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Kommissorium for arbejdsgruppen
udlevering af medicin

for

vederlagsfri

Baggrund
Som udgangspunkt udleverer sygehusvæsenet kun medicin vederlagsfrit til
indlagte patienter. Udlevering til ikke-indlagte patienter kan kun ske, hvor
særlige behandlingsmæssige hensyn gør sig gældende. Medicin, der er
omfattet af denne ordning, er opført på en særlig liste, hvormed der tilstræbes
en ensartet praksis på landets sygehuse.
Listen med lægemidler, der kan udleveres vederlagsfrit til særlige ikke-indlagte
patientgrupper, udspringer oprindeligt af en aftale under Amtsrådsforeningen.
Formålet med aftalen var at sikre en ensartet udleveringspraksis på landets
sygehuse. Udleveringen blev her fastlagt i en liste, der angav de omfattede
patientgrupper, samt hvilke lægemidler disse grupper skulle have udleveret. I
forbindelse med overgangen til Danske Regioner, blev der i 2006 udpeget
medlemmer til arbejdsgruppen for vederlagsfri medicin, der har til opgave at
vedligeholde denne liste.

Arbejdsgruppens sammensætning
Arbejdsgruppen består af én faglig ekspert udpeget af hver region gennem
sundhedsdirektørkredsen. Af de fem medlemmer af arbejdsgruppen er det et
krav, at der til enhver tid er minimum to medlemmer med lægefaglig baggrund
samt en sygehusapoteker. Regionernes psykiatridirektører udpeger herudover
i fællesskab ét medlem til arbejdsgruppen.
Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af Danske Regioner.
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Arbejdsgruppens opgaver
Det er arbejdsgruppens opgave at revidere listen med medicin, der kan
udleveres vederlagsfrit til særlige ikke-indlagte patientgrupper, der er i fortsat
sygehusbehandling. Herudover skal arbejdsgruppen vedligeholde et notat, som
beskriver principperne for udleveringen. Listen forventes revideret cirka én
gang hvert andet år. Arbejdsgruppen vil dog kunne træde sammen, såfremt der
skulle opstå et behov.
Forud for en revision af listen vil regionerne via sundhedsdirektørmailen blive
adspurgt, hvilke lægemidler de mener, skal fjernes eller tilføjes listen.
Regionernes indmeldinger vil være udgangspunktet for den efterfølgende
faglige drøftelse i gruppen. Sundhedsdirektørkredsen skal godkende generelle
ændringer af listen, mens psykiatridirektørkredsen skal godkende ændringer af
listen i de tilfælde, hvor ændringer omhandler udleveringen af lægemidler til
psykiatriske patienter. Den til enhver tid gældende liste vil være at finde på
Danske Regioners hjemmeside www.regioner.dk.

Betingelser for vederlagsfri udlevering
Modellen er baseret på, at der for visse patientgrupper er særlige
behandlingsmæssige hensyn, der begrunder vederlagsfri udlevering af
bestemte lægemidler. De omfattede patientgrupper skal vederlagsfrit have
udleveret lægemidler til behandling af den specificerede lidelse og
følgevirkningen af behandlingen. Et lægemiddel udleveres således ikke, selv om
det står på listen, hvis det ikke er til behandling af den på listen nævnte lidelse
eller en følgevirkning af behandlingen. Endvidere forudsættes det, at
behandlingskriterier anført i gældende vejledninger udarbejdet af Rådet for
Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS)/Medicinrådet og regionale
vejledninger efterleves.
Lægemidler, som Lægemiddelstyrelsen har klassificeret til begrænset
udlevering fra sygehus, er ikke omfattet af listen, da lægemidlerne altid
udleveres vederlagsfrit som en del af en sygehusbehandling.
En fornuftig anvendelse af listen forudsætter, at nye lægemidler ikke
automatisk udleveres, selvom lægemidlets ATC-kode er omfattet af listen. I
disse tilfælde bør der ske en konkret vurdering af lægemidlet, herunder
inddragelse af mini-MTV-rapporter mm.
Med disse anbefalinger søges at begrænse udleveringen af lægemidler udover
listens specifikke indhold.
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