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Høringssvar - forslag til endring av postloven 

Apotekforeningen viser til Samferdselsdepartementets høringsnotat av 9. januar 2018 om kravet 
til leveringspliktige posttjenester i fremtiden med forslag til endring av postloven. 
Apotekforeningen står ikke på departementets høringsliste, men ønsker likevel å sende inn et 
høringsinnspill fordi forslaget vil påvirke virksomheten til landets 909 apotek. 

Innledning 

I Norge er det tre store legemiddelgrossister som leverer varer til landets apotek. Disse tre 
grossistene er integrert med hver sin apotekkjede. I tillegg er det i Norge mange frittstående 
apotek og sykehusapotek. 

Forslaget fra Samferdselsdepartementet om postomdeling annenhver dag vil påvirke apotekenes 
virksomhet på to måter: 

• Legemiddelgrossistenes mulighet for å levere varer til apotek. 
• Apotekenes mulighet til å sende legemidler til pasienter og andre sluttbrukere av 

legemidler, særlig i distriktene. 

Leveranse fra legemiddelgrossist til apotek 

Legemiddelgrossister som leverer til apotek må som hovedregel kunne levere legemidler innen 24 
timer hvor som helst i landet, jf. forskrift om grossistvirksomhet med legemidler § 4. Dette kravet 
er satt for å sikre at apotek raskt skal kunne utlevere viktige legemidler til pasienten, selv om det 
gjelder legemidler som sjelden etterspørres og derfor ikke er lagervare i apotek. Departementets 
forslag vil påvirke forsyningssikkerheten negativt. 

Det kan være krevende å etterleve dagens forskriftsfestede leveringskrav. 
Med forslaget til endringer i postloven vil utfordringene forsterkes. Mange 
legemidler har særskilte krav til oppbevarings- og transportbetingelse 
(kjølevarer), og er spesielt utsatt ved langvarig transport. 

Utfordringene oppstår spesielt utenfor byer og sentrale områder. 
Legemiddelgrossistene har fast leveringsopplegg til apotek i samme kjede og 
til andre apotek de har fast leveringsavtale med, men er forpliktet til å kunne 
levere legemidler til alle landets apotek. Dette er særlig relevant dersom 
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andre grossister er utsolgt for visse legemidler. Slike leveranser vil særlig bli påvirket av forslaget 
til endringer i postloven. 

Leveranse fra apotek til sluttbruker 

Apotek driver utstrakt forsendelse av legemidler til pasienter og andre sluttbrukere av legemidler 
(leger, institusjoner etc.). En del av denne forsendelsen skjer via nettapotek, men det foregår også 
mye forsendelse fra tradisjonelle apotek, særlig i distriktene. Slik forsendelse er nødvendig for å 
sikre legemidler til pasienter som pga. alder eller sykdom, eller lang reisevei, ikke har anledning 
til å oppsøke apotek. Departementets forslag vil føre til at pasienter må vente lenger før de får 
legemidlene sine. 

Med vennlig hilsen 
for OTEKFORENINGEN 
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