
  
  

  
  

 

 

  

 

 

Fra: Carl-Erik Farnes <cefarnes@gmail.com> 

Dato: 21. oktober 2016 kl. 00.12.31 CEST 

Til: <ksee@hod.dep.no> 

Emne: HØRING 

Hei 
Jeg sente denne inn i deres sytem mens det var opp før kl. 24.00 - men under rettelse 
av de siste ord og en HTML vasking som melding fra dere, er det mulig at jeg ble låst 
ute eller det ikke kom med. Jeg fikk ingen tilbakemelding i systemet - men det var 
nære før 24.00 - så tidsfristen var muligens ute selv om jeg sente det første gang før 
24.00. 
Sender det som en kommentar her, så kan dere velge om det skal inn eller ikke. 

 
BIO KLINIKKEN 
BIOPAT CARL-ERIK FARNES 

MIN KOMMENTAR 

For meg som utøver av biologisk medisin, er det gledelig og veldig positivt at HOD har 
kommet frem til den konklusjon at det behøves en ny høring. Det meste av det jeg 
kunne håpe på er endret, og tatt med. Så all honnør til myndighetsiden som har tatt et 
nytt initiativ og lavet et nytt sterkt forbedret forslag.  

Biologisk materiale 

Det er veldig bra at dette er tatt med og konkretisert i ny høring, og at dette 
utgangsmateriale for å lave preparater er nærmest likestilt med tradisjonelt 
startmateriale for homøopatiske preparater. 

TIDSFRIST 

Høringen skal nå vedtas, den skal oversettes i sin lovform til engelsk, og det skal gis 
anledning for utenlandske aktører som vil registrere til å lese og komme med 
registrering. Det er vel åpenbart at dette ikke vil kunne gjøres i «løpet av julaften», og 
dersom myndighetene ønsker å se om alle aktører «som har forlatt Norge» vil komme 
på banen igjen, så må myndighetene i alle fall lave rimelige tidsfrister. 
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Min konklusjon er at 6-12 måneder en den tid etter at alle papirer og nødvendige 
oversettelser er klare, så kan aktørene starte sin «nye prosess». 

PRIS REGISTRERING 

Det ville være en fordel å redusere prisen for å få med en større bredde homøopatiske 
midler i Norge og redusere volumet av privatimport. Dette ville komme forbrukerne til 
gode. 

PRIVATIMPORT 
Da det jo er klart at det er helt nødvendig og avgjørende å kunne benytte preparater 
på mitt fagområde som ikke har sin plass i den nye ordningen, så håper jeg at dere som 
myndighet åpner for dette så raskt som mulig. Dette for å unngå konflikt og uryddige 
forhold som vi har sett med homøopatiske midler som har vært stoppet i markedet på 
grunn av en lavet konflikt om avgifter og tariffering. Det er nå i orden, men tok 2 år og 
var et effektivt praktisk virkemiddel for å stoppe preparater som ikke passet inn av 
årsaker som holdning og «politisk agenda». Dette må vi nå håper er et avsluttet 
kapittel i vår faglige historiebok 
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Med vennlig hilsen 

Biopat Carl-Erik Farnes 

Mobil: 90677330 (Send TXT melding) 

E-post: cefarnes@gmail.com  

www.biopati.no (klinikk) 
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