
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Norsk Farmasøytisk Selskap [mailto:farm-sel@online.no]  
Sendt: 4. desember 2012 11:22 
Til: Postmottak HOD 
Emne: SV: 201204006 Høring - Forslag til hjemmel i legemiddelloven for å pålegge 
legemiddelformidlere plikter 
 
Norsk Farmasøytisk Selskap har ingen merknader til høringsnotatet. 
 
Mvh Rønnaug Larsen 
daglig leder 
Norsk Farmasøytisk Selskap 
 
> From: Postmottak HOD [postmottak@hod.dep.no] 
> Sent: 2012-10-11 16:11:04 CEST 
> To: Apotek 1 [kontakt@apotek1.no], Apoteket Norge AS 
[kundeservice@apoteket.no], Apotekforeningen [apotekforeningen@apotek.no], 
Apotekgruppen [torvet.hokksund@apotek.no], Boots Norge AS (info@boots.no) 
[info@boots.no], Bransjerådet for naturmidler (post@brn.no) [post@brn.no], 
Datatilsynet (postkasse@datatilsynet.no) [postkasse@datatilsynet.no], Den norske 
legeforening (legeforeningen@legeforeningen.no) 
[legeforeningen@legeforeningen.no], Den norske tannlegeforening 
(post@tannlegeforeningen.no) [post@tannlegeforeningen.no], Den norske 
veterinærforening (dnv@vetnett.no) [dnv@vetnett.no], Farmasiforbundet 
(office@farmasiforbundet.no) [office@farmasiforbundet.no], Forbrukerombudet 
(post@forbrukerombudet.no) [post@forbrukerombudet.no], Forbrukerrådet 
[post@forbrukerradet.no], Fafo (fafo@fafo.no) [fafo@fafo.no], Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon (info@ffo.no) [info@ffo.no], Helsedirektoratet 
(postmottak@helsedir.no) [postmottak@helsedir.no], Helsetjenestens Lederforbund 
(lise.ludvigsen@philips.com) [lise.ludvigsen@philips.com], HERO Senter for 
helseadministrasjon (gtjoflot@ulrik.uio.no) [gtjoflot@ulrik.uio.no], 
Hovedorganisasjonen Virke (info@virke.no) [info@virke.no], Konkurransetilsynet 
(post@konkurransetilsynet.no) [post@konkurransetilsynet.no], 
Legemiddelindustriforeningen (lmi@lmi.no) [lmi@lmi.no], 
Legemiddelinnkjøpssamarbeid - LIS (lis-anbud@sykehusapotekene.no) [lis-
anbud@sykehusapotekene.no], Legemiddelparalellimportørforeningen 
(post@farmaholding.com) [post@farmaholding.com], Nasjonalforeningen for 
folkehelsen (post@nasjonalforeningen.no) [post@nasjonalforeningen.no], Nasjonalt 
Folkehelseinstitutt (folkehelseinstituttet@fhi.no) 
[folkehelseinstituttet@fhi.no], Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 
(legevaktmedisin@uni.no) [legevaktmedisin@uni.no], Nasjonal kompetanseenhet om 
minoritetshelse - NAKMI (post@nakmi.no) [post@nakmi.no], Nasjonalt 
kompetansesenter for prehospital akuttmedisin - NAKOS (postmottak@nakos.no) 
[postmottak@nakos.no], Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA 
(kontakt@samfunn.ntnu.no) [kontakt@samfunn.ntnu.no], Nasjonalt Kunnskapssenter 
For Helsetjenesten (post@kunnskapssenteret.no) [post@kunnskapssenteret.no], 
Norges farmaceutiske forening (nff@farmaceutene.no) [nff@farmaceutene.no], Norges 
Handikapforbund (nhf@nhf.no) [nhf@nhf.no], Norsk Farmaceutisk Selskap (NFS) 
(farm-sel@online.no) [farm-sel@online.no], Norsk Industriforening for Generiske 
Legemidler NIGeL (post@origo-norway.org) [post@origo-norway.org], Norsk 
medisinaldepot (post@nmd.no) [post@nmd.no], Norsk pasientforening 
(post@pasient.no) [post@pasient.no], Norsk Pasientskadeerstatning 



(npepost@npe.no) [npepost@npe.no], Norsk sykehus- og helsetjenesteforening 
(nsh@nsh.no) [nsh@nsh.no], Norsk sykepleierforbund (post@sykepleierforbundet.no) 
[post@sykepleierforbundet.no], Norske Sykehusfarmasøyters Forening 
(tone.westergren@rikshospitalet.no) [tone.westergren@rikshospitalet.no], 
pasientskadenemnda (post@pasientskadenemnda.no) [post@pasientskadenemnda.no], 
SAFO - Samarbeidsforum for funksjonshemmede (post@safo.no) [post@safo.no], 
Statens helsetilsyn (postmottak@helsetilsynet.no) [postmottak@helsetilsynet.no], 
Statens legemiddelverk (post@legemiddelverket.no) [post@legemiddelverket.no], 
Toll- og avgiftsdirektoratet (tad@toll.no) [tad@toll.no], Veterinærinstituttet 
(adm@vetinst.no) [adm@vetinst.no], Postmottak BLD [BLD-Postmottak3@bld.dep.no], 
Postmottak Finansedepartementet [postmottak@fin.dep.no], Postmottak FAD 
[postmottak@fad.dep.no], Postmottak Justisdepartementet [postmottak@jd.dep.no], 
Postmottak KRD [Postmottak.KRD@krd.dep.no], Postmottak NHD 
[Postmottak@nhd.dep.no], Postmottak KD [postmottak@kd.dep.no] 
> Subject: 201204006 Høring - Forslag til hjemmel i legemiddelloven for å pålegge 
legemiddelformidlere plikter 
>  
> Invitasjon til høring om forslag til hjemmel i legemiddelloven for å pålegge 
legemiddelformidlere plikter. 
>  
> Høringsbrev og høringsnotat om finner du på http://www.regjeringen.no/hod under 
Dokumenter - høringer. 
>  
> Høringsfrist er 11. desember 2012. 
>  
> Med vennlig hilsen 
> Helse- og omsorgsdepartementet 
> postmottak@hod.dep.no<mailto:postmottak@dep.no> 
>  
>  
> Denne meldingen er sendt til: 
> -          Se egen liste 
>  
> For generelle henvendelser til Helse- og omsorgsdepartementet: 
> vennligst bruk adressen postmottak@hod.dep.no<mailto:postmottak@dep.no> 
>  
>  
 


