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Høring av forslag om endringer i apotekforskriften – levering mellom apotek og 
konkurransepolitiske hensyn 

Legemiddelindustrien (LMI) viser til høring av 11. juni 2020 om forslag til endringer i apotekforskriften. 
Forslagene går ut på permanent å åpne opp for levering av legemidler mellom apotek, og å oppheve 
apotekforskriften § 13 som gir hjemmel for å avslå søknad om konsesjon til eierskap dersom 
konkurransepolitiske hensyn taler for det. Vi vil behandle hvert av disse endringsforslagene for seg.  
 
Leveranser mellom apotek 

LMI er enig med HOD i at dersom man i større grad tillater legemiddelleveranser mellom apotek, vil det 
kunne være et bidrag til å avhjelpe mangelsituasjoner. Når det oppstår mangler kan det være at et 
uforholdsmessig stort antall av det aktuelle legemidlet befinner seg på et apotek samtidig som det er 
mangel på det andre steder. Det tilsier at det bør bli enklere å kunne flytte legemidler fra et apotek til et 
annet. Vi er samtidig enig med departementet i at det ikke er ønskelig å åpne for et ethvert salg av 
legemidler mellom apotek. Det bør fortsatt være et skille mellom å være apotek og å være grossist. Vi 
mener de foreslåtte endringene til § 27 i apotekforskriften er dekkende for når det kan være behov for 
vareflyt mellom apotek, og vi støtter derfor den foreslåtte forskriftsendringen.  
 
LMI ønsker imidlertid å gjøre HOD oppmerksom på et praktisk forhold rundt salg av legemidler mellom 
apotek. LMIs medlemmer (MT-innehaverne) selger legemidler til de tre grossistene, som igjen selger til 
apotekene. Sykehusinnkjøp gjennomfører anbud, og det inngås rammeavtaler mellom produsent og de 
enkelte helseforetakene. Legemidlene som er del av slike avtaler selges med rabatt. Rabatten er tiltenkt 
norske sluttbrukere og blir utløst ved salg fra grossist til apotek. Ved å åpne for mer salg mellom apotek, er 
vi usikre på hvilke praktiske konsekvenser dette får for avregning av rabatt fra produsent til grossister.  
 
For legemidler med rabattavtaler mener vi at produsentene må få tilgang til korrekt oversikt over hvilke 
apotek som i siste instans har kjøpt en rabattert vare. Dersom informasjon om rabattavregning fra 
grossistene ikke stemmer, fordi apotek selger vare videre til andre apotek, vil produsentene ikke ha 
mulighet til å kontrollere at rabatten kun kommer rabattberettigede kunder til gode. Hvis apotek A kjøper 
en vare på H-resept fra sin grossist vil dette salget normalt skje til rabattert pris.  
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Dersom dette apoteket selger varen videre til apotek B til rabattert pris vil produsenten ikke lenger ha 
mulighet til å kontrollere at salget skjer til kunder som er inkludert i rabattavtalene. Vi er da usikre på hva 
de praktiske avregningskonsekvensene vil være dersom apotek B returnerer varen til en annen grossist. LMI 
vil derfor foreslå at det r i en veiledning til forskriften slås fast at grossistene rutinemessig må informere 
MT-innehaverne om leveranser mellom apotek for legemidler som er del av rammeavtaler med 
helseforetakene. 
 
Konkurransepolitiske hensyn ved tildeling av apotekkonsesjon 

Hjemmelen for den aktuelle bestemmelsen i Apotekforskriften § 13 finnes i Apotekloven § 2-2 annet ledd. 
Det kan her være interessant å merke seg tilblivelsen til denne bestemmelsen. I lovproposisjonen som lå til 
grunn for apotekloven, Ot. prp. nr. 29 (1998-99), hadde det daværende Sosial- og helsedepartementet ikke 
foreslått at konkurransepolitiske hensyn skulle vektlegges ved tildeling av apotekkonsesjon, kun at 
konsesjon kunne begrenses dersom hensynet til en geografisk fordeling av farmasøytisk personell tilsier 
det. Konkurransepolitiske hensyn ble imidlertid inntatt i loven etter forslag fra Stortingets sosialkomite. En 
enstemmig komite merket seg at liberaliseringen av apotekmarkedet kunne gi uheldige utslag, og bemerket 
følgende1:  

«Komiteen mener at konkurransepolitiske hensyn bør kunne legges til grunn ved vurdering av søknad om 
eierkonsesjon for apotek, for å hindre at én eier eller kjede får en for dominerende stilling i markedet.»  
 
På den bakgrunn fremmet komiteen forslaget til ny § 2-2 annet ledd som ble enstemmig vedtatt av 
Stortinget: 

«Departementet kan i forskrift fastsette regler som begrenser retten til konsesjon etter denne paragraf 
dersom konkurransepolitiske hensyn tilsier det». 

Det var altså et klart uttrykt ønske fra Stortinget at det skulle forskriftsfestes at konkurransepolitiske 
hensyn bør kunne vektlegges ved tildeling av apotekkonsesjon. LMI har ikke kunnet registrere at Stortinget 
på noe tidspunkt i løpet av de snart 20 årene apotekloven har virket har gitt uttrykk for at det ikke lenger 
skal kunne foretas konkurransepolitiske vurderinger ved tildeling av apotekkonsesjoner. Slik vi ser det, 
foreslår HOD nå noe her som går imot hva et samlet Storting tydelig har gitt uttrykk for at det ønsker. Siden 
dette er en forskriftsendring som følger tydelig av en lovbestemmelse (apotekloven § 2-2 annet ledd), 
mener LMI at den mest korrekte framgangsmåten her bør være å fremme et lovendringsforslag til 
Stortinget for å endre selve hjemmelsgrunnlaget før man endrer forskriften. Slik vil Stortinget i så fall få 
anledning til å endre oppfatning om at konkurransepolitiske hensyn ikke lenger skal kunne vurderes ved 
tildeling av apotekkonsesjon.  
 
LMI vil framheve at selv om den aktuelle paragrafen i apotekforskriften så langt ikke har kommet til 
anvendelse, er ikke det i seg selv et godt nok argument for å avskaffe den. Det bør tas høyde for at 
konkurranseforholdene i apotekmarkedet kan endre seg i framtiden, slik at det kan være av 
konkurransemessig og samfunnsmessig betydning å forhindre at en mektig aktør blir enda mektigere. 
Allerede i dag er det en apotekkjede som ligger rundt grensen for hva som regnes som dominerende aktør 
(40%). Det private apotekmarkedet er kjennetegnet ved at det er oligopol der tre kjeder har nesten full 
kontroll og der konkurransebarrierene for uavhengige aktører er store. Skulle i tillegg to av disse kjedene på 

 
1 Innst. O. nr. 52 (1999-2000): s. 25 
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et tidspunkt finne på å fusjonere, vil det være åpenbart at vi står ovenfor en svært dominerende aktør. Det 
bør derfor fortsatt være en åpning i regelverket for å kunne nekte konsesjon til for mektige aktører.  
 
LMI er heller ikke enig med HOD i at en fjerning av apotekforskriften § 13 vil gjøre konkurransen mer 
effektiv. Begrunnelsen som anføres på s. 6 framstår som meget teoretisk og spesiell ved at det å nekte en 
dominerende aktør flere apotek vil føre til dårligere tilbud for kunden. Vi mener at det heller kan være tvert 
imot. Dersom man hindrer en dominerende aktør å bli enda mektigere, vil det kunne skapes rom for 
konkurrenter til den mektige kjeden, hvilket igjen kan føre til et bedre tilbud for kundene. Det kan her også 
være på sin plass å nevne at en begrensende faktor for etablering av nye apotek hele tiden har vært, og 
stadig er, mangel på farmasøytisk kompetanse. Det er altså ikke nødvendigvis plass til alle som ønsker å 
etablere seg fordi man mangler fagfolk. Det kan tilsi at man bør kunne nekte den mektigste å etablere nye 
apotek i et område, slik at det blir lettere for konkurrentene å få etablert seg.   
 
LMI vil på denne bakgrunn fraråde at HOD går videre med å fjerne apotekforskriften § 13 uten først å 
fremme et lovendringsforslag av apotekloven § 2-2 annet ledd.   
 
 
Med vennlig hilsen 
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