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Pensum 

Uddannelse til behandlerfarmaceut 

Nedenstående er pensum til eksamen i behandlerfarmaci. Det ligger til grund for 
undervisningen på kursusdag 1. På kursusdag 2 skal du anvende det i arbejdet med 
genordination og ordination af dosisdispensering. Det vil være nyttigt for dig at have 
gennemgået det inden kursusdag 1.  
Vi har delt pensum op i temaer, så du har et overblik over reglerne indenfor de enkelte 
områder. 
Pensum er suppleret af en oversigt over relevante behandlingsguidelines osv. Det 
fremgår af et særskilt dokument. 
 
Behandlerfarmaceutens pligter og ansvar  

• Bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde. BEK nr 260 af 
07/03/2019 https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=208085  

• Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om 
sundhedsfaglig virksomhed, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og 
forskellige andre love. LOV nr 1555 af 18/12/2018 
https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=205281  

• Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig 
virksomhed. LBK nr 731 af 08/07/2019 
https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=209811  

• Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og 
medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr. BEK nr 693 af 
03/07/2019. https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=209731   

• Vejledning om behandlerfarmaceuters tilknytning til lægemiddelvirksomheder. VEJ 
nr 9740 af 20/08/2019. https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=210044 

  
Journalføring og kommunikation 

• Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler 
(journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) Bek nr 530 af 
24/05/2018 https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=201378  

• Bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved 
videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. BEK nr 359 af 
04/04/2019 https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=208414  

• Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler BEK nr 1297 af 
28/11/2019 https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=211600   

• Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af 
helbredsoplysninger VEJ nr 161 af 16/09/1998 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=21076 

 
Rapportering og indberetning 

• Bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v. 
BEK nr 1 AF 03/01/2011 https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=134520  

• Rapporter en utilsigtet hændelse som sundhedsperson. Opdateret 1. november 
2018. https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/rapporter-en-
utilsigtet-haendelse/  

• Vejledning om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v. VEJ 
nr 1 af 03/01/2011. https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=134522  

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=208085
https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=205281
https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=209811
https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=209731
https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=210044
https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=201378
https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=208414
https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=211600
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=21076
https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=134520
https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/
https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/
https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=134522


Uddannelse til Behandlerfarmaceut, Pensum, 6. februar 2020 Side 2 af 2 

© Pharmakon 

• Bekendtgørelse om indberetning af bivirkninger ved lægemidler m.m. BEK nr 
15/12/2015. https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=176092  

• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af bivirkninger 
ved lægemidler m.m. BEK nr 1771 af 18/12/2018 
https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=205928  

• Meld en bivirkning ved medicin til mennesker – for sundhedsprofessionelle. 
Opdateret 24. maj 2018. 
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/bivirkninger/bivirkninger-ved-medicin/meld-en-
bivirkning/mennesker/meld-en-bivirkning-ved-medicin-til-mennesker-for-
sundhedsprofessionelle-e-blanket/  

 
Kommunikation 

• Tal med patienten. Folder fra Region Midt. 
http://www.patientkommunikation.dk/siteassets/medier-til-varktojer---
patientkommunikation/folder-tal-med-
patienten/w_talmedpatienten_0000000194.pdf  

• Håndbog i sikker mundtlig kommunikation. Dansk Selskab for Patientsikkerhed 
https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/for-
fagfolk/efteruddannelse/CUK/Documents/akut/haandbog_i_sikker_mundtlig_komm
unikation.ashx.pdf  

 
Dosisdispensering 

• Dosispakket medicin og patientsikkerhed. Pro.medicin.dk. Revideret 24.01.2020. 
https://pro.medicin.dk/Specielleemner/Emner/318717#  

• Lægemiddelstyrelsens notat om dosisdispensering af 28. marts 2011. 
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/apoteker/apoteker/~/media/F1C2137A74E0437
6A1623546D18B7F39.ashx  
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