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Høring om tiltak for å styrke legemiddelberedskapen. Forslag til endringer i 

legemiddelloven og apotekloven.  

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 30. oktober 2019.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i legemiddelloven, apotekloven, 

grossistforskriften og apotekforskriften. Hensikten er å kunne innføre tiltak som skal bidra til å 

styrke legemiddelberedskapen. Overlegeforeningen stiller spørsmål ved hvordan norske 

helsemyndigheter er kommet i denne situasjonen? Er det mulighet til å forebygge de beskrevne 

utfordringer og problemer knyttet til grossist og apotek ved å gjøre innskjerpinger i avtalene 

myndighetene har inngått med grossist og apotek før man endrer lovverket og forskriftene? 

 

1. Endring i Legemiddelloven 
Med utgangspunkt i at det i økende grad forekommer legemiddelmangel i Norge som ofte fører 

til redusert kvalitet i pasientbehandlingen og redusert pasientsikkerhet, støtter 

Overlegeforeningen forslaget til endring i Legemiddelloven som innebærer en regulering av 

distribusjon av legemidler fra grossist til apotek og norske helsemyndigters mulighet til å 

regulere parallelleksport av legemidler fra grossist.  

 

2. Endring i Apotekerloven 
Overlegeforeningen støtter forslag i lovendring som åpner opp for at norske helsemyndigheter 

skal kunne ilegge apotekene overtredelsesgebyr for forsettlige eller uaktsomme overtredelser. 

Forslaget støttes for å opprettholde en høy pasientsikkerhet når det gjelder tilgang på medisiner 

for norske pasienter.  

 
3. Endring i Grossistforskriften 

Overlegeforeningen støtter forslaget om endring i grossistforskriften for at norske 

helsemyndigheter i fremtiden skal sikre en jevnere tilgang på medisiner på apotek i hele landet 

ved en mangelsituasjon. Overlegeforeningen ser på endring i forskriften som et tiltak for å 

bedre pasientbehandling og øke pasientsikkerheten.  

 

 



 
4. Endring i Apotekforskriften 

Overlegeforeningen ser at det potensielt kan oppstå vanskelige situasjoner for apotekene i en 

mangelsituasjon på legemidler. Overlegeforeningen støtter endring i apotekforskriften fordi det 

sees på som en bedring av pasientsikkerheten.  
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