
   

Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid 

 
Legemidler, apotekvarer, multidose, samt opsjon på 
farmasøytisk tilsyn og kurs & e-læring. 
 

Leverandør er: Apotek 1 
 

Hvem avtalen gjelder for: Aure, Averøy, Eide, Fræna, Gjemnes, 
Halsa, Kristiansund, Rindal, Smøla, 
Sunndal, Surnadal og Tingvoll. 

Avtaleperiode: 15.01.2018- 15.01.2020 
Opsjon på prolongering 1+1 år 

Kontaktperson i NII: Anna Elise Hjertvik, 
Innkjop@kristiansund.kommune.no 
Tlf: 71574033 

Kontaktperson i egen kommune: Din avdelingsleder, eventuelt 
legemiddelansvarlig. 

Kontaktinformasjon leverandør: Averøy: Apotek 1 Averøy – Mari Kjønnøy        
(71517230) 
 
Eide, Fræna: Apotek 1 Molde – Sivert 
Knutsen (71206680) 
 
Aure, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, 
Smøla: Apotek 1 Løven Kristiansund – 
Caroline Ellevseth (71570840) 
 
Sunndal, Surnadal, Tingvoll: Apotek 1 
Sunndal – Joerg Schmachtl (71689080) 
 
Rindal: Apotek 1 Orkanger – Maren Øyum 
Wiggen (72480010) 

Bestilling: Bestilling av legemidler til lager på sykehjem 
gjøres gjennom Apotek 1s nettbutikk Aponett.  
 

Pris: Det er 2 kostnadsfrie leveringer pr uke. 
Ukedag/tidspunkt for faste leveringer er avtalt 
med den enkelte virksomhet. 
Pris for hastelevering er lik fraktkostnad til den 
enkelte kommune. 

Leveringstid normalordre: Bestilling innen kl 14 (kl 12 for Rindal og 
Smøla) gir levering innen neste dag kl 14. 

 Leveringstid multidose:  
 

Bestilling foretatt innen kl 12, vil bli levert 
innen 2 virkedager innen kl 14 

Leveringstid hasteordre/ekstraleveranser 
ved akutte behov: 

Ved bestilling innen kl 10 skal hasteordrer 
leveres før kl 16 samme dag. Ved bestilling 
mellom kl 10 - 15 skal hasteordrer leveres 
senest kl 12 neste dag. 
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Ansvarlig person for legemidler på hver avdeling/ apoteket har kjennskap til 
bestillingsrutiner for den enkelte avdeling. 
 
Prioritet i apoteket 
Kommunenes ansatte blir prioritert i køsystemet når de er i apoteket på oppdrag 
for kommunen, ved fremvising av ID og signering for mottatt leveranse. 

 
Vakt/beredskap 
Apotek 1 kan tilby en vaktordning i tilfeller hvor det oppstår akutt sykdom hos 
pasienter i sykehjem, og hvor vakthavende lege/legevaktslege har signert 
rekvisisjon for nødvendige legemidler. (Jfr. lovverk om legesignert rekvisisjon og 
utlevering). 
Virksomheten vil bli belastet med faktiske transportkostnader i tillegg til en fast 
pris per påbegynte time for farmasøyt som blir tilkalt for å åpne apoteket, 
klargjøre legemidlene, rekvirere transport mm. 
Leveringstiden vil variere fra kommunene til kommune, avhengig av beliggenhet i 
forhold til apoteket. 
 
Apotek 1s døgnåpne vaktapotek er Apotek 1 Legevakten i Oslo. Apoteket holder 
åpent hele døgnet, alle dager året rundt. Ved behov for farmasøytisk kompetanse 
utover de lokale apotekenes og Kundesenterets åpningstider, vil det være Apotek 
1 Legevakten som skal benyttes – tlf 22 98 87 20 

 
Opplæring/kurs og farmasøytisk tilsyn 
Denne avtalen omfatter også en opsjon på levering av farmasøytisk tilsyn og 
kurs & e-læring. Apotek 1 tilbyr et bredt utvalg av både e-læringskurs og 
klasseromskurs. Ta kontakt med kontaktperson i NII for mer informasjon. 

 
 


	Vakt/beredskap
	Opplæring/kurs og farmasøytisk tilsyn

