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HØRING – UTKAST TIL NY LEGEMIDDELFORSKRIFT 
 
Vi har gått gjennom endringsforslagene og har følgende kommentarer: 
 
§ 2‐1, bokstav c ”Homøopatiske og antroposofiske legemidler som har markedsføringstillatelse i et 
annet EØS‐land, kan omsettes uten norsk registrering eller markedsføringstillatelse i 7 år, regnet fra 
denne forskriftens ikrafttredelse.”  
 
Vi foreslår å endre 7 år til 15 år.   
 
Bakgrunnen for dette er at selv om det er en forenklet registrering vil det gjelde flere tusen 
registreringer, noe som er en lang prosess både for produsenter og myndighetene. Dette 
underbygges av erfaringer fra andre EU‐land. 
Det kan nevnes at i Sverige har de gitt 17 år til denne prosessen og i Danmark er det ikke satt noen 
tidsfrist i det hele tatt. Med andre ord har man i Danmark tillat at alle homeopatiske legemidler som 
var i salg på et gitt tidspunkt også i overskuelig fremtid vil være tilgjengelig uten en registrering. 
 
Vi forutsetter også at Rundskriv 9‐2001 av 2001‐10‐24 vil fortsatt være gjeldende.  Hvis ikke så er 
tilfelle, vil omsetting av homeopatiske legemidler i Norge kollapse da det fremdeles er 
overgangsordninger som gjelder i de fleste EU‐land. 
 
§3‐21 bokstav d, siste ledd. ”For immunologiske homøopatiske legemidler til dyr……..”.  
Det er svært uklart for oss hva som menes med ” immunologiske homøopatiske legemidler” da dette 
ikke er et begrep som er i bruk innen fagområdet. Vi vil derfor be om en spesifisering eller en 
definisjon av begrepet.  
 
Vi vil også kommentere en feil i dokumentet til tross for at det ikke er markert med gult. 
§ 3‐23, 2. ledd  ”Bestemmelser i §§ 3‐57, 5‐3, 5‐12, 5‐21 ………..” Men §5‐21 eksister ikke i 
dokumentet. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Torleiv Holst 
Daglig leder 


