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Apotekforeningen

Deres ref. Vår ref Dato:
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Kommentarrunde før vedtakelse av ny forskrift om autorisasjon mv.av
helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land

Ny forskrift  om autorisasjon mv av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra EØS-land
representerer en revisjon av  forskrift  21. desember 2000 nr 1377  om autorisasjon m.m. av
helsepersonell i henhold til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-
avtalen)

Vi takker for anledningen til å uttale oss i saken. Vi vil  spesielt bemerke følgende kommentarer
til det utsendte forslaget til forskrift:

Paragraf 11 - driftskonsesjon
Rett til driftskonsesj on for apotek er regulert i apotekloven: Et av kravene for å få driftskonsesj on
er at  søker har norsk eksamen cand.pharm eller tilsvarende universitetsutdanning fra EØS-
området eller som er godkjent av departementet. Et annet krav er at søker har autorisasjon som
provisorfarmasøyt.  Det er Statens legemiddelverk som tildeler driftskonsesjon til apotek, mens
det er Statens autorisasjonskontor fra helsepersonell (SAFH) som tildeler autorisasjon til
provisorfarmasøyter.

Som Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) kjenner til, jf brev av 29.04.2008 fra SAFH til
HOD, oppgir ikke SAFH i dag hjemmelsgrunnlaget for sine beslutninger på
autorisasjonsdokumentene for provisorfarmasøyter slik Legemiddelverket har bedt om, jf brev av
23.04.2008 fra Legemiddelverket til HOD. Legemiddelverket må følgelig på egen hånd vurdere
om søkerens utdanning kan likestilles med norsk cand.pharm.-utdanning.

Å fastsette bestemmelser om nødvendig utdanning for driftskonsesjon i en forskrift som SAFH
forvalter virker ulogisk på bakgrunn av ovenstående. Det er følgelig Apotekforeningens syn at
det vil være mer naturlig å ta bestemmelsene  i § 11 Driftskonsesjon  inn i apotekloven enn å
fastsette slike bestemmelser i en forskrift om autorisasjon, jf også det pågående arbeidet med
revisjon av apotekloven.
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Paragraf 16 - midlertidig tjenesteyting
Når det gjelder reglene om midlertidig tjenesteyting vil Apotekforeningen gjenta sitt syn fra sin
høringsuttalelse av 09.05.2007 til Høring - implementering av EU-direktiv 2005/36 EF om
godkjenning av yrkeskvalitet for helsepersonell i norsk rett. Det ville være nyttig med en
bestemmelse om hvor lenge en midlertidig tjenesteyting kan vare. Apotekforeningen foreslo i
høringen en grense på eksempelvis to år.

Paragraf 24 -språkkrav
Apotekforeningen vil også gjenta sitt forslag i ovennevnte høring om at det skal legges inn
språkkunnskaper som et revisjonspunkt ved apotektilsyn/tilsyn med helsepersonell.

Apotekforeningen har ingen ytterligere kommentarer til den foreslåtte forskriften. Vi vil
imidlertid bemerke at hjemmelsgrunnlaget i Helsepersonellovens § 48 kan synes uklart etter
Stortingets vedtak av endringer i loven, som gjelder fra 27.6.2008. I følge Helse- og
omsorgsdepartementets høringsbrev av 02.06.2008 (ref 2008023 1 1-/VP) vedtok Stortinget
29.04.2008 de lovendringene som departementet fremmet i Ot.prp. nr. 26 (2007-2008).
Stortinget vedtok imidlertid - formodentlig ved en inkurie - å slette 2. til 5. ledd av § 48,
Autorisasjon. Vi er derfor usikre på hjemmelsgrunnlaget for den forskrift som nå er sendt på
høring, og ønsker å gjøre departementet oppmerksom på dette.

Med vennlig hilsen
For APOTEKFORENINGEN

Oddbjørnt Tysnes
direktør samfunnsavdelingen Tore Reinholdt

seniorrådgiver
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