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Skepsis til privat import 
av legemidler3349

– Et forbud mot privat import av reseptpliktige legemidler ved forsen-
delse fra utlandet bør sterkt vurderes.

Det skriver legeforeningen i et høringssvar 
på en rapport fra Helse- og omsorgsdeparte-
mentet. Rapporten ser på ulike problemstil-
linger knyttet til forsendelse av legemidler 
fra utlandet til privatpersoner, bl.a. omset-
ning på Internett. Omfanget av privat 
import av legemidler er relativt beskjedent 
sammenliknet med det totale legemiddel-
salget i Norge. Importen er imidlertid 
økende, og markedet vurderes å ha et bety-
delig potensial for vekst. Rapporten er utar-
beidet for å finne gode tiltak for å hindre 
uheldig legemiddelbruk ved slik omsetning.

Det er en utfordring for norske myndig-
heter å arbeide for en felles plattform for 
legemiddelbruk i Europa. Både pris, regule-
ringsbestemmelser for import av ulike pre-
parater og helsepolitiske tiltak for refusjon 
av utgifter kan være utslagsgivende for 
pasientenes motivasjon til å skaffe seg et 
medikament fra utlandet.

Fastlegene registrerer en økende grad av 
egenbehandling med medikamenter kjøpt 
i utlandet og over Internett. Behandlingen 
startes bl.a. opp før det er foretatt en medi-
sinsk vurdering av symptomene. Dette kan 
for eksempel føre til feil behandling, over-
behandling og forsinket diagnostisering av 
alvorlige sykdommer. Det er også en risiko 
for at pasientene mottar et forfalsket lege-
middel av dårlig kvalitet.

Kan bli et folkehelseproblem
Legeforeningen understreker spesielt viktig-
heten av å begrense bruk av antibiotika som 
ikke er forskrevet av lege. Overforbruk og 
feil bruk er den viktigste enkeltårsak til 
utbredelse av antibiotikaresistente bakterier. 
Ukritisk bruk av antibiotika vil derfor være 
en trussel mot den gunstige resistenssitua-
sjonen vi har i Norge og således representere 
et folkehelseproblem, mener foreningen.

Foruten den betydelige helserisikoen slik 
import medfører, vil den også kunne føre til 
en betydelig økning i helseutgifter. Det er 
viktig av hensynet til pasienten at fastlegen 
har oversikt over pasientens samlede lege-
middelbruk, mener Legeforeningen. 
Ettersom legemiddelbruk i Norge hovedsa-
kelig baseres på strengt faglige, forsknings-
baserte kriterier, er det nødvendig å doku-
mentere pasientens behov for slike med for-
skrivning av resept fra lege. Legemidler er 
gjort reseptpliktige nettopp på grunn av 
hensyn til befolkningens helse.

Etter Legeforeningens vurdering er det 
derfor svært viktig at praksisen med resept-
plikt håndheves også for preparater kjøpt 

i utlandet. Selv om omfanget av kjøp av 
legemidler fra utlandet i dag er beskjedent 
sett i forhold til den totale legemiddelom-
setningen i Norge, foreligger det et bety-
delig potensiale for vekst i nettbasert lege-
middelomsetning i fremtiden. Rapporten 
viser også til at det allerede i dag er et stort 
marked for forfalskede legemidler på ver-
densmarkedet.

Forbud mot privatimport
Forbud mot privat import av legemidler ved 
forsendelse vil bidra til å redusere uheldige 
sider ved importen, men anbefales ikke av 
arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen oppfatter 
forbud som et vel dramatisk tiltak ut fra 
dagens importomfang. Et forbud vil også 
kreve ytterligere utredning, herunder om 
forholdet til EØS-avtalens bestemmelser. 
Legeforeningen er likevel av den oppfat-
ning at det sterkt bør vurderes å innføre et 
forbud mot privat import av reseptpliktige 
legemidler ved forsendelse fra utlandet. 
Med tanke på de alvorlige konsekvenser økt 
import må antas å innebære, synes ikke et 
slikt forbud nødvendigvis å være et tiltak 
av for dramatisk art.

Rapporten konkluderer med at krav om 
dokumentasjon i form av resept dersom 
legemidlet er reseptpliktig i Norge, vil gjøre 
det enklere for privatpersoner å orientere 
seg om hva som er lovlig, og også enklere 
for tollvesenet å håndheve regelverket. 
Dette tiltaket bør derfor utredes videre. 
Et slikt tiltak er innført i Sverige. Etter 
Legeforeningens oppfatning vil dette også 
kunne være et hensiktsmessig tiltak her 
i landet, men tiltaket er neppe tilstrekkelig 
for å forhindre uheldig privatimport.

Dagens regelverk hindrer innførsel av 
narkotiske legemidler og dopingmidler. 
Etter Legeforeningens mening bør det også 
etableres hjemmelsadgang for å kunne 
forby innførsel av bestemte legemidler etter 
et «føre var» prinsipp. En slik hjemmel må 
benyttes aktivt, og synes å være et egnet 
virkemiddel til å motvirke en del uheldige 
konsekvenser av privatimport av lege-
midler, mener Legeforeningen.

Det er dessuten svært viktig at informa-
sjonen til allmennheten om farene ved 
privatimport styrkes.

Les hele høringsuttalelsen: www.lege-
foreningen.no/index.gan?id=110906
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Tema for statusrapport 2008
Legeforeningens åttende statusrapport 
skal handle om helse og helsetjenester for 
innvandrerbefolkningen. Rapporten legges 
frem våren 2008.

Lokalsykehusenes 
akuttoppgaver
Helse- og omsorgsdepartementet har ned-
satt en arbeidsgruppe som skal se nær-
mere på hvordan lokalsykehusenes opp-
gaver knyttet til akuttfunksjoner kan tyde-
liggjøres. Legeforeningen er representert 
ved Per Meinich og Odd Jarle Kvamme. 
For å forankre arbeidet i utvalget bredere 
i Legeforeningen har sentralstyret oppnev-
net Trond Engjom og Hans Petter Næss 
som medlemmer i en ressursgruppe. Presi-
denten gis fullmakt til oppnevne ytterligere 
medlemmer.

Ledelse i helsetjenesten
En representant fra hver yrkesforening, 
samt leder av lederutvalg, inviteres til et 
møte for å drøfte ledelse i helsetjenesten, 
samt utvikling av Legeforeningens strate-
gier og tiltak for å styrke medisinsk ledelse. 
Konkrete oppfølgingstiltak drøftes på sent-
ralstyrets møte i februar 2007.

Støtte til konferanse
Sentralstyret innvilget kr 75 000 i støtte 
til konferansen Association of Medical 
Education in Europe – AMEE 2007 – som 
skal holdes i Trondheim. Beløpet dekkes 
av Utdanningsfond I.

Landsstyresak – Dirigenter 
for landsstyremøtet 2007
Landsstyret anbefales å velge Wenche 
Frogn Sellæg og Bjørn Martin Aasen som 
møtedirigenter for landsstyremøtet i 2007. 
Saken fremmes direkte for landsstyret.

Godkjenning av nye vedtekter
Sentralstyret har godkjent nye vedtekter 
for Norsk revmatologisk forening, Norsk 
urologisk forening og Norsk kirurgisk for-
ening som fagmedisinske foreninger.

Caroline Musæus 
Aarsvolds fond
Sentralstyret har oppnevnt følgende 
medlemmer til komiteen for innstilling 
til reise- og studiestipend fra Caroline 
Musæus Aarsvolds fond for perioden 
1.1. 2007–31.12. 2010: Egil Hagen (leder), 
Ingrid Smith og Espen Thiis-Evensen 
(medlemmer) og Svend Aakhus og Rolf 
Whitfield (varamedlemmer).

Fullstendig referat fra sentralstyremøtet 
finner du på: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=110896
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