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Det vises til brev fra Helse og omsorgsdepartementet av 01.11.2016 

Helse Stavanger vil avgi følgende høringssvar: 

Rapporten med forslag til endringer i regelverket for privatimport ved forsendelse av 
legemidler til eget bruk er omfattende og arbeidsgruppen har bestått av medlemmer 
med høy kompetanse slik at man oppfatter forslag til endringer som i vare tatt på en 
betryggende måte. Helse Stavanger støtter arbeidsgruppen forslag til utkast til 
forskriftsendringer 

Direktoratet har i høringsutspillet bedt om kommentar til enkelte av arbeidsgruppen 
sine forslag: 

• Forbudet mot import av legemidler fra land utenfor EØS-området opprettholdes. 
Helse Stavanger har innen utdypende kommentarer til dette forslaget. Støttes 
fullt ut 

• Forbudet mot import av reseptpliktige legemidler (fra EØS) opprettholdes, men 
presiseres og modifiseres på enkelte punkter. 
Modifisering og presisering inkluderer her blant annet definisjon av et 
legemiddel. Her foreslår man å bruke en definisjon som tilnærmet er lik annet 
lovtekst i EU som er fornuftig. I tillegg foreslår man å se nærmere på den 
legemiddellista som i dag foreligger. Lista er omfattende og vurderes fornuftig. 
Her må det ikke legges begrensninger i nær framtid. Vi oppfatter at dette er tatt 
inn i forslag til ny tekst i forskrift under: 
«Statens legemiddelverk utarbeider lister over stoffer og urter som vanligvis fører til 
at et legemiddel får status som reseptpliktig.» 
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• Legemidler som ikke er reseptpliktige i Norge, vil kunne importeres fra EØS-land 
av 
personer over 18 år til personlig bruk i samme mengde som etter dagens regler, 
dvs. i løpet av en tremåneders periode et rimelig kvantum som utgjør høyst tre 
måneders forbruk. 
Her bør det presiseres at legemiddelets innhold er deklarert og bruksanvisning er 
på et språk som er forståelig for brukeren og kan etterspores av myndighetene 

• Krav om norsk markedsføringstillatelse, norsk pakning og særskilte 
dokumentasjonskrav oppheves. 
Helse Stavanger støtter arbeidsgruppens forslag. Argumentet under forrige 
punkt gjelder også her 

• Særreglene om klassifisering av produkter som legemiddel ved privatimport 
oppheves 
Under dette punktet oppfatter vi at forskrift av 2. november 2004 nr. 1441 om 
tilvirkning og import av legemidler blir fortsatt gjeldende med et nytt avsnitt om 
privatimport 

Man er i tillegg blitt bedt om å kommentere synspunkter på utforming og innholdet i 
forslaget til veiledende liste over urter som ikke bør kunne privat importeres. 
Helseforetaket har innen bemerkning mot utforming og innhold i forslag til urteliste. 
Lista er satt opp etter legemiddelsubstans, der det foreligger, latinsk navn og norsk navn 
der det foreligger. Lista er satt opp på en oversiktlig og fornuftig måte. 

Avslutningsvis anbefaler arbeidsgruppen en qpprydding i lovgivningens bestemmelser 
om legemiddeldefinisjoner og klassifisering av legemidler. I tillegg understreker 
arbeidsgruppen viktigheten av god informasjon til publikum om farene ved kjøp av 
legemidler over internett og hvilke forholdsregler som her bør tas, blant annet for å 
redusere faren for å få tilsendt forfalskede legemidler. Dette er et viktig tiltak som 
støttes. 
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