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Sammendrag 

Innledning  
Salg av falske og ulovlige legemidler på internett er et økende problem internasjonalt. 
Noen få tastetrykk kan lede videre til ulovlige utenlandske internettapotek der også 
reseptbelagte legemidler selges uten resept fra lege. Det viser seg at over 90 prosent av 
disse driver ulovlig virksomhet med både falske og ulovlige legemidler. Falske 
legemidler kan inneholde dobbel mengde aktiv substans, ingen aktiv substans eller 
andre innholdsstoffer som ikke kommer frem av emballasjen. Cirka 200 000 
nordmenn har kjøpt legemidler via internett viser en undersøkelse utført for SLV i 
2012.  
          
Hensikt  
Hensikten med denne oppgaven var å undersøke illegal handel av legemidler via 
internett med fokus på Norge. 
 
Metode   
Oppgaven ble gjennomført som en litteraturstudie med intervju og besøk hos 
tollaboratoriet i Oslo. Relevant informasjon til dette arbeidet ble hentet fra PubMed og 
søkemotoren google. Sentrale nettsider for informasjon er blant annet slv.no, toll.no og 
who.int. Hovedinformasjonen er innhentet fra kontaktpersoner i tollvesenet via e-post 
og besøk hos tollaboratoriet. Avgrensninger til Norge i oppgaven ga ingen treff på 
relevante originalartikler i PubMed.       
 
Resultat 
Grafene viser en økende utvikling i antall og mengde beslag av farmasøytiske 
preparater i Norge fra år 2004 - 2013. Gass kromatografi – Mass Spektrometri (GC-
MS) er maskinen som brukes på tollaboratoriet. Bestilling av legemidler fra 
utenlandske internettapotek kan få fatale følger som forgiftning, alvorlige bivirkninger, 
interaksjoner og kan i verste fall føre til død.   
 
Diskusjon   
En markant økning i både antall og mengde beslag av farmasøytiske preparater kan 
tyde på at flere nordmenn velger å bestille legemidler fra utenlandske internettapotek. 
Flere informasjonskampanjer i media som opplyser om risikoen ved kjøp av legemidler 
på internett kan være et forebyggende tiltak mot denne utviklingen. Cirka 90 prosent av 
de utenlandske internettapotekene driver ulovlig virksomhet, dette krever et 
internasjonalt samarbeid som Operasjon Pangea for å få stoppet. Privatimport av 
legemidler er en trussel mot folkehelsen og et økende problem internasjonalt. Helse og 
omsorgsdepartementet ønsker endringer i legemiddelloven som skal gi tollvesenet 
hjemmel for beslagleggelse og destruksjon av legemidler som blir forsøkt importert 
ulovlig inn til Norge.  
 
Konklusjon  
Falske legemidler er et økende problem internasjonalt, og tall fra tollvesenet viser at 
også i Norge er tallene økende når det gjelder mengde og antall beslag de siste 10 årene. 
Tollvesenets analyser og visuelle kontroller er viktige i kampen mot falske og ulovlige 
legemidler. Internasjonalt samarbeid er et viktig grep for bekjempelse av organiserte 
kriminelle som tjener penger på ulovlig og falske legemidler solgt over internett. Et 
godt samarbeid vil føre til færre helse og samfunnsøkonomiske konsekvenser.  
 
Nøkkelord 
Internetthandel, internettapotek, falske og ulovlige legemidler, tollvesenet.  
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1. Introduksjon 

Internett har revolusjonert tilgangen på informasjon om helse og legemidler for 
privatpersoner. Informasjonskanaler og utenlandske internettapotek gir muligheten til 
selv- diagnostisering og handel av legemidler. Tall fra statistisk sentralbyrå viser at 93 
prosent av befolkningen i Norge har tilgang til datamaskin i hjemmet og 95 prosent av 
befolkningen har brukt datamaskin de siste tre måneder (1). Noen få tastetrykk kan 
lede videre til flere utenlandske internettapotek der både reseptbelagte legemidler (RX) 
og reseptfrie legemidler (OTC) selges. Utallige sider på internett gir svar på symptomer 
og helserelaterte spørsmål og nordmenn ligger høyt opp på listen sammenliknet med 
andre land i Europa når det gjelder å søke informasjon om sykdom og helse på 
internett (2).  En undersøkelse utført for Statens Legemiddelverk (SLV) i 2012 viser at 4 
prosent av den norske befolkningen har kjøpt legemidler på internett, det vil si cirka 
200 000 nordmenn (3). 
 
Det er mulig å handle lovlige legemidler på utenlandske internettapotek i henhold til 
norsk regelverk. Personlig postforsendelse av reseptbelagte legemidler til Norge er 
begrenset og må skje innenfor EØS land med 18-års aldersgrense, med en mengde 
tilsvarende maks tre måneders forbruk. Dette gjelder legemidler som ikke er oppført på 
dopinglisten eller klassifisert som narkotika. Gyldig dokumentasjon må vedlegges 
forsendelsen, enten gyldig legeerklæring, resept fra lege i Norge, eller annen 
dokumentasjon som for eksempel kvittering med stempel fra apotekets avsenderland. 
Vedlegget må kunne dokumentere at legemidler er skaffet på lovlig vis for tollvesenet 
før postforsendelsen kan utleveres. Annen personlig import utenfor EØS land er ikke 
tillatt. Et legemiddel kan ha forskjellig klassifisering i ulike land. Et ikke- legemiddel i 
utlandet kan være reseptbelagt i Norge og bør derfor undersøkes på forhånd (4-6).              
 
Definisjonen på et falskt legemiddel ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO);  
”Et falskt legemiddel er bevisst og uredelig feilmerket med hensyn til identitet og/eller 
kilde. Forfalskning kan både skje med originale og generiske produkter og falske 
produkter kan inkludere produkter med korrekt ingrediens eller med feil ingrediens, 
uten aktiv ingrediens, med utilstrekkelig aktive ingredienser eller med falsk emballasje” 
(7).    
 
De fleste utenlandske apotek som selger RX og andre legemidler over internett viser seg 
å drive ulovlig handel av legemidler (cirka 90 prosent) (8). Et tegn på ulovlig 
virksomhet er at internettapoteket ikke krever resept. Legemidler som kjøpes via 
internett er vanligvis reseptbelagt i Norge og resten av Europa. Andre tegn på ulovlig 
virksomhet er at legemidlene har veldig lav pris og et bredt utvalg av forskjellige 
legemidler. Internettapotek med profesjonelt design kan virke troverdig, men ved å se 
nærmere på kontaktinformasjon vil mangel av adresse, telefonnummer og 
kontaktperson indikere en useriøs distributør (8).       
 
En mengde ulike falske kopier fra velkjente merker, med rett mengde aktiv substans, 
distribueres også over internett, for eksempel legemidlet mot erektil dysfunksjon; 
Viagra. Eller falske kopier av generisk eller original opphav med et alternativt innhold 
til aktiv substans, ingen aktiv substans eller bare et snev av aktiv substans. Etiketten er 
som regel mangelfull og kan inneholde falske opplysninger om mengde aktiv substans 
eller utelatelse av innholdsstoffer i legemidlet. Fellestrekk for disse falske legemidlene 
er sannsynligvis terapisvikt i form av lengre sykdomsperiode, manglende effekt av 
legemidlet, interaksjoner med andre faste legemidler, komplikasjoner og død (9).  
 
Salg av falske og ulovlige legemidler er et økende problem internasjonalt (10). Flere 
tusen pakker antas å passere grensen til Norge hver dag. Dette utgir en trussel for 
folkehelsen, men også for den enkelte persons helse (10). På verdensbasis er falske 
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legemidler et stort problem og omsetningen er anslått til om lag 75 milliarder dollar per 
år, i motsetning til narkotikaomsetningen som er anslått til 50 milliarder dollar per år. 
Internettmarkedet er uoversiktlig og mulighetene er mange. Personer bak salg av falske 
og ulovlige legemidler tilhører ofte kriminelt organiserte miljøer der fokuset er å tjene 
penger (11).  
 
Det kriminelle miljøet opererer på tvers av landegrenser med sine aktiviteter som 
inkluderer produksjon, import, eksport, og distribusjon av falske og ulovlige 
legemidler. Derfor kreves det et internasjonalt samarbeid mellom flere land for å kunne 
stoppe produksjon og salg av falske og ulovlige legemidler på tvers av landegrensene 
men også straffe de kriminelle som står bak (12). Aktive ingredienser kommer fra et 
land, tabletten eller kapselen er laget i et annet land, pakket i et tredje land og solgt i et 
fjerde land via internett, noe som gjør kilden vanskelig å oppspore (13). På verdensbasis 
er 10 prosent av alle RX legemidler som brukes anslått til å være falske (14).    
 
Norge er med i en internasjonal operasjon som heter Pangea og denne operasjonen har 
som mål å kjempe mot organiserte kriminelle som står bak ulovlige internettapotek. 
Operasjonen støttes av WHO og er et samarbeid mellom Interpol, arbeidsgrupper for 
politi og inspektører, Verdens Tollorganisasjon, Legemiddelindustrien, medisinske 
byråer i Europa, forum for bekjempelse av internasjonal kriminalitet med legemidler, 
og elektroniske betalingsløsninger (15). Norge har deltatt i operasjonen siden 2008 og 
frem til dags dato. I år vil det også gjennomføres en ny operasjon (16). Pangea V ble 
gjennomført i 2012 av SLV, Mattilsynet, Politiet og Tollvesenet. Legemidler mot høyt 
blodtrykk, alzheimers demens, erektil dysfunksjon, epilepsi og depresjon med flere ble 
kontrollert av tollerne. Totalt ble 1000 ulike pakker kontrollert, derav 148 pakker 
stoppet på grunn av innhold av ulovlig eller falske legemidler, eller ulovlig import til 
Norge. Tall fra SLV viser at 2 prosent av legemidlene mot erektil dysfunksjon var falske. 
En pakke med 56 tabletter zopiklone ble også beslaglagt på bakgrunn av manglende 
dokumentasjon fra apotek og der deler av batchnummeret på esken manglet. Flere 
legemidler var importert ulovlig, derav den største gruppen dopingmidler som 
dehydroepiandrosteron (DHEA). Illegal import av 3900 tabletter valium ble beslaglagt 
og sterkere smertestillende med innhold av kodein ble også beslaglagt av tollerne (17). 
Dette er den største operasjonen som er gjennomført på dette området, hvor 100 land 
fra seks ulike kontinenter deltok. Formålet med operasjonen er å stanse ulovlige 
internettapotek og øke informasjonen om helserisiko ved kjøp av legemidler på 
internett. Etter denne operasjonen ble 18 041 internettsider fjernet internasjonalt (15). 
Beslagene som ble gjort i Norge registres og håndteres av Interpol (16).       
 
I en studie publisert i 2013 ble 136 internettapotek overvåket i løpet av en 
fireårsperiode. Ikke alle internettapotekene var operative samtidig gjennom disse fire 
årene. Noen ble opprettet, noen var utilgjengelige mens andre stengte og åpnet igjen. 
De fleste solgte RX (88,2 prosent) og majoriteten solgte over 10 aktive ingredienser 
som for eksempel sildenafil, orlistat, kodein og tramadol (18). Kun 9 prosent av 
internettapotekene krevde resept før salg av legemidler, dermed kunne bestilling skje i 
de fleste tilfeller uten noen form for medisinsk dokumentasjon. Informasjon om 
indikasjon, dosering og farmakologisk effekt var mangelfull hos de fleste 
internettapotekene (92,6 prosent) (18). Dermed må kunden selvdiagnostisere og 
bestemme passende dosering selv. I flere tilfeller vet ikke privatpersoner at legemidler 
som kjøpes på internett kanskje ikke har den samme kvaliteten som det et legalt apotek 
tilbyr. Å kunne se forskjell på originale og falske legemidler er en utfordring og det 
samme gjelder å se forskjell på lovlige og ulovlige internettapotek. For å drive et lovlig 
internettapotek må lover og regler følges i det landet internettsiden opererer fra.  
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Ulovlige internettapotek opererer ofte fra utviklingsland der myndighetene ikke er like 
godt regulert og slik virksomhet kan derfor være vanskelig å avsløre. Utviklingsland er 
mottakelig for substandard og falske legemidler. Myndighetene mangler midler og 
menneskelige ressurser for å overvåke og kontrollere produksjon og distribusjon av 
legemidler (19). Flere studier viser at legemidler som er kontrollert i utviklingsland 
enten er av dårlig kvalitet eller falske (19). Individer som står bak slike internettsider 
har mest sannsynlig ikke lisens til å drive internettapotek. Det er ingen garanti for at 
informasjonen som gis via internettapotek kommer fra en godkjent farmasøyt eller lege 
(19).  
   
Ulovlig handel av legemidler trenger ikke bare være falske legemidler, det kan også 
dreie seg om ekte legemidler som er kjøpt via ulovlige internettapotek. I Norge finnes 
det ikke et nasjonalt symbol som viser de internettapotekene som driver lovlig 
virksomhet i henhold til SLV per i dag (20). Apotekloven §42 sier blant annet at en logo 
med en link til SLV sin elektronisk liste over godkjente aktører skal finnes på hver side i 
nettstedet (21). Denne delen av apotekloven har ikke trådd i kraft enda, da EU jobber 
med å fastsette en felles logo med nasjonale opplysninger (20).      
 
Når privatpersoner bestiller legemidler på internett fra utlandet kan man ikke være 
sikker på hva man får tilsendt og videre administrerer til kroppen. Eventuell 
manglende informasjon om interaksjoner kan få fatale følger som dødsfall. Legemidlet 
kan innholde andre virkestoffer enn det som er oppgitt på esken. Legemidlet kan ha lik 
fasong, farge og pakning, men ikke i alle tilfeller. Falske og substandard legemidler har 
ført til dødsfall i flere land (22). 
 
For høye mengder virkestoff vil gi konsekvenser som alvorlige bivirkninger og 
toksisitet, og for lave doser virkestoff vil gi terapisvikt og forverring av sykdommen og 
symptomene (7)(9). Privatpersoner som bestiller legemidler på internett står uten 
rettigheter til erstatning hvis komplikasjoner eller skader skulle oppstå. Dermed utgjør 
handel av legemidler på internett en risiko for den enkelte. Forsikringsordningen 
omfatter kun legemidler som er godkjent i Norge av SLV (22). Fra norske lovlige 
internettapotek selges kun OTC, kosttilskudd, kosmetikk og andre handelsvarer per i 
dag. Helse og omsorgsdepartementet i Norge vil åpne for at norske nettapotek også skal 
kunne håndtere salg og forsendelse av RX legemidler hjem til kunde. SLV skal gi sine 
vurderinger og synspunkter innen 1. oktober i år, som eventuelt går videre til høring i 
regjeringen (23).  
 
 

2. Hensikt  

Hensikten med denne oppgaven var å undersøke illegal handel av legemidler via 
internett med fokus på Norge. 
Spørsmål som vil bli besvart i oppgaven er:  

1. Hvilken retning går utviklingen av internetthandel av legemidler i Norge?  
2. Hvilke analysemetoder bruker tollen på å avdekke falske legemidler?       
3. Hvilke helse og samfunnsøkonomiske konsekvenser gir handel av falske 

legemidler?  
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3. Metode 

Oppgaven ble gjennomført som en case studie med intervju og besøk hos 
tollaboratoriet i Oslo. Relevant informasjon til dette arbeidet ble hentet fra 
søkemotoren PubMed med følgende søkeord: “methods AND counterfeit drugs”, 
“Counterfeit drugs”, “chromatographic methods counterfeit drugs”, “health and 
economic effects of counterfeit drugs”. Mesh-termer: ”International Cooperation” AND 
"Pharmaceutical Services, Online", “Counterfeit drugs/economics”.  
 
Søkemotoren google ble også benyttet med følgende søkeord: Operasjon Pangea, 
legemiddelverket, tollen, Interpol, WHO, Counterfeit drugs, EMA herceptin, kjøp av 
legemidler på internett, legemidler på internett et økende problem i Norge. Søkene ble 
foretatt i tidsperioden 01.04.14 – 25.05.14.         
 
Etter å ha lest flere studier fra PubMed ble den mest relevante litteraturen for temaet 
valgt ut. Noen kilder er funnet som referanse i andre studier og brukt i dette arbeidet.  
Begrensninger i søket til originalartikler ga ingen treff på originalstudier, også 
avgrensninger i oppgaven ga ingen treff på studier som var vinklet til Norge. På 
bakgrunn av dette ble SLV kontaktet per telefon (vedlegg 1) og tollvesenet kontaktet per 
e-post. Før telefonsamtalen med SLV ble spørsmål om Operasjon Pangea forberedt. 
Dessverre var ikke hovedpersonen på dette området tilgjengelig noe som ga lite og 
begrenset informasjon til oppgaven. Dermed ble hovedpersonen Line Saxegaard (SLV) 
kontaktet per e-post. Tall fra Operasjon Pangea V ble tilsendt per e-post. Denne 
informasjonen er bearbeidet og er bakgrunnen for avsnittet om beslagene fra 
Operasjon Pangea V. Informasjonen er også tildelt norske aviser. Metoder eller 
hvordan de jobber er unntatt offentligheten. Spørsmålene til tollvesenet ble forberedt 
på forhånd. Spørsmålene ble basert på bakgrunnslitteratur fra søkeresultatene. Åpne 
spørsmål som begynner med ordene: hvordan, hvilke og hva, ble brukt for å få mest 
mulig utdypende svar. Dette førte til videre dialog med tollvesenet via e-post da flere 
ubesvarte spørsmål dukket opp underveis i arbeidet. God respons fra tollvesenet ga 
relevant informasjon om Operasjon Pangea og informasjon om internetthandel og 
annen import av legemidler til Norge. Grafene i resultatdelen er basert på statistikk 
tilsendt fra tollvesenet per e-post. Tallene er bearbeidet og grafene viser et sammendrag 
av mengde og antall beslag de siste ti årene i Norge.              
 
Et besøk på tollaboratoriet etter avtale med Kari Mette Hasmo (underdirektør) ga svar 
på analysemetoder som ble brukt ved tollaboratoriet for identifisering. Annen relevant 
informasjon ble hentet inn på bakgrunn av planlagte spørsmål på forhånd (vedlegg 2). 
Spørsmålene ble sendt per e-post og godkjent av mine veiledere før besøket. Ansatte 
ved tollaboratoriet har utdanning innen analytisk kjemi og var også med på møtet. De 
viste og forklarte hvordan GC–MS fungerer og hvordan analysematerialet blir 
forberedt. Noteringer av denne informasjonen ble gjort undervegs. Notatene gir 
bakgrunn for resultatene under analysemetoder. For å kunne utfylle informasjon om 
GC–MS ble litteratur fra heftet Chemical Methods fra Umeå Universitetet brukt.     
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4. Resultat 

4.1 Utviklingen av internetthandel av legemidler i Norge   
   
Tall fra tollvesenet i Norge illustrerer mengde og antall beslag 10 år tilbake i tid, fra 
2004 – 2013. Tallene omfatter alle beslag av legemidler via post eller andre kanaler, 
internett og medbrakt av den reisende. Dette fordi tollvesenet ikke skiller mellom 
internetthandel og annen import (24) (25).  
 
Figur 1 viser antall beslag i samme tidsperiode. Grafen omfatter farmasøytiske 
preparater i fast og flytende form samt kosttilskudd i fast/flytende regnet som 
legemiddel er med i statistikken (24). Fra 2010 – 2013 øker antall beslag av faste og 
flytende preparater markant jamført med årene 2004 – 2010 der antall beslag ligger 
mer stabilt.    
 

 
 

 

Figur 1. Utviklingen i antall beslag av farmasøytiske preparater i fast og flytende form 
samt kosttilskudd i fast/flytende form regnet som legemiddel fra år 2004 – 2013. 
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Utviklingen av mengde beslag de siste 10 årene er fremstilt i figur 2 nedenfor. Mengden 
angis i måleenheten gram og omfatter farmasøytiske preparater i fast og flytende form. 
Kosttilskudd som anses som legemiddel omfattes også av farmasøytiske preparater 
(24). 
 
 

 
 

Figur 2. Utviklingen i mengde beslag i gram av farmasøytiske preparater i fast og 
flytende form samt kosttilskudd regnet som legemiddel fra år 2004 - 2013.  
 
 
Tallene i figur 3 viser utviklingen i antall beslag de siste 10 årene. Grafen i figur 4 viser 
mengde beslaglagte enheter fra 2004 – 2013. En enhet er det samme som en tablett. 
Farmasøytiske preparater omfatter tabletter, kosttilskudd i tablettform, e-sigaretter og 
energidrikk med mer enn 150mg koffein/kg (24). 
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Figur 3. Utviklingen i antall beslag av tabletter, kosttilskudd i tablettform regnet som 
legemiddel, e-sigaretter og energidrikk med mer enn 150mg koffein/kg fra år 2004 – 
2013. 
 
 
 
 

 
 

Figur 4. Mengde beslaglagte enheter i form av tabletter, kosttilskudd i tablettform 
regnet som legemiddel, e-sigaretter og energidrikk med mer enn 150mg koffein/kg fra 
år 2004 – 2013. 
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Sammenlignbare resultater fra figur 1- 4 viser en markant økning og utvikling i både 
antall og mengde beslag av ulike legemiddelformer opp mot år 2013 (24). Økningen 
stiger bratt fra cirka år 2010 i alle grafene. Hver dag kontrolleres cirka 1000 
forsendelser av tollvesenet der cirka hver tredje pakke inneholder legemidler og/eller 
kosttilskudd (10).    
 

4.2 Analysemetoder tollen bruker for å avdekke 
falske/ulovlige importerte legemidler?        
 
Ved førstelinjekontrollen arbeider tollere med lang erfaring i å vurdere forsendelser på 
bakgrunn av visuell kontroll av pakken og ved å se på avsenderland. Et eget internt 
bibliotek er tilgjengelig som oppslagsverk hvis synlig preparatnavn er angitt på 
emballasjen eller hvis dokumentasjon er vedlagt forsendelsen. For narkotika kan 
hurtigtester gi et sannsynlig svar på om en mistenkt forsendelse inneholder narkotika. 
Foreløpig finnes det ikke noe annet teknisk utstyr ved førstelinjekontrollen (26). Det 
som er av ukjent innhold sendes videre til tollaboratoriet i Oslo for analyse, der deler av 
beslagene kommer fra alle landets tollregioner.        
 
På tollaboratoriet brukes en avansert analysemetode som gjør det mulig å identifisere 
innhold av for eksempel tabletter, pulver og væsker. Gass kromatografi – Masse 
spektrometri (GC–MS) er hovedmaskinen for analysene (26). Før prøvene tilsettes GC - 
MS må for eksempel en tablett knuses og løses i metanol. Fortynning foregår i et 
avtrekk ved hjelp av en robot der analysematerialet forberedes (figur 5). Prosessen 
styres av en datamaskin (figur 6).  
 

 
Figur 5. Analysematerialet forberedes i avtrekkskap. 

Foto: Kristine Åmodt, etter tillatelse fra tollaboratoriet, Kari Mette Hasmo, 
underdirektør. 
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Figur 6. Fortynningsprosessen styres av en datamaskin. 

Foto: Kristine Åmodt etter tillatelse fra tollaboratoriet, Kari Mette Hasmo, 
underdirektør.   

 
 

Når analysematerialet er ferdig fortynnet står selve analysen for tur. Prøven tilsettes 
GC-MS (figur 7) og analysen kan starte. På tollaboratoriet brukes helium under trykk 
som bæregass, også kalt stasjonær fase (26). Bæregassen bringer prøven med seg inn i 
en oppvarmet kolonne der selve separasjonen av innholdsstoffene skjer (26). MS 
detektoren analyserer de separerte stoffene ved hjelp av elektrisk ladning. De separerte 
stoffene blir ionisert til mindre fragment, og basert på ionets masse og ladning 
registreres dette av detektoren (27). Detektoren er koplet til et dataprogram som viser 
resultatene som topper i en graf (figur 8). Ved hjelp av MS detektoren utregnes 
massen/molekylvekten til fragmentene som blir synlig i grafen. Tiden det tar før svaret 
på prøvene foreligger er cirka ½ time, deretter gjenstår analyse av grafene på 
dataskjermen. Personene som foretar analysene har utdannelse i analytisk kjemi.  
Datamaskinen er koplet opp til et stort bibliotek med over 90 000 forbindelser der 
resultatene blir undersøkt opp mot molekyler med lik molekylvekt (26).    
 

 
Figur 7. GC-MS analyse maskin. Foto: Kristine Åmodt etter tillatelse fra tollaboratoriet,  

Kari Mette Hasmo, underdirektør.   
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Figur 8. Resultatene fra prøvene kommer opp på dataskjermen. 

Foto: Kristine Åmodt etter tillatelse fra tollaboratoriet,  
Kari Mette Hasmo, underdirektør.   

 
GC-MS er en avansert og kostbar analysemetode som krever kompetanse og opplæring. 
Analysemetoden er effektiv og gjør det mulig å identifisere cirka 20 ulike 
innholdsstoffer samtidig (26). Kvalitative resultater gir svar på hvilke innholdsstoffer 
som finnes i komplekse organiske blandinger. Metoden er tidskrevende og gir ikke svar 
umiddelbart. Analysematerialet som skal analyseres ved hjelp av GC-MS krever at 
materialet er flyktig og holder seg stabilt i gassform ved en temperatur lavere enn cirka 
250oC (27) (28). Metoden brukes i stor grad til analyse av narkotiske stoffer som for 
eksempel syntetisk cannabis, men også andre legemidler (26). Større molekyler med 
høy molekylvekt og kokepunkt vil ikke være like flyktige. Et alternativ til kvalitativ 
analyse av slike molekyler er væskekromatografi (HPLC) som har et bredere 
anvendelsesområde (27).   
 

En annen analysemetode, som ikke brukes av tollen i Norge er hyperspektral 
bildeanalyse. Dette er en avansert scanningteknikk med kamera som gjør det mulig å 
scanne innholdet i legemidler. Legemidlet blir plassert på et transportbånd som fører 
det inn under scanneren. Lyset fra scanningen reflekteres og umiddelbare resultat om 
sammensetningen i legemidlet vises på en dataskjerm. Før screening kreves det ingen 
forberedelse av analysematerialet. Analysematerialet blir ikke oppbrukt etter screening, 
dermed kan samme materiale brukes for videre analyser (29). Selve analysemetoden er 
mobil og er utviklet av UmBio Umeå i Sverige. Den brukes av blant annet Statens 
kriminaltekniske laboratorium (SKL) i Linkôping (30).     
 

4.3 Internasjonale eksempler på helse og 
samfunnsøkonomiske konsekvenser med handel av falske 
legemidler 
  
Akutt nyresvikt hos rundt 100 barn i Haiti er dokumentert som følge av kontaminert 
hostesaft. Det viste seg at hostesaften som skulle inneholde glycerin var kontaminert 
med diethylene glykol (31). Denne hostesaften ble også distribuert i Panama i 2006 og 
er årsaken til at 219 personer døde (19).   
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Blødninger fra mage-tarmkanalen, lave nivåer av hvite blodceller, og mørke flekker på 
huden var noen av symptomene som oppstod hos flere personer i byen Lahore, 
Pakistan i 2012. Legene mistenkte denguefeber men fikk ikke symptomene til å stemme 
overens (32). Over 200 dødsfall og cirka 1000 mennesker ble alvorlig syke som følge av 
kontaminert hjertemedisin produsert lokalt i byen (32).   
 
I Rwanda viste det seg at 20 prosent av legemidlene mot hypertensjon var substandard. 
Rundt 20-42 prosent av antimalaria legemidler i sørøst Asia og i land fra Afrika sør for 
Sahara var av dårlig kvalitet eller falske (19). Problemet er ikke begrenset til 
utviklingsland. US Food and Drug Administration (FDA) oppdaget et tilfelle i år 2012 
der 19 medisinske praksiser i USA hadde kjøpt forfalskede kreftlegemidler av typen 
avastin som brukes mot flere kreftsykdommer (14). Noen hadde også rukket å 
administrere legemidlet til sine pasienter. Dette kan ha resultert i terapisvikt fordi 
legemidlet ikke inneholdt aktiv ingrediens ifølge analyser fra legemiddelprodusenten 
Roche (33).    
 
Den 17. april 2014 ble legemidlene herceptin hetteglass, remicade og alimta pulver 
stjålet i Italia og videre klusset med, for så å bli re-introdusert ulovlig tilbake til 
distribusjonskjeden i noen land. Saken er omfattende og krever samarbeid mellom flere 
land i EU fordi det er organiserte kriminelle som står bak. Herceptin brukes i hovedsak 
på sykehus som infusjon og har indikasjon mot flere ulike typer kreftsykdommer (34). 
SLV melder at falske batchnummer av Herceptin er funnet i England, Tyskland og 
Finland men ikke i Norge (35). Dette er to eksempler på at ulovlige og falske legemidler 
finner veien inn til land utenom internett også.  
 
Antibiotikaresistens er et problem og kan gi store helseøkonomiske konsekvenser som 
flere sykehusinnleggelser, terapisvikt, spredning av resistente bakterier blant 
befolkningen og økt dødelighet (36). Falsk antibiotika med små mengder aktiv substans 
er farlig i forhold til den negative effekten av resistensutvikling som kan påvirke hele 
samfunnet. Falske og ulovlige legemidler er et større problem i utviklingsland enn i 
industriland på grunn av dårlig regulerte myndigheter (9). Antibiotikaresistens 
forårsaket av falske legemidler har gjort det vanskelig å behandle infeksjoner som 
malaria og tuberkulose i utviklingsland (37).          
 
Bruk av falske og ulovlige legemidler kan i hovedsak resultere i økt antall 
sykehusinnleggelser, økt legemiddelbruk, økende kostnader på bruk av legemidler, og 
dødsfall. Farmasøytisk industri blir også påvirket av falske legemidler der deres 
varemerker blir kopiert ulovlig. Påvirkning resulterer i form av økonomisk tap og 
minsket tillit til deres legemidler (31).   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12   
 

 

5. Diskusjon 

Utviklingen i Norge 
Grafene i resultatet (4.1) viser alle en markant økning i antall og mengde beslag av 
farmasøytiske preparater de siste 10 år. Farmasøytiske preparater omfatter legemidler i 
fast, flytende, pulverform, kosttilskudd regnet som legemidler, e-sigaretter og 
energidrikk med mer enn 150mg koffein/kg (24). En av årsakene til den eksplosive 
økningen kan være designerdrugs. Dette er et syntetisk fremstilt narkotika der ikke alle 
er omfattet av narkotikalisten. Ved å gjøre små endringer av molekylstrukturen uten at 
virkningen uteblir unngår man narkotikalovgivningen. Dermed kan ikke stoffet 
beslaglegges og straff for bruk og import kan unngås (26). En mer omfattende 
narkotikaliste fra år 2011 (26) omfatter flere av designerdrugsene. Dermed fanger 
narkotikalisten opp flere av de nye designerdrugsene som for eksempel syntetiske 
cannabinoider (24). Resultatet av en stadig oppdatert narkotikaliste gjør at flere 
ulovlige og kanskje falske narkotiske stoffer og legemidler kan beslaglegges, og dette 
kan ha sammenheng med økningen i grafene av antall beslag fra 2011. Hvor store deler 
av mengder og antall beslag som skyldes internetthandel er ikke kjent fordi tollvesenet 
ikke skiller mellom privat internettimport eller annen import av farmasøytiske 
preparater (24). Cirka hver tredje pakke av rundt 1000 kontrollerte forsendelser per 
dag ved førstelinjekontrollen inneholder legemidler og/eller kosttilskudd (10). Dette er 
store mengder forsendelser som kontrolleres av tollerne og det tar mye tid og krever 
store ressurser. Norge har vært med i Operasjon Pangea siden 2008. Operasjon Pangea 
V i 2012 viste en eksplosiv økning (figur 1-4). Hva dette skyldes kan være økt 
oppmerksomhet på området i denne perioden, men også resultater av en oppdatert 
narkotikaliste.      
 
Annen årsak til utviklingen kan være at flere velger å bestille legemidler på internett 
fordi det utenlandske internettapoteket tilbyr et stort utvalg av legemidler med lavere 
priser enn i Norge (8). Man slipper å betale for konsultasjon hos lege og stå i kø på 
apoteket. For noen individer er anonymitet viktig, det kan dreie seg om temaer som 
ikke de ønsker å ta opp med legen sin som for eksempel vekt- og potensproblemer. 
Både potens og slankemidler er en gjenganger hos tollvesenet i tillegg til syntetiske 
designerdrugs (26). For privatpersoner kan det være umulig å se at legemidlet er falskt, 
ofte kreves det analyse av legemidlet for å fastslå innholdet. Helserisikoen ved å 
administrere for eksempel potensmidler med mye høyere dose enn det som er normal 
dose kan gi alvorlige bivirkninger som hodepine, arytmier og synsforstyrrelse (38). 
Særlig hjertepasienter kan få alvorlige følger dersom falsk Viagra brukes og kombineres 
med for eksempel nitroglycerin. Både nitroglycerin og Viagra virker vasodilaterende og 
kan føre til hypotensjon og er derfor kontraindisert (39).  
  
Forebyggende tiltak 
En markant økende utvikling av mengder og antall beslag i Norge (figur 1-4) krever 
forebyggende tiltak. Flere informasjonskampanjer gjennom media for allmenheten vil 
gjøre befolkningen oppmerksomme på risikoen ved å handle legemidler fra 
utenlandske internettapotek. På SLV sine internettsider finnes det informasjon om 
risikoen ved kjøp av ulovlige og falske legemidler på internett og hva man skal være obs 
på. Kanskje burde dette synliggjøres mer i andre medier også. Legemiddelverket i 
Sverige har laget en informasjonskampanje på oppdrag fra regjeringen om risikoen ved 
kjøp av falske og farlige legemidler som selges på internett. Internettsiden har adresse 
crimemedicine.com (40) og viser blant annet i hvilke omstendigheter tollvesenet finner 
en gjemt kjellerfabrikk. Ulovlige internettapotek drives av organisert kriminelle på 
tvers av landegrenser som er vanskelig å få stoppet (12). Operasjon Pangea utgjør et 
samarbeid mellom flere land og formålet er å stanse ulovlige internettapotek og det 
kriminelle nettverket (15). Ved at flere internettapotek stenges vil de helse og 
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samfunnsøkonomiske problemene bli færre. Infeksjon forårsaket av bakterier krever 
ofte en laboratorietest på legekontoret (odling) før rett type antibiotika forskrives av 
lege. Bestilling av antibiotika via utenlandske internettapotek uten kontakt med lege 
kan resultere i feilbehandling, terapisvikt, interaksjoner, og alvorlige bivirkninger. 
Ukritisk bruk av antibiotika kan påvirke resistensproblematikken. Når EU har fastsatt 
logo med nasjonale opplysninger for godkjente aktører som selger legemidler over 
internet (20,21), vil det være enklere for den norske befolkningen å vite hvilke 
internettapotek som driver lovlig. Dette vil sikre en tryggere handel av legemidler for 
nordmenn via internett. Norsk lov gir begrensninger i muligheten for handel av 
reseptbelagte legemidler fra internettapotek i EØS land. Dette krever at den enkelte 
person må sette seg godt inn i regelverket (4).  
 
Norsk internettapotek 
I dag selges kun OTC, kosmetikk, kosttilskudd, og andre handelsvarer via lovlige 
internettapotek i Norge og import av RX legemidler kommer derfor fra utenlandske 
internettapotek. Helse og omsorgsdepartementet vil åpne for forsendelse av RX via 
norske internettapotek, (23) noe som vil gi både fordeler og ulemper. Mennesker som 
bor i distriktene kan ha lang vei til nærmeste apotek, og skal kunne bestille sine 
reseptbelagte legemidler fra hjemmet. Dette vil bety at de kan vente noen dager før 
legemidlene kommer i posten. Ulempen med denne løsningen er at deler av den 
personlige kommunikasjonen i ekspederingen blir borte når det ikke er direkte dialog 
ansikt til ansikt. Ved å åpne for salg av RX legemidler via internett kan det også bli 
legitimt å handle fra utenlandske internettapotek. På denne måten øker 
markedsandelen til de ulovlige internettapotekene fordi det blir flere som handler sine 
legemidler på internett.        
 
Analysemetoder 
GS-MS er en kjemisk analytisk metode som tollaboratoriet bruker til å identifisere 
beslag. Metoden tar tid og krever utdannede personer, men den gir nøyaktige svar på 
hva som er innholdet i farmasøytiske preparater. Identifiseringen gjør det mulig å 
anmelde mottaker på bakgrunn av enten narkotikaloven eller legemiddellovgivningen 
(26). Hyperspektral bildeanalyse utviklet av svenske UmBio i Umeå gjør det mulig å 
analysere raskere enn GC-MS. Metoden har fordel ved at den ikke krever forberedelse 
av analysemateriale før screening (29,30). Dette gjør at metoden er mer tidsbesparende 
enn GC-MS der analysematerialet må fortynnes først (26). Hyperspektral bildeanalyse 
vil egne seg til bruk hos for eksempel Tollvesenet for kontroll og identifisering av 
legemidler som blir importert til landet. Resultater fra en nylig forskning er blitt 
publisert i Journal of Chromatograpy (41). Ved bruk av spesialutstyr kan den 
avanserte scanningteknikken oppdage 80 stoffer som kan erstatte innholdet i tre av 
legemidlene mot eretil dysfunskjon (Viagra, Cialis og Levitra). Metoden er utviklet av 
forskere ved unversitetet i Monteral, Canada. Den nye metoden gjør det mulig å 
oppdage falske legemidler på kortere tid. Metoden gir svar etter ti minutter, 
sammenlignet med den gamle metoden som ga svar etter 50 minutter (41). Det kan 
være at disse metodene, som gir raskere svar, blir fremtidens mest brukte 
analysemetoder.      
 
Ny lovendring 
Salg av ulovlige og falske legemidler er en lukrativ bransje og drives av organiserte 
kriminelle der penger står i fokus (11). Falske legemidler krever verken profesjonelt 
utstyr eller et laboratorium for at produksjon skal finne sted. En garasje, en kjeller, eller 
en bakgård er mulige produksjonssteder (7). De strenge kravene til good manufacturing 
practice (GMP) er utelatt og legemidlene blir ikke kvalitetssikret. Kanskje produseres 
tramadol og Viagra i en og samme maskin. Den som formidler og står bak 
legemiddelinformasjon via internettapotek har kanskje ikke lisens som lege eller 
farmasøyt. Tollvesenet sender tilbake til avsenderland beslag. Dette øker faren for at 
legemidlene på nytt blir sendt til Norge og kanskje slipper gjennom tollkontrollen og 
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havner i postkassen. Privatimport av legemidler er en trussel mot folkehelsen og et 
økende problem internasjonalt. Derfor ønsker helse og omsorgsdepartementet 
lovendring i legemiddelloven med tiltak mot ulovlige og falske legemidler. Forslaget gir 
tollvesenet rett til hjemmel for beslagleggelse og destruksjon av legemidlene som blir 
forsøkt ulovlig importert (10). Lovendringen trer i kraft 1.juli i år (42). Denne 
lovendringen vil gjøre det mindre attraktivt å sende legemidler via post til Norge.    
 
Internasjonalt problem 
Falske og ulovlige legemidler er et større problem i utviklingsland enn i industriland 
(9). Myndighetenes mangel på menneskelige ressurser og midler gjør at det er 
vanskelig å overvåke og kontrollere distribusjon og produksjon av legemidler (19). Mer 
forskning kreves for å få et mer nøyaktig bilde på hvor stort omfanget av ulovlige og 
falske legemidler er i Norge og globalt. Her finnes det nok mange skjulte tall som ikke 
er beregnet, statistikk fra tollvesenet i Norge per i dag viser en utvikling som er økende 
og går i feil retning. Norge har strenge tollregler for innførel av legemidler og i andre 
land der reglene ikke er like godt regulert vil kanskje problemet være større. Det har 
vært vanskelig å finne informasjon knyttet direkte til konsekvensene av handel via 
internett. Bakgrunnen for eksempler fra utlandet i oppgaven er fordi det er vanskelig å 
finne rapporter på dette i Norge. Det kan antas at forfalskede legemidler stort sett 
kommer fra handel over internett men det trenger ikke være slik.            
 
Styrker og svakheter  
I resultatet under punkt 4.1 finnes det kun en referanse. Denne referansen baseres på 
personlig kontakt via e-post. Tilsendt statistikk er brukt som bakgrunn for resultatene. 
Dessverre er ikke disse tallene publisert på andre internettsider, da de er hentet fra 
interne systemer hos tollvesenet. En forenklet graf av beslaglagte legemidler finnes på 
tollens hjemmesider. Grafen strekker seg fra år 2008 -2013 men er ikke like detaljert 
(25).  
 
Intervju ved tollaboratoriet ga muligheter til å forberede spørsmål på forhånd. Dette gir 
mulighet til å tenke gjennom hvilke spørsmål og hvordan de skal formuleres. Personlig 
kontakt basert på strukturerte spørsmål er en bra måte å samle inn relevant 
informasjon til oppgaven på. Den personlige kontakten gjør det også mulig å 
fortydeliggjøre og utdype spørsmålene, og notere ned det som blir sagt. Ulempen med 
intervju er å notere stikkord og store mengder informasjon samtidig som flere snakker. 
Et opptak av intervjuet skulle kunne gjøre det lettere å sammenfatte informasjonen på 
et senere tidspunkt. Spørsmålene ble laget på et tidlig tidspunkt i oppgaven. Ved dette 
tidspunktet var ikke retningen for oppgaven helt klar og spørsmålene ville mest 
sannsynlig vært forskjellig. Kostnader og tidsbruk ved reise er en annen ulempe. 
Intervjumetoden gir også mulighet for oppfølgingsspørsmål som dukker opp underveis 
hos intervjuobjektet og intervjuer. Observasjonsbias er mulig systemisk feil ved 
intervju. På grunn av individuelle forskjeller kan resultatet av observasjonene som ble 
gjort ved besøket på tollaboratoriet kan gi forskjeller i tolkning. Tolkningsfeil av det 
som blir sagt kan gi et forvrengt resultat. Det finnes ikke vitenskapelige studier på dette 
området i Norge. Bakgrunnen til dette kan være begrenset forskning på dette området 
og at problemet ikke er like stort i Norge som i andre land. Studier kreves for å få et 
bilde på det økende omfaget av problemet i Norge. Begrensninger i oppgaven ga 
vanskeligheter med å finne vitenskapelige originalartikler for å besvare mine spørsmål.    
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6. Konklusjon 

Falske legemidler er et økende problem internasjonalt, og tall fra tollvesenet viser at 
også i Norge er tallene økende når det gjelder mengde og antall beslag de siste 10 årene. 
Tollvesenets analyser og visuelle kontroller er viktige i kampen mot falske og ulovlige 
legemidler. Det er også viktig å finne nye metoder for og raskere kunne analysere. 
Internasjonalt samarbeid er et viktig grep for bekjempelse av organiserte kriminelle 
som tjener penger på ulovlig og falske legemidler solgt over internett. Et godt 
samarbeid vil føre til færre helse og samfunnsøkonomiske konsekvenser.  
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9. Vedlegg 1     
 
 

Telefonintervju med Mette Eng 
Stilling: seniorrådgiver, Statens Legemiddelverk (SLV) 

 
1. Er det et økende problem med kjøp av legemidler på internett?  

 
2. Informasjon om Operasjon Pangea?  

 Hvordan arbeider dere?  

 Hvilke ulike analysemetoder bruker dere?   
 
3. Andre tiltak som gjør for å oppdage falske og ulovlige legemidler?  

 
4. Gjelder falske og ulovlige legemidler kun fra utlandet?  

 
5. Har du noen tall/statistikker på dette som jeg kan få tilsendt? Tenker på 

mengder som blir oppdaget og hvilke legemiddelgrupper som “går igjen”?  
 

6. Hva vet du om posten sin rolle i denne sammenheng?  
 
 

7. Har du andre kontaktpersoner du kan tipse meg om ?  
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10. Vedlegg 2.  
 
 

Spørsmål til tollvesenets laboratorium besøk 
 

1.  Hvilke legemiddelgrupper/legemidler blir mest beslaglagt? 
 

2.  Hvilke legemidler/legemiddelgrupper blir mest analysert på laboratoriet?   
 

3.  Endring i loven; Hjemmel for at tollen kan destruere selv, slipper å sende tilbake til 
avsenderland, positivt? negativt?   

 
4.  Hvordan kontrolleres en pakke ved tollen ?, før den eventuelt blir sendt til 

laboratoriet?  
(Tenker da på hva avsenderland, designet på pakken og lignende, visuell kontroll).  
 

5.  Operasjon Pangea:  
 

 Settes ekstra ressurser inn i denne tidsperioden? 

 Hvordan er samarbeidet med SLV, politiet, mattilsynet?   

 Det som blir beslaglagt, meldes til Interpol? Eller jobber politiet med 
etterforskning for å stenge ulovlige internettapotek?   

 Vet du/dere om det har blitt solgt legemidler fra såkalte internettapotek fra 
Norge?  

 
6.  På bakgrunn av tall/statistikk jeg har fått av Andreas Fosse, vises en markant økning 

fra år 2010/2012 – 2013 i mengde beslag og antall av farmasøytiske preparater:  
(mine tanker om hva det kan skyldes) :  

 
6 a) Skyldes dette bedre analysemetoder på labben? , økte ressurser ? 
 
6 b) Økt antall bestillinger/forsendelser med legemidler bestilt fra internett?  

 
6 c)  Skyldes det endringer på narkotikalisten fra SLV? Noe som gjør at dere kan    
beslaglegge legemidler som før ikke stod på listen? (narkotika o.l).   
 
 

 Jeg vil også ta bilder av de ulike analysemetodene og observere på laboratoriet.  
Spørsmål:  
 

 hvilken/hvilke analysemetode er mest brukt?  

 Måles mengden aktiv substans?     

 Hvor raskt gir analysen svar?  

 Hvis det er et falskt legemiddel, hvordan går prosedyren videre?  
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