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31-01-2018 

 

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om tilskud til sund-
hedsydelser uden for sundhedsvæsenet købt i eller leveret fra andre 
EU/EØS-lande samt ændring af vejledning om grænseoverskridende 

sundhedsydelser i EU/EØS-lande  
 

Sundheds- og Ældreministeriet har med brev af 8. januar 2018 udsendt udkast til 
ovennævnte bekendtgørelse og vejledning i høring. 
 

Med de foreslåede ændringer lægger Sundheds- og Ældreministeriet op til, at Læge-
middelstyrelsen får mulighed for at dispensere fra kravet om, at der skal vedlægges 
kopi eller foto af lægemiddelpakningen samt kopi af recepten ved ansøgninger om 

tilskud til lægemidler, som er købt eller udleveret fra andre EU/EØS-lande.  
 
Det fremgår af udkastet til vejledning, at dispensation fra kravet om kopi/foto af læ-

gemiddelpakningen kan ske, når Lægemiddelstyrelsen på baggrund af andre oplys-
ninger i sagen ikke er i tvivl om lægemidlets pakningsstørrelse, styrke og lægemid-
delform. Det kan være f.eks. være, når samtlige disse oplysninger fremgår af den 

medsendte kvittering.  
 

Det fremgår desuden, at dispensation fra kravet om at vedlægge recept kan ske, når 
Lægemiddelstyrelsen vurderer, at lægemidlet ikke kan være udleveret uden en re-
cept, f.eks. i tilfælde hvor lægemidlet er godkendt til markedsføring som receptplig-

tigt i hele EU. 
 
Apotekerforeningen finder generelt, at der ved ydelse af tilskud til lægemidler ind-

købt i et andet EU/EØS-land, herunder e-handel fra udenlandske netapoteker m.v., 
bør stilles krav, som under de givne omstændigheder skaber størst mulig sikkerhed 
for, at der udelukkende ydes tilskud til lægemidler og til patienter, som er tilskuds-

berettigede efter de danske medicintilskudsregler. Dette er begrundelsen for, at der 
ved ordningens indførelse blev fastsat krav om vedlæggelse af kopi/foto af paknin-
gen samt kopi af recept. Foreningen finder ikke, at det er vanskeligt for en borger at 

opfylde kravet om at tage et foto af lægemiddelpakningen. Derfor er behovet for di-
spensation efter foreningens opfattelse unødvendig. 
 

Apotekerforeningen er også uforstående overfor forslaget om, at der kan dispenseres 
fra kravet om at vedlægge kopi af recept. Recepten er umiddelbart den eneste doku-
mentation for, at det købte lægemiddel er ordineret til den person, der ansøger om 

tilskud. Derfor kan Apotekerforeningen ikke støtte, at der kan gives dispensation fra 
kravet om at vedlægge kopi af recept. 
 

Med venlig hilsen 

Helle Sandager 


