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Høring - endring i forskrift om tilvirkning og import av legemidler

Vi viser til  høringsbrev av 29.06.2007  fra Helse-  og omsorgsdepartementet om ovennevnte.

Politidirektoratet har forelagt høringen for Kripos og utvalgte politidistrikt. Vi har innen
fristen mottatt svar fra Oslo politidistrikt. Høringsuttalelsen fra Oslo politidistrikt er
innarbeidet i direktoratets uttalelse.

Departementet foreslår å innføre en 18-årsgrense for privatimport av legemidler ved
forsendelse fra EØS-området. Begrunnelsen for dette er at det er særlig viktig å beskytte
barn og ungdom mot egenbehandling med reseptpliktige legemidler. Videre foreslås det å gi
en hjemmel til å forby import av nærmere bestemte legemidler fordi myndighetene av
samfunnsmessige hensyn ønsker kontroll med enkelte typer legemidler.

Politidirektoratet er positiv til de foreslåtte nye restriksjonene vedrørende import av
legemidler fra EØS-området. Oslo olitidi trikt uttaler seg i samme retning.

En 18 års grense synes fornuftig på bakgrunn av at barn og ungdom generelt sett har et
større behov for samfunnets beskyttelse enn myndige personer, og vi slutter oss til den
begrunnelsen som gis i høringsbrevet. En 18 års grense er dessuten enkel å forholde seg til i
motsetning til restriksjoner som knyttes til type legemidler, noe som kunne vært en
alternativ måte å regulere importen på for de under 18 år. Restriksjoner knyttet til type
legemiddel for de under 18 år ville imidlertid lett kunne skape forvirring og dessuten være
vanskelig å håndheve. Likeledes mener vi at det er gunstig med et forbud som knyttes til
statusen mindreårig, idet myndighetsalderen er allment kjent og har en rekke rettsvirkninger
relatert til seg for øvrig.

Politidirektoratet vil imidlertid, i likhet med Oslo olitidis ' t bemerke at forskriften
fremstår som noe inkonsekvent i og med at de under 18 år ikke kan importere legemidler
ved forsendelse, samtidig som de ved innreise kan importere et kvantum legemidler som
tilsvarer inntil ett års forbruk, jf.§ 3-2 a). Vi ser at behovet er større for å legge restriksjoner
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på netthandelen enn ved import ved innreise (pga større tilgjengelighet ved netthandel og
påfølgende forsendelse), men mener likevel at det kan reises spørsmål ved om det ikke
burde legges ytterligere restriksjoner på barn og ungdoms import av legemidler ved innreise.
Dette fordi behovet for å beskytte barn og unge mot for lett tilgang på legemidler vil være
til stede ved begge importalternativene.

Politidirektoratet støtter forslaget om å innføre en hjemmel til å forby import av bestemte
legemidler, som for eksempel antibiotika, ut fra hensynet til folkehelsen. Vi har merket oss
at det senere vil bli vurdert hvilke legemidler som vil falle inn under dette forbudet.

For øvrig viser vi til vår tidligere høringsuttalelse til departementet av 08.11.2006
vedrørende rapport om forsendelse av legemidler fra EØS-området til privatpersoner i
Norge.
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