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RETNINGSLINJER FOR BRUK AV APOTEKLOVEN § 2-8 OG FOR 
DRIFTSTØTTE TIL APOTEK  
 
Legemiddelverket viser til brev 16. november 2011 der apoteknæringen ble bedt om å uttale 
seg til utkast til retningslinjer for bruk av apotekloven § 2-8 og for driftstøtte til apotek som 
alternativ til forlengelse av avtalen om apotekdekning i distriktene.  Legemiddelverket har  
vurdert de innkomne uttalelser og oversendt et revidert utkast til Helse- og 
omsorgsdepartementet. Etter departementets kommentarer foreligger herved de endelige 
retningslinjer.  
 
 

1. Pålegg om opprettelse/drift av apotek - apotekloven § 2- 8- bokstav e) 

Etter apotekloven § 2-8 kan det settes vilkår for apotekkonsesjonen når det finnes påkrevd av 
hensyn til de mål loven skal fremme. Herunder kan det settes vilkår om sikring av 
legemiddelforsyningen gjennom opprettelse og drift av apotek (herunder filialapotek) eller 
medisinutsalg i område uten apotektilbud, eller gjennom overtakelse av apotek eller 
medisinutsalg i område som står i fare for å miste apotektilbud jf. § 2-8 bokstav e). 
 
Utgangspunktet for en vurdering av hjemmelen i apotekloven § 2-8 første ledd bokstav e skal 
benyttes i en konkret sak må være om lovens krav en oppfylt, det vil si om videre drift av et 
apotek er nødvendig for å sikre legemiddelforsyningen. Formålet med apotekloven er å 
«…sikre forsvarlig utlevering av legemidler til sluttbruker. Den skal medvirke til riktig 
legemiddelbruk i befolkningen og til god tilgjengelighet i ale deler av landet til legemidler og 
farmasøytiske tjenester..». I forarbeidene til apotekloven, Ot.prp. nr. 29 (1998-99) heter det i 
merknadene til § 2-8 første ledd bokstav e «…at vilkåret er en nødvendig forutsetning for å 
opprettholde eller etablere en forsvarlig tilgjengelighet til legemidler for distriktets 
befolkning».    
 
Oppdraget med utarbeidelse av nye retningslinjer for bruk av apotekloven § 2-8 bokstav e) 
om pålegg om opprettelse/drift av apotek, må ses i lys av at statens avtale med apotekkjedene 
om apotekdekning i distriktene utløp 1. juli 2011. Det vises til oppdragsbrevet hvor det 
fremgår at: 
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"... vil [det] kunne forekomme enkelttilfeller av at apotek, som er viktige for å sikre en 
forsvarlig legemiddeldistribusjon, kan trues av nedleggelse uten distriktsapotekavtalen. I 
særlige tilfeller vil det derfor kunne være behov for å benytte hjemmelen i apotekloven § 2-8 
for å sikre en forsvarlig legemiddelforsyning." 
 
Pålegg om opprettelse/drift av apotek er et inngripende tiltak og vil kun være aktuelt i 
spesielle tilfeller. Det kan vises til at avtalen om apotekdekning kun er brukt unntaksvis (tre 
ganger). 
 
Med utgangspunkt i dagjeldende apotekdekning (våren 2005), uttalte Helse- og 
omsorgsdepartementet i St.meld. nr. 18 (2004-2005) kapittel 9.3: 
 
"Departementet vil føre en etableringspolitikk som tar utgangspunkt i å sikre opprettholdelse 
av apotektilbud i kommuner der det i dag er ett apotek" 
 
Antall apotek i kommunene er et viktig moment ved vurderingen av om det skal pålegges 
opprettelse/drift av apotek etter apotekloven § 2-8 bokstav e). Imidlertid er også andre forhold 
relevante for vurderingen av legemiddelforsyningssituasjonen i et område. Det kan derfor 
tenkes å være behov for å pålegge apotekdrift i kommuner hvor det allerede finnes andre 
apotek og tilsvarende kan apotekdekningen være tilfredsstillende til tross for at det ikke finnes 
apotek i kommunen. 
 
Departementet har bedt Legemiddelverket se på om eventuell bruk av apotekloven § 2-8 skal 
kompenseres økonomisk. Vi antar at for de aller fleste apotek hvor det er aktuelt å pålegge 
drift, vil apoteket allerede ha mottatt driftstøtte i en periode. Hvis det ikke er tilfelle, bør 
Legemiddelverket først vurdere om driftsstøtte kan tildeles. Det kan også gis tilsagn om 
driftstøtte i flere år. Legemiddelverket kan også, etter en konkret vurdering, velge å 
overskride de maksimale beløpene for støtte og for omsetning, som er angitt i veilederen. Slik 
tildeling/tilsagn om driftstøtte kan da medvirke til at apotekkonsesjonæren ønsker å drive 
videre. 
 
Dersom den eksisterende apotekkonsesjonæren likevel ønsker å avvikle driften, vil 
Legemiddelverket først foreta en offentlig utlysning av eierkonsesjon til apoteket. Muligheten 
for å tilby driftstøtte vil bli vurdert på samme måte for en ny apotekkonsesjonær. 
 
Spørsmålet om det bør pålegges å opprette/drive apotek må besvares ut fra en 
konkret og helhetlig vurdering av: 
 

1. Behovet for apotek på stedet (pkt. 1.1 nedenfor) og 
2. Den enkelte apotekkonsesjonærs forutsetninger for å opprette/drive apoteket (pkt. 1.2 

nedenfor) 
 
Behovet alene er ikke avgjørende for spørsmålet om å pålegge opprettelse/drift av apotek, 
men også at pålegget kan ha betydning for apotekkonsesjonæren 
(forholdsmessighetsvurdering). 
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Legemiddelverket har vurdert fem ulike modeller for hvilken apotekeier som kan pålegges 
å drive: Å dele apotekene inn i fire grupper (de tre apotekkjedene og en fjerde gruppe) og 
pålegge disse drift etter tur (jf. St.meld. nr. 18 (2004-05), legemiddelmeldingen), å  pålegge 
en av de tre apotekkjedene (og eventuelt andre tilsvarende kjeder), å foreta loddtrekning 
blant apotekkjedene som er representert i området, at apotekeier til apoteket med best 
kommunikasjon pålegges å drive eller å pålegge nåværende apotekkonsesjonærer fortsatt 
drift. Slike modeller har alle sine svakheter. Det vil derfor bli gjort en konkret vurdering i det 
enkelte tilfelle.  
 
Det er ikke aktuelt å pålegge sykehusapotekforetak opprettelse eller drift av apotek i 
distriktene. Sykehusapotekenes hovedoppgave er å forsyne sykehus med 
legemidler. 
 
Det framgikk i legemiddelmeldingen at «legemiddelforsyningen synes å 
fungere tilfredsstillende med dagens apotekdekning». Der ble det fastslått at 
«det ikke (synes) å være behov for at myndighetene av hensyn til pasientenes 
helse skal stimulere til utvidelse av dagens apotektilbud». Siden 
legemiddelmeldingen ble framlagt i 2005 har det blitt opprettet anda flere 
apotek. På denne bakgrunn gjøres retningslingslinjene gjeldende for tilfeller der 
apotek kan bli nedlagt, ikke ved opprettelse av nye apotek.  
 
 
1.1 Behov for apotek på stedet 

 

Behov for apotek på stedet må vurderes opp mot hva som er nødvendig for en forsvarlig 
tilgjengelighet av legemidler for distriktets befolkning, herunder tilgjengeligheten av 
medisinutsalg i området. Det skal i utgangspunktet være økonomisk grunnlag for å drive apoteket. 
Endring av åpningstider vil være en faktor som kan påvirke lønnsomheten.  Ved endring av 
apotekforskriften 1. januar 2010 er det ikke lenger krav om bestemte åpningstider.  
 
I helhetsvurderingen skal følgende momenter vurderes: 

 
 

o   Avstand til nærmeste apotek og innbyggertall 
•  Det gjøres en skjønnsmessig vurdering av avstanden til nærmeste 
apotek sett i sammenheng med hvor mange innbyggere som blir berørt. 

 

o    Offentlig kommunikasjon 
•  Apoteket bør være tilgjengelig innen rimelig tid og med 
akseptabel frekvens. 

 

o    Uttalelse fra kommuneoverlegen 
•  Uttalelse innhentes i hvert tilfelle. I henvendelsen til 
kommuneoverlegen bes det om en uttalelse knyttet til spesielle 
forhold som er relevante i det aktuelle tilfellet.  Dersom apotekets 
tjenester har vesentlig betydning for innbyggere i nabokommuner, 
innhentes også uttalelse fra kommuneoverlegene der. 
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1.2 Apotekkonsesjonærens forutsetninger for å opprette/drive apoteket 

 
 
Det gjøres en konkret og samlet vurdering i det enkelte tilfelle av hva som framstår som mest 
hensiktsmessig ut fra: 
 
     
 
  o    Apotekkonsesjonærens  økonomiske ressurser 

•  Svakt økonomisk grunnlag taler mot pålegg. Mulighet                                
for driftstøtte vurderes. 

 
      o    Apotekkonsesjonærens personellmessige ressurser 

•  Tilgang på personell vurderes. Filialdrift kan vurderes dersom det ikke 
lar seg gjøre å tilsette apoteker.   
 

 o    Dersom de  ø kono miske  og personellmessige ressursene vurderes  å  være 
tilstrekkelige, bør det vurderes om eksisterende eier fortrinnsvis skal pålegges å 
drive videre. 

 
 
 
 
2. Driftstøtte 
 
Kriteriene for driftstøtte vil være: 
 

- Avstand på 20 km/30 minutter reisetid beholdes som eneste geografiske kriterium. 
Kriteriene "eneste apotek i kommunen" og at kommunen skal ha færre enn 10 000 
innbyggere faller bort. 
 

- Omsetningsgrensen for støtteberettiget apotek settes ned til 80 % av 
gjennomsnittsomsetningen for private apotek. 
 

Endringer kan tidligst kan tre i kraft for driftsåret 2012. I det videre drøftes og 
begrunnes endringsforslagene. 
 
Driftsstøtten til distriktsapotek er et økonomisk virkemiddel. Den er øremerket apotek i 
distriktene med liten omsetning (S1 — statsbudsjettet for 2012). Støtten gjør det mulig å drive 
apotek i distriktene med en normal avkastning tilsvarende en apotekerlønn. (St.meld. nr. 18 
(2004-2005)). Driftsstøtte til apotek dekkes av legemiddelomsetningsavgiften. Denne avgiften 
legges på all legemiddelomsetning fra grossist. 
 
Retningslinjene for tildeling av driftstøtte til distriktsapotek har ikke vært endret siden 2003. 
Legemiddelverket gjennomgikk retningslinjene i 2006, men fant ikke grunn til å endre disse. 
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Retningslinjene er tilgjengelige på Legemiddelverkets hjemmeside. Tabellen viser fordelingen 
av apotek på kommuner ved årsskiftene 2004/2005 og 2010/2011. Det framgår at det nå er 17 
færre kommuner uten apotek og ni færre som har ett apotek. 
 
 
 

Antall kommuner 
Antall 
apotek 

 

2010/2011 
 

2004/2005 

0 181 198 
1 146 155 
2 42 36 
3 17 16 
4 13 5 
5 11 8 
6 3 5 
7 5 2 
8 3  
9 1 2 
10 1 1 
11 1 2 
13 1  
14 1  
16 1  
19  1 
21  1 
22 1  
29 1  
67  1 
90 1  

Sum 430 433 
 
 
 
Etableringen av nye apotek har ført til at færre apotek er støtteberettigete, samtidig som den 
økonomiske situasjonen har vært god. Antall apotek med driftsunderskudd var stabilt med 
135 i 2009 og 139 i 2010.  De samme årene var det totalt henholdsvis 599 og 628 apotek med 
helt driftsår. 
 
Tabellen under viser utviklingen i søkningen og tildelingen av driftsstøtte til distriktsapotek 
for driftsårene 2002 — 2010. 
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Driftsår Antall apotek 
som søkte 

Antall apotek 
som fikk 

driftsstøtte 

Søkt beløp, 
totalt, mill. kr 

Tildelt beløp, 
totalt, mill. kr 

2002 18 13 6,9 6,1 
2003 21 17 8,7 6,3 
2004 16 16 4,5 3,9 
2005 13 13 3,5 3,1 
2006  9 8 2,9 2,2 
2007  5 5 1,5 1,5 
2008  8 8 3,1 2,9 
2009  6 6 2,5 2,5 
2010 11 9 4,1 3,0 

 
I sitt innspill ber Apotekforeningen o m en nærmere problematisering av hvordan 
finansieringen av driftsstøtten påvirker aktørenes insentiver til å ville drive med driftsstøtte. 
Apotekforeningen viser i den forbindelse til Legemiddelmeldingens  kap. 9.4.1: 
 
"Driftstøtte kan isolert sett skape uheldige insentiver ved at apotekkjedene får økonomisk 
interesse av at en relativt stor andel av kjedens kostnader belastes distriktsapotek. En slik 
overføring av kostnader vil kunne føre til høyere driftsstøtteutbetalinger. Når næringen selv 
betaler driftsstøtten gjennom legemiddelavgiften, vil mye av insentivet for vertikalt integrerte 
kjeder til å foreta tilpasninger falle bort. Dette er av stø r re betydning etter at vertikal 
integrasjon mellom apotek og grossist har gjort det vanskeligere å  vurdere det enkelte apoteks 
økonomi." 
 
I Legemiddelverkets veileder om driftsstøtte står følgende: «I forbindelse med nye eierformer 
hvor driftskostnader/finanskostnader allokeres til apotek/filialer under AIS (kjede) gjelder 
følgende: Kun dokumenterbare overheadkostnader ( driftskostnader/finanskostnader) kan 
allokeres fra kjede/hovedkontor og skal i slike tilfelle allokeres forholdsmessig etter størrelsen  
på omsetningen på apoteket/filialen. Direkte henførbare kostnader 
(driftskostnader/finanskostnader) fra kjede/hovedkontor skal allokeres i henhold til kontoplan. 
Tilsvarende gjelder for inntekter/rabatter/gevinster/fordeler som opparbeides i tilsluttende 
selskaper. Disse skal fordeles til det enkelte apotek i henhold til andel av omsetningen for hvert 
apotek. " 
 
Etter regelverket er det altså begrenset i hvor stor grad kjedens kostnader kan belastes 
apotekleddet. Legemiddelverket går også gjennom driftsstøttesøknadene, blant annet for å 
sikre at regelverket følges. Det kan være vanskelig å følge opp dette fordi vi ikke har fullt 
innsyn i apotekkjedenes disposisjoner. Legemiddelverket kan så langt ikke dokumentere at  
kjedene prøver å føre kostnader på apotekleddet i større grad enn regelverket gir adgang til. 
 
Som påpekt i legemiddelmeldingen, er det næringen selv som betaler driftsstøtten gjennom 
legemiddelomsetningsavgiften. Hvordan denne finansieringen av driftsstøtten påvirker 
aktørenes insentiver til å ville drive med driftsstøtte, er vi usikre på. Behovet for driftsstøtte 
kan variere litt fra år til år, men uten at det så langt har ført til at avgiften har blir økt eller 
redusert. Legemiddelomsetningsavgiften går også til å dekke andre formål: Driftsstøtte til 
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vaktapotek, driftsstøtte til Isotoplaboratoriet ved Institutt for Energiteknikk, fraktrefusjon, 
RELIS og å delfinansiere driften ved Legemiddelverket. Det er altså ikke noe en-til-en 
forhold mellom nivået på driftsstøtten til distriktsapotek og fastsettelsen av satsen for 
legemiddelomsetningsavgift. 
 
Det ser altså ut til å være et økonomisk insentiv til å belaste kjedens kostnader på 
apotekleddet for å øke driftsstøtten. Men Legemiddelverket har ikke noe dokumentasjon på at 
dette faktisk skjer. 
 
 
2.1 Geografiske kriterier 
 
De geografiske kriteriene for støtte har hittil vært følgende: 
 

1. Et støtteberettiget apotek skal være eneste apotek i sin kommune. Driftsstøtte kan 
likevel unntaksvis vurderes der det finnes flere apotek i kommunen, men hvor mangel 
på transporttjenester grunnet geografiske forhold gjør at deler av kommunens 
innbyggere i realiteten ikke ville ha tilgang til apotektjeneste hvis det støttetrengende 
apotek ble nedlagt. 

2. Kommunen apoteket ligger i må ha færre enn 10 000 innbyggere. 
3. Avstanden til nærmeste apotek må være 20 km eller lenger, eller kreve en reisetid på 

30 minutter eller mer med offentlige transportmidler på sommertid. 
 

I veiledningen er det stilt krav om at alle vilkår må tilfredsstilles før støtte kan vurderes. 
 
Avstand og reisetid 
Legemiddelverket mener dette kriteriet gir best uttrykk for befolkningens tilgang til et apotek. 
Kriteriet opprettholdes. 
 
Eneste apotek i sin kommune 
Legemiddelverket mener at kravet om at et støtteberettiget apotek skal være eneste apotek i 
sin kommune ikke er særlig relevant. Kommunesammenslåinger illustrerer dette poenget. At 
kommuner blir slått sammen, har vanligvis ikke noe å si for tilgangen til apotek for 
innbyggerne. I dagens veiledning er det lagt inn en mulighet for unntaksvis å gi driftsstøtte 
til flere enn ett apotek i hver kommune. Kriteriet fjernes, og unntaksvise vurderinger blir da 
heller ikke nødvendig. 
 
Færre enn 10 000 innbyggere 
En avgrensing ved 10 000 innbyggere i kommunen tar ikke hensyn til bosettingsmønsteret 
i kommunene. I kommuner med mer enn 10 000 innbyggere kan det være sentre med mer enn 
20 km/30 minutter reise til nærmeste apotek. Ved kommunesammenslåinger kan også 
innbyggertallet for den nye kommunen komme over 10 000 uten at tilgangen til apotek for 
innbyggerne blir bedre som en følge av det. Legemiddelverket mener derfor at det ikke bør 
være en grense for innbyggertall i kommunen for at apotek der skal kunne få driftsstøtte. 
Ved årsskiftet 2010/2011 hadde 320 av 431 kommuner i Norge færre enn 10 000 innbyggere. 
Nesten halvparten av disse kommunene (146) tilhører kategorien "minst sentrale 
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kommuner" i Statistisk sentralbyrås sentralitetsindeks. Av disse er også kommuner i Nord-
Norge og på Vestlandet overrepresentert. Kriteriet har dermed på en svært grovmasket måte  
bidratt til å styre driftsstøtten til distriktskommuner. Likevel har kriteriet for avstand og 
reisetid best fanget opp hvordan tilgangen til apotek er for befolkningen i hele landet. Kriteriet 
"færre enn 10 000 innbyggere" fjernes. 
 
 
Geografiske kriterier: oppsummering og økonomiske konsekvenser 
Fjerning av kravene om at apoteket skal være eneste apotek i kommunen og at kommunen 
ikke kan ha flere enn 10 000 innbyggere, vil sannsynlig føre til at flere apotek søker om støtte. 
Stortingets bevilgning er budsjettstyrt, og i tildelingsbrevet ber departementet 
Legemiddelverket om å avkorte utbetalingen dersom behovet for driftsstøtte overskrider 
bevilget beløp. Dersom det viser seg at søknadsbeløpet overstiger tildelt bevilgning, vil 
Legemiddelverket utøve skjønn, primært ut fra hvilke apotek som har lengst 
avstand/reisetid til nærmeste apotek. Det kan derfor hende at apotek som har mer enn 20 
km/30 minutter reise til nærmeste apotek likevel ikke får støtte fordi andre apotek, med lenger 
reise, blir prioritert. Det er ikke nytt at Legemiddelverket vil kunne utøve et slikt skjønn. Også 
med dagens kriterier kan det oppstå en situasjon hvor søknader som tilfredsstiller kriteriene 
overstiger tildelt bevilgning. Den foreslåtte endringen av kriteriene kan derfor føre til en 
omfordeling mellom søkerapotekene i fremtiden. Legemiddelverket mener det i tilfelle vil 
innebære en riktig omfordeling fordi de nye søkerne også oppfyller kriteriet om 
reiseavstand/reisetid. Dersom det blir store endringer i behovet for driftsstøtte, vil 
Legemiddelverket uansett ta dette opp i budsjettinnspill til departementet. 
 
Legemiddelverket mener derfor at endring av kriteriene i seg selv ikke vil få økonomiske 
konsekvenser for staten ut over de konsekvensene som kommer av prioritering i en 
situasjon hvor behovet for driftsstøtte endrer seg. 
 
Legemiddelverket har kartlagt hvor mange apotek som gikk med driftsunderskudd i 2010 som 
ville oppfylt kriteriet 20 km/30 minutter reise, det vil si uten at det kreves at apoteket skal 
være det eneste i kommunen og at kommunen skal ha færre enn 10 000 innbyggere. I 2010 
var det total 139 apotek med helt driftsår som gikk med underskudd. Tabellen viser hvor 
mange av disse som oppfylte de geografiske kriteriene. 
 
APOTEK MED NEGATIVT DRIFTSRESULTAT I 2010 (MED HELT DRIFTSÅR) 
      JA   NEI 
Eneste apotek i kommuner med <10 000 innbyggere       14   125 
Derav med mer enn 20 km/30 km reise        9       0 
   
Apotek i kommuner med <10 000 innbyggere      21   118 
Derav med mer enn 20 km/30 min reise        9       0 
   
Eneste apotek i kommunen      14   125 
Derav med mer enn 20 km/30 min reise        9       0 
 
Dersom kriteriet "eneste apotek i kommunen" og "færre enn 10 000 innbyggere" faller 
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bort, ville det ikke blitt flere apotek som kvalifiserte til støtte for 2010. Det kan skifte fra år til 
år hvilke apotek som går med underskudd, men antall apotek med underskudd 
og med en avstand på mer enn 20km/30 minutter fra apotek vil antakelig ikke øke vesentlig 
framover. 
 
 
 
2.2 Økonomiske kriterier 
 
De økonomiske kriteriene for støtte har spesifiserte grenser for maksimalt støttebeløp og 
omsetning. Disse beløpene ble fastsatt i 2001 og har senere vært justert årlig med konsum- 
prisindeksen. Grense for maksimal omsetning for å kunne få distriktsstøtte ble da satt til 80 % 
av gjennomsnittsomsetningen for private apotek. 
 
Gjennomsnittsomsetningen for de private apotekene har blitt redusert de senere årene fordi 
antall apotek har økt. Samtidig har grensen for maksimal årlig omsetning blitt justert opp med 
konsumprisindeksen. Den nåværende omsetningsgrensen tilsvarer omtrent den 
gjennomsnittlige omsetningen for et privat apotek. Dersom distriktsstøtteordningen skal 
tildeles apotek i distriktene med liten omsetning (S1 statsbudsjettet for 2012), vil 
Legemiddelverket justere omsetningsgrensen fra og med driftsåret 2012 ned til 80 % av 
gjennomsnittsomsetningen for private apotek. For senere år vil denne grensen 
fortsatt justeres med konsumprisindeksen. 
 
Dersom omsetningsgrensen skulle bli satt til 80 % av gjennomsnittsomsetningen, ville 
grensen bli ca. 18,7 mill. kroner (2010-kroner). Alle apotekene som fikk distriktsstøtte for 
driftsåret 2010, lå under denne grensen. Gjennomsnittsomsetningen for disse apotekene var 
12,8 millioner kroner. 
 

 
Mill. NOK, ekskl. MVA 

 

2002 
 

2010 
 

Maksimal omsetning for å få driftsstøtte 
 

20,3 
 

23,5 
 

Gjennomsnittsomsetning per privat apotek 
 

25,3 
 

23,4 
 

80 % av gjennomsnittsomsetning 
 

20,2 
 

18,7 

 
De maksimale støttebeløpene endres ikke. 
 
Støtteperiode 
Driftsstøtten gis normalt for ett år av gangen, men Legemiddelverket kan i særlige tilfeller gi 
tilsagn til driftsstøtte i opp til fem år. Det er ikke tidligere gitt tilsagn for tildeling av 
driftsstøtte for en periode over flere år. 
 
Praksis er at driftsstøtten tildeles i mai for ett år av gangen. Tildelingen er basert på 
regnskapet for det foregående året og budsjett for det påfølgende driftsåret. Legemiddelverket 
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mener dette fungerer på en god måte og har ikke fått noen innspill vedrørende dette fra 
bransjen. Legemiddelverket vil likevel videreføre muligheten til å kunne gi tilsagn til 
driftsstøtte for opp til fem år i særlige tilfeller. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Statens legemiddelverk 
 
 
 
 
Hilde Ringstad (e.f.) 
avdelingsdirektør 

Martin Bjerke 
seksjonssjef 

 

 
 
 
 
Kopi:  
 
Apotek 1 Norge AS 
Apotekergruppen 
Boots Norge AS 
Norsk Medisinaldepot AS 
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