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Styresak 24-2014/3 ESAs1

 

 avgjørelse i sak om statsstøtte – 

sykehusapotekenes publikumsutsalg 

 
Kort om saken 
ESA (EFTA Surveillance Authority) har siden 2005 behandlet klagesak mot Norge, på 
grunn av den norske organiseringen av sykehusapotek.  
 
Opprinnelig gjaldt saken spørsmålet om sykehusenes kjøp av legemidler og 
farmasøytiske tjenester fra sykehusapotekene var ulovlige direkteanskaffelser. Senere 
ble saken utvidet til også å gjelde spørsmålet om det forelå ulovlig statsstøtte til 
sykehusapotekene. ESA lukket saken for så vidt gjaldt anskaffelsesreglene i brev av 24. 
oktober 2011.  
 
I brev av 19. juli 2011 vurderte ESA at det forelå ulovlig statsstøtte i forhold til 
publikumsdelen av sykehusapotekene, og innledet en dialog med Norge om dette. ESA 
opprettholdt imidlertid vurderingen og konkluderte i brev av 20. november 2013 med 
at den norske sykehusapotekordningen er i strid med statsstøttereglene. Begrunnelsen 
er i korte trekk at publikumsutsalgene er åpne for allmennheten og at legemidler 
dermed selges i konkurranse med private apotek. Samtidig er utsalgene del av et 
helseforetak som gjennom lovgivning har fordeler et privat selskap ikke har, herunder 
skattefritak.  
 
Videre oppfølging 
Den norske stat ved Nærings- og Fiskeridepartementet aksepterte ESAs konklusjon i 
brev av 20. januar 2014, og tiltakene ESA mener er nødvendig for å gjøre ordningen 
lovlig, er godtatt. Tiltakene skal være iverksatt pr 1. januar 2015. 
 
Tiltakene som skal til for å gjøre ordningen lovlig er:  
- Separate regnskap for henholdsvis ”sykehusdelen” og publikumsdelen.  
- Transparente og kontrollerbare regnskap, der alle direkte og indirekte kostnader 

fordeles og belastes publikumsdelen, inklusive markedsleie for lokaler.  
- Eier må kreve overskudd på publikumsdelen slik en forretningsmessig eier ville 

gjort. 
- Publikumsdelen må skattlegges som andre apotek.   
 
Regjeringen har informert ESA om at de regionale helseforetakene vil få i oppdrag å 
utrede hvordan tiltakene best kan iverksettes, samt at Finansdepartementet vil sende 
forslag til endring i skatteloven på høring våren 2014.  

                                                        
1 ESA: EFTA Surveillance Authority, EFTAs overvåkningsorgan 
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De regionale helseforetakene har så langt ikke fått oppdraget formelt. Med unntak av 
endringene i skatteloven synes imidlertid tiltakene relativt uproblematisk å 
gjennomføre, og sykehusapotekene har allerede etablert et samarbeid for om mulig å 
finne felles kriterier for kostnadsfordeling. Også overskuddskravet må ses nærmere på.  
 
Gitt det ikke er forretningsmessig grunnlag for å opprettholde dagens ordning, må 
andre organisatoriske tiltak vurderes. Dette er for tidlig å si noe om nå, og adm. direktør 
vil holde styret orientert, når arbeidet med å iverksette tiltakene har kommet lengre.  
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