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HØRING - FORSLAG TIL HJEMMEL I LEGEMIDDELLOVEN FOR Å 
PÅLEGGE LEGEMIDDELFORMIDLERE PLIKTER 

 

Hovedorganisasjonen Virke organiserer nærmere 16 000 virksomheter innenfor 
bredden av norsk næringsliv. Blant medlemmene våre er en stor andel av apotekene i 
Norge, og en rekke pasientorganisasjoner som samler grupper som er avhengige av 
ulike legemidler.  
 
Virke støtter forslaget om å pålegge legemiddelformidler plikter med den hensikt å 
hindre distribusjon av falske legemidler. Vi understreker at det, etter vår kjennskap, aldri 
er registrert noen tilfeller av falske legemidler distribuert gjennom legale 
distribusjonskanaler i Norge – apotekene er trygge og følger høye kvalitetskrav.  
 
Likevel er forfalskede legemidler et problem også i Norge, da privatpersoner importerer 
legemidler via utenlandske nettsider. Utenlandske internettapotek er den største 
trusselen for falske legemidler i Norge i dag.  Dette fører ikke bare til forbruk av 
forfalskede legemidler, men også alvorlig feilbruk av reseptbelagt medisin. For å få bukt 
med problemet anbefaler vi flere tiltak som for eksempel forbud mot privatimport av 
legemidler.

1
 Ved å få kontroll på de kanaler som tilbyr forfalskede legemidler, vil man 

lettere kunne få på plass netthandel med reseptpliktige legemidler med basis i fysiske 
apotek, norske regler og norsk apotektradisjon. Dette representerer en naturlig 
utvikling, som er kommet langt i andre deler av norsk handel og som kommer 
forbrukeren til gode.  
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1
 Ref. ”Høring om beslagleggelse og destruksjon av ulovlig privatimporterte legemidler samt 

forslag til endringer i reglene for privatimport av legemidler” 04.09.12 tilgjengelig på: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012-2/horing-om-

beslagleggelse-og-destruksjon-/horingsbrev.html?id=698312 (05.12.2012). 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012-2/horing-om-beslagleggelse-og-destruksjon-/horingsbrev.html?id=698312
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