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HØRINGSSVAR –tiltak for å styrke legemiddelberedskapen. Forslag til endringer i legemiddelloven 
og apotekloven 

Norske Sykehusfarmasøyters Forening (NSF) har om lag 400 medlemmer. Vi er en uavhengig 
interesseforening for sykehusfarmasøyter som arbeider i sykehusapotek, helseforetak eller er offentlig 
ansatte og har som oppgave å arbeide for sykehusfarmasiens utvikling. Våre medlemmer arbeider 
bl.a. med legemiddeltilvirkning, distribusjon og salg av legemidler, farmasøytisk rådgivning i ulike 
deler av helsetjenesten og med undervisning av helsepersonell i legemiddelhåndtering mm.  
NSF er medlem av European Association of Hospital Pharmacists (EAHP). 

 
Det vises til Helse- og omsorgsdepartementet sitt forslag til endringer i legemiddelloven og 
apotekloven samt grossistforskriften og apotekforskriften for å kunne innføre tiltak som skal bidra til 
å styrke legemiddelberedskapen. NSF er positiv til forslaget, de foreslåtte mulighetene for 
rasjonering og hindring av eksport vil være gode tiltak så lenge disse brukes på en god måte.  

Vi merker oss allikevel behovet for noen klargjøringer for hvordan rasjonering skal gjøres i praksis. 
Blant annet er det ikke diskutert noe om institusjonsleveranser, hvordan ser departementet at denne 
delen av legemiddelforsyningen skal bli omfattet av rasjonering? Dette gjelder både rasjonering i 
innkjøp til apoteket fra grossist og salg ut til institusjonskundene.  

I situasjoner med forsyningssvikt av legemidler hvor grossistene er tomme ser vi i dag behov for å 
flytte legemidler mellom sykehusapotek, spesielt for cytostatika har det de siste årene vært flere 
eksempler. Det er i dag ikke tillatt med kjøp og salg mellom apotek. For å unngå at dette skjer på 
ulovlig vis eller at pasienter må flyttes unødvendig er det ønskelig at det tillates salg mellom apotek. 
For å unngå at dette blir en generell tillatelse kan det gjerne knyttes til legemidler som står oppført 
på Rasjoneringslisten.   

NSF er svært positiv til innhenting av lagerbeholdning fra apotek og grossister. Dette er meget viktig 
informasjon når man skal vurdere tiltak for en gitt legemiddelmangel. I høringsforslaget diskuteres 
det at denne beholdningsoversikten ikke skal brukes til generell overvåkning av beholdning. Skal det 
allikevel åpnes for at total lagerbeholdning overføres til Legemiddelverket og at Legemiddelverket 
har systemer som kun tillater oppslag av legemidler/legemiddelgrupper hvor forsyningssvikt kan bli 
aktuelt?  



I tillegg savnes det at tiltak overfor produsentene av legemidler diskuteres og vurderes i denne 
sammenheng, det ser ikke ut til å være foreslått noen tiltak overfor denne delen av forsyningskjeden. 
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