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AV SAKER OM APOTEKS

Helse- og omsorgsdepartementet ga høsten 2007 Statens legemiddelverk i oppdrag å utarbeide
forslag til retningslinjer for behandling av saker om apoteks filialstatus. Departementet

forutsatte at det skulle innhentes synspunkter fra apoteknæringa. Legemiddelverket forela
Apotekforeningen forslag til retningslinjer. Apotekforeningen sluttet seg til forslaget, som
deretter ble oversendt departementet for endelig behandling. Departementet har i brev 15. mai
d.å. bekreftet at retningslinjene skal gjøres gjeldende slik de er foreslått. Retningslinjene er i
hovedsak i samsvar med gjeldende forvaltningspraksis.
Følgende retningslinjer gjøres herved gjeldende.

Retningslinjer for behandling av saker om apoteks filialstatus
Apoteklovens hovedregel er at ethvert apotek skal være et hovedapotek. Loven åpner

imidlertid for opprettelse av filialapotek når det ikke lar seg gjøre å ansette en apoteker og
apoteket tilbyr apotektjenester som stedets befolkning ikke kan skaffe på annen måte uten
særlig kostnad eller ulempe, jf apotekloven § 3-4. Begge disse kravene må være oppfylt. A

tillate filialstatus for apotek er i første rekke et virkemiddel for å sikre apotektilgjengeligheten
i distriktene.
I behandlingen av saker om apoteks filialstatus er mulige utfall inntil videre å stenge apoteket
eller å tillate midlertidig filialstatus. Som det vil framgå av retningslinjene anses det siste
alternativet som mest aktuelt, men dersom det ikke lar seg gjøre å tilsette apoteker i løpet av
perioden for den midlertidige filialstatus, må apoteket stenge.

Når det gjelder kvalifikasjonskravene for å få driftskonsesjon, jf. apoteklovens § 3-2,
foreligger det ingen hjemmel for å gjøre unntak fra disse kravene, herunder kravet om minst
to års farmasøytisk praksis.
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I det følgende framgår Legemiddelverkets praksis ved forvalting av apoteklovens § 3-4.

Apotekloven § 3-4 a) Person med kvalifikasjoner som nevnt§ i3-2 først ledd ikke lar seg
ansette som apoteker av årsaker som ikke kan lastes apotekkonsesjonæren.
Følgende bygger på retningslinjer gitt i brev til apotekkjedene 6. februar 2003.
1. Minimumskrav til utlysning av stilling som apoteker:
- Det må framgå at stillingen er lyst ut som apoteker.
- Annonse for stillingen må lyses ut i fagtidsskrift(er).

-

Annonsen bør ikke være eldre enn seks måneder.

-

Det må være en rimelig søknadsfrist for stillingen, minst to uker fra utlysningsdatoen.
Apotekets beliggenhet, hvilket apotek og eventuelle filialapotek det gjelder må framgå
tydelig i annonsen som også bør ha en rimelig størrelse/format. Eventuelle
samleannonser må ivareta disse kravene for det enkelte apotek.

2. Det må framlegges dokumentasjon på at stillingen som apoteker er lyst ut, det vil si kopi

av stillingsannonsen fra tidsskrift hvor dato for annonsen framgår.
3. Apotekkonsesjonæren må opplyse Legemiddelverket om hvor mange som har søkt stillingen
og hvor mange av søkerne som tilfredsstilte kravene i apotekloven § 3-2 a), b) og c).

4. Hvis det søkes om filialstatus selv om det finnes kandidater som tilfredsstiller
apoteklovens krav til å være apoteker, må det redegjøres særskilt for hvorfor disse ikke

kan ansettes. Apotekkonsesjonæren har ansvar for å bedømme søkeres egnethet, jf
apotekloven § 3-2 f). Legemiddelverket vil i utgangspunktet akseptere apotekkonsesjonærens vurdering. Dersom apotekkonsesjonæren anser søkere for uskikket eller

av andre grunner uaktuelle å ansette, oppgis søkeres navn og en kort begrunnelse. Slik
informasjon vil bli behandlet konfidensielt.

Apotekloven § 3-4 b) Apoteket tilbyr apotektjenester som stedets
befolkning ikke kan skaffe
seg på annen måte uten rimelig kostnad eller ulempe
. I særlige tilfeller kan dette kravet
fravikes.
1. Tilfeller hvor stedets befolkning
ikke kan skaffe seg apotektjenester på annen måte uten
urimelig kostnad eller ulempe.
Apoteket er eneste apotek i kommunen

Unntaksvis kan filialapotek godtas i kommuner med andre apotek dersom avstandene
er betydelige eller dersom det foreligger behov i befolkningen i et større område, også
over flere kommuner. Avstandene kan anses som betydelige dersom avstanden er mer
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enn 40 km eller reisetida med offentlige kommunikasjonsmidler er minst en time. Det
understrekes at vurderingene baseres på skjønn i det enkelte tilfelle.

2. Særlige tilfeller hvor kravet kan fravikes.

Særlige tilfeller foreligger når alternativet til å innvilge filialstatus er nedleggelse av
apoteket. I slike tilfeller vil det normalt gis midlertidig filialstatus (vanligvis

tidsbegrenset til noen måneder) i påvente av rekruttering av apoteker eller når en ansatt
innen rimelig tid oppfyller kravene til å oppnå driftskonsesjon, jf apotekloven § 3-2.

Konsekvensen av ikke å ha rekruttert apoteker innen fristen, er at apoteket må stenge.

Tilfeller der det ikkegis tillatelse til filialdrift
Begrunnelsen fra apotekkonsesjonæren er mer lønnsom drift eller at det ikke er
tiltrekkelig driftsgrunnlag for et hovedapotek.
Lokalisering i byer og bynære områder (unntatt der apoteket er eneste apotek i
kommunen).
Apoteket ikke primært har som formål å dekke lokalbefolkningens behov.
Lang avstand mellom hovedapotek og filialapotek eller andre forhold som tilsier at

apotekeren ikke anses å kunne utøve sitt ansvar som daglig leder. Det er apotekeren
som ved søknad om filialstatus (inngår i søknad om driftskonsesjon) skal vurdere om
vedkommende kan påta seg driftsansvaret for filialapoteket.
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