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Svar på høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om
forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om
elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af
national handleplan mod børn og unges rygning)
Sundheds- og Ældreministeriet har den 24. januar 2020 sendt udkast til lovforslag
om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov
om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af national
handleplan mod børn og unges rygning) i høring.
Lovforslaget er en udmøntning af aftalen om en national handleplan mod børn og unges rygning indgået den 18. december 2019 mellem regeringen (Socialdemokratiet)
og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, enhedslisten, det Konservative
Folkeparti og Alternativet.
Lovforslaget lægger op til en række stramninger på tobaksområdet, som Danmarks
Apotekerforening gerne støtter op om.
Lovforslaget lægger endvidere op til en mere smidig adgang for kommunerne til vederlagsfri udlevering af rygestoplægemidler, idet det foreslås, at kommunerne ikke
længere skal søge dispensation til vederlagsfri udlevering.
Af lovbemærkningerne fremgår det, at forslaget om at give kommunerne mulighed
for vederlagsfri udlevering af rygestoplægemidler alene vil give kommunerne mulighed for at afholde udgifterne til rygestoplægemidlerne, men ikke ændrer på, hvor
disse kan udleveres. Det er således Sundheds- og Ældreministeriets opfattelse, at
det ikke er afgørende for forventningerne til effekterne af en fremtidig ordning, hvorfra de gratis rygestoplægemidler i praksis udleveres til borgerne.
Apotekerforeningen har ikke bemærkninger til forslaget om at give kommunerne mulighed for vederlagsfri udlevering af rygestoplægemidler, forudsat at det sikres, at
borgeren har et reelt frit valg mellem alle producenters rygestopmidler. Det indebærer efter Apotekerforeningens opfattelse, at borgeren har adgang til det fulde sortiment af rygestoplægemidler fra alle leverandører på markedet. Dette bør præciseres
i lovbemærkningerne. Endelig forudsætter Apotekerforeningen, at receptpligtige lægemidler fortsat kun kan udleveres fra apotek og ikke vil være omfattet af en § 39
godkendelse til kommunerne eller andre virksomheder med § 39 tilladelse.
Af lovbemærkningernes afsnit 2.10 Rygestopmedicin fremgår det: ”Når en borger
modtager vederlagsfrie rygestoplægemidler af kommunen, skal beslutningen om,
hvilket rygestoplægemiddel, der skal udleveres, efter lovforslaget foretages af kommunen i samarbejde med borgeren og eventuelt dennes læge for at sikre det bedst
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mulige rygestopforløb”. I den forbindelse skal Apotekerforeningen gøre opmærksom
på, at rygestopinstruktører ikke er lægemiddelfagligt uddannede, og apotekerne derfor oplever, at kursister kommer med anbefalinger til doseringer, som kan afvige
væsentligt fra lægemidlernes anbefalede doseringer. Apotekerforeningen skal derfor
anbefale, at lovbemærkningerne justeres, så det er et krav, at der ved udleveringen
af rygestoplægemidlerne er adgang til lægemiddelfaglig rådgivning.
I lovbemærkningernes afsnit 5 er der ikke taget hensyn til de økonomiske konsekvenser for detailhandlen og/eller apotekerne, der vil miste salg af rygestoplægemidler, såfremt kommunerne selv søger en § 39 tilladelse.
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