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Høring om beslagleggelse og destruksjon av ulovlig privatimporterte legemidler samt forslag til endringer 

i reglene for privatimport av legemidler 

 

Vi viser til høringsbrev av 04.september og takker for anledningen til å uttale oss.  

Først og fremst vil vi takke for et solid arbeid av Folkehelseavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet.  

Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene/NFF) stiller seg positiv til de foreslåtte lov- og 

forskriftsendringene.  

 

Sikrer korrekt legemiddelhåndtering, reduserer risiko for forfalskninger; viktig for folkehelsen 

Farmasøyter er opptatt av å tilstrebe riktig legemiddel til riktig pasient til rett tid. Omfanget av, og 

sannsynligheten for å få tak i forfalskede legemidler ved netthandel av legemidler er så stor at innskjerpet 

kontroll med denne virksomheten synes som et viktig grep med tanke på folkehelsen. Utleveringen av legemidler 

har tradisjonelt vært strengt regulert i Norge, blant annet ved offentlig godkjenning av aktører som håndterer 

legemidler (produsent, importør, grossist og apotek).  Videre kan reseptpliktige legemidler kun forskrives av 

helsepersonell med rekvisisjonsrett og etter konsultasjon/vurdering av pasient. Med dette som bakgrunn må 

internetthandel av legemidler nærmest ha fremstått som en «frisone» for pasientene der tilsynelatende «alt har 

vært lov». Foreningen er glad for at det nå foreslås å fjerne adgangen til privatimport av reseptpliktige 

legemidler. 

 

Hjemmel til destruksjon sikrer at Norge ikke blir frihavn for legemiddel av tvilsom kvalitet og –

opprinnelse 

Praksisen med å returnere uavhentede forsendelser har ført til useriøse aktører som tilbyr falske legemidler 

risikerer svært lite ved forsendelser til Norge. Ved å åpne for tillatelse til å destruere disse forsendelsene ved 

manglende tilbakemelding fra en potensiell mottager, vil det mest sannsynlig bli mindre attraktivt å sende 

produkter til Norge.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet 

Postboks 8011 Dep 

0030 OSLO 

 

postmottak@hod.dep.no 



 
Side 2 

 

Ytterligere kommentarer 

For øvrig mener foreningen det er beklagelig - i et folkehelseperspektiv - at kosttilskudd, naturlegemidler, 

naturpreparater og næringsmidler ikke skal reguleres på samme måte. Her er det etter vår mening minst like stor 

grad av forfalskninger og potensiell helsefare. Foreningen mener importrestriksjoner ville vært på sin plass også 

her.  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

NORGES FARMACEUTISKE FORENING 

 

 

 

 

 

 

Tove Ytterbø      Guri Wilhelmsen 

Leder       Fag- og kommunikasjonsrådgiver 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og mangler derfor signatur.  
 

 

Norges Farmaceutiske Forening (NFF) er profesjons- og fagforeningen for farmasøyter. Foreningen arbeider for 

tilgang til sikre og effektive legemidler og riktig legemiddelbruk. Farmasøyter er den gruppen autorisert 

helsepersonell med bredest ekspertise på legemidler. Vår legemiddelfaglige kompetanse dekker hele spennet fra 

forskning via produksjon og distribusjon til klinisk bruk av legemidler. 


