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Høring  -  endring i forskrift om tilvirkning og import av legemidler

Vi viser til  høringsbrev av 29. juni 2007.

Rapporten forskriftsendringsforslaget er bygget på ble sendt på høring 21. august 2006. Slik vi
leser høringsbrev av 29. juni 2007, legger man nå opp til å implementere ett av tiltakene
beskrevet i rapporten som ble sendt på høring 21. august 2006. Vi ville sett det som naturlig at
departementet i høringsbrev av 29. juni 2007 redegjorde nærmere for departementets vurdering
av de ulike innspillene departementet fikk i den tidligere høringen. På den måten ville
høringsinstansene ha fått et bredere vurderingsgrunnlag.

Apotekforeningen har ingen merknader til endringsforslagets tekniske ordlyd, selv om vi mener
tiltaket ikke på langt nær er tilstrekkelig for å demme opp for uheldige virkninger av useriøs
netthandel.

Apotekforeningen tror ikke e-handel med legemidler kan stoppes. Vi ser det som mer
hensiktsmessig om myndighetene i stedet for en slik ambisjon, legger opp til at norske apotek
skal kunne etablere seg som et høykvalitets alternativ til nettaktører i Europa og andre steder.
Utviklingen i EU kan tyde på at norske myndigheter kan måtte tillate seriøse utenlandske aktører
dersom de starter internetthandel med legemidler til Norge. Det vil være svært uheldig om
norske apotek i en slik situasjon ekskluderes fra denne arenaen, eller får konkurransemessige
ulemper fordi de får forsinket adgang til å utvikle tilbud på dette området.

Dagens manglende mulighet for norske apotek til å representere et seriøst alternativ til
utenlandske nettsteder av ukjent kvalitet fratar kunden positive valgmuligheter. Eksisterende
apoteks mangel på mulighet til å konkurrere på e-handel med legemidler vil over tid kunne lede
til redusert tilbud til publikum pga svekket konkurranseevne i apotekene.

En e-handelspolitikk i Norge bygd på norsk tradisjon og norske behov vil være til norske
pasienters beste. Gjennom å lette på forsendelsesadgangen vil norske apotek lettere kunne
konkurrere med utenlandske aktører som opererer utenfor norske myndigheters kontroll.

Fravær av rammevilkår som tillater seriøse norske e-handelsalternativer vil styrke useriøse
aktørers posisjon, og således svekke pasientenes interesser, samt redusere myndighetenes
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mulighet til å nå de legemiddelpolitiske målsettingene knyttet til kvalitet og sikkerhet.
Pasientenes interesser er best tjent med en e-handelspolitikk som støtter opp under helsepolitiske
målsettinger. Derfor bør utgangspunktet for en e-handelspolitikk med legemidler være de
overordnede legemiddelpolitiske målene. Ut fra disse kan det stilles grunnleggende krav, som for
eksempel

• Kjøp over intemett av reseptpliktige legemidler som skal leveres i Norge, skal være basert
på resept som er gyldig i Norge

• Selger må kunne tilby farmasøytisk veiledning på norsk til kjøper via telefon og/eller B-
post

• Selger må kunne være i stand til å kommunisere effektivt med norske leger, hvilket i
praksis vil bety norsk språkkrav.

• Selger må i likhet med norske apotek ha krav om fullsortiments leveringsplikt.
• Selger må merke legemidlet med norsk bruksanvisning

Kravene bør utdypes, og må følges av en sertifiserings- eller konsesjonsordning.
Apotekforeningen bidrar gjerne i et samarbeid med helsemyndighetene i utviklingen av faglige
krav og regelverk.

Opphevelse av forsendelsesrestriksjonene i Norge vil sammen med fastsettelse av krav til e-
handel i Norge kunne gi grunnlag for et seriøst alternativ til den mer useriøse handelen man ser i
dag. Problemene knyttet til den "lettvinte" og den  "lyssky" e-handelen med legemidler løses ikke
med norske e-handelsløsninger,  men man kan kanalisere en større del av kundene til de seriøse
alternativene.

Departementet bør allerede i den ventede odelstingsproposisjonen i forbindelse med
gjennomgang av apotekloven, innarbeide lettelser i forsendelsesadgangen, slik at norske apotek
blir satt i stand til å konkurrere om e-handelskundene.

Apotekforeningen legger til grunn at foreliggende forskriftsendringsforslag kun er ett skritt av
flere for å beskytte norske pasienter mot useriøse aktører og falske legemidler.

Med vennlig hilsen
For APOTEKFORENINGEN

Oddbjørn Tysnes  // -
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