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Apotekforeningen viser til Helsedirektoratets høring av 5. mai 2020 om anbefalinger om LAR under 
Covid-19 epidemien. 
 
Apotekene og helseforetakene har utarbeidet en retningslinje for samarbeid om LAR-tjenester i den 
pågående beredskapssituasjonen. Formålet med disse er å sørge for at LAR-brukerne får sine legemidler 
på en trygg og faglig forsvarlig måte, og at det må gis rom for fleksibilitet. Retningslinjene omhandler 
tilfeller der apotek må stenge midlertidig. Videre er det avtalt at apotek av kapasitetsmessige årsaker kan 
unnlate å gjennomføre overvåket inntak av legemidler. Det er også gjort unntak for signering av 
pasientens ved mottak LAR-legemiddel. 
 
Vi oppfatter at anbefalingene som nå er på høring i første rekke retter seg mot helseforetakene og den 
kommunale helsetjeneste, og at de presiserer viktigheten av at tjenesten opprettholdes på alle områder 
og at legene skal vurdere oppmøte og grad av overvåket inntak opp mot risiko for smittespredning for 
den enkelte bruker. Slike vurderinger ligger hos den enkelte behandler. 
 
Vi vil i det følgende ta opp noen områder der direktoratet kan vurdere om anbefalingen bør presiseres. 
 
Ambulant utlevering 
Utkastet til anbefalinger omtaler overgang til ambulant utlevering/inntak under påsyn. For pasienter i 
karantene «bør» ambulant utlevering skje, mens for pasienter under isolering «må» legemidlene 
utleveres i sin bolig eller oppholdssted. Vi forutsetter at personer som er i karantene eller isolasjon ikke 
skal oppsøke apotek for å hente legemidler. Dokumentet sier ikke hvem som er ansvarlig for å 
gjennomføre ambulant utdeling. Men vi legger til grunn at apoteket ikke er påtenkt en rolle i dette. 
 
Ved overgang til ambulant utlevering er det viktig at resepten blir trukket tilbake og at utleverende 
apotek blir informert, for å unngå risiko for dobbeltutlevering. 
 
Bruk av substitusjonslegemidler utenfor LAR 
Dokumentet anbefaler at leger kan starte midlertidig, stabiliserende behandling med 
substitusjonslegemidler hos personer med opioidavhengighet utenfor LAR. I henhold til forskrift om 
rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek § 2-1tredje ledd bokstav d nr. 2 kan legemidler til bruk 
for substitusjonsbehandling ved narkotikaavhengighet bare rekvireres til pasienter i LAR eller «som ledd i 
en kortvarig, klart definert og tverrfaglig nedtrappingsplan som er utarbeidet i samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten.» 
 
Vi forutsetter at apoteket i slike tilfeller skal ekspedere legemidlet i henhold til alminnelig regelverk og 
rutiner, og at apoteket ikke har noen kontrollplikter når det gjelder varighet, involvering av 
spesialisthelsetjenesten eller overvåking av inntaket. Vi gjør også oppmerksom på at slik behandling i 
faller utenfor apotekenes oppgjørsavtale med RHF om LAR, og at brukeren selv må betale for 
legemidlene i apotek. Dersom pasienten ikke skal betale dette selv, og apoteket skal fakturere RHF, må 
det etableres rutiner for dette. En enklere løsning, for at brukeren ikke skal måtte betale for legemidlene 
selv, er å sørge for at disse pasientene inkluderes i LAR. Vi mener det bør legges til rette for at personer 
med et behov for substitusjonsbehandling, f.eks. under karantene eller isolering, raskt kan inkluderes i 



LAR midlertidig.  
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