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Det mener apotekerne om udlevering af medicin, når borgerne 
mangler en gyldig recept

Apotekerne skal kunne hjælpe borgere, der mangler 
en recept

 I nogle tilfælde giver det god mening at lade apoteket ud-
levere receptpligtig medicin, selvom der mangler en re-
cept. Det er fagligt forsvarligt, så længe det er afgrænset, 
hvornår det kan ske, og hvordan det skal foregå. 

 Det kan ske, at man ikke kan komme i kontakt med sin 
læge. I de tilfælde bør borgere, der i forvejen er i behand-
ling med medicin mod type 2-diabetes, forhøjet blodtryk 
og forhøjet kolesterol eller bruger p-piller, kunne få gen-
udleveret medicin på apoteket. Efter én genudlevering 
skal borgeren igen i kontakt med lægen.

 Apotekerne skal også kunne hjælpe borgere, der kommer 
på apoteket med akutte problemer. Det kan eksempelvis 
gælde øjenbetændelse, børneorm, klamydia eller mi-
græne. Efter en fast protokol bør farmaceuterne på apote-
ket kunne hjælpe borgerne med små pakninger af den re-
levante medicin. I dag henviser apoteket til lægen og 
vagtlægen, der i nogle tilfælde skriver en recept over tele-
fonen uden at se borgeren.  

 Ved at give apotekerne mulighed for at hjælpe borgere, 
der mangler en recept, løses et akut problem. Det sikrer, 
at en nødvendig behandling ikke bliver afbrudt eller ud-
sættes unødigt. Faggrænser bør ikke være en barriere i 
tilfælde, hvor det er forsvarligt og omkostningseffektivt, at 
apotekerne hjælper borgerne. 

 I England, Canada og USA har farmaceuter mulighed for 
at ordinere lægemidler selv. Det er mere vidtgående end 
genudlevering og protokoludlevering. I Danmark bør vi 
starte med gen- og protokoludlevering. Hvis det fungerer, 
kan man overveje de næste skridt.

Baggrund
Politikerne skal som opfølgning på den nye apotekerlov se 
nærmere på muligheder for, at apotekerne i visse situationer 
kan udlevere lægemidler uden gyldig recept. Det fremgår af 
betænkningen til den nye apotekerlov. Lægemiddelstyrelsen 
forventes i 2017 at komme med en rapport, der beskriver 
forskellige mulige løsninger. Rapporten ventes at danne bag-
grund for den politiske behandling.

Hvis en borger ikke kan 
komme i kontakt med læ-
gen, skal apoteket i nogle 
situationer kunne udle-
vere medicin alligevel. 
Det skal kun gælde for 
medicin, hvor det er for-
svarligt, og lægen skal al-
tid orienteres. 
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