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Kilder og baggrund for politikpapirerne 
Her finder du et udsnit af de kilder og fakta, der understøtter politikpapirerne på siden ”Det 
mener apotekerne” på www.apotekerforeningen.dk. Hvis du har spørgsmål til kilder eller 
fakta, er du meget velkommen til at kontakte Apotekerforeningens analysechef Per Nielsen, 
på pni@apotekerforeningen.dk. 
 
Medicingennemgang  Borgere, der bruger meget medicin, skal tilbydes 

medicingennemgang 

  • ”700.000 borgere tager mere end 5 lægemidler”: Kilde: 
Apotekerforeningens nyhedsbrev af 19. december 2012: 
”700.000 danskere er polyfarmacipatienter”. 

  • ”Risikoen for lægemiddelrelaterede problemer stiger i takt 
med antallet af lægemidler”: Kilde: Pharmakon, 2012: 
”Konsekvenser af lægemiddelrelaterede problemer”. 

  • ”Op mod 40 procent af alle indlæggelser af ældre på medi-
cinske afdelinger er medicinrelaterede. Halvdelen kan fore-
bygges” Kilde: Sundhedsstyrelsen, 2011: ”Styrket indsats 
for den ældre medicinske patient – fagligt oplæg til en nati-
onal handlingsplan". 

  • ”Der er store offentlige besparelser og menneskelige gevin-
ster ved, at borgere, der bruger mindst 5 lægemidler, får 
foretaget en medicingennemgang”: Kilde: Pharmakon, 
2002: ”Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer 
gennem Apotekets Ældre Service”. 

  • ”Ved at sikre, at borgerne tager deres medicin rigtigt, bliver 
behovet for lægekontakter og hospitalsindlæggelser min-
dre”: Kilde: PWC, 2012: ”Sparede sundhedsudgifter ved 
apotekernes sundhedsfaglige indsats”. 

  • ”Medicingennemgang af mere end 500 danskeres medicin 
viste, at hovedparten havde problemer med deres medicin”: 
Kilde: Apotekerforeningens nyhedsbrev af 13. juni 2013: 
”Næsten alle medicingennemgange afslører medicinproble-
mer”. 

  • ”Op mod 100.000 bliver hvert år indlagt på grund af medi-
cinproblemer, der kunne være forhindret” Kilde: Pharma-
kon, 2006: ”Evidensrapport 7 - Kortlægning af lægemiddel-
relaterede problemer". 

   
Farmaceutordination 
 

 Apotekerne skal kunne hjælpe borgere, der mangler en 
gyldig recept 

  • ”I England, Canada og USA har farmaceuter mulighed for at 
ordinere lægemidler selv.”  Kilde: Nissen, L. (2011). 
”Pharmacist prescribing: What are the next steps?” Ameri-
can Journal of Health-System Pharmacy, 68(24), 2357–
2361". 
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Apotekets læge-
middelfaglige viden 

 Kommuner og læger skal bruge apotekernes viden om 
medicin langt mere 

  • ”To ud af tre ældre bruger mindst seks lægemidler” Kilde: 
Apotekerforeningens nyhedsbrev af 19. december 2012: 
”700.000 danskere er polyfarmacipatienter” og Region Sjæl-
land, 2009: ”Polyfarmaci – Region Sjælland”. 

  • ”Omkring 100.000 danskere bliver hvert år indlagt på grund 
af medicinproblemer.”  Kilde: Pharmakon, 2006: 
”Evidensrapport 7 - Kortlægning af lægemiddelrelaterede 
problemer”. 

  • ”Et stort medicinforbrug øger risikoen for fejl og andre for-
mer for medicinproblemer. Det kan have stor betydning for 
trivsel, sundhed og samfundsøkonomi.” Kilde: Pharmakon, 
2012: ”Konsekvenser af lægemiddelrelaterede problemer”. 

  • ”Personalet på de kommunale pleje- og behandlingstilbud 
har ikke altid de nødvendige lægemiddelfaglige kompeten-
cer til at håndtere borgernes medicin.” Kilde: Apotekerfor-
eningens nyhedsbrev af 23. oktober 2013: ”Handicappede 
på botilbud udsat for tusindvis af medicineringsfejl” og 
Sundhedsstyrelsen, 2015: ”Tilsyn med plejehjem”. 

   
Fælles Medicin Kort  FMK er en gevinst for patientsikkerheden 

  • ”Fejl i medicineringen er et stort problem. Mange af fejlene 
skyldes manglende overblik over, hvilken medicin der er ud-
skrevet og udleveret til borgeren.” Kilde: Pharmakon, 2012: 
”Konsekvenser af lægemiddelrelaterede problemer”, 
Pharmakon, 2006: ”Evidensrapport 8 – Patientsikkerhed og 
medicineringsfejl” og Pharmakon, 2008: ”Evidensrapport 9 – 
Interventioner til forbedring af compliance og concordance i 
forbindelse med lægemiddelbehandlinger”. 

   
Den nye apotekerlov  Loven sikrer bedre hjælp til medicinbrugere og flere 

apoteker 

  Den 1. juli trådte en ny apotekerlov i kraft. Se mere i Apoteker-
foreningens nyhedsbrev af 24. juni 2015: ”Apoteker sikrer 
sundhedsfaglighed og øger tilgængelighed i byerne – men 
yderområder og vagt presses”. 

  • "Det første halve år har borgerne fået 56 nye apoteker lan-
det over. Og flere er på vej. Det første år ventes at give op 
mod 80 nye apoteker." Se mere på 
www.apotekerforeningen.dk  eller kontakt foreningen for 
nyeste tal. 

  • ”Medicinproblemer har store omkostninger for den enkelte 
og samfundet.” Kilde: Pharmakon, 2012: ”Konsekvenser af 
lægemiddelrelaterede problemer”. 
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Tilgængelighed  Borgere skal have nem adgang til rådgivning og medicin 
på apoteket 

  Argumenterne bygger på apotekernes strategi ”Apoteket tætte-
re på dig”, kapitel 2. 

   
Ulighed i medicin  Mange har svært ved at betale for nødvendig medicin. 

Det skal der gøres noget ved 

  • ”30 procent af arbejdsløse og førtidspensionisterne har ven-
tet med at hente receptmedicin, fordi de ikke havde råd.” 
Kilde: Apotekerforeningens nyhedsbrev af 22. januar 2014: 
”MEGAFON: Udsatte borgere har ikke råd til medicinen”. 

  • ”Borgere med lav eller ingen uddannelse bruger mere medi-
cin end andre. Borgere på overførselsindkomst bruger tre 
gange så meget medicin som folk i arbejde.” Kilde: Rapport 
fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd af 15. oktober 2013: 
”Stor forskel i danskernes medicinforbrug”. 

   
Medicintilskudsregler  Politikerne skal forenkle reglerne om medicintilskud 

  • ”Når et nyt tilskudsår starter, oplever apotekerne, at borge-
re ikke har råd til at købe den medicin, de har brug for.” Kil-
de: Apotekerforeningens nyhedsbrev af 7. januar 2014: 
”Udjævnet tilskud kan fjerne voldsomme udsving i medicin-
udgifter”. 

   
Prissystemet for 
medicin 

 Det danske prissystem sikrer lave priser på apoteket 

  • ”Danske apoteker har nogle af Europas laveste priser på ko-
pimedicin” Kilde: Apotekerforeningens nyhedsbrev af 22. 
april 2015: ”IMS Health: Danske priser på kopimedicin er 
næstlavest i Europa”. 

  For øvrig dokumentation af fakta om lægemiddelpriser og pris-
systemet i Danmark, henvises til ”Lægemidler i Danmark 
2014”, kapitlet ”Medicinpriser”. 

   
Prioritering af læge-
midler 

 Medicinens effekt skal stå mål med prisen – både på 
sygehuse og på apoteker 

  Argumenterne er bl.a. inspireret af Kjeld Møller Pedersen, 
2015: ”Prioritering i sundhedsvæsenet”, 1. udgave, Munksgaard 
og Danske Regioner, 2016: ”Ny model for vurdering af læge-
midler”. 
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Receptpligt på svage 
smertestillende 

 Receptpligt på store pakninger af svage smertestillende 
lægemidler øger patientsikkerheden 

  • ”Receptpligten på store pakninger forebygger selvmordsfor-
søg blandt unge.” Kilde: Politiken.dk, 30. september 2014 
”Færre forsøger selvmord med smertepiller”. 

  • ”Receptpligten medvirker til, at der købes færre store pak-
ninger.”  Kilde: Apotekerforeningens nyhedsbrev af 29. fe-
bruar 2016: ”Færre og billigere svage smertestillende læ-
gemidler i store pakninger efter receptpligt"”. 

  • "Ifølge Sundheds- og Ældreministeriet har væsentligt færre 
personer forsøgt at begå selvmord i Danmark – både med 
svage smertestillende lægemidler og samlet set – siden re-
ceptpligten blev indført." Kilde: Sundheds- og ældreministe-
rens svar af 10. februar 2016 til Folketingets Sundheds- og 
Ældreudvalg på spørgsmål 223 og 224.  

   
Håndkøbsliberalisering  Håndkøbsmedicin i detailhandelsbutikker giver et forkert 

signal om, at medicin er ufarlige forbrugsvarer 

  • ”Både danske og tyske undersøgelser viser, at hver femte 
bruger har problemer med håndkøbsmedicin som følge af 
selvmedicinering.” Kilde: Pharmakon, 2011: ”Forekomsten 
af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering”. 

  For øvrig dokumentation af fakta om priser på håndkøbslæge-
midler og virkningen af liberaliseringen, henvises til ”Lægemid-
ler i Danmark 2014”, kapitlerne ”Håndkøbslægemidler” og 
”Medicinpriser”. 

   
Farmaceutejerskab  Apoteket skal ejes af farmaceuter 

  • ”Borgerne skal have sikkerhed for at få udleveret den rigtige 
medicin og få uvildig rådgivning på apotekerne. Det opnås 
bedst, når ejerne af apotekerne er farmaceuter og er en del 
af den daglige drift.” Kilde: Apotekerforeningens nyhedsbrev 
af 3. september 2014: ”EU-lande med farmaceutejerskab 
siger nej til shop-i-shop-apoteker”, jf. EU-domstolens pres-
semeddelelse af 19. maj 2009 omhandlende to domme af-
sagt om farmaceutejerskab. 
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