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Legeforeningens høringsuttalelse – høring av forslag om forlenget rekvireringsrett for
sykepleiere og farmasøyter for vaksiner mot covid-19
Helse- og omsorgsdepartementet sendte den 17. november 2021 på høring et forslag om endringer i
forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. Det foreslås å
forlenge sykepleieres og farmasøyters rett til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram
mot covid-19. Frist for å avgi høringsuttalelse er satt til 1. desember 2021.
Vi viser til høringsrunden i forbindelse med at forslag om endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 455
ble sendt på høring den 11. februar 2021. I Legeforeningens høringsuttalelse datert 24. februar 2021
ble det pekt på at forslaget gikk på tvers av de etablerte ansvarsprinsippene i helse- og
smittevernlovgivningen, herunder kommunens sørge for-ansvar etter helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-1. Legeforeningen stilte videre spørsmål ved forsvarligheten av å gi slik
rekvireringsrett til apotekfarmasøyter.
Legeforeningen kan fremdeles ikke støtte forslaget. Vi viser i denne forbindelse til at forekomsten av
anafylaksi er observert hyppigere etter covid 19-vaksiner enn andre vaksiner. Vi er også bekymret for
manglende registrering av vaksinering i SYSVAK ved apotekvaksinering.
Videre er antallet vaksinasjoner som har vært gjennomført i apotek svært lavt (ca. 9000). Så vidt vi
forstår, har ikke FHI noen oversikt over meldte bivirkninger etter vaksinasjonssted. Det fremstår
derfor noe forhastet å konkludere med at forslaget er fullt forsvarlig.
Vaksinasjonskapasiteten i kommunene er fremdeles god. Kommunene har gjennom covid-19vaksineringen tidligere i år vist at de evner å sørge for vaksinering av store deler av befolkningen i
løpet av kort tid.
Det vises for øvrig til de innvendinger som det gis uttrykk for i ovennevnte høringsuttalelse.
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