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Høringsforslag om endringer i reglene for privatimporterte legemidler 
 
I høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet 4.9.2012 blir det foreslått 
endringer i regelverket for privatimporterte legemidler. 
 
NLFAM ser behovet for regulering av kjøp og salg av legemidler over internett.  
Videre ser vi det som berettiget og ønskelig for pasienters behandlingssituasjon at 
legemidler som brukes er synlige for behandlende leger. 
 

Antroposofiske medikamenter har en særstatus i Norge ved at ”.. antroposofiske 
legemidler med markedsføringstillatelse eller registrering i annet EØS-land kan 
omsettes uten norsk registrering i syv år regnet fra legemiddelforskriftens 
ikrafttredelse 12. januar 2010. 
Som en følge av dette kan legemidlene frem til 12. januar 2017 forskrives på vanlig 
resept. Det skal ikke søkes om godkjenningsfritak.”  
 
Antroposofiske legemidler, både reseptpliktige og – frie, forordnes i forbindelse med 

legekonsultasjon og journalføres i pasientjournalen.  

Norges Naturmedisinsentral importerer og distribuerer antroposofiske legemidler til 

alle landets apotek, og et godt faglig samarbeid med apotekene er ønsket.  

 

Likevel oppstår det ofte vanskeligheter og lange ventetider ved ekspedering av 

resept via norske apotek – dette skyldes blant annet uklarheter omkring 

antroposofiske legemidlers status, at tollvesenet ikke anerkjenner antroposofiske 

legemidler som legemidler, eller at apotekansatte mangler kunnskap omkring 

antroposofiske medisiner. 

Det er derfor nødvendig å beholde muligheten å kunne sende resept til et tysk apotek 

med godkjenning for forsendelse, slik at pasienten kan starte foreskrevet behandling 

innen rimelig tid. 

 

Denne ordningen vil bli rammet av et forbud mot privatimport, og betyr i praksis en 

innskrenkning av pasienters og legers frihet til å velge behandling. 



 

NLFAM bidrar gjerne videre til å finne løsninger på denne problemstillingen, og ber 

konkret om en unntaksordning for privatimport av medisiner forskrevet av lege. 
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