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-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Lasse Ansgar Skoglund <l.a.skoglund@odont.uio.no>  
Sendt: søndag 20. juni 2021 12:59 
Til: Post <post@legemiddelverket.no> 
Emne: Høring - utmåling og betaling av overtredelsesgebyr ilagt i medhold av (nye bestemmelser... 
 
Seniorraådgiver Hilde Holme 
Statens legemiddelverk 
Postboks 240 Skøyen, 
0213 Oslo 
 
Høring - utmåling og betaling av overtredelsesgebyr ilagt i medhold av (nye bestemmelser i) legemiddelloven § 28 a, 
apotekloven § 9-6 og folketrygdloven § 25-6 a 
 
Kommentar til høringen; 
Intensjonen i det nye forskriftsutkastet er i utgangpunktet god, men en ønsker å kommentere forholdet mellom 
overtredelsesgebyr og grad av overtredelse. For elektiv illegal innførsel av legemidler uansett legemiddeltype 
(illegale midler, narkotiske midler eller ikke-narkotiske midler som omfattes av legemiddelloven) er forskriften god 
og forslag til straffereaksjoner synes rimelige. Imidlertid synes et overtredelsesgebyr, selv om det skrives "begrenset 
oppad" til 2 G til fysiske personer, noe overdrevet sett ut fra hva overtredelsen innebærer. Det bør skilles her 
tydeligere mellom illegale midler/relativt store mengder legemidler som omfattes av legemiddelloven og 
reseptpliktige legemidler til personlig bruk innkjøpt av privatpersoner som kanskje utilsiktet bringer disse over 
grensen og som blir påpekt ved grense/toll-kontroll. Dette kan gjelde eldre mennesker med lengre botider i utlandet 
hvor disse behandles av landsegne leger/tannleger og som tar med seg nødvendige forskrevne legemidler hjem til 
Norge uten evt, påkrevet dokumentasjon av ulike årsaker (forglemmelser etc). Her synes det urimelig at disse 
personer skal ilegges store overtredelsesgebyr. Det bør det lages et notat i forskriftsteksten som beskytter disse mot 
store overtredelsesgebyr. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Lasse A. Skoglund 
DrSci, DiplSci GenBiology, DiplSedation&PainControl, Cand.odont, FDS RCS(England) 
         
Professor I Farmakologi 
Seksjonsleder 
         
Spesialist i oral kirurgi and oral medicine (Norge) Spesialist i oral kirurgi (Danmark, Sverige & United Kingdom) 
 
Spesialtannlege     
Avdeling for kjeve- og ansiktskirugi, Oslo Universitetsospital (Ullevål), Oslo, Norge 
         
Kontakt addresse: 
         



2

Seksjon for Odontologisk Farmakologi og Farmakoterapi, IKO, Det odontologiske Fakultet, Universitetet i Oslo, POB 
1119 Blindern, 
N-0317 Oslo, Norge 
         
Tlf.  +47 22 84 46 72 
Mobil tlf. +47 950 78 930  
         
 
 
 


