
Apotekkartlegging 2022  

1) Informasjonen i dette skjemaet behandles i henhold til GDPR. Ønsker du å lese 

nærmere informasjon om hvordan personopplysninger behandles?  

  Ja 

  Nei 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Informasjonen i dette skjemaet behandles i henhold til GDPR. 

Ønsker du å lese nærmere informasjon om hvordan personopplysninger behandles? 

inneholder noen av disse alternativene 

• Ja 

2) Informasjon om behandling av personopplysninger 

Oppbevaringsperiode: 3 måneder 

Kriteriene som ligger til grunn for oppbevaringsperioden: Dersom Legemiddelverket har 

behov for å stille oppfølgingsspørsmål, trenger vi å komme i kontakt med personene som har 

svart på undersøkelsen. Navn på disse personene blir slettet så snart resultatene fra 

undersøkelsen er gjennomgått. 

Formål med databehandlingen: Formålet med kartleggingen er blant annet å kvalitetssikre 

informasjon som er registrert i Legemiddelverkets systemer, samt at informasjonen benyttes 

som grunnlag for våre tilsynsaktiviteter. 

Navn og kontaktinformasjon personvernombud: Håvard Nilsskog, telefon 916 49 888, e-post 

havard.nilsskog@legemiddelverket.no 

Behandlingsansvarlig: Statens legemiddelverk 

Kontaktinformasjon: Eventuelle spørsmål om kartleggingen kan sendes til 

tilsyn@legemiddelverket.no. Kontaktperson ved Legemiddelverket er Astrid Holager Fidjeland. 

Hvilke personopplysninger vil bli samlet inn og brukt: Navn på ansatt i apoteket som har fylt 

ut skjemaet. 

Hvilke særlige kategorier av personopplysninger vil bli innsamlet og brukt: Ingen 

Rettslig grunnlag for behandling: Behandling er nødvendig for utføringen  av en oppgave i 

offentlighetens interesse eller utøvelsen av offisiell myndighet gitt den 

databehandlingsansvarlige. 

Kartlegging er å betrakte som tilsynsaktiviteter som apotek følgelig plikter å medvirke til, jf. 

apotekloven § 8-2. 



Mottakere eller kategorier av mottakere av personopplysningene: Saksbehandlere innen 

tilsynsfunksjonen i Statens legemiddelverk 

Overførsel av data til land eller institusjoner utenfor EØS, og sikkerhetstiltak: Ikke 

relevant 

3)  * Apoteknavn 

      

4)  * Kjedetilhørighet 

  Alliance Healthcare Norge Apotekdrift AS 

  Apotek 1 Gruppen AS 

  Apotek 1 medlemsapotek / franchiseapotek 

  Norsk Medisinaldepot AS 

  Ditt apotek 

  Vitusapotek samarbeid (VAS-apotek) 

  Sykehusapotek Nord HF 

  Sjukehusapoteka Vest HF 

  Sykehusapotekene HF 

  Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 

  Annet 

5)  * Apotekkonsesjonsnummer (4 siffer) 

      

6)  * Kommunenummer til den kommunen hvor det er gitt konsesjon til å eie apotek 

Kommunenummer gjeldende fra 2020. For informasjon om nye kommune- og fylkesnummer, 

se https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-

regioner/kommunestruktur/nyekommuneogfylkesnummer/id2629203/  

      

7)  * Navn på den som har fylt ut spørreskjemaet 



Vi ønsker at apoteker/bestyrer svarer på spørreundersøkelsen, evt. stedfortreder dersom 

apoteker/bestyrer ikke har mulighet. 

      

8)  * Apotekets e-postadresse 

Kontroller at e-postadressen er korrekt, slik at kopi av svarene sendes til riktig e-postadresse. 

      

Oppgi totalt antall timer apoteket hadde åpent uke 11 i 2022 (14.-20. mars 2022). Antall timer 

oppgis med en desimal. 

 

Med åpningstid menes antall timer apoteket var åpent for vanlig publikum. Sykehusapotek har 

ofte andre åpningstider for institusjonskunder, noen apotek kan ha egne tider for LAR-pasienter 

osv., men spørsmålet her gjelder "vanlig kunder". Dersom apoteket av ulike grunner hadde en 

særskilt åpningstid den aktuelle uke pga. ombygging osv. skal antall timer apoteket normalt 

skulle hatt åpent oppgis. Pålagt apotekvakt inngår i normalåpningstiden. 

9)  * Åpningstid - i timer 

      

10)  * .Har apoteket åpent på søndager? 

  Ja 

  Nei 

11)  * Er apoteket vaktapotek? 

Svar ja dersom det er satt vilkår i apotekkonsesjonen, jf. apotekloven § 2-8, som pålegger 

apoteket plikt til å være vaktapotek. 

  Ja 

  Nei 

12)  * Antall resepter i uke 11 i 2022 (14.-20. mars 2022) 

Med resepter menes reseptlinjer, ikke reseptkurver eller reseptkunder. 



      

13)  * Antall ordrelinjer uke 11 i 2022 (14.-20. mars 2022) 

      

14)  * Totalt antall kasseekspedisjoner uke 11 i 2022 (14.-20. mars 2022) 

      

15) Her skal det fylles ut antall årsverk i apoteket (med inntil 2 desimaler) på bakgrunn av 

bemanningssituasjonen uke 11 i 2022 (14.-20. mars 2022). For eksempel en ansatt i 40 % 

stilling i dette tidsrommet utgjør 0,4 årsverk i besvarelsen, uavhengig av om 

vedkommende har hatt annen stillingsstørrelse i andre perioder. Dette omfatter både 

fast ansatte og innleide medarbeidere.  

Formålet er å se hvor mange årsverk som blir utført i apoteket. For eksempel skal sykemeldt og 

dennes vikar telle som samme person, men oppgis i den stillingsstørrelsen til den som faktisk 

arbeidet i gitt tidsrom. Men om det er kortvarig vikariat (få uker) oppgis stillingen, dvs. 

yrkesgruppe og stillingsstørrelse, for den fast ansatte i den grad det er avvik. Innleid 

rengjøringspersonell skal ikke regnes med. 

16)  * Provisorfarmasøyt - antall årsverk per uke 11 i 2022 (inkludert apoteker) 

      

17)  * Reseptarfarmasøyt - antall årsverk per uke 11 i 2022 (inkludert bestyrer/midlertidig 

driftsansvarlig) 

      

18)  * Apotektekniker - antall årsverk per uke 11 i 2022 



      

19)  * Annet autorisert helsepersonell - antall årsverk per uke 11 i 2022 

Med annet helsepersonell regnes sykepleiere og andre fagpersoner som er autorisert 

helsepersonell (eller evt. dyrehelsepersonell). 

      

20)  * Andre ansatte - antall årsverk per uke 11 i 2022 

Andre ansatte er personell som ikke er autorisert helsepersonell (apotekmedarbeidere) 

      

21) Bemanning - ubesatte stillinger 

Det skal her opplyses om apoteket hadde ubesatte stillinger i uke 11 i 2022, uavhengig av om 

stillingen midlertidig var fylt av vikar.  

22)  * Farmasøyt - antall årsverk ubesatt uke 11 i 2022 

Stilling som farmasøyt utlyses ofte både for provisor- og reseptarfarmasøyt. Her skal du oppgi 

antall årsverk som er ubesatt (samlet for provisorfarmasøyt og reseptarfarmasøyt). 

      

23)  * Apotektekniker - antall årsverk ubesatt per uke 11 i 2022 

      

24)  * Annet autorisert helsepersonell - antall årsverk ubesatt per uke 11 i 2022 

      



25)  * Andre ansatte - antall årsverk ubesatt per uke 11 i 2022 

      

26)  * Drifter apoteket medisinutsalg? 

  Ja 

  Nei 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Drifter apoteket medisinutsalg? inneholder noen av disse 

alternativene 

• Ja 

27)  * Hvor mange medisinutsalg drifter apoteket? 

      

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Drifter apoteket medisinutsalg? inneholder noen av disse 

alternativene 

• Ja 

28)  * Hvor mange av disse medisinutsalgene er rene medisinutsalg (ikke 

pakkekommisjonær) 

      

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 



Dersom spørsmålet Drifter apoteket medisinutsalg? inneholder noen av disse 

alternativene 

• Ja 

29)  * Hvor mange av disse medisinutsalgene er både medisinutsalg og 

pakkekommisjonær? 

      

30)  * Antall pakkekommisjonærer utenom medisinutsalg 

Oppgi antall pakkekommisjonærer som utleverer legemidler og andre varer på vegne av 

apoteket, og som ikke er knyttet til et medisinutsalg. Dersom apoteket ikke benytter 

pakkekommisjonærer, oppgis antall som null. 

      

31) Vi ønsker her informasjon om hvilke spesialoppgaver som utføres i apoteket. 

32)  * Tilvirker apoteket legemidler? Enkel istandgjøring av legemidler, som anbrudd og 

tilberedning av antibiotikamikstur, regnes ikke som tilvirkning.  

Enkel istandgjøring av legemidler, som anbrudd og tilberedning av antibiotikamikstur, regnes 

ikke som tilvirkning.  

  Ja 

  Nei 

33)  * Har apoteket i 2021 og 2022 importert legemidler fra andre land? 

Opplys kun om import der apoteket selv står som importør. Svar "nei" dersom apoteket kun 

kjøper legemidler gjennom godkjent grossist i Norge. 

  Ja 

  Nei 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Har apoteket i 2021 og 2022 importert legemidler fra andre land? 

inneholder noen av disse alternativene 

• Ja 



34)  * Hvilke land har apoteket importert legemidler fra? 

List opp alle land apoteket har importert legemidler fra i 2021 og 2022. 

 

35)  * Leverer apoteket regelmessig ut skipsmedisin? 

  Ja 

  Nei 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Leverer apoteket regelmessig ut skipsmedisin? inneholder noen av 

disse alternativene 

• Ja 

36)  * Hvor mange skip o.l. leverte apoteket legemidler til i 2021? 

      

37)  * Leverer apoteket multidose? 

  Ja 

  Nei 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Leverer apoteket multidose? inneholder noen av disse 

alternativene 

• Ja 

38)  * Legger apoteket selv inn ordinasjonskort i multidosesystemet? 

  Ja 

 



  Nei 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Leverer apoteket multidose? inneholder noen av disse 

alternativene 

• Ja 

39)  * Antall multidosekunder apoteket hadde i uke 11 i 2022 

      

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Leverer apoteket multidose? inneholder noen av disse 

alternativene 

• Ja 

40)  * Antall resepter i uke 11 i 2022 som var multidose 

      

41)  * Har apoteket deltatt i håndtering av legemidler til klinisk utprøvning i 2021 og 2022? 

  Ja 

  Nei 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Har apoteket deltatt i håndtering av legemidler til klinisk 

utprøvning i 2021 og 2022? inneholder noen av disse alternativene 

• Ja 

42)  * Oppgi antall studier apoteket har vært involvert i 2021 og 2022 

      



43)  * Har apoteket forsendelse av legemidler? 

  Ja 

  Nei 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Har apoteket forsendelse av legemidler? inneholder noen av disse 

alternativene 

• Ja 

44)  * Oppgi antall ordrer med legemiddelforsendelser i uke 11 i 2022 

      

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Har apoteket forsendelse av legemidler? inneholder noen av disse 

alternativene 

• Ja 

45)  * Hvilke løsninger benytter apoteket for å forsende legemidler? 

Flere svar er mulig 

Taxi 

Buss 

Ferge 

Budbil 

Apotekets egen bil 

Transportfirma 

Postforsendelse (herunder Posten, Bring, PostNord) 

47)  * Har apoteket nettapotek? 

Dersom ditt apotek er knyttet til en klikk-og-hent-løsning, men ikke forsender legemidler, svarer 

du nei på dette spørsmålet. 

  Ja 

  Nei 

48)  * Hvilke helsetjenester tilbyr apoteket? 



Flere valg er mulig. 

Medisinstart 

Inhalasjonsveiledning 

Vaksinering 

Blodtrykksmåling 

Blodsukkermåling 

Kolesterolmåling 

Føflekkscanning 

Annet, vennligst spesifiser       

49) Trykk på "Send"-knappen for å fullføre besvarelsen. 
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