PATIENTFORENINGEN
Sundheds- og Ældreministeriet
Att: Zoheeb Iqbal
Holbergsgade 6
København K.

Hørsholm den 18. juli 2016

Høring over: Udkast (til) Forslag til Lov om ændring af apotekerloven og lov om lægemidler
(Bedre tilgængelighed til lægemidler ved etablering af apotekernes vagttjeneste og selvvalg af
håndkøbslægemidler)

Patientforeningen takker for lejligheden til at afgive høringssvar.
Patientforeningen hilser med tilfredshed, at der er indgået en aftale om en revideret vagttjeneste, som
forhåbentlig kommer til at sikre patienterne adgang til medicin fra en række apoteker døgnet rundt.
Patientforeningen håber, at den kommer til at virke i praksis denne gang. Ligeledes forventer vi, at der bliver
fokus på at alle dele af landet bliver dækket på en rimelig måde. Sker det ikke denne gang, så må vi kræve, at
der lovgivningsmæssigt fastsættes meget præcise regler for alle, der får bevilling til at drive
apotekervirksomhed.
Lovforslagets andet element åbner op for mere valgfrihed for patienterne. Det støtter Patientforeningen også.
Vi har tillid til, at flere selvvalgsmuligheder for håndkøbslægemidler er af det gode for det helt store flertal af
patienter. Patienterne kan allerede i dag orientere sig på nettet, men det er også godt, at man let og diskret
kan sammenligne produkter på selve apoteket. Vi er meget opmærksomme på, at man ikke derved fraskriver
sig rettet til god rådgivning på apoteket, hvis det er nødvendigt.
Hvis Patientforeningen og vore medlemmer bliver opmærksom på en eller flere uhensigtsmæssigheder ved
den foreslåede ordning, når den forhåbentlig kommer til at virke i praksis, så skal vi nok melde ind og
komme med ændringsforslag.
Konsekvenser for patienterne
Tillad os sluttelig at komme med det forslag, at samtlige lovforslag på sundhedsområdet får en særlig rubrik
med tilhørende tekst kaldet: Konsekvenser for patienterne. Det er sigende, at man opregner økonomiske og
administrative konsekvenser for stats, kommuner og regioner, økonomiske og administrative konsekvenser
for erhvervslivet, miljømæssige konsekvenser, administrative konsekvenser for borgerne og forholdet til EUretten. Patientforeningen ønsker, at tankegangen om at sætte patienterne i centrum skal gennemsyre
lovgivningen. Derfor dette forslag.
De bedste hilsener
Niels Jørgen Langkilde, fhv. MF
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