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Høringssvar - Forslag om program for vaksinering mot covid-rq
Vi viser til høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 16.10.2020 om høring om
program for vaksinering mot covid-io.
Apotekforeningens innspill oppsummert
•
•
•
•
•
•

Apotekforeningen støtter forslaget om å inkludere covid-ro-vaksine i forskrift om
nasjonalt vaksinasjonsprogram.
Apotekene representerer en betydelig vaksineringsressurs som statlige myndigheter og
kommunene bør ta i bruk.
For å oppnå full utnyttelse av apotekenes kapasitet på vaksineområdet må apotekene
inkluderes i planverket. Det er nødvendig å legge forholdene til rette både mht. regelverk
og økonomi.
Nasjonale helsemyndigheter må bidra til at det etableres et kommune-apotek-samarbeid
som gjør det enkelt for kommunene å bruke apotekene i gjennomføringen av covid-ro
vaksinasjonsprogrammet.
Forberedelser for åta i bruk apotekenes ressurser på vaksineområdet må starte straks.
Åta i bruk apotekene på vaksineområdet vil innebære viktige gevinster for
enkeltpersoner, helsetjenesten og samfunnet.

Apotekforeningen støtter forslaget
Apotekforeningen støtter departementets forslag til forskriftsendringer. Det er etter vårt syn
riktig å inkludere vaksiner mot covid-io i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, slik det foreslås
i høringsnotatet.
Apotekforeningen mener det er hensiktsmessig å plassere ansvaret for
vaksinasjonsprogrammet hos kommunene på samme måte som det er gjort
for andre nasjonale vaksinasjonsprogram. Med denne forskriftendringen
blir sørge-for-ansvaret entydig plassert hos kommunene.
Hvordan vaksinering skal gjennomføres i praksis i hver enkelt kommune er
ikke løst gjennom denne forskriftsendringen. Apotekforeningen mener det
er viktig at Helse- og omsorgsdepartementet legger til rette for at
kommunene kan bruke apotekene som ressurs i rekvirering og vaksinering
under både covid-19-vaksinasjonsprogrammet og
influensavaksinasjonsprogrammet.
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Gjennomføring av covid-19-vaksinasjonsprogrammet lokalt i kommunene
Apotekene bør tas i bruk som en ressurs når vaksinering skal gjennomføres lokalt. Det er lagt til
rette for dette i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram§ 6, men kommunene har til nå ikke
benyttet denne muligheten.
Folkehelseinstituttet (FHI), som har fått i oppdrag å lede arbeidet med en nasjonal plan for
vaksinasjon, må inkludere et kommune-apotek-samarbeid i den nasjonale covid-rovaksinasjonsplanen.
Departementet kan bidra til dette ved å gi signaler til FHI og kommunene om å planlegge for
aktivt å bruke apotekene som ressurs i vaksinering mot covid-ro.
Nasjonale helsemyndigheter bør ta initiativ til at det utarbeides et nasjonalt rammeverk og forslag
til avtaler mellom kommuner og apotek for slikt samarbeid. Ramme- og avtaleverk kan utvikles i
et samarbeid mellom KS på vegne av kommunene og Apotekforeningen på vegne av landets
apotek, men erfaring tilsier at samarbeidet bør understøttes av statlige myndigheter. Med et slikt
samarbeid vil man få kvalitetssikrede avtaler og ordninger, og oppnå stor grad av ensartede
vaksinetilbud i hele landet uten at den enkelte kommune og apotek trenger å bruke mye ressurser
på avtaleverk. Denne typen veiledning til kommuner og sentral avtaleutvikling må om mulig
gjøres i god tid før covid-io-vaksinene blir tilgjengelig i vaksinasjonsprogrammet.
Gevinster ved et kommune-apotek-samarbeid
Gevinstene ved åta i bruk apotek-ressursen er i hovedsak de samme for covid-io
vaksinasjonsprogrammet og for influensavaksinasjonsprogrammet.

Økt vaksineringskapasitet med apotek
Ved åta i bruk apotekene får kommunene til disposisjon mer enn 850 ekstra vaksinasjonssteder
med til sammen omkring 4 ooo ekstra vaksinatører. Det er altså nesten like mange vaksinatører i
apotekene som det er fastleger i landet. Kommunene vil også kunne få tilgang til opp mot 2 ooo
ekstra rekvirenter. Dette vil utgjøre en betydelig tilleggsressurs i en tid hvor primærhelsetjenesten
opplever stort press, manifestert blant annet ved at fastlegene streiker på grunn av for stor
arbeidsbelastning. Videre bekrefter mange kommuner at barnevaksinasjonsprogrammet er
kommet på etterskudd fordi kommunene i stor grad har tatt i bruk helsesykepleiere til å utføre
korona-testing. Kommunenes vaksineringskapasitet er med andre ord allerede sprengt.

Bedre tilgjengelighet og økt valgfrihet
Helsemyndighetene påpeker selv at det er to hovedkriterier for å oppnå ønsket vaksinedekning:
God tilgjengelighet og lav pris.
Flere vaksineringssteder gir økt tilgjengelighet og større valgfrihet for befolkningen. Med sine
lange åpningstider - mange steder utover kvelden på hverdager og til ettermiddagen på lørdager og muligheter for drop-in-vaksinering vil apotekene bidra til større fleksibilitet og valgfrihet både
til å velge vaksineringssted og -tidspunkt. De fleste apotekene har beliggenhet der folk ferdes til
daglig, og apotekene kan også bidra til å minne befolkningen om viktigheten av at flest mulig tar
vaksinen.
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Samme pris ved alle vaksineringssteder
Regjeringen har bestemt at covid-io-vaksinering skal være gratis for alle som defineres i
målgruppe for vaksinen. Alle som yter covid-io-vaksineringstjenester må bli kompensert likt
gjennom bruk av de 3,77 mrd. kroner som regjeringen har foreslått bevilget til dette formålet.
Dette må gå tydelig frem av de planene som nå legges.
For influensasesongen 2020/2021 er det fastsatt særskilt refusjon og egenandeler ved vaksinering
hos fastlege og ved vaksinering i kommunal regi, mens det ikke er noen slike refusjonsordninger
ved influensavaksinering i apotek. Ulike refusjonsordninger som dette innebærer at
pasientstrømmen styres unødvendig sterkt mot fastleger og kommunal helsetjeneste som allerede
har store kapasitetsutfordringer, mens rekvirerings- og vaksineringskapasiteten i apotekene på
langt nær blir utnyttet. Vi registrerer at dette er en problemstilling flere helseprofesjoner og
-institusjoner har pekt på denne høsten.

Rekvireringsrettfor apote"lifarmasøyter
Å gi farmasøyter i apotek rekvireringsrett for covid-io-vaksine vil medføre betydelig forenkling og
avlasting for fastleger og kommunal helsetjeneste. Farmasøytene fikk rekvireringsrett for vaksine
mot sesonginfluensa pr. 1. september i år, gjennom en endring av rekvirerings- og
utleveringsforskriften. Denne forskriften bør snarest endres, slik at den åpner for å gi
apotekfarmasøyter rekvireringsrett for covid-ro-vaksine, Internasjonalt ser vi at
helsemyndighetene i stadig flere land legger til rette for å bruke farmasøytenes kompetanse i
arbeidet med covid-io-vaksinering. Eksempelvis gis nå farmasøytene både i USA og i England rett
til å rekvirere og administrere covid-io-vaksine. Med den kompetansen på vaksineområdet som
er bygget opp i apotekene de seneste årene, skulle forholdene ligge svært godt til rette for å gi også
norske farmasøyter slik rekvireringsrett.
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