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Høring over udkast til bekendtgørelse om lægemiddelberedskabet 

Dansk Erhverv har d. 3. februar 2021 modtaget høring over udkast til bekendtgørelse om læge-

middelberedskabet.  

Bekendtgørelsen har til formål at sikre adgang til lægemidler i tilfælde af forsyningsmæssige nød-

situationer. Dansk Erhverv bakker op om dette formål, idet sundhedsvæsnet er en hjørnesten i 

velfærdssamfundet, som skal opretholdes under alle omstændigheder i krisesituationer. Det skal 

dog understreges, at lægemiddelindustrien, der leverer lægemidlerne i videst muligt omfang skal 

inkluderes i processen via dialog, ligesom de skal sikres optimale vilkår for at kunne levere læge-

midlerne og øvrige ingredienser.  

 

Der henvises i øvrigt til Dansk Erhvervs høringssvar af 13. november 2020 om epidemiloven, hvor 

lægemiddelberedskabet indgik, og der i denne sammenhæng er givet tekstnære bemærkninger. 

 

Høring af lægemiddelvirksomheder 

Dansk Erhverv bakker op om ambitionen om at have to niveauer i beredskabet. Det er nyska-

bende, og forebyggelsesniveauet er et vigtigst skridt ift. at sikre overblik over lægemiddelsituatio-

nen i landet. Det er dog afgørende, at der forud for en aktivering af beredskabet foregår en høring 

af alle berørte parter, herunder også erhvervslivet. Derfor anbefaler Dansk Erhverv, at der bør 

indføres en høringsforpligtelse ift. erhvervslivet i bekendtgørelsen. En sådan dialog vil i vid ud-

strækning kunne kvalificere behovet for en aktivering af beredskabet, samt give flere værdifulde 

nuancer ift. bl.a. beholdningssituationen, forsyningskæder mm.   

 

Tidsbegrænsning af beredskabet 

En aktivering af lægemiddelberedskabet er et vidtrækkende redskab, og derfor bør der i bekendt-

gørelsen indføres krav om tidsbegrænsning af beredskabet. Den slags solnedsgangsklausuler har 

også været anvendt i forbindelse med håndteringen af lægemiddelberedskabet ift. Covid-19.  

 

Ved aktivering af beredskabet bør der derfor sættes end tidsperiode for varighed. Det vil sikre læ-

gemiddelvirksomhederne klarhed om deres fremtidige forretningsvilkår.  
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Dansk Erhverv stiller sig naturligvis til rådighed for uddybning af ovenstående.  

Med venlig hilsen 

Morten Engsbye 


