
Fra: Øyvind Hafslund <oyvind@sikh.no> 
Sendt: 19. oktober 2016 22:26 
Til: Postmottak HOD 
Emne: Høringssvar høringsnotat om endringer i legemiddelforskriften, 

registreringsordning for homeopatiske legemidler m.m. 
 

Har følgende tanker rundt endringer i legemiddelforskriften og registreringsordning for 

homeopatiske legemidler m.m. 

Jeg har drevet egen homeopatisk praksis i snart 35 år. Mine klienter skiller seg ikke ut mht. 

hvilke plager og diagnoser de har fra de som en almen praktiserende lege møter i sin 

praksis.  Det ble en dramatisk endring i det å skulle drive en forsvarlig praksis da forbudet mot å 

kunne importere  vitamin/mineraler til personlig bruk ble innført. Pasienter som var avhengige av 

visse produkter fikk plutselig ikke tak på disse med de følger dette medførte. Når det gjelder 

homeopatiske medisiner har vi lenge hatt et stort problem mht. hvor raskt pasientene kan få det 

de behøver.  Da vi også har mange akutt behandlinger; jfr. blærekatarrer, bihuler, ørebetennelser, 

bronkitter, lungebetennelser etc. så sier det seg selv at tilgangen til homeopatiske medisiner for 

dette er en nødvendighet for å kunne drive en forsvarlig praksis. Stadig kommer man opp i 

situasjoner der man kan hjelpe, men ikke har tilgang til den homeopatiske medisinen som kan 

hjelpe vedkommende. Svært frustrende for begge parter. Våre pasienter kan ikke forstå når vi 

forklarer hvorfor vi dessverre ikke kan hjelpe de pga. de lover og regler vi har i Norge pr. i 

dag.  Jeg har stor sans for at HOD ønsker å innføre tiltak som beskytter landets innbyggere fra 

ting som man ikke har kontroll på av ulike legemidler etc. Dette er å vise ansvarlighet. De tiltak 

som er iverksatt har dessverre samtidig ført til det motsatte i min og mine kollegers praksis.  

 

Jeg håper innstendig på at HOD ikke forhaster seg i den prosessen som nå pågår. Fristen bør 

utvides da utfallet av dette vil direkte påvirke norske pasienters mulighet for fritt helsevalg og 

tilgang til hjelp på lik linje med pasienter i andre europeiske land.        

 

mvh 

Øyvind Hafslund 
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