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Kære Kommuner 
 
Lægemiddelstyrelsen udsendte den 24. marts 2020 et påbud til jer om at foretage 
indberetning af oplysninger om størrelsen af lagre og forventet forbrug af be-
stemte typer personlige værnemidler.  
 
Sundheds- og Ældreministeren har nu udstedt en bekendtgørelse om særlige for-
anstaltninger vedrørende forsyningen af desinfektionsmidler1, jf. vedlagte kopi. 
Det følger af bekendtgørelsen, at Lægemiddelstyrelsen kan påbyde regioner og 
kommuner at indberette oplysninger om størrelsen af lagre og forventet forbrug 
af bestemte typer desinfektionsmidler. Lægemiddelstyrelsen kan fastsætte krav til 
form og indhold af indberetningerne. 
 
Dette brev indeholder et nyt påbud om indberetning af størrelsen af lagre og for-
ventet forbrug af udvalgte desinfektionsmidler. 
 
På baggrund af dette påbud og Lægemiddelstyrelsens påbud af 24. marts 2020 
skal I herefter både indberette oplysninger om bestemte personlige værnemidler 
og desinfektionsmidler. 
 
Påbud 
Lægemiddelstyrelsen påbyder i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse om særlige 
foranstaltninger vedrørende forsyning af desinfektionsmidler, kommuner at ind-
berette oplysninger om størrelsen af deres lagre og forventet forbrug af følgende 
typer desinfektionsmidler: 
 

• Desinfektion, hånd 

• Desinfektion, overflade 
 
Af vedlagte bilag fremgår en nærmere beskrivelse af de specifikke typer desinfek-
tionsmidler. 
 
Indberetningen af oplysningerne skal foretages i Lægemiddelstyrelsens indberet-
ningssystem Minerva. 
 

                                                      
1 Bekendtgørelse nr. 277 af 25. marts 2020 om særlige foranstaltninger vedrørende forsy-

ning af desinfektionsmidler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (CO-
VID-19). 
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Første indberetning efter dette påbud skal være foretaget senest tirsdag den 31. 
marts kl. 12. Herefter skal oplysningerne ajourføres to gange ugentligt (tirsdag og 
fredag hver uge inden kl. 12). 
 
Påbuddet gælder til og med tirsdag den 26. maj 2020 kl. 12. 
 
Begrundelse 
Det følger af § 4, stk. 1, i bekendtgørelse om særlige foranstaltninger vedrørende 
forsyningen af desinfektionsmidler, at Lægemiddelstyrelsen kan påbyde regioner 
og kommuner at indberette oplysninger om størrelsen af lagre og forventet for-
brug af bestemte typer desinfektionsmidler. Lægemiddelstyrelsen kan fastsætte 
krav til form og indhold af indberetninger. 
 
Lægemiddelstyrelsen har vurderet, at det er nødvendigt at få indberetninger to 
gange ugentligt om lagerstørrelse og forventet forbrug af bestemte typer desin-
fektionsmidler med henblik på at sikre forsyningen på landsplan. 
 
Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at indberetning af oplysninger om lagerstør-
relse og forventet forbrug skal foretages i Lægemiddelstyrelsens indberetningssy-
stem (Minerva) for at sikre ensartet og brugbare data til brug for vurderingen af 
forsyningssituationen. 
 
Klagevejledning 
Denne afgørelse kan påklages til Sundheds- og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 

1057 København K, sum@sum.dk. 
 
Øvrige bemærkninger 
Lægemiddelstyrelsen er bevidst om, at det er en stor opgave at opgøre og indbe-
rette lagerstatus to gange ugentligt, men også en nødvendig opgave i den alvor-
lige situation med udbredelsen af COVID-19 og en kritisk forsyningssituation i Dan-
mark. Hvis situationen udvikler sig i positiv retning i forhold til forsyningen til det 
danske sundhedsvæsen – og omfanget af indberetninger kan mindskes igen – vil 
Lægemiddelstyrelsen udsende ny information.  
 
Vi følger udviklingen i forsyningssituationen nøje med det formål at kunne sikre 
forsyningen af værnemidler og desinfektionsmidler til hele sundhedsvæsenet. 
 
Jeg vil endnu engang gerne takke jer for det gode samarbejde og den velvillighed 
som I har udvist indtil nu. 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Jens Piero Quartarolo 
Enhedschef i Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr 
Lægemiddelstyrelsen 
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