
 

 

 

Medlem af Folketinget Per Larsen (KF) har den 12. august 2019 stillet følgende 

spørgsmål nr. S 88 til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål S 88: 

”Hvilke politiske initiativer har ministeren tænkt sig at igangsætte for at imøde-

komme de udfordringer, som flere medicinske patienter har oplevet med medicin-

mangel, som det fremgår af TV2's artikel »Syge går forgæves efter medicin på apote-

ket” den . juli 9? ” 

 

Svar: 

Jeg er enig i, at forsyningssvigt af medicin, er en udfordring, som ikke alene skaber 

utryghed for almindelige danskere, men også indebærer en betydelig serviceforrin-

gelse for medicinbrugerne, som er vant til at kunne få udleveret deres medicin ved 

besøg på et hvilket som helst apotek.  

 

Udfordringen med forsyningssikkerheden er imidlertid kompleks og ikke alene et na-

tionalt anliggende. Det samme gør sig gældende for løsningerne på udfordringen.  

 

Som sundheds- og ældreminister er jeg naturligvis optaget af, at hverken patienter 

eller det sundhedsfaglige personale oplever kritiske problemer som følge af forsy-

ningssvigt på lægemidler.  

 

Jeg glæder mig derfor over, at Lægemiddelstyrelsen er i dialog med relevante aktører 

med henblik på at kortlægge og kvalificere problemet og omfanget heraf samt drøfte 

mulige løsninger både på den kortere og den længere bane.  

 

Tilsvarende vil ministeriet tage initiativ til møder med relevante aktører, efter drøf-

telse med Lægemiddelstyrelsen.   

 

På baggrund af resultaterne af Lægemiddelstyrelsens afdækning og ministeriets mø-

der, vil der blive foretaget en vurdering af behovet for tiltag og karakteren af disse, 

som kan bidrage til at skabe mere sikre forsyninger fremadrettet og søge at fore-

bygge yderligere forsyningsvigt.    
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