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Høringssvar fra Allmennlegeforeningen vedrørende forslag om å gi 
farmasøyter rett til å rekvirere vaksiner i henhold 
til vaksinasjonsprogram mot covid-19 
 
 
Bakgrunn 
 
Vaksinasjon mot covid-19 vil foregå innenfor rammen av nasjonalt vaksinasjonsprogram. 
Vaksinering i apotek forutsetter derfor at kommunene inngår avtale med apotek om den 
konkrete gjennomføringen, på lik linje med fastleger og ev. andre aktører. Folkehelseinstituttet 
anser det lite hensiktsmessig å spre rekvirering og ordinering til mange aktører når tilgangen på 
vaksine er liten og kommunene har gitt uttrykk for god kapasitet ved eventuell økt tilgang på 
vaksiner. Basert på den aktuelle tilgangen til vaksiner de neste ukene, og hensyntatt de 
gjeldende prioriteringskriteriene, vurderer departementet det slik at det ikke er behov for eller 
hensiktsmessig å gi apotekfarmasøytene rekvireringsrett for vaksiner mot covid-19 på det 
nåværende tidspunkt. 
 
Etter hvert som tilgangen til vaksiner mot covid-19 øker, vil det på et senere tidspunkt kunne 
være et behov for at apotekfarmasøytene, både i private apotek og i sykehusapotek, gis 
midlertidig rett til å ordinere slike vaksiner til enkeltpasienter. Departementet foreslår derfor at 
det forskriftsfestes en rett for apotekfarmasøytene til å rekvirere vaksiner mot covid-19, men at 
tidspunktet for når retten eventuelt trer i kraft besluttes senere. Den midlertidige 
rekvireringsretten omfatter også legemidler som er og kan være nødvendig i forbindelse med 
administrering av vaksinen, eksempelvis adrenalin. 
 
Rekvireringsrett for farmasøyter i forbindelse med vaksinasjon for covid-19 antas kun i 
begrenset grad å medføre et merarbeid for kommunene. Det må påregnes noen kostnader til 
opplæring. Staten vil dekke kommunenes kostnader knyttet til vaksinasjon mot covid-19. 
Midler til dekning av vaksinasjonsutgifter overføres som en del av rammetilskuddet til 
kommune gjennom innbyggertilskuddet og gjennom basisbevilgningen til de regionale 
helseforetakene. Rekvireringsrett for apotekfarmasøytene vil ha kostnader for apotekene. 
Rekvirering vil inngå som en del av det kommunale vaksinasjonsprogrammet mot covid-19. 
Apotekenes kostnader må dekkes gjennom avtale mellom kommune og apotek. 
 
Allmennlegeforeningens innspill 
 
Allmennlegeforeningen er enig med FHI og departementet i at det på nåværende tidspunkt 
ikke er behov for at farmasøyter kan rekvirere vaksine mot covid-19. Tilgangen på vaksiner er 
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lavere enn vaksinasjonskapasiteten i kommunene og hos fastlegene. De vaksinene vi per nå har 
godkjent mot covid-19 har vist seg å ha høyere frekvens av anafylaksi enn det som er vanlig 
for andre vaksiner. Kommuner som velger å la apotekene bistå i vaksinering mot covid-19 må 
derfor gjøre en grundig vurdering av forsvarligheten i å la farmasøyter og apotekansatte ta 
hånd om vaksinasjon og potensielle komplikasjoner som krever akuttmedisinsk kompetanse.  
 
 
 
På vegne av styret i Allmennlegeforeningen, 
 
 
Marit Tuv 
styremedlem 
Med hilsen 
Allmennlegeforeningen 


