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DASAMS takker for mulighed for at komme med bemærkninger til bekendtgørelse om 
behandlerfarmaceuters virksomhedsområde. 

Det er væsentligt for selskabet at nye ordninger i sundhedsvæsnet tilgodeser både patientens ønsker og 
en høj grad af patientsikkerhed. DASAMS er bekymrede for patientsikkerheden, når der ikke er et 
entydigt ordinationsansvar hos lægen og finder derfor at det er af største vigtighed at der foretages nogle 
præciseringer i bekendtgørelsen. 

Af § 3, stk. 1 fremgår det at en behandlerfarmaceut kan ”genordinere lægemidler til patienter der ikke har 
en aktuel gyldig recept”, det må præciseres, hvad hvordan begrebet skal forstås. Hvor lang tid må der gå 
fra patientens recept er udløbet? Er det et par dage, et par uger eller måneder? DASAMS foreslår at det 
fremgår at der kun kan være tale om dage, da det ellers vil være patientsikkerhedsmæssigt uforsvarligt. 

Af § 3, stk. 1 fremgår det videre, at patienten skal have et ”aktuelt behandlingsmæssigt behov for det 
pågældende lægemiddel”. Det er vanskeligt at se, hvorledes en farmaceut, der ikke har en 
uddannelsesmæssig viden om sygdomme og deres behandling ud over en efteruddannelse på få timer, 
kan vurdere om der er et ”aktuelt behandlingsmæssigt behov”. Derfor skal det præciseres, hvorved det 
aktuelle behandlingsmæssige behov vurderes. 

I § 3, stk. 3 fremgår det at stabil behandling ”forstås som udgangspunkt behandling for en given 
indikation med uændret dosis i mere end seks måneder”. Umiddelbart er behandling andet end medicin 
og stabil mere end blot samme dosis af et lægemiddel. Sædvanligvis forstår læger en stabil behandling 
som kombinationen af, at patienten har fået en given medicinsk behandling og samtidig reageret 
relevant på den. Det kan fx være at behandlingen har været suppleret med andre behandlings tiltag eller 
lægemidler, netop fordi patienten ikke reagerede hensigtsmæssigt på behandlingen. DASAMS foreslå 
derfor at det i bekendtgørelsen præciseres, at stabil behandling også kræver at der ikke har været andre 
behandlingsmæssige ændringer i prøvesvar eller øvrig behandling for den pågældende lidelse i 
perioden. 

DASAMS imødeser en grundig evaluering af ordningen. 
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