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Mandag 16. november endret 
departementet forskriften for 
klassifisering av legemidler.

Dette innebærer at de nye regel-
verksendringene, som ble innført 1. 
oktober i år, likevel ikke vil få 
betydning for privat import av 
vitaminer. Vitamin aksjonen, som 
har utført et utrette lig arbeid helt 
siden de nye regel verksendringene 
ble kjent, skrev umiddelbart dette 
på sin Facebook side:
Norge har nettopp tatt ET SKRITT I 
RIKTIG RETNING!

I dag har vårt utrettelige arbeid 
gitt resultat! Vi kan glede oss over 
at regjeringen har snudd i spørs-
målet om privatimport av vitaminer 
og mineraler. Et av målene som ble 
satt da Facebook-gruppen “vi som 
vil bidra til å få omgjort de nye 
importreglene for kosttilskudd” ble 
opprettet og med det startet Vita - 
minaksjonen fredag 25.september 
2015.

TUSEN TAKK til Joakim og Silje 
som startet det hele, og alle andre 
som har bidratt til å gjøre dette 
mulig.TUSEN TAKK til alle i Aksjons -
komiteen, over 20 fantastiske ild - 
sjeler (ingen nevnt-ingen glemt!) 
som vi har jobbet tett sammen med, 

og som har hjulpet oss å holde 
hjulene i gang, dag og natt, i flere 
uker! Uten deres engasjement, 
kunnskap og innsats hadde vi ikke 
klart det.

 TUSEN TAKK til ALLE medlemmer 
av gruppene våre som har støttet 
aksjonen, delt innlegg, invitert 
venner, sendt brev, spredd 
informasjon, hjulpet til med 
demonstrasjonen og bidratt på 
mange måter. Og en spesiell TAKK 
til menneskerettsadvokat Marius 
Reikerås.

TUSEN TAKK til Høyre og FRP som 
åpnet dørene, lyttet til oss og tok 
grep.

Vi gir oss imidlertid ikke med 
dette. Det er fortsatt flere mål vi 
skal nå!

Vi har en lang vei å gå, ikke bare 
med hensyn til andre kosttilskudd, 
urter, supermat og homeopatiske 
midler, men også med hensyn til å 
heve de norske maksgrensene på 
vitaminer og mineraler, og få 
høydoserte tilskudd inn i norske 
forretninger. Først da kan vi snakke 
om at vi har et reelt fritt helsevalg 
– Min helse – Mitt valg!
Foreningen for ernæringsmedisin 

står som ansvarlig for aksjonen og 
har som mål: 
“Å øke kunnskapsnivået om ernær-
ings medisin blant leger, beslut-
ningstakere og befolkningen gene - 
relt ved å distribuere relevant forsk - 
ning og informasjon. 

Foreningen jobber for at ernær-
ingsmedisin skal få større fokus i 
medisinsk behandling, og at vita-
miner, mineraler og andre nærings-
stoffer skal være fritt tilgjengelig for 
befolkningen i doser og former som 
har terapeutisk effekt.” 

Legekunstens far Hippokrates sa: 
La din mat være din medisin, og la 
din medisin være mat – dette ser 
det ut til at man har glemt.

Så vi må nok stå samlet en god 
stund til før vi kan si oss helt 
ferdige.

Før departementets utspill 16. 
november ble kjent, hadde Tenner & 
helse en artikkel om vitaminforbudet 
klar for trykking. Som det framgår 
av teksten over, er denne kampen 
ikke ferdig kjempet enda. Vi velger 
derfor å trykke denne artikkelen i 
sin helhet slik den var før departe-
mentet gjorde sin endring.

Vitaminaksjonen
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Av Turid Backer

Fra 1. oktober er det ikke lenger 
lov lig å importere næringsstoffer, 
som vitaminer og mineraler, i høy - 
ere doser enn de meget konserva-
tive og restriktive grenseverdier, 
som er tillatt som handelsvare i 
Norge. Ei heller er det lov til å 
importere en rekke andre nærings-
stoffer og urter, som mange tidlig - 
ere har brukt for ta vare på seg 
selv, holde seg friske, «reparere» 
seg selv for ernærings mangler eller 
andre tilstander, fordi det norske 
helsevesenet ikke kunne hjelpe 
tilstrekkelig eller hadde gitt dem 
opp.

Å frata mennesker den selvfølge-
lige rettigheten det er å ta hånd om 
seg selv på best mulig måte er 
brudd på basale menneskerettig-
heter, jfr. Menneskerettskon ven sjon-
en, art. 8. Vi mener også at dette er 
et klart brudd med en av EUs grunn - 
pilarer; fri flyt av varer over lande-
grensene innen unionen.

BAKGRUNN
Bakgrunnen for regelverksinn stram-
mingen er innføring av et EU direk - 
tiv; Directive 2011/62/EU, Falsified 
Medicines Directive. Hensikten med 
direktivet er å stoppe omsetning og 
innførsel av falske legemidler. I hør - 
ingsnotatet står det at 62 % av om - 
atte legemidler er falske, hvilket er 
et skremmende tall. Noe alle skjøn - 
ner at må gjøres noe med. MEN, og 
det er stort men, dette tallet er fra 
en undersøkelse utført av The Euro - 
pean Alliance for Access to Safe 
Medicines (EAASM) i 2008. 
Under søkelsen ble utført på en 
meget kritikkverdig måte1. 
De utvalgte nett-
apotekene var apotek 

som skjulte sin fysiske adresse og 
nettapotek, som hadde havnet i 
deres eget spamfilter.  De kjøpte 18 
x 2 ulike, velkjente legemidler.

Link en til EEASM undersøkelsen 
fantes som fotnote i Høringsnotat-
et. Denne undersøkelsen er senere 
fjernet fra Legemiddelverkets sider. 
WHO har laget en oversikt, der 
fremkommer det at 1 % av legemid - 
ler omsatt i utviklede markeder som 
EU landene, er falske. 10 % av lege - 
midler omsatt i utviklede land er 
falske og 50 % av legemidler kjøpt 
via nettsteder som skjuler sin 
fysiske adresse er falske2. Det er 
verdt å merke seg at man alle 
steder snakker om resept pliktige 
lege midler. Kosttilskudd og konsen-
trerte næringsstoffer er ikke nevnt 
i noen av disse rapportene.

Legemiddelverket hevder fortsatt 
at nesten 60 % av legemidlene over 
nettet er falske. Vi får imidlertid ikke 
tallet til å stemme. I den internasjo-
nale aksjonen; Opera sjon  
Pangea VII (13. – 20.5 2014) 
fremkom det at 1 % av solgte lege - 
midler i Europa var falske. Tollerne 
på Alnabru og Garder moen 
kon -trollerte i løpet av 
aksjonen rundt 1300 
postpakker. Av disse 
hadde 270 av 
pakkene ulovlig 
innhold - 21 %.  
 

Det fremkommer imid lertid ikke 
hvordan dette var fordelt på ulike 
typer produkter; legemidler, erek-
sjonsprodukter, slankeprodukter mm. 
Videre konklu derte man med, etter 
at kosttil skudd ene som ble plukket 
ut ble analysert, at ingen av kost-
tilskudd ene inneholdt kjente 
lege midler.

HVORFOR KOM REGEL-
ENDRINGEN SOM EN OVER - 
RASKELSE?
Mange har hevdet at dette ikke 
burde ha kommet som en over-
raskelse, da regelendringen 
har vært på høring. Vi vil allikevel 
hevde at denne regelverksend ring-
en har sklidd inn på et bananskall. 
Høringen hadde hør ings   frist 
3.12.2012 og het «Beslag legg else 
og destruksjon av ulovlig privat-
importerte legemidler, samt 
forslag  
 
 
 

Oktober 2015  våknet tusenvis av norske 
menn og kvinner til en sjokker ende virke
lighet – med et pennestrøk var de fratatt 
retten til å ta vare på sin egen helse
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til endringer i reglene for privat-
import av legemidler».

Her har man ikke forstått at Hør - 
ingen også ville ramme alle vita min-
er og mineraler i høyere dosering, 
supermat-produkter, andre konsen-
trerte næringsmidler og urter. 

Hvem på høringslisten har kunnet 
forsvare det behovet som så mange 
tusen nordmenn har? I Høringen 
fremkommer det også at dette vil 
medføre forbud mot import av 
hom eopatiske og antroposofiske 
remedier – men interesseorganisa-
sjonene for disse gruppene stod 
IKKE på høringslisten!

HVA BLIR KONSEKVENSEN AV 
REGELVERKSENDRINGEN?
For tusener av mennesker skaper 
dette en stor usikkerhet. De vet ikke 
nå om de vil klare å få tak i de pro - 
duktene de trenger for å opprett-
holde og ivareta egen helse. Mange 
er oppgitte, enkelte gråter og er 
livredde. De tåler ikke flere av de 
produktene de får i Norge, det er 
for mange tilsetningsstoffer i flere 
av dem. Disse personene trenger 
høyere dosering enn hva som er 
tilgjengelig i Norge, og fastlegen vil 
enten ikke forstå - eller ta ansvar 
- for å skrive søknader om regi -
streringsfritak. Steinar Madsen (i 
Legemiddelverket) har flere ganger 
uttalt at alle kan få tak i alt de 
brukte før, det er bare å gå til legen 
– dette er ikke tilfelle! Fordi apo tek-
ene kan kun bestille varer i fra visse 
leverandører. Flere firmaer i EU, 
som ikke har importavtale med 
norske apoteker, kan ikke lenger 
sende produkter til sine kunder i 
Norge pr. post. Dette rammer der - 
med de svakeste, de som har dårlig 
helse og dårlig økonomi. Mange 
lurer på om de nå må gjøre seg til 

kjeltringer for å kunne fortsette å ta 
vare på seg selv!

KONSENTRERTE NÆRINGS-
KILDER ER IKKE FARLIGE
Regelverksendringen innebærer at 
kjøp over internett er forbudt, men 
kjøp i butikker under utenlandsreise 
(kanskje – her råder fortsatt usikker-
het) fortsatt er tillatt. Konklusjonen 
må da være at man ikke mener at 
disse produktene utgjør noen fare 
for mennesker. Det skulle da bare 
mangle. F.eks så har høydoserte 
vitaminer og mineraler vært til-
gjengelig for bl.a svensker, engelsk-
menn, hollendere og mange fler i 
årevis, og ingen tilgjengelig stati-
stikk fra disse landene gir uttrykk 
for at kottilskuddene har vært til 
skade. I USA ble det i 2013 omsatt 
60 milliarder brukerdoser med 
vitaminer, «ingen alvorlige skadelige 
bivirkninger» i følge Giftinforma-
sjonssentralen. 

VITAMINAKSJONEN
Kun timer etter at regelverks end-
ringen ble publisert ble en Facebook- 
gruppe dannet: «Vi som vil bidra til 
å få omgjort de nye importreglene 
for kosttilskudd». Nå har gruppen 
over 20.000 medlemmer, mennes-
ker som er fortvilte, har tunge syke - 
historier, og forteller at legen ler av 
dem. En mindre gruppe har forsøkt 
å få politikerne til å forstå at de 
mest sannsynlig har vedtatt noe de 
ikke har skjønt rekkevidden av. Men 
svar på brev er sjablonmessige 
standardsvar, og svarer ikke på 
spørsmålene som er stilt. 
Legemiddelverket toer sine hender 
og sier dette er gjort for å beskytte 
mennesker mot falske legemidler, 
og at kosttilskudd er Mattilsynets 
ansvar. Mattilsynet derimot svarer 

at kosttilskudd i høyere doseringer 
enn i Forskrift om kosttilskudd er 
Legemiddelverkets ansvar.

Helse- og omsorgsdepartementet 
sier at de har bedt Mattilsynet se 
på doseringer. Mattilsynet har nå 
bedt Vitenskapskomiteen for mat - 
trygghet (VKM) vurdere nye grense - 
verdier. Arbeidet skal være ferdig-
stilt medio 2019 sier de. Vi er ikke 
imponert! Helseministeren ga i et 
brev uttrykk for at Mattilsynet nylig 
hadde økt grenseverdien for D- 
vitamin fra 10 mcg til 20 mcg – og 
var synlig stolt av det. 20 mcg er 
ikke en gang nok til å beholde nor - 
male verdier. I de fleste andre land 
er 100 mcg D-vitamin tilgjengelig. 
Undersøkelser i Norge konkluder 
med at 30 % av totalbefolkningen 
og ca 60 % av ungdommer har 
underskudd på D-vitamin. 

Det anbefalte daglige inntaket av 
vitaminer og mineraler er laget kun 
for å unngå mangelsykdommer, f.eks 
C-vitamin mot skjørbuk. De opp-
rinnelige anbefalte grenseverdiene 
(arvet fra USA) ble laget i forbind-
else med Korea-krigen, og det 
begynner å bli ganske mange år 
siden!

Om man har dårlig helse og ikke 
spiser balansert og tilstrekkelig, så 
vil veldig mange ha behov for be - 
tydelig mer enn de anbefalte grense - 
verdiene vi har i Norge. Det er med 
andre ord store grupper av befolk-
ningen som til enhver tid har behov 
for større daglige doseringer enn 
det som finnes tilgjengelig i Norge!

(1)   (http://www.eaasm.eu/cache/downloads/
dqqt3sge9hwssgcgcos440g40/ 455_EAASM_
counterfeiting%20report_020608%281%29.
pdf).

(2)  (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/
fs275/en/).
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Av Helene Freilem Klingberg
Foto Espen Braathen

Slik lød et par av parolene da i under - 
 kant av 600 personer møtte opp til 
demonstrasjon  foran Stor tinget lør - 
dag 17.oktober. De ønsket å vise sin 
misnøye med det nye  vita minfor bud-
et fra helsemyndig hetene. 

Jeg stilte også opp i demonstrasjo-
n en  og registrerte et sterkt enga  sje - 

ment som kom til uttrykk både via 
pla kater og verbale appel ler. Her del - 
tok også flere leger, blant andre  Hei - 
ko Santelmann som i over 32 år har 
hjulpet  pasienter til å ta vare på egen 
helse og anbefalt kost til skudd og bruk 
av vitaminer og mine raler. Flere deltag - 
ere kunne for telle om  bedre søvn og  
mer stresstole ran se blant annet. La 
legene få anled ning til å spesialisere 
seg på ernærings medisin, ble det sagt.

Vitamin B vil bli dobbelt så dyr på 
resept. Hvorfor får vi lov å kjøpe  så 
mye alkohol og røyk  vi ønsker uten 
resept, ble det spurt. Ønsker man å 
kjøpe 1000 mg C-vitamin må fast - 
legen fylle ut et søknadsskjema i tre 
eksemplarer som sendes til Lege-
middelverket for godkjenning . Hvis  
de sier ja, kan man få det på resept 
og betale 15 ganger så mye  som  på 
internett. Hvis apoteket klarer å få 
tak i det, trengs to legekonsulta-
sjoner.

- Hvis alle de 17000 medlem mene  
i vår gruppe som vil få omgjort de 
nye importreglene  for kosttilskudd 
skal ha et kosttilskudd hver, vil det 
oppta  34000 legekonsultasjoner 
unødvendig som blir til hinder for 
mennesker som er alvorlig syke og 
faktisk trenger legehjelp, sa initiativ-
tager og lege Joakim Øyen Iversen i 
sin appell. Dette minner mer om en 
farlig overforsiktighet og en sykelig 
grad av kontroll. Det er systematisk 
misbruk av  tid og ressurser. Mener 
Legemiddelverket at høyere doser 
av vitaminer er så mye farligere enn 
røyk og alkohol?  Mener Mattilsynet 
at andre land som Storbritannia 
bevisst utsetter befolkningen  sin for 
fare fordi de  får lov  til å ta vitamin-
er? Er vi nordmenn  så skjøre at vi 
bare kan ta en hundredel av den 
mengden vitaminer som svenskene  
kan ta?

Sist grenseverdiene for kosttil-
skudd  ble endret i Norge  var i 1986. 
Vi  henger et århundre bak med 
forsk ning, påpekte Iversen. Mange 
bruker tilskudd av næringsstoffer for 
å  fylle på  hvis de har litt for lite. 
Eller for å holde seg på et sunt nivå. 
Vitaminer kan  være  puslespill brik-
ken  som gjør at man kan gå på jobb, 
stelle seg selv og unngå bruker styrt 
assistanse. Vitaminer er nærings-
stoffer, ikke legemidler. Ikke la myn - 
dig hetene  ta fra dere retten til å ta 
vare på egen  helse. Stå  på! Slipp 
vitaminene fri!

Min  helse – mitt valg                                      

Slipp vitaminene fri !
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