
 

Høringssvar - Endring i forskrift om nasjonalt 
vaksinasjonsprogram 

Gjeldende forskrifts § 6 lyder: 
Kommunen skal organisere vaksinasjonene slik den finner det mest hensiktsmessig for å oppnå 
høyest mulig vaksinasjonsdekning. Kommunen skal sørge for å etablere rutiner for samarbeid 
mellom de kommunale tjenestene som skal sørge for at oppgavene etter denne forskriften blir 
utført, og eventuelle private helsepersonellutøvere som kommunen har avtale med. 
 
Forslaget til nye midlertidige § 6a, § 6b og 6c har som formål å sikre at fastlegene bidrar til at 
egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19, samt å regulere økonomisk oppgjør mellom 
fastlege, Helfo og kommune. Endringsforslaget har ingen direkte referanser til apotek. 
 
Vaksinasjonsprogramforskriftens § 6 viser til samarbeid mellom kommune og eventuelle 
private helsepersonellutøvere. Nå velger Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å sikre 
medvirkning ved å forskriftsfeste at fastlegene har plikt til å bidra. 
 
Høringsnotatets omtale av rekvireringsrett for vaksiner er upresist ved at det ikke nevnes at 
farmasøyter i apotek har rekvireringsrett for vaksine mot sesonginfluensa. Kapasiteten til 
rekvirering av covid-19-vaksine vil enkelt kunne økes ved å utvide farmasøytenes rekvireringsrett. 
En slik rekvireringsrett ville kunne knyttes til nasjonale retningslinjer for rekvirering og 
prioritering av covid-19-vaksine. 
 
Apotekforeningen har stor respekt for det enorme ansvaret som nå påligger kommunene mht. å 
sikre god gjennomføring av covid-19-vaksinering av egne innbyggere. Kommunene har en svært 
utfordrende jobb foran seg. Det er opplagt at fastlegene må bidra, og at de vil ha en sentral rolle i 
vaksinearbeidet for å oppnå høy vaksinedekning.  
 
Apotekforeningen har forståelse for at det i dagens pressede situasjon kan være utfordrende for 
den enkelte kommune å ta grep for å involvere apotek i covid-19-
vaksinering. Apotekforeningen har imidlertid en rekke ganger de siste årene 
oppfordret til planlegging og samarbeid mellom helsemyndigheter, 
kommuner og apotek på vaksineområdet. Dette er blant annet konkretisert i 
høst, i vårt høringssvar til Forslag om program for vaksinering mot covid-
19, vår ref. 20/163-2. 
 
Rekvirering og administrering av influensavaksine i apotek har, utover 
knapphet på vaksiner, forløpt uten problemer denne høsten. Våre tall viser 
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at apotekene, på landsbasis, har vaksinert 10 % av de i risikogruppene som har fått vaksine. 
Pasientene er godt tilfreds med apotekenes vaksineringstjeneste.  
 
Apotekforeningen mener at apotekene besitter en høyst relevant vaksineringskapasitet, ikke 
minst dersom covid-19-vaksinering skulle sammenfalle tidsmessig med influensavaksinering 
høsten 2021. Det er viktig å ta i bruk alle tilgjengelige ressurser. Vaksinering i apotek kan per i 
dag tilbys i 219 av landets kommuner. Dersom apotek får en tydeligere rolle innen vaksinering 
kan vi raskt forsere opplæring av apotekansatte og dermed tilby flere vaksinatører og rekvirenter. 
 
Apotekforeningen har, på vegne av 900 vaksineapotek med 4 000 vaksinatører, stilt hele 
apotekbransjens vaksineringskapasitet til disposisjon for den kommende massevaksinasjonen 
mot covid-19, jf. brev til FHI med kopi til HOD, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk, vår 
ref. 20/67-7. I vår henvendelse foreslår vi at apotekene skrives inn i helsemyndighetenes planer 
som en ressurs som kan aktiveres, og som kan bidra til å oppnå kommunale og nasjonale 
vaksinasjonsmål. Vi foreslår videre at Apotekforeningen og KS i samarbeid, og med utgangspunkt 
i myndighetenes planer, kan utvikle konkrete eksempler på rammeverk og avtaler for samarbeid 
mellom kommuner og apotek.  
 
Apotekforeningen har med dette søkt etter støtte fra helsemyndighetene, for å ha et fundament å 
bygge videre på. Vi mener at å la det være opp til den enkelte kommune og apotek å utvikle 
avtaler for samarbeid, fra bunnen, er en uklok beslutning som vil pålegge partene unødvendig 
ressurskrevende arbeid. Dersom rette myndigheter i samarbeid med Apotekforeningen legger til 
rette for ulike former for samarbeid vil dette kunne lette arbeidet i den enkelte kommune. Vi 
venter stadig på offisielle tilbakemeldinger på de forslagene vi har oversendt HOD og FHI denne 
høsten.  
 
Apotekforeningen har for øvrig merket seg Helse- og omsorgskomitéens innstilling til 
Statsbudsjettet for 2021, om covid-19-vaksinering: Komitéen ber departementet om å involvere 
kommuner, fastleger og apotek i planleggingen, slik at den tilgjengelige kapasiteten kan 
utnyttes best mulig. 
 
Apotekforeningen vil med dette nok en gang oppfordre departementet og Folkehelseinstituttet til 
å utforske nærmere hvilke muligheter og gevinster som ligger i å ta i bruk apotekenes 
vaksineringskapasitet. Apotekforeningen og landets apotek er beredt til å samarbeide med både 
myndigheter og kommuner om å nå målene på vaksineområdet. 
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