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Høringssvar – NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet
Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) takker for muligheten til å kommentere NOU
2016:13.
Utgangspunktet for Farmaceutene er at farmasøyter skal utføre de oppgaver som tillegger deres
stilling, og at dette ikke er kompatibelt med en reservasjonsadgang. Jobber man for eksempel på
apotek må man i utgangspunktet gi veiledning om de produkter som apoteket fører.
Vurderingen er basert på dagens regelverk og teknologi.
Vårt høringssvar er i tråd med et tidligere høringssvar i en lignende sak.
Farmaceutenes avga høringssvar av 28.april 2014 om «reservasjonsordning for fastleger». Der tok
Farmaceutene standpunktet at «fastleger og annet helsepersonell ikke skal ha mulighet til å reservere
seg mot lovfestede pasientrettigheter og helsetjenester».
Farmaceutene støtter forøvrig utvalgets syn på spørsmålet om aktiv dødshjelp (eutanasi). Dersom dette
blir etablert som en pasientrettighet, vil det være nødvendig med en ny lovgivning. Farmaceutene vil
advare mot at en slik pasientrettighet skal ha en korresponderende plikt for helsepersonell til å bidra til
eutanasi. Eutanasi er et område der farmasøytene vil være sentrale i tilretteleggingen, og derfor et
område der Farmaceutene mener det må etableres reservasjonsadgang.
Etikkrådet for farmasøyter var enstemmige i sin konklusjon om at de på prinsipielt grunnlag er imot
legalisering av legeassistert selvmord. Norske farmasøyter bør altså ikke bidra til at pasienter som
ønsker det skal få utlevert medisiner som er foreskrevet med det for øyet at de skal fremkalle døden.
Dette er en vurdering som Farmaceutene støtter. Denne vurderingen er fra 2010 og ble basert på
gjeldende regelverk.
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Norges Farmaceutiske Forening arbeider for riktig legemiddelbruk og for en høy faglig og yrkesetisk
standard blant våre 3400 medlemmer. Farmasøyter er den gruppen autorisert helsepersonell med
bredest ekspertise på legemidler. Vår legemiddelfaglige kompetanse dekker hele spennet fra forskning
via produksjon, distribusjon og til klinisk bruk av legemidler.
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