Af advokat Henrik Karl Nielsen, NORSKER & CO ADVOKATER

FaKD medvirker til ændring af
Lægemiddelloven

Siden foråret 2010 har FaKD haft fokus på Lægemiddelloven og

Der kom svar fra Sundhedsministeriet om, at det vil kræve en lov-

konsekvenserne af formuleringerne i loven. På det tidspunkt fik vi

ændring, og der blev åbnet op for, at der ”i forbindelse med en

flere henvendelser fra diætister, der forespurgte om, hvorfor diæti-

forventet ændring af lægemiddelloven i næste folketingssam-

ster dog ikke kan deltage i fx diabetesmøder, hvor hele behandler-

ling vil blive overvejet, om der skal fremsættes forslag om at

teams inviteres.

tilføje kliniske diætister til gruppen af sundhedspersoner.

Problemet skyldtes lægemiddelloven, hvori det defineres, hvem

FaKDs arbejde for at få ændret Lægemiddelloven, så diætister

man må informere og reklamere overfor, når det drejer sig om

ligestilles med læger og andre autoriserede faggrupper, bar faktisk

lægemidler. I kapitel 7, § 66 Stk. 1. stod, at

frugt i form af et udkast til lovændring. Dette udkast blev sendt til
høring i november og d. 27.01.2011 fremsatte Indenrigs- og

Over for offentligheden må der ikke reklameres for lægemidler,

Sundhedsminister Bertel Haarder ændringsforslaget til

som

Folketinget. Heri stod, at ” Som en mindre ændring foreslås der

1) er receptpligtige,

også en udvidelse af kredsen af sundhedspersoner, der som led i

2) er uegnede til anvendelse, uden at patienten forinden har søgt

deres professionelle virke må modtage reklame for receptpligtig

læge med henblik på diagnosticering eller overvågning af

medicin.”

behandlingen, eller
3) er omfattet af lov om euforiserende stoffer.

Lovændringen har været igennem 1. behandling, udvalgsarbejde i
sundhedsudvalget, hvilket kun resulterede i enkelt ændring i lov-

Stk. 2. Ved offentlighed forstås enhver, der ikke er læge, tandlæ-

forslaget – og dette blev nedstemt ved 2. behandling af lovforsla-

ge, dyrlæge, farmaceut, sygeplejerske, veterinærsygeplejerske, far-

get. Derefter til 3. behandling, hvor afstemning afgjorde sagen, så

makonom eller studerende inden for et af disse fag.

vi kan glæde os over en lovændring pr. 1.7.2011.

Lovens tekst betød, at diætister var kategoriseret som ”offentlighe-

FaKD vil nu sætte fokus på at sikre, at kendskabet til denne lov-

den”, da vi ikke var nævnt i Stk. 2. på linje med læger osv. Og

ændring udbredes til gavn for os alle.

dermed var der firmaer, der fravalgte at informere diætister for
ikke at komme i klemme. Særligt de seneste par år har problemet

http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/samling/20101/lovfor-

været voksende grundet skrappere kontrol fra Lægemiddelstyr-

slag/l118/som_vedtaget.htm

elsens side.
En ændring af disse forhold ville kræve en lovændring, hvilket ikke
er den nemmeste opgave at løse. Men FaKD skrev i juni 2010 til
Sundhedsministeren om problemet, og hvordan vores arbejde
blev hindret pga. lovgivningen.
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