
Innst. O. XVm., 
(1963-64) -

Innstilling_ fra sosialkomiteen om lov om legemidler og gifter m. v. 
· (Ot. prp. nr. 28.) 

Til Odelstinget, · 

Inni~ed;ning~ 
.· . -Proposi~jo~en; om. :ny lov om legemidler og 
gifter ~.,v. bygger.x _alt vesentlig 'på Apotek~ 
lovkomiteens Innsbllmg II, som følger som 
særskilt vedlegg til proposisjonen. Komiteens 
Innstilling I, som: dekket den ene del av man
datet, · ble fremlagt med Ot. prp; nr. 59 for 
1961-62 om lov oni drift av apotek m. v., jfr. 
Innst. O. XVII for 1962-63 og lov av 21; juni 
1963, som er· satt i kraft fra ·1. januar 1964: 
Denne lov inneholder besteriirrielsene om selve 
apotekvirksoinheten, apotekenes organisasjons
form, rettigheter og plikter m. v. Dessuten er 
inntatt regler om Ieg,ers., veterinærers og tann
legers adgang til å levere legemidler til pasi-
enter. · · 

Etter punkt 2 i sitt mandait skulle Apotek
lovkomiteen også. legge fram forslag om «revi
sjon og samoroning av den ::;ærUge lovgivning 
om legemidler og apotekvesen». · · · 

I henhold hertil har komiteen i sitt lovutkast 
i Innst. n tatt sikte på så vidt mulig å samle 
i en ny lov om legemidler og gifter m; v; alle 
bestenlinelser utenom apoteklov~en om tilvirk
ning, handel, innførsel og utførsel av legemid
ler, gifter, helsefarlige stoffer og visse andre 
varet. Komiteen fant likevel at bestemmelsene 
om N'orsk Medisinald.epotsenerett og handels
rett for ·slike· varer fortsatt burde' stå i loven 
om Norsk Medisinaldepot. Departementet fin
ner det naturlig at en ny lov om legemidler 
og gifter m. V. også omfatter ·bestemmelsene 
om Norsk Medisinaldepots enerett og rett til 
innførsel, utførsel og sailg av slike varer. De
partementet har derfor tatt bestemmelser her~ 
om i:im i sitf lovforslag og·foreslår §§ 1-'-3og 
12-13 i lov av 27. februar 1953 oni Norsk Medi
sinaldepot opphevet. Resten av loven om Norsk 
Medisinaldepot (bestemmelsene . om depotets 

organisasjonsform m. v.) blir fortsatt gjel
dende inntil det i medhoid av en eventuell ny 
lov om statsbedrifter blir truffet andre bestem
melser. Spørsmålet har vært forelagt for 
NMD.s styre som den lQ'. november 196>3 har 
u.ttalt: 

«Styret kan være enig i at de nevnte ·be
stemmelser (~~ 1::-3lloven om No~rsk Medisi
nal4epot) naturhg hører hjemme i den nye 
al~nnnehge ~ov om omsetning m. v. av lege
m!dle:r og g~fter; og man vil derfor ikk,e nå 
reise Innvending mot Departementets fo,rslag.» 

.Forutsatt at NMD.s organis.asjonsform m. v. 
bhr ordnet. etter nye lovbestemmelser om stats
hedrifter (statsselskaper) mener styret detbør 
overveies å oppheve Medisinaldepotloven helt 
og går ut fra at styret seinere får anledning 
til å uttale seg herom. Styret anser det som 
en fordel om de forskjellige endringer li loven 
o.m NMD såvidt mulig blir foretatt samtidig. 

Dell foreslåtte lovrevisjon :vil etter det an
førte omfatte følgende någjeldende lover: 
1. Lov av 3.juli 1914 om tilvirkning av gifter 

· og apotekvarer. 
2. Lov av 1. juni 1928 om opium m. v. 
3. Lov av 2. mai 1930 om oppbevaring, sen

eling og omsetning av helsefarlige stoffer. 
4. Lov av· 8. mars 1935 om handeisnæring, 9. 

kap. (§§ 97-lOi). 
5. Lov av 24. juni 1938 om innfø~rsel av apo

tekvarer og gifter, samt om handel med 
gifter,· farmasøytiske spesi.alpreparater og 
en del andre varer. · · 

6 .. Lov av 27. februar 1953 om Norsk Medisi
. naldepot §§ 1-3 og 12:-13. 

7. Lov av 21. jurii 1956 om brennevin og vin 
til medisinsk bruk. 

I handelslovens § 97 foreslås inntatt de nød
vendige bestemmelser om forholdet til handels-
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lovgivningen og henvisning til at handelen ligere var bare omsetningen innenlands regu-
med legemidler og gifter for øvrig ordnes ved lert, mens enhver kunne innføre varer til eget 
særskilt lov. De øvrige nevnte bestemmelser 'bruk eller til bruk i sin lovlige næriing. Det var 
foreslås opphevet. ikke gjort unntak for legemidler eller andre 

K o m i te en er enig i departementets for- «medisinske stoffer». Etter loven av 1904 skulle 
slag om omfanget av lovrevisjonen, og anser legemidler og andre apotekvarer bare innføres 
det som en fordel både for de offentlige myn- av apotek og kjøpmenn som hadde salgstilla-
digheter og de interesserte nærings·drivende og telse og av fabrikanter, håndverkere og enkelte 
andre som har bruk for bestemmelsene at dette andre som trengte varen i sin virksomhet. 
innfløkte og vanskelig tilgjengelige ~ovstoff nå Loven av 1904 ga muligheter for en selv-
blir samlet i en lov. ~ , .· stendig engros:handel med legemidler m. v. og 

Apoteklov komiteens Innstilling IT har. vært førte etter hvert til at norske medisingrossister 
forelagt de øvrige interesserte departementer, __ .· overtok det meste av importen og leveransene 
landets fylkesmenn og fylkesleger, nærings- til apotek. 
organisasjoner og andre interesserte institu- Bestemmelser om tilvirkning av gifter og 
sjoner og organisasjoner til uttalelse. apotekvarer . utenfor apotek b·le :gitt ved lov 

De innkomne uttalelser foreligger som av 3 .. juli 1914 .. For slik tilvirkning kreves sær-
utrykte vedlegg til proposisjonen. Det er ikke skilt tillatelse. Loven er fremdeles gjeldende og 
fremkommet genereUe innvending·er mot om- det er i henhold til denne våre farmasøytiske 
fanget av lovrevisjonen eller lovforslaget. fabrikker har sine tilvirkertillatelser. 

Kom i te ·en. har dessuten hatt benvendel- Loven av 16. mai. 1904 ga hjemmel for å 
ser fra representanter for den farmasøytiske forby salg av legemidler hvis sammensetnin-
industri og fra Norges Apotekerforening. gen ble hemmeligholdt eller prisen sto i sterkt 

Historikk. 

Det vises til proposisjonen s. 6-7 og Apo
teklovkomiteens innstilling s. 6-9 og 20~22. 

De første lovbestemmelser om apotekvirk
s6mhet og handel med «apotekvaller» kom alt i 
1600-årene, og ble samlet i en fa,r.ordning av 
1672, som med noen endringer dannet grunn
laget for vårt apotekvesen helt frem til apo
tekloven av 1909-. Apotekene hadde enerett til 
salg av gifter og legemidler og 11ett til å for
handle visse andre varer. Handelsloven av 1842 
opprettholdt bestemmels·ene om at gifter og 
visse «medisinske stoffer» skulle være unntatt 
fra den alminnelige kjøpmannshand·el, og over
lot til Kongen å bestemme hvilke varer som 
skulle være gjenstand for apotekenes enehan
del. Samtidig fikk kjøpmenn adgang til engros~ 
handel med apotekvarer som ikke var giftige. 
Nye bestemmelser om engros-handelen ble gitt 
ved lov av 16. mai 1904. Kjøpmenn som fylte 
kravene for å få .apotekbevilling kunne p.å nær
mere vilkår få tillatelse av departementet til å 
forhandle legemidler og gifter m. v: til apotek 
og andre handelsberettigede, til fabrikanter, 
håndverkere og visse andre. For vis.se gifter til 
teknisk bruk kunne slik 'tillatelse gis av pou.:. 
tiet også til andre kjøpmenn.· · 

I de seinere handels:lover av 1907, 1929 og 
1935 er disse bestemmelsene om handelen med 
apotekvarer og gifter i det ves•entlige opprett
holdt. Salg av slike varer må bare foregå fra 
apotek og andre som har særskilt tillatelse 
til det. · 
, Innførsel av apote.kvarer ble det også gitt 

bestemmelser om i loven av 16. mai 19>04; Tid-

misforhold til det oppgitte innhold. Etter hvert 
viste det seg imidlertid at loven ikke ga myn.;. 
dighetene adgang· til å føre tilstrekkelig kon
troll med den strøm av fabrikkpreparater som 
kom· på markedet. Tilvirkerloven av 1914 etab
lerte en viss kontroll med den innenlandske 
tilvirkning, men ikk·e med preparater som ble 
innført fra uUandet i bruksferdig fonn. Ved 
lov av 22. juni 1928 ble det derfor gitt særlige 
bestemmelser om handel med farmasøytiske 
spesialpreparater og om avertering og annen 
reklame for legemidler i alminnelighet, samt 
for apparater som tilskrives medisinsk virk
ning. Fa.rmasøytiske spesialpreparater kunne 
nå ikke bringes i handelen uten tUlatelse, som 
skulle gis på grunnlag av en, bestemmelse av 
preparatets navn, art, sammensetning, inn
holdsstoffenes kvalitet og renhet,. pris, etikett, 
bruksanvisning og påtenkt· reklame. Særlig 
skulle det tas hensyn til preparatets medi.sin.;. 
ske berettigelse, at prisen ikke sto i misfor~ 
hold til preparatets verdi, og til at reklamen 
ikke skjedde på en svindelaktig eller upassende 
måte. · 

Loven oznfatt•et også bestemmels.ene om inn-
førsel av apotekvarer og gifter og den tidligere 
lov av 1904 ble opphevet. Samtidig ble Kon
trollaboratoriet for .farmasøytiske- spe.sialpre
parater (Spesialitetskontrollen) opprettet. Lo
ven ble revidert og omarbeidet. ved lov av 24. 
juni 1938 som fremdeles gjelder: 
· Særskilte lovbestemmelser om narkotika ble 
gitt i 1913 'Og avløst av någjeldende lov .av 
l .. juni 1928 om opium m. v. Om brennevin og 
vin til medisinsk bruk ble: det gitt bestemmel
ser i egen lov i 1923,, seinel"e· avløst av lov ·av 
21. juni 1956. 
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Ved lov av 14. jrini 1890, seinere avløst av 
lov av 2; mai 1930,. ble det gitt bestemmelser 
om·. omsetning m. v. av ·helsefa:dige stoffer, 
dvs~ stoffer som ikke kommer inn under lov• 
bestemmelsene om. «gifter og apotekvarer>). 
Lovene om opium, om brennevin og vin til 
medisinsk bruk og om helsefarlige stoffer er 
blainkettlover som gir adniiriistrasjonen hjem
mel til å utferdige nærmere regler. 
· Norsk MedisinaJdepot ble opprettet i hen
hold til lov av 27. februar .1953 og fikk etter 
loven enerett tn innførsel, utførsel ;og ·engros
salg av de :apotekvarer' og gifter som Korigeri 
bestemmer. Loven ble satt i kraft fra 1. no
vember 1957, og det ble ved kgl. res. av 27. 
september 1957 gitt bestemmelser om hvilke 
varer soni skulle omfattes~av depotets· enerett. 

·- Med hjemmel i de forskjellige foran. nevnte 
lover er det gitt en limg rekke forskrifter m. v. 
om tilvirkning, salg, innførs·el osv. De viktigste 
av de nå gjeldende bestemmelser er: 

Plakat av 26. februar 1'954 som gir bestem
melser om hva. som skal regnes Som «gifter og 
apotekvarer» og dermed komme inn under lov
bestemmelsene herom. 

Forskrifter av 30; juni 1941 om innførsel og 
omsetning av apotekvarer og gifter, som også 
inneholder· de s~rlige regler om farrrias.øytiske 
spesiialpreparater. . · .· 

Forskrifter av 5. februar 1954 om helsefar-
lige stoffer. . 

· Alminnelig·e merknader til .lovutkastet. 

. Lovens omfang og /Or'ff!ål. m. v. 

· Det vises til det som er sagt i innledningen 
om omfanget av lovrevisjonen. Loven skal etter 
§ 1. gjelde for legemidler og visse andre varer 
til medisinsk bruk, og for gifter og helsefarlige 
stoffer. Loven ska[ ikke gjelde for varer- som 
kommer inn under lovgivningen om plante
vernmidler (jfr. lov av 5. april1963). 

For de varer loven omfatter gir den bestem
melser om tilvirkning, salg, innførsel, utførsel, 
sending, oppbevaring m. v. 

Om lovens formål har Apoteklovkomiteen 
bl. a. uttalt: 

. «Formålet ... er ut fra. rent. helsemessige 
hensyn å skaffe grunnlag for en effektiv .kon
troll med tilvirknin2' 02' · omsetning av lege
midler, gifter· og helsefarlige stoffer og visse 
andre varer til medisinsk- bruk. Denne lov~ 
givning berører . . . også store næringsinter
esser innenfor handel, landbrUk m. m .. Disse 
interesser er ikke alltid i samsvar med det 
som er påkrevd eller- ønskelig ut fra helse
messige hensyn. Når det i medhold av loven 
skal gis forskrifter eller bestemmelser, eller 
treffes avgjørelser i ·enkelt~tilfelle, må det der
for som regel foretas en interesseavveining 
hvor kommersielle og økonomiske interesser 
i alminnelighet må stå tilbake for hels•emes-

sige hensyn. På den annen side må denne lov
givning ikke brukes til å gjøre innskrenknin
ger eller inngrep som ikke er diktert av helse
messige hensyn.» 

Apoteklovkoinite(m peker videre på at det 
for legemidler og visse andre var·er til medi
sinsk bruk .bør gis besteiDinelser som både sik
rer at de legemidler m. V. som bringeS i han· 
delen er gode og effektive og at varene ikke 
misbrukes eller· gjØr helseskade. For gifter og 
helsefarlige stoffer til teknisk og annet ikke 
medisinsk bruk må bestemmelsene gi grunnlag 
for kontroll med at tilvirkning, utlevering, opp
bevaring m. v.. skjer på betryggende måte så 
feiltagelser og uforsiktig omgang ikke gir an
ledning til helseskade. Komiteens forutsetning 
er derfor at bestemmelsene om legemidler og 
andre varer til medisinsk bruk skal gi hjemmel 
for å gjennomføre både kvalitetskontroll .og 
sikkerhetsregler,. mens bestemmelsene om gif
ter og hels.efa.rUge stoffer bare skal nyttes til 
å: gi de sikkerhetsregler som anses påkrevd av 
helsemessige grunner. 

Departementet· har sluttet se.g til dette. og 
komiteen er ·enJg. . 

·Komiteen· forstår det slik at det frem
lagte_ lovforslag i -det vesentlige går ut på en 
samllng, koordinering og a jour-føring av be
stemmelsene på dette område; uten større prin
sipieHe endringer i den bestående rettstilstand. 
Etter forslaget vil hele vår nåværende apotek
lovgivning som finnes i 8-10 forskjellige lover 
bli samlet i to lover, nemlig den nye apoteklov 
av 21. j~i 1963 og den nå foreslåtte lo·v o·m 
lege:rnidler og gifter ro. v. Det er klart at dette 
innebærer en betydelig forenkling og lettelse 
for alle som har bruk for bestemmelsene. 
Komiteen· har bemerket at forslaget i me
get stor utstrekning ·Overlater til administra
sjonen. å gi. utfyllende forskrifter og er klar 
over at dette er nødvendig, Lovforslaget gir 
klarere og videre hjemmel enn før for A gi de 
regulerende bestemmelser som er ønskelige av 
helsemessige grunner. Samtidig er lovteksten 
formet slik at. bestemmelsene såvidt mulig vil 
kunne tilpasses de praktiske behov som måtte 
melde seg til enhver tid. . 

K o m it e e n anser det ikke nødvendig å 
gå nærmere inn på alle detaljer i lovforslaget, 
idet dette som n(wnt i stor utstrekning e:l' av 
rent lovteknisk karakter og angår rent faglige 
spørsmål. . K o ·m it e e n innskrenker derfor 
sine v'idere. merknader i det vesentllg·e til de 
punkter det har vært ue:nighet om. 

Imidlertid fremsatte stortingsrepresentanten 
Svenn S t r a y den 15. mars i år nedennevnte 
forslag til endri.riger i Lov om Norsk Medisi
naldepot av 27. februar 1953 nr. 1: 
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l; 

.I lov o;m NorskMedi.sinaldepot av 27. febru~r 
1953 foretas følgende endringer: . 

§ 1, førs.te ledd, endres sUk at istedenfor 
ordene. «har enerett til» sett,es «skal drive». 

l samme paragrafs annet avsnitt endres til
svarende ordene «har videre enerett til» slik 
at det isteden settes «skal videre drive». 

I samme paragraf, 2. ledd, op,pheves nest 
siste og siste avsnitt. · 

§ 12 oppheves. 
§ 13 oppheves. 

H. 
Denne lov trer i kraft straks. 

. Dette forslag ble r,eferert i Odelstingets møte 
23. april i år og besluttet sendt Regjeringen, 
og ble av Statsrådsekretariatet sendt videre til 
Sosialdepartementet. Den 14. mai i år mottok 
sosialkomiteen følgende brev fra Sosialdepar
tementet: 

«Sosialdepartementet skal bemerke : . · 
I Ot. prp. nr. 28 for 196.3-64, Om lov om 

leg·emidler og gifter m. v., fremsatt ved kon
gelig resolusjo·n av 7. ~ebruar 1964:, er de para
grafer som er nevnt 1 representanten Straya 
forslag foreslått opphevet, jfr. ~ · 46 i departe
mentets utkast til lov. 

· s,om det fremgår av departe,mentets, merk
nader om «Lovens omfang og. formål» s. 7--8 
i pr,oposisjonen, har departementet funnet 
det naturlig å ta bestemmelsene om N o·rsk 
Medisinaldepots enerett og rett til innførsel, 
utførsel og salg inn i den nye lov og oppheve 
bestemmelsene herom i loven om Norsk Me~ 
dislinaldepot.. De nye bestemmelser om Medi· 
.sinaldepotets enerett er inntatt i departemen
tets lovutkast § ~ for så vidt. angår legemidler 
og § 36 for så VIdt angår gifter. Betegnelsen 
«apotekvarer» nyttes ikke i lovforslaget. De 
foreslåtte nye bestemmelser medfører ikke 
reelle endringer i omfanget av Medisinalde
potets enerett, som vil kunne opprettholdes i 
samme utstrekning som etter loven om Norsk 
Medisinaldepot. . 

Sosialdepartementet er fremdele,s av den 
oppfatning at Norsk Medisinaldepots enerett 
bør opprettholdes, og at bestemmelsene herom 
bør overføres fra loven om Norsk · Medisinal~ 
depot til den for,eslåtte lov om leg·emidler og 
gifter m. v. . · 

Sosialdepartementet antar forslaget om opp
hevelse av Norsk Medisinaldepots enerett bør 
behancUes sammen ·med Ot. prp. nr. 28 for 
1H63-64, og at eventuelle endringsforslag bør 
fremmes i forbindelse hermed. Skulle forsla
get om opphevelse av eneretten få tilslutning 
ii Odelsting og Lagting bør §§ 6, 7 o~ 9 i ut
kastet til lov om legemidler og gifter · m. v. 
omarbeides, og § 36 utgå.» 

Under henvisning til forslaget fra stortings
representanten Svenn S t r a y fremmet så et 
mindretall i sosialkomiteen,· representantene 
Fos da hl. og O w ren fø,lgende forslag tU 
endring i neden.nevnte pa.ragrafer: 

§ 6, første },edd, endres til· å Jyde: 
Legemidler må,: med de unntak som er fast

satt i eller i medhold av lov, bare selges av 
apotek, Norsk Medisinaldepot og annen medisi
nalgrossist godkjent etter§ 10. 

§ 7 endres til å lyde: 
Norsk. Medisinald,epot og andre medisinal

grossister godkjent etter § 10 har enerett til: 
l. Salg til apotek av legemidl,er og andre stof

fer, droger ·og preparater som skal nyttes 
til fremstilling av legemidler .. 

2. Innførs,el og utførsel av legemidler. 
Departementet kan ved alminnelige forskrif

ter eller i det enkeUe tilfelle gjøre unntak fra 
denne enerett; 

Norsk Me·disinaldepot ·har rett til å s.elge 
andre varer som :nyttes i helse- og s,ykepleie 
ener som vanligvis selges fra apotek. 

§ 8 skal lyde: 
Leg,emidler kan. Norsk Medisinaldepot ·og 

andre godkjente medisinalgrossister bare selge 
til: 
1. Apotek. 
2. Tilvirkere som har tillatelse etter § 4. 
3. Kjøpmenn som i medhold av § 9, annet 

ledd, har tillatelse til å selge samme vare. 
4. Offentlige og offentlig godkjente laborato

rier og vitenskapelige institusjoner og an
dre lignend,e institusjoner eller bedrifter, 
etter departementets nærmere bestemmelse. 

Varer som regnes som legemidler etter denne 
lov kan etter regler som gis av depart·ement·et, 
selges til andre avtagere enn. nevnt foran, når 
det er godtgjort at varen skai nyttes tu tek
nisk, vitenskapelig eller annet ikke medisinsk 
bruk. 

Depatrementet kan gi tillatelse til å selge 
visse legemidler direkte til sykehus eller andre 
medisinale anstalter. 

§ 9, første ledd,. skal lyde: 
Tilvirkere som har tillatelse etter § 4, kan 

selge legemidl·er som de selv har tUvirket til 
Norsk Medisinaldepot eller annen godkjent 
medisinalgrossist. 

§ lO skal lyde: 
Den som. vil drive ·Emgros-omsetning av lege-

midler må ha Kongens' godkjennelse. . 
·Kongen gir alminnelige forskrifter om inn

førsel og omsetning> av legemidler, . herunder 
om . deklarasjon, om erklæringer eller attester 
som skal gis eller skaffes. ved kjøp ener innfør
sel, og om forsiktighetsregler som skal iakttas 
ved utlevering:· · • 

§ 34, fØrste ledd, nr/2, skai ly:de:. . . . . . 
2. Norsk Medisinaldepot og. medisinalgrossist 

godkjent etter § ip. · · : · 
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§ 35, første ledd, nr. 1, skal lyde: 
1. Norsk Medisinaldepot og medisinalgr.cissist 

godkjent etter § 10. 

§ 47 skal lyde: 
Fra den tid denne lov trer i kraft gjøres føl

gEmde endringer i lov av 8. mars 1935 om 
handelsnæring: . · 

'. 
9. kapitel. 

Ove.rskriften skal lyde: . 

Handel med legemidler og gifter m. V; 

§ 97 skal lyde: . 
. Legemidler og·gifter må, .når ikke annet. er 
fastsatt i lov, bare selge.s av apotek, Norsk 
Medisinaldepot, godkjent medisinalgrossist • ·og 
av tilvirkere og handlende som har særskilt . - . - . . 

tillatelse til slikt.· salg . 
. For øvrig som i proposisjonen. 
. M i n d r e t a Il e t, F o s d a h l og O w.r e n, 

henviser tU d;et lovforslag vedrørende endrin,g 
i Lov om Norsk Medisinaldepot av 27. februar 
;19531 nr. 1; som er fremsatt av r·epresentanten 
Stray; Sosialdepartementet har i brev: til sosial
komiteen av 14. mai 1964 gitt uttrykk for at 
dette lovforslag bør sees i ·Sammenheng med 
forslag til ny lov om legemidler og gifter m. v. 
Representanten Strays lovforslag tar sikte på 
å. oppheve Norsk Medisinaldepots . enerett til 
engros-omsetning av legemidler og gifter. 

M i n d re t a Il e t er enig .i at en slik 
endring i ·Norsk Medisinaldepots stiilling fore
tas, og mener .at dette mest hensiktsmessig 
kan gjøres ved ovennevnte endringer i proposi
sjonens forslag til lov. 

. MerkDa.der til de enkelte Jm;piitler og · 
paragrafer, 

Systematisk er lovforslaget bygget opp slik : 
Kap. I inneholder bestemmelser om hvilke 

varer som skal komme inn under loven. 
I kap. n-VIII er· samlet de særskilte regler 

om legemidler og visse legemiddelgrupper. 
Kap. IX omhandler visse andre varer til me

disinsk bruk. 
I kap. X er gitt bestemmelser om medisinsk 

reklame for legemidl·er m. v. . 
I kap .. Xl finnes bestemmelsene om gifter og 

helsefarlige· stoffer. 
Kap. XII-::XIV inneholder feHesbestemmelser 

for hele det område loven omhandler. . 

K a p~ I. Her en angitt hvilke varer som 
skal komme inn under loven . og hvorledes det 
s.kal avgjøres om en vare skal regnes som l~ege
middel, gift eller· helsefarlig ·stoff. I § 2 er 
gitt en definisjon av hva som skal regnes som 

legemidler. For øvrig er ~det overl.att til Kon
ge.n eller departementet å avgjøre hvilke varer 
som skal komme inn under Iovens bestemmel
ser, etter at forslag er innhentet fra et råd
givende utvalg. 

Utttykket «apotekvar,er~ er s.løyfet. Isteden 
betegnes varene ,som «legemidler:., «andre va
rer til medisinsk bruk», «gifter:~~. For øvrig 
svarer bestemmelsene stort sett til de som nå 
finnes i handels:lovens § 98. 

K a p. I I. Etter någjeldende bestemmelser 
må offisielle preparater (dvs:. preparater som 
er opptatt i den gjeldend·e farmakope) ikke 
tilvirkes _utenfor apotek. Apoteklovkomiteen 
foreslår bestemmelsen opprettholdt, men med 
adgang. til· å gjøre unntak på nærmere fast
satte vilkår. · Apotekerforeningen hevder at 
apotekene fortsatt ·bør ha enerett til produk~ 
sjon· av farmakopepreparater, mens Norsk 
Farmasøytisk-Kjemisk Industriforeni.ng frem
holder ·at, denne innskrenkning i industriens 
fabr.ikasjonsområde ikke kan være motivert av 
samfunnsinteresser, og kan skade industrien. 

Den faste farmakopekommisjon anser det 
mest rimelig at bestemmelser om hvor og av 
hvem legemidler skal fremstilles ikke fastset
tes i farmakopeen, men på annen måte, f. eks. 
ved Kgl. resolusjon. Departementet slutter seg 
til farmakopekommisjonens uttalelse, og fore
slår i § 4,. første ledd, at Kongen kan gi for
skrifter. om at ervervsmessig fremstilling av 
visse legemidler bare skal skje i apotek og at 
unntak fra bestemmelsen kan gj·øres på nær
mere vilkår. 

K o m i t e e·n er enig i at de nødvendige be
stemmelser bør gis· av administrasjonen, for 
så vidt det fremdeles av faglige grunner eller 
av hensyn til apotekvirksomheten som helhet 
anses påk.revd å opprettholde apotekenes ene
rett til fremstilling av visse legemidler. De 
øvrige bestemmelser i kap. IT ·er i det vesent
lige som før. Utenfor apotek må ervervsmessig 
tilvirkning av legemidler bare foregå i henhold 
til særskilt tillatelse, og bestemmelsen gir a.d
gang til den nødvendige offentlige kontroll 
med slik tilvirkning. 

K a p. I I I. I kapitlet er ut,en vesentlige rea
litetsendring,er innarbeidet de någjeldende reg
ler oin Norsk Medisinaldepots enerett til inn· 
førsel,. utførsel og engros-salg av legemidler, 
og bestemmelser om depotets salgsrett for slike 
varer. Unntak fra depotets enerett kan gjøres 
etter § 7, an.net ledd, jfr. § 9, annet ledd. 

Norsk Medisinaldepot foreslår en annen for
mulering av § 7, annet ledd, og går ut fra at 
de· bestemmelser som er fastsatt ved kgl. res. 
av 27. september 19157 i realiteten vil bli opp
rettholdt under den nye .lov og at unntakene 
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ikke er forutsatt å gå ut over den rami:ne som 
er satt. Det er også departem,entets forutset
ning at loven blir praktisert slik at det ikke 
oppstår noen uthuling av NMD.s enerett. 

K o m i t e e n s f l e r t a Il, f o r m an n e n, 
A u s t r be i m, Kåre Hansen, He 11 an d., 
Guri. Joh an ne s;S en, L øb erg, Skogly, 
Haldis T j e r n s b e r g og W (:~< r m d a h l, 
slutter seg til departementet og foruts.etter at 
loven ikke skal gi anledning til reelle ~endringer 
i depotets enerett. Fl e r t a Il e t gjør opp
merksom på at også: den nåværende lov om 
Norsk Medis.inaldepot i § 1 gir administrasjo
nen myndighet til å fastsette omfanget av de
potets. enerett og til å. gjøre unntak fra ene
retten.· 

Når det gjelder bestemmelsene om Norsk Me
disinaldepot·· forstår komiteens fl er~ 
t a 11 det slik at det er rent praktiske og lov
tekniske hensyn som tilsier at bestemmelsene 
om eneretten m. v. bør i:nntas i ]oven om lege
midler og gifter. Det er flertallets for
utsetning at overføringen av bestemmelsene 
til den nye lov ikke medfører reelle endringer 
i Medisinaldepotets rettsstilling .eller i omfan
get og rekkevidden av depotets enerett og han
delsrett. 

Apotekenes enerett til å selge },egemidler i 
detalj er i prinsippet opprettholdt, og det er 
hj,emrnel for de samme unntak som før for 
legers, tannlegers og veterinær,ers levering 
m; v. (jfr. apotekloven av 21. juni 1963 §§ 49-
51), for salg av· sera og vaksiner direkte fra 
offentlig godkjente institutter (lovutkastets 
§ 24) og for salg av visse andre legemidler 
som medisinske gasser, radioaktive isotoper 
m. fl. utenon::i apotek (lovutkastets §, 9, annet 
ledd). I tillegg hertil foreslår deparb~mentet i 
§ 6, tredje ledd, at visse alminnelig brukte, re
septfrie legemidler etter bestemmelse av Kon
gen skal kunne selges uten særskilt tiUatelse 
av vanlige kjøpmenn. Forslaget er overens
stemmende me:d Apotek1ovkomiteens enstem
mige innstilling. 

Norges Apotekerforening og Norges Farma
c,eutiske Forening finner denne bestemmelse 
betenkelig og foreslår at den utgår. 

K o m it e en er enig med Apoteklovkomi
teen og departementet i at det kan være behov 
for en friere omsetning av visse reseptfrie lege
midler, forutsatt at den lettere adgang til å ·få 
kjøpt dem ikke me,dfører noen uheldig ø~kning 
av forbruket, ener til salg av varer av dårlig 
kvalitet. 

.I ka p. I V er .inntatt nærmere bestemmel~ 
ser om Farmakopeeri. 

K a p. V inneholder de s.ærregler som skal 
gjelde for «farmasøytiske spesialpreparater». 
Etter den nye definisjon i § 13, fø.rste ·ledd, 

skal bestemmelsene i alminnelighet bare gjelde 
for fa:brikkpreprarater som bringes i. handelen 
i en pakning som er bestemt for den enkelte 
forbruker, men etter annet ledd kan de også 
gjøres gjeldende for visse apotekfremstUte 
preparater. . 

Det er enighet om at den strenge spesiali
tetslovgivning vi har hatt helt siden 1928 i 
hovedtrekkene bør opprettholdes, men enkelte 
lempninger foreslås bl. a. for å imøtekomme 
industriens interesser. I Apot,eklovkomiteen 
har det vært dissens ·på flere punkt,er. He rom 
bemerkes: 

Behovsprøving. 
For at et legemiddel skal kunne registreres 

kreve:s etter den någjeldende ·lov av 24. juni 
19'38 bl. a. «at preparatet er medisinsk beretti· 
get og trenges». I henhold hertil ·begrenses 
antallet av likeverdige parållellpi-eparab~r; Når 
et rimelig antall preparater av en bestemt art 
er registrert og markedsført, nektes registre
ring av nye preparater med samme sammenset
ning såfremt de ikke byr på fordeler fremfor 
de preparater som allerede finnes på mark,edet. 
I Apoteklovkomiteen foreslår ef flertan på 5 
medlemmer at denne behovsprøving skal opp
høre, mens et mindretall på 4 fore,slår den 
opprettholdt. Industridepartementet og Pris
direktoratet har i sine uttalelser sluttet seg til 
flertallet. Norg,es Apotekerforening mener at 
behovsprøvingen biør opprettholdes og at det 
hverken for publikum, legene ener apotekene 
vil være· til noen fordel om det registreres et 
større antall parallellpreparater. Norges Far
masøytisk~Kjemisk Industriforening hevder at 
behovsprøvingen etablerer en offentlig kon
kurranseinnskrenkning på grunn!lag av mar
kedsbehovet, ikke på grunnlag av et medisinsk 
behov, og erklærer seg prinsipielt uenig i en 
slik konkurranseinnskrenkning. Foreningen 
mener at samfunnet vil være ·best tjent med 
fri konkurranse på dette område, og at opp
hevelse av behovsprøvingen neppe vil føre· til 
no~en nevneverdig økning av preparater . på 
markedet, idet ·markedsbehovet vil regulere 
seg seiv. Den norske læreforening sier se:; enig 
i mindretaUets forslag om at behovsprøvingen 
bør opprettholdes; . · · 

1 proposisjonen er (s. 14-Hi) v1dere opplyst 
at OECD.s råd har godkjent en r~kol!lmen~a
sjon av 2. apri11963 om farmasøytiske speslal
preparater. · Rekommendasjon(m går ·bl. a.· ut 
på at registrering av spesialpreparater bare 
skal avslås av helsemessige hensyn og ikke av 
økonomiske grunner, og heller ikke på grunn-
lag av manglende medisinsk behov. · · · 

Helsedirektøren anser det som særdeles vik~ 
tig at bestemmelsene om behov og priskontroll 
kan opprettholdes, og uttaler: · · · · · 
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,«Med den strøm av nye preparater som· år~ 
lig .-bringes ·på· markedet, forutsetter en rasjo
nell kontrollordning også . at .det. må. kunne 
kreves' at de som re,gistrer~s innebærer tera
peutiske fordeler· eller er iaUfan likeverdige 
med tidligere registrerte preparater. I mot
satt fall vil markedet bli o·versvøm.met ,av 
preparater som det utfra en :medisinsk ynr
dering ikke er. behov for og enhver bruk' av 
disse vi] kunne -skje til fortrengsel· av prepa
rater med bedre ,effekt og'/eUer færre bivirk
ninger. Det er. også ønskelig. av administra
tive og Økonomiske grupner å kunne begri:mse 
antall parallell-preparater.» · · 

Departementet slutter seg til helsedirektø
rens uttalelse, og foreslår at hjemmel for be
hovsprøving inl}tas i § 14,. siste ledd. 

Kom i teen. er enig. 

Hvilke legemidler som skal kunne registreres. 

Dep~rtementet . for~slår :i '§ 15, første· ledd, 
i samsvar med Apoteklovkomiteens flertall, at 
godkjenning' som. ·farmasøytisk spesial preparat 
ikke skal gi,s for «enkle· tilberedninger ·,som 
U:teri vanskelighet· kan :fren,:stilies. i apotek». 
:Etter paragrafens siste 'le·cid 'kan departemen~ 
tet gjøre unntak. ' ' . . . . . . 

Mindretallet i Apoteklovkomiteen (4 · nied
lenimer) foreslår· at .bestemmelsen utgår og 
får tilslutning til sitt· syn fra den norske .for
masøytiske indu~tri og fra Foreningen for nor
ski:{ representanter for utenlandske far'masøy
tiske fabrikker. Industridepartementet er også 
tilbøyelig til å slutte seg til, mindretallet, niens 
Apotekerfo~ningen ·er enig n1ed'flertallet. Det 
vises til uttalels·ene s. 14 ·i proposisjonen og 
departementets merknader til·§ 15 (s. 18 i pro-
posisjonen). . 

K o mi te e n er enig med departementet og 
antar at unntaksbestenimelsene'i § 15, .. siste 
ledd, gir tilstrekkelig grunnlag for å ta rfn;teHg 
}lensyn til industriens interesser i hvert enkelt 
tilfelle. · · · · · 

Priswrdering. 

Bestemmelser herom er ·inntatt i § 1·6. ·Det 
er ikke fra noe hold foreslått at godkjenning 
av prisen på farmas.øytiske sp·esialpreparater 
skal opphøre. De· fremkomne uttalelser angår 
praktiseringen av reglene og enkelte detaljer 
i formuleringen. 

Til § 16 foreslår k o mi t e en etter sam
råd med departementet at ordet ·«nedsatt» i 
paragrafens tredje avsnitt erstattes med ordet 
«endret». · · . . . . 

Registreringsperioden er i § 17_ satt til 5 år, 
som nå. Et mindretall i Apoteklovkomiteen 
for·eslår 10 år, og ·den farmasøytiske industri 
og Industridepartementet er enig med mindre-
tallet. · · 
· Departementet anfører at det, med den sta· 
dig·raskere utvikling innen •Ieg·emiddelområdet 

er viktig å kunne vurdere et p·re,pa.rats beret
tigelse på ny med ikke for lange mellomrom. 

K om i te en slutter seg til departementet. 

Registreringsmyndigket. 

Apoteklovkoniiteen foreslår at registrerings
myndigheten fortsatt: skal være lagt til helse
direktøren, som fø,r han treffer avgjørel.ser 
skal 'innhente uttalelse fra en spesialitetsnemnd 
som det gis nærmere regler om i loven. Videre 
foreslår Apoteklovkomiteen lovfestet bestem
melser om. en særskilt ankenemnd.. Departe
mentet har funnet at saker om godkjenning av 
spesialpreparater og om tilbakekalling av gitt 
godkjenning bør behandles ·og avgjøres av en 
faglig sterkt sammensatt nemnd,. Spesialitets
nemnda, med helsedirektøren .som formann, 
jfr. lovutkastets § 19. 

Komiteen. slutter seg til dep.artementets 
forslag, men foreslår i samråcl med departe~ 
mentet ·at siste avsnitt i § 19 u t g å r og er
stattes med følgende: 

«Spesialitetsnemndas avgjørels·er er inappell
able. Anke over Jovfortolknin.g kan innen en 
måned sendes departementet.:. 

I -k a p. ·V I om narkotika m. v. er 
inntatt bestemmelser som stort sett svarer til 
nåværende lov om opium m. v. av l. juni 1928. 
Paragrafene er utformet slik at de harmone
rer med de gjeldende internasjonale konvensjo
ner: om narkotika m. v. Det gis også hjemmel 
for å gjennomføre tilsvarend.e innenland.sk kon
troll med midler som ikke . kommer inn under 
de internasjonale konvensjoner. I § 23 er gjorl 
visse unntak fra lovbestemt taushetsplikt når 
det gjelder opplysninger om mulig misbruk av 
narkotika m. v. Slike opplysninger skal kunne 
gis tH hels·edirektø·ren og til retten i straffe
saker om overtredel,se av narkotikabestemmel· 
sene. Helsedirektøren skal uten hinder av taus
hetspU~t kunne gi slike opplysninger til leger, 
apotek. og edruelighetsnemnder, og til :politiet 
dersom det foreligger mistanke om straffbare 
handlinger. 

K o m i t e e n er enig i at arbeidet med å 
bekjempe narkotikamisbruk og ramme de 
straffbare handlinger det her er tale om, ikke 
bør hemmes av .legers og ruinet medisin alper· 
sonales taushetsplikt. 

K a p. V I I gir hjemmel for å. opprettholde 
de någjeldende særskilte bestemmelser om sera 
og vaksiner· m. v. 

'I k a p.' V I I I er inntatt bestemmelsene i 
någjeldende lov av 21. jm1i 1956 om brennevin 
og vin· til medisinsk bruk. · 

Bestemmels,ene i k a p. I X er nye. De gir 
adgang til å gjennomfØre kontroU med for-
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skjellige varer til medisinsk bruk selv om de 
ikke regnes som legemidler. ·Kom it e e n vi
ser til Apoteklovkomiteens merknader s. 41-
42 i Innst. n og antar at det kan være behov 
for å gjennomføre både sikkerhets- og kvali
tetskontroll for flere av de der nevnte vare
grupper. KontroUbestemmels,er skal bare gjen
nomføres, «for å sikre at varen svarer til de 
krav som må stilles av hensyn til liv og helse'>. 

Kap. X. 
Re1clame for legemitller m. v. 

Bestemmelsene i § 29 gjelder reklamen for 
legemidler og er i det vesentlige som før. 
Etter någjeldende regler kreves forhåndsgod
kjenning av reklame bare for spesialprepara
ter, mens de nye bestemmelser er ens· for alle 
legemidler. Nærmere regler kan gis av Kongen. 

§ 30 omhandler reklame for varer som selge,s 
fra alminnelige kjøpmenn. Hvis tilvirkere eller 
selgere vil fremby en vare som legemiddel, må 
de regler som gjeMer for tilvirkning og salg 
av legemidler komme til anvendelse. Skal varen 
selges utenom apotek, og uten å være undergitt 
de restriksjoner og den kontroll som gjelder 
for legemidler, må seJg,eren etter § 30 avholde 
seg· fra å fremby den som legemiddel. Dette 
svarer til bestemmelser som nå står i Kgl. 
plakat av 26. februar 1954. Departementet 
skal kunne gjøre unntak når særlige grunner 
foreligger. · 

I § 31 er inntatt generelt forbud mot urik
tig, misvisende og villed.ende medisinsk rekla
me,. og hjemmel for å nedlegge s:ærakilt forbud 
mot all medisinsk reklame overfor. almenheten 
for be:stem:te varer ener varegrupper. ' · -

Overtredelse av reklamebestemmelsene har 
hittil kunnet .straffes med bøter. I viss~e tilfelle 
har d.ette vist seg å være en lite effektiv reak.
sjon. I § 30, annet og tredje ledd,· foreslås der
for at det ved overtredelser skal kunne gis på
legg om utsendelse av beriktigelser, og at det 
ved dom skal kunne nedlegges forbud mot salg 
av vedkommende vare under det navn som er 
brukt i den ulovlige reklame. 

K o m i te e n viser til Apoteklov komiteens 
uttalelser s. 42-43 i Innstilling II, og er enig 
i at all medisinsk reklame bør være undergitt 
strenge regler og at det bør være vid adgang 
til å gripe inn overfor reklame som søker å 
utnytte et godtroende publikum. 

K a p. X I. Her er samlet aUe bestemmelser 
om tHvirkning, salg, innførsel. og utførsel m. v. 
av gifte r og h el s ,e f a r li g e sto f f e r 
til teknisk, vitenskapeUg og annet ikke-medi
sinsk bruk. Skal slike varer nytte.s som lege
midler, gjelder bestemmelsene i kap. II-X. 

Departementets forslag er overensstemmende 
med Ap()teklovkomiteens med de • endringer 

som følger av at departementet har ta.tt med 
bestemmel:sene om Norsk Medisinaldepots ene
rett,' jfr. § 36., Videre har departementet truk
ket sammen og forenklet lovteksten ·på enkelte 
steder,. og·utelatt ~en del bestemmelser som kan 
gis ved forskrifter. Forslaget medfører ikke 
vesentlige endringer i .den nåværende . ordning. 
Det ~er ingen di,ssens· i Apoteklovkomiteen, og 
det' er heller ikke ellers fremkommet· innv,en~ 
dinger mot lovutkastet på dette punkt. 

K o m it e e n har ingen merknader. 

K a p. X I I. Bestemmelsen i § 39 er over
ensstemmende med Apoteklovkomiteens ut
kast, men er flyttet til kap. XII, da. den skal 
gjelde for alle de varer som kommer inn under 
loven. 

I § 40 er etter forslag fra Apoteklovkomi
teen innført en alminnelig aktsomhetsplikt for 
alle som har legemidler, gifter eller helsefar
lige stoffer i sin besittelse og· plikt til å sette 
seg inn i og rette.seg- etter gitte bruksrettled
ninger og advarsler. Bestemmelsen er av sam
me art som brannlovens bestemmelser om ufor
siktig omgang med fyrstikker og ild m. v. 

K o m i t e e n er enig i at slik aktsomhets
plikt bør lovfe,stes. Det er ikke sjelden en hører 
om ansvarsl,øs, ufors.iktighet med hensyn til 
farlige. stoffer, og k o mi t e e n anser en 
straffetrusel mot slik uforsiktighet fullt beret-
tiget. . 

Bestemmelsene om taushetsplikt i §. 41 er 
utformet etter forslag fra Justisdepartementet. 

Etter § 42 vil de tilvirker- og salgstillatels,er 
m. v. som gis i medhold av loven kunne endres 
ved· senere lov eller fors.krifter. 

K a p. X I I I. Av straffe··· og inndragnings
bestemmelsene nevnes at straffer.ammen for 
overtredelser som gjelder narkotika er hevet 
til 2 års fengsel, mot nå i opiumsloven av l. 
juni 1928 6, måneder. 

K o m i t e e n er enig. 
K a p. X I V · gir ikke anledning til noen 

merknader fra komit~en. 

Idet k o m i t e e n viser til proposisjonen og 
til ovenstående merknader rår k o m i t e e n 
Odelstinget til å gjøre slikt 

vedtak til lov 

omJegemidler og gifter m. v. 

Jbp. I. Området for loven. Definisjoner. 

§ l. 
Denne lov gjelder: 
1 .. Legemidler og visse andre varer til medisinsk 

bruk. 
2. Gifter og helsefarlige stoffer. 

Loven gjelder ikke for varer som:kommer inn 
under særs.kilt lovgivning o:ni plantevenimi.dler. 
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§ 2. 
Med legemidler forstås i denne lov stoffer, 

droger og preparater som er bestemt til eller 
utgis for å brukes .til å forebygge, . lege eller 
lindre sykdom eller smerter hos mennesker eller 
dyr, eller til ved :imlvortes ellElJ:' utvortes bruk 
å påvise sykdom. Kongen gir nærmere forskrifter 
om hva som skal reknes som legemidler. I for
skriftene kan det fastsettes ~t visse stoffer, 
droger eller preparater alltid ·skal reknes som 
legemidler uans;ett ·om. de også har annen an
vendelse, og. at visse stoffer. droger eller pre
parater som kommer inn under bestemmelsen 
i første punktum, likevel i.kke skal reknes som 
legemidler. 
. ·Kongen gir forskrifter om hva som skal reknes 
for ·gifter og helsefarlige stoff-er. 

Forskrifter etter første og annet ledd gis etter 
at forslag er innhentet fra det i § 3 nevnte ut
valg. Forskriftene skal minst en gang hvert 
femte år gjennomgås med henblikk på revisjon. 
I tidsrommet· mellom disse gjennomsyn kan 
departementet foreta enkeit·e endringer og til
legg til forskriftene etter at utvalget har uttalt 
s.eg. 

Departementet avgjør . i tvilstilfelle om en 
vare ·etter loven og forskriftene-skal rekneS som 
legemiddel, gift eller helsefarlig stoff. 

§ 3. 
Kongen oppnevner for et tidsrom på· 4 år om 

gangen _et. utvalg på . 5 medlemmer som skal 
være rådgivende· organ ved utferdigels.e av be· 
stemmelser etter § 2. Av utvalget skal en være 
apoteker og to representere næringsdrivende 
innen handel·· og industri. 

Kap. 11. TUvirk:ning av legemilll!er utenfor apotek. 

§ 4. 

Kongen kan gi forskrifter om at ervervs
messig. tilvirkning av visse legemidler bare skal 
skje i. apotek. I samsvar med bestemmelser i 
forskriftene kan departementet gjøre unntak 
ved på nærmere angitte vilkår å gi .særlig til
latelse for andre til å tilvirke slike legemidler. 

Når ikke annet er bestemt i medhold av denne 
lov, må den som ervervsmessig vil tilvirke lege
midler utenfor apotek, ha tillate!lse fra ved• 
kommende departement som kan sette nærmere 
vilkår ·for tillatelsen. 

Tilvirkningen skal forestås av en ansvars
havende som er godkjent av ·departementet. 
Vedkommende skal fylle de krav til utdanning 
og tjenestetid som gjelder for å bli apoteker, 
eller på annen måte godtgjøre at han har den 
nØdveiulige faglige utdanning. 

Departementet kan gi nærmere forskrifter om 
tilvirkning av-legemidlerutenfor apotek og kan 

kreve de oppgaver og opplysninger om virk
somheten som anses: nød vend.ig for tilsyn og 
kontroll. 

§ 5. 
Tillatelse etter § 4 kan kalles tilbake av 

departementet: 
1. Når tilvirkningen ikke settes i gang, eller er 

opphørt og ikke gjenopptas innen en frist 
som fastsettes av departementet. 

2. Når den godkjente ansvarshavende er død 
eller fratrådt,. eller godkjenningen er kalt 
tilbak·e. 

3. Når andre vilkår for tillatelsen ikke over
holdes, eller tilvilrkningen ikke foregår i sam
svar med gjeldende bestemmelser og på 
faglig forsvarlig måte. 

Godkjenning etter § 4, tre,cfje ledd, kan kalles 
tilbake av departementet hvis vedkommende 
tross advarsel overtr,er eller forsømmer sine 
plikter eller må ·anses vedvarende us.kikket til 
å ·forestå virksomheten. 

Kap. m. Salg, .i:imtørsel og uttmrsem a:v JegemftUer. 

§ 6. 
Legemidler. må, me,d de unntak som er fast

satt i eUer i medhold av lov, bare selges av 
apotek og Norsk MedisinaJldepot . 
. Varer som relmes som legemidler etter denne 

lov, kan tU teknisk. vitens;kapelig og annet ikk.e 
medisinsk bruk selges av tilvirkere og kjøpmenn 
i samsvar med bestemmelsene i Kap·. XI. 

Kongen kan bestemme' at vi.sse alminnelig 
brukte, reseptfrie legemidler, uten særskilt til
latelse skal kunne selges av kjøpmenn i samsvar 
med forskrifter som gis av departementet. Før 
slik bestemmelse treffes, skal utta.l!ells,e innhentes 
fra det i § 3 nevnte utvalg. 

§ 7. 
Norsk Medisinaldepot har enerett til: 

l. Salg tn apotek av legemidler og andre stoffer, 
droger og preparater som skal nyttes til 
fremstilling av legemidler. 

2. Innførsel og utførsel av legemidler. 

Departementet kan ved alminnelige forskrifter 
eller i det enkelte tilfelle gjøre unntak fra 
depotets enerett. 

. Norsk Medisinaldepot har rett til A selge andre 
varer som nyttes i helse- og sykepleie eller som 
vanligvis selg·es fra apotek. 

§ 8. 
Lege.midler kan Norsk Medisinaldepot bare 

s.elge til 
1 .. Apotek. 
2. · Tilvirkere som har tillatelse etter § 4. 
3. · Kjøpmenn som i medhold av § 9, annet ledd, 

har tillatelse til å s,elge samme vare. 
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4. Offentlige og offentlig godkje~nte laboratorier 
og vitenskapelige institusjoner og andre 
liknende institusjoner eller bedrifter, etter 
departementets nærmere bestemmelse. 

Varer som reknes som legemidler etter denne 
lov kan Norsk Medisinaldepot, etter regler som 
gis av departementet; selge til andr•e avtakere 
enn nevnt foran, når det er godtgjort at varen 
skal nyttes til teknisk, vitenskapelig eller annet 
ikke-medisinsk bruk. 
· ·Departementet kan gi Norsk Medisinaldepot 
tillatelse til å selge visse legemidler direkte til 
sykehus eller andre medisinale anstalter. 

§ 9. 
Tilvirkere som har tillatelse etter § 4, kan 

selge legemidler som <le selv har tilvirket til 
Norsk . Medisinaldepot. 

Når særlige grunner taler for det, kan departe
mentE)t gt tilvirkere og kjøpmenn tillat•else til 
salg av visse legemidler til apotek o:g andre av
takere som er nevnt i § 8. Departementet kan 
sette nærmere vilkår for slikt salg .. 

§ 10. 
- Kongen gir alminnelige forskrifter om inn
førsel og omsetning av legenudler' herunder om 
deklarasjon, om erklæringer eller attester .som 
skal gis eller skaffes ved kjøp eller innførsel, og 
om . forsiktighetsregler • som skal iakttas ved ut-
levering. · 

§ :11. 
:flo·ngen km forby.s~g av legemiddel som .. må 

anses uvirksomt,. åpenbart lUlyttig eller skade~ 
llg. Før avgjørelse treffes, skal spørsmålet fore
legges den i § 19 nevnte Spesialitetsnemnd til 
uttalelse. · 

Kap. IV. Farmako:pi;en. 

§ 12 .. 

Forskrifter for legemidlers renhet, fremstilling, 
behandling og oppbevaring m.v. fasts<ettes i en 
farmakope som godkjennes av Kongen. I 
farmakopeen inntas også bestemmehler om navn 
og betegnelser for - legemidler og legemiddel
former (nomenklatur). 

Farm.akopeen og endringer . i og tillegg · til 
denne, utarbeides av F:armakopekommisjonen 
som oppnevnes av Kongen; Kongen gir nærmere 
regler om kommisjonens virksomhet og om 
farmakopeens innhold. 

Farmakopeens bestemm:elser gjelder for alle 
som har adgang til å tilvirke eller selge lege
midler, do·g ikke for kjøpmenn som selger 
res,eptfrie legemidler etter l § 6, tredje ·ledd.: 
Departementet kan i det enkelte tilfelle . gjøre 
unntak fra bestemmelsene .. 

Kap. V .. Farmas.øytiske spesialpreparater. 

§ 13. 
Som farmasøytisk spesihlpreparat rekne$ J 

denne lov legemiddel som ikke er fremstilt ! 
apot,ek, og som omsettes eller bringes i handelen 
i en pakning' som. er bestemt for den enkelte 
forbruker (lie:runder lege, ·tannlege, ·veterinær 
eller sykehus).· · . . · . 

Når særlig~ grUnner taler for det, kan Kon_gen 
bestemme at ·også· visse legemidler som er frEmt~ 
stnt ved apotek og selges til andre. apotek, 
skal reknes .som farmasøytiske spesialpreparater. 

§ 14. 
Farmasøytisk spesialpreparat må ikke om

settes eller bringes i handelen før det er godkjent 
av Spesialitetsnem.nda, se § 19. 

· Godkjenning gis på grunnlag av: en be
dømmelse av preparatets art, sam.mellSetning, 
kvalitet og holdbarhet. Godkj,enning skal bare 
gis for preparat som anses medisinsk berettiget 
og som det antas å være behov for. 

§ 15. 
Godkjenning av farmaeøytisk sp.esialpreparat 

ska1 ikke giS: for enkle tilberedninger .som uten 
vanskelighet· kan fremstilles i apotek,. eller for 
preparater som består av ublandede droger eller 
kjemikalier. 

Godkjenning skal heller ikke gis for preparater 
som den- gjeldende ·farmakope eller annen god
kjent formelsamling gir . bestemt fremstillings
forskrift ·for. 

Unntak fra . første og annet ledd kan- gjøres 
når det antas å by på åpenbare fordeler at 
preparatet fremstilles og selges som spesial
preparat, når preparatet representerer et nytt 
medisinsk prinsipp, eller når andre særlige 
grunner taler for det. · 

§ 16 .. 
Før farmasøytisk spesialpreparat bringes i 

hand•elen ·eller omsettes, skal dets navn; pris, 
pakningsstørrelse og utstyr godkjennes av den 
myndighet som Kongen bestemmer. . . 

Ved godkjenning av priSen for et f~asø~ts~ 
spesialprep~:~.rat skal det påse:s at den ikke står 1 

misforhold til verdien~ Herunder tas hensyn til 
pris•en for tilsvarende· prep.arat som ·fremstilles 
av andre tilvirkere, og til foreliggende opplys
ninger om produksjonskostnadene for preparatet. 

Prisen· kan kreves endret før registrerings
tiden er ute, dersom endrede forhold eller nye 
opplysninger" tilsier det.· . 
. · · -· Opplysnmger som . er av betydning for pris
bedømmelsen kan kreves fremlagt i forbindelse 
med .spørsmål om godkjenning, og senere når 
spørsmål- om· prisendring tas· opp til behandling. 
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§ 17 .. 
Godkjenningen av et preparat gjelder for et 

tidsrom på 5 år. Fornyelse kan ikke nektes av 
grunner som er nevnt i § 15, første og annet 
ledd. Midlertidig godkjenning kan gis for kortere 
tid. . 

Når særlige grunner foreligger, kan godkjen
riing· gjøres betinget av at prepamtet bare skal 
vær,e til bruk for visse sykehus og leger. 

Godkjenning kan kalles tilbake før 5 år er ute 
dersom 
1. Preparatet likke lenger anses medisinsk be-

rettiget. . 
2. Preparatet ikke bringes i handelen. 
3; · · Preparatets ·sammensetning avviker fra den 

det ble· registrert med. · 
4. :Krav· om prisnedsettels,e ikke bUr etter

~onimet ·innen en fastsatt frist. 
5. De bestemmelser som gjelder for farmasøyt

iske spesialpreparater ikke overholdes. 

'§ 18. 
·Kongen gir nærmere forskrifter om god

kjenning, omsetning og kontroll av farmasøytiske 
spesial preparater. 

Kongen kan gjøre unntak fra kravet om god· 
kjenning etter § § 14 og 16. 

I forskriftene kan fastsette.s avgifter for å 
dekke utgiftene ved godkjenning, kontroll og 
undersøkelse av farmasøytiske spesialpreparater. 

§ 19. 
Departementet oppnevner en Spesialitets,

nemntd som skal avgjøre alle saker om god
kjenning av spesialpreparater og om tilbake· 
kalling av gitt godkjenning etter §§ 14 og 17. 
Nemnda skal bestå av 5 medlemmer, herav 
belsedirektøren som formann, en. lege og en 
person som fyller kravene for å få apotek~ 
bevilling. Departementet gir nærmere regler om 
rådets virksomhet. 

Spesialitetsnemndas avgjørelser er inappell
able. Anke over lovfortolkning kan innen en 
måned sendes departementet. 

Kap. VI. Narkotilca ni. v. 

§ 20. 

Kongen fastsetter hvilke stoffer, droger eller 
preparater (narkotika m.v.) som skal komme 
inn under bestemmelsene. i dette kapittel og gir 
forskrifter om tilvirkning, omsetning (salg, kjøp, 
annen overdragelse og mellommannsvirksom
het), innførsel, utførsel, gjennomførsel (transitt), 
utleveriitg, ·sending og oppbevaring av disse, 
samt om dyrking av vekster som skal· nyttes. til 
fremstilling av slike varer. 

I forskriftene kan inntas ·forbud mot tilvirk
ning, omsetning, innførs,el,. utførsel og gjennom
førsel av visse narkotika m.v. Forskriftene skal 
gjelde også for frihavner, frilager og transitt
opplag. 

§ 21. 
'Tilvirkning av narkotika m.v. må bare foregå 

i den utstrekning det er uttrykkelig sagt i til
latelse etter § § 4 eller 33. 

Dersom ikke annet er bestemt i forskrifter,. 
må innførsel, utførsel og gjennomførsel av 
narkotika m .. v. bare skj,e etter særskilt tillatelse 
for hver gang og på de vilkår som er fastsatt i 
tillatelsen eller i forskrifter. Tillatelsen utstedes 
av den myndighet som Kongen bestemmer. 

Omsetning, utlevering og sending av narko
tika m.v. er bare tillatt til medisinsk og viten
skapelig bruk i samsvar med gjeldende for· 
s.krifter. 

Tilvirkere og selgere er pliktig til å gi de 
meldinger og opplysnfuger som departementet 
krever. · 

§ 22'~ 

Det er forbudt uten lovlig adkomst å. være i 
besittelse av narkotika m.v. og å. skaffe seg ad
gan~ til å få kjøpt slike varer under falske opp,~ 
lysmnger, f.eks. om. navn, bosted, sykdo,m eller 
sykdomstegn. 

Slike midler må ikke anvendes til annet formål 
e~ de er utlevert til, og må ikke uten lovlig 
hJemmel overdras til ,eller erverves av andre enn 
den som resepten eller rekvisisjonen er utstedt 
til. Resept eller rekvisisjon må ikke overdras 
til eller erverves av andre enn den de er utstedt 
til. 

§ 23. 
Lovbestemt ta.ushetspUkt er ikke til hinder 

for at opplysninger om ·mulig . misbruk av 
narkotika m. v. gis til helsedirektøren. 

Leger, tannleger, veterinærer, apotekere og 
apotekbestyrere, edruelighetsnemnder og politiet 
er pliktig til på anmodning å gi helsedirektøren 
opplysninger om bestemte personers muBge 
misbruk av narkotika m.v., eller om a.ndre be· 
stemt angitte tilfelle av misbruk eller over
tredelse av bestemmelser i lov eller fors.krifter 
om diss,e varer. I sak om straff eller inndrag
ning på grunn av overtredelise av slike bestem
melser kan retten uten hinder av straffeprosess
lovens § 178 motta vitneprov om disse forhold. 

Opplysninger om misbruk som er gitt til 
helsedirektøren i henhold til denne paragraf, 
eller som han på annen måte har fått kjennskap 
til, kan han uten hinder av taushetsplikt gi til 
leger, apotek, edruelighetsnemnder og, dersøm 
det foreligger mistanke om lovstridig handling, 
til politiet. 
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Kap VU. Sera, vaksiner og andlre· bakteriologiske 
· og serologiske preparater. 

§ 24. 

Sera., vaksiner og andre bakteriologiske og 
serologiske p·reparater kan tilvirkes, selges, inn~ 
føres og utføres av offentlig godkjente labora" 
torier eller institutter i samsvar med bestem
melser so·m gis av departementet. · 
· Departementet avgjør hva som skal anses som 
sera, . vaksiner og bakt~riologiske og serolog:iske 
preparater, og kan tillate de nevnte laboratorier 
og institutter også å selge ·enkelte andre 'vare~ 
til medi;sinsk og veterinærmedisinsk bruk. 

Ra.p. VIlL Spiritus, brennevlin og vin tU medi
sinsk bl1lk. 

§ 25. 
Kongen gir forskrifter om hva som skal reknes 

som sp·irltus, brennevin . og vin til medi&msk 
b::ruk, og om salg og utleverlsg av slik vare. 

I forskriftene kan fastsettes alminnelige inn
skrenkninger i legers, tannlegers og veterinærers 
adgang m å fors.krive eller rekvirere spiritus, 
brennevin . og vin til medisinsk bruk. 

§ 26. 
Lege, tannlege eller veterinær so·m har over

trådt bestemmelser gitt i medhold av § 25, ener 
som på. annen måte misbruker adgangen til å 
:llorskrilve eller rekvirere spiritus,· birennevin eller 
vin til medisinsk bruk, eller som er .straffet for 
overtredelse av den alminnelige alkobollov
givning, kan 'av deparlementet :fJor en bestemt 
tid fratas adgangen til A fomkrive eller rekvirere 
disse varer til medisinsk bruk. 

Departementet kan innskrenke et apoteks ad~ 
gang til å kjøpe spiritus, brennevin eller vin til 
medisinsk bl"Uk, hvis det er skjeUig grunn til å 
anta· at det foregår misbruk ved uUevering eller 
anvendelse av slike varer ved apoteket. 

§ 27.· 
Det er forbudt å skaffe seg adgang tn å få 

kjøpt spiritus, brennevin eller vin til medisinsk 
bruk under falske opplysnin...ger, f.eks. om. navn, 
bosted, sykdom eller sykdomstegn. 

Spiritus, brennevin eller vin som er utlevert 
tn medisinsk bl'1lk må ikke anvendes til annet 
formål,· eller uten lovlig hjemmel overdras tll 
andre enn den som reaept eller rekvisisjon er 
utstedt til. .. · · -

Kap. IX. Visse varer so~ Dme er legemidler. ·· 

§ 28 .• 
· Kongen kan ·bestemme at· vare som ikke 

reknes som. legemiddel etter denne lov, men 
som selges til spesielt medisinsk bruk, eller til 

annet særlig bruk i helse- og sykepleie, skal være 
undergitt særskilt kontroll, for å sikre at varen 
svarer til de krav som må stilles av hensyn til 
liv og helse.. · ' ·. · · 

Forskrifter om· kontrollen gis av Kongen; I 
forskriftene kan fastsettes hvilke krav varen 
skal fylle, og bestemmes at tilvirkere og selgere 
skal være godkjent av departementet eller annen 
myndighet. · 

Kap. X. Reklame for legemidler m. v. 

§ 29. 
Reklame for }.egemidler skal være nøktern og 

sann og skal på forhånd være godkjent av den 
myndighet som Kongen .besten:Uner. 

Kongen gir a.J.minnelige f·or.skrifter om reklame 
for legemidler, herunder om utdeling a:v prøver i 
rekla~eøyemed. I forskriftene kan inntas forbud 
mot visse former for reklame. 

§ 30. 

Det er forbudt i reklame eller liknende ved 
tekst eller bilder, direkte eller indirekte å gi ut
trykk for at en vare anbefales som middel til å 
forebygge, lege eller lindre sykdom eUer smert~ 
hos mennesker eller dyr, hvis v8il'en s~elges på 
annen måte enn fastsatt for legemidler. Når 
særlige grunner foreligger, kan departementet 
gjøre unntak· fra denne bestemmelse. 

I tilfelle av overtredelse kan departementet 
pålegge tilvirkeren eller annonsøren å sørge for 
at en godkjent beriktigelse blir sendt ut eller 
offentliggjort på tilsvarende måte som den 
ulovlige reklame. · 
. BUr det tross advarsel fortsatt drevet reklame 
for en vare i strid med bestemmelsene i fmte 
ledd, kan varen ved dom forbys solgt under 
navn som var brukt i den ulovlige reklame .. 

§ 31. 
I reklame må det ikke ved tekst etler bilder 

eller på annen måte, direkte· eller indirekte, gis 
uriktige, misvisende eller villedende opplys
ninger om en vares medisinske ·virkning eller 
egenskaper. De to siste ledd i § 30 får tilsvarende 
anvendelse. 

Når særlige grunner taler for det, kan Kongen 
ved forskrifter eller i det ·enkelte tilfelle forby 
all medisinsk reklame overfor almenheten for 
bestemte varer eller .. varegrupper. 

Ra.p. XI . .Gifter og bel~fa.rllge stoffer. 

§ 32. 
Bestemmelsene i dette ·kapittel gjelder,. med 

de unntak som er fastsatt i eller i medhold. av 
lov; gifter og helsefarlige stoffer til teknisk,. 
vitenskapelig og annet ikke-medisinsk bruk. 
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For gifter og :helsefarlige stoffer som skal 
nyttes som legemidler ·gjelder bes:temmelsene· i 
kap; II..:....x. 

§ 33. 
Den ~om erverlsmessig vil tilvirke gift, .må 

ha tillatelse fra . departementet,. som kan:. sette 
nærmere vilkår for tillatelsen. · . · · .· .. · ; . · . 

Tilvirkningen skal forestås av en . ansvars
havende som er godkjent av departementet. 
Vedkommende skal godtgjøre at han har den 
nødvendige faglige. utdanning. . . • . · · 
· Bestemmelsene i § 5 om tilbakekalling av tU,. 

Iatelse eller godkjenning får tilsvarende. an
vendelse. 

§ 34 •. ' 

Gifter kan bare selges av 
1. Apotek. 
2. Norsk Medisinaldepot. 
3 •. Tilvirkere som har tillatelse etter· § 33. Salgs.;. 

retten· gjelder bare varer. som de selv har 
tilvirket. 

4, · Kjøpmenn som har departementets tillatelse. 
Det kan settes nærmere vilkår for tillatelsen. 

Departementet kan ved allminrielige forskrifter 
eller i tillatelse etter punktene 3 og 4 bestemme 
hvilke avtakere gifter kan selges til. 

· salg fra kjøpmenn skal forestås av en ansvars
havende som er godkjent av departementet. 
Vedkommende skal-godtgjøre at han har dim 
nødvendige faglige utdanning eller erfaring. 
Bestemmelsene i § 5 om tilbakekalling av til
latelse eller godkjenning får tilsvarende an
vendelse. 

'§ 35. 

Gifter kan bare innføres av 
1. Norsk Medisinaldepot. 
2. Kjøpmenn som etter § 34 har lov til å selge 

samme vare. 
3.· .Tilvirkere som etter .§ 4 eller § 33 har til

tatelse ·til å tilvirke lege:inidler eller gifter; 
4. Ari.dre tilvirkere, industridrivende eller hånd

verkere . som skal bruke varen som råstoff 
eller teknisk hjelpemiddel i sin bedrift. . 

5. · Andre bedrifter, institusjoner eller personer 
som av departementet har fått særskilt til

. latelse til å innføre ·varen. 

De under punktene l, 2, 3 og S nevnte be.: 
drifter m.v. kan også utføre slike gifter. 

§ 36. 
' Kongen kan bestemme at Norsk· Medisinal

depot skal ha enerett til innførsel, utførsel og 
salg av visse gifter. 

Departementet kan ved alminnelige forskrifter 
·eller i det enkelte tilfelle gjøre unntak fra 
depotets enerett. 

§.37 .. 
Kohgen ·gir forskrifter om 

1. tilvirkning', . innførsel,. omsetning, oppbevar
:jng' •og sending av gifter. 

2. oppbevarin_g, s.endillg og oms,etning.av helse
farlige stoffer som ikke reknes som gifter, 

og om tilsyn med slike stoff·er. 
I forskriftene kan bestemmes at 'visse helse

farlige stoffer helt eller delvis skal være under~ 
gitt samm·e bestemmelser som gifter. 

§ 38. 
Gifter og helSefarlige stoffer må ikke innføres 

eller bringes i handelen uten at arten og mengden 
av giftig eller helsefarlig stoff er angitt på embal
lasjen, eller denne på annen måte er merket i 
samsvar med forskriftene. 

I forskriftene kan gjøres unntak fra bestem• 
meisen i fm:ste. ledd, og gis bestemmellser om 
merking, advarsler, bruksrettledning og andre 
opplysninger m.v. som for øvrig skal gis på 
emballasjen eller vedlegges varen ved salg. 

· ·Kap. x:n. Forskjellige bestemmelser. 

§ 39. 
Er det tvil om en vare, som skal innføres eller 

bringes i handelen,. inneholder stoff som kommer 
inn under bestemmelsene .. i denne lov, kan 
departementet forlange at tilvirkeren eller 
importøren gir opplysning om innholdsstoffene 
i den utstrekning dette er nødvendig for å av
gjøre spørsmålet. 

Departementet kan forby innførsel eller salg 
inntil opplysningene er gitt. · 

§ 40. 
Den som har legemidler, gifter eller helse

farlige stoffer i sin besittelse plikter å oppbevare 
dem forsvarlig og behandle dem ined omhu og 
forsiktighet. 

Viser etikett eller annen påskrift at en vare 
inneholder giftig eller helsefarlig st·off, plikter 
brukeren å sette seg inn i bruksrettlednillg og 
advarsler som er påført eller vedlagt, og å rette 
seg · etter dem. · · 

§ 41. 
Den som i medhold av stilling eller verv etter 

loven, får kjennskap til drifts- eller forretnings~ 
hemmelighet eller p·ersoners legem.S;. eller syk
domsfothold · eller • andre ·forhold som ikke er 
alminnelig kjent, skal med de ·begrensninger 
som følger av h~nis gjøremål etter loven, tie 
med det. han slik får vite. Ingen må i ervervs
virksomhet gjøre bruk ·av det han slik får vite. 

§ 42. 
Den som får tillatelse etter denne lov til til

virkning, salg, innførsel ener utførsel av lege-
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midler eller gifter, må finne seg i at de rettig
heter eller plikter som han har eller får -i hen
hold til loven, blir endret ved. ny lov eller ved 
nye alminnelige forskrift·er s·om ~ med hjemmel 
i ~()"\1', . ' 

Tillatelser som nevnt, kan gis for begre:ns.et tid. 

Kap •. XDI~ Stra.f:f. Inndragning. 

§ 43. 
Den som :forsettlig eller uakts•omt overtrer 

denne lov, eller forskrifter, forbud eller påbud 
som er gitt med hj·eminel li loven, straffes med 
bøter, eller med fengs.el i inntil 3 m.å.neder;· eller 
med . begge deler . 
. Medvirkning ;straffes på samme måte. Forsøk 

straff,es som fullbyrdet forseelse. 
Gjelder den straffbare ·handling narkotika 

m.v. ·som kommer inn under lovens kap. VI,. er 
straffen bøter, eller. fengsel i inntil 2-år, eller 
begge deler. 

§ 44. 
Va11er eller verdien av varer som er, ener er 

forsøkt, tilvirket, .solgt, overdratt, ervervet, inn
ført, utført eller sendt i strid med. denne lov, 
eller med bestemmelser som er gitt med hjemmel 
i loven, kan ved dom inndras hos lovovertrederen 
~ll~r hos den han har handlet på vegne a.v eller 
ti.l fordel for. Inndragning kan finne. stell uten 
~t.straffesa.k blir reist eUer kan reises mot noen. 

Gjeld.er. overtredelsen narkotika m.v., skal 
varen med tilhø~·ende emballasj,e inndras uansett 
hos hvem den finnes eller av hvem den ·eies,. 
Krav. på inndragning· av ~like varer kan gjøres 
gjeldende mot lovovertrederen eller besitt·eren 
uten at eier·en blir gjort til part. 

§ 45. 

Departementet bestemmer hva som skal 
gjøres. med inndratte legemidler, gifter og helse
farlige stoffer. 

Departement.et bestemmer også. hva som skal 
gjøres ~ed narkotika m.v. som er å rekne som 
hittegods .. -

Kap. XIV. Ikrafttl'edellse. Overgangsbestemmelser. 

§ 46. 
. Denne lov trer i· kraft fra d·en tid Kongen 
bestemmer. 

. Fra samme tid oppheves: 
· . Lov av 3. juli 1914 o·m .. tllvb:kning av gifter 
o:g apotekvarer. 

Lov av 1. juni1928. o~ opium m.v. 
.. Lov av 2. mai 1930 om oppbevaring, sending 
og Ollllf&etning .av helsefarlige stoffer. 

'!'rykt 10/6 1964. 

Lov av 24. juni 19,88 om innførsel av apotek
varer og gifter samt om handel med gifter, 
farmasøytiske sp·esialpreparater og en del andre 
varer. 
. Paragrafene l, .2, 3, 12 og 18 i lov av 27. 
februar ·1953 om .Norsk Medisinaldepot. . 

Lov av 21. juni 1956 om brennevin og vin til 
medisinsk bruk. · · · · · 

§ 47. .·.-
Fra den tid · denne· lov trer. i kr'aft ·. gjøres 

følgende endringer. i lov av 8. nianr 1935 om 
handelsnæring: . · 

Niende kapittel. 
Overskriften skal lyde: 

Handel med legemidler og gifter m.v. 
§ 97 skal lyde: 
Legemidler og gifter må, når ikke· annet er 

fastsatt i lov, bare .selges av apo.tek og Norsk 
Medisinaldepot og av ·tilvirkere og handlende 
som har særskilt tillatels•e til slikt salg. 

Bestemmelser om hva som skal reknes som 
legemidler og gifter og om handelen med slike 
varer giS for øvrig ved særskilt lov. 

Leger og veterinærer kan selge legemidler, for
bindirig$saker. ·og andre sykepleieartikler i sam
svar med det som herom.er bestemt i lov. 

Likeledes kan offentlig godkjente·laboratorier 
og institutter selge sera, vaksiner og andie varer 
til·medisinsk og veterinærmedisinsk bruk i sam
svar med det som herom. bestemmes i lov. 

§ § . 98, 99, 100 og 101 oppheves. . 

§ 48. 
Forskrifter som er gitt med hjemmel i de lov

bestemmelser som er nevnt i § § 46 og 4 7 fo·rt
setter å gjeldte for så vidt de ikke er i strid 
med bestemmelsene i. denne lov, inntil de blir 
opphevet eller avløst av bestemmelser gitt etter 
denne lov. 

• Tillatelser og godkjenninger gitt med· hjeuimel 
i de lovbesteninielser som ei nevnt i § § 46 og 
47, gjelder inntil videre fortsatt fot så vidt de 
ikke er i strid med d•en · nye lov og forskrifter 
etter denne. Departementet kan bestemme at 
tillatelser og godkjenninger må f,ornyes -etter 
den nye- lov; · .. og at søknad om tillatellse eller 
godkjenning må være innsendt innen . en frist 
!JO·m, deparl(;ementet fastsetter og kunngjør • 

.· . . .· . 

Oslo i ;Sosialkomiteen, 4. juni 1964. 

Egil Aarvik, Sverre Løberg, 
··formann. ordfører. 

I~olv lle~d, 
.sekretær .. 


