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I forbindelse med udrulning af FMK har Sundhedsstyrelsen fået en lang række
spørgsmål til lægers ansvar ved ordination. Sundhedsstyrelsen har leveret svar i
form af en FAQ, som kan findes på styrelsens hjemmeside. Denne FAQ har igen
affødt mere generelle spørgsmål til lægens ansvar ved fornyelse af recepter. Nogle
af de henvendelser, Sundhedsstyrelsen har fået, tyder på, at der er tvivl om ansvaret
hos de praktiserende læger, når de bliver bedt om at forny recepter på medicin, der
primært er ordineret af en speciallæge på sygehus eller i praksis.
Sundhedsstyrelsen vil med dette brev gøre opmærksom på, hvilket ansvar læger har
i forbindelse med ordination og udstedelse af recept.
En ordination er en handling, hvor lægen eller tandlægen (herefter benævnt ’lægen’) foreskriver et lægemiddel, en undersøgelse eller en behandling til en patient.
En recept er en forskrift (ordination) fra en læge om udlevering af lægemidler fra et
apotek jf. Receptbekendtgørelsens § 1.
Lægen er således både ved ordination og ved receptudstedelse ansvarlig for en helt
specifik handling. Lægen kan pådrage sig et juridisk ansvar ved at udvise manglende omhu og samvittighedsfuldhed i sit virke, jf. autorisationslovens § 17. Det vil
altid bero på en konkret vurdering, hvorvidt lægen i en given situation, har udvist
den fornødne omhu og samvittighedsfuldhed, og dermed har handlet ansvarligt.
Sundhedsstyrelsen har i flere vejledninger udstukket rammerne for, hvordan styrelsen mener, at lægen i en given situation udviser tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed. Det gælder fx vejledning om ordination og håndtering af lægemidler
og vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler.
Sundhedsstyrelsen har ikke udgivet vejledninger for alle situationer og for alle lægemiddelgrupper. I de tilfælde, hvor der ikke foreligger en vejledning, vil det bero
på en konkret vurdering af den enkelte situation, om lægen har udvist den fornødne
omhu og samvittighedsfuldhed.
Der er tale om en ordination, når lægen skriver en recept, uanset om det er første
recept eller en fornyelse. Den læge/speciallæge, der starter behandling med et lægemiddel, er ansvarlig for både ordinationen, en behandlingsplan og en plan for opfølgning. Såfremt den alment praktiserende læge skal udstede recepter med henblik
på fortsættelse af en behandling, der er startet af en anden speciallæge, skal speciallægen sikre sig, at den praktiserende læge er indforstået med dette og kender behandlings- og opfølgningsplanerne.
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Den alment praktiserende læge, der fornyer en recept på et lægemiddel, som tidligere er ordineret af en speciallæge, er ansvarlig for, at recepten er korrekt skrevet,
at medicinen fortsat er indiceret, og at der ikke er kontraindikationer fx på grund af
anden (ny) medicinering. Hvis det drejer sig om fortsættelse af specialiseret behandling, som den praktiserende læge ikke har tilstrækkelig kompetence til at varetage selvstændigt, er det den praktiserende læges ansvar at sikre sig, at den videre
behandling foregår efter anvisning fra speciallægen og i kontinuerlig kontakt med
denne fx som ”shared care”. Samarbejdet mellem de praktiserende læger og speciallæger er vigtigt af hensyn til patienterne og af hensyn til patientsikkerheden.
Den alment praktiserende læge har ikke pligt til at forny recepter for andre læger
og kan til enhver tid afvise at forny en recept på et lægemiddel, hvor behandlingen
er startet af en anden læge, fx når lægen ikke har de fornødne forudsætninger for at
foretage ordinationen, fx på grund af manglende kendskab til lægemidlet, behandlingsplanen eller blodprøvesvar, som vil være en forudsætning for korrekt dosering.
At udstede en recept er ikke en ekspeditionssag, ordinationsretten er knyttet til autorisationen som læge, og lægen skal ved udstedelse af alle recepter udvise omhu
og samvittighedsfuldhed.
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