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Eksempler på konsekvenser for patienterne ved problemer
med forsyning af lægemidler
Læge og apotek søger at sikre patienten sin fortsatte behandling ved
erstatning af det ordinerede lægemiddel, når det ordinerede
lægemiddel er i restordre. Overordnet kan der i den forbindelse opstå
følgende ulemper for patienterne:
Generel utryghed ved ændring i behandling
Patienten kan blive utryg, når der skiftes til et lægemiddel med et
andet navn og udseende. Ved skift til lægemidler fra udlandet vil
tekst på pakning og indlægsseddel være på et fremmed sprog og
gøre det vanskeligere for patienten at genkende lægemidler og forstå
indlægssedlen.
Øget risiko for brist i patientsikkerheden
Et skifte til et nyt lægemiddel kan betyde, at patienten fx skal tage
flere eller færre tabletter end vanligt. Ændringen kan gøre patienten
usikker, og der er risiko for, at patienten misforstår doseringen og
tager lægemidlet i forkert mængde, som kan medføre enten
bivirkninger og/eller ændret effekt.
Når sundhedspersonalet på sygehuse og i praksis skal anvende et
lægemiddel, som har andre egenskaber og dosis, end det, de er vant
til, øges risikoen for fejl, herunder forkert håndtering eller
utilstrækkelig rådgivning af patienten.
Risiko for manglende behandling eller udskydelse af behandling
Hvis det er nødvendigt at finde en erstatning fra udlandet, kan det
tage 1-3 uger, inden Lægemiddelstyrelsen har givet en
udleveringstilladelse, og produktet er leveret. Det betyder, at
patientens behandling udskydes, eller der er et uhensigtsmæssigt
afbrud i behandlingen. Det har i ganske få tilfælde vist sig meget
vanskeligt overhovedet at finde en erstatning.
Mindre effekt af behandlingen
Hvis det ordinerede lægemiddel ikke kan erstattes af et lægemiddel
med samme aktive lægemiddelstof, forsøges i stedet for behandling
med at lignende lægemiddel.
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Side 1

Dette kan det øge risikoen for, at patienten ikke får samme effekt af
behandlingen eller oplever bivirkninger. Hvis en patient eksempelvis
behandles med injektionsvæske på grund af nedsat evne til at optage
et lægemiddel fra tarmen, kan et skift til tabletter betyde en mindre
effekt af behandlingen.
Økonomi
Patienten vil ofte opleve en højere økonomisk udgift.
Erstatningslægemidlerne har ofte en højere pris, hvilket medfører en
øget egen betaling for patienten. Der kan derudover gå flere dage,
inden Lægemiddelstyrelsen får hævet tilskuddet. Hvis der er tale om
et lægemiddel, som skaffes fra udlandet, gives der ikke tilskud,
medmindre patientens læge ansøger om et individuelt tilskud.
Side 2

Øget tidsforbrug
Hvis praktiserende læge eller hospital skal involveres i at finde et
erstatningslægemiddel vil det ofte kræve, at patienten kommer til en
eller flere konsultationer. I visse tilfælde kan et skift til et nyt
lægemiddel kræve, at patienten fx skal have omkodet en
infusionspumpe eller have taget ekstra blodprøver for at kontrollere,
at det nye lægemiddel virker efter hensigten.

