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Høring – forslag om endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering 
og utlevering av legemidler fra apotek  

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring om forslag om 
endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra 
apotek.  
 
Departementet opplyser at med hensyn til behovet for en slik midlertidig rekvireringsrett, gir 
FHI og Helsedirektoratet uttrykk for at det er ventet at et stort antall personer skal gis vaksine 
mot covid-19. Departementet mener en organisering av vaksinasjonsarbeidet som bygger på 
at det kun er lege og helsesykepleier som kan beslutte vaksinasjon av den enkelte pasient, vil 
føre til en unødvendig stor arbeidsbelastning på legene og helsesykepleierne. Departementet 
mener man da kan risikere at rekvireringen blir en flaskehals for selve vaksinasjonen fordi 
leger og helsesykepleiere allerede har mange og store oppgaver som er viktige at blir 
ivaretatt i tjenestene, særlig i situasjonen med pandemi. 
 
Departementet skriver videre at forsinkelser i vaksinasjonsarbeidet på grunn av 
begrensninger i hvilket personell som kan rekvirere vaksine vil også være uheldig fordi vi 
mottar vaksiner med til dels kort holdbarhet. For å få bedre kapasitet, foreslår 
Departementet at sykepleiere gis midlertidig rekvireringsrett til pasient. Sykepleierne ansatt i 
de kommunale helse- og omsorgtjenestene ivaretar allerede viktige oppgaver både med å 
sikre godt smittevern, ivareta pasienter som er syke med covid-19 og samtidig yte 
nødvendige helse- og omsorgstjenester til sårbare grupper. Departementet opplyser at det vil 
bli sentralt å sikre at disse oppgavene ivaretas på en forsvarlig måte også når sykepleiere gis 
en midlertidig rekvireringsrett. Vaksinasjon mot covid-19 vil foregå innenfor rammen av 
nasjonalt vaksinasjonsprogram. Ansvaret for gjennomføring av programmet er gitt til 
kommunene for befolkningen, og til helseforetak og private ideelle sykehus for pasienter. FHI 
anbefaler at rekvireringsretten begrenses til sykepleiere som er ansatt i virksomhet med 
direkte eller delegert/avtalefestet ansvar for programvaksinering. Dette innebærer at også 
privat ansatte sykepleiere gis rekvireringsrett for vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram 
mot covid-19, inkludert sykepleiere ansatt hos fastleger. Forutsetningen er imidlertid at det 
må foreligge en avtale med den enkelte kommune eller at vaksinasjonen foregår i regi av 
private ideelle sykehus. 
 
Departementet opplyser at den midlertidige rekvireringsretten for sykepleiere også omfatter 
legemidler som er og kan være nødvendig i forbindelse med administrering av vaksinen, 
eksempelvis adrenalin. 
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Forslaget innebærer at sykepleierne gis rett til å beslutte iverksetting av vaksinasjon mot 
covid-19 for den enkelte pasient i henhold til kommunens planer og nasjonale retningslinjer 
og veiledere. Etter departementets syn vil rekvireringsrett til sykepleiere dekke det konkrete 
behovet som vil oppstå fremover. 
 
Grunnet svært få ansatte farmasøyter i de kommunale virksomhetene som er ansvarlig for 
vaksineringen, vurderer departementet det som mindre aktuelt å gi farmasøyter en slik 
midlertidig rekvireringsrett. Dette kan imidlertid vurderes på nytt senere ved behov. 
 
Denne høringen skal behandles administrativt grunnet svært kort høringsfrist.  
 
Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her. 
 
Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen mandag 22. 
februar 2021 kl. 12.00. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.  
 
Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer 
 
Med hilsen 
Den norske legeforening 
 
Marthe Helene Sandli 
Rådgiver helsepolitikk   
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