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Høringssvar - forslag til endringer i apotekforskriften 

Apotekforeningen viser Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat av 12. juni 2020 med 
forslag til endringer i apotekforskriften, og takker for anledningen til å komme med innspill. 
Forslaget gjelder levering av legemidler mellom apotek og oppheve forskriftens § 13 eierkonsesjon 
og konkurransepolitiske hensyn. 

Vareleveranser mellom apotek - § 27 

Etter gjeldende forskrift er det anledning for apotek med felles driftskonsesjon å levere legemidler 
til hverandre. Apotek med samme apotekkonsesjonær kan levere legemidler til hverandre i 
nærmere bestemte tilfeller, jf. § 27 annet ledd. Andre apotek har i utgangspunktet ingen rett til å 
levere legemidler til andre apotek, med unntak av en midlertidig bestemmelse i § 27 tredje ledd 
(bestemmelsen opphører 1. januar 2021). 

Apotekforeningen har gjentatte ganger tatt opp med Statens legemiddelverk og departementet at 
gjeldende § 27 er en begrensning for apotekene for å gi pasientene god tilgang til legemidler i hele 
landet, særlig for frittstående apotek og sykehusapotek. Vi viser bl.a. våre brev til departementet 
av 12. mars 2018 og 13. mai 2019. 

Departementet foreslår i høringsnotatet at den begrensede leveringsretten som følger av § 27 
annet ledd utvides til å gjelde alle apotek, også de som ikke har samme apotekkonsesjonær. 
Hvilke tilfeller som gir rett til leveranser videreføres som i dag(§ 27 annet ledd bokstav a tile), og 
i tillegges åpnes det for leveranser ved fare for eller ved en etablert mangelsituasjon (forslag til ny 
bokstav f) og levering av legemidler til klinisk utprøving (forslag til ny bokstav g). Forutsetningen 
for levering av legemidler til klinisk utprøving er at det skjer i henhold til skriftlig dokumentasjon 
i utprøvingen. 

Apotekforeningen støtter departementets forslag. I tilfeller der et legemiddel 
ikke kan skaffes fra grossist, men der det finnes apotek med legemidlet på 
lager, vil departementets forslag kunne gi et bidrag til å gjøre det lettere for 
pasienter å få tilgang til legemidlet i mangelsituasjoner. Tiltaket gir 
frittstående apotek og sykehusapotek de samme rettigheter til 
vareleveranser mellom apotek som kjedeapotek. 

Vi har ingen innvendinger til høringsnotatets forslag til § 27 fjerde til sjette 
ledd om dokumentasjon, tilbakekall og kontroll, men omtalen i 
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høringsnotatet beskriver det nasjonale verifikasjonssystemet feil. På side 8 i høringsnotatet 
skriver departementet at det vil være sporbart i NMVS hvilke apotek det enkelte legemiddel har 
vært innom. Dette er ikke riktig. NMVS kan ikke brukes til å spore legemiddelpakningen: 
Hensynet til at legemidler skal kunne kalles tilbake er likevel ivaretatt gjennom § 27 fjerde og 
femte ledd som krever at apoteket har rutiner som sikrer tilbakekall av legemidler når det er 
nødvendig. 

Konkurransepolitiske hensyn - § 13 

Apotekforskriften § 13 gir hjemmel for å avslå søknad om konsesjon til eierskap til apotek 
(apotekkonsesjon) dersom konkurransepolitiske hensyn taler for det og nærmere bestemte vilkår 
er oppfylt. Konkurransetilsynet har uttalt at bestemmelsen kan føre til at konkurransen i 
apotekmarkedet begrenses, noe som igjen kan føre til dårligere betingelser for apotekkundene, og 
har derfor bedt departementet om å vurdere å oppheve apotekforskriften § 13. 

Apotekforeningen kan ikke se at det er behov for særskilt regulering av konkurransemessige 
forhold for apotek. Apotek er som all annen virksomhet underlagt den generelle 
konkurranselovgivningen. Dersom en aktør blir nektet apotekkonsesjon fordi den har oppnådd en 
for høy markedsandel, betyr det i praksis at den ikke kan vokse ytterligere, noe som vil svekke 
både denne og de øvrige aktørenes insentiv til å konkurrere. Vi er derfor enig i departementets og 
Konkurransetilsynets vurdering av at apotekforskriften § 13 potensielt kan begrense 
konkurransen og dermed gi apotekkundene et dårligere tilbud. Apotekforeningen støtter derfor at 
bestemmelsen oppheves. 
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