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OPPHEVING AV LEGEMIDDELFORSKRIFTEN § 13-4 

Vi viser til høringsbrev datert 15. april d.å. Mediebedriftenes Landsforening 

(MBL) er mediebedriftenes bransje- og utgiverorganisasjon. MBL skal bidra til 

å styrke og verne ytringsfriheten, pressefriheten og informasjonsfriheten som 

grunnleggende verdier i et demokratisk og åpent samfunn, og arbeider for gode 

og stabile rammebetingelser som fremmer et mangfold av økonomisk sunne 

medier.  

Organisasjonen teller over 320 medlemsbedrifter, herunder 181 avisbedrifter, 13 

fjernsynsselskaper og 16 magasin- og ukepressebedrifter. Også 

annonsesamkjøringer og enkelte reklamebyrå/mediebyråer er medlem hos oss. 

Medlemmene omsetter for nesten 20 mrd. kr, og sysselsetter rundt 15 000 

personer.  

MBL er enige med Legemiddelverkets vurdering av mediesituasjonen. Vi er 

opptatt av at reguleringer av innholdet i medier så langt som det er mulig bør 

være teknologinøytrale. Først og fremst fordi konkurransevilkårene mediene 

imellom blir skjeve, men også fordi det blir svært utfordrende for mediene å 

forholde seg til flere forskjellige regelsett avhengig av hvordan de velger å 

publisere sitt innhold. 

 

De norske aktørene er små sett i internasjonal sammenheng, og konkurrerer også 

med utenlandske produsenter og medier. Det er derfor viktig for oss og våre 

medlemmer at det norske regelverket mht markedsføring legges tett opp mot de 

regelverk konkurrentene følger. Særnorske krav som gir mer tyngende 

reguleringer vil svekke de norske aktørene i konkurranse med utenlandske 

kringkastere, produsenter m.v.  

 

MBL har tidligere tatt til orde for å oppheve forbudet mot reklame for reseptfrie 

legemidler på fjernsyn. Vi støtter derfor Legemiddelverket når det nå foreslås å 

oppheve legemiddelforskriftens § 13-4. Vi er også enige i at 
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påminnelselsreklame bør tillates også for reseptfrie legemidler. For øvrig viser 

vi til TV2 høringsuttalelse.  
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