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27. april 1998 nr 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. Det foreslås å gi 
farmasøyter rett til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogrammet mot covid-19. 
 
 
 
 
 
 
 
Norsk Farmasøytisk Selskap støtter at farmasøyter gis rekvireringsrett for covid-19-
vaksiner.  
 
Mange apotek har opplevd at de har blitt kontaktet av egen kommune og det er en 
forventning om at flere kommuner kommer til å ta kontakt fremover med ønske om at 
apotek skal bidra i covid-19-vaksineringen. Dette ved å leie ut arbeidskraft til 
massevaksinasjon i kommunens regi eller at det tilbys vaksinering fra kommunens lokale 
apotek. Det er viktig at rekvireringsretten utøves i tett samarbeid med tilhørende 
kommune. 
 
Det er nå nesten 1000 apotek i Norge, spredt over hele landet, og det er ca 4000 sertifiserte 
vaksinatører og ca 2000 farmasøyter, som allerede har rekvireringsrett for influensa-
vaksinen. Apotek har en høy tillit i den norske befolkningen, og de fleste er vant til å besøke 
apoteket i nærmiljøet. Grunnet apotekenes beliggenhet og lange åpningstider vil de kunne 
tilby en stor tilgjengelighet og fleksibilitet i forhold til når pasienten ønsker å få vaksinen 
satt. 
 
Apotekene vil kunne avlaste kommunene, og det helsepersonellet som til nå har vært tatt 
ut av sine daglige pleie- og omsorgsfunksjoner, kan gå tilbake til tidligere arbeidsoppgaver, 
mens apotekene kan, i tillegg til sin ordinære apotekdrift, tilby vaksinering i tråd med den 
enkelte kommunes behov.  
 
For at dette skal kunne gjøres på en smidig måte, og føre til en reell ressursbesparelse for 
kommunene, er det viktig at apotekfarmasøyter gis rekvireringsrett for Covid-19 vaksinene.  
Dette vil også gi den mest sømløse pasientopplevelsen, at de kan komme til apoteket og få 
alt tilrettelagt og utført her. 
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Det er viktig at rekvireringsretten trer i kraft så raskt som mulig, da det ellers vil være 
vanskelig å planlegge for hvordan apotekene kan bidra.  
 
Det er fremhevet at kommunefarmasøyter skal behandles som en egen gruppe farmasøyter 
i forhold til når de skal få rekvireringsrett, men også til øvrige krav, enn det som er foreslått 
for apotekfarmasøyter. NFS støtter at kommunefarmasøyter også bør får rekvireringsrett, 
men det er mindre enn 15 kommunefarmasøyter spredt over hele landet, så bidraget fra 
dem vil være forholdsvis beskjedent i forhold til å gi rekvireringsretten til alle 
apotekfarmasøyter. 
 
Utsatt/usikker ikrafttredelse vil bety forsinkelser i planleggingen for apotekene, med risiko 
for at avtaler og ordninger ikke er på plass når kommunen trenger hjelp fra apotekene – det 
vil kunne føre til ytterligere forsinkelser i vaksineringen, som igjen kan føre til at vi må leve 
med restriksjoner og usikkerhet i forhold til smitte, og risiko for dødsfall, lenger enn 
nødvendig. 
 
 
 
 
På vegne av styret i Norsk Farmasøytisk Selskap, 
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