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Norges Farmaceutiske Forening viser til brev sendt Arbeids- og
sosialdepartementet 30.03.20 på vegne av Norges Farmaceutiske Forening
og Farmasiforbundet – Parat.
I brevet påpeker vi at Lov om endring i lov om pensjonsordning for

apotekvirksomhet ikke omfatter pensjonerte farmasøyter som ønsker å
bidra i apotek, og vi ba om at ordningen utvides til å omfatte apotek.
I svarbrevet fra Arbeids- og sosialdepartementet (ref. 20/1334-4) svares det
blant annet at innspillet tas med videre i den fortløpende vurderingen av
situasjonen knyttet til Covid-19.
Vi kan ikke se at innspillet er blitt tatt til følge. Erfaringer fra vårens situasjon
viser at dette har ført til problemer for blant annet sykehusapotekene.
Sykehusapotekene bistår sykehusene med livsnødvendige
legemiddelleveranser, -tilberedning, -produksjon, og klinisk kvalitetssikring.
I forbindelse med korona-pandemien var det stor økning i
legemiddelleveransene til sykehusene blant annet med bakgrunn i
oppbygging av nye poster som skulle få nye typer pasienter og derfor
trengte nye typer legemidler. Apotekpersonalet bisto i tillegg i større grad en
vanlig, for å avlaste sykehuspersonalet, med blant annet oppfylling av
legemiddellager på postene og tilberedning/klargjøring av legemidler. I

tillegg var kliniske farmasøyter ønsket med økt tilgjengelighet på
intensivposter.
Den økte aktiviteten til sykehusapotekene, og nødvendigheten av å dele seg i
grupper for å sikre drift i tilfelle smitte/karantene, gjorde at man fikk hadde
stort behov for å øke personalet.
Se for eksempel https://www.farmatid.no/artikler/sykehusapotekenetrenger-deg-som-koronavikar
Fordi offentlige sykehusapotekene er definert som apotek og lov 20. mars

2020 nr. 4 om endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.
ikke omfatter pensjonerte farmasøyter som ønsker å bidra i apotek ble dette
til hinder for at pensjonerte farmasøyter kunne bidra i den grad det var
nødvendig for å sikre beredskapen.
Vi finner dette svært uheldig for offentlig beredskap.
I tillegg er det skuffelse over at pensjonerte farmasøyter som har bidratt i
dette viktige arbeidet har fått avkortet sin pensjon.
Vi ber derfor om at lov 20. mars 2020 nr. 4 om endring i lov om

pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. i tillegg til å forlenges også
inkluderer apotek.
Med vennlig hilsen
for Norges Farmaceutiske Forening
Rønnaug Larsen, leder

Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på
www.regjeringen.no.

