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Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelse til be-
handlerfarmaceut

Sundhedsstyrelsen har den 22. oktober 2018 sendt udkast til bekendtgørelse om ud-
dannelse til behandlerfarmaceut i høring. 

Danmarks Apotekerforenings bemærkninger til udkastet følger nedenfor, men skal 
indledningsvis kvittere for, at Sundhedsstyrelsen har imødekommet foreningens be-
mærkninger til præhøring af bekendtgørelsen, sendt den 12. september 2018.

Adgangsbetingelser
I § 3, stk. 2, beskrives farmaceutstuderendes mulighed for at søge optagelse på kur-
set i behandlerfarmaci. De farmaceutstuderende vil under studieophold på apotek til-
egne sig de rette kompetencer og viden indenfor apotekssektoren, som må være en 
forudsætning for at opnå autorisation som behandlerfarmaceut. 
Apotekerforeningen finder det væsentligt, at der i bekendtgørelsen præciseres, hvor-
når i studieforløbet de farmaceutstuderende kan deltage i kurset. Adgangskravene 
bør som minimum være bestået eksamen i farmakologi, farmakoterapi samt studie-
ophold på apotek.

Finansiering af kursus til behandlerfarmaceut
Det er i bruttoavancen mellem ministeriet og Apotekerforeningen aftalt, at sektoren 
finansierer uddannelsen for apoteksansatte farmaceuter.
Apotekerforeningen antager, at uddannelsen til behandlerfarmaceut for de stude-
rende finansieres af universiteterne.

Udstedelse af kursusbevis og videregivelse af oplysninger
Det fremgår af § 6, stk. 2, at Styrelsen for Patientsikkerhed informeres af kursusaf-
holderen om kursusdeltagere, der har gennemført og bestået kurset i behandlerfar-
maceut med henblik på registrering i autorisationsregisteret.

Apotekerforeningen støtter, at Styrelsen for Patientsikkerhed informeres af kursusaf-
holderen. Det fremgår ikke klart, hvorvidt denne information er en meddelelse om, 
at farmaceuten har bestået kurset, eller om der er tale om farmaceutens ansøgning 
til autorisation. Hvis denne information har til formål at ansøge om farmaceutens au-
torisation, så foreslår Apotekerforeningen, at det for farmaceuten efter bestået kur-
sus er muligt at frasige sig automatisk registrering i autorisationsregisteret, såfremt 
farmaceuten ikke ønsker at være udøvende behandlerfarmaceut. Det kan derefter 
være op til behandlerfarmaceuten selv at ansøge om autorisation, hvis denne på et 
senere tidspunkt ønsker at være udøvende behandlerfarmaceut.
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Bilag 1 – kursus i behandlerfarmaci
Da behandlerfarmaceuten får andel i ordinationsretten, vurderes det af Sundheds- 
og Ældreministeriet naturligt, at behandlerfarmaceuten får pligt til på lige fod med 
læger m.m. at indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen. Endvidere 
skal behandlerfarmaceuten ved vurdering af alvorlige bivirkninger hos patienten hen-
vise patienten til egen læge.

Apotekerforeningen finder det derfor relevant, at indberetning af bivirkninger og 
henvisning af patient til egen læge ved alvorlige bivirkninger indgår under punktet 
om Patientsikkerhed og rapportering af utilsigtede hændelser eller andet relevant 
punkt.

Danmarks Apotekerforening har ikke yderligere bemærkninger til udkastet til be-
kendtgørelse om uddannelse til behandlerfarmaceut.

Med venlig hilsen

Birthe Søndergaard
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