
 
 

  
 

 

 

 
 
Til: 
Oslo kommune        Oslo, 13.04.2021 

 

Vaksinasjon av apotekansatte 

Norges Farmaceutiske Forening og Farmasiforbundet fagorganiserer henholdsvis farmasøyter 
og apotekteknikere. Farmasøyter og apotekteknikere er autorisert helsepersonell som bemanner 
apotek i Oslo. Vi vil med dette synliggjøre risiko for smitte av COVID i apotek, konsekvenser 
av dette og be om at ansatte i apotek i Oslo kommune prioriteres for å få vaksine. 
 
Nultelinjen i helsetjenesten 
Apotekene er en viktig del av helsetjenesten som et lavterskeltilbud med god tilgjengelighet og 
lange åpningstider. Apotek har under den pågående pandemien hele tiden holdt åpent for å 
bidra til å opprettholde forsyning av legemidler og medisinsk utstyr og for å gi 
helseinformasjon og hjelp til Oslos innbyggere. Det har vært noe reduksjon i antall besøkende 
på apotek, men de som har kommet har ofte hatt større utfordringer hvor hjelpen de 
apotekansatte yter avlaster andre deler av helsetjenesten. 
 
Økt smitterisiko 
Ved å arbeide i apotek utsettes de ansatte for smitterisiko. Personer med symptomer oppsøker 
ofte apotek, og våre medlemmer henviser daglig personer med symptomer på smitte til testing. 
Apotekene har også holdt åpent for personer i karantene som trenger legemidler.  
Risiko for å smitte andre 
Dette gjør apotekansatte til en gruppe som er særlig utsatt for smitterisiko. De har også en bred 
kontaktflate i apoteket som gjør at eventuell sykdom kan føre til smitte av både svake pasienter 
og annet helsepersonell. 
 
Å holde åpent 
Selv om Oslo har mange apotek er det mange innbyggere som er tett knyttet til sitt lokale 
apotek, både personlig og gjennom hjemmesykepleie. Å holde lokale bydelsapotek åpne er 
også viktig for å opprettholde redusert mobilitet.  
 
Oslo har flere vaktapotek som har mange ansatte for å holde åpent hele døgnet. Det kan derfor 
være vanskelig å organisere kohorter uten overlapp, noe som gjør disse vaktapotekene mer 
utsatt for nedstenging ved smitte.  
 
På grunn av karantene og krav til bemanning hender det at personell er nødt til å veksle mellom 
ulike apotek i løpet av kort tid. Det vil si at en smittet ansatt kan påvirke bemanningen og 
åpningstider i flere apotek.  
 



 
Side 2 

Vaksinasjon i apotek – høyere risiko 
Farmaceutene og Farmasiforbundet er kjent med at Apotekforeningen og Oslo kommune 
forhandler om en avtale om å vaksinere helsepersonell og innbyggere i Oslo kommune i 
apotek. Dette vil bety at våre medlemmer i enda større grad enn i dag vil ha nærkontakt med 
flere mennesker med uavklart smittestatus og mulig smitte.  
 
Farmaceutene og Farmasiforbundet vil med dette be om at Oslo kommune prioriterer å 
vaksinere apotekansatte i Oslo.  
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