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STYREMØTE 30. april 2015 – SAKSNR 021/15 
 
 
Beslutningssak 
Medlemskap i Apotekforeningen for Sykehusapotekene HF 
 
Bakgrunn  
Dette er en oppfølging av styresak 031/11 – Sykehusapotekenes medlemskap i Apotekforeningen 
(også behandlet i april 2013 sak 23/13). 
I vedtaket fra sak 031/11 står det følgende: Nytten av medlemskapet bør vurderes jevnlig i tråd med 
eksisterende rammebetingelser og egne behov, og være gjenstand for en formell styrebehandling annet 
hvert år.  
 
Om Apotekforeningen 
Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for apotekkonsesjonærer (apotekeiere) i Norge. Alle 
apotek, både privat eide, de offentlig eide sykehusapotekene og private ideelle sykehusapotekene er for 
tiden medlemmer av Apotekforeningen.  
Apotekforeningen har som hovedformål å sikre apotekbransjen: 
 

 best mulige og forutsigbare myndighetsstyrte rammevilkår. 

 best mulig posisjon og rammevilkår i konkurranse med andre omsetningskanaler for produkt- og 
tjenesteområder der apotekene har eller ønsker å ha interesser.  

 en tydelig og verdifull posisjon innenfor norsk helsevesen, norsk farmasi og mot forbruker. 
 

Apotekforeningen løser i tillegg oppgaver og ivaretar funksjoner på bransjens vegne i de tilfeller 
foreningens styre finner det formålstjenlig. Slike oppgaver og funksjoner kan ikke ligge innenfor 
områder som medlemmene definerer som konkurranse arenaer. 
 
Apotekforeningen jobber også med opplæringsvirksomhet, Serviceproduksjonsordningen (SPAS) samt 
virksomheten i konsernet AS Apotekernes Hus som bl.a. består av IT-selskapet Espire og 
eiendomsselskapet NAF-gårdene AS. 
 
Apotekforeningen jobber kun med apotekrelaterte saker. Grossistrelaterte saker håndteres i 
Legemiddelgrossistforening.  
 
Hovedfokus for Apotekforeningen er næringspolitikk, med myndighetsregulerte økonomiske og ikke-
økonomiske rammebetingelser. 
 
Medlemskapet i Apotekforeningen betales gjennom en prosent av omsetningen, i 2014: 0,058 %.  
 
Om Apotekforeningens arbeidsform 
Styret velges av generalforsamlingen, og leder foreningens virksomhet. Styret består av seks 
medlemmer som representerer de tre kommersielle kjedene, sykehusapotekene og en representant for 
de uavhengige apotekeierne og en ekstern styreleder (for tiden Lars Haukaas). 
 
 



 
   

 

    

   

 

    

 

Hvorfor bør Sykehusapotekene HF være medlem i Apotekforeningen 
 

Medlemskapet er tuftet på et ønske om å bidra i et av de få felles fora som finnes for apotekeiere i 
Norge. Gjennom sitt medlemskap i Apotekforeningen kan sykehusapotekene bidra til å påvirke 
utviklingen av apotekbransjen i Norge. Det er viktig å opprettholde det farmasøytfaglige fokuset i 
bransjen for å sikre riktig legemiddelbruk. Samhandlingsreformen gir et ytterligere behov for å 
samarbeide på tvers av omsorgsnivåene for å kvalitetssikre pasientenes legemiddelbruk. Det er 
økonomisk lønnsomt å være medlem for å få rabattert tilgang til FarmaPro og kurs. 

Følgende begrunnelser har vært, og er fortsatt avgjørende for vårt medlemskap i Apotekforeningen: 

 Påvirke økonomiske rammebetingelser for apotek. (NAF vant frem med å endre modell for 
innsparing i statsbudsjettet for 2015). 

 Faglige rammevilkår knyttet til f. eks. produksjon av spesielle og viktige legemidler, 
pasientveiledning, kompetanseutvikling og legemiddelinformasjon. 

 Utarbeidelse av faglige bransjestandarder. 

 Felles ønske om videreutvikling av apotekene med deres farmasøytiske personale som en 
integrert del av helsetjenesten, bl.a ved å bidra til å redusere risikoen for medisineringsfeil ved 
overgangen mellom omsorgsnivåene.  
 

 Tilgang til videre- og etterutdanningstilbud (e-læringskurs fra Apokus) 
 

 Rabattert tilgang til FarmaPro. 
 

 Tilgang til råd og generell praktisk informasjon fra myndighetene knyttet til ekspedering av 
legemidler i publikumsavdelingene våre (eks. praktisering av regelverk, egenandeler og oppgjør 
HELFO). 

Administrerende direktør sin vurdering er at så lenge vi har konsesjon for å drive apotek er vi best tjent 
med å være medlem av Apotekforeningen. Apotekforeningen har i siste 2-års periode gitt 
Sykehusapotekene HF en stor ekstra merverdi i flere saker. Som en konsekvens av medlemskap er det 
naturlig at sykehusapotekene er representert i Apotekforeningens styre for å sikre at foreningen jobber 
for best mulig betingelser for sykehusapotekene og sykehusene. P.t er administrerende direktør i 
Sykehusapotekene HF styremedlem i Apotekforeningen og representerer alle sykehusapotek i Norge. 
Administrerende direktør for Sjukehusapoteka Vest er vara representant. Dette er også innstillingen til 
Generalforsamlingen som avholdes 21. mai 2015 (for perioden mai 2015-mai 2017).  

Forslag til vedtak  

Styret slutter seg til at Sykehusapotekene HF viderefører sitt medlemskap i Apotekforeningen fra mai 
2015 – mai 2017 og at Administrerende direktør stiller til valg som styremedlem for perioden 2015-
2017. Sykehusapotekene HF sitt medlemskap i Apotekforeningen styrebehandles hvert annet år.  

  


