmaceut ikke delegere sin ordinationsret til en medhjælp, men det øvrige 

personale må godt bistå behandlerfarmaceuten i blandt andet indhente oplysninger 
og udføre praktiske opgaver, herunder foretage opslag i FMK. Det kan overvejes at 
præcisere dette i tilknytning til bekendtgørelsens § 7, stk., 2, som vedrører mulighe-

den for at benytte medhjælp. 
 
Det fremgår af § 14, stk. 2, at ”Vaccinationsoplysninger slettes 2 år efter at borgeren 

er afgået ved døden  … Dog påbegyndes sletningen først et år efter bekendtgørelsens 
ikrafttræden.”. Den sidste del af sætning synes at stamme fra en tidligere udgave af 

bekendtgørelsen og dermed ikke længere at være relevant. 
 
Afslutningsvis bemærkes, at det fremgår af ministeriets høringsbrev, at der i be-

kendtgørelse om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemid-
deladministrationsregister fastsættes en regel om, at der kan videregives oplysninger 
til Lægemiddelstyrelsen om apotekers opsplitning af lægemidler til veterinær brug. 

En sådan ændring synes ikke at kunne genfindes i det udsendte høringsmateriale.  
 
 

 
Med venlig hilsen 
 

Merete Kaas 
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