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17.04.2015 14/13468-3 Juristene/ 

Kari Majorsæter Tangen 

 

HØRINGSNOTAT - OPPHEVING AV LEGEMIDDELFORSKRIFTEN § 13-4 

 

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender Legemiddelverket på høring forslag om 

å oppheve legemiddelforskriften
1
 § 13-4. 

I arbeidet med denne foreslåtte forskriftsendringen, har vi sett på problemstillinger som 

knytter seg til denne, og behovet for ytterlige forskriftsendringer.  

 

 

Legemiddelverket fremmer forslag om tre forskriftsendringer (se vedlegg): 

 

1. Oppheving av forbudet mot legemiddelreklame på fjernsyn, jf. legemiddelforskriften § 

13-4, 

2. ny bestemmelse i legemiddelforskriften som tillater påminnelsesreklame for reseptfrie 

legemidler og 

3. oppheving av apotekforskriften § 48 som forbyr påminnelsesreklame i apotek. 

 

Legemiddelverket understreker at reklame på TV for øvrig er regulert av 

kringkastingsregelverket.  

 

 

Bakgrunn for forslagene 
 

1. Vurdering av legemiddelforskriften § 13-4 og konsekvensene av en 

oppheving av reklameforbudet på TV 

Legemiddelforskriften § 13-4 lyder som følger: 

 

«Reklame for legemidler er ikke tillatt i fjernsyn.» 

 

                                                 
1
 Forskrift 18. desember 2009 nr. 1839 om legemidler 
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Reklamereglene er harmonisert i EU/EØS-området ved implementering av direktiv 

2001/83/EF (heretter legemiddeldirektivet)
2
 i legemiddelforskriften kapittel 13.  

Legemiddelreklame på TV er ikke spesielt regulert i legemiddeldirektivet. 

Legemiddelforskriftens bestemmelser om reklame gjelder både veterinære og humane 

legemidler. En oppheving av legemiddelforskriften § 13-4 vil derfor medføre en adgang til 

reklame på TV også for reseptfrie veterinære legemidler. 

 

Ved vurdering av bestemmelsen har Legemiddelverket sett på hvorvidt det fortsatt er 

hensiktsmessig med forbud mot reklame for reseptfrie legemidler på TV, og videre om en 

oppheving av forbudet vil ha negative konsekvenser på folkehelsen.  

 

Reklame for legemidler er definert som «enhver form for skriftlig og muntlig omtale, bilde, 

samt utdeling av gratisprøver av legemidler for mennesker og dyr samt naturlegemidler, som 

er utformet i den hensikt å fremme salget eller bruken/anvendelsen», jf. lmf. § 13-2. Vilkårene 

i legemiddelforskriften vil derfor også bli gjeldende for TV-reklame ved en oppheving av lmf. 

§ 13-4. Reklame for reseptpliktige legemidler er forbudt til allmennheten, jf. lmf. § 13-5 

første ledd, legemiddeldirektivet art. 88 (1) a, og er kun tillatt til visse helsepersonell, jf. lmf. 

§ 13-7. En oppheving av lmf. § 13-4 medfører derfor ikke en adgang til å reklamere for 

reseptpliktige legemidler på TV. 

 

Legemiddelreklame for reseptfrie legemidler formidles i dag utbredt via internett, samt 

gjennom «bestillingstjenester», herunder nett-tv. Medievirkeligheten har endret seg siden 

bestemmelsen ble opprettet.  Allmennheten mottar per i dag også reklame for reseptfrie 

legemidler på TV fra fjernsynskanaler som sender fra andre europeiske land som ikke har 

forbud mot reklame for legemidler på TV. Flere europeiske land, herunder Danmark, Sverige 

og Storbritannia, tillater i dag reklame for reseptfrie legemidler på TV.  

 

For fjernsyn gjelder det såkalte «senderlandsprinsippet». Senderlandsprinsippet og prinsippet 

om fri videreformidling innebærer at Norge i utgangspunktet ikke kan motsette seg sendinger 

fra fjernsynskanaler som har etablert seg i et annet EØS-land med lempeligere regler og som 

retter sendingene sine mot Norge.
 3

 Allmennheten mottar i dag reklame for reseptfrie 

legemidler på flere TV-kanaler direkte rettet mot Norge. Videobasert reklame for reseptfrie 

legemidler også tilgjengelig på nett-TV og andre digitale medier. Allmennheten eksponeres 

slik det er i dag for videobasert reklame for reseptfrie legemidler på digitale plattformer og 

TV-kanaler basert i utlandet.  Legemiddelverket anser derfor at en oppheving av 

reklameforbudet på TV vil ha små konsekvenser for folkehelsen. 

 

Legemiddelverket har vurdert om det kun burde gis adgang til TV-reklame for reseptfrie 

legemidler som selges utenom apotek (såkalt LUA-utsalg)
4
. Legemiddelverket anser et slikt 

                                                 
2
 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et 

fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker  
3
 Prop. 9L (2012-2013) Endringer i kringkastingsloven, åndsverkloven, og film- og videopogramlova 

(gjennomføring av direktiv 2010/13/EU om audiovisuelle medietjenester m.v 
4
Forskrift 14. august 2003 nr.-1053 om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-08-14-1053
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skille mellom reseptfrie legemidler utenfor LUA-utsalg og i LUA-utsalg ikke vil være 

virkningsfullt eller hensiktsmessig. Reseptfrie legemidler er alle godkjent til egenbehandling.  

 

Legemiddelforskriften kapittel 13 oppstiller en rekke krav til hvilke opplysninger som skal 

med i reklame for reseptfrie legemidler, samt hvordan reklamen skal utformes, se lmf.§§ 13-3, 

13-5 og 13-6. Ett av kravene er at det ikke er tillatt å omtale alvorlige sykdommer som for 

eksempel tuberkulose, seksuelt overførbare sykdommer, kreft eller andre svulstsykdommer, 

kronisk søvnløshet, diabetes eller andre stoffskiftesykdommer, jf. lmf. § 13-5 femte ledd.  

 

Legemiddelverket mener kravene i legemiddelforskriften, samt forslagene til 

forskriftsendringer og veiledning, vil ivareta balansert reklame til allmennheten på TV. 

Legemiddelverket ser imidlertid at videoformatet på reklame kan by på utfordringer med 

hensyn til å oppfylle legemiddelforskriftens krav til opplysninger og utforming. Det foreslås 

derfor en veiledning for videobasert legemiddelreklame til allmennheten for å tydeliggjøre de 

krav som stilles til innhold og utforming.   

 

 
2. Ny bestemmelse om påminnelsesreklame for reseptfrie legemidler 

Kravene til utforming og innhold i reklame for reseptfrie legemidler er uavhengig av 

reklameformat. Erfaringsmessig byr forskjellige reklameformater på ulike utfordringer med 

hensyn til utformingen. Reklame på radio har utfordringer med tidslengde, mens reklame på 

nett har utfordringer med begrensninger i skjermflaten som er til disposisjon.  

 

Legemiddelverket har fått en rekke henvendelser knyttet til utformingen av 

legemiddelreklame på nett. Dette har spesielt vært vedrørende reklame for reseptpliktige 

legemidler til helsepersonell.  Vi ser allikevel enkelte paralleller til denne problemstillingen 

også ved reklame på fjernsyn for reseptfrie legemidler. For reklame til helsepersonell for 

reseptpliktige legemidler, har det blitt reist spørsmål om vilkårene i lmf. § 13-7 og såkalt 

påminnelsesreklame («reminder»). Slik regelverket er utformet skal reklame for reseptpliktige 

legemidler enten ha med alle opplysningene i lmf. § 13-7, eller så må reklame alternativt 

fremmes som en påminnelsesreklame, jf. lmf. § 13-7 fjerde ledd. I en slik påminnelsesreklame 

skal kun navnet, generisk virkestoff og markedsførers navn være med.   

Sett i sammenheng med oppheving av lmf. § 13-4, og en endret medievirkelighet, mener vi 

det kan være hensiktsmessig å tillate påminnelsesreklame også for reseptfrie legemidler.  

Reklame for reseptfrie legemidler skal etter legemiddelforskriften inneholde en rekke 

opplysninger. Legemiddeldirektivet åpner imidlertid i artikkel 89 (2) for påminnelsesreklame 

som form også for reseptfrie legemidler. Legemiddelverket antar at en slik reklameform vil 

kunne være aktuell ved for eksempel sponsing av sendinger. 

 

Legemiddeldirektivets artikkel 89 (2) er likelydende det som gjelder for påminnelsesreklame 

for reseptpliktige legemidler til helsepersonell, jf. direktivets artikkel 91 (2). 

Legemiddelverket ser det da som naturlig å foreslå en lik utforming for påminnelsesreklame 

for reseptfrie legemidler i legemiddelforskriften. Legemiddelverket foreslår derfor at 

påminnelsesreklame for reseptfrie legemidler også kun skal ha med navnet på legemidlet, 

virkestoffet og markedsførers navn. Bilder eller illustrasjoner vil altså ikke være tillatt.  
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3. Oppheving av apotekforskriften § 48 om påminnelsesreklame 

Legemiddelverket foreslår som nevnt at en bestemmelse som tillater påminnelsesreklame for 

reseptfrie legemidler inntas i legemiddelforskriften. Vi har samtidig med dette vurdert 

behovet for apotekforskriften § 48. Apotekforskriften § 48 har følgende utforming: 

 

Bruk av påminnelsesreklame (reminders) for legemidler er ikke tillatt i den del av apoteket 

som er synlig for allmennheten eller i annen utadrettet markedsføring overfor allmennheten. 

Det at påminnelsesreklame for reseptfrie legemidler ikke er tillatt etter legemiddelforskriften, 

medfører at det heller ikke er tillatt i apotek. Formålet med bestemmelsen var i sin tid å 

presisere at forbudet også gjaldt i apoteklokalet. Legemiddelverket foreslår derfor å oppheve 

apotekforskriften § 48, da vi foreslår at påminnelsesreklame for reseptfrie legemidler skal 

være tillatt. 

 

Påminnelsesreklame vil fortsatt være forbudt i LUA-ordningen som har særskilte 

bestemmelser når det gjelder reklame. 

 

Behov for veiledning 

 
Reklame for legemidler på TV sammenstiller lyd og levende bilder og har kort varighet.  

Uavhengig av form på medium skal legemiddelforskriftens krav oppfylles. Veiledningen som 

her foreslås vil også være gjeldende for reklamevideoer som ikke vises på TV, men på nettet. 

 

Flere av videoreklamene som i dag sendes fra andre land oppfyller etter Legemiddelverkets 

vurdering ikke kravene i legemiddelforskriften. Noen gjennomgående trekk ved disse 

reklameinnslagene er at de ikke er «rasjonelle», «nøkterne» og «saklige» i sin utforming, jf. 

lmf. § 13-3.  Videre er det flere eksempler på at reklamen har vært «misvisende» og/ eller gitt 

«overdrevet bilde av et legemiddels egenskaper og medisinske verdi». Typisk er dette reklame 

som spiller på en viss livsstil og en normalisering av legemiddelbruk som en del av en hektisk 

og utfordrende hverdag.  Dette er legemiddelreklame som oppfordrer allmennheten til å ha en 

lav terskel for å benytte legemidler. Vi anser det derfor hensiktsmessig med en veiledning.  

Økt tilsyn 

Med legemiddelreklame på TV forventer Legemiddelverket et behov for økt tilsyns- og 

veiledningsaktivitet. Legemiddelverket ser det også som hensiktsmessig å kunne tilby ekstra 

rådgivning til industrien når det gjelder utforming av reklamevideoer. Dette vil være særskilt 

aktuelt i tiden rett etter oppheving av reklameforbudet. I forbindelse med utvidelsen av 

adgang for legemiddelindustrien til å utgi helseinformasjon, jf. § 13-1 andre ledd litra c, anså 

Legemiddelverket at endringen ville medføre et økt tilsynsbehov. Det samlede ressursbehovet 

knyttet til begge endringene estimeres til en stilling.  
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Forslag til veiledning 

For å sikre allmennheten balansert informasjon om det reseptfrie legemidlet må all 

reklame oppfylle kvalitetskravene i legemiddelforskriften. Spesielle utfordringer knyttet til 

videoformatet lemper ikke på kvalitetskravene. 

 

 Opplysningene som etter legemiddelforskriften skal være med i reklame for reseptfrie 

legemidler må formidles på en slik måte at de er tydelige for allmennheten. At 

videoreklame er en kort form for reklame, endrer ikke at opplysningene skal gis på en 

tydelig måte. Informasjonen skal med rimelighet kunne forventes å bli oppfattet og 

forstått.  

 

 Obligatorisk informasjon kan ikke utelates ved å henvise til andre informasjonskilder.  

 

 Helheten i reklamen skal være balansert med hensyn til nytte og risiko. 

Reklame skal etter lmf.  § 13-3 ikke gi et «misvisende bilde» eller «overdrevet bilde av 

et legemiddels egenskaper og medisinske verdi». Dette betyr blant annet at reklame 

ikke skal normalisere legemiddelbruk som en del av en aktiv livsstil eller vise 

overdrevne og umiddelbare virkninger (før og etter-bilder). Informasjon må ikke 

utformes på slik måte at den fremmer feil eller uhensiktsmessig bruk av legemidler. 
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Konklusjon 

 
Legemiddelverket foreslår at forbudet i lmf. § 13-4 oppheves. Vi foreslår en ny bestemmelse i 

legemiddelforskriften som tillater påminnelsesreklame for reseptfrie legemidler, og en 

oppheving av apotekforskriften § 48. Videre foreslås det en veiledning. 

 

Praktisk informasjon 

 
Dette høringsbrevet, forslag til endringsforskrift og liste over høringsinstanser finnes på 
www.legemiddelverket.no/hoering  
Legemiddelforskriften finnes på Lovdata: 

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-18-1839 
 
Frist for å sende høringsinnspill er 17. juli 2015. Vennligst merk høringsinnspill med 

ref.nr 14/13468-3. 
Legemiddelverket ønsker fortrinnsvis at høringsinnspillene sendes elektronisk til: 

post@legemiddelverket.no. 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk. 
 
 
Vennlig hilsen 
Statens legemiddelverk 
 
 
 
Audun Hågå 
direktør 
           

Kari Majorsæter Tangen 
førstekonsulent 
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