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Høring - endring i forskrift om tilvirkning og import av legemidler
Forskrift 2.  november 2004 nr. 1441 om tilvirkning og import av legemidler  §  3-2 om personlig
import.

Det vises til brev publisert 04.07.07.

Konklusjon
Apotekene Vest HF har ingen innvendinger mot de foreslåtte endringene i forskriften.

Vi ønsker å kn tte føl ende kommentarer til ra orten

Kapittel 3.2. Konsekvenser for samfunnet.
I rapportens siste avsnitt kommenteres det at stor personlig import kan gi mindre interesse for det
norske markedet. Dette er et svært viktig poeng.
Dersom mange enkeltindivider importerer legemidler billig, kan dette føre til at produsentene øker
prisene i Norge eller at legemidler må innføres til Norge etter notefikasjonsordningen. Mao kan en
ordning som er billig for den enkelte bli dyr for samfunnet.

Kapittel 6. Arbeidsgruppens anbefalinger
Vi er svært fornøyd med at det er satt en 18-års grense.

Vi er enige i at informasjonen til allmennheten bør styrkes, men er usikker på om dette er tilstrekkelig.
Dagens voksne befolkning tar i mindre grad enn tidligere hensyn til kvalifiserte råd, og handler i stor
grad ut fra individuelle ønsker.

Vårt inntykk  er at arbeidsgruppen kunne vært enda mer offensive i sine løsninger:
 Vi er enige i at omfanget av personlig import er så lite at det ikke representerer et

folkehelseproblem.  Personlig import kan imidlertid få alvorlige konsekvenser for
enkeltindivider.

 Vi hadde ønsket at kun legemidler med markedsføringstillatelse skulle bli omfattet av regelen
om personlig import.

 Vi ønsker at et forbud mot personlig import skal bli utredet nærmere.
 Det ville være en fordel om man måtte framlegge resept ved reseptpliktige legemidler, på lik

linje med Sverige.

Vennlig hilsen

ki

Johan F B Sandal Liv  Rustenberg
Adm.dir (e.f.) Fag- og kvalitetessjef

Vår referanse.doc


