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HØRINGSUTTALELSE OM FORSENDELSE OG SALG AV LEGEMIDLER OVER 
INTERNETT 
 
Vi viser til Høring om forsendelse og salg av legemidler over Internett, 
ref.15/3146 av 9.9.2015. 
 
Apotekergruppen, som representerer frittstående apotek som ikke er eid av 
apotekkjeder, har vært imot en generell åpning for netthandel med legemidler, 
fordi det på sikt vil svekke det ordinære apotektilbudet betydelig. 
 
Når det likevel legges opp til nettapotek, mener vi at det er av stor betydning å 
regulere dette, slik at de uheldige virkningene vi har vært opptatt av, begrenses. 
 
Vi har følgende kommentarer til de enkelte punktene i foreslåtte 
forskriftsendringer: 
 
Til § 42 i apotekforskriften 
Kommentar: 
Vi mener det ikke bør gjøres unntak for visse legemidler slik det er foreslått, for 
eksempel  legemidler med særlige krav til oppbevaring eller som krever særlig 
aktsomhet ved utlevering, magistrelle preparater og legemidler uten 
markedsføringstillatelse. Unntak som foreslått vil føre til uheldig 
konkurransevridning.  
 
Vi foreslår at nytt første ledd endres til: 
Ved salg av legemidler over Internett skal apotek tilby alle legemidler som 
forskrives av personer med forskrivningsrett. 
 
Vi foreslår at nytt siste ledd endres til: 
Ved salg av legemidler over Internett skal apotek tilby alle legemidler som 
forskrives av personer med forskrivningsrett. Informasjon om leveringstid og 
pris skal fremkomme på nettstedet. 
 
IV - Ikraftsetting 
I høringsnotatet pkt. 8.2 er det gitt en begrunnelse for å utsette iverksettingen av 
§ 44 til 1. jan 2017. Vi kan ikke se at det er gode nok grunner for en slik 



oppsplitting. Vi vil foreslå at hele netthandelen med legemidler prøves ut med 
salg til et begrenset område eller fylke før iverksetting, slik det ble gjort i 
forbindelse med E-resept ordningen. For eksempel kan man velge et område 
hvor en stor del av befolkningen har lang vei til apotek. Det vil både kunne gi 
verdifull erfaring og mulighet for nødvendige justeringer. I tillegg vil 
regelendringene da lettere kunne iverksettes samlet. 
 
Vi har følgende kommentarer til enkelte punkter i  høringsnotatet: 
 
Pkt. 6.1 – Forsendelse 
Apotekergruppen støtter forslaget om forsendelse som er tatt inn i § 41. 
 
Pkt. 6.2 – Utlevering 
Apotekergruppen støtter forslaget om utlevering som er tatt inn i § 11-3 i 
Forskrift om legemidler fra apotek. 
 
Pkt. 6.3 – Krav til sporing av vareflyt 
Apotekergruppen støtter forslaget som er tatt inn i apotekforskriften § 41, 3. 
ledd. 
 
Pkt. 7.3 – Leveringsplikt og leveringstid 
Apotekergruppen er av den oppfatning at leveringsplikt og leveringstid er et 
særlig viktig tema.  Vi er av den oppfatning at nettapotek må ha samme 
leveringsplikt  som et ordinært apotek. Vi støtter også SLVs forslag om at 
leveringstid bør forskriftsfestes til innen 3 dager.  
 
Pkt. 7.5 – Veiledning til kunde 
I høringsnotatet pkt. 7.5 - Veiledning til kunde omtales kundeveiledning. Det 
vises til at dette er regulert i forskrift om legemidler fra apotek § 8-2, men det 
foreslås ikke særskilt regulering i forbindelse med nettapotek. Vi mener det er 
viktig å regulere dette særskilt for nettapotek. Vi støtter forslaget fra Statens 
legemiddelverk på dette punktet. 
 
Pkt. 8 – Fraktrefusjon 
Apotekergruppen støtter SLVs forslag om endringer i fraktrefusjonen, slik at 
bare pasienter med cystisk fibrose og alvorlig blødersykdom får 100 % 
fraktrefusjon. 
 
Pkt. 9 – Legemidler utenom apotek 
Apotekergruppen støtter ikke SLVs forslag om at postordresalg og forsendelse 
fra LUA bør tillates. Disse utsalgsstedene har i utgangspunktet begrensede 
faglige kunnskaper om legemidler. Ved å gi en forsendelsesrett vil mulighetene 
til å bidra til riktig legemiddelbruk svekkes ytterligere. Vi mener at LUA bør 
holdes utenom, og at de endringer som er foreslått ikke bør gjennomføres. 
 
 
Pkt. 10 – Økonomiske og administrative konsekvenser 
Tradisjonelle apotek er ressurskrevende å drive. Apotekgruppen er av den 
oppfatning at etablering av nettapotek vil kunne svekke eksistensgrunnlaget for 
en del av de tradisjonelle apotekene. Etter hvert som bruk av nettapotek øker, er 
det overveiende sannsynlig at apotekkjedene ikke vil kunne opprettholde sitt 



tilbud i de tradisjonelle apotekene. En innskrenking/nedleggelse av tradisjonelle 
apotek vil på mange steder være problematisk for mange pasientgrupper. 
 
Verdien av apotekenes kompetanse bør nå vurderes på nytt, med takster for 
legemiddelfaglig veiledning. Apotekenes marginer er i dag bare knyttet til salg av 
produkter, og ikke til legemiddelfaglig veiledning, selv om dette er en vesentlig 
del av apotekenes virksomhet. Det er ikke akseptabelt dersom det utvikler seg en 
praksis med at kundene handler på nett, og benytter andre fysiske apotek til råd 
og veiledning. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Apotekergruppen 
 
Felix Ally 
Styreleder 
 


