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Vi viser til høringsnotat av 02.11.09 om forenklet tilgang til antiviralia. Apotekforeningen mener
høringsnotatet belyser de aktuelle problcmstillingene på en utfyllende og god måte.

Vi deler departementets syn på behovet for raskt å kunne øke tilgjengeligheten av antiviralia til
befolkningen i en situasjon der spredningen av influensa A (1-11N1) scr ut til å ha akselerert.
Tilgangen på helsehjelp hos fastleger og legevakter er hardt presset, både på grunn av stor
usikkerhet i befolkningen knyttet til intluensavaksinering, og på grunn av akutt behov for
antiviralia. Etter vår vurdering er det viktig at legehjelp er tilgjenglig for dem som har reelt
behov for det. 1 denne situasjonen er det naturlig å søke avlastning for legene, og
apotekfarmasoytene representerer en kompetent avlastning når deg gjelder legemiddelforsyning.

Det tilligger apotekenes og de mer enn 2300 apotekfarmasøytenes samfunnsansvar å bidra til at
befolkningen får minst mulig ulempe av intluensapandemien. Det er etter vår oppfatning derfor
naturlig at de påtar scg oppgaven med å rekvirere antiviralia tilpasienter og personer i
risikogruppenc. Farmawyter har hoy legemiddelfaglig kompetanse, og har lang erfaring med
rådgivning av pasienter om legemiddelbruk og egenomsorg. Det er derfor etter vår vurdering
fullt faglig forsvarlig at farmasoyter patar seg oppgaven med rekvirering av oseltamivir og
zanamivir.

Ordningen som er foreslått for farmasoytens journalplikt, er i tråd med de innspill vi tidligere har
gitt om journalplikt i apotek, og vi støtter forslaget.

Forslaget til godtgjørelse for farmasoytenes merarbeid er i tråd med våre tidligere innspill, og det
er full tilslutning i bransjen til denne ordningen.

Apotekforeningen merker seg at departementet foreslår at Helsedirektoratet skal ha ansvar for
implementering og informasion om ordningen. Vj vil understreke det meget konstruktive
samarbeidet apoteknæringen har hatt med Helsedirektoratet i håndteringen av
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intluensapandemicn. og legger til grunn at dette samarbeidet også vil fungere godt i forbindelse
mcd implementering av farmasoytrck‘irering av antiviralia.

Når det gjelder skjema for pasient og veileder til farmasoyter, har vi sendt vare kommentarer
direkte til Helsedirektoratet.

Med vennlig hilsen
For Apotekforeningen

Oddhjorh ysnes
Fung. adm. direktor
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