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Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 14. januar 2015 stil-

let følgende spørgsmål nr. 112 (L 35) til ministeren for sundhed og forebyggel-

se, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 112:  

”Vil ministeren som led i moderniseringen af apotekersektoren overveje, om 

farmaceuter og farmakonomer på apoteker skal kunne udlevere lægemidler, 

uden at der foreligger en recept fra en læge, i de tilfælde hvor borgeren tidlige-

re har været i behandling med lægemidlet?” 

 

Svar: 

Som det er i dag, kan farmaceuter og farmakonomer på apotekerne kun udle-

vere receptpligtige lægemidler, når der foreligger en gyldig recept. 

 

Forholdet om apotekernes mulighed for at udlevere lægemidler uden en gyldig 

recept har tidligere været rejst af Danmarks Apotekerforening. I den forbindel-

se indhentede ministeriet en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, hvor styrelsen 

anførte, ordinationsretten er knyttet til viden om at stille diagnoser og differen-

tialdiagnoser patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt, en viden som læger gen-

nem deres uddannelse tilegner sig, og som er mere og andet end kendskab til 

medicinens effekt og interaktioner. Det kræver mere end blot kendskab til ét 

specifikt felt som farmaceuters kendskab til medicin og dens virkninger. Sund-

hedsstyrelsen er blevet forlagt deres tidligere udtalelse, og står fortsat inde for 

denne, men har også leveret nogle foreløbige overvejelser om farmaceuters 

udlevering af lægemidler uden en recept fra en læge.  

 

Med baggrund i Sundhedsstyrelsens umiddelbare overvejelser, og da jeg fin-

der det vigtigt at skabe rationelle processer i sundhedsvæsenet til gavn for 

borgerne, vil jeg anmode Sundhedsstyrelsen om at se nærmere på, om der 

kan opstilles en ramme for farmaceuter og farmakonomers udlevering af læ-

gemidler uden en gyldig recept, fx i forhold til visse grupper af receptpligtige 

lægemidler, hvor det kan ske uden at give køb på patientsikkerheden. Herfor-

uden vil styrelsen også blive anmodet om at se nærmere på de aspekter, som 

farmaceuter og farmakonomers udlevering af lægemidler medfører, fx i forhold 

til ansvar, patientklager og –erstatninger. 

 

Som led heri vil der bl.a. blive indhentet erfaringer fra England, hvor personale 

på apoteker skulle kunne udlevere receptpligtige lægemidler uden ordination 

fra en læge.  
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Side 2 

 

Endelig vil det også være relevant at adressere apotekernes uvildighed i deres 

udlevering og rådgivning, hvis apotekspersonalet skal kunne udlevere læge-

midler uden en recept fra en læge eller tandlæge. 

 

Ovennævnte bør også ses i forhold til, om der er barrierer i andre dele af 

sundhedsvæsenet, som kunne imødekomme borgernes adgang til ordination 

af lægemidler.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Nick Hækkerup      /      Dorthe Rodian Arleth 

 


