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  Svar på høring  -  rapport om forsendelse av legemidler fra
EØS-området til privatpersoner i Norge

Konkurransetilsynet viser til brev fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet av 28.august
2006 hvor det bes om Konkurransetilsynets uttalelse til høring fra Helse- og omsorgsdepartementet
om ovennevnte rapport innen 30.oktober 2006.

I februar 2006 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å se på ulike problemstillinger knyttet til
forsendelse av legemidler fra utlandet til privatpersoner, herunder omsetning på intemett.

Arbeidsgruppen burde også fått mandat til å se på positive virkninger av denne omsetningsformen.
De foreslåtte tiltakene fra arbeidsgruppen virker alle innskrenkende på forsendelse av legemidler
fra andre EØS-land. Arbeidsgruppen anbefaler i denne omgang bare ett konkret tiltak, men
anbefaler at en rekke andre tiltak utredes videre. Det konkrete tiltaket er å innføre en aldersgrense
på 18 år for innføring av legemidler fra andre EØS-land.

For å sikre at saken er tilstrekkelig opplyst før noen av disse tiltakene settes i verk, bør også de
positive virkningene utredes nærmere.

På side 6 i rapporten står det at:  "Reseptfrie  legemidler anses relativt trygge i denne
sammenheng,  og pakningsvedlegget og advarselsmerking skal gjøre brukeren oppmerksom på de
viktigste og vanligste problemstillingene.  "  En ytterligere konkurranse på omsetning av reseptfrie
legemidler vil ha positive virkninger på pris og tilgjengelighet av disse legemidlene.  Det vil derfor
være en fordel at denne ordningen kan utnyttes bedre enn tilfellet er i dag.

For reseptpliktige legemidler ser det ut til at de konkurransemessige faktiske og potensielle
virkningene av innførsel fra andre EØS-land er små, særlig siden pasienten/kunden ikke kan søke
refusjon for kjøp av reseptfrie legemidler kjøpt på denne måten.
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Konkurransetilsynet vil derfor påpeke at det ikke bør innføres innskrenkninger på innførsel av
reseptfrie legemidler fra andre EØS-land.
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