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Høring - opphevelse av fullsortimentskrav for legemiddelgrossister

Viser til høringsnotat vedrørende forslag om opphevelse av fullsortimentskrav for
legemiddelgrossister. Folkehelseinstituttet har ingen kommentarer til forslaget om opphevelse av
fullsortimentskravet, men vil påpeke at dersom denne endringen blir iverksatt, vil det være nødvendig
med ytterligere en endring i forskrift av 21. desember 1993 nr 1219 om grossistvirksomhet med
legemidler (Grossistforskriften).

Dette gjelder kapittel V, § 23 Rapporteringsperiode hvor gjeldene tekst er som følger:
Grossister som har leveringsplikt for de legemidler som etterspørres i landet (fullsortiment
grossister), skal gi opplysninger som nevnt i § 20 første ledd og § 21 for hver måned. Opplysningene
skal sendes innen femte arbeidsdag etter utløpet av måneden. Opplysninger som nevnt i § 20 annet
ledd skal likevel bare gis for hvert år. Opplysningene skal sendes innen 15. januar året etter
rapporteringsperiodens utløp.

Andre virksomheter som driver engrosvirksomhet med legemidler, skal gi opplysninger som nevnt i §
20 og § 21 for hvert år. Opplysningene skal sendes innen 15. januar året etter rapporteringsperiodens
utløp.

Uthevet tekst ovenfor (fullsortiment grossister), må strykes som en følge av en opphevelse av
fullsortimentskravet. Folkehelseinstituttet ber om at denne endringen blir implementert i
Grossistforskriften dersom kravet om fullsortiment oppheves.

Folkehelseinstituttet har ansvar for innsamling av salgsdata fra grossister som selger legemidler i
Norge og dette er hjemlet i kapittel V i forskrift Grossistforskriften. For å sikre en kontinuerlig
innrapportering av salgsdata, er det viktig at alle legemiddelgrossister får krav om månedlig
innrapportering. Til orientering er dette også dagens praksis for alle grossister som selger legemidler i
dagligvarehandelen.
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