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Lægemiddelstyrelsen

Forsyningsvanskeligheder
Der er stigende problemer med forsyningsvanskeligheder på
lægemiddelområdet både i primær- og sekundærsektoren, hvilket
betyder, at der bruges mange ressorcer mange forskellige steder i
sundhedsvæsenet på at afhjælpe disse problemer. Der bliver ofte tale
om dobbeltarbejde. Læger, apoteker, hospitalsapoteker, Amgros,
grossister og patienter bruger unødigt meget tid på at løse
problemerne i hvert enkelt tilfælde. I lyset af et i forvejen presset
sundhedsvæsen er dette ressorceforbrug ikke hensigtsmæssigt. Der
er behov for national understøttelse på området hurtigt.
Det er nødvendigt, at der hurtigt udvikles en digital FMK-løsning,
så lægen får information om forsyningsvanskeligheder allerede ved
ordination. Desuden bør der så hurtigt som muligt på
Lægemiddelstyrelsens hjemmeside findes en opdateret oversigt eller
en kommunikationsplatform over restorder. Her skal der også være
taget stilling til mulige behandlingsalternativer, så det ikke er den
enkelte læge, der skal tage stilling til dette.
Ansøgningsproceduren for udleveringstilladelser bør gøres
smidigere, idet flere af de alternative lægemidler ikke er registreret i
Danmark. Det skal fx gøres muligt for en region at ansøge på vegne
af alle regionens læger, så det ikke er den enkelte læge, der skal
ansøge. Igen bliver der tale om dobbeltarbejde. Alternativt kan
Lægemiddelstyrelsen som i Norge give adgang til disse lægemidler
uden ansøgning i den periode, hvor der er forsyningsproblemer.
På temamødet om forsyning i Lægemiddelstyrelsen den 31. oktober
2019 opfordrede Apotekerforeningen til, at apotekerne
protokolbaseret får mulighed for i givne mangelsituationer at kunne
agere uden at kontakte lægen fx ved skift fra en styrke til en anden.
Region Midtjylland bakker op om, at Lægemiddelstyrelsen og
Apotekerforeningen undersøger, hvordan dette kan blive muligt.
Region Midtjylland vil kraftigt opfordre til, at Lægemiddelstyrelsen
hurtigt tager hånd om de store problemer, som forsyningssvigt
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medfører for hele sundhedsvæsenet, så læger og apoteker igen kan
fokusere på patientbehandling og lægemiddelekspedition frem for
logistiske udfordringer på lægemiddelområdet.
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