
Sosialdepartementet. 

Ot. prp,. nr. 28. 
(1963--64) 

Om lov otn legemidler og gifter m. v. 

Tib':tldift{}l fra Bosiak1epartmnentet av 7. februar 1961,., godkjent ved konge1.ig resolusjon sam'me dag. 

(Foredratt av statsråd Olav Gjærevoll.) 

Kap. I. Apoteklovkomiteens innstiJiing. 
. ' ' 

ved kongelig resolusjon av 1'1. september 
oppnevnte komite til revisjon av. apotek-

~vningen m. v. hadde følgende mandat: 

l. A a;v:gi en utredning om apotekvesenet, om 
de tiltak og den omorganisering som den fin
Ber nødvendig f,or å finne fram til den om
setningsform som er mest forsvarlig, her
under' om apot,ekvesenet bør drives av det 
offentlige. 

2. Revisjon og samordning av særlig lovgiv
ning om legemidler og apotekvesen. , 

I Innstilling I, avgitt 28. november 1957, la 
komiteen fram utkast til ny lov om drift av 

m. v. Komiteens forslag dannet i alt 
vesentlig grunnlaget for det utkast til ny apotek

som departementet la fram ved Ot. prp. nr. 
59 for 1961-62. Lov om drift av apotek m. v. 
bile vedtatt av Stortinget og sanksjonert 21. juni 

I nevnte proposisjon er redegjort for komi
teemll sammensetning m. v. 

Drepartementet legger herved fram et utkast 
i!ov om legemidler og gifter m. v. Utkastet 

i det vesentlige på Apoteklovkomiteens 
r-.. ~ .... ,. i Innstilling Il som ble avgitt 3. mars 

I Innstilling I gjorde komiteen rede for 
lin plan for revisjon av apoteklovgivningen. De 
liova- som etter denne plan stod igjen til be
handling i illlllStilling II var følgende: 
1. Lov a:v 3. j,uli 1914 om tilvirkning av gifter 

og apotekvarer. 
2. - .. - 1. juni 1928 om opium m. v. 
3. -"- 2. mai 1930 om oppbevaring, sen

ding og omsetning av 
helsefarlige stoffer. 

4.. -"- 8. mars 1935 om handelsnæring 
9. kap. ( § § 97-101). 

5. Lov av 24. juni 1938 om innførsel av apotek
varer og gifter, samt om 
handel med gifter, far
masøytiske spesialpre
parater og en del andre 

6. -,,-
. varer. 

21. juni 1956 om brennevin og vin til 
medisinsk bruk. 

Hertil kom lov av 27. februar 1953 om Norsk 
Medisinaldepot. Komiteen forutsatte i Inn
stilling I at bestemmelsene om Norsk Medisinal~ 
depots enerett måtte innarbeides i den nye lov 
om legemidler og gifter, inens bestemmelsene om 
depotets organisasjonsform m. v. enten kunne 
innarbeides i den nye lov eller fortsatt stå i egen 
lov. Under de videre drøftelser kom imidlertid 
Apoteldovkomiteen enstemmig til det resultat 
at alle bestemmelsene vedrørende Norsk Medi
sinaldepot fortsatt bør stå i egen lov. 

Etter komiteens forslag vil tilvirkning, om
setrung, innførsel og utførsel av legemidler og 
gifter m. v. bli regulert ved 3 lover, nemlig: 
1. Lov om drift av apotek m. v. 
2. Lov om legemidler og gifter m. v. 
3. Lov om Norsk Medisinaldepot av 27. februar 

1953, med eller uten endringer. 

Loven om drift av apotek m. v. retter seg til 
apotekere og apotekpersonale og får i almin
nelighet ikke anvendelse på tilvirkning eller 
handel som foregår utenfor apotek. 

I forslaget tillov om legemidler og gifter m. v. 
har Apoteklovlwriliteen tatt inn bestemmelser 
om hva som skal 1•egnes som legemidler, gifter, 
helsefarlige stoffer osv., og i hvilken utstrekning 
slike varer skal være unndratt fra ahninnelig 
handel og underlagt særskilte forskrifter. Lov-

Sæølat vedlegg: Innstilling Il fra Apoteklovkomiteen, avgitt 3. mars 1959. 
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utkastet inneholder videre alminnelige regler 
som skal gjelde for all tilvirkning og omsetning 
av legemidler,. gifter, helsefarlige stoffer og 
spesielle varegrupper som farmasøytiske spesial
preparater, opium og andr~e bedøvende midler, 
plantevernmidler m. v. Hertil kommer be
stemmelser om reklame. For tilvirkning og om
setning utenfor apotek og Norsk Medisinal
depot er foreslått nærmere regler om hvilke 
krav som skal stiHes til dem som kan drive 
slik virksomhet og om hvordan virksomheten 
skal drives. 

Etter komiteens forslag vil ordningen bli slik: 
A pote k enes rettigheter og plikter fastsettes 

i apotekloven. Visse bestemmelser i loven om 
legemidler og gifter og i handelsloven vil dog 
gjelde for deres handelsvirksomhet. 

Norsk Medisinaldepots rettigheter og 
plikter står i loven om Norsk Medisinaldepot, 
men depotet må også følge de alminnelige be
stemmelser i loven om legemidler og gifter. 

Andre næringsdrivende vil bare ha loven 
om legemidler og gifter å rette seg etter når det 
gjelder tilvlirkning eUer omsetning av slike varer. 

Apoteklovkomiteen mener at formålet med 
lovgivningen pa dette område fortsatt må være 
a verne om folks helse. Ut fra rent helsemessige 
hensyn må en lov om legemidler og gifter m. v. 
skaffe grunnlag for en effektiv kontroll med til
virkning og omsetning av legemiidler, gifter, 
helsefarlige stoffer og visse andre varer til me
disinsk bruk. Komiteens forutsetning er at be~ 
stemmelsene om legemidler og andre varer til 
medisinsk bruk skal gi hjemmel for å gjennom
føre både kvalitetskontroll og sikkerhetsregler, 
mens bestemmelsene om gifter og helsefarlige 
stoffer bare skal nyttes til å gi de sikkerhets
I'egl.er som anses pakxe·vd av helsemessige grun
ner. Komiteen har ikke ansett det nødvendig 
med noen særskiU form.alsparagraf. 

En vesentlig del. a.v bestemmelsene i lov
utkastet svarer til de nagj,eldend,e bestemmelser. 
Hvm det ikke har vært pakrevd å revidere be
stemmelsenes innhold, har komiteen begrenset 
sitt. arbeid til å samordne lovgivningen. 

I lovutkastets første kapitt,el er angitt ram
men for hva loven gjelder. Under loven faller 
legemidler, visse andre varer til medisinsk bruk, 
gifter, og hels.efarlige stoffer som ikke regnes 
som gifter. Nar det med hjemmel i nærings
middellovgivningen er truffet særskilt bestem
mehse om at en vare med innhold av stoff som 
regnes som legemiddel eller gift, tillates solgt, 
skal lovens bestemmelser ikke gjelde for varen. 
Det samme gjelder dyrefor når varen medl hjem
mel i annen lovgivning er undergitt forskrifter 
og tilsyn som anses tilstrekkelig til vern om 
liv og helse. 

Betegnelsen apotekvarer vil utgå av lovgiv
ningen. Komiteen bruker betegnelsen legemidler 

og definerer denne ( § 3). Slik definisjon bar 
tidligere ikke stått i lov, men i forskrifter 
med hjemmel i lov. Da det er av avgjørende be
tydning om en vare regnes som legemiddel, bar 
komiteen ansett det påkrevd å gi en definisjon 
i selve loven av hva begrepet skall omfatte. 
Etter definisjonen er det ikke stoffets art, men 

· anvendelsen som gjør det til et legemidde:l. 0... 
finisjonen svarer i realiteten meget nær til de 
definisjoner som tidligere er gitt i forskrifter. 
og til den praksis som administrasjonen pa 
grunnlag herav har fulgt. 

Kongen skal for øvrig gi nærmere forskrifter 
om hva som skal regnes som legemidler, 
og helsefarlige stoffer, på tilsvarende måte som. 
Kongen etter gjeldende lovgivning fastsetter 
hvilke varer som skal komme inn und,er be
grepet apotekvarer og gifter. Det foreslås opp
nevnt et utvalg på 5 medlemmer som rad
givende organ ved utferdigelse av disse be-
stemmelser: Forskriftene skal en gang hvert 
femte år gjennomgås av utvalget med henblikk 
på revisjon, og utvalget forutsettes å fun."~ 
kontinuerlig, slik at det kan virke som :råd
givende organ for departementet også i spørs
mål som kan melde seg mellom hver hoved· 
revisjon av forskriftene. Etter gjeldende be
stemmelser (handelslovens § 98) gjenn~ 
apotekhandelsplakaten bare hvert tiende oc 
det har vært oppnevnt nytt handelsp!iøkat
utvalg .hver gang revisjon skulle foretas. 

. De foreslåtte bestemmelser i § 7 om tUvirk· 
ning av legemidler utenfor apotek svarer i det 
vesentlige til bestemmelsene i lov av 3. 
1914, men av praktiske grunner er det 
meUom tilvirkertillatelse og godkjenning a..
ansvarshavende. Etter nåværende r~egler ut· 
stedes ny tHvirkertiUatelse v,edl skifte av an· 
svarshavende. 

Den någjeldende bestemmelse om at: leg~ 
midler som er opptatt i farmakopeen, bare skal: 
tilvirkes på apotek, er i prinsippet o~ppreU
holdt, men med sterke modifikasjoner. Det er 
forutsatt at det i selve farmakop,een kan treffEJS 
bestemmelse om hvilke farmakopepr,eparater 
som skal komme inn under bestemmelsen. 
Videre får departementet generell adgang tU a. 
gjøre unntak i det enkelte tilfelle. 

Departementet skal som før gi forskrifter om 
tilsyn og kontroll med de bedrifter som har til
latelse til å tilvirke legemidler. 

Tilvirkertillatelse som gis etter lov av 3. juli 
1914 kan etter lovens § 4 "når som helst kalles 
tilbake". Komiteen har ment at de grunner som 
kan føre til tilbakekallelse bør angis i loven, 
jfr. § 11. . 

Kapittel HI innledes med et alminnelig for
bud mot salg, innførsel og utførsel av lege~ 
midler uten lovlig hjemmel. Apotekenes S!lllg:s
rett fremgår av apotekloven. Norsk Medisinal-
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rre:tt til salg, innførsel og utførsel er 
lf&stlatt i egen lov.. I apotekloven er også inn· 

b,jemmel for legers og veterinærers salg. 
annet salg skal da komme inn under loven 

om legemidler og gifter m. v. 
I § 13 er inntatt hjemmel for å treffe be

om at visse alminnelig brukte, 
legemid!ler (f. eks. plaster), uten sær

tillatelse skal kunne selges av kjøpmenn. 
best,emmelsen er helt ny. 

Bestemmelsene om tilvirkeres salgsrett er i 
;,..IJIII:eten som før, men er gitt en enklere form. 
l bestemmelsene av 27. september 1957 om 

MedJisinaldepots enerett er det ikke gjort 
DOe:D generelle unntak for salg av legemidler fra 
~iip!ll!leJ!Ul. :Men etter § l, siste punktum i lov 
<IIIID Norsk Medisinaldepot er det i noen ganske 

t:Dfelle av praktiske grunner gjort spesielle 
Komiteen har inntatt hjemmel for 

sa]gst.illatelser i lovforslagets § 15. 
Detaljsallg av legemidler skal i alminnelighet 

fra apotek. Det er imidlertid visse vare
c:mpper, f. eks. medisinske gassarter på stål
IJaill!:,e~ og radioall:tive isotoper, som ikke egner 

for omsetning gjennom apotek. Med de
~ent~ets tillatelse foregår salget direkte 

tilvirkere eller importør til sykehus. Komi
ha.r funnet at slikt direkte salg fortsatt bør 

w.u•~~~'~·• men da hjemmelen i dag er noe usikker, 
komiteen rettet på dette ved lovforslagets 

som også omfatter tilsvarende salg til 
,o,, l. av blodplasma og infusjons-

Y~. 
De foreslåtte bestemmelser om tilvirkeres 

iMliP'~ til å innføre visse råvarer m. v., jfr. § 17, 
ikke l·enger enn det som komiteen har antatt 

u departementet også etter gjeldende regler 
adgang til, jfr. § 1 siste ledd i lov om Norsk 

WedisinaJidepot. 
l j 22 er inntatt hjemmel for å forby salg av 

som må anses uvirksomt, åpenbart 
ttftt>+•He ,eller skadelig. Med den strenge kontroll 

gjelder for farmasøytiske spesialpreparater 
"'behovet for å utferdige slikt forbud ikke særlig 
Rørt. Praktisk betydning vil bestemmelsen 

ba for legemidler som ikke selges som 
~l preparater. 

Vår lovgivning inneholder ingen rettsregel 
110m fastslår farmakopeens formål, omfang og 

Komiteen mener at farmakopeen har 
øtor betydning for dem som tilvirker og om~ 

llld.ter legemidler at den bør gis hjemmel i lov .. 
æmme gjelder fa:rmakopekommisjonen som 

utarbeide farmakopeen. I lovforslagets 
IV har komiteen foreslått bestemmelser 

Pa.ragr.at 23 svarer til den någjeldende 
og er i samsvar med den tilsvarende 

'~"""'""'""'' lovbestemmelse. De funksjonene farma
llO'I~n har i dag er i det vesentlige tenkt opp
rettholdt, jfr. dog lovforslagets § 8. I § 24: er 

foreslått at farmakopeen skal ha virkning for 
alle som driver med tilvirkning eller omsetning 
av legemidler, dog unntatt kjøpmenn som 
eventuelt får adgang til å selge visse. reseptfri 
legemidler. 

I tillegg hertil foreslår komiteen bestemmelser 
om at formelsamlinger, felleskataloger o. L som 
utgis av apotekere, andre næringsdrivende m. v. 
til veiledning for leger eller forbrukere, skal være 
godkjent av helsedirektøren. 

På side 20 flg. i innstillingen har Apotek
lovkomiteen gjort rede for utviklingen av lov
givningen for så vidt angår farmasøytiske 
spesialpreparater. Komiteen konkluderer med 
at den del av legemiddelforbruket som faller 
på gruppen farmasøytiske spesialpreparater, er 
så stor at den sterke kontroll fra samfunnets 
side er påkrevd og bør beholdes. Selv om den 
seriøse farmasøytiske industri verden over i dag 
arbeider på et faglig høyt nivå, lar det seg ikke 
benekte at det finnes fabrikanter hvis preparater 
er Hte ønskelige. Komiteen mener derfor at det 
fortsatt er nødvendig å vurdere preparatenes 
medisinske berettigelse. I lovforslagets § 26 gis 
definisjon av begrepet "farmasøytisk spesial
preparat". Definisjonen avviker i realiteten fra 
någjeldende definisjon i lov av 24:. juni 1938 
bl. a. ved at ordene "som ikke er fremstillet i 
apotek" er tilføyet. Komiteen er nemlig kom
met til at apoteldremstilte preparater i almin
nelighet ikke skal komme inn under bestem
melsene om spesialpreparater. Apotekfremstilte 
legemidler vil altså være under kontroll i hen~ 
hold til apotekloven, mens fabrikkpreparatene 
kontrolleres etter loven om legemidler og gifter. 
Etter annet ledd e:r det imidlertid adgang til å 
bestemme at også visse legemidler som er frem
stillet ved apotek og selges til andre apotek, 
skal regnes som farmasøytiske spesialpreparater. 
Det forutsettes at preparatet leveres i pakning 
som er bestemt for den enkelte forbruker. Spørs~ 
målet om i hvilken utstrekning sera og vaksiner 
skal· anmeldes,. godkjennes og registreres, bør 
etter komiteens mening ikke som nå ordnes ved 
at de unntas fra selve begrepsbestemmelsen av 
,,farmasøytisk spesialpreparat''. 

Etter § 27 skal farmasøytiske spesialprepa
rater være godkjent og registrert av den myn
dighet og etter de forskrifter som Kongen fast
setter. Preparatets navn og pris skal likeledes 
være godkjent. Komiteen finner det rimelig at 
registreringsmyndigheten legges til helsedirek
tøren. Etter gjeldende bestemmelser i dag er 
myndigheten gitt til helsedirektøren uten at 
det er trukket opp retningslinjer om hvem han 
skal rådføre seg med i registreringsspørsmål. 
Helsedirektøren har funnet det nødvendig å 
oppnevne et råd som bistår ham. Komiteen 
har foreslått lovbestemt ( § 32) at departe~ 

mentet oppnevner en Spesialitetsnemnd som 
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skal være et slikt rådgivende organ og som skal 
høres i alle saker om godkjenning av spesial~ 
preparater og om tilbakekalling av gitt god
kjenning. Rådet foreslås sammensatt av en 
farmakolog, to andre leger, en jurist og apo
tekeren ved Rikshospitalets apotek. Ved be
handling av saker om legemidler for dyr skal 
en v,eterinær tiltre rådet istedenfor en av legene. 

Etter gjeldende bestemmelser kan anmel
derne anke helsedirektørens avgjørelse til Sosial
departementet. Komiteen anfører at det har 
vært mi.snøye med denne ordning og foreslår 
i § 33 o,ppnevnt en ankenemnd på 3 medlem
mer. Det skal bare være adgang til anke der
som minst to medlemmer i Spesialitetsnemnda 
har stemt for godkjenning eller mot tilbake
kaUing av godkjenning. 

Under avsnittet "Regist:reringsgrunnlaget", 
s. 26 i innstillingen, har komiteen d:røftet hvilke 
forhold det bør legges vekt på når det tas stand
punld til om et preparat skal registreres eller 
ikke, og som konklusjon inneholder lovforslaget 
bestemm.else om at godkjenning skal gis på 
grunnlag av en bedømmelse av preparatets art, 
sammensetning, kvalitet og holdbarhet. God
kjenning skal bare gis for preparat som anses 
medisinsk berettiget. Et mindretaU i komiteen 
mener at også någj,eldende bestemmelse om at 
det skal være et behov til stede, bør opprett
holdes. 

Gjeldende lovgivning gir adgang til å nekte 
registrering av 

1. Enkle tilberednimger .som uten vanskelig
het kan fremstilles ved apotek. 

2. Preparater som består av ublandete droger 
og kjemBcalier. 

3. Preparater som før anmeldelsen er opptatt i 
den gjeldende farmakope eller i annen god
J{jent formelsamling. 

AHe disse avslagsgrunnlagene er tatt med it 
lovutkastets § 28. 

Et mindretall i komiteen finner det ikke 
riktig å opprettholde det avslagsgl"Unnlag som 
er nevnt under punkt 1. 

Apoteklovkomite,en ,er kommet til at det er 
ønskeHg og nødvendig med en priskontroll av 
farmasøytiske spesialprcparater og mener det 
må overlates Hl de faglige myndigheter i hvert 
enkelt tilfelle å ta standpunkt til på hvilken 
måte prisene slral vurderes. De kriterier som er 
nevnt i lovforslagets § 29 er å oppfatte som 
eksempler. Da det er lwm.i.teens mening at det 
vil kunne være lettere å vm·dere prisen på en 
vare når den har vært i produksjon i noen tid,. 
er det foreslått at alle priser skal vu:rderes på 
ny senest innen to år etterat preparatet ble 
registrert. 

Det er foreslått en regisb:eringsperiode på 
5 år. Et mindr,etaU i komiteen stemte for 10 år. 

De grunner som kan medføre tilbakekalling 
godkjenning av farmasøytisk s.pesialprepmrat 
foreslått presisert i selve [oven ( § 30)!. nette 
ikke tilfelle i någjeldende lovgivning. 

I lovforslagets § 31 er inntatt hjemmel liClll' 
gi nærmere forskrifter om oms.etning og 
troll av farmasøytiske spesialpreparater. æm~ 
tidig som det er gitt en ny bestemmeJs,e om 
preparatene bare må selges i registrerte 
ningsstørrelser . og med godkjent utstyr .. 

Komiteen peker på at det vil føres en 
kontroll med farmasøytiske spesialpreparata 
om SpesiaUtetskontrollen i større utstreknllD&' 
kan avse tid til å kontrollere preparater l!lOID 
er på markedet. Det ville være en fordel t:m'l 

dette kunne ordnes f. eks. ved at laboratoriet 
styrkes slitk at det får større kapasitet . .n.'"""'-'JI.Hlr

strasjonen bør overveie om det vU være heft.. 
siktsmessig å slå flere· av de eksisterende .t.u.u.J~U~~:-.~ 
torier sammen til en større institusjon. 

I kap. VI er foreslått lovbestemmelser 1t11m 

opium og andre bedøvende midler. Komit:6ea 
er blitt stående ved betegnelsen "bed0"mDde 
midler" for de stoffer, droger og preparater IKliDII 

kapitlet skal gjelde for. Disse er for det~ 
stoffer som kommer inn under mellomfo~ 
avtaler, og dernest visse andre stoffer som Koa
gen bestemmer ( § 34). Ved overføring av 
dende bestemmelser (jfr. lov om opium m. <ø. 
1928) til en ny lov om legemidler og gifter m. v. 
har komiteen funnet det nødvendig å. få 
noe fyldigere bestemmelser. Det er f. eks. fore..· 
slått at også dyrking av vekster som kan 
til fremstilling av bedøvende stoUer, skal ~ 
under kontroll. Videre er foreslått krav om SRI'•· 

skilt tillatelse for dem som skal tilvirke slike 
stoffer. Ellers er innarbeidet i kapitlet en 
bestemmelser som tilsvarer de någjeldende. 
er lovbestemmelsen ( § 37, 2. ledd) om at be-
døvende midler ikl{e må anvendes till annet 
formål enn· de er utlevert til, og at slike !:ltrlfh!r 

ikke uten lovlig hjemmel må overdras: tU eller 
erverves av andre enn den som resepten 
rekvisisjonen er utstedt til. Lilreledes er 
foreslått lovfestet forbud mot å skaffe q: 
adgang til å få kjøpt bedøvende midler 'I.Lnder 
falske opplysninger. Apoteklovkomiteen er kollt
met til at det i en viss utstrekning bør gjøres unn
tak fra lovbestemt taushetsplikt når det gje:ld~~:!r 
misbruk av bedøvende midler. Leger og an~ 
kan i henhold til § 39 gi opplysninger om lllliis
bruk til helsedirektøren. Helsedirektøren får 
adgang til å kreve slike opplysninger, og det 
er foreslått at helsedirektøren på sin side 
gi mottatte opplysninger om misbruk til 
og apotek. Komiteen har iklre funnet å burde 
fremme forslag om adgang for helsedire~ 
til å gi opplysninger videre til politiet .. 

I kap. VII foreslås opprettholdt den DA
værende ordning med levering av sera, 
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bakteriologiske preparater direkte fra 
ll"M,i!cAJIY.IiJS"' llaboratorier til sykehus. 

Bestemmelsene i kap. VIII om spiritus, bren
~ og vin til medisinsk bruk svarer til de 
lllel~~~de, jfr. lov av 21. jui:ri 1956, som fore-" 

ap:phevet, og forskrifter av 1. mars Hl57. 
Foruten legemidler finnes· det enkelte varer 

D&r medisinsk anvendelse eller som har 
anvendelse i helse- eller sykepleie, og 

av hels,emessige grunner bør selges under 
IIM~tue betingelser. Det er i· lovforslagets 

44 !pnet adgang til å stHle krav i forbindelse 
omsetningen av slike varer.·· 

IJ:\mø:tillingens kåp. X inneholder bestem
~ om reklame for legemidlet m. v.; som i 

grad svarer tH någjeldende bestem
-~~'- Enkelte bestemmelser som i dag finnes 

f.onkrtfter (Handelsplakaten) er etter komi
~ mening av så stor rekkevidde at de bør 

i selve loven. Av nye lovregler nevnes: 
Gjeldende bestemmelse om forhåndsgodkjen

av reklamen er utvidet til å gjelde alle 
ikke bare spesialpreparater (§ 45). 

anfører i forbindelse med de for
lb'ithwr som forutsettes utferdiget, at det neppe 

DO!m. vesentlige innvendinger mot å lempe 
enkelte av de bestemmelser som er gitt i de 

Da/IDeWilUlCite forskrifter. 
har flere ganger forekommet at firmaer 

har fått advarsler og er ilagt bøter for 
medisinsk reklame, likevel fortsetter i 

tn at det salg de kan få ved denne medi
~B reklame oppveier boten. Komiteen fore

derfor bestemmeL<;er som åpner adgang til 
vedkommende offentlig å beriktige 

,egne uriktige anførsler ( § 46). Videre kan 
varen ved dom forbys solgt under navn som var 
bntkt i den. ulovlige reklame. 

l lovforslagets kap. XI har komiteen først 
bestemmelser om gifter og helsefarlige 
Bestemmelsene gjelder for disse varer i 

utstrekning de benYttes til teknisk, viten
og annet ikke-medisinsk bruk. 

peker på at det egentlig ikke er 
prinsipiell forskjeU mellom gifter og helse

~e st,offer. Begge kan ved uforsiktighet 
~~ misbruk volde dødsfall eller alvorlig 

selv om de helsefarlige stoffer nok 
sett er mindre farlige enn de egentlige 
Pet er imidlertid først og fremst rent 

:hensyn som tilsier at de ikke i alle 
kan bringes inn under samme lov

~melser. 
Som gifter regner da komiteen bare stoffer 

kan og bør være undergitt videregående 
Fftl;tdkøjoner. Administrasjonen må kunne til

bestemmelsene for hver enkelt vare slik 
It det ikke legges for store vanskeligheter i 

fo:r næringsdrivende eller andre for
brukere som har et legitimt behov for å få 
·~ Således mener Apoteklovkomiteen at 

en vare må kunne regnes som gift i alminnelig
het, men likevel kunne selges på enklere måte, 
og en vare som i alminnelighet regnes som 
helsefarlig stoff må i visse henseender kunne 
undergis de samme regler som gifter. 

Gifter skal ikke kunne tilvirkes eller omsettes 
av andre enn apotek (jfr. lov om drift av apotek), 
Norsk Medisinaldepot (jfr. lov om NMD) og de 
personer eller bedrifter som har fått særskilt 
tillatelse i medhold ·av loven om legemidler og 
gifter ( § 49). Varer med ubetydelig innhold av 
giftig stoff kan unntas fra lovens bestemmelser. 

Etter gjeldende bestemmelser (tilvirkerloven 
av 3. juli 1914) kan tillatelse til å tilvirke gifter 
gis av departementet og politiet. Komiteen 
finner at det er liten grunn til å opprettholde 
ordningen med polititillatelse og foreslår at alle 
tilvirkertillatelser gis av departementet ( § 50). 
Også salgstillatelser foreslås gitt bare av departe
mentet ( § 51). De vanlige besb~mmelsei" for salg 
må det kunne lempes på når det gjelder salg i 
tilvirkerens eller grossistens. egen ubrutte origi
nalpakning ( § 53). Disse pakninger skal på 
nærmere fastsatte vilkår kunne selges av andr,e 
godkjente kjøpmenn enn dem som er nevnt i§ 51. 

De øvrige bestemmelser i lovutkastets kapittel 
om gifter og helsefarlige stoffer svarer stort 
sett til de regler som gjelder i dag. På følgende 
punkter er nye bestemmelser kommet til: 

Ved å foreslå at det i forskrifter skal kunne 
bestemmes at visse helsefarlige stoffer helt eller 
delvis skal være undergitt samme bestemmelser 
som gifter ( § 56), mener komiteen å åpne adgang 
til en smidigere behandling av de forskjellige 
varer enn den nåværende lovgivning gir anled
ning til. Er det tvil om en vare, som skal inn
føres eller bringes i handelen, inneholder stoffer 
som kommer inn under lovgivri.ingen om gifter 
eller helsefarlige stoffer, kan departementet 
kreve de nødvendige opplysninger for å kunne 
avgjøre spørsmålet. I lovutkastets kapittel _XII 
foreslås bestemmelser som skaffer hjemmel til, 
ilt fra helsemessige hensyn, å føre kontroll med 
omsetningen av giftige eller helseskadelige 
plantevernmidler, men som ikke gir adgang til, 
ut fra landbruksinteresser, å føre alminnelig 
kontroll med alle plantevernmidler. Etter komi
teens oppfatning bør slik hjemmel skaffes i 
annen lov som administreres av Landbruks
departementet. 

Lovgivningen om apotekvarer og gifter gjelder 
for tiden bare for varene så lenge de er under 
tilvirkning eller omsetning. Komiteen har funnet 
å burde innføre en generell aktsomhetsplikt for 
alle som har legemidler, gifter og helsefarlige 
stoffer i sin besittelse ( § 61). 

Det er videre foreslått bestemmelser om kon
fidensiell behandling av opplysninger om for
retnings- og driftshemmeligheter som nærings
drivende i medhold av denne lov blir nødt tH 
å gi ( § 62). 

. ' . ' 
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Kap. Il. Kort historisk ove1·sikt. 

Departementet viser til den historikk som er 
inntatt i Apoteklovkomiteens InnstHling II og 
gjengir her følgende sammendrag: 

Ved forordning av 1672 og senere forord
ninger ble det gitt nærmere regler for medika
menthandelen og apotekenes handelsrett. Det 
ble angitt at droger og kjemikalier for tilbered
ning av legemidler fortrinnsvis hlll'de skaffes 
innenlands. Det var imidlertid ikke gitt noe 
forbud mot eller fastsatt noen enerett for apo
tekerne til import av slike varer. Ved forordning 
av 1690 fil{k apotekerne enerett til innførsel av 
legemidler fra utlandet. Fra 17 42 ble det gjort 
unntak fra denne enerett ved at handlende en
gros, fabrikanter, håndverkere og kunstner•e fikk 
adgang til å innføre medisinske stoffer som de 
trengte i sin virksomhet. Salg av gifter og 
medisinske stoffer skulle fortsatt skje gjennom 
apotek 

Ved forordning av 1796 ble det fastsatt for~ 
skrifter som skulle iakttas ved salg av gifter. 

Etter handelsloven av 1842 var gifter og sUke 
medisinske var.er som apotekerne hadde ene
rett til å forhandle t detalj, unntatt fra dlen 
alminnelige kjøpmann.shandelen. Kjøpmenn 
hadde dog adgang til å handle engros med 
medisiner, som ikke kunne betraktes som gifter, 
og enhver hadde til eget bruk i sin lovlige 
håndverks-, fabrikk- eller handelsdrift adgang 
tH å ta hjem fra utlandet alle slags varer, uten 
at det var gjort unntak for medisinske stoffer. 
Det var således intet forbud mot å innføre 
legemidler, men adgangen til å selge dem var 
begrenset. Dette resulterte i at legemidler i stor 
utstrekning ble importert og ulovlig omsatt. 

Ved lov av 16. mai 1904 ble det intidlertid 
gitt bestemmelser om hvem som skulle ha rett 
til å innføre varer som var gjenstand for apotek
ernes enehandel i detalj. J...oven inneholdt også 
bestemmelser om salg av arcana (jfr. nedenfor 
om farmasøytiske sp,esialpreparater). 

Etter loven av 1904 fikk medisingrossister 
som hadde de egenskaper som krevdes for å bli 
apotekere, adgang til en videregående handels
rett en den som var hjemlet i den alminnelige 
handelslovgivning. Videre skulle visse mindre 
farlige gifter kunne selges av personer som fikk 
tillatelse til det av politiet. 

Innførselsloven av 1904 ble avløst av nye 
lover i 1928 og i 1938. Hovedhensikten var begge 
ganger å få strengere bestemmelser for og kon
troll med omsetningen av farmasøytislte spesial
preparater, jfr. nedenfor. Det ble ikke foretatt 
vesentlige endringer i de alminnelige bestem
melser om innførsel av apotekvarer, forsiktig
hetsregler ved forhandling og oppbevaring av 
gifter og legemidler. 

Handelsloven av 1842 ble .avløst av nye 
i 1907, 1929 og 1935. Disse Iov·er hadde 
særlige bestemmelser om salg av gifter og apeb!ØI:· 
varer og fastsatte dessuten ftemgangstnåtm 
det skulle bestemmes hvilke varer som 
gjenstand for apotekenes enehandel i 
Videre ble bestemt at departementet og PDtitlM!t 
skulle kunne gi handelsberettigede tillate:lae 
på visse vilkår å handle med varer som 
gjenstand for apotekernes enehandel i ""'"'-.JI• 

I henhold til den til enhver tid gJI!ld•eatde 
handelslovgivning har det i 1846, 1888, 
1908, 1919, 1929 og 1954 vært gitt plakat •Dm 

handelen med apotekvarer. Plaka,tene bar 
satt hvilke stoffer som skal være gjenst&D.dl for 
apotekenes enehandel i detalj, samt hvilke~ 
apotekene skal ha adgang til å s•elg<e uto'Vel'" 
dette. 

I 1914 ble det vedtatt en lov om til,rir.lluU:ø&: 
av gifter og apotekvarer utenfor apotek. 
denne tid fantes det ingen bestemmelser 
dette. Loven er fremdeles gjeldende., og ,d., 
i henhold til denne våre farmasøytiske· fatl,riiJW!I' 
har sine tilvirkertillatelser. 

Den ovenfor nevnte lov av 116. mai 1004 P 
§ 3 hjemmel for å forby salg av arcana 
legemidler hvis sammensetning blir heJtUB-011:
holdt) og salg av legemidler hvis pris stod i 
misforhold til det oppgitte innhold. I de føl~!!:altde' 
år ble en rekke preparater forbudt ollltlSBlt i 
henhold til denne bestemmelse. Etter hvert som 
den farmasøytiske industri vokste f:ram. wte 
det seg imidlertid at § 3 i loven av 19:04 ikke 
ga myndighetene adgang til å føre tUstrekkelic 
kontroll med den strøm av preparater som kom 
på markedet. Tilvirkerloven av 1914 etablerte 
en viss kontroH med den innenlandsk·e 1-'"'"'"1

"

ning av legemidler. Man hadde imidlertid 
oversikt over hvordan tilvirkningen av uten
landske preparater foregikk. Ved lov av 22. 
1928, jfr. ovenfor, ble det for første gang 
særlige bestemmelser om handel med .farma
søytiske spesialpreparater og om avertering og 
annen reklame for legemidler i a.lmi.nnelighet .• 
samt for apparater som tilskrives medisiinsk. 
virkning. Farmasøytiske spesial preparater k:wu:l:e 
nå ikke bringes i handelen uten tillatelse, som 
skulle gis på grunnlag av en bedømmelse av 
preparatets navn, art, sammensetning,, i:n.n
holdsstoffenes kvalitet og renhet, pris, etikett. 
bruksanvisning og påtenkt reklame. 
skulle det tas hensyn til preparatets medisitnske 
berettigelse, at prisen ikke sto i misforhold til 
preparatets verdi, og til at reldamen ikke ""'"1"""'"""" 
på en svindelaktig eller upassend•e måte .. Love~ 
av 1928 ble senere revidert og omarhe~~det til 
någjeldende lov av 24. juni 1938. 



Ot. prp. nr. 28. 7 

Om lov om legemidler og gifter m. v. 

Bestemmelser om opium og andre rusgifter 
ved egen lov, foranlediget av inter
Mmarbeid. Vår første lov om opium 
i 1Q118. En ny internasjonal konvensjon 
1925) førte til någjeldende lov av l. juni 

omsetning av alkohol under brenne..: 
nødvendiggjorde bestemmelser om 

l!lrrlemtJ:JJe"lnn og vin til medisinsk bruk. I 1923 fikk 
~en ,egen lov herom. Denne er senere avløst av 

av 21. j:uni 1956 som er gjeldende i dag. 
LIU''~~''"''u er en blankettlov, og det er med hjemmel 

fastsatt detaljerte forskrifter. 
Beø:te.mmelser om oppbevaring, sending og 

01!!\IJetn.JLng av helsefarlige stoffer ble opprinnelig 
med hjemmel i lov av 14. juni 1890 om 

sunnhetsfarlige stoffers oppbevaring og for
handling. Denne lov ble avløst av den nå
gjeldende lov av. 2. mai 1930, som også er en 
blankettlov hvoretter det er gitt· nærmere for
skrifter. 

Spørsmålet om å innføre statsmonopol på 
engrosomsetningen av legemidler har vært ut
redet flere ganger. Ved lov av 27. februar 1953 
ble så Norsk Medisinaldepot besluttet opprettet. 
Depotet skulle ha enerett til innførsel, utførsel 
og engrossalg av de apotekvarer og gifter som 
Kongen bestemmer. Norsk Medisinaldepot 
startet sin virksomhet 1. november 1957, og 
ved kongelig resolusjon av 27. september 1957 
ble det gitt bestemmelser om hvilke varer som 
skulle omfattes av depotets enerett. · 

Kap. Ill. Departementets alminnelige bemerkninger. 

Apo,teklovkomiteens Innstilling II har, som 
ll!!IJD.Iri:Ulltng I,. vært forelagt de øvrige interesserte 

l. 

2. 
a. 

landets fylkesmenn og fylkes-
næringsorganisasjoner og andre interesserte 

og organisasjoner til ·uttalelse. 
over hvem innstillingen ble sendt til og 

innkomne uttalelser følger som utrykte ved-

Loven!!! omfang og formål. 

Apoteklov komiteen har samlet følgende lover. 
utkast til en felles lov om legemidler og 

Lo!V av 3. juli 1914 om tilvirkning av 
gifter og apotekvarer. 

.. , 
" 

'' 

• • 1. juni 1928 om opium m.v. 

" 
2. mai 1930 om oppbevaring, 

sending og omsetning 
av helsefarlige stoffer. 

" 8. mars 1935 om handelsnæring, 9. 
kap. ( § § 97-101). 

,, 24. juni 1938 om innførsel av apo
tekvarer og gifter 1 

samt om handel med 
gifter, farmasøytiske 
spesialpreparater og 
en del andre varer. 

" 21. juni 1956 om brennevin og vin 
til medisinsk bruk. 

vil etter komiteens mening gi et syste
mat!Bk: godt oppbygget og sammenhengende 

Kowt.een uttaler videre (s. 8): 
gjelder loven om Norsk Medisinal

d,et vært · komiteens oppfatning at 
mandat ikke omfatter realitetsbehandling 

av spørsmål vedkommende depotets beret-

Utrykte vedlegg. 

tigels:e, organisasjonsformer m. v. Disse spørs
mål ble grundig drøftet for 6 år siden, og det 
kan ikke ha vært Stortingets forutsetning at 
disse spørsmål skulle tas opp til ny realitets~ 
behandling i forbindelse med den kodifikasjon 
og samordning av lovene som komiteen har fått 
i oppdrag å foreta. Som det fremgår av Inn
stilling I (side 19) forutsatte· komiteen at be
stemmelsene om depotets enerett måtte inn
arbeides i den nye lov om legemidler og gifter, 
mens bestemmelsene om . depotets organisa
sjonsform m. v. enten kunne innarbeides i den 
nye lov eller fortsatt stå i egen lov. . 

Under de videre drøftelser er imidlertid komi
teen enstemmig kommet til det resultat at alle 
bestemmelser vedrørende Norsk Medisinaldepot 
fortsatt bør stå i egen lov." 

Komiteen har ikke gitt noen · nærmere be
grunnelse for sitt . nye standpunkt. Norsk 
Medisinaldepot har 28. oktober 1959 uttalt: 

Styret er enig med Apoteklovkomiteen i at 
all~ bestemmelser vedrørende Norsk Medisinal
depot fortsatt bør stå i egen lov. Styret finner 
ikke tiden inne til å endre lov av 27. febr. 1953, 
men vil tilrå at det forslag som ko:t?.iteens jur~
diske sekretær har utarbeidet · (!bilag 1) bhr 
tatt opp til særskilt behandliJ?-g. StY,ret J?e~er 
på at bl. a.· Statsselskapskom1tøens ~nnsbllmg 
kan tenkes å føre til andre endringer 1 loven og 
at en eventuell lovrevisjon bør .skje s~mlet. 
Hvis departemeptet finner at en~rmgene l . § § ~ 
til 3 som foreslatt bør tas opp til beh!"-n~lmg 1 

forbindelse med revisjon av a.poteklovg1vnmgen, 
vil styret være takknemlig for å få uttale seg 
om det forslag til lovtekst som departementet 
kommer frem til." 

Departementet er av den oppfatning at det i 
en ny lov om legemidler og gifter m.v. må være 
naturlig å ta med også bestemmelsene om Norsk 
Medisinaldepots enerett og rett til innførsel, ut
førsel og salg, slik som forutsatt av Apoteklov· 
komiteen i Innstilling I. Dette vil medføre at 
§ § 1, 2,. 3, 12 og 13 i loven om Norsk Medisinal
depot oppheves fra den tid den nye lov trer i 

--- ~------



8 Ot. prp. nr. 28. 
Om lov om legemidler og gifter m. v. 

kraft. Resten av loven om Norsk Medisinal
depot (bestemmelsene om depotets organisa
sjonsform m.v.) bUr da fortsatt gjeldende inntil 
det i medhold av en eventuell ny lov om stats
bedrifter blir truffet andre bestemmelser. Saken 
har senere på ny vært forelagt styret i Norsk 
Medisinaldepot som den 19 .. november 1963 ut
taler: 

"Styret har bemerket at departementet - i 
motsetning til apoteklovkomite·en - foreslår 
at bestemmelsene om Norsk Medisinaldepots 
rettigheter innenfor medisinalomsetningen skal 
tas ut av loven om Norsk Medisinaldepot og 
innpasses i den nye lov om legemidler og gifter 
m. v. Styret lmn være enig i at de nevnte be
stemmelser ( § § 1-3 i loven om Norsk Medi
sinaldepot) naturlig hører hjemme i den nye 
alminnelige lov om omsetrung m. v. av lege
midler og gifter, og man vil derfor ikke nå 
reise innvending mot Depm·tementets forslag .. " 

På denne bakgrunn har departementet formet 
sitt lovforslag slik at det også inneholder de 
nevnte bestemmelser vechørende Norsk MecH~ 
sinaldepot. 

Norsk Medisinaldepot har i det ovenfor nevnte 
brev også uttalt: 

"Ved at NMD-lovens §§ 1-3 (og også §§ 12 
og 13) blir opphevet av den nye lov vil ikke 
NMD-loven lenger trekke opp rammen for 
~MD's virksomhet, men i det vesentlige bare 
mneholde bestemmelser om NMD's organisa
sjon. Da også organisasjonsbestemmelsene for
mentlig om :ikke lenge vil bli foreslått endret 
(eller opphevet)i forbindelse med det påtenkte 
forslag om særskilte lovbestemmelser angående 
visse statsbedrifter (sta~sselskaper), vil således 
de forestående lovendrmger på det nærmeste 
medføre at NMD-loven faUer bort i sin helhet. 
Styret vil anse det som en fordel om de for
skjellige endringer som NMD~loven nå tenkes 
undergitt, så vidt mulig blir foretatt samtidig. 
I forbindelse med de omfattende endringer av 
NMD-Ioven bør overveies om det fortsatt skal 
opprettholdes en egen lov om NMD ved siden 
av de bestemmelser angående NMD som man 
vil få i den nye ~egemiddelloven og i de nye 
lovregler om visse statsbedrifter. Styret går ut 
fra at man senere får anledning til å uttale seg 
om dette spørsmål." 

Departementet har stort sett fulgt samme 
systematiltk som Apoteklovkomiteen har gjen
nomført i sitt lovforslag. 

Apoteklovkomiteen uttaler (s. 9-10): 
"Formålet med det forslag til lov om lege

midler og gifter m.. v. som lwmiteen nå legger 
frem er ut fra rent helsemessige hensyn å skaffe 
grunnlag for en effektiv kontroll med tilvirk
ning og omsetning av legemidler, gifter og helse
farlige stoffer og visse andre varer til medisinsk 
bruk Denne lovgivning berører imidlertid som 
nevnt i f01·egående kapitel også store nærings
interesser innenfor handel, landbruk m. m. 
Disse interesser er ikke alltid i samsvar med det 
som er påkrevd eUer ønskelig ut fra helsemessige 
hensyn. Når det i medhold av loven skal gis 
forskrifter eller bestemmelser, eller treffes av~ 
gjørelscr i enkelt-tilfelle,. nu\ det derfor som 

regel foretas en interesseavveining hvor 
mersielle og økonomiske interesser i almi 
het må stå tilbake for helsemessige hens 
den annen side må. denne lovgivni!tg ikke 
til å gjøre innskrenkninger eller inr1grep 10m 
ikke er diktert av helsemessige hensyn. 

Formålet har noe forskjellig karakter 
de varer det gjelder. For Zegemiifler 
andre varer til medisinsk bruk bør 
gis bestemmelser, som både sikrer 
midler ni. v. som bringes i handelen er 
effektive og fyller de krav som bør 
slike varer, og bestemmelser som så vidt 
hindrer at slike midler misbrukes eller på ~~llii;:Q 
måte gjør helseskade. For· å trygge 
folks helse er det altså behov både for 
bestemmelser og sikkerhetsbestemmelser . .LWL!l:t::!t.1~ 
for formålet ligger det også å hindre at varer 
som ikke har noen medisinsk virkni 
solgt som legemidler eller ved reklame 
lagt medisinslr betydning. Når det gjelder 
og helsefarlige stoffer til teknisk og annet 
medisinsk bruk, er det som regel bare. sikker
hetsbestemmelser som har betydning for 
om helsen. Bestemmelsene må gi grunnlag 
en effektiv kontroll med at tilvirkning, ut
levering,· oppbevaring og behandUng av varene 
skjer på betryggende måte slik at det blir IIJ:li.iD:I:t. 
mulig anledning tH feiltakelser og uforsv:adig 
omgang med dem. Noe behov for kvaUtets~ 
kontroll med slike varer er det i alminne~t 
ikke ut fra helsemessige hensyn. 

Komiteens forutsetning er etter dette at 
stemmelsene om legemidler og andre varer 
medisinsk bruk skal gi hjemmel for å 
føre både kvalitetskontroll og sikkerh 
mens bestemmelsene om gifter og he 
stoffer bare skal nyttes til å gi. de sikke~rb~ 
regler som ansees påkrevd av hels:emess:rgt! 
grunner." 

Departementet slutter seg til dette. 

Det er ikke i noen av de innhentede utUU1tllSII:!I 
reist innvendinger for så vidt angår 
av lovgivningen eller formålet med kom.iteens 
lovutkast. 

Ti!virliming. 

Tilvirkning av legemidler og gifter ub:~ntoc 
apotek foregår i dag i henhold til lov av 3 .. 
1914. Slik ervervsmessig tilvirkning kan bare 
foregå med departementets tillatelse. NåJ: de·t 
gjelder visse gifter skal tilvirkertillatelsen 
ved politiet. Om det siste uttaler Apotekh}v· 
komiteen (s. 16): 

Komiteen har inntrykk av at det bare i 
m~get liten utstrekning har vært behov f,o:r 
polititillatelser til å tilvirke gifter. En h~ 
ansett det nødvendig å oppretthold~ en slik 
stemmelse, idet en mener at en bedrift som skal 
tilvirke en vare som kommer inn under begrepet 
gift, bør være underkastet faglig . kon.t:roU. ~\" 
helsemyndighetene og tillatelser hl s~1k vu·K· 
somhet bør da gis av departementet.' 

Departementet er enig i dette. 

Tilvirkning av legemidler er behand]e~ i lov~ 
utkastets kap. II, tilvirkning av gifter l § 
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"""''"u~.~,,_.._,.,., har med sitt lovforslag § 8 forutsatt 
det i selve fa:rmakopeen kan treffes bestem

c'm at visse farmakopepreparater bare 
kunne tilvirkes på apotek. Departementet 

nærmere viilkår kunne gjøre unntak fra 
bestemmelse. Videre er fastsatt at det i 

uJ.uu,eU:~>e1 med tilvirkertillatelse for slike lege
kan pålegge bedrifter også å tilvirke 

av farmakopeens legemidler av samme 
llll;e~J!!tCidE~ltclr:l Et mindretall i komiteen mener 

en tilvirk~er som får tillatelse som nevnt skal 
en. llllllJiddelbar plikt til, på bestilling å frem

et hvilket som helst av farmakopeens 
som er av samme legemiddelform 

preparat tilatelsen gjelder. 

Apotekerforening har i brev av 27. 
oktober 195'9 uttalt: 

betraktning av at apotekene er forpliktet 
skaffe alle offisineUe preparater\ uansett 

om produksjonen er lønnsom eller ikke,. kan det 
i"~ som urimelig at apotekene har ene

produksjonen av disse preparater. 
anser det som meget betenkelig å åpne 

~;~U~; for fabrikkene til å fremstille offisinelle 
ter, idet dette vil kunne føre til at 

e overtar den lønnsomme produksjon 
rlater til apotekene å produsere de 
m.me preparater.'' 

Farmasøytisk-Kjemiske Industri~ 

har i brev av 28. oktober 1959 uttalt: 

innskrenkning av industriens fabrika
de som både gjeldende lov og for
ny lov generelt gir uttrykk for, kan 

være motivert av samfunnsinteresser, da 
vel ikke foreligger noen frykt for at indu

ikke skulle kunne fremstille like gode og 
produkter som apotekene. Slike innskrenk

n~bestemmelser kan tvertimot skade indu
l:bien. spesielt med sikte på de muligheter for 

som den norske farmasøytiske industri 
å kunne utnytte i og med utviklingen 

et europeisk feHesmarked." 

b!dustridepartementet har med brev av 2. 
1959 gitt uttrykk for følgende syn: 

,.E,n er tilbøyelig til her å følge flertallet, idet 
~ Illå forutsettes at departementet bare gir 
U!Jiateltre til tilvirkning av farmakopøpreparater 
ved fabrikk når preparatet omsettes i slike 
~d~er at industriell fremstilling er berettiget. 
Hvis preparatet foreligger i f. eks. i tablettform 
iø:oebærer mindretallets forslag at en farma
-'"rnfll:li!:' fabrikk har plikt til å lage andre tablet-

øom. står i farmakopøen, selv om disse bare 
:fr,emstilt i mindre mengder. Dette må være 

!JftUJj4Q1ltll~lt." 

Den faste farmakopekommisjon har i brev 
&V 3. desember 1959 uttalt: 

.,For så vidt som farmakopeens hovedformål 
@'f .a fatlitsette standard og kontrollmetoder for 
ri utvalg av de til enhver tid mest verdifulle 
l~emidler, kan det synes mest rimelig at be-

1 Dvs. preparater som er opptatt i den gjel
t:k:mde fa..nnakope. 

stemmelser om hvor og av hvem legemidler 
skal fremstilles best fastsettes på annen måte, 
f. eks. gjennom en Kgl. plakat." 

Departementet slutter seg til sistnevnte ut
talelse og viser til bemerkningene til § 4. 

Med visse redaksjonelle forandringer har 
departementet for øvrig fulgt komiteens forslag 
jfr. bemerkningene til de enkelte paragrafer. 

Salg, innførsel og utfm·sel. 

1. Legemidler. 

Detaljsalg av legemidler er i dag i prinsippet 
forbeholdt apotekene. Apoteldovkomite,en har 
imidlertid foreslått at det blir åpnet adgang til 
å bestemme at visse alminnelig anvendte resept
frie legemidler skal kunne selges av kjøpmenn, 
jfr. komiteens lovutkast § 13. 

Norges Apotekerforening har i brev av 27. 
oktober 1959 uttalt: 

"Arsaken til at legemiddelomsetningen er 
forbeholdt apotekene, er at man har ønsket å 
beskytte publikum, og det må betraktes som et 
tilbakeskritt om siste ledd i omsetningen av 
legemicper skulle unndras faglig kontroll. 

. Publikums krav på lettere adgang til å . få 
kJøpe enkelte håndkjøpsvarer, vil kunne imøte
kommes ved at det institueres en enklere form 
for medisinutsalg, fortrinsvis en medisinkiste 
m~d et l?egrenset antall håndkjøpspreparate:r. 
K1sten v1l kunne returneres til apoteket for 
etterfylling og kontroll med visse mellomrom. 
Derved vil apotekene fortsatt ha det fulle ansvar 
for kvaliteten av disse varer. 

Under henvisning til det som er anført oven
for, vil hovedstyret bestemt ta avstand fra 
komiteens forslag. Man foreslår at § 13 utgår." 

Norges Farmaceutiske Forening uttaler seg i 
samme retning og konkluderer med at 

"det er ytterst betenkelig å gjennomføre en 
slik ordning som komiteen foreslår og an
befaler derfor at § 13 i lovforslaget utgår.'' 

Det er ikke fra annet hold reist innvendinger 
mot komiteens forslag på dette punkt. 

Departementet er blitt stående ved at loven 
bør inneholde en bestemmelse som foreslått av 
komiteen,. jfr. bemerkningene til § 6. 

Når det gjelder engrossalg av legemidler, vil 
det etter lovforslaget fortsatt bli slik at Norsk 
Medisinaldepot i prinsippet har enerett, og at 
slikt salg fra andre bare vil forekomme i meget 
liten utstrekning. De foreslåtte lovbestemmelser 
innebærer således ingen vesentlig forandring i 
forhold til den någjeldende lovgivning, jfr. be
merkningene tn § 6. Norsk Medisinaldepot får 
enerett til salg av legemidler til apotek og kan 
for øvrig selge legemidler til de avtakere som 
er nevnt i § 8. Bestemmelsen i § 9 om tilvirkeres 
salgsrett er i realiteten som før. For øvrig vil 
departementet, når særlige grunner taler for det, 
også kunne gi kjøpmenn tillatelse til å selge 

• 

l 
j 
j 
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visse legemidler til apotek og andre avtakere 
som er nevnt i § 8. Om sistnevnte uttaler 
Apoteklovkomiteen (s. 36): 

"I bestemmelsene av 27. september 1957 om 
Norsk Medisinaldepots enerett er det ikke gjort 
noen generelle unntak fo:r salg av legemidler fra 
l~jøpmenn. Men etter § 1 siste punktum i lov 
om Norsk Medisinaldepot er det i noen ganske 
få tilfelle av praktiske grunner gjort spesielle 
unntak. Hjemmel for slike salgstillatelser bør 
finnes i loven om legemidler og gifter, selv om 
det bare blir bruk for den i unntakstilfelle. 

Det ansees ikke nødvendig å fastsette nær
mere vilkår i loven for de få tiHatelser det her 
blir tale om, idet en forubetter at administra
sjonen i hvert enlwlt tilfelle stiller de nødven
dige krav om fagkyndig ledelse." 

Departementets forslag til § 9 forutsettes også 
å gi hjemmel for slikt salg som er omhandlet :i 
komiteens lovutkast § 16. Om dette uttaler 
komiteen (s. 15): 

"Detaljsalg av legemidler skal i alminnelighet 
foregå fra apotek. Det er imidlertid vis.se vare
grupper f. eks. medisinske gassarter på stål
flasker og radi~aktiye isotoper som ikke egner 
seg for omsetmng gJennom apotek. I den gjeld
ende lovgivning er disse stoffer nevnt i handels
plakatens avd. C. Med departementets til
latelse foregår salget direkte fra tilvirker eUer 
importør til sykehus. Komitøen mener at slikt 
direkte salg fortsatt bør tillates. Hjemmelen 
for bestemmelsene i avd. C er i dag noe usikker. 
Komiteen har rettet på dette ved lovforslagets 
§ 16. 

Etter komiteens oppfatning er det også be
h_ov for direkte salg fra produsent eller importør 
til sykehus o. l. av blodplasma og infusjons
væsker. Dette behov har som bakgrunn dels at 
blodplasma er lite holdbart og dels at infu
sjonsvæsker brukes i store mengder av sykehus, 
som vH ha økonomisk fordel av å kjøpe disse 
varer direkte. Nye forskrifter med sl{jerpede 
regler om sykehusenes adgang til å tilberede 
slike i.nfusjonsvæsker vil medføre at sykehusene 
i større utstrekning enn nå må l{jøpe disse varer. 

Lovforslagets § 16 gir hjemmel for slike 
direkte ]ev er anser. Det er komiteens forutset
ning at omsetning i henhold til § 16 bare skal 
gjelde legemidler, hvor det antas at omsetning 
direkte fra importør (eventuelt produsent) til 
forbruker er den mest h,ensiktsmessige form for 
omsetning. Det er ikke meningen at den angitte 
ramme bør utvides medmindr,e vektige argu
menter taler for det, idet regelen må være at 
legemidler skal passere et apotek før de kommer 
til forbruker. Kfr. forøvrig de spesielle motiver 
til § 16." 

Når det gjelder innførsel og utførsel av ]egeø 
midler vil hovedregelen fortsatt bH at dette bare 
skal kunne skje gjennom Norsk Medisinaldepot. 
Departementet får imidlertid adgang til ved 
alminnelige forskrifter eller i det enkelte tilfeUe 
å gjøre unntak fra depotets enerett. Det vises i 
denne forbindelse tH Innst. s. 36-37, komiteens 
bemerkninger til § § 17 og 18, jfr. bemerk
ningene til § 7 il departementets lovutkast. Lov-

utkastet forutsetter at det blir gitt c:tuJlAUI.JUl~I!X'Ie 
forskrifter om innførsel og omsetning av 
midler. 

2. Gifter . . 

Apoteldovkomiteen uttaler (Innst. s. 16): 

"Når det gjelder krav som skal stilles ti] 
ansvarshavende for tilvirkning av gifter, er 
foreslått at vedlwmmende skal godtgjM'e 
han har den nødvendige faglige utdanning ,og 
han fører en hederlig vandel". Komiteen -~"-~'~' 
han det bør overlates til departementet 
standpunkt til hva som er nødvendig 
utdanning, idet dette kan være av høyst 
skjellig art alt etter hva slags tilvi!rknilll: og 
hvilke personer det dreier seg om .. Det kan 
tenkes at en årelang praksis er tilstrekkclig 
utdanning, eller det kan kreves en teknisk eDet 
kjemisk utdanning. Hovedsaken er at den som 
er ansvarshavende for foretagendet har forut
setninger for å påse at det tas de 
forsiktighetshensyn under produksjonen 
de ferdige produkter blir forsvarlig behan 
Helsemyndighetene behøver ikke å fø]e se~ 
pliktet til å sørge for kvalitetskontroll 1 
bindelse med fremstillingen av gifter .som 
anvendes til teknisk bruk." -

Depm·tementet er enig i dette. 

Når det gjelder salg av gifter, vises 
merkningene til § 34. 

Gifter vil kunne innføres av Norsk ME~dJII!DIIU· 
depot, kjøpmenn som har lov tH å selge 
vare, tilvirkere som har tillatelse til å 
legemidler eller gifter, andre tilvirkere, Llw.t--· 

drivende eller håndverkere som skal 
varen som råstoff eller teknisk hjelpemiddel i, 
sin bedrift, og videre andre bedrifter, tnst.ttnll· 
sjoner eller personer som har fått særskilt til~ 
latelse til å innføre varen. Med enkelte wm~ 
takelser vil de samme kunne utføre slike 
Som etter de någjeldende bestemmelser 111:aD 
Kongen bestemme at Norsk Medisinaldepot 
ha enerett til innførsel,. utførsel og salg av 
gifter. Loven forutsetter at nærmere bestem
melser blir gitt ved forskrifter. 

Apoteklovkomiteen uttaler i forbindelse med 
sitt lovutkasts § 58 (s. 46): 

"Når nye varer, særlig sammensatte P!'1&-, 
parater av forskjellig art, bringes på markedet. 
oppstår ofte spørsmål om de inneholder stof.fer 
som kommer inn under lovgivningen om gifter 
eller helsefarlige stoffer. Fabrikantene ø,nsker 
som regel å hemmeligholde sammensetnmge.o, 
Ofte er den ikke en gang kjent for de no~ 
importører eller selgere. En kjemisk anll~,'M 
som kan klarlegge sammensetnin_gen k~ være 
tidsrøvende og vanskelig. Opplysnmgspli~rt O'Vef'
for departementet synes å være et ri!ffielig 
og så lenge opplysningene ikke blir gitt, bøt: 
førsel og salg kunne forbys. De opp~3f8nH~ger 
som gis må selvsagt behandles kOnfidemuelt. 
jfr. § 62." 

Departementet er enig i dette og har foreslått 
likelydende bestemmelse i § 39. 
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Tle:lsejarlige stoffer. 
l henhold tn lovforslagets § 37 skal det gis 

.fomllalftE~r om oppbevaring, sending og omset
av heJ!s,efarlige stoffer som ikke regnes som 
og om tilsyn med slike stoffer. Apoteklov

uttaler (Innst. s. 44): 
uNoen prinsipiell forskjell mellom gifter og 

beløefarlige stoffer ~er det egentlig ikke. Begge 
ilan ved uforsiktighet eller misbruk volde døds

eller alvorlig helseskade, selv om de helse
~'••'~iø·ø stoff,er nok stort sett er mindre farlige 

entl.ige gifter. Det er imidlertid først 
rent praktiske hensyn som tilsier at 

i alle henseender kan bringes inn under 
liiU:Øme lovbestemmelser. 

De hels,efa.rlige stoffer har som regel større 
utbndels'e og ~er mere alminnelig brukt enn de 
qentlige gifter. Som typiske eksempler kan 
ævnes.lut, alminnelige syrer, salmiakkspiritus, 
villiøe :rensemid]er, frysevæsker, insektmidler m.fl. 
Varer med innhold av helsefarlige stoffer brukes 

de floote hjem eller av store forbrukergrupper 
(bileiere, hageeiere). De må derfor kunne selges 
boø alminnelige kjøpmenn, og det bør ikke 
krev'es politiattester eller liknende for å få dem 
utlevert. SaJgsreglene må som regel innskrenkes 
til! bestemmelser om emballasje, merking, ad
Yarø!er og bruksrettledning m. m. eventuelt om 
lkriftlig r'ekvisisjon ener liknende. 

Som gifter regnes da bare stoffer som kan og 
t.r være undergitt videregående restriksjoner: 
Tilvirkere og selgere må ha særskilt tillatelse 
ener godkj,enning, varene kan i alminnelighet 
bare selges til nærmere angitte grupper av for
brnkere,. vesentlig næringsdrivende som trenger 
dem i sin virksomhet, andre kan bare få dem 

, ofte kreves at kjøperen har attest 
litiet o.s.v. I praksis kan slike bestem

meJ.aa- bare gjennomføres for varer som har 
me:re begrenset anvendelse i industrien eller 
aarinplivet, og hvor kretsen av forbrukere er 
forholdsvis liten. 

Da det som nevnt ikke er noe skarpt skille 
meuo,m de to varegrupper, må bestemmelsene 
utfo:rmes sa ela.stisk at de kan tnpasses ethvert 
rimelig behov. Administrasjonen må kunne til
lempe bes,temmelsene for hver enkelt vare slik 
at (let ikke legges for store vanskeligheter i 

for næringsdrivende eHer andre forbrukere 
.har et legitimt behov for å få varen. En 
må kunne regnes som gift i alminnelighet, 

-nlikevel i visse tilfelle kunne selges på enklere 
røi.te, og en vare som i alminnelighet regnes 

helsefarlig stoff må i visse henseender 
undergis de samme regler som gifter." 

Departementet slutter seg til dette. 

Fartltlasøytishe spesialprepamter. 

Departementet er av den oppfatning at kon
trollen med farmasøytiske spesialpreparater må 

i samme spor som nå og slutter seg til 
Apoteklovltomiteen når den uttaler (Innst. s. 

.,D,et skal fremheves at spesialpreparatene 
ligger på et langt høyere nivå nå enn dengang 
de begynte å im1arbeide seg på markedet. Dette 
akyld.e~J både den utvikling som har foregått 

legemiddelindustrien og den strenge kon
en rekke lands myndigheter har funnet 

nødvendig å innføre på dette område. Den 

del av legemiddelforbruket som faller på gruppen 
farmasøytiske spesialpreparater, er så stor at 
komiteen finner at den sterke kontroll fra sam~ 
funnets side er påkrevd og bør beholdes. 
Komiteen antar videre at det uten tvil skyldes 
de strenge registreringsbestemmelser at en her 
i landet er blitt kvitt salget av mindreverdige 
og tvilsomme preparater. Selv om den seriøse 
farmasøytiske industri verden over i dag arbeider 
på et høyt faglig nivå, lar det seg ikke benekte 
at det finnes fabrikanter hvis preparater er Ete 
ønskelig. Komiteen mener derfor at det fortsatt 
er nødvendig å vurdere preparatenes medisinske 
berettigelse. En vil i denne forbindelse også 
peke på at fabrikkenes stilling i legemiddel
omsetningen er noe anderledes enn apotekenes. 
Apotekerne har særlige plikter overfor sam
funnet, idet de er forpliktet til å føre lager av 
alle alminnelig anvendte legemidler, og forøvrig 
må de sørge for å skaffe alle legemidler som 
blir rekvirert. Slike plikter hviler ikke på 
fabrikantene. Deres virksomhet blir da ganske 
naturlig mere forretningsmessig preget." 

Definisjonen av begrepet "farmasøytisk spe~ 
sialpreparat'' er som i komiteens lovutlmst § 26, 
jfr. for øvrig bemerkningene til § 13 i departe
mentets lovutkast. 

Om adgangen til å godkjenne apotekfrem
stilte preparater uttaler komiteen (s. 25): 

"Når komiteen har funnet å ville foreslå at 
det blir adgang til å registrere også visse apotek
fremstilte preparater, så skyldes dette at en har 
tenkt seg muligheten av at hele produksjonen 
av visse preparater vil kunne konsentreres til 
meget få apotek som forhandler preparatene i 
standardiserte pakninger til alle andre apotek. 
Virksomheten vil da kunne nærme seg så sterkt 
en fabrikkmessig virksomhet at det vil være 
rimelig at preparatene behandles på samme måte 
som de fabrikkfremstilte preparater." 

Departementet har her fulgt komiteens lov~ 
forslag, jfr. § 13, 2. ledd. I den nye lov om drift 
av apotek m.v. av 21. juni 1963 er begrepet 
"produksjonsapotek" sløyfet. Overensstem~ 

roende hermed er "produksjonsapotek" for
andret til ,,apotek" også i nærværende lovforslag. 

Reg1streringsmyniligheten. 

Apoteklovkomiteen har foreslått at registrer
ingsmyndigheten fortsatt skal være lagt til 
helsedirektøren. Uten at det i någjeldende lov 
er bestemt noe om det, har helsedirektøren opp
nevnt et råd som bistår ham ved avgjørelsen 
av registreringssøknader. Komiteen mener at 
det i loven bør være bestemmelser om et slikt 
råd, en spesialitetsnemnd som helsedirektøren 
skal høre før han fatter sine beslutninger. Videre 
foreslår komiteen lovfestet bestemmelser om en 
ankenemnd til avløsning av den nåværende 
ordning med anke til departementet . 

Etter nøye overveielse er departementet 
kommet til at selve avgjørelsen av saker om 
godkjenning av spesialpreparater og om til
bakekalling av gitt godkjenning bør henleg
ges til en faglig sterkt sammensatt nemnd, 

--~---~~-------- ------- ---- --~---·- ------------~-----
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Spe.sialitetsnemnda. Denne foreslås sammensatt 
av 5 medlemmer, herav helsedirektøren som 
formann, en lege og en person som fyller kravene 
for å få apotekbevilling. Med en slik ordning 
forutsettes departementet fortsatt å være anke~ 
instans i disse saker, jfr. for øvrig bemerkningene 
til § 19. 

Bestemmels,en om at farmasøytiske spesial
preparater iklte må omsettes eUer bringes i 
handelen før de er godkjent, svarer til § 3, 
første ledd, i loven av 1938. "Godkjenning" er 
foreslått brukt istedenfor "tillatelse". I de 
gjeldende forskrifter av 30. juni 1941 er det 
truffet bestemmelser om visse unntak fra regi~ 
streringsplikten, bl.a. for gamle folkemedisinske 
preparater, og for begrensede mengder av be
stemte preparater til klinisk prøving eller til 
bt·uk for en enkelt pasient. Slike unntak må 
også kunne gjøres i forskrifter som gis etter den 
nye lov. Departementet mener imidlertid at 
loven bør inneholde klar hjemmel herfor. Det 
blir antal{elig aktuelt å gjøre unntak også for 
sera,. vaksiner m.v. i den utstrekning det anses 
hensiktsmessig. 

Behovsprøving. 

Om dissens i Apoteklovl\:omiteen når det 
gjelder .spørsmålet om behovsprøving, vises til 
bemerkningene til § 14. 

Industridepartementet uttaler: 
. "En bør antakelig også her følge flertallet, 
1det en må tro at konkurransen mellom de 
en}{elte preparater vH medfør,e at preparater som 
bare omsettes i lite omfang blir trukk·et tilbake. 
Til sammenligning kan nevnes at antallet av 
registr,erte sp,esia.lpreparater i Danmark er ca. 
1500, omtrent som i Norge, mens det i Sverige 
er ·ca. 2500." 

Prisdirektoratet uttaler: 
'\Forsl_agets § 27 omha:ndler go?kjenning og 

reg1strermg av farmasøytlske spesmlpreparater. 
Etter gjeldende lov har Helsedirektøren hjemmel 
for å avslå. å registrere et preparat hvis han 
fi_nner at dette preparat ik:Ke trenges. Helse
direktøren har altså nå adgang til å foreta be
hovsprøving, og hvis han mener at det finnes et 
tilstrekkelig antall tilsvarende preparater på 
markedet, kan han avslå å registrere preparatet. 
Dette kan, som komiteens flertall peker på, føre 
til avtaler som prismessig kan få uheldige ut
slag: Flertallet går derfor inn for å fjerne den 
någJeldende bestemmelse om at preparatet 
".trenges" for a få det godkjent og registrert. 
I:risdirektoratet er enig med flertallet. En legger 
bl at det ikke sjelden kan være meningsforskjell 
om preparater av tilsvarende karakter er av 
samme kvalitet.'' 

Norges Apotekerforenitng har uttalt: 
.,Hoveds.tyret foreslår at paragrafen utformes 

etter det forslag som er fremsatt av mindre
tallet, Johannessen, Kivle, Lange og Totland. 

De argumenter som er anført av mindretaHet 
(innst. side 27) og av byråsjef Thorvik (bilag 3 

til innstillingen) for en opprettholdelse av 
hovsprøvningen ved registrering av spE~u 
preparater, kan man fullt ut s~utte seg .. 

. Man kan ikke se at det er til noen fordel 
publikum at det registreres et stø~e 
parallelle spesialpreparater. Legene finner 
rede nå at preparatutvalget er så stort at 
er vanskelig å beholde oversikten. Det .samme 
problem gjør seg tildels gjeldende V'ed 
tek ene. I ti.llegg hertil kommer de pUtSS:mEIIll!lllge 
og økonomiske problemer som en 
varelagret ved apotekene fører . seg. 
kan også reises tvil om hvorvidt fabnkanteae 
i d·et lange løp vH ha fordel av at det reJ:~iat:reJres 
en hel rekke parallelle preparater, 
fleste antagelig etter forholdsvis kort 
måtte trekkes tilbake." 

Norges Farmaceutiske Forening støtter 
mindretallet i komiteen og understreker 
den begrunnelse mindretallet har gitt ved~ 
rørende komiteens lovutkast § 27. 

Norges Farmasøytisk-Kjemiske IndustrifOl'
ening har uttalt: 

,.,Det er her tale oni et markedsmessig ."""", ..... ,._ 
- ikke et medisinsk - (se Innstilling s. 
Registreringsgrunnlaget). Dette innebærer 
Helsedirektoratet i det enkelte tUfellle foretar 
skjønn over hvor mange konkurrerende 
parater der bør være på markedet. Det er 
.helt få registreringsnektelser som er a 
dette grunnlag i årenes løJ?, og ofte 
viselige tap for norske fabrikker. 

Det er altså en slags offentlig 
innskrenkning som her er etaMert, og . 
klærer oss prinsipielt uenig i en slik kon~ 
innskrenkning. Som begrunnelse for 
holcl!elsen av behovsprøvningen blir det 
at en fuUstendig frigivelse vil medfØ!l'9 at 
markedet vil bli oversvømmet av en 
parallellpreparater, som ved sine ofte nn·vil!::IØ!llle 
navn vil bringe forvirring for leger og pubJiJitWB 
og vanskeliggjøre en riktig anvendelse' av 
paratene. 

Vi mener at en slik innvending ikke bar 
strekkelig tyngde i seg selv, idet det her bare 
tale om visse praktiske ulemper, og at sam., 
fundet må være mere tjent med en konkurran."'lt 
som virker prisreduserende og inspirel'lende for 
produsentene. Dertil kommer at det neppe er 
riktig at en opphevelse av behoysprøv!lung:ea 
vil føre med seg noen nevneverdig økm 
preparater på marl\:edet. Erfaringen fra : 
mark og Sverige, som ikke har behovsklawrul! l 
sine registreringsvilkår, viser dette. Det ct;r rent 
forretningsmessige vurderinger . som bllr. &\·~ 
gjørende for om produsentene v1l oppr~ttholdl' 
sine varer på markedet. Dersom det v!Ser 
at preparatene ikke er konkurransedyktige, 
de trukket tilbake, og markedsbeho~·et 
regulerer seg derved av seg selv, ~en .reguleruJg 
som ganske sikkert er riktigere og s1krere. ·W:Ul 
en skjønnsmessig regulering foretatt av et st:aJ:sr. 
organ." 

Sentralstyret i Den norske lægeforening ut· 
taler: 

Sentralstyret sier seg enig i detsom komit:~~ 
anfører om behovet for kontroU ay s~~~ 
preparater. For så vidt angår r~g.~:;s~~· 
grunnlaget sier sentralstyret seg entg I. de 
er anført av komiteens mindretaU og l 

______ _Å 
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~taUets iomlag i spørsmålet vedrørende registrer~ 
av parallleUpreparater." 

Departementet viser for øvrig til helsedirek
·tilll'eDJII• uttalelse s. 15 og mener at behovs

b!ør fortsette som før, jfr. bemerk-
Dirl«ete til § 14. · 

Prisvurdering. 

Overensstemmende med Apoteklovkomiteens 
inneholder lovutkastet bestemmelse om 

øpesialpreparatenes pris skaJ godkjennes. 

Komiteen anfører (Innst. s. 29): 
.. K·o,mfteen har diskutert spørsmålet inn~ 
~e, og er kommet til at det er ønskelig og 
I'IIIDdvendig med en priskontroll. Det er likeledes 
fa.nnet hensiktsmessig at denne prislmntroll 
ikke overlates til de alminnelige prismyndig
heter. Når d,et først skal føres en særskilt kon
troU med en varegruppe, slik som foreslått for 
farm.aøøytiske spesialpreparater, er det naturlig 

ontroUen også overlates til denne kon-
ns:tans - som sitter inne med den største 

.faglru:nn.."!ka.P på området." 

Videre (s. 30): 
miteen mener at det må overlates til de 

- ndigheter i hvert enkelt tilfelle a ta 
tU på hvilken måte prisene skal 

'III'U.l'de:res. Når det i lovforslagets § 29 er angitt 
hvilke kriterier som kan anvendes, skal dette 
bare oprfattes som eksempler, som kan benyttes 
i en de tilfelle. Det er ikke meningen at dette 

være til. hinder for at det også benyttes 
vurderingsgrunnlag. Vanskeligheten med 

frem til bestemte grunnlag for vurder
av prisene, har ført til at komiteen fore

at alle priser bør tas opp til fornyet vurder
iDe. etterat preparatene har vært på markedet 

tid, og fabrikkene således vH kunne ha er
for sine produksjonsomkostninger. Det er 

mening at det vil kunne være lettere 
VYrn.;~re pris,ene på en vare når den l1ar vært 

i produksjon i industriell måle.stokk noen tid. 
Det er derfor i 2. ledd i § 29 tatt inn en be
ltetnmelse om at alle priser skal vurderes på 

innen utløpet av en toårsperiode etterat 
tet ble registrert og brakt på markedet. 

synes en lang periode, men en har 
å !runne sette fristen kortere, idet 

tenkes å medgå over et år før en pro
har vesentlige erfaringer for produk

li{;ntms omkostninger. Det er dog komiteens 
øø~Juuli:i at den fornyete prisvurdering skal fore

raskt som mulig etterat preparatet er 
på markedet." 

Industridepartementet anfører: 
"Hva. pris,en på et spesialpreparat angår, god

k,jennes denne nå på grunnlag av innsendte 
kalkyleE og vurderingen foregår bl.a. med støtte 
l medisinaltaksten. Etter den nåværende lov 
•kall også prisen for utenlandske preparater god
kjennes, men en har inntrykk av at registrerings
myndighetene ikke har vært i stand til å få inn 
kaJkyle:r fra utenlandske produsenter. 

Her kan også nevnes at Tyskland .i OEEC's 
kjemik.omite har klaget over de lave norske 
Pri;~ p.å legemidler og hevdet at disse lave 
pflllller betyr en hindring for handelen. 

Det må være en ·forutsetning at såvel norske 
som utenlandske fabrikker behandles likt når 
det gjelder prissetting på preparatene, og en 
bør vel kunne følge den ordning som praktiseres 
i Sverige og Danmark, hvor helsemyndighetene 
tar opp forhandlinger med vedkommende fa
brikant dersom prisen synes for høy." 

Foreningen for norske representanter for 
utenlandske farmasøytiske fabrikker har ut
talt: 

"Vi er enig i det prinsipp at prisen for et 
farmasøytisk spesialpreparat ikke skal stå i mis
forhold til verdien. I denne forbindelse må ikke 
glemmes at de store .utenlandske fabrikker 
bruker til dels kolossale beløp på forskning for 
å fremskaffe nye virksomme medikamenter, og 
at disse utgifter også må tas i betraktning når 
prisen skal fastsettes. I § 29 er anført at det 
skal tas hensyn til foreliggende opplysninger 
om produksjonskostnadene for preparatet. 
Uttrykket "produksjonskostnader'' kan kanskje 
misforståes slik at forskningsutgifter ikke skal 
medtas. En vil derfor foreslå at ordet "pro~ 
duksjonskostnadene" erstattes med "prisgrunn
laget" ." 

Departementet er av den mening at loven 
ikke bør inneholde noen bestemmelse om at ny 
vurdering av prisen skal tas opp senest innen to 
år etterat preparatet er registrert. Apoteklov
komiteen har videre foreslått bestemmelse om 
at prisen kan kreves endret før registreringstiden 
er ute, dersom endrede forhold eller nye opp
lysninger tilsier .det. Departementet antar at 
det bare bør bli aktuelt å kreve nedsettelse av 
prisen og l1ar endret komiteens forslag på dette 
punkt. 

For øvrig slutter departementet seg til 
komiteens syn når det gjelder prisvurderingen. 

Lønns- og prisdepartementet har sluttet seg 
til følgende uttalelse av 22. oktober 19'59 fra 
Prisdirektoratet: 

Til slutt vil direktoratet peke på at det kan 
rei~es tvil om forholdet mellom prislovgiv
ningen og bestemmelser som blir git! med 
hjemmel i den lov som her er foreslatt av 
Komiteen til revisjon av apotekloven m.v. 

Så lenge spesialloven har. bestem:r:nelser om 
prisgodkjenning og d~sse J?hr J?rakti~ert etter 
lovens formål, vil det 1 ahnmnehghet 1kke være 
grunn til å treffe særskilte ~estem!fielser etter 
prisloven om regulering av p;r1sene pa farmasøyt
iske spesialpreparater. Denmot kan det være 
spørsmål om å la generelle ~estennp.elser etter 
prisloven, få anvendelse ogsa for disse va~ene. 
Dette gjelder særlig under mer ~re~ær~ situa
sjoner der det kan være nødve~dxg ?· g]ennom; 
føre ekstraordinære prisreg~ermptilt;ak. for a 
motvirke en samfunnsskadehg pn~utv1kling. 

Ut fra dette synet mener ~rxsd1re~toratet at 
det bør komme til uttrykk 1 legenuddelloven 
at den ikke slml føre til noen innskrenkning av 
prislovens sakHge virkeområde. En foreslår der
for at § 68 i utkastet gis følgende tilføyelse: 

Bestemmelser gitt i eller i medhold av lov 
av"26. juni 1953 om kontroll og reguleri~g av 
priser,. utbytte og konkurranseforhol~ g]~lde~ 
uten hinder av bestemmelser som bhr gitt 1 
medhold av denne lovs § 27, jfr. § .29." 
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Departementet har hele tiden forutsatt at en 
ny lov om legemidler og gifter ikke skulle føre 
til noen innskrenkning av prislovens saklige 
virkeområde. Man har ikke funnet det nød
vendig å ta med noen særskilt bestemmelse 
herom i lovutkastet. 

HviU{ø legemidler ~om skal kunn,e registreres. 

Det vises til bemerkningene til § 15. 

Industridepartementet uttaler: 

"~ensikten med §. 2~ er å sikre apotekene 
en _v1ss del av fremstlllmgen av legemidler for 
å Sl~re. deres 'eksistens. Når det gjelder gt·aden 
av s1krmgen er oppfatningen forskjellig. Mindre
tallet legger vekt på hensynet til å fremme den 
~est rasjonelle produksjon og mener at den 
form som .første ledd er gitt i flertallets forslag 
vil kunne hiindre dette. 

En .er ti~bøyelig til å være enig med mindre
taU~t Idet Ikke akkurat preparatets art bør være 
avgJ!i!rende, men oms,etningsvolumet. Det l•an 
nemlig . være hensiktsmessig å fremstiHe selv 
enkle. tmg i en fabrikk når volumet blir stort 
nok." 

Norges Apotekerforening uttaler: 
"Hovedstyret er enig i den formulering para-

grafen har fått. · 
.Også her har komiteen delt seg i to, idet et 

mmdretall foreslår at de någjeldende bestem
mel~er . om at . godkjenning ikke skal gis for 
enkle ~ilber~dmnger som uten vanskelighet kan 
fremstilles 1 apotek, skal utgå. 

. Hovedstyret holder bestemt på den oppfat
m?g som flertal~et, Brevig, Johannessen, Kivle, 
TJønneland og rotland har gitt uttrykk for i 
dette spørsmal (innst. side 28)." · 

Norges Farmasøytisk-Kjemiske Industrifor
ening hevder følgende syn: 

"§ 28, lste og 2net ledd inneholder positive 
be~tell'!melser om hvilke legemidler som indu
strien Ikke får anledning til å tilvirke og lansere 
~ol'T!- farmasøytiske spesialpreparater, selvom 
betmgelsene for registrering forøvrig er tHstede. 
Bestemmelsene er et utslag av den samme tanl{e 
om ~t apotekene skal ha enerett til produksjon 
av VI~se legemidler, slik som den også er kommet 
frem 1 § 8. 
. Som tidligere anført mener vi at denne tanke 
1kl{e lenger har livets: rett, - den har for
lengst overlevet seg selv i vår tidsalder og 
prinsipielt er vi derfor imot hele § 28. ' 

Spesielt vil vi ta avstand fra lste ledd i 
d.enne P8:ragraf forsåvidt angår ordene: ,.,enkle 
tii_berednmger som uten vanskelighet kan frem
stdles i apotek ..... ". 

Dette er en gjenganger fra den nugjeldende 
lov som anvender omtrent det samme ordelag: 
(,.HeUer ikke kan tillatelse gis for enkle til
beredni~ger, medmindre det er forbundet· med 
vanskeligheter å fremstille dem i apotek eller 
de representerer et nytt medisinsk prinsipp".) 

Spørsmålet melder seg her igjen med øb:et 
styrke; ~vorfor skal apotekene få monopol på 
fre~sbllmg av enkelte legemidler, som indu
strien åpenbart kan fremstille mer rasjonelt og 
med større garantier for var,enes kvalitet?" 

A/S Apothekemes Laboratorium for Special
præparater uttaler: 

"Ang. § 28 er vår bedrift enig m'ed •mi.D<:lr&
tallet. Uttrykket "enkle tilberedninger som ut:eB 
vanskeHghet kan fremstilles ii apotek" 
flytende at det like gjerne kan gjelde swnt.l:ice 
idag registrerte farmasøytiske spes.ialiit,eter som 
ingen av dem. Loven bør etter vår · · 
faste retningslinjer for registrering a. 
preparater og ikke inneholde formuleringer som 
gjør industriens eksistensgrunnlag avhengig av 
departementalt skjønn." 

Forening for norske representanter fo:r uten. 
landske farmasøytiske fabrikker uttaler: 

"Når det gjelder spørsmålet om det s;kaJl ~ 
adgang til å få godkjent enkle tilbel!\e'~ 
som farmasøytisk spesialpreparat, slutter vi oss 
til mindretallets standpunkt. Hensynet 
fremme den mest rasjonelle produksjon bør v~ 
avgjørende i dette spørsmål, ikke apote~e:De~ 
særlige økonomiske interesser. Forøvrig 
en at det i det lange løp også vil være i-a .po~r· 
enes interesse." 

Departementet har etter nøye vurd~iDg av 
spørsmålet funnet det riktig å slutte s.eg til det 
syn som Apoteklovkomiteens flertall har 
uttrykk for. 

Registreringsperio<ien .. 

Farmasøytiske spesialpreparater blir for 
registrert for en periode av 5 år. Innen utiØPII!I 
av denne periode må registreringsspørs,~ 
sin helhet tas opp til fornyet vurdering. 
teklovkomiteen er ikke kommet til enighet OIID 
hvordan ordningen bør være i fremtiden. ~ 
tallet mener at registreringsperioden bør ~ 
som nå, 5 år. Mindretallet holder pl en :re
gistreringsperiode på 10 år. 

Industridepartementet og den farm~ 
industri holder på 10 års registreringsperiodle', 
mens Norges Apotekerforening mener at 
ikke er noen grunn til å forlenge någjru.dendt> 
registreringsperiode. 

Med den stadig raskere utvikling innen 
middelområdet er det viktig å kunne .... ",.11'11"1,_ 
et preparats berettigelse på ny med ikk.e 
lange mellomrom. 

Departementet er enig med Apoteklovkomi~ 
teens flertaU i at den någjeldende regist.re:rin.g:s~ 
periode på 5 år er passende. 

OECD-rel.:ommandasjon a\' 2. april 196;3 '\"ed~ 

røi·ende farmasøytiske spesialpreparat,er. 

Den ovenfor nevnte rekommandasjon 
vedlagt som utrykt vedlegg sammen med de.. 
partementets øvrige dokumenter i denne sak.' 

Under behandlingen av rekommandasjonen. 
som er godkjent av Rådet i OECD, ble det 
en rekke land, herunder også Norge, gjort opp~ 
merksom på at visse eksisterende lov:bestem~ 
meiser .ville vanskeliggjøre en full gje.n.nom~ 

:1. Utrykt ve<Uegg. 

. --·----- . ___ ____A. 
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a..v rekommandasjonen. For Norges 
gjaldt dette særlig følgende 2 

i rekommandasjonen: 
apphcatilon for registration should only 

rtltected for reasons of public health and 
jor ~ic reasons. 

Furtbermore, an application should not be 
o~n the following grounds: a) lack of 

need •.••. " 1 

Helsedirektøren har uttalt: 
anser def som særdeles 

at Deste!mme!lSEme om behov og pris-
11..-.. t- .. r.l kan ~opprettholdes. Det har eksempelvis 

vært anmeldt preparater mot tropesyk
som ikke forekommer her i landet. 
strøm av nye preparater som årlig 

bringes på markedet, forutsetter en rasjonell 
lw.n.troUordning også at det må kunne l<!:reves 

de som registreres innebærer terapeutiske 
l!ii"III''Oii!III::T ener er iallfall likeverdige med tidligere 

.eparater.l motsatt fall vil markedet 
roet av preparater som det utfra 

mroisinsk vurdering ikke er behov for' og 
mhver bruk av disse vil kunne skje til for
·trmpel av preparater med bedre effekt ogjeller 
færre bivirkninger. Det er også ønskelig av 
administrative og økonomiske grunner å kunne 

antall parallell preparater. 
r hendt at for 2 samtidig anmeldte 
preparater (bortsett fra navnet) har 

fabrikk foreslått 10 ganger så høy pris 
andre, selv om prisforskjellen sjelden 

stor, har priskontron på dette område 
seg absolutt nødvendig. Det bør derfor fort
være adgang til å kreve prisnedsettelse som 

for registrering.'' 
Departementet slutter seg . til helsedirek

tøren~ uttalelse og viser for øvrig til det som 
anført foran om behovsprøving og pris-

Narlmtika m. v. 

Internasjonale overenskomster om omset
m. v. av opium og andre lignende be

dø<!temide stoffer ga støtet til vår første Opiums
Norge fant det hensiktsmessig å slutte seg 

de internasjonale overenskomster om de om
stoffer, og for å kunne fylle de forplH::telser 
Jlandet d.a påtok seg, ble det nødvendig med 

lov. Departementet har i likhet med 
Apoteklovkomiteen, funnet det praktisk å ta 

lovbestemmelser inn i et eget kapitel i 
utwtet til ]ov om legemidler og gifter. Da 
,.narkotika" vel er den mest brukte felles
r~100(!;ne!S'e for de legemidler som skal komme inn 
under lovens bestemmelser, har departementet 

å gi dette kapitel benevnelsen "narkotika 
v.", jfr. bemerkningene til kap. VI. 

Någjeldende lov om opium m. v. av 1928 er 
~tærmest en blankettlov som gir Kongen myn
""'~~'"""'"· tn å fastsette forskrifter. Departementet 

1 Overøettel!se: «Søknad om registrering· skal 
avslås av helsemessige hensyn og ikke av 

f!lk~·millTi!e grwnner. 
Søknad skal heller ikke avslås på grunnlag av: 
m<l!,tgZ~ule medisinsk behov ... » 

er enig med Apoteklovkomiteen i at det ved 
overføring av disse bestemmelser til en ny lov 
om legemidler og. gifter m. v. er nødvendig å 
ta med noe fyldigere bestemmelser. 

Departementet viser ellers til bemerkningene 
til de enkelte paragrafer. 

Spiritus, brennevin og viin til medisinsk bruk. 

Ved overføring av gjeldende bestemmelser på 
dette område, jfr. lov av 21. juni 1956, er bare 
foretatt mindre justeringer av bestemmelsene. 

Farmalmpeen. 

Apoteklovkomiteen uttaler (s. 19): 
, ,Komiteen mener at farmakopeen har så stor 

betydning for dem som tilvirker og omsetter 
legemidler at den bør gis hjemmel i lov. Det 
samme gjelder farmakopekommisjonen som skal 
utarbeide fannakopeen. Etter den praksis som 
har vært fulgt, og etter komiteens mening, bør 
bestemmelsene i farmakopeen gjelde ikke bare 
for apotekene, men .for alle som tilvirker og om
setter legemidler .. En har derfor funnet det mest 
hensiktsmessig at lovhjemmelen for farma
kopeen og farmakopekommisjonen tas inn i lov 
om legemidler og gifter m.v." · 

Departementet er enig i dette og har i lov
utkastets § 12 inntatt bestemmelser som til
svarer• komiteens forslag § § 23 og 24, jfr. be
merkningene til § 12. 

Reklame. 

Departementet har, i likhet med Apotek
lovkomiteen, funnet det hensiktsmessig å samle 
bestemmelser om medisinsk reklame og hjem
melen til å gi forskrifter om dette i et eget 
kapitel i lovforslaget. 

Bestemmelsene om forbud mot medisinsk 
reklame for alminnelige handelsvarer, som nå 
finnes i Apotekhandelsplakaten, er inntatt i 
lovutkastet. 

Apoteklovkomiteen uttaler (s. 17-18): 
"Det har i praksis vist seg at det i el!~elte 

tilfelle bevisst har vært benyttet med1smsk 
reklame for alminnelige handelsvarer. I det øye
blikk myndighetene da har kunnet t~ forholdet 
opp og søke å stoppe reklamen, har kJøpman~en 
allerede oppnådd å gjøre varen kjerr~ S?m virk
som mot • sykdom. Det er grunn t1l a tro at 
enkelte handlende har benyttet denne adgang 
til å øke sin omsetning i hvert fall" for en. stund. 
Siste ledd i § 46 er tatt med for a m~tv1r~e en 
slik virksomhet. Det vises for øvr1g til de 
spesielle motiver til § § 46 og 4 7." 

Departementet er videre enig med komiteen 
i at de samme reklamebestemmelser bør gjelde 
for alle legemidler, enten det er farmasøytiske 
spesialpreparater eller ikke. 
. Lovutkastet har vært forelagt J ustisdeparte
mentets lovavdeling til vanlig lovteknisk og 
juridisk gjennomgåelse. Sosialdepartementet har 
ved den endelige utforming av lovutkastet tatt 
hensyn til Justisdepartementets bemerkninger. 
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Kap. IV. Bemerkninger til de enkelte paragrafer. 

TaUene i parentes viser til de tilsvarende para
graftaU i Apoteklovkomiteens lovforslag. Hvor 
intet annet er sagt, viser departementet til 
komiteens bemerkninger. 

'l'il § 1 (lnnst. § 1) 

Her er kort a.ngitt rammen for hva loven om
handler. 

Etterat Apoteklovkomiteen avga sin inn
stilling, er det vedtatt en ny lov av 5. april 
1963 om plantevernmiddel m. v. Denne lov, og 
de bestemmelser som bHr gitt med hjemmel i 
loven, antas å gi tilstrekkelig grunnlag for en 
effektiv kontroll med at tHvirlming, utlevering, 
oppbevaring og behandling av disse stoffer 
skjer på en betryggende måte, slitk at helse
skadelige følger kan unngås.. Departementet 
finner det under disse omstendigheter over
flødig med liknende bestemmelser i en lov om 
legemidler og gifter m. v., jfr. denne paragrafs 
siste ledd. 

Til § 2 (Innst. § § 3,. 4 og 6) 

Første ledd svarer til § 3, første ledd, i komi
teens forslag. 

I paragrafen er videre inntatt bestemmelser 
fra § 3, annet ledd, samt § § 4 og 6 i komiteens 
forslag. Forskrifter som Kongen gir om hva 
som skal regnes som legemidler, gifter og helse
farlige stoffer, kan inneholde bestemmelser som 
svarer til § 2 i komiteens forslag. Departementet 
finner det unødvendig å ha disse bestemmelser 
med i loven. Legemidler vil etter loven være 
alle stoffer, droger og preparater som faller inn 
under definisjonen i første ledd, Inen med de 
unntak og tiHegg som fastsettes i forskriftene. 
Komiteutkastets bestemmelser om offentlig
gjørelse av det rådgivende utvalgs forslag til 
forskrifter om hva som skal regnes som lege
midler, gifter og helsefarlige stoffer, er sløyfet. 
grraring har vist at offentliggjørelsen av det 
nåværende handelsplakatutvalgs forslag stort 
sett ikke har foranlediget bemerkninger eller 
henvendelser fra andre enn dem som har fått 
forslaget direkte tilsendt. Man har nemlig 
fulgt den praksis å sende forslaget til de instanser 
som ltan tenkes å være interessert. Denne 
praksis vil departementet fortsette. 

Til § 3 (lnnsl. § 5) 

Innst. § 5 sier at omhandlede utvalg skal være 
et rådgivende organ i "alle spørsmål om .... ". 
Det antas å kunne oppstå spørsmål som det er 
lite hensildsmessig å forel·egge utvalget til ut~ 
talelse. Departementet har derfor omredigert 
hestemmelsen på dette punkt. 

Til § 4 (lnnst. § § 7,. 8 og 9) 

Paragrafens første ledd trer i stedet for 
i komiteens forslag. EventueUe 
om at visse legemidler bare skal kunn·e i-ih,.. .. J"_ 

i apotek, bør etter departementets mening 
inntas i farmakopeen, men giis som forskrifter 
henhold til lov om legemidler og gift·e:r m. 
Forskriftene vil i så fall også kunne in.nehaldll" 
de nødvendige bestemmelser om unntak og 
vilkår for slike unntak. 

Komiteens forslag i § § 7 og 9 er noe om
redigert og samlet i § 4. Departementet 
ikke grunn til å opprettholde komiteens 
slag om at den ansvarshavende for t:ihri'PIIr:

ningen skal legge fram vitnemål om 
vandel for å kunne godkjennes. Selv om dette 
krav ikke står i loven,. kan departementet inn
hente opplysninger om søkerens vand·el, og etter 
vanlig skjønnsmessig . vurdering nekte 
kjenning dersom opplysningene er 
stiUende. Krav om slikt vitnemål er fo:r 
sløyfet over alt i departementets 

Til § 5 (lnnsl. § § 10 og 11) 
Bestemmelsene i komiteforslagets § § 110 U 

er her samlet i en paragraf. 
Departementet er enig med komiteen i 

det bør angis i loven hvilke grunner som 
føre til tilbakekalling av tillatelse og 
kjenning. 

Til § 6 (lnnst. § § 12 og 13) 
Departementet har funnet det riktig at 

stemmelsene om Norsh: Medisinaldepots 
heter når det gjelder salg, innførsel og "".""""""""' 
av legemidler og gifter m. v .. inntas i. den n:re 
loven. Herom vises til departement.ets 
nelige bemerkninger side 7-8 foran. 

Etter hovedregelen i paragrafens :første 
må legemid!ler, med de unntak som er fsstsatt 
i eller i medhold av lov, bare selges av Rl"'lnr ... lll7 

og Norsk Medisinaldepot. Apotekernes 
rett fremgår for øvrig av apotekloven. I aP·Ir::nE~II'· 
loven er også inntatt hjemmel for legers ~ 
veterinærers salg. Av de følgende paragrafer 
nærværende lov om legemidler og gifter m. , •. 
fremgår hvem som ellers kan selge legemidler 
og hvilke viUcår som stilles for slikt salg. 

Bestemmelsen i annet ledd sikter til va:n:"r 
som i alminnelighet må anses som l~g·emidler. 
men som også har anvendelse tH andre f.o·rm&l. 

Departementet er enig med Apoteklovkomi
teen i at det kan bli behov for en friere o~t
ning av visse alminnelig anvendte .r·~·u::_, J"'u 

legemidler, for elrsempel pla.ste:r. Loven bør 
adgang for Kongen til å bestemme at 
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kunne selges av kjøpmenn i samsvar 
forskrifter som utferdiges herom. Det kan 

IU!.IIlus•!•1~ bare bli tale om varer av en slik art at 
i!oettel~e adgang til å få kjøpt dem ikke vil 

noen uheldig økning av forbruket, og 
påses at omsetningsformen ikke med

ea!g av varer med dårlig kvalitet. 

l '! 
Paragrafene 7 og 8 er nye i forhold til Apotek

lovutkast og omhandler Norsk 
rettigheter. 

.Etter § 7 får Norsk Medisinaldepot uforandret 
euerett Ul salg til apotek av legemidler og andre 

droger og preparater som skal nyttes til 
fnm.i!UIJiilllg av legemidler, samt enerett til inn

og utførsel av legemidler. 
Komiteutkastets § § 17 og 18 utgår, idet 

bestemmelser mer hensiktsmessig kan ut
~-'"'''"'..., med hjemmel i denne paragrafs annet 

hvoretter departementet enten ved almin-
forskrifter eller i det enkelte tilfelle kan 
unntak f:ra depotets enerett. Om denne 

for departementet til å gjøre unntak 
depotets enerett har Norsk Medisinaldepot 

~.-~::.~u~u"'l""' gis her en helt generell full
å gjøre unntak fra depotets enerett. 

anser det betenkelig at fullmakten er 
E~r~~er-elt formet og vil foreslå at § 7, 2. ledd, i 

følgende ordlyd: 
særlige grunner taler for det, kan departe
for visse legemidler ved alminnelige for

•'-·..;;,,~r...,. eller i det enkene tilfelle gjøre unntak 
depotets enerett. Departementet kan sette 

nærmere vilkår for slike unntak." 
dette forslag gir anledning til å begrense 
enerett, men styret forutsetter at loven 

bU praktisert slik at det ikke oppstår risiko 
for faktisk uthuling av NMD's enerett eller at 

formålet med Norsk Medisinaldepot kom
i faresonen. Styret vil be om at dette 

"""'"""''«'P'l~øa. i motivene til den nye lov. 
'"""''""'•r går ut fra at de bestemmelser som er 

WltS.<:ltt ved kgl. res. av 27. 9'. 1957, i realiteten 
oppr;ettboldt under de!l nye lov og at 

unnta.kene Ikke er forutsatt a ga utover den 
r~me som er satt.'' 

departementets· forutsetning er at loven 
bli praktisert slik at det ikke oppstår noen 

av NMD's enerett. 

n1 § 8 

Etter gjeldende bestemmelser i 1ov om Norsk 
Medisinaldepot har depotet ikke adgang til å 

leg,emidler till offentUge labomtorier som 
f!r: knyttet tn sykehus. De store sykehus
laboratorier som vi nå har fått, er dermed hen

tU å få stne leveranser av analysekjernikalier 
kjemikalier til laboratoriebruk fra 

,ap~r.nJeK .• Da det er lite hensiktsmessig at de til 
lltore kvanta legemidler til laboratoriebruk 

ved ~Ykehus leveres fra apotek, bar departc-

mentet formet denne paragraf slik at den gir 
hjemmel for salg av disse varer direkte fra 
Norsk Medisinaldepot til sykehuslaboratoriene. 

Tir § 9 (Innst. § § 14-16) 
Departementet har forenklet komiteens for

slag og samlet bestemmelsene i en paragraf. For 
øvrig vises til komiteens bemerkninger til § § 14 
-16. 

Til § 10 (Innst. § § 19-21) 

Paragrafen svarer til Innst. § 21, første ledd. 
De øvrige bestemmelser i Innst. § § 19-21 
mener departementet bør gis i forskrifter. 

§ 11 er som komiteens forslag til § 22 

Til § 12 (Innst. § § 23 og 24) 
Paragrafen svarer til Innst. § § 23 og 24. Be· 

stemmelsene i komiteens utkast til § 25 er 
sløyfet. Departementet antar at reklamebestem
melsene i kap. X gir hjemmel for en tilfreds
stillende regulering av også den form for reldame 
som drives ved distribusjon av slike_ formel
samlinger m. v. 

Til § 13 (Innst. § 26) 

I Innst. § 26, annet ledd, er brukt betegnelsen 
,,produksjonsapotek". Denne betegnelse er ikke 
lovfestet i den nye lov om drift av apotek m. v., 
og departementet har derfor endret betegnelsen 
til "apotek". 

Departementet har sløyfet komiteutkastets 
bestemmelse om at Kongen i tvilstilfelle avgjør 
om et legemiddel skal regnes som farmasøytisk 
spesialpreparat. Det som det kan være tvil om, 
er hvorvidt det i det enkelte tilfelle foreligger 
et legemiddel. Slike tvilsspørsmål blir å avgjøre 
i henhold til lovutkastets § 2,. siste ledd. Der
som det først er brakt på det rene at det dreier 
seg om et legemiddel, oppstår det i praksis 
ikke tvil om hvorvidt legemidlet skal regnes 
som farmasøytisk spesialpreparat eller ikke. 

Til § 14 (lnnst. § 27) 
Etter § 3 i den någjeldende lov av 24:. juni 

1938 om innførsel av apotekvarer og gifter samt 
om handel med gifter, farmasøytiske spesial
preparater og en del andre varer, kreves det for 
preparater som søkes registrert blant annet "at 
preparatet er medisinsk berettiget og tren
ges .... ". Det må således være et behov til 
stede for at et preparat skal bli registrert. Fler
tallet i Apoteklovkomiteen mener at denne 
behovsprøving bør opphøre, og begrunner dette 
med at bestemmelsen bringer inn rent skjønns
messige vurderinger som vil .kunne føre til 
uheldig prisutvikling og til at forskningen blir 
hemmet. Mindretallet kan ikke se at behovs-

' ., 

'i 
i 
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prøvingen har hatt slike uheldige følger og an
fører at en økning i antall av paralleiipreparater 
i tillegg til de preparater som representerer nye 
behandlingsprinsipper, vil innebære en økende 
belastning på distribusjonsapparatet. - De
partementet finner a.t behovsprøvingen bør opp
rettholdes og kan i det vesentlige slutte seg til 
den begrunnelse som komiteens mindretall har 
gitt. Herom vises til side 27 i innstillingen, under 
avsnitt ."Regi.streringsgrunnlaget" og til helse
direktørens uttalelse s. 15. 

Departementets forslag til § 14 blir som 
Innst. § 27, bortsett fra siste setning som får 
tilføyelsen: " .... og som det antas å være 
behov for." 

Til § 15 (lnnst. § 28) 

Etter denne paragraf skal det som farma
søytisk spesialpreparat i alminnelighet ikke 
kunne registrer,es: 
1. Enkle tilheredninger som uten vanskelighet 

kan fremstilles ved apotek. . 
2. Preparater som består av ublandede droger 

og kjemikalier. 
3. Preparater som den gjeldende farmakope 

eller annen godkjent formelsamling gir be
stemt fremstillingsforskrift for. 

Det er også etter gjeldende lovgivning adgang 
til å nelrte registrering på nevnte grunnlag. For 
så vidt angår det avslagsgrunnlag som er 
nevnt under punkt l, er det dissens i Apotek
lovkomiteen. Det vises til Innst. side 28. 

Departementet slutter seg til flertallets stand
punkt og foreslår at § 15 blir som Innst. § 28, 
bortsett fra annet ledd som er gitt en noe annen 
formulering. 

Til § 16 (Innst. § § 27, 29 og .31) 

Uttrykket "utstyr" i paragrafens første ledd 
omfatter også bruksrettleidi.ng, etikett m. m. 

Under "andre tilvirkere" i paragrafens annet 
ledd, 2. punktum, kommer også apotek. Para
grafens tredje ledd avviker fra Innst. § 29 for 
så vidt som siste punktum er sløyfet og første 
punktum er endret til: "Prisen kan kreves 
nedsatt .... ". 

'l'U § 17 (lnnsl. § SO) 

Departementet er enig med Apoteklovkomi
teens flertall i at registreringsperioden bør være 
5 år. Mindretallet har foreslått 10 år, jf:r. Innst. 
sidø 30. 

Erfaring har vist at diet ved registrering av 
enkelte farmasøytiske apes.ialpreparater har 
vært behov for å gjøre godkjenninge,n betinget 
av at preparatet bare brukes av spesialister. 
Man har hittil ikke hatt .adgang til å stille 
slike vilkår. Helsedirektøren er av den opp
fatning at den nye lov bør gi hjemmel herfor. 
Departementet er enig i dette og har tatt inn 

den nødvendige bestemmelse i 
annet ledd. 

Departementet er enig med komiteen ii at 
grunner som kan medføre tilbakekallling 
presiseres i selve loven, og at tillatelsen 
falle bort automatisk, men ved et adm!i:!tistra
tivt vedtak. 

Etter gjeldende forskrifter om fa.Iml'l.!lleyi:isite 
spesialpreparater kan helsedirektøren forby 
av tillatt spesialpreparat hvis dets: samm~~ 
ning avviker fra den som .det ble registrert 
Dette bør også kunne danne grunnlag 
bakekalling ett:er den nye lov, og depaJrtemeu.tet 
har gjort tilføyelse herom under punkt 3. 
tidig er "prisendring" endret til 
telse" under punkt 4. 

Til § 18 (lnnst. § 31) 
I første ledd har departementet ansett 

unødvendig med noen oppregning av hva 
eksempelvis kan fastsettes i forskriftene. 

Til § 19 (lnnst. § § 32 og 33) 
Departementet har funnet at saker om 

kjenning av spesialpreparater og om 
kalling av gitt godkjenning bør behandles tlf: 
avgjøres av en faglig sterkt sammensatt 
med helsedirektøren · som formann. Når 
gjørelsen således ikke lenger skal treffes 
direktøren alene, men legges til en Spesillilliet&
nemnd, finner man ·at departementet 
bør være ankeinstans i disse saker. Det ~ 
for øvrig til de alminnelige bemer~. 
side 11-12. 

Til kap. V I. Narkotika m. v. 
Det vises til Apoteklovkomiteens .tu:u.,.,......",,...,. 

side 39, bemerkninger til kap. VI. 
Departementet har valgt å gi dette 

benevnelsen "Narkotika m. v." i stedet for 
komiteens forslag: "Opium og andre II'IPJ'lm~'f"l'ltnf' 

midler". Som komiteen anfører, er vel ,.nar~ 
kotika" den mest brukte feUesbetegnelse for 
legemidler som skal komme inn under bestem
melsene i dette kapitel. Departementet anser d~ 
hensiktsmessig å bruke denne betegnelse i 
Tilføyelsen "m. v." dekker da de stoffer som 
strengt tatt ikke i ordets egentligs.te ... ",. • ."....,.uu 

har narkotisk virkning, f. eks. amfetamin. som 
misbrukes og har tilsvarende skadevirkninger 
og som lovens bestemmelser må gjelde for. 

Paragrafene i dette ltapitel er utfo,rmet stilk. 
at de harmonerer med gjeldende konvensjoner 
om narkotika m. v. 

Til § 20 (Innst. § § 34 og 85) 
Innst. § § 34 og 35 er, med enkelte endri~, 

omredigert og samlet i en paragraf. 
kan med hjemmel i denne paragraf blmt a:nnet 
fastsette: 
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l . at bestemmelsene i dette kapitel skal gjelde 
opium og andre stoffer, droger eller pre

som kommer inn under mellom
avtaler om rusgifter og liknende 

jfr. Innst. § 34, første ledd - og 
2. andre stoffer, droger eller preparater 

som rer egnet til misbruk og som kan medføre 
l,kadevirkninger, skal komme inn under be
JJtemmelsene i dette kapitel, jfr. Innst. ,§ 34, 
annet ledd. 

vidt angår hjemmelen for å gi for
om dyrking av vekster som skal nyttes 

fremstilling av narkotika, .bemerkes at depar-
tementet har endret komiteens forslag ,.,vekster 

kan nyttes" til "vekster som skal nyt-
,. Dyrking av slike vekster for ganske andre 

fonnål bør ikke komme inn under lovens be
selv om vekstene nok kan nyttes 

freDlfrtilling av narkotika. 

j § 21 og 22 (Innst. § § 36-38) 
Bortsett fra ,enkelte redaksjonelle forandrin

svarer bestemmelsene til Innst. § § 36-38. 

§ 23 (lnnst. § 39) 

Det er ikke tilstrekkelig for helsedirektøren å 
med bare de tilfeUe hvor det uom

fo,religger misbruk av narkotika. Para
må også gi hjemmel for å fremskaffe de 

opplysninger som er nødvendige for å få under
løid om det foreligger misbruk. Departementet 

derfor brukt uttrykke-t "mulig misbruk" i 
...... :u~;~, for "misbruk", som er foreslått av komi
teen. 

Apoteklovkomiteen har foreslått at helse
au",eiktø]~en uten hinder av taushetsplilrten skal 

gi de opplysninger som han har mottatt 
i be1:Lhold til denne paragraf, til leger og apotek 

for Allwholistforsorgen har om 
oorueUghetsnemndenes stilling uttalt at -

.. ~ skal det være mulig å komme noen vei 
med de narkomanes behandling, må enten 
hftløiedirektøren underrette nemndene, eller 

mA pålegges å gjøre dette, med pasientens 
l!:Utt hans pårørendes samtykke." 

Departementet er enig heri og har eridret 
§ 39, siste ledd, slik at helsedirektøren 

får adgang til å gi edruelighetsnemndene 
opplysninger. 

V.idere mener departementet at helsedirek
tøren bør kunne gi opplysninger som nevnt til 

når det foreligger mistanke om lov
handling. Dersom man skal la slike lov
handlinger forbli upåaktet, vil arbeidet 

med å bekjempe narkotikamisbruket i vårt 
aamlunn bli vesentlig hemmet. Departementet 
finner dett'e mer betenkelig enn å gjøre slik 
irtru~.benkning i taushetsplikten som er nødven-

for å kunne ramme de straffbare hand
det her er tale om. 

Til kap. V I I. Sera, valcsiner og andre bakterio
logiske preparater 

Departementet har endret ordlyden , , bakterio
logiske preparater" i komiteens forslag til 
, , bakteriologiske og serologiske . preparater'', 
såveU kapiteloverskriften som i § 24 (innst. § 40). 

l{apitlene V l I I og IX er i aU vesentlig som 
Jcomiteens forslag 

§ 29 m· som Innsi. § 1,.5 

Til § 30 (lnnst. § 46) 

Innst. § . 46, første ledd, antas å være noe 
kategorisk. Det er derfor gjort tilføyelse om at 
departementet kan gjøre unntak når særlige 
grunner foreligger. Det kan for eksempel gjelde 
brosjyrer for apparater o.l. til sykehus. · 

Innst. § 46, annet ledd, er sløyfet idet denne 
bestemmelse forutsettes å bli dekket ved de for
skrifter som Kongen gir om hva som skal regnes 
som legemidler. 

§ 31 svarer ti.Z Innst. § 117 

§ § 32 og 33 svarer til Innst. § § 48 og 50 

Til § 34 (Delvis Innst. § § 51-53) 
Bestemmelsene i Innst. § § 51-53 er om

arbeidet og samlet i en paragraf. Gifter som 
omfattes av Norsk Medisinaldepots enerett vil 
uten videre kunne selges også fra apotek. Etter 
§ 3 i lov av 21. juni 1963 om d1·ift av apotek 
m.v. har apotekene rett til å forhandle blant 
annet gifter. Nærværende lovutkast gjør ingen 
innskrenkning i denne rett, jfr. utkastets § 32. 
Gifter. som :i.kke omfattes av Norsk Medisinal
depots enerett, vil kunne selges av alle som er 
nevnt under punktene 1.-4. Salg av lege
midler skal i alt vesentlig foregå fra apotek. 
For det salg av legemidler som skal kunne foregå 
fra Norsk Medisinaldepot, tilvirkere og kjøp
menn bør det derfor i selve loven angis en av
grensning med hensyn til avtakere, jfr. lov
utkastets § § 8 og 9. De samme hensyn gjør seg 
ikke gjeldende ved salg av gifter til teknisk, 
vitenskapelig og annet ikke-medisinsk bruk. 
Det må her i større utstrekning kunne være 
avgjørende hvor det er mest praktisk for ved
kommende kjøper å få utlevert varen. Departe
mentet finner det derfor tilstrekkelig at loven 
på dette punkt åpner adgang for administra
sjonen til å treffe de nødvendige bestemmelser, 
jfr. paragrafens annet ledd. Den oppregning av 
avtakere som komiteen har foreslått i Innst. §52 
kan dermed sløyfes. 

Paragrafens tredje ledd tilsvarer bestem
melser som ApotekJ.ovkomiteen har foreslått i 
Innst. § 51. 
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Paragrafen vil også gi hjemmel for å ordne 
slikt salg som er omhandlet i komiteens forslag 
til § 53. 

Til § 35 (lnnst. § 54) 
Norsk Medisinaldepot er tatt med under punkt 

l. Ellers svarer paragrafen til Innst. § 54. 

Til § .'J6 

Paragrafen er ny og omhandler Norsk 
Medisinaldepots enerett for så vidt angår inn
førsel, utførsel og salg av gifter. Norsk Medisinal
depots enerett kommer til å omfatte de gifter 
som Kongen hestemmer. Selv om det er bestemt 
at depotet skal ha enerett, kan departementet 
i henhold til siste ledd i paragrafen gjøre unntak 
het'fra. 

1'il § 37 (Innsi. § § 55 og 56) 

Departementet har omarbeidet og forkortet 
komiteens utkast til § 56, uten at dette inne& 
bærer noen realit,etsendring. 

§ § 38 og 89 svw·er t-il Imtst. § § 57 og 58 
Paragraf 39 er flyttet til kapittel 12 da det 

kan være behov for bestemmelsen også for å 
avgjøre om det foreligger et legemiddel.. 

Til § ~1 (Innst. § ·62) 
Justisdepm·tementet har antatt at det bør 

slås fast at kunnskaper om forhold som dekkes 
av taushetsplikten, og som er ervervet i med& 
hold av stilling eller verv etter loven, ikke må 
brukes i ervervsvirksomhet. Sosialdeparte
mentet er enig i dette og har i samråd med 
Justisdepartementet gitt § 41 en annen formu
lering enn Innst. § 62. 

Kap. XII er for øvrig som Irmst. kap. XIII. 

Vi OLAV, Norges Konge, 

Til § 43 (lnnst. § 64) 
Strafferammen i Innst. § 64, siste ledd. e~ 

utvidet til fengsel i inntil 2 år, overe:tli.SStem
mende med tilråding fra Justisdepartementet .... 

Til § 44 (Innst. § 65) 
Inndragningsadgangen er utvidet til 

omfatte inndragning hos den som vedkommend• 
har handlet til fordel for. 

§ 45 er som Innst. § 66 

Til § 46 (Innst. § 67) 
Blant de lovbestemmelser som O•ppheves 

også § § 1, 2, 3, 12 og 13 i loven om ""'·--··-"· 
Medisinaldepot. 

Til § 47 
Det vises til Apoteklovkomiteens forslag 

lov om endringer i lov av 8. mars 1935 
handelsnæring. Etter den utforming som § 3 
lov om drift av apotek m.v. har fått,. bllir 
stemmelsene som komiteen har foresJAtt 
handelslovens § 98 overflødige. 

Komiteens forslag til § § 97 og 99 har dle1P&J:te
mentet slått sammen til en paragraf, 
Dermed får handelslovens kap. 9 brur'e en 
graf som inneholder henvisninger til den s.p!!llll• 
lovgivning om handel med legemidler og 

Til § 48 (Innst. § 68) 
Første ledd svarer til Innst. § 68. 
Departementet har i paragrafens annet 

foreslått overgangsbestemmelser også for 
vidt angår gitte tillatelser og godlcjenninger .. 

Sosialdepartementet 

tilrår: 
At Deres Majestet godkjenner og skriver 

et fremlagt utkast til proposisjon til Storti~ 
om lov om legemidler og gifter m.v. 

gjør vitterlig: 

Stortinget blir innbudt til å gjøre vedtak til lov om legemidler og gifter m.v. i samsvar med ~t 
fremlagt utkast. 

Tilråding fra So·si.aJdepartementet ligger ved i avtrykk. 

Einar Gerhardsen 

Gitt på Oslo slott 7. februar 1964. 

Under Vår hånd og rikets segl 

OLAV 
(L.S.) 

Leif Østem 
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Utkast 

til lov om legemidler og gifter m. v. 

Jtøp. I. Området for loven. Definisjoner. 

§ l. 
Denne lov gjelder: 

Legemidler og visse andre varer W medisinsk 
brruk. 

og helsefarlige stoffer. 

Loven gjelder ikke for varer som kommer inn 
særskilt lovgivning om· plantevernmidler. 

§ 2. 
legemidler forstås i denne lov stoffer, 
og preparater som er bestemt til eller 

for a brukes til å forebygge, lege eller 
sykdom eller smerter hos mennesker eller 

,eUer til ved innvortes eller utvortes bruk 
li'V".".".,". sykdom. Kongen gir nærmere forskrifter 

hva som skal reknes som legemidler. I for
kan det fastsettes at visse stoffer, 

eller preparater alltid skal reknes som 
uansett om de også har annen an

og at visse stoffer, droger eller pre
som kommer inn under bestemmelsen 
punktum, likevel ikke skal reknes som 

Kongen gir forskrifter om hva som skal reknes 
gifter og helsefarlige stoffer. 

Forskrifter etter første og annet ledd gis etter 
forslag er innhentet fra det i § 3 nevnte ut

Fo:r:skriftene skal minst en gang hvert 
år gjennomgås med henblikk på revisjon. 

l tidsrommet mellom disse gjennomsyn kan 
departementet foreta enkelte endringer og til

til forskriftene etter at utvalget har uttalt 

Departementet avgjør i tvilstilfelle om en 
vare 'etter loven og forskriftene skal reknes som 

gift ener helsefarlig stoff. 

§ 3. 

Kongen oppnevner for et tidsrom på 4 år om 
et utvalg på 5 medlemmer som skal 

V!lllØ'e :rådgivende organ ved utferdigelse av be
iitemffiellser etter § 2. Av utvalget skal en være 

og to representere næringsdrivende 
handel og industri. 

11. Tilvirkning av legemidler utenfor apotek. 

§ 4. 
Kougen kan gi .forskrifter om at ervervs

mt!lla1rg tilvirkning av visse legemidler bare skal 
i apQtek. I samsvar med bestemmelser i 

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 tillatelse 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, 
eUer på annen måte godtgjøre at han har den 
nødvendige faglige utdanning. 

Departementet kan gi nærmere forskrifter om 
tilvirkning av legemidler utenfor apotek og kan 
kreve de oppgaver og opplysninger om virk
somheten som anses nødvendig 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 gj.enopptas innen en frist 
som fastsettes av departementet. 

2. Når den godkjente ansvarshavende er død 
eller fratrådt, eller godkjenningen er kalt 
tilbake. 

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

Godkjenning etter § 4, tredje ledd; kan kalles 
tilbake av departementet hvis vedkommende 
tross advarsel overtt·er eller forsømmer sine 
plikter eller må anses vedvarende uskikket til 
å forestå virksomheten. 

Kap. III. Salg, innførsel og utførsel a.v legemhller. 

§ 6. 
Legemidler må, med de unntak som er fast

satt i eller i medhold av lov, bare selges av 
apotek og Norsk Medisinaldepot. 

Varer som reknes som legemidler etter denne 
lov, kan til teknisk, vitenskapelig og annet ikke 
medisinsk bruk selges av tilvirkere og kjøpmenn 
i samsvar med bestemmelsene i Kap. XI. 

Kongen kan bestemme at visse alminnelig 
brukte, reseptfrie legemidler, uten særskilt til
latelse skal kunne s.elges av kjøpmenn i samsvar 
med forskrifter som gis av departementet. Før 
slik bestemmelse treffes, skal uttalelse innhentes 
fra det i § 3 nevnte utvalg. 

.i 
,! 

.l 

.! 
;l 
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§ 7. 
Norsk Medisinaldepot har enerett til: 

1. Salg til 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 enl{elte tilfelle gjøre unntak fra 
depotets enerett. 

N orsl{ Medisinaldepot har rett til å selge andre 
varer som nyttes i helse- og sykepleie ,eller som 
vanligvis selges fra apotek. 

§ 8. 
Legemidler kan Norsk Medisinaldepot bare 

selge til 

l. Apotek. 
2. Tilvirkere som har tiHatelse etter § 4. 
3. Kjøpmenn som i medhold av § 9, annet ledd, 

har tillatelse til å selge samme vare. 
4. Offentlige og offentlig godkjente 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 andre avtakere 
enn nevnt foran, når det er godtgjort at varen 
skal nyttes tU teknisk, vitenskapelig eller annet 
ikke-medisinsk bruk. 

Departem,entet kan gi Norsk Medisinaldepot 
tillatelse til å selge visse legemidler direkte til 
sykehus eUer andi·e medisinale anstalter. 

§ 9. 
Ti.lvirkere som har tillatelse etter § 4, kan 

selge legemidler som de selv har tilvirket tH 
Norsk Medisinaldepot. 

Når særlige grunner taler for det, kan departe
mentet gi tilvirkere og kjøpmenn tillatelse til 
salg av visse legemidler til apotek og 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 legemidler, 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. 
Kongen kan forby salg av legemiddel som må 

anses uvirksomt, åpenbart unyttig eller skade
lig. Før avgjørelse treffes, skal spørsmålet fore
legges den i § l9 nevnte Spesialiitetsnemnd til 
uttalelse. 

Kap. IV. Farmalwpeen. 

§ 12. 
Forskrifter for legemidlers renhet, frE!ms:nuu:u~:. 

behandling og oppbevaring m.v. fastsettes i 
farmakope som godkjennes av Kongen. I 
farmakopeen inntas også bestemmelser o'm aavu 
og betegnelser for legemidler og 
former (nomenklatur). 

Farmakopeen og endringer i og 
denne, utarbeides av Farmakopekol'll.Dl:isjonm 
som oppnevnes av l{ongen. Kongen gir nænnet"l!!' 
regler om kommisjonens virksomhet og 
farmakopeens innhold. 

Farmakopeens bestemmelser gjelder for 
som har adgang til å tilvirke eller seige 
midler, dog ikke for kjøpmenn som 
reseptfrie legemidler etter § 6, tredje ledd. 
Departementet kan i det enkelte tilfeUe 
unntak fra bestemmelsene. 

l{ap. V. Farmasøytiske spesia!prepamte:r. 

§ 13. 
Som farmasøytisk spesialpreparat rek.n:es 

denne lov legemiddel som ikke er frem.stHt 
apotek, . og som omsettes eUer bringes i nanGf'.MB 

i en pakning som er bestemt for den enlliUCII!' 
forbruker (herunder, lege, tannlege, 
eller sykehus). 

Når særlige grunner taler for det, kan 
bestemme at også visse legemidler som er ~
stilt ved apotek og selges til andr'e a!ll4!10'!'1.. 

skal relmes som farmasøytiske spesialprepørat.er. 

§ 14. 
Farmasøytisk spesialpreparat må ikke om

settes eller bringes i handelen før det er frodJil:)«llt 

av Spesialitetsnemnda, se § 19. 
Godkjenning gis på grunnlag av en ~ 

dømme]se av preparatets art, sammensel::il:lil:lc. 
kvalitet og holdbarhet. Godkjenning skal 
gis for preparat som anses medisinsk ~~...~·-·~••:-•• 
og som det antas å være behov for. 

§ 15. 
Godkjenning av farmasøytisk spesialpreparat 

skal ikke gis for enkle tilberedninger som uteA 
vanskelighet kan fremstilles i apotek, eller 
preparater som består av ublandede droger eUer 
kjemikalier. 

Godkjenning skai heller ikke gis for prepar&.tll!'~ 
som den gjeldende farmakope eHer ann,en 
kjent formelsamling gir bestemt fremstillings
forskrift for. 

Unntak fra første og annet ledd kan 
når det antas å by på åpenbare fordeler at 
preparatet fremstilles og selges som 
preparat, når preparatet representerer et 
medisinsk prinsipp, eller når andr'e .,..,..,.~>.,,. 
grunner taler for det. 
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§ 16. 
Før fa.:rmasøytisk spesialpreparat bringes i 

haødele11 eller omsettes, skal dets navn, pris, 
og utstyr godkjennes av den 

som Kongen bestemmer .. 
godkjenning av prisen for et farmasøytisk 

tpesi&IJI'f\e:parat skal det påses at den ikke står i 
til verdien. Herunder tas hensyn til 

for tilsvarende preparat som fremstilles 
andre tilvirkere, og til foreliggende opplys

økl._,"1!' om produksjonskostnadene for preparatet. 
kan kreves nedsatt før registrerings

er ute, dersom endrede forhold eller nye 
IIDDh,!'BJJiinli!:et tilsier det. 

Opplysninger som er av betydning for pris
bedømm,eJsen kan kreves fremlagt i forbindelse 

øpømmål om godkjenning, og senere når 
~~pmm .. U om prisendring tas opp til behandling: 

§ 17. 
Godkjenningen av et preparat gjelder for et 

tidiEc:vm på 5 år. Fornyelse kan ikke nektes av 
ø:::nu:uter som er nevnt i § 15, første og annet 
. Midlertidig godkjenning kan gis for kortere 

særlige grunner foreligger, ka~ godkjen
gjøres betinget av at preparatet bare skal 

Yæ:rø til bruk for visse sykehus og leger. 
Godkjenning kan kalles tilbake før 5 år er ute 

1. Preparatet ikke lenger anses medisinsk be
ret.tiget. 

2. Prepamtet ikke bringes i handelen. 
3 .. Preparatets sammensetning avviker fra den 

det ble registrert med. 
4. Krav om prisnedsettelse ikke blir etter

kommet innen en fastsatt frist. 
5. De bestemmelser som gjelder for farmasøyt

iske spesia.lpr,eparater ikke overholdes. 

§ 18. 
Kongen gir nærmere forskrifter om god

omsetning og kontroll av farmasøytiske 
~preparater. 

Konsen kan gjøre unntak fra kravet om god
etter § § 14 og 16. 

I forskriftene kan fastsettes avgifter for å 
utgiftene ved godkjenning, . kontroll og 

lJn.demøkelse av farmasøytiske spesialpreparater. 

§ 19. 
Departementet oppnevner en Spesialitets

nemn.d som skal avgjøre alle saker om god
av spe.sialpreparater og om tilbake

III.&Jiuu:r; av gitt godkjenning etter § § 14 og 17. 
skal! bestå av 5 medlemmer, herav 

b~:l:rektør,en som formann, en lege og. en 
pti'.IQn som fyller kravene for å få apotek-

bevilling. Departementet gir nærmere regler om 
rådets virksomhet. 

Spesialitetsnemndas avgjørelser kan innen en 
måned påklages til departementet. 

l{ap. VI. Nat•kotika m. 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), 
utlevering, sending og oppbevaring av disse, 
samt om dyrking av vekster som skal IlYttes til 
fremstilling av slike varer. 

I forskriftene kan inntas forbud mot tilvirk
ning, omsetning, innførsel, 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 skje etter særskilt tillatelse 
for hver gang og på de vilkår som er fastsatti 
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
skrifter; 

Tilvirkere og selgere er plikl.:ig til å gi de 
meldinger og opplysninger som departementet 
krever. 

§ 22. 
Det er forbudt uten lovlig adkomst å være i 

besittelse av narkotika m.v. og å skaffe seg ad
gang til å få kjøpt slike varer under falske opp
lysninger, f.eks. om navn,· bosted, sykdom eller 
sykdomstegn. 

Slike midler må ikke anvendes til annet formål 
enn de er . ut]evert . 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 taushetsplikt er ikke til hinder 
for at opplysninger om mulig misbruk av 
narkotika m.v. gis til helsedirektøren. 
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L,eger, tannleger, veterinærer, apoteker,e og 
apotekbestyrere, edruelighetsnemnder og politiet 
er pliktig til på anmodning å gi helsedirektøren 
opplysninger om bestemte personers mulige 
misbruk av narkotika m.v., ener om andre be
stemt angitte tilfelle av misbruk eller over
tredelse av bestemmelser i lov eller forskrifter 
om disse varer. l salr om straff eUer inndrag
ning på grunn av overtredelse 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, edrueUghetsnemnder og, dersom 
det foreligger mistanke om lovstridig handling, 
til politiet. 

Kap VII. Sera, vaksiner og andre bakteriologiske 
og serologislm prep,arater. 

§ 24. 
Sera, vaksiner og andre bakteriologiske og 

serologiske preparater kan tilvirkes, selges, inn
føres og utføre.s av offentlig godkjente labora
torier eller institutter i samsvar med bestem
melser som gis av departem,entet. 

Departementet avgjør hva som skal anses som 
sera, vaksiner og bakteriologiske og serologiske 
preparater, og kan tillate de nevnte laboratorier 
og institutter også å. selge enkelte andre varer 
til medisins}{ og veterinærmedisinsk bruk. 

]{ap. VIII. Spiritus, brennevin og vin til medi
!dnsk bru;k. 

§ 25. 
Kongen gir forskrifter om hva som skal reknes 

som spiritus, brennevin og vin til medisinsk 
bruk, og om salg og utlevering av sUk vare. 

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

§ 26. 
Lege, tannlege eller veterinær som har over

trådt bestemmelser gitt i medhold av § 25, eller 
som på annen måte misbruker adgangen til å 
forskrive eller rekvirere spiritus, brennevin eller 
vin til medisinsk bruk, eller som er straffet for 
overtredelse av den alminnelige alkohollov
givning, kan av d,epartementet for en bestemt 
tid fratas adgangen til å. forskrive eller rekvirere 
dis.se varer til medisinsk bruk. 

Departementet kan innskrenke et apoteks ad
gang til å kjøpe spiritus, brennevin eller vin til 
medisins}{ bruk, hvis det er skjellig grunn til å 
anta at det foregår misbruk ved utlevering eller 
anvendelse av slike varer ved apoteket. 

§ 27. 
Det er forb:udt å skaffe seg adgang til 

kjøpt spiritus, brennevin eller vin til lll'E~Ihlu 
bruk under falske opplysninger, f .. eks. om D&"'i!"'l. 
bosted, sykdom eller sykdomstegn. 

Spiritus, brennevin eller vin som er urJie'li--r: 

til medisinsk bruk må ikke anvendes til 8JllDiet 
formål, eller uten lovlig hjemmel overdlraa 
andre enn den som resept eller rekviisisjon 
utstedt til. 

Kap. IX. Visse varer som iklm er I·Al!'·emil.rnt.•~ 

§ 28. 
Kongen kan bestemme at var,e som 

reknes som legemiddel etter denne lo:v,. ~ 
som selges til spesielt medisinsk bruk. eUer 
annet særlig bruk i helse- og sykepleie, skal 
undergitt srerskilt kontroll,. for å sikre at varea 
svarer til de krav som må stiUes av hensytl 
liv og helse. 

Forskrifter om kontrollen gis av KongeJL l 
forskriftene kan fastsettes hvilke krav ·varea 
skal fylle, og bestemmes at tilvirkere ,og lK'll-• 
skal være godkjent av departementet eller an~ 
myndighet. 

Kap. X. Reklame for legemidler m. v. 

§ 29. 
Reklame for legemidler skal være nølk.tØ 

sann og skal på forhånd være godkjent av 
myndighet som Kongen bestemmer. 

Kongen gir alminnelige forskrifter om l'WiliJ6il,Ul: 

for legemidler, herunder om utdeling av 
reklameøyemed. I forskriftene kan inntas 
mot visse former for reklame. 

§ 30. 
Det er forbudt i reklall:l.e eller likMnde 

tekst eller bilder, direh:te eller indirekte å 
trykk for at en vare anbefales som middel 
forebygge, lege eller lindre sykdom eller smerter 
hos mennesker eller dyr, hvis varen selges 
annen måte enn fastsatt for legemidler. 
særlige grunner foreligger, kan departement~ 
gjøre unntak fra denne bestemmelse. 

I tilfelle av overtredelse kan departemenhl;t 
pålegge tilvirkeren eller annonsøren å sørge for 
at en godkjent beriktigelse blir sendt ut eUe!r 
offentliggjort på tilsvarende måte som deo 
ulovlige reklame. 

BUr det tross advarsel fortsatt drevet reklame 
for en vare i strid med bestemmelsene i første 
ledd, kan varen ved dom forbys solgt Wldl:!'r 
navn som var brukt i den ulovlige reklam,e. 

§ 31. 
I reklame må det ikke .ved tekst eller 

eller på annen måte, direkte ,ener indirekte. 
uriktige, misvi~:Jende eller vUledend,e oppi,._ 



Ot. prp. nr. 28. 25 
Om lov om legemidler og gifter m. v. 

en vares medisinske virkning eller 
De to siste ledd i § 30 får tilsvarende 

Kap. XI. Gitter og be~sefarlige stoffer. 

§ 32. 

Beøtem:m.elsene i dette kapittel gjelder, med 
UDntak som er fastsatt i eller i medhold av 

gitter og helsefarlige stoffer til teknisk, 
naeaøkapeug og annet ikke-medisinsk bruk. 

For gifter og helsefarlige stoffer som skal 
BDm legemidler gjelder bestemmelsene i 

II-X. 

§ 33. 
som ervervsmessig vil tilvirke gift, må 

Wllatelse fra departementet, som kan sette 
r~e vilkår for tillatelsen. 

'Tilvirkningen skal forestås. av eh ansvars
Qvende som er godkjent av departementet. 
Vedkommende skal godtgjøre at han har den 
l:ilfkiVEDåige faglige utdanning. 

Beøtem.melsene i § 5 om tilbakekalling av til
eUer godkjenning får tilsvarende an-

§ 34. 

kan bare selges av 
Apotek. 

2. Medisinaldepot. 
T!ilivirkere s~om har tiUatelse etter § 33. Salgs
retten gjelder bare varer som de selv har 
til! virket • 

.tJ,. Kjøpmenn som har departementets tillatelse. 
kan settes nærmere vilkår for tillatelsen .. 

i)epartement~et kan ved alminnelige forskrifter 
'tllier i t:iUatelse etter punktene 3 og 4 bestemme 

avtakere gifter kan selges til. 
fra kjøpmenn skal forestås av en ansvars~ 

som er godkjent av departementet. 
Vedkommende skal godtgjøre at han· har den 

faglige utdanning eller erfaring. 
Beltem:melsene i § 5 om tilbakekalling av til-

eller godkjenning ·får tilsvarende an-

§ 35. 
kan bare innføres av 

l. Medisinaldepot. 
Kjøpmenn som etter § 34 har lov til å selge 
tamme vare. 

:t Tilvirkere som etter § 4 eller § 33 har til~ 
til å tilvirke legemidler eller gifter. 

4.. Andre tilvirkere, industridrivende eller hånd
verlu~re som skal bruke varen som råstoff 

teknisk hjelpemiddel i sin bedrift. 

5. Andre bedrifter, institusjoner eller personer 
s9m av departementet har fått. særskilt til
latelse til å innføre varen. 

De under punktene 1, 2, 3 og 5 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. 
Kongen gir forskrifter om 

1. tilvirkning, innførsel, omsetning, oppbevar
ing og sending av gifter. 

2. oppbevaring, sending og omsetning av helse
farlige stoffer som ikke reknes som gifter, 

og om tilsyn med slike stoffer. 
I forskriftene kan bestemmes· at visse helse

farlige stoffer helt eller delvis skal være under
gitt samme bestemmelser som gifter. 

§ 38. 
Gifter og helsefarlige stoffer må ikke innføre.s 

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
melsen i første ledd, og gis bestemmelser om 
merking, advarsler, bruksrettledning og andre 
opplysninger m.v. som for øvrig skal gis på 
emballasjen eller vedlegges varen ved salg. 

Kap. XII. Forskjellige bestemmelser. 

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

bringes i handelen, inneholder stoff som kommer 
inn under bestemmelsene i d·enne lov, kan 
departementet· forlange at tilvirkeren eller 
importøren gir opplysning om irinholdsstoffene 
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 med omhu og 
forsiktig het. 

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



Ot. prp. nr. 28. 
Om lov om legemidler og gifter m. v. 

§ 41. 

Den som i medhold av stilling eller verv etter 
loven, få:r kjennskap til drifts- eller forretnings
hemmelighet ~eller personers legems- eller syk
domsforhold eller andre forhold som ikke er 
alminnelig kjent, skal med de begrensninger 
som følger av hans 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 tH til
virkning, salg, innførsel eller utførsel av ]ege
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 ahninnelige forskrifter som gis med hjemmel 
i lov. 

Tillatelser s~om nevnt, kan gis for begrenset tid. 

Kap. XIII. Straff. Inndragning. 

§ 43. 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer 

denne lov, eUer forskrifter, forbud eller påbud 
som er gitt med hjemmel i loven, straffes med 
bøter, eller med fengsel i inntil 3 måneder, eller 
med begge deler. · 

Medvirkning straffes på samme måte. Forsøk 
straffes 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. 
Varer eller verdien av varer som er, eller er 

forsøkt, tilvirket, solgt, overdratt, ervervet, inn
ført, utført eller sendt i strid med denne lov 
eller med bestemmelser som er gitt med hjemmei 
i love,n, kan ved dom inndras hos lovovertrederen 
eUer hos den han har handlet på vegne av eller 
til fordel for. Inndragning kan finne sted uten 
at straffesak blir reist eller kan reises mot noen. 

Gjelder overtredelsen narkotika m.v., skal 
varen med tilhørende emballasje inndras uansett 
hos hvem den finnes eller av hvem den eies. 
~rav på inndragning av slike varer kan gjøres 
gJeldende mot lovovertrederen eller besitteren 
uten at ~eieren blir gjort til part. 

§ 45. 
Departementet bestemmer hva som skal 

gjøres med inndratte legemidler, gifter og helse
farlige stoffer. 

Departementet bestemmer også hva som skal 
gjøres med narkotika m.v. som er å rekne som 
hittegods. 

Trykt 24/2 1964. 

Iiap. XIV. Ikrafttre(lelse. Overgangsbes~lfir1f_ 

§ 46. 
Denne lov trer i kraft fra den tid 

bestemmer. 
Fra samme tid · oppheves: 
Lov av 3. juli 1914 om tilvirkning av 

og apotekvarer. 
Lov av 1. juni 1928 om opium m.v. 
Lov av 2. mai 1930 om oppbevaring, S.U:Ullll:ilr 

og omsetning av helsefarlige stoffer . 
Lov av 24. juni 1938 om innførsel av apou!K· 

varer og gitfter samt om handel med 
farmasøytiske s.pesialpreparater og en del 
varer. 

Paragrafene 1, 2, 3, 12 og 13 i lov av :IT, 
februar 1953 om Norsk Medisinaldepot. 

Lov av 21. juni 19M om brennevin og vt.u 
medisinsk bruk. 

§ 47. 
Fra den tid denne lov trer i kraft 

følgende endringer i lov av 8. mars 
handelsnæring: 

Niende kapittel. 
Overskriften skal lyde: 

Handel med legemidler og gifter m.v. 
§ 97 skal lyde: 
Legemidler og gifter må, når ikke &nJ:IØt 

fastsatt i lov, bare selges av apotek og 
Medisinaldepot og av tilvirkere og handllt!ftllt 
som har særskilt tillatelse til slikt salg. 

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

Leger og veterinæt·er kan selge legemicUer, for
bindingssaker og andre sykepleieartikler i S&m· 
svar med det som herom er bestemt i lov. 

Likeledes. kan offentlig godkjente laboratorier 
og institutter selge sera, vaksiner og andlr·e V'l!l.re:r 

tn medisinsk og veterinærmedisinsk bruk li 8!Ull~ 
svar med det som herom bestemmes i lov. 

§ § 98, 99; 100 og 101 oppheves. 

§ 48. 
Forskrifter som er gitt med hjemmel i de Jo,,._ 

bestemmels,er som er nevnt i § § 46 og 47 
setter å gjelde for så vitdt de ikke er i strid 
med bestemmelsene i denne lov, inntil de 
opphevet eller avløst av bestemmelser gitt etter 
denne lov. 

Tillatelser og godkjenninger gitt med hjem:J:Dd 
i de lovbestemmelser som er nevnt i § § 
47,. gjelder inntil videre fortsatt for så vidt 
ikke er i strid med den nye lov og forskrifter 
etter denne. Departementet kan bestemm~e at 
tillatelser og godkjenninger må forny'es etter 
den nye lov, og at søknad om tillatelse 
godkjenning må være innsendt innen en 
som departementet fastsetter og kunngjør. 

= 
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Sos,ialdepartemen tet. 

Komiteen til revisjon av apoteklovgivningen 
a v. avga sin Innstilling I den 28. november 

Komitøen har fortsatt arbeidet med den 
av lovgivningen som omfatter handel, inn

E.,..,. _ _,, •• tilvirkning, m. v. av gifter og apotek
varer. Komiteens sammensetning har i denne 
~JI"''W'!dø vært den samme som da Innstilling l 

avgitt.. Et arb~eidsutvalg på 4 medlemmer 
forberedt sakene for den samlete komite. 

Kotl:mteens sekretærer har fortsatt vært kon
Marit Lande og første-selrretær G. 

~rs-Pehrson. 
Av departementets foredrag i forbindelse 

oppnevnelsen av komiteen skal siteres: 

cEn oppgave for komiteen blir å revidere 
tø: eamordne den lovgivning som finnes om 
&;!otekve~Jen, legemidler m. v. Forholdene har 
ført med seg at denne lovgivning er blitt meg~t 

og til dels tungvint og omstendehg 
trere. Ogs.å forholdet til og avgrens

fti:rlgen overfor annen beslektet 'lovgivning må 
~marbeides. 

PA denne bakgrunn vil komiteens man
dat bli: 
!. -- -- -- - -. 
2. Revisjon og samordning av særlig lovgiv

Ding ,mn legemidler og apotekvesen.» 

Som omtalt på side 19 i komiteens Innstil
ling I har det fra begynnelsen av vært komi
teens mening å fremsette forslag til 2 nye 
lover vedrørende apotekvesenet, nemlig en lov 
om drift av apotek og en lov om legemidler 
og gifter m. v. 

Ved utarbeidelsen av forslag til lov om lege
midler og gifter har komiteen i det vesentlige 
fulgt den plan som er skissert i Innstilling I 
s. 16. Med hensyn til hvilke lover som bør gå 
inn i den nye lov, viser en til kapitlet om om
fanget av lovrevisjonen. 

Komiteens arbeidsutvalg har siden Innstil
ling I ble avgitt hatt 14 møter. Den samlete 
komite har hatt 9 møter. 

Komi:teen avgir herved 2. del av sin innstil
ling omfattende utredninger vedkommende 
forholdene for omsetning og tilvirkning av 
legemidler utenfor apotek og forslag til lov 
om legemidler og gifter og visse andre varer 
samt forslag til endringer i lov om handels-
næring av 8. mars 1935. 

Komiteen anser dermed sitt arbeid som av
sluttet. 

Oslo den 3. mars 1959. 

Sverre Iversen. 

Hans Chr. Brevig. Inge Johannessen. Tor Kivle. 

C. V. Lange. Alf Nordhus. Fr. Steen. 

Knut TfønneZand. J. Totlancl. 

Marit Lande 

-----~-----~-1 



Historikk. 

det fremgår av Komiteens Innstilling I 
16 og 17 er det gitt en rekke lover og be

IIJU~tne·tse~r som berører innførsel, tilvirkning 
Oll'llSetning av legemidler, gifter og helsefar
stoffer utenfor apotek. Apoteklovkomiteen 
18912 utredet også spørsmålet omkring 

del av apoteklovgivningen, og når det 
""'"""''IlC"'' ... forholdene frem til 1898 kan det hen
'ri.les til innstiHingen fra nevnte komite, av-

l. ma.il 1898.. Bortsett fra dette har komi
teen ikke funnet noen samlet oversikt over det 

av apoteklovgivningen som skal be
lll!\!illlllU~el!'l'. En vil derfor først gi en oversikt over 
!ll!v'"m'•n og når alle de lover som skal behand

oppstått. For helhetens skyld skal en 
PJI:uUI;e· kort også nevne enkelte lover fra før 

omtalt i komiteens Innstilling I ble det 
gitt en forordning om leger og apote

øom kan sies å danne grunnvoHen for 
senere apotekvesen. Denne og senere for

Oifl~Jllllll2'E!r ga nærmere regler for medikament
EJI&lrJØfllen og apotekernes handelsrett. Det ble 

at droger og kjemikalier for tnbered
av legen:Udler fortrinnsvis burde skaffes 

Det var dog adgang til å skaffe 
stoffer fra utlandet, uten at det var 

noen enerett for apotekere til slik 
I 1690 kom det en forordning som for
apotekerne enerett til innførsel av 

fra utlandet. I 17 42 ble dette modi
slik at handlende engros, samt fabri
båndverkere og kunstnere kunne inn

de varer de trengte i sin virksomhet selv 
dette var medisinske stoffer. Ordningen 

var dog fremdeles slik at salg av gifter og 
stoffer bare skulle skje gjennom 

I 1796 kom det en forordning som 
!utsatte at forsiktighetsregler skulle iakttas 
voo salg av gifter. Her ble det bl. a. bestemt 
at ,den som skulle kjøpe gift til ikke-medisinsk 

f. eks. rottegift, måtte vise frem attest 
l> resten. 

Ved handelsloven av 1842 ble det åpnet ad
pu,g for alle til å drive alminnelig handel 
med alle slags varer i den utstrekning disse 

i henhold til lov var unntatt fra den 
lllim:ir.l.neUge kjøpmannshandel. Som unntak var 

nettopp nevnt gifter og slike medisinske varer 
som apotekene hadde enerett til å forhandle 
i detalj. Samme lov ga dog kjøpmenn adgang 
til å drive engroshandel med medisiner som 
ikke kunne betraktes som gifter. En annen 
paragraf i loven bestemte at enhver til eget 
bruk og til bruk i sin lovlige håndverks-, 
fabrikks- eller handelsdrift hadde adgang til 
å ta hjem fra utlandet alle slags varer, uten 
at det var gjort unntak for medisinske stoffer. 
Etter loven av 1842 var det således intet for
bud mot å innføre legemidler, men adgangen 
til å selge dem var begrenset. Dette resulterte 
i at legemidler i stor utstrekning ble importert 
og u1ov1ig omsatt. 

I kongelig plakat ble det dengang bestemt 
hvilke stoffer som skulle være gjenstand for 
apotekenes enehandel i detalj, samt hvilke 
varer apotekene skulle ha adgang til å selge 
ut over dette. Plakaten var således delt i 2 
avdelinger. Avdeiing A anga de stoffer som 
var gjenstand for apotekenes enehandel i de
talj, og avdeling B var en fortegnelse over 
varer som kunne selges både av kjøpmenn og 
apotekere. I henhold til handelsloven av 1842 
ble det i 1846, 1865, 1888 og 1904 gitt plaka
ter om handelen med apotekvarer. De 2 første 
plakater omfattet ikke så svært mange stoffer. 
Den 3. var mere omfattende, og den 4. fikk 
en noe annen form. Den skal omtales nærmere 
senere. 

Spørsmålet om innførsel og salg av lege
midler ble behandlet av Apoteklovkomiteen 
av 1892. Komiteen var av den oppfatning at 
det var nødvendig med kontroll også med inn
førselen av denne varegruppe, og fremsatte 
forslag til en lov om innførsel av gifter og 
medikamenter samt om handel med gifter og 
arcana (legemidler med hemmeligholdt sam
mensetning). Lovforslaget ble bearbeidet i 
departementet og loven ble vedtatt av Stor
tinget og sanksjonert 16. mai 1904. Denne lov 
ga bestemmelser om hvem som skulle ha rett 
til å innføre varer som var gjenstand for 
apotekenes enehandel i detalj. Dernest hadde 
den bestemmelse om salg av arcana. Dette 
siste er nærmere omhandlet i kapitlet .:Farma
søytiske spesialpreparater», og det henvises 



6 Innstilling II fra Komiteen til revisjon av apoteklovgivningen m. v. 

til s. 20 i innstillingen. Innførse1sloven av 1904 
åpnet ogsil adgang for medisingrossister som 
hadde de egenskaper som krevdes for å bli 
apotekere, til å få videregående handelsrett 
enn det var adgang til etter den alminnelige 
handelslovgi.vning. Videre ble her begrepet 
«polititillatelser» innført, d.v.s. at visse min~ 
dre farlige gifter som hovedsakelig ble an~ 
vendt til ikke-medisinsk bruk skulle kunne 
selges. av personer som fikk tillatelse til det 
av politiet. B€tingelsene for å få slike tillate!~ 
s.er skulle fastsettes av Kongen. 

Innførs,elsloven av 1904 ble avløst av nye 
lover i 1928 og i 1'938. Hovedhensikten var 
begge ganger å få strengere bestemmelser for 
og kontroll med omsetningen av farmasøy~ 
tiske spesialpreparater. Dette blir nærmere 
behandlet under kapitlet Farmasøytiske spe
sialpreparater. De alminnelige bestemmelser 
om innførael av apotekvarer, forsiktighets
regler ved forhandling og oppbevaring av 
gifter og legemidler samt :straffebestemmelser 
ble i det vesentlige overført uforandret fra 
loven av 1904 til loven av 1928. I 1938 ble 
loven i sin helhet gjennomarbeidet, men i den 
del av loven som gir bestemmelser om lege
midler i sin a]minnelighet , ble det ikke vesent5 

Uge endringer i forhold til loven av 1904 og 
loven av 1928. Det bør dog nevnes at det i 
loven av 1938 kom inn en bestemmelæ om at 
apotekvarer og gifter ikke skal tillates omsatt 
medmindre den fulle kvantitative og kvalita
tive sammensetning bUr oppgitt. 

I juni 1904 kom det en ny plakat om handel 
med gifter og apotekvarer som fikk en noe 
annen form ·enn de foran omtalte plakater av 
1865 og 1888. D.et ble denne gang tatt inn en 
ny avdeling som anga hvilke gifter politiet 
skulle kunne gi tiUatelae til å omsette i hen
hold tn innførsehdoven av 1904. 

I 1907 ble elet vedtatt en ny lov om handels
næring til avløsning av loven av 1842. Denne 
lov hadde også særlige bestemmelser om salg 
av gifter og apotekvarer, og disse var fonnet 
på samme måte som i gjeldende handelslov. 
Denne lov fastsatte fremgangsmåten når det 
skal bestemmes hvitlke varer som skal være 
gjenstand for apotekenes enehandel i detalj. 
Således bestemte loven at det skal oppnevnes 
et utva.Ig som skal utarbeide forslag til plakat 
om handel med gifter og apotekvarer, og at 
disse plakater skal revideres med høyst 10 års 
mellomrom. Det ble videre i denne lov tatt 
inn bestemmelser om at depa.rtemcntet og 
poli!tiet skulle kunne gi handelsberettigete til~ 
latelse til på visse vilkår å handle med varer 
som var gjenstand fm:- apotehenes enehandel i 
detalj, d.v.s. at en del av de bestemmelser som 
sto i im:førsclsloven av 1904, nå ble tatt inn 
i den alminnelige handelslov. Loven av 1904 

fastsatte at kjøpmenn som skuUe handle 
gros med legemidler måtte ha den samme Ut· 
dannelse som det ble krevet for å få 
til å drive apotek. Loven av 1907 ml1di"!l'ftllr-t• 

dette litt, slik at kjøpmenn skulle fylle 
krav, eller på annen måte ha godtgjort å 
den nødvendige varekunnskap. 

Handelsloven av 1907 ble etterfulgt av ea: 
ny plakat om handel med gifter og apUQ::ta~ 
varer i 1908. Denne var bygget opp e·tter 
samme system som plakaten av 1904. 
gjelder også de plakater som kom i 1919 oc 
1929. 

Plakaten av 1'929 var riktignok gitt i 
hold til en ny handelslov som kom i juni 
Den nye handelslov innførte intet 
nytt med hensyn til apotekvarer og ..,..,<?.,.,.. 
forhold til loven av 1907. Det skal dog ne'VDt!ll 
at det i 1929 ble åpnet adgang til å 
særlige salgsbetingelser for giftige stoffer 
hadde anvendelse i landbruket (piantev~ 
midler). Bestemmelse om d·enne gruppe 
ble allikevel ikke tatt inn i plakaten o.m 
del med gifter og apotekvarer av 1929. 
delsloven av 1929 ble avløst av lov om 
delsnæring av 8. mars 1935, som er den i 
gjeldende handelslov. Dem1e lov innførte 
kapitlet gifter og apotekvarers vedko~ 
intet nytt. Etter plakat om handel med 
og apotekvarer av 1929 kom det 
plakat før i 1954. Dette var et Usledi~Ø'II& 

langt intervall så meget mere som det i 
delsloven er bestemt at plakaten skal •. ,,,tJritiP!Ii'l!!ll 

hvert 10de år. Dette lange opphold kan 
lertid til dels skyldes de spesielle forhold 
hersket under siste verdenskrig. Plakaten. 
1954 har en noe annen form enn de -""·-··-
nevnte plakater. Den er inndelt i 5 avdeli~ 
hvorav den ene behandler giftige plante"!.l"er~t
midler. Den gjeldende plakat om gifter (18 

apotekvarer vil imidlertid bU nærmere u.mi"-''L~ 
senere. 

I 1914 ble en ny lov om tilvirkning av 
og apotelrvarer utenfor apotek vedtatt. 
denne tid fantes det ingen bestemmelser am 
dette. En hvilken som helst fabrikant JrU.D.ll:l~~t 
tilvirke legemidler og gifter,. mens bAde 
førsel og omsetning av disse varer var unc~E!r 
kontroll. I nevnte lov av 3. juli 1914 ble 
bestemt at ervervsmessig tilvirkning av 
og apotekvarer utenfor apotek bue kan 
ved personer som har departementets 
til slik tilvirkning. Departementet skal før 
latelse gis, forsikre seg om at det i 
for virksomheten står en person som har nad
vendig faglig utdannelse. For tilvirkning •~"· 
mindre fa.rlige gifter som i større utstrekning 
har teknisk anvendelse er det stillet ltl!lind:re 
krav til faglig utdannelse. Slike til~at~lse: 
deles av politiet. Denne lov om ttlVlfkrung E'r 
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fl"'!!Di:deles gjeldende, og det er i henhold til 
dle1aøe våre farmasøytiske fabrikker har sine 
~ert:illatelser. 

Bestemmelser om opium og andre msgifter 
ved egen lov. Foranledningen til denne 

Jøvgivningen var et internasjonalt samarbeid 
110m f,ø,rte til en konvensjon i Haag i 1911. Da 

ble heDBWlet til Norge å tiltre konvensjo-
~ viste det seg at dette ikke var mulig på 
ø::rmm. av at man ikke hadde lovlig hjemmel 

å treffe de foranstaltninger som konven
l'.):lillll'!tn forutsatte gjennomført. På denne bak
IJ1Ulll. fikk vi vår første lov om opium i 1913. 

ny internasjonal konvensjon (Geneve 
førte· til at opiumsloven av 1913 ble 

lli'Bt&ttet av den någjeldende lov om opium av 
l~ 1928. Denne er formet som en blan-

brennevinsforbudet, som ble innført 
den første verdenskrig, fulgte en stadig 

ul<)Vlig omsetning av alkohol, og det 
seg nødvendig å gi bestemmelser om 

og vin til medisinsk bruk. Disse 
~lser ble opprinnelig gitt med hjem-

i den alminnelige alkohollovgivning. 
Etterhånden viste det seg imidlertid at det ble 
m:murrs>Vn med en egen lov på dette område, og 

lov om brennevin og vin til medisinsk 
av 30. november 1923. Denne er senere 
av en lov av 21. juni 1956. Denne siste 

er fonnet som. en blankettlov, og det er 
hj~emmel i den fastsatt detaljerte for~ 

:ldir'I'Wt"'.. om spiritus, brennevin og vin tH 
:I'.Dellll:hu:~k bruk. 

finneS en del stoffer som må regnes for 
beiletarUge uten at de kan ansees som gifter. 

Bestemmelser om oppbevaring, sending og 
omsetning av slike stoffer ble opprinnelig gitt 
med hjemmel i lov om sunnhetsfarlige stoffers 
oppbevaring og forhandling av 14. junit 1890. 
Denne lov ble avløst av lov av 2. mai 1930 om 
oppbevaring, sending og omsetning av helse
farlige stoffer. Loven som fortsatt har gyl
dighet er også en blankettlov som gir Kongen 
adgang til å fastsette forskrifter. De gjeldende 
forskrifter er av 5. februar 1954. 

Spørsmålet om å innføre statsmonopol på 
engrosomsetningen av legemidler har som det 
fremgår av Komiteens innstilling I s. 8 og 9 
vært utredet flere ganger. Ved lov av 27. 
februar 1953 ble Norsk Medisinaldepot beslut
tet opprettet. Dette depot skulle ha enerett 
til innførsel, utførsel og engrossalg av de 
apotekvarer og gifter som Kongen bestemmer. 
Med hensyn til de motiver som lå til grunn 
for opprettelsen av statsmonopol på dette 
område, vises til Ot.prp. nr. 78/1949: Om lover 
om Statens Medisinaldepot m. v. hvori er inn
tatt Innstilling fra Utvalget til uredning av 
spørsmålet om oppretting av et medisinal
depot, avgitt 20. februar 1948. Norsk Medisi
naldepot startet sin virksomhet 1. november 
1957, og ved kongelig resolusjon av 27. sep
tember 1957 ble det gitt bestemmelser om 
hvilke varer som skal omfattes av depotets 
enerett. Prinsippet i disse bestemmelser er at 
depotet skal ha enerett til engrossa.lg av de 
aller fleste legemidler og gifter som i stor 
utstrekning anvendes som legemidler. Gifter 
som hovedsakelig har teknisk anvendelse er 
unntatt fra depotets enerett. 

Omfanget av lovrevisjonen. 

I Jn:ns:tilling I har komiteen i avsnittet 
for revisjon av apoteklovgivningen» 

rede for hvilke av de någjeldende lover 
:akter å ta med i kodifikasjonen. Av disse 

err apotekloven av 4. august 1909 og lov av 25. 
1910 om legers og dyrlegers levering av 

let:~:eulikiler m. v. dekket ved det fremlagte for
til ny ~ov om drift av apotek m. v. De 
som står igjen til behandHng i Innstil

n er da: 

l. Lov av 3. juli 1914 om tilvirkning av gif
ter og apotekvarer. 

.-. 1. juni 1928 om opium m. v. 
" 2. mai 1930 om oppbevaring, sen

ding og omsetning av 
helsefarlige stoffer; 

4. Lov av 8. mars 1935 om handelsnæring 
9. kap. (§§ 97-101). 

5. « « 24. juni 1938 om innførsel av apo-
tekvarer og gifter, 
samt om handel med 
gifter, farmasøytiske 
spesialpreparater og 
en del andre varer. 

6. « « 21. juni 1956 om brennevin og vin 
til medisinsk bruk. 

Hertil kommer: 
7. Lov av 27. febr. 1953 om Norsk Medisinal

depot. Denne står i en 
særstilling og omtales 
nærmere nedenfor. 

~-------------- - - --~-~-- -- --------------~ 
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I Innstilling I har komiteen uttalt at den så 
vidt mulig vn søke å sB~.tnle alle de under 1-6 
nevnte lover i en felles lov om legemidler og 
gifter m. v. Under det videre arbeid har det 
vist seg at denne plan kan opprettholdes. 
Etter komiteens memng vU den gi et systema
tisk godt oppbygget og sammenhengende lov
verk. Det forslag til lov om legemidler og 
gift,er m. v. som komiteen legger frem i denne 
innstilling vil da kunne avløse de under 1-3 
og 5-6 nevnte Jo,ve:r. 

Også de bestemmelser som nå finnes i han
delsloven, vil bli dekket av bestemmelser 1 den 
foreslåtte nye lov. Komiteen antar imidlertid 
at den alminnelige handelslov bør inneholde 
henvisninger til den spesielle lovgivning om 
handel med legemidler og gifter. Visse bestem
melser om apotekenes handelsrett hører også 
11aturlig hjemme i loven om handelsnæring. 
Dette er også. forutsatt i Innstiilling I, jfr. § 9 
i forslaget til lov om drift av apotek. Komiteen 
har utarbeidet utkast til de endringer i han
delsloven som. ansees påkrevd og viser til de 
spesieUe motiver s. 47 og lovforslaget s. 56. 

Når det gjelder loven om Norsk Medisinal
depot har det vært komiteens oppfatning at 
dens mandat ikke omfatter realitetsbehandling 
av spørsmål V€dkommende depotets beretti
gelse, organisasjon.sformer m. v. Disse spørs
mål ble grundig drøftet for 6< år siden, og det 
kan ikke ha vært Stortingets forutsetning at 
disse spørsmål skulle tas opp til ny realitets
behandling i forbindelse med den kodifikasjon 
og samordning av lovene som komiteen har 
få.tt i oppdrag å. for.eta. Som det fremgår av 
Innsl:i!Ung I (side 19) forutsatte komiteen at 
bestemmelsene om depotets enerett måtte inn
arbeides i den nye lov om legemidler og gifter, 
mens bestemmelsene om depotets organisa
sjonsform m. v .. enten kunne innarbeides i den 
nye lov eller fortsatt stå i egen lov. 

Under de videre drøftelser er imidlertid 
komiteen enstemmig kommet til det resultat 
at alle bestemmelser vedrørende Norsk Medi
sinaldepot fortsatt bør stå i egen lov. 

Komiteen har drøftet om det av hensyn til 
kod.ifiseringen av apoteklovgivningen vil være 
nødvendig eHer hensiktsmessig å foreta mindre 
endringer i lov om Norsk Medisinaldepot. 
Komiteen har i dette spørsmål delt seg i et 
fl ert a Il, formannen, Kivle, Lange, Nord
hus og Tjønneland, som mener at loven om 
Norsk Medisinaldepot for tiden bør bli stående 
uforandret, og et mi n dr e ta I I, B:revig, 
Johannesen, Steen og Totland som mener at 
det bør foretas enkelte endringer i loven. 
F l e r t a Il e t mener at tiden ennå ikke er 
inne til å. foreta noen gjennomgående revisjon 
av loven om Norsk Medisinaldepot. 

Depotet har bare vært i funksjon i vel et år, 

og bør etter flertallets mening ha virket i 
lenger tid før revisjonsspørsmål tas o·pp. 
tallet kan heller ikke se a.t forslaget 
om legemidler og gifter gjør det pik:Jrevet; 
foreta endringer i Medisinaldepotloven. i • 
d r e ta li e t mener at det bør foretas enen:e 
mindre endringer i lov om Norsk Medisi:Dal
depot, selv om komiteen ikke har mandat 
vurdere spørsmålet om prin.sipielle en~. 
Hensikten er å samordne loven med d,e,n -"•""' 
lovgivning på dette område, særlig 
foreslåtte lov om legemidler og gifter. En 
virkende årsak til mindretallets standpunkt er 
at en er kjent med at forvaltningen. av lov ·0111 
Norsk Medisinaldepot er forbundet med ~ 
skeligheter som kan avhjelpes ved små <eDdrli:et
ger av loven. 

Mindretallet vil ikke legge frem forslag 
endring av loven om Norsk Medisinaldepot. 
men viser til et utkast til slik endring, Hlbl~tnlllll!i
det av komiteens juridiske sekretær. Utk:aøtat 
som er tatt med som bilag l viser 
endringer det er tale om og bør etter :m.iudnJ.. 
tallets mening kunne danne grunnlag f!Gr 
videre behandling i departementet av 
spørsmål. 

Etter komiteens forslag vil tilvirkning, ~ 
setning, innførsel og utførsel av legemidla~' 
gifter m. v. bli regulert ved 3 lover, 

1 Lov om drift av apotek m. v. (Jfr. 
ling I). 

2 Lov om legemidler og gifter m. v. 
3 Lov om Norsk Medisinaldepot av 2'7. ~'"'~'iJ111011!111r 

1953 med eller uten endringer. 
Hertil kommer visse bestemmelser i lov alll 

handelsnæring av 8. mars 1935, kap. 9·. 

Om forholdet mellom disse 4 lover skal 
merkes: 

I forslaget til ny apoteklov har komiteea 
inntatt alle bestemmelser om apotekenes W~ 
virkning av og handel med legemidler oc 
gifter, om apotekenes organisasjon og in~ 
havernes rettigheter og plikter. Denne lo·v ret
ter seg altså til apotekere og apotekpersonale 
og få.r i alminnelighet ikke anvendelse pi. til
virkning eller handel som foregår utenfor 
apotek. Dog er av praktiske grunner også 
tatt visse bestemmelser om distribusjon av 
,legemidler m. v. gjennom leger og veterlmm-er 
og annet medisinalpersonale. 

I forslaget til lov om legemidler og 
m. v. har komiteen tatt inn bestemmelser GD1 

hva som skal regnes som legemidler, gifter, 
helsefarlige stoffer o.s.v., og i hvilken utstrek~ 
ning slike varer skal være unndratt fra almin
nelig handel og undergitt særskilte forskrifter. 
Disse retter seg tH alle næringsdriv,ende ·OR 
andre som vil tilvirke eller handle med varer 
som kommer inn under loven. Det samme gjel-
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av bestemmelsene om reklame i kap. 
X Lovutkastet inneholder videre alminnelige 

oom skal gjelde for an tilvirkning og 
na!lli!lf!!f::nirn!:!' a;v [,egemidler, gifter, helsefarlige 

og spesielle varegrupper som faima· 
--+'l:ell.•a speøialpreparater, opium og andre 

midler, plantevernmidler m. v. 
regler retter seg til og får anvendelse 

alJie som har adgang til å. drive slik virk
liOII'nlllilet. enten det er apotek, Norsk Medisina.l

farmaaøyti:ske fabrikker, eller andre 
Jlrl.li!riDgsdrlvend,e. For tilvirkning og omsetning 

apotek og Norsk Medisinaldepot er 
rør~liliJtt nærmere regler om hvilke krav som 

stilles til dem som kan drive slik virk
I!IOimlhet og om hvordan virksomheten skal dri

Det blir også fastsatt nærmere regler om 
,tnlf'll'f<tiii"A,.,.l utførsel og salg av de legemidler og 

,som etter loven om Norsk Medisinal
er unntatt fra dets enerett. Disse be

retter seg til de næringsdrivende 
bar adgang til å drive slik virksomhet. 

B'irl-VI"iiP' vil det av lovteksten fremgå hvem 
enkelte bestemmelser gjelder for. 

I loven om Norsk Medisinaldepot står 
beøtemmels.er om. depotets enerett, både hvilke 
ft:rer den omfatter og hva slags omsetning 
IL v. so·m kommer inn under eneretten. De 
uærme.re regler for den handel som er unntatt 

el:l:flretten vil dog som nevnt fremgå av 
,om legemidler og gifter m. v. 

l bandelsloven foreslåes inntatt henvisnin
Øir til spesiallovgivningen, og bestemmelser 
om apotekenes handel med varer som ikke er 
Jes!emJdler eller gifter. 

Etter komiteens forslag vil ordningen bli 

A p o t e k e n e s rettigheter og plikter fast~ 
settes i apotekloven. Visse bestemmelser i 
loven om legemidler og gifter og i handels
loven vil dog gjelde for deres handelsvirk
somhet. 

N o r s k M e d i s i n a l d e p o t s rettigheter 
og plikter står i loven om Norsk Medisinal
depot, men, depotet må også følge de alminne
lige bestemmelser i loven om legemidler og 
gifter. 

Andre næringsdrivende vil bare 
ha loven om legemidler og gifter å rette seg 
etter når det gjelder tilvirkning eller omset· 
ning av slike varer. 

På et enkelt punkt vn den foreslåtte nye 
lovgivning ikke dekke den någjeldende. Lov 
av 24. juni 1938 § 2 og handelslovens § 100 c. 
inneholder nå visse bestemmelser om plante
vernmidler m. v. Disse administreres av Land
bruksdepartementet, og er grunnlaget for den 
omfattende kvalitetskontroll som, særlig i 
årene etter krigen, av rent landbruksmessige 
hensyn er gjennomført for slike varer. Komi
teen er av den oppfatning at slike bestemmel
ser ikke hører hjemme i a.poteklovgivningen, 
som har helt andre formål, og anser seg med 
sin sammensetning heller ikke kompetent til å 
utarbeide nærmere regler på dette felt. I sitt 
forslag til lov om legemidler og gifter tar 
komiteen bare med de bestemmelser om giftige 
og helsefarlige plantevernmidler som ansees 
nødvendig til vern om liv og helse. Bestemmel
ser om en videregående kvalitetskontroll med 
slike midler bør i tilfelle gis i annen lov under 
Landbruksdepartementet. Om dette spørsmål 
vises forøvrig til avsnittet om Plantevern
midler. 

Alminnelige motive:r vedkommende forslaget til 
lov om legemidler og gifter. 

Lovens fo:rmål m. v. 
Apotekvesenet har i Norge alltid vært en 

av det offentlige helsevesen, og formålet 
!~Bed. apoteklovgivningen har i første rekke 
væ:rt å verne folks helse, og sikre at apotekene 

mulig tjener helseves.enets interesser. 
nette gjeJde,:r både lovgivningen om apotek

og lovgivningen om tilvirkning og omset
av legemidler og gifter. Bare to steder er 

dette kommet direkte til uttrykk i den gjel-
dende lovgivning, nemlig i handelslovens § 98 
oc i lov om helsefarlige stoffer § 1. Også den 

apoteklovgivning må imidlertid for
litA.eø slik at det er de helsemessige hensyn 
lo?Jtverne' har hatt for øye, og det er disse 
~yn som skal legges til grunn ved gjennom-

føringen og håndhevelsen av lovene. I samsvar 
med dette ansees det på det rene at denne 
lovgivningen i alminnelighet ikke gir hjemmel 
for andre eller større inngrep enn de som kan 
forsvares ut fra helsemessige hensyn. 

Komiteen mener at dette syn også i frem
tiden bør være avgjørende for lovgivningen på 
dette område. De forslag komiteen har frem
satt i sin Innstilling I tar sikte på å organisere 
apotekdriften og distribusjonen av legemidler 
best mulig. Formålet med det forslag til lov 
om legemidler og gifter m. v. som komiteen 
Rå legger frem, er ut fra rent helsemessige 
hensyn å skaffe grunnlag for en effektiv kon
troll med tilvirkning og omsetning av lege
midler, gifter og helsefarlige stoffer og visse 

----- -- -- ----~-- ---~ 
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andre varer til medisinsk bruk. Denne lovgiv
ning berører imidlertid som nevnt i foregå
ende kapittel også store næringsinteresser 
innenfor handel, landbruk m. m. Disse inter
esser er ikke alltid i samsvar med det som er 
påkrevd eller ønskelig ut fra helsemessige 
hensyn. Når det i medhold av }{)ven skal gis 
forskrifter eller bestemmelser, eller treffes 
avgjørelser i en.kelt-tilfelle, må det derfor som 
regel foretas en interesseavveining hvor kom
mersielle o,g økonomiske interesser i alminne
lighet må stå tilbake for helsemessige hensyn. 
På den annen side må denne lovgivning ikke 
brukes til å gjøre innskrenkninger ener inn
grep som ikke er diktert av helsemessige 
hensyn. 

Formålet har noo forskjeHig karakter etter 
de varer d.et gjelder. For l e g e mi d l e r og 
visse andre varer til medisinsk bruk bør det 
kunne gis bestemmelser, som både sikrer at de 
legemidler m. v. som bringes i handelen er 
gode og effektive og fyller de krav som bør 
stilles til slike varer, og bestemmelser som 
så vidt mulig hindrer at slike midler mis
brukes ener på annen w...åte gjør helseskade. 
For å trygge og fremme folks helse er det 
altså behov både for kvalitetsbestemmelser og 
sikkerhetsbestemmelser. Innenfor formålet 
Ugger det også å hindre at varer som ikke har 
noen medisinsk virkning blir solgt som lege~ 
midler ener ved reklame bli:r tmagt medisinsk 
betydning. Når det gjelder g i f te r o g 
h e l s e f a r l i g e s t o f f e r til teknisk og 
annet ikl{e medisinsk bruk, er det som regel 
bare sikkerhetsbestemmelser som har betyd
ning for vern om helsen. Bestemmelsene må 
gi grunnlag for en effektiv kontroll med at til
virkning, utlevering, oppbevaring og behand
ling av varene skj,er på betryggende måte slik 
at det blir minst mulig anledning til feiltakel
ser og uforsvarlig omgang med dem. Noe be
hov for kvalitetskontroll med slike varer er 
det i alminnelighet ikke ut fra helsemessige 
hensyn. 

K'omiteens forutsetnin.g er etter dette at 
bestemmelsene om legemidler og andre varer 
til medisinsk bruk skal gi hjemmel for å gjen
nomføre båd,e kvalitetskontroll og sikkerhets
regler, mens bestemmelsene om gifter og helse
farlige stoffer bare skal nyttes til å gi de sik
kerhetsregl,er som ansees påkrevd av helsemes
sige grunner. 

!{orniteen har ikke ansett det nødvendig å 
innta noen særskilt formå]sparagraf. 

En vesentlig del av bestemmelsene i lov
tltkastet svarer til de någjeldende bestemmel
ser. Hvor det ikke har vært påkrevd å revi
dere bestemmelsenes innhold, har komiteen 
begrenset sitt arbeid til å samordne lovgivnin
gen. Den någjeldende lovgivning omfatter som 

regel bare ansvar for tilvirkning og OIXUM!tmfD!I!' 

av varene. Komiteen har funnet at det er 
hov for bestemmelser om behandlingen 
legemidler og gifter m. v. ogs.å etter at va:ll"'!lttlllll' 
er kommet på. forbrukerens hånd. 
stemmelser har en hittil ikke hatt. Det 
til forslagets § 61 hvor enhver som er i 
telse av slike varer er påla-gt plikt til å 
bevare og behandle dem på fo~sva.rlig 

Delegering av myndighet. 
Som det fremgår av lovutkastet .har """"'-"'"' 

teen i en rekke tilfelle foreslått at Kongea 
departementet skal ha myndighet til å 
sette forskrifter og bestemmels,er. 1"'"."""""'""'d. 
delegering av myndighet finnes også i 
gjeldende lovgivning, og synes uunn.gåelig 
en skal få et hensiktsmessig lovverk 
område. 

Mengden av forskjellige stoffer og 'V&I"ee" 

som kommer inn under loven er meget star. 
Bruken av kjemikalier og andre stoffer i 
sin, teknikk og vitenskap varierer til sblidill:' 
het. Det kommer stadig nye stoffer til all~ 
deise mens andre bortfaller. Ofte 
nye sider av et stoffs. virkning som 
grunn til strengere eller lempeligere redriJt.. 
sjoner enn før. Bestemmelser om 
tilvirkning, behandling o.s.v. av slike 
kan derfor ikke låses fast i en lov,. men 
være elastiske og raskt kunne endres 
holdene til enhver tid. Det er da naturlig 
detaljbestemmelser fastsettes i 
eller i det enkelte tilfelle etter retningsliDjlr 
som loven gir, og det må bli vedkommeØ 
departement eller annen myndighet som 
adgangen til å treffe avgjørelser. Loven 011111 
legemidler og gifter og de bestemmelser 
fastsette,s med hjemmel i denne lov, betyr 
innskrenkning i den alminnelige hand~ 
her i landet, og .som nevnt foran, er det 
komiteens mening at den skal virme i Atllin"'!'IIIJ 

utstrekning enn det som ansees nød.vendig 
å beskytte folks helse. Komiteen mener derfor 
at de myndigheter som skai fastsette forskrif
ter m. v. med hjemmel i denne Iov, også 
være bundet av at disse ikke skal .".,,".._., 
strammere enn nødvendig. På den annen 
må de dog være så stramme at loven fyller sitt 
formål, kfr. det som er s.agt foran i 
kapitel. 

Hvilke varer bør loven omfatte! 
Den gjeldende apoteklovgivning bruker ut

trykket «apotekvarer og gifter» for å n"'11""JI!il
hvilke varer den gjeldende apoteklovgivni:ng 
omfatter. Uttrykket er benyttet både i Haa
delsloven av 1935, tilvirkerloven av 1914, i:ru:t
førselsloven av 1938 og i lov om Norsk 
sinaldepot av 1953. 
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I henlroEd tU Hande[slovens § 98 tilkommer 
Kongen å avgjøre hva som skal regnes 

A'DOtelkv:a,ri'lr og gifter, og i hvilken utstrek
skal gjelde for hver enkelt vare. · 

&V'gjør'else som treffes i henhold til han
ansees i praksis bindende også i 

"~'~r·:u·'~'u til de øvrige nevnte lover. 
I Handelslo~vens § 98 er det gitt nærmere 

om fremgangsmåten ved avgjørelsen 
hva. som er apotekvare og gift og i § 99, 

retningslinjer for vurderingen. Denne 
lyd,er: 

cNiir det etter § 98 fastsettes hva. som skal 
~ inn und,er apotekeres enehandel, skal 
det has for øye, at der ikke blir gjort større 
bmøk:renkninger i handelen med stoffer som 
brtdres til kunst, husflid, industri og landbruk 

hva øunnhetshensyn krever.» 

De ,någjeldende detaljerte bestemmelser om 
varer som skal regnes som «apotekvarer 

,.,..;'!ff',",?·, finnes i Plakat av 26. februar 1954 
senere endringer. Denne plakat er i almin

kalt «Handelspiakaten» eller «Apa
eventuelt «Apotekhandelsplaka

Sistnevnte betegnelsee vil bli brukt i 
innstnlin.g.. Apotekhandelsplakaten er 

i 5 avdelinger. De varer som er oppført i 
A, B og E, er å betrakte som 
og gifter», dertil noen av de i 

C nevnte varer. I avdeling D er opp
varer som ikke regnes som enehandelsa 
for apotekenes omsetning i detalj. 

l henhold tH den gjeldende plakat skal i 
.._Dnelighet aHe legemidler høre inn under 

A. I tillegg til dette er det oppregnet et 
stoffer og preparater som skali høre inn 
avd,elingen, enten betingelsesløst eller 

tilfelle varen utelukkende eller fortrinns
medisinsk anvendelse. De varer som 

betingelsesløst er nevnt i avd. A, er i almin
DeJig:tllet stoffer som har giftig eller helse
I!IIUI!Ge:llfr virkning. 

l p,Jlakatens avdeling B er oppført en rekke 
IU'tiire Btoffer som har utbredt teknisk anven-

og som således ikke er egnet for samme 
cm&etning:småte som de stoffer og de prepara
ter som hør,er under avdeling A. Hovedregelen 
er at de varer som er oppført i avd. B skal 
kunne omsettes av kjøpmenn som har politiets 
u~'~""u'"" til det. Omsetning skal dog bare skje 
tU andre kjøpmenn som har liknende tillatelse 

til industridrivende e. l. som skal bruke 
i sin virksomhet. Det har imidlertid 

rist seg nødvendig i denne avdeling å plasere 
en d.el gifter som av praktiske hensyn må sel-

av kjøpmenn med polititillatelse ogs.å 
<Urekte til andre forbrukere enn de som er 
lleVDt ovenfor.. Disse stoffer er samlet i en 
teen gruppe ll i avd. B. Som det fremgår er 

varer som kommer inn under avd. A 

og avd. B gjenstand for apotekenes enehandel, 
når det gjelder vanlig detaljsalg. 

I avd. C er samlet en del stoffer som dels er 
giftige eller helseskadelige eller som har spe~ 
siell medisinsk anvendelse. Det dreier seg 
f. eks. om stoffer som skal tilfredsstille visse 
krav, slik at omsetningen av den grunn bør 
være under kontroll. Detaljomsetningen av 
disse varer ligger til dels dårlig til rette for 
apotek, mens det dog bør kreves en viss vare
kunnskap av dem som skal ha befatning med 
salg av disse varer. Det Imn nevnes at det i 
denne gruppe er oppført f. eks. medisinske 
gasser som omsettes i store beholdere som 
skal være merket på bestemt måte. Det er 
hensiktsmessig at forbrukerne har direkte 
kontakt med f. eks. produsentene, og omset
ning bør kunne foregå direkte fra produsent 
til forbruker. Det kreves at de kjøpmenn som 
skal omsette varer som er plasert i avd. C skal 
ha særskilt tillatelse fra departementet til 
slikt salg. 

I avdeling D er oppført varer som ikke reg
nes for gifter og apotekvarer og som kan 
selges både av apotekere og kjøpmenn selv om 
varene tildels er helsefarlige. 

Når disse varene er tatt opp i Apotekhan
delsplalmten, er det for å gjøre det klart at 
de kan selges av kjøpmenn uten særskilt til
latelse. Hensikten er også å fastsette en 
ramme om apotekenes rett til å selge varer 
som ikke regnes for legemidler og gifter. 

En del helsefarlige stoffer er samlet i en 
egen gruppe i avd. D. For salg av disse varene 
gjelder særskilte regler som er fastsatt i for
skrifter om helsefarlige stoffer. 

Som det fremgår er den gjeldende apotek~ 
handelsplakat blitt meget komplisert. Det er 
ofte vanskelig å kunne finne ut om en vare 
skal betralrtes som apotekvare eHer ikke, og 
det er dog for alle som skal ha befatning med 
varen, av den største betydning å få dette 
spørsmål brakt på det rene. Hvis varen kom~ 
mer inn under begrepet «apotekvare eller 
gift» trer jo hele apoteklovgivningen med alle 
sine restriksjoner inn overfor denne vare. 

Stort sett kommer i den gjeldende lovgivning, 
begrepet «apotekvare» til å omfatte stoffer og 
preparater som er legemiddel eller som benyt
tes som dette eller til fremstilling av dette. 
Begrepet «gift» trenger antakelig ingen nær~ 
mere definisjon. Det blir en s.kjønnssak å ta 
standpunkt til om et stoff har en så sterk virk
ning på mennesker at det betraktes som gift. 
Den begrensning som fremgår av Handelslo
vens § 99 innebærer at det må være en rimelig 
grunn når Kongen bestemmer at en vare skal 
konune inn under begrepet «apotekvare og 
gift», og således skal omfattes av hele apotek
lovgivningen. 

---------------------
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Foruten apotekvarer og gifter er det i den 
gjeldende lovgivning nok en varegruppe som 
av helsemessige grunner er underkastet sær
skilte bestemmelser, nemlig varegruppen 
«helsefarlige stoffer». De varer som skal be
traktes som «helsefarlige stoffer» er som nevnt 
foran samlet i apotekhandelsplakatens avd. D 
gr. II. I forskriftene om helsefarlilge stoffer 
av 5. febr. 1954 er det fastsatt en del betin
gelser for salg av disse varer. f. eks. at de skal 
merkes og signeres på bestemt måt,e, at de 
ikke skal utleveres til mindreårige o. ]. 

Komiteen er kommet til at de varegrupper 
som bør komme inn under de forholdsvis 
strenge bestemmelser i apoteklovgivningen, 
bør være : Legemidler (i videste forstand), 
visse andre varer som har medisinsk anven
delse, gifter og helsefarlige stoffer. Alle disse 
varegrupper bør være underkastet kontroll i 
forbindelse med omsetning, tilvirkning o.s.v. 
Komit~een har funnet det hensiktsmessig å 
bn1ke bet,egnelsen legemidler, og definerer 
dette. Betegnelsen apotekvarer vil utgå av lov
givningen. I alminnelighd vil det ved hjelp av 
definisjonen kunne avgjøres om et stoff ener 
preparat er legemiddel elle:r ikke. Komiteen er 
imJdlertid klar over at en i praksis vil støte på 
varer som etter definisjonen skulle være lege
middel, men hvor det ikke vil være hensiktse 
mes:sig at de omsettes som sådanne. På den 
annen side kan det tenkes varer som faller 
utenfor definisjonen, men som bør betraktes 
som legemiddel. Komiteen har derfor funnet 
det nødvendig å gi Kongen adgang til å gi nær
mere forskritft,er om hva som skal regnes som 
legemiddel i henhold! til definisjonen i § 3. En 
har tenkt at disse forskrifter i det vesentlige 
,skal angi plaseringen av grensetilfelle samt 
unntaksbestemmelser. 

Foruten legemidler finnes det enkelte varer 
som har medisinsk anvendelse ener som har 
spesleH anvendelse i helse- eUer sykepleie, og 
som av helsemessige grunner bør selges under 
spesielle betingelser. Det kan nevnes f. eks. 
varer hvor det kreves sikker sterilitet, eller 
hvor varen bør være av en viss kvalitet for 
ikke å forårsake ulykker. Slike varer bør etter 
komneens mening ikke være underkastet de 
samme bestemmelser som legemidler, men det 
bør være adgang tH å stille visse betingelser 
i forbindelse med salget. Det er i lovforslaget 
åpnet adgang til å stille krav i forbindelse 
med omsetningen av slike varer i henhold til 
§ 44. 

Når det gjelder gifter og helsefarlige stoffer 
er det komiteens mening at de stoffer som skal 
komme inn under disse begreper, må navngis, 
enten enkeltvis eHer gruppevis, i forskrifter. 
Det vH da være naturlig at stoffene i for
skriftene grupperes etter sin farlighet o,g etter 

sin anvendelse. Som det fremgår er det i 
givningen overlatt til Kongen å gi disse uø~a~~<> 
jerte bestemmelser. Dette anser komiteen 
vendig og hensiktsmessig, for det er 
mulig i loven å angi med nøyaktigbet b111D1• 
stoffer som skal komme inn under belØIIIBIII!IIll--· 
sene. 

I den gjeldende lovgivning er det i H&mc:l!ell~ 
loven bestemt at Kongen ved fastsettelsetl 
hvilke varer som skal komme inn und,er Del!D"t

pet apotekvarer og gifter skal få utÆLI'I!Iaflllil 
forslag fra et utvalg som skal være æm~ 
satt av 2 apotekere og 3 andre 
hvorav 2 skal tilhøre næringsdriv,ende 
handel og industri. Forslag fra nevnte ~ 
er grunnlaget for apotekhandelspl~ 
Denne skal i henhold til [oven revideres 
gjennomgåes hvert 10. år. I tillegg til 
kan departementet gjøre slike endringer i 
skriftene som viser seg å være nødve.ndig 
lom hver revisjon. Likeledes kan dep~ 
tet ta standpunkt til om nye stoffer 
ter) som er kommet i handelen etter 
revisjon, skal komme inn under 
salgsrett eller enehandeL 

Komiteen har som nevnt i kapitlet <lllmfldt
get av lovrevisjonen» foretrukket å 
bl. a. ovennevnte bestemmelser fra 
lovens kap. IX til den nye lov om lege:ml!llllr 
og gifter, idet det finnes bensiktsmessig 
mulig å samle bestemmelser som vedrører 
Setning m. V. av disse varer i en lOV • .......u•v•r.

slagets §§ 3 og 4 gir Kongen adgang til å 
sette forskrifter om hvilke varer som 
betraktes som legemidler og gifter, og § 5 
gir på hvilken måte forskriftene skal fasalt• 
tes. Det er i lovforslaget ikke satt noen. OOi!teø& 
grense for i hvilken utstrekning Kongen 
kunne trekke varer inn under apoteklovgi~ 
gens bestemmelser. Som nevnt foran er 
den gjeldende lovgivning angitt at det 
bør gjøres større innskrenkninger i lllAWlleielll 
med «stoffer som brukes tH kunst, h~ 
industri og landbruk enn hva sunnhetshe:DS)I'II: 
krever». Komiteen har funnet det unødvendttr 
å ta en slik bestemmelse inn i den nye lov, id'"' 
det må ansees som en selvfølge at når ~d!et ved 
forskrifter bestemmes at en va:re skal "''""'L"""' ..... 
tes som legemiddel, gift eller helsefarlig 
må begrunnelsen alltid være at den virker 
anvendes som et legemiddel (eller til ff'E!~lilstll-. 
ling av dette) eller at den har giftig eller ~ll:!'tll!!e
skadelig virkning på mennesker. Det er 
meningen at denne lovgivning skal benyttes 
å foreta innshenkninger i det fri næringsii't' 
utover dette, eller til å føre kontroll med 'DiiD· 

setningen m. v. av varer av andre hens:yn. 
er heller ikke meningen å skaffe hjemmel 
kontroll med produksjon og omsetning ut 
andre hensyn enn vern om liv og helse. 
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Kcmteen mener at det er av så vidt stor 
betv«:ln:i,nfl for næringsdrivende om en vare 

komme inn. under bestemmelsene i apotek
lo'l,a:irvnin~rren at det fortsatt ansees ønskelig at 

u~e'I!'UJJK hvor de næringsdrivende er represen
ntarbeider forslag til apotekhandelsplaM 

-~·~ Det ·er i lovforslaget foreslått at utval
som nå, skal ha 5 medlemmer. Det er 

~I!'R'il'l foreslått at ett medlem skal være apa
og to representere næringsdrivende innen 

...,.""''u::1 og industri. Komiteen mener på denne 
l ha sikret nødvendig representasjon fra 

uærln.gsdriv,endes side. Det omtalte utvalg 
tidligere hatt til oppgave bare å utarbeide 

litllrlllSÆ til apotekhandelsplakat hvert 10. år, 
har vært oppnevnt nytt utvalg hver 

revisjon skulle foretas. Komiteen mener 
bu væ:re nødv·endig at plakaten eller for

*riftene gje.nno:mgår hovedrevisjon oftere 
emJ hv·ert 10. år. Det skjer i våre dager en 

og l:l!tadig utvikUng og variasjon i bruken 
kjemikalier og liknende stoffer og prepa-

ftder vel til medisinsk som til teknisk bruk. 
Cmuer det derfor påkrevd at de forskrifter 

skal angi. salgsbestemmelser m. v. for 
stoffer, revideres i det minste hvert 5. år. 

finner komiteen det hensiktsmessig at 
lpi'Jtekhandelsplaka t-utvalget fungerer konti

slik at det kan virke som rådgivende 
.for departementet, også i s.pørsmål som 

melde seg meHom hver hovedrevisjon av 
--·I!.I:"JJt, Komiteen kan også tenke seg at ut

forelegges spørsmål i forbindelse med 
-~-- varer som har medisinsk anvendelse», 

:lori'orslag·ets § 44. Når utvalget skal fun
perma.nent. synes det mest hensiktsmessig 

at lli:led1e:mmene oppnevnes på åremål, men dog 
at ilkke alle medlemmer utskiftes samtidig. 

. B:omlteen har foreslått opprettholdt den 
beatemmelse om at forslag fra ut

om plasering av stoffer og preparater 
apotekhandel.splakaten skal offentliggjøres 

3 måneder før Kongen treffer sin avgjø
.~. En er :imidlertid kjent med at det i tiden 

vedtak av nye plakater er umulig å 
,en rekke endringer og tilføyelser i pla

-~~"' Det vil antakelig være praktisk ugjen
.DOmførlig å offentliggjøre på samme måte alle 
~ endringer og tilføyelser, og det er der
for foreslått at offentliggjørelse av slike end
riqøforslag skal kunne unnlates når det av 
Yediwmmende myndighet ansees ubetenkelig, 

at det ikke vil ha større betydning for 
ll:;erinpdri.vende i sin alminnelighet. Hvis det 

bl1 nødvendig å foreta endringer som 
øtørre rekkevidde og som har virkning på 

<d: større antall næringsdrivende, forutsetter 
komiteen at endringene blir offentliggjort. 

l tilfelle hvor det dreier seg om bestemmelser 
I!Kial bare har betydning for en eller ganske få 

næringsdrivende, må det være tilstrekkelig at 
de interesserte får anledning til å uttale seg. 

Som nevnt foran tjener avdeling D i den 
gjeldende apotekhandelsplakat to formål. Med 
hensyn til det formål at den skal angi den ytre 
ramme for apotekenes handelsrett, skal komi
teen bemerke at dette formål synes å ha kom
met noe i bakgrunnen ved utformingen av 
plakaten. I praksis fører apotekene langt fra 
alle de varer de har rett til i henhold til den 
gjeldende handelslovgivning. Komiteen antar 
at det vil være mere hensiktsmessig å få egne 
forskrifter, med hjemmel i handelsloven, som 
angir den ytre ramme for apotekenes handels
rett, og ikke blande dette sammen med klassi~ 
fisering og angivelse av hva som skal være 
legemidler og gifter. I § 98 i forslaget til 
endring av handelsloven, er det tatt inn be
stemmelser som gir adgang til å gi egne for~ 
skrifter om hvilke varer apotekene skal ha rett 
til å selge ut over det de kan selge ii henhold til 
§ 9 i komiteens forslag til lov om drift av 
apotek. 

Det er komiteens forutsetning at disse for
skrifter også skal kunne forelegges det utvalg 
som skal utarbeide forslag til forskrifter om 
hva som skal forståes med legemidler og 
gifter. 

Om selve ordningen av stoffet i den nye lov 
skal bemerkes at alle bestemmelser som angår 
legemidler og visse stoffer som har medisinsk 
anvendelse, er samlet i kap. II-X, mens be
stemmelser som angår gifter og helsefarlige 
stoffer er samlet i kap. XI og XII. Kap. I, XIll 
og XIV gir bestemmelser som kan gjelde for 
begge de to nevnte hovedgrupper. 

Salg, innførs.el og utførsel . 
Alt detaljsalg av legemidler og gifter er i 

prinsippet forbeholdt apotekene. Unntatt her
fra, har, når det gjelder legemidler, hittil bare 
vært salg som foregår fra medisindispense
rende leger og veterinærer. Detaljsalg av lege
midler både fra apotek og fra leger og veteri
nærer er behandlet i komiteens innstilling I og 
skal ikke omtales generelt her. På side 27 i 
komiteens innstilling I er imidlertid bl. a. utM 
talt: «Av de omtalte svar fra fylkene fremgår 
at det i dag foregår et ikke helt ubetydelig, 
ulovlig salg fra kjøpmenn av visse enkle og 
alminnelig anvendte legemidler. Dette forhold 
synes å peke på at det er til stede et behov for 
en friere omsetning av slike legemidler.» På 
side 28 i Innstilling I har komiteen foreslått 
at «det åpne's adgang til, etter innhentet sak
kyndig uttalelse, å tiUate visse legemidler om
satt av alminnelig handlende.» Det vises for
øvrig til det som ellers er uttalt om dette 
spørsmål på s. 27 i Innstilling I. Komiteen 

---~------------
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mener således at det kan være behov for en 
friere omsetning av visse alminnelig anvendte 
reseptfrie legemidler. En slik ordning kan f. 
ek::.<... tenkes å passe for plaster og andre prepa
rater til behandling av friske sår. Til sammen
likning kan nevnes at i Sverige omsettes slike 
preparater som alminnelige handelsvarer, og 
en er ikke kjent med at dette har ført til spe~ 
sielle ulemper. Det vil muligens kunne tenkes 
også andre legemidler som kan omsettes gjen
nom alminnelige kjøpmenn, men det må på
sees: at denne omsetningsform ikke skjer på 
bekostning av varens kvalitet, d.v.s. det bør 
være varer som er holdbare og som kan tåle 
alminnelig lagring uten spesielt faglig tilsyn. 
Dertil kom.mer at det bare bør gjelde varer av 
en slik art, at den lettere adgang til å få kjøpt 
dem, ikke vil føre til noen uheldig økning av 
forbruket. Komiteen forutsetter med andre 
ord at det blir vurdert både av medisinsk og 
farmasøytisk sakkyndige før departementet 
tar standpunkt til at et legemiddel skal kunne 
omsettes i: detalj utenom apotek. Dertil mener 
komiteen at saken bør forelegges det i § 5 
omtalte utvalg, idet det kan være hensiktsmes
sig at de interesserte næringsgrupper (apote
kere og kjøpmannsstanden) får anledning til å 
uttale seg. Det vises tH lovforslagets § 13. 
Etter de bestemmelser som er foreslått er det 
intet til hinder for at de legemidler som even~ 
tuclt skal kunne selges av alminnelige kjøp
menn, blir levert dem fra Norsk Medisinal
depot. Det er imidlertid komiteens mening å 
overlate til administrasjonen å avgjøre om 
leveranser ska] foregå fra apotek eller fra 
Norsk Medisinaldepot. 

Når det gjelder engrossalg av legemidler og 
gifter eller salg av disse varer til industrielt, 
vitenskapelig eller teknisk bruk, vil det være 
nødvcndlg å ta utgangspunkt i den gjeldende 
apotekhandclsplakat for å redegjøre for for
holdene, selv om komiteen regner med at apo
tekhandelsplaka.ten må få en annen utforming 
hvis det foreslåtte lovutkast blir satt i kraft. 

Etter at lov om Norsk Medisinaldepot trådte 
i kraft har depotet enerett til eng:rossalg av 
alle varer som kommer inn under avd. A i 
apotekhandelsplakaten, med visse unntak som 
av Sosialdepartementet er ført opp på en liste. 
Dette er bestemt i forskrifter fastsatt ved kon
gelig resolusjon av 27. september 1951. Det 
fremgår av listen over A-varer som er unntatt: 
fra Medisinaldepotets enerett at det dreier seg 
om varer mm har større teknisk eller ikke 
medisinsk anvendelse. Situasjonen er således i 
prinsippet den at aUe varer som hører inn 
under avd. A i apotekhandelsplakaten og som 
hovedsakt:'lig- har medisinsk anvendelse, skal 
være c::1ercttsvare for Norsk Medisinaldepot, 
mens g-ifter, som har større teknisk anvendelse, 

"lkal holdes utenfor Medisinaldepotets e~ 
område. 

Før loven om Norsk Medisinaldepot tll"ihdta 

kraft var det i handelslovens § 100 b fUilaldt 
at det skulle være en person med 
kvalifikasjoner i spissen for den forn!lbd:alf 
eller det foretagende som skulle få. dAnal't!i., 

mentets tillatelse til å omsette gifte.r 'QS' apa-. 
tekvarer. Det var videre bestemt at denne 
son skulle være kjøpmann og han skuU<e 
de samme krav som ble stillet till a.potEib!n" 
eller han skulle på annen måte ha ""'""11't<.....,..,. 

være i besittelse av den nødvendige Utolll!lla:Di!Dit 

og varekunnskap. § 100 b i handelsloveD 
opphevet da lov om Norsk Mediainaldepøt 
trådte i kraft, slik at det for tiden ikke :tlfllDI• 
lovbestemmelse om hvilke krav som sk:ali::iiu~• 
til kjøpmenn som får tillatelse til å folrhlm~llit 
de apotekvarer og gifter som er unntatt m 
depotets enerett. Det har også i ytterst 
utstrekning vært behov for å gi slike salptiJ.. 
Iatelser for legemidler etterat depotet hm:rv'!!illlia 

sin virksomhet. Når det gjelder gifter bar dat 
imidlertid vært utstedt en rekke salgstillateløllr 
til kjøpmenn. Ved utstedelsen av salgst'illa~Jd. 
ser har departementet forholdt seg i ov~ 
stemmelse med den lovbestemmelse som 
opphevet. I det fremJ.agte lovutkast er 
det gjelder salg av gifter til ikl[e-mE!di:D!!Ir 
bruk,. foreslått en bestemmelse i likhet 
den som fantes i handelslovens § 100 
§ 50 i lovutkastet og de spesielle motivet 
denne paragraf. Komiteen antar at enlln"i~llll. 
av legemidler fra andre enn Norsk m.u::1..1Jil&ill_.. 

depot bare vil forekomme i meget Uten. 
strekning. Det er derfor ikke i loven tatt 
bestemmelser om hvilke krav som ska] 
tH de personer som eventuelt skal forestå 
salg, idet en regner med at det da vil bli 
om så spesielle forhold at kravene b01!' 
settes av departementet i forbindelse med. 
tillatelsen utstedes. 

I avd. B i apotekhandelsplakaten er det, 
nevnt i foregående kapitel, plasert en deJ '"'"n"'•· 
som hovedsakelig har teknisk eller lKJ[e·:mi!KII· 

sinsk anvendelse. Disse gifter skal •etter 
dende bestemmelse kunne selges av kj•'POOMU 
som ha:r politiets tillatelse til slikt salg. n•..:Jil'lt
teen går ut fra at det fortsatt vil være be'bø19 

for at kjøpmenn kan omsette en del gifte·r 80lla 
har større teknisk anvendelse, og mener at 
kan være noe omstendelig at alle disse 
menn skal innhente tillatelse i hvert enkelt tfi.. 
felle. Hvis giftene omsettes i sin spesialemlbal
lasje og blir merket på forsvarlig måte" 
det være tilstrekkelig at de kjøpmenn som. 01.11-
setter dem, ble registrert eller godkjent. I § 
i lovutkastet er det foreslått at visse 
av gifter eller varer som har et begren;set_ 
hold av gift skal kunne selges av godk.]e•A~ 
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II!:J"Øfl'llllllerul. En har her overlatt til departemen
"""''"n'"'JIU forskrifter å trekke opp retnings

lor på hvilken måte denne godkjenning 
. foregå. Det e:r videre meningen at det i 

5 omtalte utvalg skal avgi uttalelse om eller 
'·"'""''""-"' til hvilke varer som skal kunne. omset

denne måte. Det salg som skal foregå 
kjøpmenn i henhold til § 53 vil også kunne 

deUI.ljisalg og vil således i noen grad kunne 
.apotekene for detaljsalg av gifter til tek
bruk. Når giftene blir levert kjøpmennene 

pakk.et og forsvarlig merket og signert, 
en at det vil være ubetenkelig at omset

.aø:ege:n foregår fra kjøpmenn uten krav om 
utdannelse. Det er da komiteens for

at den som produserer eller pakker 
!dgn.erer varen har den nødvendige utdan

og varekunnskap. 
Helsefarlige stoffer som i overensstemmelse 
~ det som er sagt i foregående kapitel ikke 
~ som gifter, er i dag undergitt særskilt 

om helsefarlige stoffer av 2. mai 1930. 
varer kan selges av kjøpmenn uten sær

tnla.tebre,. men vedkommende må gi mel
om salget til politiet. Denne ordning fore
opprettholdt, men komiteen mener at det 
være adgang til å trekke visse av disse 

llliDffe:r :in.n under de strengere bestemmelser 
gjelder for gifter, kfr. de spesielle motiver 
56. 
kjøpmenn som har tillatelse til salg av 

og gifter kan selge slike varer bare 
oersoner og institusjoner som er angitt 

~~lslovens § 101. Det dreier seg vesentlig 
ettgros-salg. 

Kcmrlte,en foreslår at disse bestemmelser 
ove:rfø.res til lov om legemidler og gifter m. v. 

vidt angår legemidler, er salgsbestem
foreslått inntatt i § 14 og for giftenes 

Yedkommende i § 52 . 
. F'...omiteen finner at det er et visst behov for 
enkelte forbrukere av kjemikalier får ad

Ul å. kjøpe slike varer fra kjøpmenn. Det 
f. eks:. kjemikalier til analytisk bruk, 

fo,tografisk bruk, til utryddelse av rotter 
m. v. Slikt salg mener komiteen kan finne sted 
uten sær1ig risiko hvis varene selges i original
embalwje av kjøpmenn som har departemen
tets tilllatelse. Kmniteen foreslår bestemmelse 
om slikt salg ii § 51. 

Detaljsalg av legemidler skal i alminnelighet 
"~~'""''""""''JI, fra apotek. Det er imidlertid visse vare~ 
"",.,.ln,ll"'.<>'l"' f. eks. medisinske gassarter på stål
flasdrer og radioaktive isotoper som ikke egner 
'.eg .for omsetning gjennom apotek. I den gjel-

lovgivning er disse stoffer nevnt i han
delsplaka.tens avd. C. Med departementets tn
la.tebie foregår salget direkte fra tilvirker eller 

tH sykehus. Komiteen mener at .slikt 
salg fortsatt bør tillates. Hjemmelen 

for bestemmelsene i avd. C er i dag noe usik
ker. Komiteen har rettet på dette ved lovfor
slagets § 16 . 

Etter komiteens oppfatning er det også be
hov for direkte salg fra produsent eller impor
tør til sykehus o. l. av blodplasma og infu
sjonsvæsker. Dette behov har som bakgrunn 
dels at blodplasma er lite holdbart og dels at 
infusjonsvæsker brukes i store mengder av 
sykehus, som vil ha økonomisk fordel av å 
kjøpe disse varer direkte. Nye forskrifter med 
skjerpede regler om sykehusenes adgang til å 
tilberede slike infusjonsvæsker, vil medføre at 
sykehusene i større utstrekning enn nå må 
kjøp~ disse varer. 

Lovforslagets § 16 gir hjemmel for slike 
direkte leveranser. Det er komiteens forutset
ning at omsetning i henhold til § 16 bare skal 
gjelde legemidler, hvor det antas at omsetning 
direkte fra importør (eventuelt produsent) til 
forbruker er den mest hensiktsmessige form 
for omsetning. Det er ikke meningen at den 
angitte ramme bør utvides medmindre vektige 
argumenter taler for det, idet regelen må være 
at legemidler skal passere et apotek før de 
kommer til forbruker. Kfr. forøvrig de spesielle 
motiver til § 16. 

Når det gjelder innførsel og utførsel av lege
midler og gifter er det naturlig at adgangen til 
dette i alminnelighet følger salgstmatelsen. 
Det er derfor i lovutkastet foreslått at de kjøp
menn som får tillatelse til å forhandle en vare, 
også skal ha adgang til å innføre og utføre 
den. Når det gjelder legemidler blir det Norsk 
Medisinaldepot som har enerett til innførsel og 
utførsel av disse varer. Det er i de gjeldende 
forskrifter gjort visse unntak for legemiddel
produsenter. Dette vil bli omtalt i det følgende 
kapitel om tilvirkning av legemidler, og der vil 
også tilvirkernes adgang til salg av deres pre
parater omtales. 

Tilvirkning. 
Tilvirkning av legemidler og gifter utenfor 

apotek foregår i henhold tn lov av 3. juli 1914. 
Denne lov bestemmer at ervervsmessig frem
stilling av disse varer utenfor apotek bare kan 
skje ved personer som har departementets til
latelse til slik tilvirkning. Når det gjelder visse 
gifter av den art som er plasert i avd. B i 
apotekhandelsplalmten, skal tilvirkertillatelsen 
gis av politiet. Departementet kan i henhold 
til loven gi tillatelse til å tilvirke gifter og 
apotekvarer bare til personer som har den 
eksamen og tjenestetid som kreves for å bli 
apoteker, eller som på annen måte har godt
gjort å ha den nødvendige faglige utdannelse. 
Skal tilvirkertillatelsen medde]es et selskap, 
skal det i spissen for den tekniske side av virk
somheten stå. en person som tilfredsstiller de 
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ovenfor nevnte krav. Politiet kan gi tillatelse 
tU å tilvirke gifter av den art som er nevnt 
ovenfor, bare til «personer eller selskaper, som 
må antas å ville vise den fornødne omhu under 
tilvirkningen og avhendelsen.» 

Komiteen har inntrykk av at det bare i 
meget liten utstrekning har vært behov for 
polititillatelser tH å tilvirke gifter. En har ikke 
ansett det nødvendig å opprettholde en slik 
bestemmelse, idet en mener at en bedrift som 
skal tilvirke en vare som kommer inn under 
begrepet gift, bør være underkastet faglig kon
troll av helsemyndighetene og tillatelser til 
slik virksomhet bør da gis av departementet. 

Det fremla.gte lovforslaga kap. IT behandler 
tilvirkning av legemidler og § 50 tilvirkning 
av gifter. Kravene til den person som skal 
være ansvarshavende for lege midd eI
tilvirkning er foreslått i det ve.sentlige ufor
andret fra den gjeldende lovgivning. 

Komiteen mener at det i alminnelighet ikke 
bør fires på kravet om at den som står i spis
sen for tilvirkning av farmasøytiske spesial
preparater skal ha samme utdannelse som det 
kreves for å bli apoteker. Det må bare bli i 
rent spesielle tilfelle at det skal gis avkall på 
kravet om denne utdannelse. Noe annerledes 
kan det stille seg når det gjelder kravet om 
tjenestetid på apotek, idet praksis f. eks. i en 
farmasøytisk bedrift antakelig må virke like 
kvalifiserende for en person som skal være 
ansvarshavende for farmasøytisk produksjon. 

Når det gjelder krav som skal stilles til den 
ansvarshavende for tilvirkning av gifter, er 
det foreslått at vedkommende skal godtgjøre 
«at han har den nødvendige faglige utdan
ning og at han fører en hederlig vandel». 
Komiteen mener at det bør overlates til depar
tementet å ta standpunkt til hva som er nød
vendig faglig utdanning, idet dette kan være 
av høyst forskjellig art aU etter hva slags til
virkning og hvilke personer det dreier seg om. 
Det kan tenkes at en årelang praksis er til
strekkelig utda.nning, eller det kan kreves en 
teknisk eller kjemisk utdanning. Hovedsaken er 
at den som er ansvarshavende for foretagen
det har forutsetninger for å påse at det tas de 
nødvendige forsiktighetshensyn under produk
sjonen og at de ferdige produkter blir forsvar
lig behandlet. Helsemyndighetene behøver ikke 
å føle seg forpliktet til å sørge for kvalitets
kontroll i forbindelse med fremstillingen av 
gifter som skal anvendes til teknisk bruk. 

Når det gjelder spørsmålet om hvilke lege
midler som kan tilvirkes utenfor apotek, finnes 
i dag i farmakopeen den bestemmelse at de 
prepar.ater for hvis tilberedning farmakopeen 
angir bestemt forskrift, bare skal tilberedes 
ved apotek. Det vises i den forbindelse til det 
som er uttalt om dette spørsmål på s. 34 i 

komiteens Innstilling I. Komiteen bar i ~ 
ensstemmelse med dette foreslått at nlllrna·!I"'D.., 

mentet skal kunne gjøre unntak fra 
nevnte bestemmelse i farmakopeen, jfr. 
forslagets § 8. Komiteen har i dette spønmU 
delt seg i et flertall (formannen, 
Lange, Nordhus, Steen og Tjønnehmd) 
mindreWI (Kiv le, J ohannes·en og 
M i n d r e t a l l e t mener at en tilvirllrier 81:118111 
får tillatelse til ervervsmessig å 
preparater som er opptatt i farmakopeen. 
ha umiddelbar plikt til, på bestilling å 
stille et hvilket som helst av farmakopleu 
preparater som er av samme legem.idd,elfOI"'II 
som det preparat tillatelsen gjelder. F l e 1'

t a li e t finner det rimelig at slik plikt 
inntre først hvis tilvirkerne får pålegg ~om: 
av departementet. Det vises forøvrig til 
utforminger av § 8 samt de spesielle mc)tf'lN!if 
til paragrafen. 

§ 9 i det fremlagte lovforslag gir .. ..,,,,.,..",_ 
mentet adgang til å fastsette alminnelige 
skrifter for de bedrifter som får 
til å tilvirke legemidler samt om d·et 
og den kontroll som skal føres med vill'~kl'llll'lii!ll!llll

heten. Komiteen anser det for å være 
viktig at det stilles strenge krav til 
som tilvirker legemidler. Hittil har det 
vært utferdiget forskrifter om analyse, ~.i:il..'~iØI!Cr 
kontroll og etterkontroll hos tilvirk·ere .. VIll 
farmasøytiske bedrifter fremstiller p~ 
talt bare farmasøytiske spesialpreparater 
er underkastet en spesiell offentlig kon~ 
Når det ferdige preparat skaJ underkastes 
slik kontroll som det er bestemt for fan'lllll:
søytiske spesialpreparaters vedkommende" 
det kunne overlates til den enkelte bedrift~ 
faglige ansvarshavende å ta standpunkt 
hvilke prøver og analyser som skal forew 
forbindelse med produksjonen. MyndigheteDii!IØ 
sikkerhet for at preparatet er fuUvenlig 
riktig ligger i kontrollen av det ferdige 
parat. Komiteen vil imidlertid uttale at 
det blir tale om industriell tilvirkn.ing :II:Y 
farmasøytiske pre para ter som ikk·e 
kastes de strenge bestemmelser som -"··~""''-
for spesialpreparater, bør departementet !:iHill"'iii'R 

for at det i forskrifter pålegges bedriften q 
gjennomført kontroll av produktene. Resulta,... 
tet av disse prøver må da kunne fre:mle~. 
for de offentlige inspektører som skal flifl!le 
syn med virksomhetene. Det henvises i a.e:Wl~e 
forbindelse til det som er uttalt på s.. 37 i 
komiteens Innstilling I, hvorav fremgå.r at 
komiteen mener at produksjonsapotek 
sidestilles med farmasøytiske hedrifter, 
at det bør gjelde liknende regler for nr~"'lnlfn,,._ 

sjonsapotekenes virksomhet og kontroUen . . 
denne, som det skal gjelde for farmasø~ 
bedrifter. 
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det er fremholdt i det foregående kapi
tel bar Norsk Medisinaldepot enerett til en~ 

innførsel og utførsel av legemidler. 
legemiddelprodusenter vil således i lik

de utenlandske tilvirkere, måtte om
sin,e produkter gjennom Norsk Medisinal

når det dreier seg om varer som kom-
IIBet' inn under depotets enerettsområde. Er 

varer som er unntatt fra Norsk Medisinal
del;)Ots enerett, vil tilvirkere i henhold til lov

§ 14 kunne omsette sine varer 
_,,".",...,.", ·etter samme retningslinjer som gjelder 

kjøpmenn som får departementets til
til slik omsetning. I henhold til. § 16 

tilvirkere, på samme måte som kjøpmenn 
har departementets tillatelse, kunne om

l!let:te visse 1·egemidler innen en bestemt angitt 
ramme direkt.e til forbrukere som sykehus og 
iiii.Ddire medisinale institusjoner, kfr. det som 
er om dette salg i foregående kapitel. 

l bestemmelser om Norsk Medisinaldepots 
~merett og rett til handel med apotekvarer, 

og visse andre varer, fastsatt ved kon
resolusjon av 27. sept. 1957 er det bl. a. 

-g;CeJmt: «Personer og bedrifter som i henhold 
J!ov av 3. juli 1914 har tillatelse til å til-

'lltrb legemidler, kan uten hinder av Norsk 
enerett innføre apotekvarer 

som er oppført på en av Sosialdepar
t.øneutet godkjent liste, og som skal anvendes 

fremstitlling av legemidler.» Det er utferdi
ø.pe!:Sie~ue lister for de forskjellige tilvir

og disse lister omfatter de vesentligste 
stoffer tilvirkeren ønsker å innføre til 

i sin legemiddelproduksjon. Tilvirkerne 
IXJ.Jtt:'ui.=· i praksis adgang til, uten hinder 

Norsk Medisinaldepots enerett, å innføre 
ltoffer de trenger til sin produksjon. På 

~· måte har departementet gitt tilvirkere 
WJJ!i'teilse til å utføre sine legemidler uten at 

foregår gjennom Norsk Medisinaldepot. 
anser dette for en hensiktsmessig 

og mener at den bør opprettholdes, 
at det ikke legges unødvendige hindringer 

veien for vår farmasøytiske industris virk
IOIJI'lbet. Slik adgang til direkte import og 
e&IJJ;X>rt av varer som omfattes av Norsk Medi
Roo.ldepots enerett, bør imidlertid foregå etter 
~~erøkllt tillatelse fra departementet. I motsatt 
fall Illåtte bestemmelsene i lov om Norsk 
Medi.ainaldepot tas opp til revisjon, hvilket 
~~D.~·!A:l't:u~:~ flertall foran har gitt uttrykk for 
at ·den ikke ønsker å gjøre. 

Reklame. 
Det finnes i dag bestemmelser om medisinsk 

reklame på forskjellige .steder i lovgivningen, 

l. Forbud mot medisinsk reklame for almin
handelsvarer, i Apotekhandelsplaka-

tens avd. D. I denne avdeling som omfatter 
var~r som ikke er apotekvarer eller gifter, 
er det bl. a. bestemt: «Disse varer og andre 
varer som Ht:ke hører inn under foregående 
avdelinger, må ikke fallbys på en slik måte 
at de fremtrer som legemidler. De må så
ledes ikke ved annonser, sirkulærer eller på 
annen måte frembys til salg eller anbefales 
som midler til å forebygge, lindre eller lege 
sykdom.» Dette inne bærer som det vil frem
gå at en vare som er alminnelig kjøpmanns
vare (ikke apotekvare eller legemiddel) 
ikke må ledsages med medisinsk reklame. 
Blir en slik kjøpmannsvare ledsaget av 
medisinsk reklame, skal den betraktes som 
legemiddel. 

2. Reklame for legemidler. I § 5 i innførsels
loven av 1938 er det gitt visse regler for 
reklame for legemidler i sin alminnelighet 
og i § 2 i forskriftene til nevnte lov er det 
bestemt: «Reklame for legemiddel må være 
nøktern og sann og må ikke skje i slik 
utstrekning at den virker til fordyrelse av 
legemidlet. Uten tillatelse av medisinal
direktøren må den ikke være ledsaget av 
anbefaling fra lege eller syke. Nærmere 
bestemmelse om reklamen for legemidler 
gis av medisinaldirektøren.» 

I henhold til sistnevnte bestemmelse har 
helsedirektøren gitt mere detaljerte be
stemmelser for reklame for legemidler ved 
rundskriv av 29. juni 1942. Det er der 
bestemt at slik reklame ikke skal skje på 
offentlige steder, på gater eller i det fri. 
Reklameprospekter til almenheten er også 
forbudt. Annonsering av legemidler i dags
pre1ssen og ukeblad kan bare foregå i egne 
spalter, merket «legemidler». 

3. Særlige reklamebestemmelser for farma
søytiske spesialpreparater er fastsatt i § 6 
i forskriftene til innførseisioven av 1938. 
Det er. der bestemt at reklame for farma
søytiske spesialpreparater i alle tilfelle må 
være godkjent av helsedirektøren. Dette 
gjelder også prislister, kataloger o. L 

Komiteen har funnet det hensiktsmessig å 
samle bestemmelser om medisinsk reklame og 
hjemmelen til å gi forskrifter om dette i et 
eget kapitel X i lovforslaget. 

Det må ansees for å være meget uheldig at 
varer som ikke omsettes som legemiddel 
reklameres på en ,slik måte at det fremgår at 
de har forebyggende ener helbredende virk
ning mot sykdommer. Komiteen mener derfor 
at de gjeldende reklamebestemmelser som er 
omtalt ovenfor under p. 1. bør opprettholdes. 
Det har i praksis vist seg at det i enkelte til
felle bevisst har vært benyttet medisinsk 
reklame for alminnelige handelsvarer. I det 
øyeblikk myndighetene da har kunnet ta for~ 

- ~-.~--·-~--- --------~ 

l l 
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holdet opp og søke å stoppe reklamen, har 
kjøpmannen allerede oppnådd å gjøre varen 
kjent som virksom mot sykdom. Det er grunn 
til å tro at enkelte handlende har benyttet 
denne adgang til å øke sin omsetning i hvert 
fall for en en stund. Siste ledd i § 46 er tatt 
med for å motvirke en slik virksomhet. Det 
vises forøvrig til de spesielle motiver til §§ 46 
og 47. 

Når det gjelder reklame for legemidler er 
komiteen kommet Ul at de samme reklame
bestemmelser bør gjelde for ane legemidler. 
En kan ikke finne noen grunn til å gi særlige 
bestemmelser for reklame for den gruppe 
legemidler som blir registrert som farmasøy
tiske spesialpreparater, og som jo allerede før 
registreringen har gjennomgått en streng 
kontroll, og i hvert fall er funnet medisinsk 
berettiget. Komiteen mener forøvrig at det 
fortsatt bør gjelde strenge bestemmelser og 
øves en gjennomført kontroll med reklamen 
for legemidler, og hovedregelen bør være at 
reklamen skal være nøktern og sann. Det er i 
§ 45 foreslått at all reklame for legemidler 
skal godkjennes av den myndighet Kongen 
bestemmer, og en har forutsatt at dette må 
bli helsedirektøren. Mere detaljerte bestem
melser om reklame forutsettes forøvrig fast
satt i forskrifter, og en regner med at visse 
former for reklame bør forbys, om det enn 
kan siies at de gjeldende reklameforskrifter 
kanskje har gått litt for langt, kfr. det som 
er sagt i de spesielle motiver til § 45. 

Som det fremgår av det som foran er refe
rert av de gjeldende reklamebestemmelser, 
betraktes prislister og kataloger fra legemid
delprodusenter som reklame .. Komiteen er enig 
i at disse i alminnelighet må !betraktes som 
reklame, og de bør da godkjennes av helse
direktøren før de sendes ut. Det finnes også 
kataloger eller formelsamlinger som Norges 
Apotekerforening sender leger. Hvis disse blir 
å betrakte som reklame for legemidler, vil de 
i henhold til lovforslagets § 45 måtte god
kjennes av helsedirektøren. Hvis kataloger 
eller formelsa.mlinger som sendes legene ikke 
forto,ner seg som reklame for preparater eller 
firmaer, men i høyere grad virker som almin
nelig opplysningslitteratur, vil de også måtte 
godkjennes av helsedi~ektøren, men da med 
hjemmel i en annen paragraf, kfr. neste kap. 
Det skal i denne forbindelse henvises til det 
som i komiteens Innstilling I, s. 33 er uttalt 
om formelsamlinger o. l. som sendes legene. 
Som det fremgår gir det fremlagte lovforslag 
hjemmel til å p.:'iby godkjennelse av disse enten 
de betraktes som reklame eller ikke. 

En spesieU fonn for medisinsk reklame vil 
komiteen omtale noe nærmere,. nemlig utsen
delsen av gratisprøver av legemidler. Komite-

en er gjort kjent med at dette foregår i 
utstrekning at det til dels virker pli~CJ~I!liC!IIIIil: 
både for leger og apotek. Sosialdepart:eliQellll!t 
har ved rundskriv av 9. mai 19'36 
regler om levering av gratispi1ØVIer av 
midler til leger, tannleger og dyrJ,eger .. 
går i det vesentlige ut på å påby at le1'ei'IUIII: 

av ,slike prøver må foregå gjennom ap'ofli~~~;. 
at prøven må rekvireres av legen 
veterinæren) på en bestemt måte. Ko1mi.teeJ~~t 
av den oppfatning at det bør fastsettes PR~I1!4!i!i• 
eller forskrifter som i høyere grad b!'llii!Tii!DIIIIil!!!!r 

utdelingen av gratisprøver enn tilfelle 
Etter komiteens oppfatning er det lt:V':llal:llllt 

om den praktiserende lege (tannlege, 
nær) kan foreta klinisk prøving som fOimibadl 
i begjæringen om gratisprøver. 

Forholdene for klinisk prøving ligger 
til rette for en prak~tiserende lege, 
skje ved sykehus. Farmasøytiske speslaiJ!rllll!t
parater er klinisk prøvet alt før 
og registrering finner sted. 

Utdeling av gratisprøver må etter kOmlit8i!IIIIIJ 
mening i de fleste tilfeHe betraktes 
reklame,. og en slik reklame bør ikke 1f01NIII!I 
i ubegrenset utstrekning. Komiteen meDer 
adgangen til å dele ut gratisprøver av 
midler bare bør gjelde nye preparater 
preparater som har vært på markedet 
kort tid. En antar at det ikke kan være P 
behov for at produsenter i reklameøyemed.,_, 
kunne dele ut gratisprøver av gamle 
legemidler. En mener at det neppe er 
til å tro at begrensning av adgangen tU å 
ut gratisprøver av legemidler kan tv.,~• 
senking av medisinprisene, idet en slik be::sb!lllll" 
meise i Norge il aUe fall ikke kan ha noen 
flytelse på prisen på utenlandsk~e Iei~Zru<:uer~ 
Det er imidlertid komiteens oppfatning 
reklame for legemidler bør være under 
tron, og det bør da også gjelde utdeUnR 
gratisprøver som i mange tilfelle kan 
sløsing og unødvendig øking av legemiddel
forbruket. Detaljbestemmelser på dette C!illi'lt

råde forutsettes gitt av administrasjonen~ 

Farmakopeer o. l. 
En farmakope er en bok som inneholder 

skrifter og tuberedningsmetoder for ~en 
sammensatte legemidler. I farmakopee.n 
også opptatt enkle eller usammensatte stol· 
fer (droger og kjemikalier) med 
av hvilken kvalitet, renhet o. l. disse st'OIIi':hY' 

skal ha. Farmakopeen inneholder uidere en 
påbud om signering og oppbevaring samt 
bud i forbindelse med generelle arbeidsopera~ 
sjener m. v. Farmakopeen blir således en 
ding av lovbok og oppskriftsbok for !e,!!~!Ucl~ 
ler. Den gjeldende farmakope, den 5. 
farmakope, er godkjent ved kongelig rGSOOl· 
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Ali!' 22. des. 1939 og satt i kraft ved rund-
av 15. sept. 1949. Det var de særegne 

b'lllrft~"~tl som hersket under og etter siste ver
dle·nølmg som var årsaken til at det gikk 10 

fannakop·een ble godkjent til den hle 
~~!~att i kraft .. Den femte farmakope stillet bl. a. 

krav til apotekenes utstyr og på grunn 
vareknapphet m. v., fant departementet 

å kunne sette den i kraft før det nye 
-·~ll:fv• mled sikkerhet vme kunne skaffes. 

den gjeldende lovgivning har farma
følgende virkning for apotekere og 

legemiddelprodusenter og forhandlere: 
,l~ A.poteke.re og andre tilvirkere har plikt til 

! sørge for at Iegentidlet og de stoffer som 
inngår i det tilfredsstiller de identitets- og 
renhetsprøver som er fastsatt i farma
kopeen,. jfr. p. 30 i farmakopeens alm. på
bud,, apoteklovens § 19, kongelig resolusjon 
22. d·es. 19·39 (farm.akopeens godkjenning) 
og· forskrifter til tilvirkedoven av 1914. 

2. Hvis farmakopeen har fastsatt bestemt for
økrift fm• tilberedningen av et legemiddel, 
D:liA dette bare tilberedes på apotek, jfr. de 
under p. l. nevnte henvisninger. 
Apotekerne plikter å tilberede legemidlet 
etter farmakopeens forskrifter hvis legen 

for det enkelte tilfelle forlanger en 
annen tilberedning, jfr. apoteklovens § 19 

kongelig resolusjon av 22. des. 1939. 
Legemidlene skal i apotek, i legemiddel
fabrikker og hos medisingrossister opp
Tievares og være signert etter farmakopeens 
~Jnnleiser, jfr. apoteklovens § 19, kon

resolusjon av 22. des. 1939, fo:rskrii
til tuvirkerloven av 1914: og forskrifter 
juli 1904 § 3 vedrørende grossistenes 

Selvs.tendige apotek skal alltid ha behold-
av de stoffer som er oppført i farma

lto,peen, jfr. apoteklovens § 19, 2. ledd. 
P'reparat som svarer til preparat som er 
opptatt it farmakopeen, skal i alminnelighet 
ikke registreres som farmasøytisk spesial
preparat, jfr .. lov av 24. juni 1938, § 3. 

Alle disse bestemmelser viser at lovgivnin
een J:"iegner med at det skal eksistere en norsk 
fatntakope. Det finnes imidlertid i vår lovgiv

ingen rettsregel som fastslår farmako
formål, omfang og virkning. Det er hel

lei!' ingen bestemmelser om hvordan eller av 
den skal utarbeides, bortsett fra at det 

ved k.ong.eUg resolusjon av 4. juni 1898 er 
oe1n:emt at det skal oppnevnes en fast fa.rma
kopekomn:Usjon i anledning av eventuell utgi-
1!1'~\se av nye opplag av den norske farmakope 
ener av tUlegg til denne. Nærmere presisjon 
li.'ir kommisjonens mandat finnes ikke. Det er 

tilden oppnevnt en farmakopekommisjon 
~ 12 medlemmer: 4 medisinske professorer, 

3 farmasøytisli:e professorer, 3 apotekere, 
1 veterinærprofessor samt sjefen for Farma
kopelaboratoriet. Kommisjonen arbeider kon
tinuerlig, mens de enkelte medlemmer er opp
nevnt på åremål. 

Ved kongelig resolusjon av 15. oktober 1948 
ble Statens Farmakopelaboratorium besluttet 
opprettet, og det ble samtidig fastsatt regula
tiv for denne institusjon. I dette regulativ 
står bl. a.: 

«Statens Farmakop€laboratorium har til opp
gave: 
a. A foreta de faglige - praktiske og viten

skapelige - farm.asøytiske undersøkelser 
som er nødvendig for at den faste farma.
kopekommisjon kan utføre sin oppgave, 
ener som kommisjonen eller helsedirek
tøren ønsker utført ved laboratoriet, 

b. . ................. » 

Farmakopelaboratoriet er således å betrakte 
som et praktisk og vitenskapelig arbeidende 
organ for Den faste farmakopekommisjon. 

Før 1854 hadde Norge felles farmakope med 
Danmark. Den første norske farmakope kom 
i 1854. Senere er det kommet nye utgaver i 
1870 (autorisert fra 1. juli 1871), i 1895 (auto
risert fra l. januar 1896), i 1913 (autorisert 
fra 1. januar 1914) og den gjeldende farma
kope av 1939. Til denne siste er det senere 
kommet 2 tillegg. Den norske farmakopekom
misjon samarbeider med de andre nordiske 
farmakopekommisjoner i Den Nordiske Far
makopenemnd. Nemndas mål er å utarbeide en 
felles nordisk farmakope som antakelig vil 
foreligge ferdig i 1960. 

Komiteen mener at farmakopeen har så stor 
betydning for dem som tilvirker og omsetter 
legemidler at den bør gis hjemmel i lov. Det 
samme gjelder farmakopekommisjonen som 
skal utarbeide farmakopeen. Etter den praksis 
som har vært fulgt, og etter komiteens mening, 
bør bestemmelsene i farma.kopeen gjelde ikke 
bare for apotekene, men for alle som tilvirker 
og omsetter legemidler. En har derfor funnet 
det mest hensiktsmessig a.t lovhjemmelen for 
farmakopeen og farmakopekommisjonen tas 
inn i lov om legemidler og gifter m. v. 

I lovforslagets § 23 har komiteen foreslått 
en ramme for hva farmakopeen skal inneholde, 
,samt at den skal utarbeides av en av Kongen 
oppnevnt fa.rmakopekommisjon. Dette forslag 
er i overensstemmelse med den nå gjeldende 
praksis og er i samsvar med den tilsvarende 
danske lovbestemmelse. De funksjoner farma
kopeen har i dag, jfr. punktene 1-6 foran, er 
i det vesentlige tenkt opprettholdt. Dog skal 
farmakopeens sammensatte preparater kunne 
tillates fremstilt også utenfor apotek, jfr. lov
forslagets § 8 og kapitlet «Tilvirkning». 

l 

l 
-- --- -------' 
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Om farmakopeens betydning for apoteker
nes lagerhold, viser en til § 38 i forslag til lov 
om drift av apotek og side 30-31 i komiteens 
Innstilling I. 

Med hensyn til farmakopeens virkning for 
preparater som ønskes registrert som spesial
preparat, kfr. p. 6 ovenfor, henvises til det som 
er uttaU om dette under kapitlet «Farmasøy
tiske spesi.alpreparater». 

I lovforslagets § 24 er foreslått at farma
kopeen skal ha virkning for alle som driver 
med tilvirkning eller omsetning av legemidler 
dog unntatt kjøpmenn som eventuelt får ad: 
gang til å selge visse reseptfri legemidler. 
Dette unn~k er gjort idet en mener at kjøp
menn som tkke har noen farmasøytisk utdan
neJ,se ikke. har forutsetninger for å påse at 
fa~akopeen~ kra; er fulgt, kfr. forøvrig de 
spesielle motiver bl denne paragraf. 

Farmasøytiske spesialpreparater. 

Oversikt over utviklingen av lovgivningen. 
Apoteklovkomiteen av 1892 omtalte i sin 

innstHling u.tførlig den svindel som dengang 
h~rsket sæ:hg med salg av arcana (d.v.s. lege
midler hv1s sammensetning blir hemmelig
holdt), og anbefalte at enhver handel med 
medikamenter hvi~ ~ammensetning var ukjent, 
ble forbudt. Mechsmaldirektøren delte komi
teens syn på dette, men fant at det kunne 
virke uheldig med et generelt forbud mot å 
s~lge arcana, bL a. kunne det oppstå fortolk
nmgstvil. Medisinaldirektøren foreslo derfor 
~t Kongen skulle gls myndighet til å forb·y 
Innførsel og handel med arcana under visse 
omstendigheter. Det ble fra Meditsinaldirektø~ 
rens s:iide også angitt i hvilke tilfelle salg av 
de omtalte preparater buroe forbys. Justis
departementet sluttet seg til MedisinaEdirek
tørens forslag, og det forslag til lov om apo
tekvarer samt om handel med gifter og arcana 
som ble fremsatt for Stortinget it 1904,. omfat
tet en paragraf som ga Kongen myndighet til 
å forby sa.Ig av viss.e legemidler. Det var da 
særlig tatt sikte på at salg av arcana skulle 
kunne forbys, Ved behandling av saken i 
Odelstinget ble det foreslått en tilføyelse om 
at det heller ikke skulle være adgang til 
r?klame for forbudte preparater. Dette må 
stes. å være begynnelsen til den kontroll med 
fabri.kkfremstilte legemidler vi bar i dag, og 
§ 3 1 nevnte lov av 16. maii 1904 skal her 
gjengis: 
~Kongen eUer den, han bemyndiger, kan 

f~rbyde. h~ndei med be~temt . angivne !æge
midler, hVls sammensætmng bhver hemmelig
h<?ldt (arkana), ener hvis pris staar i stærkt 
misforhold til det oppgivne indhold. Naar 
saadant forbud er udiærdiget, maa der ikke i 

aviser eller tidsskrifter indtages eU. 
anden maade udbredes bekjendtgjørelløe Cllll 
~oget middel som forbudet omfatter. Beiler 
ik_ke maa indt~ges eUer udbre.de!3 be~
gJørelser, hvor1 der opfordres til tndførsel 
apotbekervarer i strid med denne lovs Il: 

Som det fremgår kunne også IegenndEer 
sammensetning var oppgitt, forbys 
til denne paragraf, hvis det var et mii:rufcl'liPih.RY 
til stede med hensyn til prisen. 

I de følgende år ble en rekke pre~ 
forbudt omsatt i henhold til § 3 i 
1904. Imidlertid begynte den 
industri å utvikle seg. Legemiddelf,orbndlml 
gjennomgikk store forandringer. 1 !'th!'l""t•

det 19. århundre utgjorde gamle vel 
mineralsalter samt en stor rekke pumt•eof"'<o 
dulder hovedmassen av legemidlene. 
av første del av det 20. århundre sK.looili:le 
en stor omveltning, idet utviklingen av 
kjemiske og eksperimentene medisinske 
skap førte til at man fant frem til en 
syntetiske produkter, som viste seg A 
verdifulle legemidler. I begynnelsen var 
legemidler nesten alltid resultater av :ro:rs1mi!l!!(f 
ved unive11sitetsinstitutter o . l. 
vokste det imidlertid i utiandet frem en 
stri som tok opp produksjonen av le~!:"ell!lidlez 
og som samtidig drev stadig økende v:f·tetlll!lll' 
pelig forskning. Industrien hadde i 
strekning fremragende fagmenn til cmm<)SIP" 
og har brakt den praktiske medisin en 
rekke av de mest benyttete legemidler. ID:drdllr' 
tid meldte det seg også samtidig på 
en rekke fabrikanter som leverte 
av lavere kvalitet, og som hadde 
større merkantile enn faglige interesser. 
viste seg etterhånden at den omtalte 
i loven av 1904 ikke ga myndighetene adlbiJIII 
til å føre tilstrekkelig kontroll med den 
av preparater som kom på markedet. 
nevnt foran fikk man i 1914 en lov om ............. -.L 

ning av gifter og apotekvarer her i landet,. 
at en regnet med at det derved var ICY!kUI:Ilen 

en viss kontroll med den innenlandske 
ning av legemidler. En hadde iimidlertid 
oversikt over hvordan tilvirkningen av uteJit~ 

landske preparater foregikk. 
Spørsmålet om en nøyere kontroll ll:led 

farmasøytiske spesialpreparater ble fø·rst tatt 
opp av apotekernes og farmasøyternes . .., .. ,5 a.ø.l"' 

sasjoner. Uttrykket «farmasøytisk spesialpre.. 
parat» var knyttet til fabrikkfllemstilte 
midler som ble levert fra fabrikker i ~.....u.~~n~
ger beregnet for den enkelte forbruker. 

I 1923 oppnevnte Norges Apotekerfol'el:li~ 
en komite i sakens anledning .. I juni 192'4 avp 
komiteen sitt forslag og i januar 1925 sendt~ 
foreningen komiteens forslag til 
tet med anmodning om at det snarest 
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forholdsregler angående kontrollen 
fannasøytiske spesialpreparater i over

eai!Sltentttael med komiteens forslag. 
1926 rettet daværende professor i 

t&~rm.akoiOig E. Poulsson en henvendelse til 
Han skildret forholdene i for

med omsetningen av farmasøytiske 
~preparater og konkluderte med et for-

til kontroll av disse. Hans forslag lå nær 
til det som tidligere var sendt inn av 

Apotekerforeningen. Med.isinaldirektøren støt-
sterkt forslagene om kontroll med omset

lltmill!!'ll!!fi av fanna.søytils:ke spesia1preparater, og 
1926 oppnevnte departementet en 

mml:e som skulle gjennomå nærmere de inn
ltØIM.IIle forslag. Professoren i farmakologi var 
komi'l:l!!ens formann og øvrige medlemmer var 

byråsjef i Sosialdepartementet og en apo
t:eJre:r. Konriteen avga sin innstilling 10. januar 
1928. Innstillingen førte til at det ble fremsatt 

om ny lov. Det fremsatte lovfor
var en endring og utbygging av loven av 
Loven var i det vesentlige formet som en 

som ga Kongen adgang tH å føre 
med farmasøytiske spesialpreparater. 

skulle i den anledning opprettes et offent
laboratorium. Det ble fremb.oldt at man 

det ønskelig at alle detaljer vedrørende 
iøntroHen ble fastsatt i en plakat. Det var noe 

nytt å bygge opp et slikt kontrollapparat, 
var usikker på hvordan det ville virl{e og 

at det viUe bli nødvendig å foreta end
en forholdsvis smidig måte. Med 

til lovforslaget, komiteinnstillingen 
uttalelser i den anledning vises til Ot. 

nr. 51-1928 med bilag. Loven ble ved
tatt av Stortinget, og sanksjonert 22. juni 1928 
OfJ att i kraft fra l. januar 1930. Ved denne 

det for første gang gitt særlige bestem
Dllll!:b!ærr om handel m~d farmasøytiske spesial
~l::tPI:Ln:u.t:::~- og om avertering og annen reklame 

legemidler i alminne]ighet samt for appara
ter øom tilskriv,es medisinsk virkning. Lovens 

bestemmelser om innførsel av apotek
~r. forsiktighetsregler ved forhandling og 
oppbev.aring av gifter og legemidler samt 
ltraffebestemmelsene ble opptatt uforandret 
IN den tidligere lov av 16. mai 1904 som sam-

ble opphevet. I henhold til nevnte lov av 
22. juni 1928 skulle farmasøytiske spesialpre

ikke bringes i handelen uten at tillatelse 
va:r gitt i overensstemmelse med forskrifter 

av Kongen. Tillatelse skulle gis på 
av en bedømmelse av preparatets 

navn, art, sammensetning, innholdsstoffenes 
kvalitet og renhet, pris, etikett, bruksanvisning 
og påtenkt reklame. Det skulle særlig tas hen
!JYn tlil preparatets medisinske berettigelse, at 

ikke sto i misforhold til preparatets 
og til at reklamen ikke skjedde på en 

svindelaktig eller upassende måte. Loven defi
nerte begrepet farmasøytisk spesialpreparat 
atskiUig snevrere enn nå, idet f. eks. aUe 
preparater med bare en virksom bestanddel 
var unntatt. Ved kongelig resolusjon av 20. 
september 1929 ble det fastsatt forskrifter om 
anmeldelse, godkjenning, registrering og kon
troll m. v. av farmasøytiske spesialpreparater. 
Registreringsmyndigheten ble samtidig gitt 
til Medisinaldirektøren (nå helsedirektøren). 
Laboratoriet for kontroll av farmasøytiske 
spesialprepara.ter ble opprettet 1. januar 1930. 

Ved kongelig resolusjon av 22. februar 1935 
ble det foretatt en del endringer i forskriftene. 
Det ble da bL a. bestemt at registrering av et 
preparat skuHe være gyldig i en periode på 
5 år. Søknad om fornyelse skulle innsendes 
senest 3 måneder før registreringsperioden 
var ute. 

Da den nye kontrollordning hadde fungert 
i noen tid, fremsatte Medisinaldirektøren for
slag til en del forandringer i og tilføyelser til 
loven. Hans forslag var forberedt av en komite 
bestående av professoren i farmakologi, en 
apoteker og sjefen for kontrollaboratoriet. 
Departementet var enig i de nye bestemmelser 
som ble brakt i forslag, og anbefalte at loven 
ble endret i samsvar med dette. Departemen
tet benyttet samtidig anledningen til å om
arbeide heie loven. Her skal bare omtales inn
holdet av de viktigste endringer som ble fore
slått vedrørende kontrollen med de farmasøy
tiske spesialpreparater: 

l. Apotekvarer og gifter skulle tillates omsatt 
bare når den fulle kvantitative og kvali:ta~ 
tive sammensetning var oppgitt. Denne 
bestemmelse gjaldt før for spesialprepara
ter. Den skulle nå også gjelde løsvekts
varer, idet det hadde vist seg at en del 
preparater som egentlig burde være spe
sial preparater, ble omsatt som løsvekts
varer, fordi en da kunne unngå å oppgi 
sammensetningen. 

2. Det måtte være et behov til stede for at et 
preparat kunne bli registrert som farma
søytisk ·spesialpreparat. 

3. Om prisvurderingen ble inntatt følgende: 
«For preparat som kan takseres etter medi
sinaltakstene, må utsalgsprisen i alminne
lighet ikke være høyere enn beregnet etter 
disse. Herunder anvendes reglene om godt
gjørelse for arbeidet i apotekenes labora
torium.» 
Slik sammenlikning var i praksis også 
benyttet før uten særskilt lovhjemmel. 

4. Registreringstillatelse skulle ikke kunne 
gis for enkle tilberedninger med mindre det 
var forbundet med vanskelighet å frem-

------------ - ---~-' 
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stille dem i apotek, eller de representerte 
et nytt medisinsk prinsipp. 

5. Registreringstillatelse skulle i alminnelig~ 
het ikke gis for preparater som består av 
ublandete droger eUer kjemikalier når 
varene ikke har undergått en særskilt be
arbeidelse. 

6. Definisjonen av begrepet farmasøytiske 
spesialpreparater ble utvidet til også å 
omfatte: 
a) Pakninger beregnet til bruk for leger 

og medisinale anstalter. 
b) Preparater som inngår som ledd i 

legemlig undersøkelse (ikke bare be
handling) av en pasient. 

c) Preparater med bare ett virksomt stoff. 
7. Unntatt fra registreringsplikten var tidli

gere sera, vaksiner og andre bakteriologiske 
preparater. Unntaket skulle nå gjelde bare 
slike produkter når de var fremstille,t ved 
et av statens laboratorier. 

Det nye lovforslag ble vedtatt av Stortinget, 
og sanksjonert 24. juni 1938. Det ble deretter 
utarbeidet detaljerte forskrifter om farma
søytiske a.pesialpreparater og loven og for
skriftene ble satt i kraft l. august 19'41. 

Ndværende bestemmelser. 
Som det vil fremgå betydde loven av 1938 

en vesentlig skjerpelse av bestemmelsene ved
rørende farmasøytiske spesial preparater, og de 
gjeldende regler fo:r omsetning av slike prepa
rater er nå i grove trekk følgende: 

Farlllasøytisk spe.sialpreparat er definert 
aom «legemiddel og annen apotekvare som 
bringes i handelen eller omsettes i en pakning 
som er bestemt for den enkelte forbruker 
(pasient, J,ege eHer medisinalanstalt) og som 
er nærmere kjennetegnet ved sin fo:rm og inn
holdets mengde, når bruken av varen hmgå.r 
som ledd i behandling eller legemlig underM 
søkelse av en pasient. Herfra er unntatt: 
1. Legemiddel som er tilvirket ved norsk apo
tek og som selges til forbrukeren bare fra til
virkerens eget apotek,. 2.. Sera, vaksiner og 
andre bakteriologiske pr,eparater som er frem
stillet ved et av statens laboratorier.» 

De preparater som kommer inn under denne 
definisjon må for å kunne bringes på markedet 
i Norge godkjennes og registreres av helse
direb:tøren. Det betales en avgift ved anmeldel
sen av et preparat. Dessuten betales en årlig 
avgift for preparater som er registrert. Det er 
meningen at disse avgifter skal være tilstrek
keHge til å dekke utgiftene ved .Spesialitets~ 
kontrollen. Det skal kun registreres preparater 
som er medisinsk berettiget, som det er behov 
for og hvis pris ikke står i misforhold til ver-

dien. Registreringsperioden er ved fn1mlmift~• 
fastsatt til 5 år. Ved vurderingen av •PI'liDUI!r 
.tene blir det ellers foretatt alminnellge 
tative og kvantitative prøver. Em~ 
navn, signatur, reklame m. v. skal 
kjennes. Tillatelse skal i alminnelighet 
gis for preparater når tilsvarende pl'lepuat~• 
er opptatt i farmakopeen,. eller andre Ullll• 
nelig anvendte håndbøker. Heller ikke 
registreres prepa.rater som uten vanBII!æiiiiJII!d 
kan tilberedes i apotek, medmindre 
tet representerer et nytt medisinsk ~ 

Avgjørelser i registreringsspørsmll 
av helsedirektøren. Før avgjørelsen blir 
behandlet i et råd som er opp.rettet av "'--
direktøren og som er slik sammensatt: HIMIIIII

direktøren (formann), l indremedisiner 
1 apoteker. Til stede på rådsmøtene ,er 
byråsjefen i Apotekkontoret og 
sjefen ved Spesialitetskontrollen. 

Nevnte råd er ikke omtalt i loven. 
skriftene. Det samme gjelder kontrolla~ 
riet. Loven overlater således tll ne.tsedilt'el!*" 
ren å bestemme hvordan han vil utøve 
fasts.atte kontrollvirksomhet. 

Helsedirektørens avgjørelser i regist~ 
spørsmål kan ankes til Sosialdeparte:meatll 

Det er for tiden registrert ca. 1500 spealll' 
preparater i Norge. 

Før komiteen begynte å behandle SPeell' 
tetslovgivningen henvendte den s:eg til 
ratoriesjef Reite ved SpesialitetskontroUEm: 
ba om en alminnelig uttalelse fra ham 
hvordan den gjeldende spesialitetslov~ 
vi:rker i praksis. Uttalelsen ble mottatt Wi!llil!l!lll 

1956 og er vedlagt innstillingen som 
I Danmark og Sverige er det også Sia!Ntll 

lovgivning som tar sikte på å kon~ 
farmasøytiske spesialpreparater. Det :~ 
ikke nødvendig å behandle disse i detalj. 
det skal kort skisseres hvordan or~ v 
i disse land. 

Spesialitetskontrolløn i Danmarte. 
Den gjeldende danske lovgivning pl Oii!II!DIIIIL• 

det er ganske ny, idet den danske J,ov Q8l 

apotekvesenet (vedtatt i 1954 og satt i 
fra 1. januar 1955,) også behandler «n:Jiedid:l._ 
ske specialiteter» i et kapitel. Medisinske &Pf"' 
sialiteter er definert omtrent som våre ram_. 
søytiske spesialpreparater. Det er ikke 
generelt unntak for apotekfremstilte lel!retUI
ler som selges fra tilvirkerens eget 
Det er dog gjort unntak for «lægemidJ,er 
er optaget i d.e officielle forroelsamlinger 
i andre av sundhedsstyrelsen godkente fmrm~
samlinge:r». De formelsamlinger 
Apotekerforening sender ut er godkj,ent &W' 

Sundhedsstyrelsen. 
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Medisilll31ke spesialiteter skal i Danmark 
bare forhandles når de er opptatt i Sundheds~ 
ltcVf'l!~ls.~!ns s.pesialitet.sregister. Sundhed.sstyrel-

økal i henhold til loven før avgjørelsen 
•om registrering treffes, høre uttalelse fra 
•Specialitetønævnet» som består av 6 medlem
mer.. 2 av disse skal være utnevnt etter inn
,.....,, ..... JIJ'6 fm farmakopekommisjonen blant dens 

For tiden er nævnet sammensatt 
u 4: leger (hvorav l barnelege og 1 farmaka

l lektor ved. den farmaceutiske høiskole 
og l hospitalsapoteker (professor 

fannac:l:). Nævnet har dessuten adgang til å 
uttalelser fra særlige sakkyndige. 

er i loven fastsatt en rekke detaljerte 
:som preparatene skal fylle for å kunne 

fleiMtf'il!!res. Ditsse faller stort sett sammen 
de norske krav når det gjelder medisinsk 

bell:'lettigelse, utstyr, pakninger o. l. Danmark 
har d,og ingen bestemmelse om at det skal 
'lft!'ære et behov til stede før godkjennelse kan 

Preparatene må være fremstilt ved fabrik~ 
som tilfredsstiller visse krav. Registre

ri:Dpperioden er i alminnelighet første gang 
,2() R.egistr,eringen kan deretter forlenges 

5 år ad gangen. I særlige tilfelle kan pre-
ll'lllln·'!lllt"~•r r~eg:istreres for kortere perioder. 

Lov,en inneholder en bestemmelse om bruk 
kunstnavn. Etter utløpet av den første 

~re·ringsperiode (20 år) skal kunstnavn 
i noe tilfelle kunne beholdes,. d.v.s. prepa
:m! da betegnes med det offisielle navn 

l'ledkommende legemiddel. Sundhedsstyrel
også på et tidligere tidspunkt nekte 

av kunstnavn. Spesialitetenes pris skal 
'~'2118 rimelig. Loven sier om dette: 

~ved a.fgørelse af om en pris er rimelig, vil 
berlayn være at tage til omkostningerne ved 
f.rem15tiUing og forhandling af de pågældende 
etk:r bes:lægtede varer i virksomheder, der 
arbejdler .med efter forholdene tidssvarende 
materiel, og som drives på normal teknisk og 
kommerifrlel hensigstmæssig måde. I prisen for 
m medilclnsk specialitet kan indregne.s en 
:rimelig andel af virksomhedens udgifter til 
forøkning. 

De for en medicinsk specialitet ansatte 
Priser samt ændrlnger af disse skal anmeldes 
1111 Sundhedsstyr,elsen senest 8 dager før 
Øt.ratttrædelsen., 

Loven bestemmer at en spesialitet kan 
lillfl"v~r"~'~· av registret når den ikke lenger fyller 
en del nærmere angitte krav. Sundhedsstyrel-

ba:r plikt til, senest 5 år etter at et prepa
rat første gang ble registrert, å ta opp til ny 
vurdering alle forhold vedrørende preparatet, 
•BCrU 'UiU .• "'·· også om det er berettiget å beholde 

ev,cntuelt kunstnavn. Loven fastsetter intet 
,om ankeinstans. Det er derimot bestemt at 
Snndhedsstyrelsen ved behandling av visse 

(herunder prisspørsmål) skal tiltres 
av 4 konsulenter. Disse konsulenter er opp-

nevnt etter innstilling fra henholdsvis: Pris
direktoratet, Danmarks Apotekerforening, 
Industrirådet og De samvirkende Centralfor
eninger af Sygekasser i Danmark. Hvis det 
ikke oppnåes enighet, skal saken avgjøres av 
departementssjefen. 

Det er i Danmark pr. 15. august 1958 
registrert 1432 preparater. Av en rekke. av 
disse er det forskjellige dispenseringsformer 
på hvert nummer. Registrering etter norsk 
pr:aksis ville ha gitt et høyere antall. 

Spesialitetskontrollen i Sverige. 
De svenske bestemmelser på dette område 

er fra 1934. En komite som avga sin innstiUing 
i 1955 har fremsatt forslag til bl. a. nye 
bestemmelser på dette område, men dette har 
enda ikke ført til endringer. 

I Sverige brukes omtrent samme definisjon 
for farmasøytisk spesialpreparat som hos oss. 
I definisjonen omtales først og fremst legemid
ler som er gjenstand for apotekenes enehandel 
i detalj. I Sverige er f. eks. røntgenkontrast
midler og preparater til behandling av friske 
sår ikke enehandelsvarer for apotekene. Slike 
preparater er derfor heller ikke registrerings
pliktige i Sverige. Unntatt fra registrerings
plikt er også visse homøopatiske preparater 
samt legemidler som er fremstilt ved apotek, 
når de fra dette skal selges til den enkelte for
bruker. I særlige tilfelle kan Medicinalstyrel
sen bestemme at også preparater som kommer 
inn under unntakelsene skal registreres. 

Farmasøytiske spesialpreparater kan i Sve
rige ikke forhandles medmindre de er godtatt 
av Medicinalstyrelsen og innført i et register 
der. Det tar forholdsvis lang tid å utføre alle 
prøver og ta standpunkt til alle spørsmål som 
ansees nødvendig før registreringssaken er 
endelig avgjort. Det er derfor innført en ord~ 
ning slik at preparater som en antar vil bH 
godtatt, føres på «friliste» og kan bringes i 
handelen før registreringsspørsmålet er ende
lig avgjort. Blir preparatet nektet registrert. 
må det omgående trekkes tilbake fra mar
kedet. 

Kongen oppnevner en nemnd på 5 medlem
mer som skal bistå Medicinalstyrelsen med 
avgJørelser vedrørende registreringen av far
masøytiske spesialpreparater. Det er i loven 
ikke fastsatt annet om nemndas sammenset
ning enn at Med.icinalstyrelsen og Kommers
kollegiet skal uttale seg, Nemnda er i almin
nelighet sammensatt slik: en farmakolog, en 
indremedisiner, en representant for farmasi 
og apotekvesen, en repr€sentant for kjemisk
teknisk industri og en jurist. Nemnda skal all
tid bli forelagt regis.treringssøknader som 
Medicinalstyrelsen finner å ville avslå. Bort-
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sett fra dette skal Medicin.alstyrelsen forelegge 
for nemnda sakene i den utstrekning den fin
ner det ønskelig eller nødvendig. 

De krav som skal stilles til preparater som 
skal registreres er meget like de norske krav 
når det gjelder kvalitet,. medisinsk berettigelse, 
reklame o.s.v. I Sverige forlanges det dog ikke 
at det skal være behov for preparatet. De 
svenske myndigheter har bare i spesielle til
feUer adgang til å øve innflytelse på prepara
tets navn. Prisen skal være rimelig uten at det 
angis noe nærmere om hvordan dette skal 
bedømmes. Det er opplyst at myndighetene i 
alminnelighet innskrenker seg til en forholdsvis 
summarisk beregning på grunnlag av den 
alminnelige erfaring om priser og omkostnin
ger. Det innrømmes at priskontrollen ikke kan 
drives med større nøyaktighet, men myndig
hetene regner med at fri konkurranse virker 
prisregulerende på en bedre måte enn .noen 
annen priskontroll. 

Som farmasøytisk spesialpreparat blir ikke 
registrert legemidler, som helt eller delvis sva
rer til preparater som er opptatt i farmako
peen eller andre godkjente formelsamlinger. 
Hvis på forhånd registrerte preparater blir 
opptatt i slike formelsamlinger, bevirker dette 
dog ikke at preparatene av den grunn blir 
strøket av reg:istvet. Det er ingen bestemmelse 
som forbyr registrering av «enkle tilberednin
ger som uten vanskelighet kan fremstilles i 
apotek». 

Preparatene blir ikke registrert for noen 
bestemt periode. Medicinalstyrelsen kan imid
lertid når som helst ta opp til fornyet vm-de
ring aUe sporsmå.l vedrørende et preparat som 
det tas standpunkt tU i forbindelse med regi
streringen. Vurderingen kan føre tn at regi
streringstHiate]sen trekkes tilbake. 

Pr. l. juU 1958 var det i Sverige registrert 
2447 preparater og 287 preparater var ført på 
friliste. 

Behovet tor kontroll med farmasøytiske 
spesialpreparater. 

Som fremholdt foran viste det seg allerede 
i begynnelsen av dette århundre at en stadig 
større del av legemiddelforbruket ble dekket 
av fabrikkfremstilte prepa.rater som levertes 
i pakninger beregnet for den enkelte forbruker. 
En har her i landet ikke nøyaktig oversikt 
over hvor stor del av apotekenes omsetning i: 
kroner og øre som utgjøres av farmasøytiske 
spesialpreparater. En slik oversikt kan bare 
skaffes ved en statistikk over salget, et meget 
besværlig arbeid som hittil ikke har vært satt 
i gang. Skulle en sHk salgsstatistikk gi et 
riktig bilde, ville det være nødvendig å inndele 
salget i flere grupper, idet apotekenes Oinset· 

ning omfatter, foruten farmasøytiske speaiW. 
preparater, apotekfremstilte legemidler, .r~~,.,, __ 
og kjemikalier som selges videre i ubeallrii:Mi!idlrl 
form, forbindingsvarer og hygieniske ariW!bler. 
kosmetikk o.s.v. Dertill kommer at vermæn 
en slik salgsstatistikk vel kan diskuteres" 
den jo bare ville gi s a l g s verd le Il 
varene innen de forskjellige grupper. I .aJI-I!i

direktoratet blir det hvert år utarbeidet 
stikk på grunnlag av de regnskapsu~ 
apotekene sender Sosialdepartemente-t. Dal: 
fremgår av disse at apotekenes inn k j ø p 
farmasøytiske spesialpreparater utgjar 
betydelig del av deres samlete va.reirullkjøp. 
det later også til at denne del av 
stiger forholdsvis mere enn det øvrige tm!Ur;:tlll!ll 
I 1948 utgjorde spesialpreparatene i ~~r· ...... -
ører 46,6 % av apotekenes samlete lLUI~JV~!I\. 
1950 49 %,. 1953 54 %, i 19M 57,9 % ~og :i 
61,9 %. Norsk Medisinaldepot oppgir at ,._... 
dien av salget av farmasøytiske spesialp~ 
rater i året 1957-58 utgjorde ca. 89 
verdien av depotets totale omsetning. 8aa 
kjent har Norsk Medisinaldepot enerett 
engrosomsetning av legemidler, og apotla!lit!!!M 
er forpliktet til å kjøpe alle varer som er 
midler, fra depotet. De nevnte oversikt:er 
bare uttrykk for i n n k j ø p sve r d hli a 
farmasøytiske spesialpreparater. 
bearbeider som kjent en vesentlig del &Y 
innkjøpte droger og kjemikalier, sUk at 
verdien av de innkjøpte droger og kjemiklll!lr 
vil bli atskillig høyere i forhold til 
pris.en enn salgsverdien av de innkjøpte 
sialp:reparater. De foreliggende innkj~ 
sikter gir således ikke noe riktig uttrykk 
forholdet mellom verdien av apotekenes Ol!!!i'lt

setning av spesialpreparater og andre 
midler. Det kan imidlertid på dette grwn:n1111 
fastslås at apotekenes omsetning av speøi.aJ.. 
preparater utgjør en betydelig del av 
m.iddelomsetningen, at denne gruppe !ei:eDdll~ 
ler har vunnet stadig stØrre marked i de 
år, og at den rolle den spiller i det ~ 
legemiddelforbruk stadig er blitt større. 

Det skal fremheves at .spesialp11epal:illteat 
ligger på et langt høyere nivå nå enn aeillg'allt~~r 
de begynte å innarbeide seg på 
Dette skyldes både den utvikling som har f:OI'e-
gått innen legemiddelindustrien og den st:JI""",.,"
kontroll en rekke lands myndigheter 
net det nødvendig å innføre på dette u·uLOJr.>OrlliR 

Den del av legemiddelforbruket s:om faller 
gruppen farmasøytiske spesialpreparater, V 

så stor at komiteen finner at den sterke 
troll fra samfunnets side er påkrevd og 
beholdes. Komiteen antar videre at det ut~ea 
tvil skyldes de strenge registrerings~ 
meiser at en her i landet er blitt kvitt -'Ir!'"' 
av mindreverdige og tvilsomme pre~ter. 
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om d.en seriøse farmasøytiske industri 
V11i!!lMf!tB over i dag arbeider på et høyt faglig 

det seg ikke benekte at det finnes 
hvis preparater er lite ønskelig, 

Komiteen mener derfor at det fortsatt er nød
a vurdere preparatenes medisinske 

hi!>JÆ~t:tlill!''EHE~e En vil i denne forbindelse også 
at fabrikkenes stilling i legemiddel

·OIIIø~lingen er noe anderledes enn apotekenes. 
AJJ~atieliiu~rne ha.r særlige plikter overfor sam-

idet de ·er forpliktet til å føre lager 
av aUe alminneUg anvendte legemidler, og 

må de sørge for å skaffe alle lege
IIIID.IWt:e:r øom. blir rekvirert. Slike plikter hviler 

pl fabrikantene. Deres virksomhet blir 
ganske naturlig mere forretningsmessig 

Den enkelte virksomhet kan konsen
trere ~ om få preparater og nedlegge et 
ve~ezxtllt!E!!' arbeid i forbindelse med :reklame o.l. 
for l fl omsatt disse preparater. Forholdet er 
~-""' ofte at ferdigpakkete fabrikkfremstilte 

blir ledsaget av en vektig reklame. 
Det eir i komiteen enighet om at reklame for 
tarma.søytiske spesialpreparater ikke bør for

ii sin helhet, men at reklame for slike pre
bør være godkjent av helsedirektøren, 

forøvrig det som er sagt om reklame på 
lllm:let sted i innstillingen. 

mennesker er i alminnelighet lette å 
r.t~~'l:rli.-11!"'' til å prøve forskjellige legemidler, og 

bellf!yn til almenheten er det ønskelig at 
som ledsaget av reklame skal frem

til sa.lg som tjenlig til å Undre og helbrede 
bUr prøvet og vurdert ved faglige in

!Jtla!lrl•r før de slippes ut på markedet. Det må 
være i legenes interesse at preparatene 

tØ en 'riss grad er vurdert, når en tenker på 
~tore antall spesialpreparater som er på 

fllll81'kedet for tiden. 

Dettn:f.sjon av begrepet «farmasøytisk 
spestalprep•arat». 

D,et er nødvendig først å ha klart for seg 
øllags preparater som bør være gjenstand 
denne inngående kontroll, d.v.s. hvordan 

begrepet farmasøytisk spesialpreparat skal 
Det vises tH lovforslagets § 26 og 

de alminnelige kommentarer til denne para-
Det skal her bare fremholdes at det har 

vært inngående diskutert om legemidler frem
ved apotek i noe tilfelle bør betraktes 

lliOm fa.rma.søytisk spesialpreparat. Komiteen 
i sin InnstiUing I omtalt apotekfremstilte 

legemidler i standardpakninger beregnet for 
fo:rbruker og foreslått at hvis slike preparater 
1.kal leveres ferdig pakket fra produksjons
apotek til andre apotek, bør dette bare foregå 
etter særskilt tillatelse fra helsedirektøren. 

forutsettes at helsedirektøren ved behand-

ling av slike saker bruker de samme vurderin
ger og stiller de samme krav som det skal 
gjøres ved godkjennelse av farmasøytiske spe
sialpreparater, kfr. s. 33 i Innstilling I. Når 
komiteen har funnet å ville foreslå at det blir 
adgang til å registrere også visse apotekfrem
stilte preparater, så skyldes dette at en har 
tenkt seg muligheten av at hele produksjonen 
av visse preparater vil kunne konsentreres til 
meget få apotek som forhandler preparatene 
i standardiserte pakninger til alle andre apo
tek. Virksomheten vil da kunne nærme seg så 
sterkt en fabrikkmess.ig virksomhet at det vil 
være rimelig at preparatene behandles på 
samme måte som de fabrikkfremstilte. Komi
teen har dog ikke regnet med at det vil bli 
aktuelt i større utstrekning å registrere apo
tekfremstilte preparater. 

Registrerings myndigheten. 

Komiteen finner det rimelig at registrerings
myndigheten legges til helsedirektøren. Slik 
som loven er utformet i dag er myndigheten 
gitt til helsedirektøren uten at det er trukket 
opp retningslinjer om hvem han skal rådføre 
seg med i registreringsspørsmål. Helsedirek
tøren har funnet det nødvendig å oppnevne et 
råd som bistår ham ved avgjørelsen av regi
streringssøknader. Komiteen mener at det i 
loven bør slå es fast at helsedirektøren skal 
høre et dertil oppnevnt råd, en spesialitets
nemnd, før han fatter sine beslutninger. Rådet 
må gis en allsidig sammensetning. Det ansees 
ikke rimelig at helsedirektøren selv eller noen 
av de tjenestemenn som sorterer under ham, 
sitter i rådet. De vil kunne være tilstede ved 
møtene, men helsedirektøren som skal avgjøre 
saltene etter å ha hørt rådet, bør ikke ha 
stemmerett. 

Komiteen mener at offentlige hensyn taler 
for at Spesialitetsnemnda blir allsidig sam
mensatt ·Slik at vurderingen av farmasøytiske 
spesialpreparater kan skje på så sikkert 
grunnlag som mulig. Også produsentene har 
krav på at registreringen blir vurdert av et 
allsidig sammensatt råd. Komiteen foreslår at 
nemnda skal bestå av 5 medlemmer. Det medi
sinske skjønn bør uten tvil være sterkest repre
sentert. En har derfor foreslått 3 leger, derav 
1 farmakolog og 1 indremedisiner. Det vil 
antakelig være rimelig om den tredje lege 
representerer alminnelig praktiserende leger, 
men dette har en ikke foreslått lovfestet. Det 
bør videre i rådet sitte en person med farma· 
søytisk fagkunnskap fortrinnsvis en som er i 
kontakt med det praktiske apotekyrke. En har 
ved å foreslå sykehusapotekeren ved Riks
hospitalets apotek søkt å unngå at innehavere 
av privat-apotek skal sitte i rådet. Det er 
grunn til å anta at en innehav·er av en person-

---- ---------r 
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Hg apotekbevilling i alminnelighet vil være 
interessert i den virksomhet Apotekerforenin~ 
gen driver med hensyn til å utvide markedet 
for apotekfremstilte legemidler. Norges Apo
tekerforening arbeider således i konkurranse 
med de farmasøytiske fabrikker, og det synes 
da ikke rimelig at private apotekere skal 
være representert i rådet. Det er videre 
foreslått at det i rådet skal sitte en jurist. 
Komiteen er kjent med at det ikke sjelden 
oppstår behov for juridisk vurdering, og 
finner det da rimelig at rådet også skal 
være i stand til å ivareta denne silden av opp~ 
gaven. Det er i det hele tatt en del spørsmål 
av ikke-medisinsk eUer farmasøytisk faglig 
art, som kan spille en rolle når det skal tas 
standpunkt til registreringssøknadene, og det 
er da ønskelig at disse spørsmål kan bli vur
dert uten at det legges vekt på faglige hensyn. 

Etter gjeldende bestemmelser kan anmel
derne anke helsedirektørens avgjørelser til 
Sosialdepartementet. Det har vært misnøye 
med denne ordning. Hvis Sosialministeren skal 
kunne overprøve helsedirektørens avgjørelser 
i faglige spørsmål, som det jo her blir tale om, 
må han ha en annen faglig instans å. rådføre 
seg med. Komiteen finner det ikke rimelig at 
det skal være adgang til å anke avgjørelser 
som helsedirektøren har tatt etter innstilling 
fra et enstemmig råd. Anke bør bare komme 
på tale når det er uenighet i rådet eller når 
helsedirektøren finner ikke å kunne følge 
rådets innstilling. 

Komiten mener at det bør opprettes en sær
skHt ankenemnd, som angitt i lovforslagets 
§ 33. En antar at antanet av ankesaker ikke 
vil bli så stort at det vil bli nødvendig med en 
permanent ankenemnd. Komiteen vil derfor 
foreslå at ankenemnda oppnevnes for hvert 
enkelt tilfeHe, i hvert faH inntil det viser seg 
at en annen ordning er nødvendig eUer ønske
lig. 

Registreringsgrunnlaget. 
Komiteen har drøftet hvilke forhold det bør 

legges vekt på når det tas standpunkt til om 
et preparat skal registreres eHer ikke. Det er 
selvsagt at det må legges avgjørende vekt på 
de resultater prøvene gir med hensyn til pre
paratenes kvalitet og deres holdbarhet. 

Videre er det selvsagt at det må legges vekt 
på at et preparat er medisinsk berettiget. Der
til er det hensiktsmessig at preparatets navn 
skal godkjennes. Det har vist seg uheldig at 
et stort antall forskjelliige navn er alminnelig 
brukt på Iegentidler med samme virksomme 
bestanddel. I Danmark er det strenge regler 
om bruken av kunstnavn. I Sverige derimot er 
det ikke samme adgang til å vurdere prepara
tenes navn. Komiteen finner det ikke rimelig 

i loven å fastsette nærmere bestemmelser 
i hvilken utstrekning det skal være~ ad]g:&JD~f 
å bruke kunstnavn. En mener 
myndighetene ved behandling av 
søknader også skal forlange at 
bringes. il handelen under et he:nsiltti111iDillllllllll 
navn. 

Det har i komiteen videre vært r~,.,l:l!1fll • ..,.. 

det er rimelig å forlange at det skal ~ 
behov tu stede for at et preparat 
registrert. Dette krav kom inn i loven av 
og har vært praktisert siden 1941. HE!:lli!JIMI:Inllt
tøren har med hjemmel i denne bef:Jtre:mJ:oela!!a 
om behovsprøving i alminnelighet 
bare et lite antall pa.ralellprepa.:mter. 
antar at behovet da er dekket. Komiteea 
når det gjelder dette spørsmål,, delt 
fraksjoner. FlertaUet, formannen, 
Nordhus, Tjønneland og Steen mener 
hovsprøvingen bør opphøre og 
Johannessen, Kivle, Lange og Totland~ :meaør 
at behovsprøvingen bør beholdes. 

F 1 e r t a l l e t finner at den naturlige 
grensning for omsetningen av 
spesialpreparater ligger i registreringsp,~ 
den strenge kontroll og at varen skal 
medisinsk berettiget. 

Den relativt nye bestemmelse om at det 
være behov til stede,. bringer inn rent SkJØillilllt' 
messige vurderinger på et merkantilt plan 
med vekslende kontrollmyndigheter kaa 
vekslende resultater alt ettersom mll!l 
rommelig på saken. 

En kunstig begrensning i vareutvalget 
på 2 områder føre til forhold som kau 
betenkelige. En begrensning av konkur~ 
kan føre til fordekte monopoltendenser 
avtaler som prismessig kan få uheldige uti~Ja~~ 
Det annet forhold som det skal pekes 
det rent medisinsk foregår en stadig fOJrslrll!i:BI' 
som ikke må hemmes. Forskningens 
den siste menneskealder behøver ikke """""K•
å nevnes. Det er et faktum a.t en stor 
forskningen og elrsperimenteringen 
bl. a. i forbindelse med produksjon av 
midler på farmasøytiske fabrikker. 

Flertallet antar at det ikke er vesentlig 
for at markedet skal bli oversvømt av « 
urimelig stort antall preparater av samm,e ·li!l.l"t. 
I tillegg til de vanlige omkostninger 
holde en va:re på markedet kommer her at 
skal betales årlige avgifter for regiJstl"'&rte 
preparater. Produsentene vil sUtkert ~t 
innse at det ikke er lønnsomt å holde et 
rat på markedet, hvis omsetningen bUr 
liten. Som det fremgår av det som er neVBt 
foran om forholdene i Danmark og 
eksisterer der ikke kravet om at det skaJI ~· 
et behov til stede. I disse land er f. t. re~rt 
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ælli:IJokltlSV1Ks ca. 1450 og ca. 2500 farmasøytiske 
a:peå:alprepara.ter. Tallet for Danmarks ved

er ikke direkte sammenliknbart 
det tilsvarende tall i Norge. Men selv om 

en. som anført av fraksjon 2, forhøyer dette 
til ca.19t00, mener fraksjon 1 at forholdene 

Danmark og Sverige ikke har resultert i at 
registrerte preparater blir avskrek

bøyt i forhold til antallet registrerte 
i Norge i dag. Fraksjon 1 mener 

di--.,.. .... at preparater som er medisinsk beret
o'g som ellers: tilfredsstiUer kravene til 

art, holdbarh·et, pris, navn o.s.v., bør 
- .......... ~ .. uansett om det på forhånd er regi-

lltrert et antall preparater av samme art. 

H i n d. r e t a Il e t uttaler: 
l[ gjeld·ende lovs § 3 (lov nr. 12 av 24. juni 

finnes det bestemmelser om grunnlaget 
bed~øm:melsen av farmasøytiske spesial

som søkes registrert. Bl. a. står 
<Særlig må det kreves at preparatet .... 

. . . . . . trenges ...... » Med hjemmel i denne 
beøtemmelsen registrerer helsedirektøren bare 

antaU parallellpreparater som han finner 
er behov for. Ved vurderingen av hvor 

-.~~~~.e paraHellpreparater det skal registreres, 
helsedir,ektøren vekt på at antallet blir 

rwk ti:l å sikre en priskonkurranse. Det 
aUtkl være mulig for helsedirektøren å til

regtstr,erlng av et nytt identisk preparat, 
denom prisen på dette ligger lavere enn på de 
B.tM~I;PJ registrerte. 

llilmdlretallet kan ikke finne at den nåværende 
har ført til at prisnivået på 

ligger høyere her i landet enn i 
land, og slutter herav at den frie regi

øtr~l"l,nu av identiske preparater ikke fører til 
priser. 
stor'e tall på nyregistreringer de senere 

å vitne om en liberal vurdering av 
~'lim1.ø11'. av parallellpreparater. Både pasienter 

har vært sikret et tilstrekkelig utvalg. 
ytterligere økning i antallet parallelle pre

I!JiiAiiSUI.il.t:r i. tillegg til de preparater som repre
lleØte·rer nye behandlingsprinsipper, vil inne-

ren økende belastning på distribusjons
apparatet. Dette vil kunne motvirke den rasjo
naHseri .. ng som det er tatt sikte på. 

Skulle det bli et .større antall preparater som 
grunn av liten omsetning etter kort tid 

bHr trukket tilbake fra markedet, vil 
bidra til å fordyre omsetningen, slik at 

mer enn oppveier de mulige fordeler ved 
priskonku:rranse. 

Den nåværende sjef for Spesialitetskontroi-
E. P...eite, har uttalt seg til komiteen i bilag 

2 om behovsvurderingen slik: «- At det 
i tas med bestemmelse om . . . . at det 
forell.igger behov for preparatene er rimelig.-» 

Den tidligere laboratoriesjef, nåværende 
byråsjef i Apotekkontoret, A. Thorvik uttaler 
i bilag 3: «- I Sverige, der de ikke vurde
rer behovet for anmeldte preparater, har 
det i enkelte tilfelle vært registrert opptil 
15-17 parallellpreparater og 8~10 paralleU
preparater er nokså vanlig. Etter relativt kort 
tid blir de fleste trukket tilbake fordi omset
ningen av hvert enkelt fabrikat blir for liten 
og produksjonen derfor ulønnsom. En må 
kunne anta at en slik ordning vil falle dyrere 
både for fabrikantene, omsetningsleddene 
(som blir sittende igjen med usolgte partier 
av de utgåtte preparater) og for samfunnet enn 
den praksis som hittil er fulgt her i landet.-» 

Til illustrasjon nevnes at det i Sverige pr. 
1. juli 1958 var registrert ca. 2500 preparater, 
i Norge ca. 1500. Apotekeren ved et større 
sentrums Stockholmsapotek har på henven
delse opplyst at ha.'l våren 1958 hadde 3643 
forskjellige spesialitetspakninger på lager. 
For et større sentrums Osloapotek viser en lik
nende undersøkelse at det tilsvarende tall var 
ea. 2000. 

I Danmark var det høsten 1958 registrert 
ca. 1450 spesial preparater (etter norske regi
strerings bestemmelser svarer dette til ca. 
1900). Når det i Danmarlc: bare er registrert 
ca. 1900 til tross for at behovet ikke prøves, 
skyldes dette etter mindretallets oppfatning, 
de der gjeldende bestemmelser om preparate
nes navn. Av preparater med et virksomt inn
holdsstoff, registreres i alminnelighet bare det 
først anmeldte under kunstnavn. De øvrige må 
bruke varens handelsnavn. Mindretallet er av 
den oppfatning at det vil bli dyrere for sam
funnet om behovsprøvingen sløyfes. Alle for
hold tatt i betraktning finner det derfor at 
den nåværende ordning bør opprettholdes. 

I lovforslagets § 28 er det fremsatt forslag 
om at det som farmasøytisk spesialpreparat i 
alminnelighet ikke skal kunne registreres: 

1. Enkle tBberedninger som uten vanskelig
het kan fremstilles ved apotek. 

2. Preparater som består av ublandete droger 
og kjemikalier. 

3. Preparater som før anmeldelsen er opptatt 
i den gjeldende farmakope eller i annen 
godkjent formelsa.mling. 

Den gjeldende lovgivning gir også adgang 
til å nekte registrering på nevnte grunnlag, 
og det er i komiteen enighet om at de avslags
grunnlag som er nevnt under p. 2 og 3, bør 
opprettholdes. Når det gjelder legemidler som 
er opptatt i farmakopeen eller i godkjente 
formelsamlinger finner komiteen det lite rime
lig at disse, med mindre særlitge forhold gjør 
seg gjeldende. skal bringes på markedet som 

---~--~ ----~----- -----' 
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spesialpreparat, kanskje registrert fra en 
rekke forskjellige fabdkker. I Innstilling I, 
s. 34 er det omtalt at produksjon av slike varer 
for salg i løs vekt til apotek, bør stå åpen for 
fabrikkene. Det er som registrert farmasøytisk 
spesialpreparat at varen som nevnt ikke bør 
kunne bdnges på markedet.. Dette vil kunne 
virke drepende på apotekenes virksomhet. En 
kan heller ikke finne det ønskelig eller hen
siktsmessig at ublandete droger eller kjemika
lier omsettes som farmasøytiske spesialprepa
rater, medmindre det på denne må te innføres 
stoffer som representerer et nytt medisinsk 
prinsipp. Komiteen anser det for å være natur
lig at fabrikkene ofrer .seg for å finne frem til 
andre preparater enn slike som på forhånd er 
offentlig godkjente, og antar at det er mest 
hensiktsmessig at fabrikkene, når det gjelder 
produksjon av spesialpreparater, holder seg 
borte fra gamle og alminnelig anerkjente Iege
middelkomposisjoner. Det skal forøvrig pekes 
på at paragrafen gir adgang til å gjøre unntak 
hvis særlige forhold gjør det ønskelig eller på
krevd. Det skal også pekes på at det i henhold 
til lovforslagets § 30 skal fornyelse av registre
ring ikke kunne nektes av de grunner som er 
angitt i § 28. Det vises forøvrig til de spesieHe 
motiver til de nevnte paragrafer. 

Når det gjelder adgangen til å registrere 
preparater av den art som er nevnt ovenfor 
under p. l, har komiteen delt seg i et flertall, 
Brevig, Johannessen, Kivle, Tjønneland og 
Totland, og et mindretall,. formannen, L.a.nge, 
Nordhus og Steen. 

F' I ert a 11 c t anfører: I Innstilling I s. 31, 
tok komiteen samlet det standpw1kt at pro
duksjon av legemidler bør kunne foregå på 
apotekene om trent i samme utstrekning som 
i dag. Denne tanken vil ikke kunne realiseres 
hvis man åpner adgang for farmasøytiske 
fabrikker til å få registrert enkle tilberednin
ger som uten vanskelighet kan fremstilles i 
apotel{. Med enkle tilberedninger mener fler5 

taUet preparater som kan fremstilles med det 
utstyr som et apotek i alminnelighet har. 

Flertallet er av den oppfatning at fabrikkene 
i tilfelle vi.lle fremstille bare de preparater som 
omsettes i større mengder og at fabrikkene 
ved godt organisert reklame kunne fortrenge 
de tilsvarende apotekfremstilte varer. Derved 
viUe apotekene ha tilbake den ulønnsomme del 
av produksjonen. 

Flertallet har her også lagt vekt på at sam
funnet er interessert i å beholde apotekene i 
deres nåværende form, det vil si at de er ut· 
styrt til å skaffe alle slags legemidler som 
rekvireres av lege. Sammen med plikter er det 
naturlig at det følger rettigheter. Det er ikke 
rimelig å pålegge apotekene plikt til å produ-

sere de ulønnsomme preparater uten å 
dem den beskyttelse at de får beholde ll'llFII'I!dm.._ 

sjonen av enkle tilberedninger omtrent i 
utstrekning dette er tnfelle i dag. 

Komiteens mindretall 
Det er et skjønns-spørsmål hva 

enkle tilberedninger som uten va:Miiteail!llløl 
kan fremstilles i apotek. De so:m 
dette, bør være personer som har imlgilelillll 
kjennskap til virksomheten i apotek, 
samme personer bør også ha erfaring 
kjennskap til den industriene produksjon. 
bør ikke være tilstrekkelig at preparatet 
vanskelighet kan fremstilles i et enkelt 
noen få spesielt utstyrte apotek. Ved ""··-·
reisen må det også tas hensyn til om .apotl!lal!lll 
er i stand til å etterkontrollere sin prO<:IUJlirBjja& 
En slik kontroll er et vesentlig ledd i 
beredningsprosessen, men den er i Mm~•llllll"' 
het ikke gjennomført ved apotek,ene. 
etter mindretallets mening ikke tvil om 
bestemmelse som gir anledning til så. 
usikkerhet og skjønnsmessig vurderi:ntg 
hører hjemme i en lovtekst. Miindreta.Uet 
klar over at apotekene har visse plikter 
for samfunnet og at de derfor bør 
rettigheter. Videre mener det at det ,er 
vendig at apotekene har sitt produksjo~ 
rat i orden, slik at de er i stand til å tilberafllt 
legemidler som ikke kan skaffes på 
måte. Det mener imidlertid at <lisse 
er tilstrekkelig tilgodesett ved at J:n~mstim• 
av legemidler som er opptatt Ji 
og godkjente formelsamlinger er 
apotekene. Tilvirkning av legemidler SOJD 

sialpreparater går sin naturlige og IO,nl!LE!JIIIIilll 
gang. A stenge fabrikkene fra å 
«enklere tHberedninger>> er kuns.tig og 
pakt med utviklingen. 

Mindretallet legger også avgjørende 
hensynet t:il å fremme den mest 
produksjon, noe som i det lange løp 
tjene samfunnets interesser. En rm·DUitllllil'l!liilillllllll 

av den art det her er tale om, vil kunne 9t~E--• 
en slik utvikling. Apotekenes særlige øa:o~~D
miske interesser kan i denne forbindelse· 
være av avgjørende betydning. 

Det vises forøvrig til Iaboratori.sjef ~!it::l!d 
uttalelse i bilag 2 hvor han anfører: 
samme (at bestemmelsen må utgå av 
gjelder bestemmelsen om at det ikke 
tillatelse til registrering for preparater 
uten vanskelighet kan fremstiHes i 
Denne passus og dens uheldige konsekv~ 
har så ofte vært diskutert at den ikke 
kommenteres videre. Det hersker vel ov~ 
enighet om at denne passus må forandres.:. 
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Prisvurdering. 
lovutkastet foreslått at spesial-

pni'!p!Jll"S>telnes P'ris skal godkjennes. I den gjel
oeuae lov er det bl. a. bestemt: «For preparat 

takseres etter medisinaltakstene, må 
trtlnltprprtæ:n i alminnelighet ikke være høyere 

beregnet etter disse. Herunder anvendes 
ft1r~Ene om godtgjørelse for arbeidet i apote

laboratorter». I forskriftene til den gjel
lov er det bestemt at når et preparat 

um~~!ates til registrering, skal det sendes :inn 
a.: «Spesifisert oppgave over preparatets 

(fabrikasjonskalkyle med tillegg 
administrasjonsomkostninger), den be reg

til grossist samt pris til apotek for 
enkelte pakning.» 

Komi.teen er kjent med at det blant anmel
har hers:loot stor misnøye med disse to 

og komiteen ba om en uttalelse 
Spemalitetskontrollens nåværende sjef og 

fra b)'Tå:sjefen i Apotekkontoret (som tidligere 
.sjef for Spesialitetskontrollen) om deres 

angående bl. a. prisvurderingen av 
fan:nasøytiske spesialpreparater. 

Uttalelse av 10. januar 19'58 fra byråsjef 
og av 10. februar s. å. fra laboratorie-

Reite er tatt inn i innstillingen som bilag 
4. Som det fremgår av disse uttalelser 

både byråsjef Thorvik og laboratorie
Reite at priskontrollen er en av Spesiali

tetlkontroUens viktigste oppgaver. De mener 
at bestemmelsen om hvordan pris
skal utføres er fastsatt noe for 

Ql~ol"lsk i loven og forskriftene. 
har diskutert spørsmålet inngå

og er kommet til at det er ønskelig og 
!!litll<'k7"'"" med en priskontron. Det er likeledes 

hensiktsmessig at denne priskontroll 
overlates til de alntinnelige prismyndig

Når det først skal føres en særskilt 
kout:roU med en varegruppe, slik som foreslått 

farmasøytiske spesialpreparater, er det 
at priskontrollen også overlates til 

kontroll-instans - som sitter inne med 
største fagkunnskap på området. 

Komiteens flertall, formannen, Brevig, Nord-
Tjønn,eland og Steen, som mener at be

bovuprøvingen av preparatene skal opphøre, 
bar' &temt for denne retningslinje, bl. a. fordi 
den. e:r av den oppfatning, at den konkurranse 
meUom produsentene 'Som derved vil oppstå, vil 
virke sterkere på prisene enn noen priskontroll 
iiCfn utføres av myndighetene. 

Det er for øvrig komiteens oppfatning at det 
ikke er hensiktsmessig at det i ]ov eller for. 
1'!-kri:rter fastsettes at utsalgsprisen for et 
lllpdiahpreparat skal vurderes i forhold til 
utsalgsprisen for tilsvarende preparat til

ved apotek. Medisinaltaksten, som apa· 
<.eiLm.u~ priser beregnes etter, er ikke bygget 

opp etter kalkulatoriske prinsipper. De fast
satte arbeidsgodtgjørelser kan ildre sies å 
følge svingningene i de alminnelige lønninger 
o.s.v. Det kan således være nødvendig å god
lrjenne prisen for et spesialpreparat, selv om 
den er høyere enn beregnet etter gjeldende 
Medsinaltakst. 

Når det gjelder kravet om innsendelse av 
selvkostkalkyle har det vist seg i praksis at 
dette ikke har kunnet opprettholdes i alle til
felle overfor utenlandske firmaer, kfr. det som 
er anført om dette i byråsjef Thorviks rede
gjørelse, bil. 3. Komiteen finner det da heller 
ikke rimelig at bestemmelsen gjøres kategorisk 
gjeldende overfor norske firmaer. Etter komi
teens mening er det meget vanskelig å fast
sette bestemte kriterier som skal anvendes ved 
vurdering av prisen. Et av komiteens medlem
mer har i sakens anledning innhentet uttalel
ser fra afdelingsleder Kjær i Sundhedsstyrel~ 
sens apotekkontor i Danmark og medicinalråd 
Søderlund i Medicinalstyrelsens apoteksbyrå, 
Sverige. 

Etter innhentet tillatelse siteres utdrag av 
deres uttalelser: 

Afdelingsleder Kjær: 
«Efter mit personlige skønn må priskontrol

len - når den engang begynder at fungere -
udøves på den måde at man under hensyn til 
samtlige forhold, skønner om hvorvidt prisen 
må ansees for urimelig, f. eks. ved sammen
ligning med prisene for tilsvarende her eller 
i udlandet forhandlede præparater. Hvis dette 
er tilfældet, må man fra den pågældende fabri
kant udbede sig en motivering for,. hvorfor 
præparatet skal koste mere end et tilsvarende 
præparat. Kan fabrikantens redegørelse ikke 
tages for gode varer, vil man formentlig under 
truslen af at præparatet vil blive slettet af 
registret, så fremt præpa.ratets pris ikke ned
bringes antagelig oppnå den tilsigtede pris
reduksjon.» 

Medicinalråd SØderlund: 
«< prinsip har vi afhållit oss från att forsok~ 

bedoma priset i forhållande till det rent medl
cinske vardet utan hå.ller oss till de kostnader 
som lakemedlets framstållning betingat. I 
normalfallet har granskningen inskrilnkt sig 
till en relativt summarisk berakning på basis 
af vår allman:ita erfarenhet af priser och kost
nader. Det er givit att vi harvid i många fall 
har god anvandning af det prismaterial som 
ligger til grund for medicinaltaJ_taJ?- och .att en 
jåmforelse med synonyme s~eslal.~t:eter oc~s~ 
ligger nara til hands. Men V1 stravar allbd 1 
forsta hand att bilda oss en uppfattning om 
huruvida ett begart pris rimligen sv:arar mot 
fabrikantens varkliga kostnader. Pnskontrol
len kan givitvis ej bedrivas med nogon storre 
grad af exakthet, men vi har ju i vår speciali
tetslags stiftning ingen konkurrensbeg:råns
ning och detta synes mig verka prisreglerande 
på ett satt som nog åvertraffar varje slag af 
priskontroll. Men fall fitnnas givitvis, der man 
har inntryck af au konkurrensen forlorat sin 
verkan, och når vi i vissa fall finner fabrikan
tens begarda pris svårforkla.rligt begar vi for-
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klaringar från honom och innleder forhandlin
gar, som oftast leder till en kompromislosning, 
eller ibland til at registreringsansokan åter
kaHas. Endast ytterst sållan behOver vi på 
grund af priset gå til et b€slut om avslag på 
·en ansokan.» 

I{omiteen mener at det må overlates til de 
faglige myndigheter i hvert enkelt tilfelle å ta 
standpunkt til på hvilken måte prisene skal 
vurderes. Når det i lovforslagets § 29 er angitt 
hvilke kriterier som kan anvendes, skal dette 
bare oppfattes som eksempler, som kan benyt
tes i en del tilfelle. Det er ikke meningen at 
dette skal være til hinder for at det også 
benyttes andre vurderingsgrunnlag. Vanske
ligheten med å finne frem til bestemte grunn
la.g for vurderingen av prisene, har ført til at 
komiteen foreslår at alle priser bør tas opp til 
fornyet vurd.ering, etterat preparatene har 
vært på markedet en tid, og fabrikkene således 
vil kunne ha erfaring for sine produksjons
omkostninger. Det er komiteens mening at det 
vil kunne være lettere å vurdere prisene på en 
vare når den har vært i produksjon i industriell 
målestokk noen tid. Det er derfor i 2. ledd i 
§ 29 tatt inn en bestemmelse om at alle priser 
skal vurderes på ny innen utløpet av en toårs
periode etterat preparatet ble registrert og 
brakt på markedet. To år kan synes en lang 
periode, men en har ikke funnet å kunne sette 
fristen kortere, idet det kan tenkes å medgå 
over et år før en produsent har vesentlige 
erfaringer for produksjonens omkostninger. 
Det er dog komiteens mening at den fornyete 
prisvurdering skal foregå så raskt som mulig 
etterat preparatet er brakt på markedet. 

Registreringsperioden. 
Farmasøytiske preparater blir for tiden 

vegistrert for en periode av 5 år. Innen utløpet 
av denne periode må registringsspørsmålet i 
sin helhet tas opp tH fornyet vurdering. 

Komiteens flertal I, Brevig, Johannes
sen, Kivle, Tjønneland og Totland, har fore
slått at denne bestemmelse opprettholdes. 
Erfaringen vis·er at farmasøytiske spesialpre
parater har fmrholdsvis kort levetid. Av de ca.. 
1500 preparater som i dag er registrert er bare 
snaut 300 ener ca. 20 % registrert før 1945 og 
ca. 500 eller 33 % registrert før 1950. Det vil 
derfor være helt nødvendig at registrerings
spørsmålene tas opp til fornyet vurdering med 
jevne mellomrom. 

Som nevnt foran ble bestemmelsen om at 
preparatene skuHe bli registrert for en Il
årsperiode tatt inn i forskriftene da disse i 
1935 ble endret. I forskrift.ene av 1941 ble 
denne bestemmelse beholdt. Da bestemmelsen 

ble innført i 1931), bie det bl. a. fremholdt at 
var ønskelig å få dekning for utgifter 
trollundersøkelse. Det ble dengang 
engangsavgift i forbind.els.e med 
gen. Det er senere blitt fast å:rUg avgift 
registrerte preparater. Av økonomiske Mltll!fa 
skulle det således ikke være nødvendig A 
rettholde bestemmelsen. FlertaUet men·er 
lertid at det er riktig og hensiktsmessig at 
vel preparatets anmelder som kontrolllm~ 
hetene har en bestemmelse å holde seg til aa. 
går ut på at alle spørsmål vedrørende et ~ 
parat skal tas opp til ny vurdering i det 
ste ved utgangen av en bestemt periode, 
mener at en periode på 5 år er passende .. tHI;J!Øiill 
denne bestemmelse ikke opprettholdes. 
konsekvensen bli at myndigheteue når llliOia 

helst kunne ta op til ny vurdering alle ~ 
mål som det er tatt hensyn til ved reJlistnn~w 
gen. Det er det nå også adgang til, men i 
sis blir det gjort bare i særlige tilfelle. 
kontroUordning av den art som en her OOJ!lalllllll
ler, finner komiteens f]ertall det hen.si~ 
sig at registreringen i alminnelighet er DL'ri:bi!Jt 
til en bestemt tidsperiode. 

Komiteens mindre ta Il, JI.'V'JIWAD~Il!l,. 
Lange, Nordhus og Steen uttaler: 

Tidsbegrenset registrering ble 1 193:5, irudlll!l 
av økonomiske hens.yn, jfr. det som er 
ovenfor i flertallets innlegg. I tHlegg 
skal det nevnes at Sosialdepartement~et 
betinget sluttet seg til Medisinaldire~ 
forslag om innføring av tidsbegrenset res!'iS!I• 
ring. Departementet uttalte: «Departemeallllt 
kan - om enn under tvil - tiltre tOlt'Slll&'!it:t, 
jfr. foredraget til kongelig resolusjon av 
februar 1935. 

Mindretallet vil videre vise til labora:tarte
sjef Reites uttalelse, bilag 2: «Det m,å, ~ 

veies om ikke tid.sfristen for regi.stren.c 
bør forandres». Reite bekrefter sitt standpuakt 
i brev av 9. juni 1958, kfr. bilag 5,, hvo~r 
bl. a .. uttaler: « • . . . . • være en fordel uanlll!

krav om registrering for bestemt tid ble 
hevet.» Det fremgår videre av Rettes sistneVDte 
uttalelse at han mener Spesialitetskonf:roUea 
vil få støiTe anledning til stikkprøvekon:l:.;n)D 
av preparater hvis den ikke hadde behB.D~ 
gen av fornyete registreringssøknader med 
års mellomrom fo:r samtlige preparater. 

De farmasøytiske spesialpreparater i 
alminnelighet bare kort levetid, og helsedi~ 
tøren kan når som helst kalle registre~ 
tilbake hvis preparatet ikke lenger fyUer 
betingelser som er angitt i de 4 punkter i § 
Mindretallet mener at registreringen b@lr ~· 
tidsbegrenset, men antar ut fra de oven.nevntl' 
betraktninger at det ikke vil virke uheldig 
noen måte om registreringsperioden settes 
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lelllfE!T tidsrom enn 5 år. Det er etter mindt'e-
~~-~bll! mening tatt tilstrekkelig hensyn tH alle 
i:D:~r hvis registreringsperioden settes tH 

Hindretalletsmedlem Steen 
sitt vedkommende gjerne tilføye at han 

prtt.U~pau er av den oppfatning at det ikke bør 
"'lli!Te noon bestemt registreringsperiode. Han 
JlilleDer imidlertid at saken er av såvidt liten 
beltv~:lnllnll!: hvis perioden blir forlenget til 10 år 

han ikke ønsker å danne særvotum på dette 

Særskilte: vilkdr for omsetningen av 
registrerte preparater. 

siden av de spørsmål det er lagt vekt 
avgjørelsen av om et preparat bør 

ener ikke, finner komiteen det 
at registreringsmyndigheten skal 

lil::aDoe fastsette bestemte vilkår for omsetnin-
av et prep.arat. Det er gitt hjemmel for 

i forslagets § 31. Det er i denne paragraf 
Bll'lll1lt endel spørsmål som det skal gis for

om, detaljspørsmål som det dog an
ril:nelig at det legges noe vekt på. Komi
mener det er ønskelig at preparatene 

llliiMDD:~er f,orbrukerne i hende i hensiktsmessige 
J!llkDingøfonner, emballasje og annet utstyr. 
Dette er spørsmål som kan ordnes mellom pro

og registreringsmyndigheten etter 
er tatt standpunkt til registreringen. 

Reklame for preparatene · ansees som et 
viktig spørsmål. I den gjeldende lov

liilr1111-- er det særlige regler for reklame for 
spesialpreparater. Komiteen er 

av den oppfatning at bestemmelsene om 
!'eftl!a:me bør være like for alle legemidler. Sær-

for farmasøytiske spesialpreparater 
da ,o,verflødige, og det henvises til det som 

er uttalt i kapitlet om reklame. 
ReÆØstreringsmyndighetene har hittil ikke 

beakjleftiget seg med spørsmålet om de farma
-"'"'~' ... "" spesialpveparater ved s,alg fra apotek 

kunne an.brytes eller ikke. I§ 31 har komi
~n fo,reslått at farmasøytiske spesialprepa
ralter bare skal s:elges i de pakningsstørrelser 
1om er registrert og i den emballasje og det 

øom er godkjent. 
Det er komiteens mening at registrerte pre

når de selges som sådanne bare skal 
t~tes i den emballasje m. v. som er god

og som preparatene er levert i fra pro
d~J.~Jenten.. En finner det ikke rimelig at det 

foregå oppdeling eller ompakning av disse 
preparater i .apotekene. På den ene side er det 
ri:rnellg at produsentene har sikkerhet for at 
ooreø pre~para.ter kommer ut til forbrukerne 
1 den pakning :ro. v. som de har innarbeidet. 
Pl den annen side er det meningen at apote-

sk.a.1 være .fritatt for det faglige ansvar 

for spesialpreparatenes kvalitet, jfr. det som 
er uttalt om dette i komiteens innstilling I, side 
36. Pakningen bør da ikke anbrytes. Når 
spesialpreparater ikke skal kunne anbrytes på 
apotekene, medfører dette at apotekene må få 
adgang til i visse tilfelle å forandre de kvanta 
som er forskrevet av lege. Det er ikke aHtid 
legene husker å forskrive preparatene i de 
pakningsstørrelser som er registrert. Apote
kene må da ha adgang til å rette det for
skrevne kvantum, og dette skulle ikke være 
betenkelig hvis mengden rettes nedover. 
Komiteen antar at slik adgang kan gis apote
kene i forbindelse med forskrifter om utleve
ring av legemidler fra apotek. 

Komiteen er kjent med at en del spesialpre
parater anbrytes i apotekene for å kunne 
brukes i blandinger som blir forskrevet. I slike 
tilfelle dreier det seg ikke om salg av prepara
tene som sådanne, og den ovenfor omtalte 
bestemmelse i § 31 vil ikke være til hinder for 
dette. 

K ontrollab,oratoriet for farmasøytiske 
spesial preparater. 

Som nevnt trådte loven om innførsel av 
apotekvarer m. v. av 22. juni 1928 i kraft 
l. januar 1930. Loven forutsatte at det ble 
gjennomført en kontroll med alle farmasøy
tiske spesialpreparater som skulle bringes på 
markedet i Norge uten å angi hvordan kontrol
len skulle utføres. I forarbeidene til loven ble 
det imidlertid uttalt at det måtte opprettes et 
offentlig laboratorium i den anledning. Et 
slikt kontroHaboratorium for farmasøytiske 
spesialpreparater, nå kalt Spesialitetskontrol
Ien, ble da også opprettet fra 1. januar 1930. 
Komiteen finner ikke å ville uttale seg om opp
byggingen av denne virksomhet. En vil imidler
tid peke på at det må ansees som en viktig 
oppgave for Spesialitetskontrollen å ta ut 
stikkprøver og utføre kontroll av preparater 
som er på markedet. Etter de siste 10 års rap
porter fra Spesialitetskontrollen har det vært 
utført kontroiianalyser av farmasøytiske spe~ 
sialpreparater som fremgår av oversikt på 
neste side. 

Det er tydelig at undersøkelse av prøver 
som blir innsendt i anledning anmeldelse 
av preparater til registrering ener fornyet 
registrering er det vesentligste av den ana
lysevirksomhet Spesialitetskontrollen utfører. 
Komiteen vil peke på at det vil føres en 
bedre kontroll med de farmasøytiske spesial
preparater om Spesialitetskontrollen i større 
utstrekning kan avse tid til å kontrollere pre
parater som er på markedet. Det vil derfor 
ansees som en fordel om dette kan ordnes, f. 
eks. ved at laboratoriet styrkes .slik at det får 
større kapasitet. 

____ __j 
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Undersøkelser utført ved Spesialitetskontrollen 

Preparater Preparater Tidl. :reg, 
Nye anmeldt med preparater, 

I Aret prep a- til fornyet endret herunder Sum 
rater registre- sammen- holdbar-

ring setning hetsunder-
søkelser 

1947 93 61 8 22 184 
1948 181 112 14 10 384 

*)+67 
1949 169 79 23 43 314 
1950 142 101 25 619 337 
1951 106 47 9 39 201 
1952 138 69 19 86 312 
1953 154 135 14 64 367 
1954 167 135 14 23 339 
1955 202 165 22 7 396 
1956 230 150 17 6 403 
1957 205 138 1161 32 391 

Det er nå flere offentlige laboratorier som 
arbeider med legemidler eller kontroll med 
I~egemidler. Det kan nevnes Statens farmakope
laboratorium, Spesialitetskontrollen, Norsk 
Medisinaldepots laboratorium og i noen grad 
Statens Institutt for Folkehelse. Det vises også 
tH apo,tekvisitators analysevirksomhet, kfr. 
s. 38 i komiteens Innstilling I. Komiteen mener 
at administrasjonen bør ta opp til overveielse 
om det vH være hensiktsmessig å slå flere av 
disse laboratorier sammen til en større insti
tusjon, f. eks. «Statens farmasøytiske labo,ra
torier» med flere avdelinger. En antar at 
virksomheten på denne måte kan rasjonalise
res, og dermed gi grunnlag for en mere ut
bredt og effektiv stikkprøvekontroll, så vel 
med registrBrte farmasøytiske preparater, som 
med apotekfremstilte preparater. Det vises 
også til det som er uttalt av laboratoriesjef 
Reite i bilag 2. 

Opium og andm 11Jedøve,nde midler. 
Som nevnt i kap. <~:Historikk» var det inter

nasjonale overenskomster om omsetningen 
m. v. av opium og andre liknende bedøvende 
stoffer som ga støtet til vå.r første opiumslov. 
Norge fant det hensiktsmessig å. slutte seg tu 
de internasjonale overenskomster om de om
talte stoffer, og for å kunne fylle de forpliktel
ser som landet da påtok seg, ble det nødvendig 
med en særskilt lov. Komiteen har funnet det 
praktisk å ta disse lovbestemmelser inn i et 
eget kapitel i utkastet tU lov om legemidler 
og gifter. Opium m. v. er en gruppe legemidler 
,som det må gjelde særlige bestemmelser for, 
og det er da naturlig å. ta disse inn i denne lov 
som i størst mulig utstrekning skal samle alle 

*) Gjelder um'Lersøkelse av tyske preparater som 
tidligere ikke hadde vært registreringspliktige. 

bestemmelser om salg m. v. av legemidller. 
om opium m. v. av 1928 er nærmest en 
kettlov som gir Konge11 myndighet til 
sette forskrifter. Ved overføringen av 
bestemmelser til lovforslagets kap. 
komiteen funnet det nødvendig å få 
fyldigere bestemmelser. Det er f. 
slått at også dyrking av vekster som o:lil'llh!!ll, 
til fremstilling av bedøvende stoffer, 
under kontroll. En slik bestemmelse 
gere ikke vært aktuell i Norge,, idet 
har foregått dyrking av slike vekst,e,r. 
siste år har imidlertid en av vå:Jr:e !&ltmllal.,._ 
tiske fabrikker satt i gang dyrking av opihnBD
valmuer for fremstilling av morfin. l'iC)IDiU!Illl 
finner det helt naturlig, og det er også 
vendig av hensyn til de internasjonale 
enskomster, at vår lovgivning har beJsbi!mllll!!i
ser om at også slik virksomhet skal være 
den samme strenge kontroll som 
av bedøvende stoffer. Det er i komiteens, 
forslag også. forutsatt at fabrikker ,o," L 
skal tilvirke bedøvende stoffer som ~ 
av internasjonale bestemmelser, skal ha 
skilt tillatelse. Dette har ikke vært IOlrbeiSb!llill 
tidligere. ! praksis har imidlertid de a~ 
lige tillatelser til å. tilvirke gifter og ap!:llb!!D
varer ikke omfattet opium m. v. I 
har disse stoffer vært spesielt unntatt 
tilfelle hvor det ikke er fremkommet 
ning om at tillatelsen også må omfatte 
gruppe legemidler. Komiteen finner det 
Hg at tilvirkning av bedøvende stoffer SOlli 

underkastet internasjonale kontrollhes~ 
ser skjer etter særskilt tillatelse, kfr. 
slagets § 36. 

Som kjent foregår det et stadig stø.me 
bruk av bedøvende stoffer. I vårt land er 
problem lite sett i forhold til de dimea~ 
problemet har i andre og større land. n~~• 
myndighetene har dog registrert at mJisbmllr!lllt: 
også her har øll:ende tendens. En fyldig 
gjørelse om disse stoffer og om misbl"''llk:et 
dem er inntatt i Ot. prp. nr. 52 - 1957 
førte Ul vedtak av lov av 28. juni 1957 
endringer i lov om legers rettigheter og 
ter. Det ble ved denne lovendring åpnet --eo•J!IIYK 
til å gripe inn overfor leger som kritikkløst 
skriver bedøvende midler. 

Helsemyndighetene arbeider til 
med saker om personer som misbruker 
vende stoffer. En antar derfor at det vil ~"' 
hensiktsmessig at det i loven finnes 
meiser som er rettet mot personer som l!:SW!tl[J:er 

seg disse stoffer på falske premisser,. og pe~ 
ner som uten lovlig hjemmel skaffer andre 
soner slike stoffer. Det vises tH lovforsl~ 
§§ 37 og 38 og de spesielle motiver till 
paragrafer. Uten å bryte med prinsippet 
lovbestemt taushetsplikt finner komiteen 
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loven bør gis klare bestemmelser om 
~IJiten fo,r medisinsk personale m. v. til å gi 

om. misbruk eller ulovligheter det i 
""'-"U""~Il!le .. medfØ·r blir kjent med. Meldingen skal 

til ov~erordnet helsemyndighet. Helse~ 
relrtø,reriK adgang til å sende disse opplysnin

leger og apotek bør være tydelig fast~ 
i loven. 

l relasjon til taushetsplikten er opplysninger 
og rettsvesen vanskelitgere. Komiteen 

droftet dette spørsmål, men fremsetter 
forslag om. adgang for helsemyndighetene 

å gi slike opplysninger videre til politiet. 
forøvrig til de spesielle motiver til 

brennevin og vin til medisinsk bruk. 
lovgivning finnes særskute bestemmel

om spiritus,,. brennevin og vin til medisinsk 
Komiteen har sett det som en oppgave i 
mulig utstrekning å samle ane bestem

legemid]er o. I., også spesielle 
om visse grupper innen dette 

og har derfor foreslått at de gjel
bestemmelser om sprit m. v. til medisinsk 

tas inn som et kapitel i det fremlagte ut
til lov om legemidler og gifter, jfr. kap. 
De gjeldende bestemmelser på dette om-

finnes i lov av 21. juni 1956. Som det sees 
lov forholdsvis ny. Ved overføringen 

om legemidler og gifter er bare foretatt 
mindre justeringer av bestemmelsene. 

for så vidt til de spesielle motiver. 

Plantevernmidler. 
JmntroB med alle plantevemmidler som 

Laudbruksdepa.rlementet har gjennomført, 
l'llv•w·O'"""' på § 2,. annet ledd i lov av 24. juni 1938 
<Jm innfø·reel av .apotekvarer og gifter m. v., 

også Handelslovens § 100 c. Det er foran 
«Omfanget av lovrevisjonen» fremholdt 

komiteen mener at slike bestemmelser ikke 
hjemme i apoteklovgivningen. Som 

nevnt i kap. «Lovens formål» er formålet med 
den lov om legemidler og gifter m. v. som 
komiteen fremlegger forslag til, ut fra rent 
helsemessige hensyn å skaffe grunnlag for en 
effektiv kontroll med aU omsetning av lege
midler, gifter og helsfarlige stoffer, og muli~ 
gens også visse andre varer til spesielt medi~ 
sinsk bruk. Denne lov bør etter komiteens 
oppfatning i sin helhet administreres av helse
myndighetene. Den kvalitetskontroll med 
plantevernmidler som er ønskelig .ut fra land
brukshensyn ligger utenfor det formål som i 
første rekke skal tilgodesees ved den nye lov. 
I visse henseender er landbruksformålene og 
helseformålene motsatte, idet landbrukets 
interesser antakelig tilsier at omsetning av 
plantevernmidler bør fremmes og øke, mens 
helsemyndighetenes interesser går i retning av 
å innskrenke omsetningen av giftige og helse~ 
farlige stoffer. 

Plantevernmidler omfatter ikke bare varer 
som må ansees som gifter eller helsefarlige 
stoffer, men også varer som ut fra helsemes
sige betraktninger må ansees som belt uskade
lige ener ufarlige. Å trekke adgangen til å føre 
kontroll med hele denne varegruppe inn under 
loven, ville medføre en vesentlig utvidelse av 
lovens ramme og virkeområde. Det ville være 
et prinsipielt brudd med lovens ellers klare 
formål og forutsetninger, og kan ikke by på 
praktiske fordeler. 

Komiteen har ved sitt lovforslag skaffet 
hjemmel til, ut fra helsemessige hensyn, å føre 
kontroll med omsetningen av giftige eller 
helseskadelige plantevernmidler, men har ikke 
skaffet hjemmel til, ut fra landbruksinteresser, 
å føre alminnelig kontroll med aUe plantevern~ 
midler. Etter komiteens oppfatning bør slik 
hjemmel skaffes i annen lov som administreres 
av Landbruksdepartementet. En særskilt lov 
om plantevernmidler og forskrifter gitt i hen~ 
hold til slik lov, bør dog så langt råd er sam
ordnes med bestemmelsene om gifter og helse
farlige stoffer. 

Spesielle motiver til de enkelte paragrafer i forslag til lov om 
legemidler og gifter m. v. 

Til § 1. 
Her er kort angitt rammen for hva loven 

C!I:Dhand~er. 

Ti,l § 2. 
Når helsemyndighetene etter foretatt medi

vurdering finner å kunne gi uttrykkelig 
l:)e!IU:DUnelse om at næringsmidler med et visst 
nu .. ,u.u:tFJL a.v giftig stoff kan tillates solgt bør 

disse varer være helt unntatt fra de særskilte 
bestemmelser i giftlovgivningen. Også etter 
den någjeldende lovgivning har det vært nød~ 
vendig å gi forskrifter om at visse slike næ
ringsmidler ikke skal regnes som «apotekvarer 
og gifter». Som eksempel kan nevnes mel med 
innhold av visse melforbedringspreparater; 
saltblandinger med innhold av jod, mineral
vann med innhold av koffein, visse konserve-
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rlngsmi.dle:r o.s.v. En generell regel om at loven 
om legemjdler og gifter ikke skal gjelde for 
slike varer antas å være mer hensiktsmessig, 
men forutsetningen herfor må være at helse
myndighetene har vurdert og tatt standpunkt 
til at varen ikke kan ansees helseskadelig, og 
fører kontroll med varen i henhold til nærings
middellovgivningen. 

For dyrefor kan liknende forhold gjøre seg 
gjeldende. Blant annet kan dyrefor tilsettes 
små mengder av antibiotica i henhold til 
bestemmelser som er gitt av Landbruksdepar
tementet. Også slike varer bør kunne holdes 
utenfor lovbestemmelsene om legemidler og 
gifter, men forutsetningen må være at helse
myndighetene har tatt standpunkt til om det 
er gitt tilstrekkelige forsiktighetsregler for å 
hindre helsefare. Avgjørelsen foreslåes derfor 
lagt til Kongen. 

Til § 3. 
I første ledd er inntatt en alminnelig defini

.sjon av «legemidler». Slik definisjon har tidU
gere ikke stått i selve loven, men ii forskrifter 
gitt med hjemmel i lov. Således er en definisjon 
inntatt i apotekhandelsplakaten. En Utt av
vikende definisjon er gitt i forskrifter av 27. 
september 1957 om rekvirerlng og utlevering 
av legemidler fra apotek. 

E:tter lo,vutkastet er det av avgjørende be
tydning om en vare regnes, som legemiddel eller 
ikke. Det ansees derfor påkrevet å gj en legal 
defiinisjon av hva begrepet skal omfatte, og 
denne definisjon bør inntas i selve loven, ikke 
overlates til .administrasjonen. 

I en slik definisjon er det ikke mulig å gå 
ut fra stoffenes art eller kjemiske og fysiske 
egenskaper. Det kan ii det hele tatt ikke på slikt 
grunnlag trekkes noen absolutt grense mellom 
visse stoffer som er legemidler og andre som 
ikke er det. Nær sagt hvilket som helst stoff 
kan anvendes som legemiddel, og på den annen 
side kan ethvert stoff som vanligvis brukes 
som legemiddel også leilighetsvis nyttes til 
andre formål. Det er altså anvendelsen,. ikke 
stoffets art, som gjør det til et legemiddel. 
Dette er i definisjonen uttrykt ved ordene 
'Lskal 11yUes til». Det som det kommer an på 
i denne forbindelse er i.kke hva kjøperen fak
tisk vil bruke varen til, men hvorledes selgeren 
(tilvirker eller kjøpmann) byr frem varen. 
Bringer han varen i handelen som legemiddel, 
må han følge bestemmelsene herom i lovens 
kap. U-VIII og§ 46. Angir selgeren ikke selv 
at var::.m er et legemiddel, har han i alminne
lighet ingen plikt til å undersøke hva mottake
ren akter å. bruke den til. Selgerens plikt til 
ikke å fremby varer som legemidler fremgår 
forøvrig av §~ 45-47 om reklame. 

Med «stoffer» menes entydige kje~ 
fer. «Droger» betegner forskjelli.ge rAilb:illii!'!IJ' 
fra plante- og dyreriket, som nyttes ~ 
midler eller til fremstilling av legemlidlelr. 
inneholder flere forskjellige kjemiske ·Bb:liftE 
ofte i noe varierende mengder. «Prepara~ 
enten enkle stoffer eller droger som er spiNIIIII 
tilberedt til bruk som legemidler eller Dll"lDii!ll• 
ter som er sammensatt av flere foJmli~-
stoffer eller droger. 

Apparater, instrumenter, sykeplei~. 
forbindingssaker o. l. gjenstander komme:r 
inn under betegnelsene «Stoffer, droger 
preparater» og faller derfor utenfo,r bel!11'1Bd 
q-Jegemidler». 

At både forebyggende, helbred,ende og 
rende midler må regnes som legemidle:r el" 

sagt. 
Smertestillende midler bør ansees, som 

midler, selv om den tilstand som ff"lEmlitalllllr 
smertene ikke er sykelig (menstr~ 
smerter, fødselssmerter). 

Stoffer m. v. som brukes for å påviiøe 
dom ved undersøkelse av pasienter - ll:lii~UUJUIB!t 
diagnostika ~ bør også regnes som Ie§=-lllill!l
ler, selv om de ikke har noen folret,Y!:fll!lllld~&, 

helbredende eller lindrende virkning. 
gjelder f. eks. røntgenkontrastmidler, tu.J8Rit 
lin og liknende til innvortes eller 
bruk, derimot ikke kjemikalier som bare 
i laboratoriet, ikke på pasienten selv. 

Definisjonen i § 3, første ledd svarer 1 
teten meget nær til de definisjoner som 
gere er gitt i forskrifter, og til den pn•• 
som administrasjonen på. grunnlag herav 
fu]gt. Den er så vidt skjønnes også i 
overensstemmelse med vanlig språkbruk. 
hva folk flest vU anse som legemidler. fll'o.ftllllllll 

vil bestemmelsen bare gjelde i forhold til 
om legemidler og gifter, men kom.ib~en f\!Jrl. 
utsatt at den i praksis også skal bl'llkleø i 
hold til apotekloven. I relasjon til annen. 
givning, hvor ord.et «legemidler» er brukt 
den antakelig kunne få analogisk anvende!&&. 

I det hele tatt må det antas at en slik 
Iovsatt definisjon vil gii større sikkerhet og~ 
artethet i fortolkninger og avgjørelser på 
område. 

Komiteen regner med at de tvilsspø~ 
som reiser seg i konkrete tilfelle stort sett 
kunne løses ved en praktisk fortolknm.g 
§ 3, første ledd. Men en er fullt klar O\'er 

det finnes ikke så få grenseområder hvor &1"

gjørelsen kan være tvilsom eHer vanskelig. 
kan derfor være behov for utfyllende belsrte~ 
meiser i visse tilfelle. Disse vH kunne 
Kongen med hjemmel i § 3 annet ledd:. 
slike bestemmelser kan tvilsspørsmål om 
vare kommer inn under definisjonen eUer 
avgjøres en gang for alle. 
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varer som fortrinnsvis anvendes som 
llell~am:llle·r, og som i alminnelighet ansees som 

k.an imidlertid også ha en viss 
hi!!!iiii!T!ADJ~t: anvendel:se tU andre formåL Det vil 

være uhensiktsmessig at det gjelder 
fOII!'Bill~jeillill!fe regler for tilvirkning og salg av 
~ vare, ettersom den skal nyttes til det 

diet annet fonnål. I slike tilfeUe kan 
etter pkt. 1 i annet ledd bestemmes at 
~ alltid skal ansees som legemiddel etter 

lov. 
den annen side finnes det varer som for
kiom.mer inn under definisjonen av lege

lfiiiGDer,, men som av praktiske grunner ikke bør 
acanæ inn under alle de regler som gJe]der for 

va:rer. I så fall kan det etter pkt. 2 
æmm~»Æ~S1 at varen ikke skal regnes som lege-

Bestemmelsene i annet ledd tar således sikte 
å :avbøte de ulemper som kan følge av en 

1lti:vbent ordfortolkning av definisjonen 
~-~ledd. 

Til § 4. 
,er neppe praktisk mulig i lovs form å. gi 

a:ttømmende generell definisjon av hva som 
l regne som gift eller helsefarlig stoff. Det 
æppe noen annen farbar vei enn å utfer

ltster over hvilke s.toffer eller varegrup
per" m. v. som skal ansees som giftige eller 
~lige. Ordningen blir altså for disse 
·~ 10m før,. men da Ustene i fremtiden bare 

omfatte giftige og helsefarlige stoffer, 
Iktene enk~ere og lettere å an•;ende enn 
nlivær·ende Apotekhandelsplakat som også 

om.tatter andre «apotekvarer», (herunder også 

T~l §§ 5 og 6. 
vises til avsnittet «Hvilke varer loven 

~kal omfatte» :i. de alminnelige motiver. 

Til § 7. 
Bestemmelsen svarer i det vesentlige til 

~melsene i lov av 3. juli 1914, jfr. av
IID:ittet om tilvirkning i de alminnelige motiver. 

bar en a:v praktiske grunner skilt mellom 
øelve tUvirk~rtillatelsen og godkjenningen av 
r.11en ansvarshavende. Etter nåværende regler 
utJJt.edes ny tilvirkertillatelse ved skifte av 
IUli:IWB.røhavende. 

Til § 8. 
Det viiæs til avsnittet om tilvirkning i de 

alminnelige motiver og mindretallets dissens 

Den någjeldende bestemmelse om at lege
midJer oom er opptatt i farmakopeen, ba:re 
skal ttlv1rkes på apot·ek, er i prinsippet opp
rettholdt, men med sterke modifikasjoner. For 

det første skal regelen etter første ledd bare 
gjelde legemidler som «i henhold til farma
kopeen» skal tilberedes på apotek. Det er altså 
forutsatt at det i selve fannakopeen (eller i 
forbindelse med godkjenningen av den) kan 
treffes bestemmelse om hvilke farmakope
preparater som skal komme inn under bestem
melsen, og det er full anledning til allerede på. 
dette stadium å unnta visse preparater. Dertil 
har departementet i annet ledd fått generell 
adgang til å gjøre unntak i det enkelte til
felle. Slikt unntak forutsettes gjort etter søk
nad fra tilvirkere som ønsker å ta opp slik 
produksjon, og det forutsettes at spørsmålet 
om å pålegge vedkommende også å tilvirke 
visse andre farmakopepreparater da tas opp 
samtidig. Pålegget kan bare gjelde andre 
preparater som er opptatt i farmakopeen, og 
det må være preparater av samme legemiddel
form. Legemiddelformer er f. eks. ampuller, 
ekstrakter, piller, tabietter, o.s.v. Nærmere 
definisjoner av de forskjellige legemiddelfor
mer er vedtatt av Den nordiske farmakope
nemnd og forutsettes inntatt i den neste 
farmakope, jfr. § 23. 

TiZ § 9. 
Det vises til avsnittet om tilvirkning i de 

alminnelige motiver. Bestemmelsen svarer til 
de någjeldende regler. 

Til § 10. 
Her er inntatt nærmere regler om den 

ansvarshavendes plikter. De tilsvarende be
stemmelser finnes nå spredt i forskjellige 
forskrifter og er ufullstendige i flere hen
seender. 

Til § 11. 
Tilvirkertillatelser som gis etter lov av 3. 

juli 1914 kan etter lovens § 4 «når som helst 
kalles tilbake». Komiteen har ikke funnet å 
kunne fo:res]å opprettholdt denne drastiske 
regel som tilsynelatende overlater de farma
søytiske fabrikkers eksistens helt til admini
strasjonens forgodtbefinnende. Det må selv· 
sagt foreligge vektige grunner for å gå til inn· 
dragning av en tilvirkertillatelse og en har 
funnet å burde angi disse grunner i loven. 

Bestemmelsene må sees i sammenheng med 
§ 63 som medfører at tilvirkerens rettigheter 
og plikter kan endres ved ny lov eller nye for
skrifter. Etter samme paragraf vil tillatelsen 
også kunne gis for begrenset tid. 

Til § 12. 
I første ledd er inntatt alminnelig forbud 

mot salg, innførsel og utførsel av legemidler 
uten lovlig hjemmel. Apotekenes salgsrett 
fremgår av apotekloven. Norsk Medisinal
depots rett til salg, innførsel og utførsel er 
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fastsatt i egen lov. I apotekloven er også. inn
tatt hjemmel for legers og veterinærers salg. 
Alt annet salg kommer inn under loven om 
legemiidler og gifter. 

Ulovlig handel med legemidler vil i almin
nelighet kommø inn under § 12 og straffes 
etter § 64, selv om også. andre me!'e spesielle 
paragrafer er overtrådt. 

Bestemmelsen i annet ledd sikter til varer 
som ii allminnelighet må ansees som legemidler, 
men som også har en viss anvendelse til andre 
formål. 

Til § 13. 
Det vises til det so.m er sagt i de alminnelige 

motiver i avsnittet om Salg, innførsel og ut
førsel. Komiteen har ikke funnet å kunne gi 
nærmere regler i selve loven om hva slags 
legemidler som skal kunne selges i detalj fra 
alminneliige kjøpmenn, idet dette må være 
gjenstand for faglig medisinsk og farmasøy~ 
tlsk vurdering, og altså overlatt til administra
sjonens skjønn. 

All oppdeling, avveiing, pakking og signe
ring av legemidler bør foregå under kontroll 
av faglært personalø i apotek eller farmasøy
tiske fabrikker. Legemidler som selges hos 
alminnelige kjøpmenn må derfor etter annet 
ledd foreligge pakket og signert i fullt bruks
ferdig form og bare utlever,es i apotekets eller 
tilvirkerens uanbntdte pakning. 

Til § 14. 
Bestemmelsene om tilvirkeres salgsrett er i 

reaHteten som før, jfr. handelslovens §§ 39 og 
101, men har fått en enklere form. 

Til § 15. 
I bestemmelsene av 27. september 1957 om 

Norsk Medisinaldepots enerett er det ikke 
gjort noen generelle unntak for salg av lege
m i d l e r fra kjøpmenn. Men etter § 1 siste 
punktum i lov om Norsk Medisinaldepot er det 
i noen ganske få tilfelle av praktiske grunner 
gjort spesielle unntak. Hjemmel for slike 
salgstillatelser bør finnes i loven om legemid
ler og gifter, selv om. det bare blir bruk for 
den i unntakstilfelle. 

Det ansees ikke nødvendig å fastsette nær
mere vilkår i loven for de få tillatelser det her 
blir tale om, idet en forutsetter at administra
sjonen i hvert enkelt tilfeHe stiller de nødven
dige krav om fagkyndig ledelse. 

Til § 16. 
De legemidler som omhandles i denne para

graf har hittil bare i liten utstrekning vært 
solgt gjennom apotek (unntatt plasmaerstatø 
ninger). Infusjonsvæsker, som saltvann· og 

glukoseoppløsninger m. fl. har sykeb:llll!lelltl 
stor utstrekning Jaget selv. Blod Ul bllmdciWilllr-
føring leveres til sykehus enten av bltMiirl'lflllllllll'1• 
selv eller fra «blodbanker» knyttet til lilltl!ll'llll 
sentrale sykehus eller institutter. 
gasser og radioaktive stoffer til 
bruk fås fra tilvirkere eller fra kjøpmeg, 
etter Apotekhandelsplakatens avdel.ing 
tillatelse til salg av slike varer. SaJlg ,gJI!!GM!!Il 

apotek av disse midler er som regel 
siktm.essig på grunn av varenes art, ø.Q;ii!GJiiliiiiP. 

het, lagringsforhold eller andre spesielle 
hold. Blant annet er det av medisinske 
ner ofte ønskelig at sykehus som brnkfl!' 
midlene står i direkte kontakt med il!:'lii:Biil& 
Det dreier s.eg om ren «sykehusmedisbl:r. 
bare leveres til sykehus, poliklinikker og 
nende, ikke til det alminnelige publikum. 

Loven bør legge forholdene slik til 
distribusjonen av de nevnte legemidler 
ordnes på den måte som til enhver tiid ~ 
mest formålstjenlig, og må da også gi 
mel for å tillate salg fra tilvirkere 
sykehus og andre medisinske institusjoner~ 
legemidlene også kan leveres fra apotek 
Norsk Medisinaldepot følger av 
og Medisinaldepotloven. Levering til 
alminnelig legepraksis må i tilfeUe 
nom apotek. For enkelte av varene kan 
busjon gjennom Norsk Medisinaldepo't 
lite hensiktsmessig. I såfall bør t:ilJIIIIII 
kunne gis til kjøpmenn. Hjemmel 
tatt inn i annet ledd. Det forutsettes at 
bare blir tale om enkelte spesialforre~, 

Til § 17. 
De farmasøytiske fabrikker har etter 

dende bestemmelser om Norsk Medisinaldepots 
enerett adgang til å innføre visse råvarer m. 
som ellers kommer inn under depotets 
rett. Som nevnt i de alminnelige motiver m,~~• 
komiteen at denne ordning bør oppretth.oikies. 
og den nødvendige hjemmel herfor er "~li~"" 
i § 17 første ledd. 

For utførsel er tilsvarende hjemmel ~-~"~•"' 
il annet ledd. 

Bestemmelsene går ikke lenger enn det lillQa 

departementet også etter gjeldende regief' .,... 
tas å ha adgang til, jfr. § 1 siste ledld i IQ!It 
om Norsk Medisinaldepot. 

Til § 18. 
Etter lov av 24. juni 1938 kan ap'o,teln~"" 

og gifter som er unntatt fra Norsk MEl<Hiilia:RJ.., 
depots enerett innføres av kjøpmenn 80illt 
rett til å selge dem, av håndverkere, .u-..u·n'""'",.._ 
ter og industridrivende som bruker dem 801/a 

råstoffer eller tekniske hjelpemidler i ~rtnfi~ 
ten, av styrere av vitenskapelige anstalter 
laboratorier, og av andre persouer eUer 
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l e g e m i d l er som i henhold til gene
beøtemmelse.r er unntatt fra depotets ene
er f. t. bare visse rå varer til den farma

-vtiial~ø in·dustri, (jfr. § 17), sera og vaksiner 
Y. som innføres eller utføres av offentlig 

laboratorier m. v. (jfr. § 40) og 
a:v de varer som er nevnt i § 1·6. 

:nevnte paragrafer gir tilstrekkelig 
lljemlDei til å ordne disse forhold. Unntaksvis 

vartg.e innførselstillatelser også for visse 
legemidler eller til andre bedrifter enn 

øom er nevnt foran. Dessuten gis det et 
P,I!Jllll>e .stort antaU engangstillatelser for inn

av enkeltpartier av legemidler. De fleste 
--~''""'"'""' pasienter som får tilsendt småpakker 

legemidler fra utlandet som gave, eller 
som får spesielle legemidler til under

IIØilæbse m. v. Også de farmasøytiske fabrikker 
har leilighetsvis bruk for mindre 

-~~~j~~r av et legemiddel som ikke er i han
her, og som de ikke har alminnelig inn

fØI~I8t1UlitE~rse for. Leilighetsvis gis også lik
utførselstillatelse:r .. 

K()Dl:ilte:en antar at ane de tilfelle det her er 
om kan ordnes, ved særskilt innførsels

utførselstillatelse fra departementet. 
når det gjelder kjøpmenn som unntaks

fir øa.lgstillatelse etter § 15 bør det tref
~~~ær:ølialt avgjørelse om tillatelsen skal med~ 

rett til innførsel eUer utførsel. Det ansees 
nødvendig å spesifisere de forskjellige 

i loven, idet alle tillatelser som det er 
for kan gis i henhold til den foreslåtte 

Til § 19. 
Bestemmelsen svarer til § 2 i lov av 24. jurii 

Full deklarasjonsplikt for legemidler 
vært gjeldende siden 1938 og må opprett-

Til § 20. 
l e:nkeUe tilfelle kan det være hensiktsmes~ 

f,or tilvirk·er.en eller selgeren å overlate 
pakkingen av varen til andre. Bl. a. kre

YE!"r visoo spesielle pakningsformer særskilt 
som det bare lønner seg å anskaffe 

produk.sjonen eller omsetningen er rela
øtor. Det er ingen grunn tn å forby slik 

bcrtøetting av pakk.i:ngen, men det må sørges 
f,or at nødvendige forholdsregler er tatt for å 
l:ikre mot forveksli!nger, feilsignering og lik-

Slike ordninger bør derfor være god
av departementet. Det vises forøvrig 

til at den godkjente ansvarshavende for til
'rirknlngen etter § 10 skal sørge for at pak
""u·#1!j,""''" f,oregår på faglig forsvarlig måte, og i 
~ar Illled gjeldende bestemmelser. Bort
-""'uJLK av pakkingen vil ikke frita ham for 

ansvar. 

Til § 21. 
Tilsvarende fullmakt til å gi nærmere for

skrifter har Kongen eller departementet også 
etter gjeldende lovgivning, se handelslovens 
§§ 100 og 101, lov av 24. juni 1938 § 6 og lov 
om tilvirkning av 3. juli 1914 § 4. 

Til § 22. 
Etter innførselsloven av 1904, som ble opp

hevet ved Spesialitetsloven av 1928, var det 
adgang til å utferdige forbud mot bestemt 
angitte legemiidler i visse tilfeUe, se innlednin
gen til avsnittet om farmasøytiske spesial~ 
preparater i de alminnelige motiver. Tilsvaren~ 
de bestemmelse ble ikke inntatt i loven av 
1928 eller i lov av 24. juni 19<38. Med den 
strenge kontroll som nå gjelder for farmasøy
tiske spesialpreparater er også behovet for å 
utferdige slikt forbud mindre, men i enkelte 
tilfelle har det vist seg ønskelig å kunne 
gjøre det. Praktisk betydning vil bestem
melsen bare ha for legemidler som ikke 
selges som spesialpreparater. Den medisin
ske vurdering som må foretas av legemid
lene vil være av liknende art som den vurde
ring Spesialitetsnemnden skal foreta for 
spesialpreparater. Spørsmålet vil ofte også ha 
sammenheng med at et tilsvarende spesial· 
preparat ikke godkjennes fordi det mangler 
medisinsk berettigelse, jfr. § 27. Det er derfor 
naturlig å innhente uttalelse fra Spesialitets
nemnden. 

Til §§ 23-24. 
Det vises til de alminnelige motivene, av

snittet: Farmakopeer o. l. 

TiZ "§ 25. 
Som uttalt i de alminnelige motiver s. 18 

og komiteens Innstilling I s. 33 mener komi~ 
teen at formelsamlinger m. v. som utgis 
til veiledning for leger m. fl. bør være god
kjent av helsedirektøren selv om de ikke kom~ 
mer inn under reklamebestemmelsene i § 45. 
Dette bør imidlertid bare gjelde formelsam.lin
ger som utgis av de næringsdrivende eller 
deres organisasjoner. Lærebøker, håndbøker 
og vitenskapelige verker må selvsagt ikke 
være gjenstand for slik godkjenning selv om 
de gis betegnelsen «formelsamling». . . 

Formelsamlinger og liknende som utgts til 
veiledning for apotekere og apotekpersonale, 
kommer heller ikke inn under bestemmelsene 
i denne paragraf og trenger ingen godkjen
ning. 

Til Kap. V. Farmasøytiske spesialpreparater. 
Det . vises til den utførlige utredning i de 

alminnelige motiver. I tillegg hertil skal bare 
omtales noen spesielle punkter. 
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Til § 26. 
Definisjonen av «farmasøytiske spesialpre

parater» er i forhold. til någjeldende defini
sjon i loven av 24. juni 1938 § 4 endret på 
følgende punkter: 

Den nåværende definisjon omfatter dege
midd,el og annen apotekvare .. når bruken av 
varen inngår som ledd i behandling eller 
legemlig undersøkelse av en pasient». Etter 
definisjonen av legemidler i lovforslagets § 3 
er det tilstrekkelig å bruke ordet «legemid
del». Noen realitetsendring betyr dette ikke. 

Ordene «som ikke er fremstillet i apotek» 
er tilføyet da komiteen som nevnt i de almin
nelige motiver er kommet til at apotekfrem
stilte preparater i alminnelitghet ikke skal 
komme iinn under bestemmelsene om spesial
preparater.. Apotekfremstilte legemidler vil 
altså være under kontroll i henhold til apotek
loven mens fabrikkpreparatene kontrolleres 
etter loven om legemidEer og gif.ter. 

Resten av første ledd er med små redaksjo
nelle endringer som før, men en har utelatt 
ordene «og som er nærmere kjennetegnet ved 
sin form og innholdets mengde», idet de ikke 
synes å ha noen særskilt betydning. 

I § 4 i loven av 1938 er det gjort to unntak 
fra definisjonen. Det ene gjelder visse apotek
fremstilte prepar.ater og faUer bort når disse 
ikke tas med i selve definisjonen. Det annet 
unntak er «sera, vaksiner og andre bakterio
logiske preparater som er fremstillet ved et 
av Statens laboratorier». Så vidt skjønnes var 
det ikke prinsipielle men rent praktiske hen
syn som førte til at disse legemidler ble unn
tatt. Deis anså man. særskilt kontroll av disse 
preparater unødvendig, når de var fremstillet 
ved statens egne laboratorier, dels var det 
fordi ko·ntroll-Iaboratorlet ikke var utstyrt 
for kontroll av slike produkter. Bestemmelsen 
medfører at utenlandske sera og vaksiner må 
anmeldes· og registreres, mens de innenland
ske er fri. Innførsel og distribusjon av uten
landske sera og vaksiner foregår imidlertid 
også i det vesentlige gjennom statens labora
torier, og det synes å være liten grunn til å 
stille dem i noen annen klasse enn de norske 
når det gjelder :registrering. 

Spørsmålet om i hvilken utstrekning sera og 
vaksiner skal anmeldes, godkjennes og regi
streret:J, bør i aHfaH ikke ordnes ved at de 
unntas fra selve begrepsbestemmelsen av 
«farmasøytisk spesialpreparat». Trenges det 
aærregler om dem bør disse gis i bestemmel
sene om anmeldelse og registrering m. v. -
ikke i definisjonen. 

Etter annet ledd er det adgang til å be
stmrmne at visse a.potekfremstilte preparater 
skal regnes som spesialpreparater. Det gjelder 
bare preparater som er fremstUlet i produk-

sjonsapotek og av dette leveres i 
som er bestemt for den enkelte foJUdllfl!lil'. 
Slike preparater vil kunne stå så D;~~R; 
fabrikkfremstilte s.pesialpreparater at 
naturlig å behandle dem ens. Preparater 
bare selges fra tilvirkerens eget apotek 
ikke kunne trekkes inn under bet:JteDIII!ela• 
i dette kapitel. 

Tredje ledd svarer til tidUg:er:e be!~tem~l!lela~~r. 

Til'§ 27 .. 
Første ledd svarer til § 3, før,ste ledd i 

av 1938. «Godkjenning» foreslås brukt istad• 
for «tillatelse». I de gjeldende forsk:rll.ftler 
30. juni 1941 er det truffet bestemmelser 
visse unntak f:ra registrerings,pll.k.ten, bl. a.. 
gamle folkemedisinske preparater. ~og 

begrensete mengder av bestemte 
til klinisk prøving eller til bruk for en eaal: 
pasient. Slike unntak må også kunne 
i forskrifter som gis etter den nye lov,,. 011: 
går ut fra at det om nødvendig ogsA. 
gjøres unntak for sera og vaksiner m. v .. i 
utstrekning det ansees hensiktsmessiz 
merknadene til § 26. Den formulering beldl!lllllll!
melsen har gir etter komiteens mening adiPIII' 
til å gjøre visse unntak uten at dette 
trykkelig i lovteksten. 

Etter gjeldende bestemmelser omfatt&.r 
latelse og registrering både preparatets 
navn og pris. Den foreslåtte formuleriol 
later særskilt godkjenning av selve prep~• 
tet, av dets navn og prisen. 

Om annet ledd vises til avsnittet «R~eg:id""· 
ringsgrunnlageb i de alminnelige 
hvorav fremgår at det er dissens om ,deiJ'IIII: 
bestemmelse. Mindretallets forslag er ~.Jt:.t.~~~;:~:u. 
side 48. Den tilsvarende bestemmelse i 
annet ledd i loven av 1938 nevner som 
streringsvilkår en del forhold som 
ikke har funnet grunn til å ta med i lo~ 
slaget da de naturlig hører hjemme i fm!'Slimlf~ 
ter. Det gjelder f. eks. emballasje og 8J11H'11t 
pakningsutstyr, bruksrettledning, 
m. v. som det kan gis nærmere regler om etter 
§ 31. 

Til § 28. 
Det vises til avsnittet om Registrert:~ 

grunnlaget i de alminnelige motiver. Som dør 
er nevnt er det dissens vedkommende raJI'Wit'illl 
ledd. Mindretallets forslag er gjengitt &. 

Til '§ 2'9!. 
Det vises til avsnittet om Prisvurderi~ 

i de alminnelige motiver. 

Til '§ 30. 
Om første ledds første punlrtum. vises til 

avsnittet Registreringsperioden. Det er U11!18eDB 

om perioden skal være 5 eller 10 år. 
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BeiStl:m:me,lsen i annet punktum hindrer at 
e:apu:g registrert preparat blir nektet for

-.".,., __ fordi preparatet etter at det ble regi~ 
er oppført i farmakopeen eller annen 

-.d!l-.:-co-L fonnelsamling, ener fordi utviklingen 
har ført til at preparatet lett kan 

fn!~J:Uitilles i apotek. Den i annet ledd foreslåtte 
til å gi midlertidig godkjenning for 
tid enn vanlig, kan i enkelte tilfelle 

'lrll!!ll"e pl'aktisk .. 
l tredje ledd er fastsatt vilkårene for til~ 

lrdælælling av en meddelt godkjenning. Den 
lllø:jeldende bestemmelse lyder: 

noen av de krav som er satt for til
Jat:e:;bøeJ:t, ikke overholdt, faller tillatelsen 

Komite,en mener at de grunner som kan 
lll!liled:føre tilbakekalling bør presiseres i selve 

•Qig at tillatelsen ikke bør falle bort 
IIØlltcø:nalti:Slbt, men ved et administrativt vedtak. 

realiteten er det denne fremgangsmåte som 
llllll"'nr"'!RI nå. I de fleste tilfelle er det forøvrig 

selv som trekker preparatet til
enten av seg selv eller etter henstilling 

Speøialitetskontrollen når det ikke lenger 
llllliee8 medisinsk berettiget. 

TU § 31. 
i fØrste ledd foreslåtte hjemmel for å 

.forøkrlfter går ikke lenger enn etter gjel
l·OrVgivning. 

&øtemmelsen i annet ledd er ny. Det vises 
til de alminnelige motiver s. 31. 

A"'iftsbestemmelsene i tredje ledd svarer 
"'cJetdende bestemmelse i § 3 siste ledd 

.lorea av 1938. 

Til §§ 32-33. 
vises til avsnittet «Registreringsmyn-

'ftl Kap. VI .. O·pium ag andre bedøvende 
midler. 

er vanskelig å finne en fullt dekkende 
f.ellesbetegnelse for de legemidler som skal 
JtOJr!IU!e inn under dette kapiteL 

N .a. r k o ti k a, narkotiske midler er vel det 
er mest brukt og svarer til «narcotic 

som er brukt i den engelske tekst til 
av de internasjonale overenskomster om 

1Uke stoffer. Narkoman er også brukt i lov
som betegnelse på en person som 

mni!d'il""'ttrP'I" disse stoffer, jfr. lov av 26. februar 
om. Edruelighetsnevnder og behandling 

av drlk.kfeld.ige og narkomane. (I selve lov
tekste'll tales imidlertid bare om «personer 

misbnJLk,er alkohol ener andre berusende 
bedøvende midler»). Flere av de stoffer 

!IIO!m. det gjelder har imidlertid ingen «narko
( d .. v. egentlig si søvndyssende) virk

men virker tvertimot oppkvikkende. 

E u f o r i s e r e n d e stoffer gir riktigere 
uttrykk for stoffenes. virkning. De fremkaller 
nemlig en særskilt form for velvære, som 
medisinsk kalles «eufori», eller de motvirker 
smerter og ulystfølelse. Avledninger herav, 
(eufomani, eufoman) er atskillig brukt i nyere 
medisinsk litteratur, I Danmark er «eufori~ 

serende stoffer» brukt i lovgivningen om disse 
stoffer. 

R u s g i f t e r ble i 1930-årene forsøkt inn~ 
arbeidet i forskrifter og forvaltningspraksis 
vedkommende lov om opium m. v. av 1. juni 
1928, men har bare slått igjennom i noen 
·Spesielle forbindelser (apotekenes rusgift
protokoller o. I.) Rusvirkningen er ikke aUtid 
det karakteristiske ved stoffene, og det finnes 
andre stoffer (gifter) som også fremkaller rus. 
Det har også den svakhet at det direkte angir 
at stoffene har berusende virkning, og kan 
derigjennom oppfordre til misbruk. 

B e d øv e n d e mi d l er er brukt i lov av 
28. juni 1958 om endringer i lov om legers 
rettigheter og plikter. Heller ikke denne beteg
nelse er språklig helt dekkende, selv om det 
nok kan sies at midlene alltid har en b·ed:ø
vende eller sløvende virkning, enten spesielt 
overfor smerter, eller i videre forstand på de 
høyere hjernefunksjoner. Slmdevir kningene 
ved lengere tids bruk, henger nettopp sammen 
med den bedøvelse av reaksjonsevne og 
bevissthet som inntrer. Men det må erindres 
at det finnes et stort antall andre smertestil~ 
lende og bedøvende midler som ikke kan stil
les i klasse med dem det her er tale om. 

K o ro it e e n er blitt stående ved at en i 
denne lov bør bruke samme betegnelse som i 
loven om legers rettigheter og pUkter, neiDii~ 
«bedøvende midler». Det får så overlates til 
administrasjonen å. avgjøre hvilke av de bedø
vende midler som skal komme inn under srer
regler i kap. VI. Hverken fremmedordene 
«narkotilm» eller «euforiserende stoffer», elle~ 
betegnelsen «rusgifter» synes egnet til bruk 1 

loven. 

Til § 34. 
Første ledd omhandler stoffer som konuner 

inn under de internasjonale overenskoiDst~r. 
Hvilke stoffer dette er avgjøres. int.erna;;:~ 
nalt gjennom Verdens Helseorgan1sasJ011

• • å 
· - l'ktet ttl avgjørelsen er truffet er Norge forp l -

gjennomføre restriksjoner m. v. på innførsel, 
utførsel og omsetning. f 

Når det kommer meldinger om at nye stof er 
skal være underkastet internasjonal kontroll, 
bør dette kunngjøres i Norsk Lovtidend. før 
de særlige lovregler, bl. a.. om straff og 1.n~
dragning (jfr. § 64 siste ledd og § 65 818 e 
ledd) trer i kraft. 
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Annet ledd gir hjemmel for å gjøre bestem
melsene i kap. VI gjeldende for bedøvende 
midler som ikke er undergitt internasjonal 
kontroll. Denne kontroll omfatter nemlig ikke 
aUe de midler som det ut fra rent innenland
ske forhold er ønskelig å bringe under kon
troll for å hindre misbruk. Således kan nevnes 
at amfetamin jkke er gjenstand for interna
sjonal kontron, men er og bør være undergitt 
særskilte regler innenlands. 

Om tredje ledd vises ti.l merknadene til 
kapitlet. 

Til§ 35. 
Bestemmelsen svarer i det ves,entlige til § 2 

i lov om opium m. v .. av l. juni 1Ø28, dog er 
bestemmelsen om dyrking ny, jfr. de alminne
lige motiiver. 

Til § 36. 
Om første ledd vises til de alminnelige 

motiver. 
I annet til fjerde ledd er inntatt en del 

bestemmelser som svarer til de internasjonale 
avtaler. Før sto det meste av dette i forskrif
tene, ikke i loven. 

Til § 37 .. 
Første ledd svarer til någjeldende bestem

melse i opiumslovens § 4, annet ledd, og er 
nødvendig i henhold til de internasjonale over
enskomster. 

Annet ledd er nytt og tar særlig sikte på å 
motarbeide misbruk innenlands. Det meste av 
dette misbruk .for,egår ved hjelp av i og for 
seg lovlige resepter som blir ekspedert fra 
apotek i samsvar med gjeldende regler. Men 
Helsedirektoratet har ofte kunnet konstatere 
at det blant misbrukere foregår en ikke ube· 
tydelig «tuskhandel» både med de utleverte 
legemidler og med reseptene. En særskilt lov
bestemmelse som gjør all slik virksomhet 
ulovlig synes å være på sin plass og kan være 
en støtte i myndighetens kamp mot misbruket. 

Til § 38. 
Personer som misbruker bedøvende midler 

søker ofte å unndra seg kontroll ved å oppgi 
falsk navn og adresse til legen. De søker også 
ved andre falske opplysninger å forlede legene 
til å utstede resepter. Legens vurd,ering av 
sykdommen blir derved utilstrekkelig, apote
kenes kontroU av reseptene svikter,. opplysQ 
ningene i rusgiftprotokollene bHr uriktige, og 
de tiltak Helsedirektoratet kan ta for å mot
arbeide misbruket blir illusoriske. Det kan 
og.så forekomme at personer som ikke selv 
misbruker slike midler ved falske opplysnin
ger skaffer seg forsyninger til ulovlig om.· 
setning. 

Forhold av denne art er f. t. ikk·e 
straffbare etter straffelovens be:stem~:aeiJall!lr 
om dokumentfalsk eller bedrageri. Dea 
som utsteder uriktige :resepter vil kaDiiilQ! 
kunne straffes, men ikke den som 
ham til det. 

Komiteen antar at en straffetrussel 
medvirke til å avholde folk fra å skaffe 
bedøvende midler under falske 
og vil kunne være en støtte for m~rncug'll.'!!eb!lllt 
i kampen mot misbruk. 

Til § 39. 
Lovbestemt taushetsplikt for leger. 

kere og annet medisinalpersonale ·er 
binder for at helsedirektøren får slike f&lltt!liii!R 
opplysninger om bestemte personers m·i~Rli'l•-• 

at han kan gripe inn for å bringe ve·(lB:,Ilm:m.s• 
de under medisinsk forsvarlig tUsyn. 
legen mener det vil være til pasientens 
beste at helsedirektøren får kjennskap 
holdene er han p.g.a. taushetsplikten aVBitlllN!It 
fra ~ gi melding. En typisk situasjon er 
legen ikke kan påta seg behamdling av pil.llllllt

ten med sikte på avvenning, uten å v:ære 
ker på at pasienten ikke får resepter pA 
vende midler fra andre leger. Skal dette 
gjennomføres må legen ha støtte fra 
direktoratet. I andre tHfeUe kan 
apotekere få kjennskap til smughandel 
nende ulovligheter som de ikke kan 
uten å røbe navn på pasienten. 

Innskrenkninger i taushetsplikten 
alminnelighet bare gjøres ved lov, og er 
gjort for meldinger til helS€myndigheteoe 
smittsomme sykdommer, og for visse 
sykdommer som det er av særlig bety~ 
bringe under helsemessig kontrolL 

Komiteen er kommet til at det i en 
strekning bør gjøres unntak fra 
plikten også når det gjelder misbruk av 
vende stoffer. Slikt misbruk medfører 
skadevirkninger både for den enkelte 
samfunnet at helsedirektøren bør få 
heter for å skaffe seg de opplysninger
trenger for å bringe personer som nø_, 
under for slikt misbruk under medisinsk 
troll og for å ta forholdsregler for å ftUid.li,. 
at misbruket brer seg. 

Første ledd gjr leger og andre adgang 
gi opplysninger til helsedirektøren, men .--~ 
ger ingen plikt til å gjøre det. Det 
altså til vedkommendes eget skjønn og •SU~~~r
vittighet om han vH underrette 
tøren eller ikke. Med den sterke s.tilling 
hetsplikten har hos de forskjellige 
utøvere, er det ingen fare for at meldinger 
bli sendt i utrengsmål, og komiteen går ut m 
at adgangen bare vil bli brukt når det 
å være til pasientens eget beste, eller <lrP.IIIr 
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Olm alvorligere tilfelle av ulovlig omsetning 
JUcne:.ooe. I praksis vil bestemmelsen anta

bare ha betydning for leger, apotekere 
amtet medisinalpersonale, men det er neppe 

til å stille andr·e som har taushetsplikt 
i DOe1l annen stilling. 
~~~~~ .. led.d omhandler helsedirektørens ad

til åk reve opplysninger. Ved ettersyn 
av apotekenes rusgiftsprotokoller,. ved hen8 

9!e:adel!!~err fra I·eger, pasienter, eller deres på
gjennom politiet og på annen må te 

Helløedirektorntet ofte opplysninger om 
mld!rrnlir eller overtredelser av opiumslovg.iv
aillg,~n. Me.n opplysningene er ikke tilstrekke

å gripe inn, og taushetsplikten er til 
Blf!ldJI''l"' for at de nødvendige supplerende opp

kan innhentes. Skal de forskjellige 
llillr'!ijii$Plll!m1U kunne løses på tilfredsstillende måte, 

helsedirektøren ha muligheter for å skaffe 
flrel!D det faktiske materiale han trenger, og 

mener at det ikke kan være noe å 
imrvfmd~e mot at leger, apotekere og visse 

pålegges å gi opplysninger til ham i den 
td:.lltrekniing det fremgår av annet ledd. 

Etter tredje ledd kan helsedirektøren gi 
han sitter inne med videre til 

og apotek. Dette gjøres også. i en viss 
llltatrekning nå, idet det henstilles til leger 

.apro·tek å vise forsiktighet ved forskrivning 

.rtJJeverlng av bedøvende midler til bestemte 
~er. Det er ønskelig å få klar lovhjemmel 

at dette kan skje uten hinder av taushets
Komiteen forutsetter at den som det 
ut melding om såvidt muUg blir under-

Komiteen bar overveiet om helsedirektøren 
bør få adgang til å gi opplysninger 
til politiet, men bar likke funnet å burde 

fN~lm.PJ forslag herom. En er oppmerksom på 
at samarbeid mellom helsemyndighetene og 
u""'n.u,._ i slike saker ofte kan være ønskelig, 
men finner at betenkelighetene ved å gjøre 
ytterligere innskrenkninger i taushetsplikten 
1!!1" for store. Etter komiteens forslag vil opp

ikke komme utenfor en begrenset 
krets av medisinsk personale som selv har 

taushetsplikt. Adgangen til å 
melde slike forhold til politiet bør ikke være 
·Yide1:"e for .misbruk av bedøvende midler enn 
f'IA;r det gjelder andre personlige helse- og 
•~domsforhold. 

T1Z kap. VII. Sera, vaksiner m.m. § 40. 
legemidler kan også nå leveres til 

IIIV~[Ph:tti'IL leger m. fl. direkte fra offentlige 
labora.to,rier (Folkehelseinstituttet, Veterinær
tnøtituttet m. fl.) i samsvar med gjeldende, 
f:Of'lltrifte.r. Ordningen er nødvendig og fore-

opp,rettho,ldt uten vesentlige endringer. 

Til kap. VIII. Spiritus, brennevin og vin 
til medisinsk bruk, §§ 41-43. 

Bestemmelsene svarer til de någjeldende, 
jfr. lov av 21 .. juni 1956, som foreslåes opp
hevet, og forskrifter av 1. mars 1957. Bestem
melsen i § 43 står nå i forskriftene, ikke i selve 
loven. 

Også de varer det her gjelder misbrukes, 
og merknadene til § 38 har gyldighet også på 
dette område. 

Til kap. IX. Visse varer som ikke regnes 
· som leg.emidler, § 44. 

Tilsvarende bestenunelse finnes ikke i nå~ 
gjeldende apoteklovgivning, og forslaget med
fører en ikke uvesentlig utvidelse av de vare
grupper som kan bringes inn under kontroll 
etter denne lovgivning. 

Det dreier seg om varer som ikke kommer 
inn under definisjonen av legemidler i § 3 
første ledd, men som i visse henseender står 
legemidlene nær og som bør være under kon
troll på grunn av deres medisinske virkninger 
eller egenskaper. Det kan imidlertid også 
være varer som formelt kommer inn under 
definisjonen av legemidler, men som vanskelig 
kan undergis alle de særregler som gjelder for 
tilvirkning og omsetning av legemidler, og som 
derfor etter § 3, annet ledd, pkt. 2 ved sær
skilt bestemmelse bUr holdt utenfor begrepet 
legemidler. Det kan også være grensetilfelle 
hvor avgjørelsen er tvilsom, men hvor det er 
klart behov for medisinsk kontroll selv om 
varen ikke regnes som legemiddel. Det av
gjørende vil i alle tilfelle være at det av helse
messige grunner er ønskelig å føre kontroll 
med varene og omsetningen, uten derfor å 
gjennomføre alle de regler som gjelder for 
legemidler. Etter gjeldende apoteklovgivning 
kan slike varer enten betegnes som «apotek
vare» med alle de følger det har for omset
ning m. v. eller de kan regnes som alminnelige 
handelsvarer, med den følge at de ikke kan 
gjøres til gjenstand for noen særskilt kontron 
fra helsemyndighetenes side. Denne ordning 
er stivbent og lite tilfredsstillende. 

Det er m.ange forskjellige og meget uens
artete varegrupper som kan tenkes brakt inn 
under den foreslåtte bestemmelse. En del 
eksempler anføres for å vise hva slags varer 
komiteen har tenkt på: 

Apparater, instrumenter og liknende til 
kirurgisk eller medisinsk bruk, særlig slike 
varer som må være sterile, utstyr for blod
transfusjon og liknende, suturmateriale m. m., 

Visse bandasje- og forbindingssaker, 
Visse sykepleieartikler, 
Desinfeksjonsmidler til medisinsk bruk, 
Konsepsjonshindrende midler, både kjemi
ske og mekaniske, 
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Kjemiske reagenser til medisinsk bruk, 
Tannfyllingsmateriale og liknende (kommer 

antakelig inn U_Uder definisjonen av legemid
ler, men selges for tiden ikke gjennom apotek). 

Briller, høreapparater og forskjellige pro
teser. 

Oppregningen er ikke uttømmende, og det 
er ikke komiteens mening å ta standpunkt til 
om det for tiden er behov for å gi forskrifter 
om alle de nevnte varer. Men administrasjonen 
bør ha adgang til å gjennomføre den kontroll 
som det til enhver tid antas å være behov for. 
Komiteen er kjent med at spørsmålet har 
vært reist før for en del av varene, og at det 
i visse tilfelle har vært mulig å gi regler i hen
:Pold til annen lovgivning (Sunnhetsloven av 
1860, næringsmiddelloven av 1933). De fleste 
av varene har imidlertid så stor likhet med 
legemidler at det synes naturlig å behandle 
dem i samme lov. 

For så vidt angår b ri l l e r kan nevnes at 
Norges Optikerforbund har rettet flere hen
vendelser både til Handelsdepartementet og 
Helsedirektøren med forslag om å bringe all 
handel med ferdige briHer med optisk virk
ning inn under kontroll, enten etter hånd
verksloven eller etter apoteklovgivningen. 
l{omiteen fitnner ikke å kunne ta standpunkt 
til spørsmålet, men mener at den foi'eslåtte 
§ 44 vU gi hj1emmel for å gjennomføre den 
kontroll med brillehandel som ansees påkrevet 
av helsemessige grunner. Høreapparater står 
i liknende stilling. 

Komiteen er klar over at den formulering 
§ 44 har fått gir stort spillerom for admini-
strasjonens skjønn, og at ordene «vare ..... . 
som selges ti1 spesielt medisinsk bruk, eller til 
annet særlig bruk i helse- og sykepleie» ikke 
gir noen skarp avgrensning av de varegrupper 
som kan bringes inn under bestemmelsen. Be
grensning,en ligger vesentlig i :1t det bare kan 
gis bes,temmehrer «for å sikre at varen svarer 
til de krav som må stilles av hensyn til folks 
helse.» 

Komiteen antar imidlertid at bestemmelsen 
i den foreslåU:.,e form vil gi både administra
sjonen og de interesserte handlende og andre 
tilstrekkelig veiledning, og at avgjørelsen bare 
kan treffes etter en vurdering av de forhold 
som gjør seg gjeldende for hver enkelt vare
gruppe. En oppregning av bestemte varegrup
per ville bety en for sterk begrensning av 
paragrafens rekkevidde. • 

Hvilke krav som skal stiUes til varene må 
selvsagt avgjøres i hvert enkelt tilfelle under 
hensyn til varens art m. v. Det kan stilles 
krav både for å forebygge skadelige virknin
ger og for å sikre at varen fyller de kvalitets
krav som bør s:tines .. 

Til kap. X. Reklame for ZegemidJ,er a.. 
Det vises til avsnittet he:rom i de allltl!dli:Bi!!'"' 

Uge motiver. 

Til § 45. 
Bestemmelsen om at all reklame fo!r 

midler skal være nøktern og sann e:r 
andret, men som nevnt i de alminneli,ge 
ver er bestemmelsen om forhånd,sgodk~ 
av reklamen utvidet til å gjelde alle lei~R 
ler, ikke bare spesialpreparater. En del 
eUe bestemmelser i loven av 24. juni 19~88 l 
blir da overflødige eller kan overføres, til 
skrifter etter annet ledd. 

Adgangen til å gi nærmere forskrifter -
reklame er. også som før, jfr. § 45, annet 
Bestemmelser herom er nå gitt i fo~ 
av 30. juni 1941 § 2 (for alle legemidler) Q1 
§ 6 (for spesialpreparater) og ved rundøk!'Ø 
av 29. juni 1942 (for alle legemidler). Heslbell!!!!
melsene synes stort sett å ha virkiet 11"i11"-li!lle.. 

stillende, men enkelte punkter kan 
uten skade endres. Således nevnes at ,. 
bestemmelse i forskriftene av 1941 § 2: Olll 
reklame «ikke skal skje i slik utstre~ 
den virker til fordyrelse av legemidleb ".... 
~kelig lar seg håndheve i praksis. Rundsk:rivat 
av 29. juni 1942 sier bl. a.: «Reklame for 
midler må. ikke skje ved lysannons,er, 
reklame, skilter på tak, gate, vei eller i 
overhodet, på befordringsmiddel eUer i 
lig lokale.» Fra industriens side er det 
at en nøktern reklame på fabrikkens 
biler bør kunne tiHates, og at bestemmelseR 
samme rundskriv om at reklame i d~ 
sen m. v. skal stå i pressens annon.s:espalter 
med betegnelsen «Legemidler» er up~ 
Noen vesentlige innvendinger mot å 
dette er det neppe. Om reklame i form aY 
gratisprøver vises til s. 18. 

Til §§ 46 og 47. 
Disse paragrafer omhandler reklame 

varer som selges fra alminnelige kjøpm8QI\" 
men som angis å være legemidler eller tillaJ!tn.. 
ves medisinske virkninger eller egenska]pelr'. 
Første og annet ledd i § 46 svarer i alt v~eeent~ 
lig til bestemmelser som nå står i Apotek~ 
handelsplakaten av 26. februar 1954 avd. A.. 
og D. _ 

Bestemmelsene har så stor rekkevidde og 
adgang til Så Sterke inngrep at de bør nMJl-i.l!ii 

i selve loven. 
Hvis tilvirkere eller selgere angir at en ~ 

er et legemiddel, så må de regler som g)ilttaiel' 
for tilvirkning og salg av legemidler kolllJi:ID& 
til anvendelse; det vil blant annet si at Vare& 
i detalj bare må selges fra apotek, og at 
reklame skal være godkjent på forhl!tnd. 
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ØIIIJls:ei varen solgt gjennom alminnelige kjøp
~~~ og uten å være undergitt de restriks.jo
DS og den kontroll som gjelder for legemid-

.m s;e]geren avholde seg fra å si at den 
er et legemiddel eller på annen måte gi ut

for at den har forebyggende, legende 
lindrende virkninger mot sykdom. For

m.ot slik reklame for varer som selges 
~!mlfo.r apotek er bl. a. nødvendig for å hindre 

ren kvaksa1ver-medisin skal kunne selges 
'llkontr-oHert. Videre er det mange stoffer og 
,prepara.ter som har anvendelse både som lege

og til teknisk og annet ikke medisinsk 
(f. eks. flytende parafin). Til teknisk 
m. v.. kan. varen selges av alminnelige 

k;],!Jfpl:ne.nn (f. eks. fargehandlere), men når 
YareD skal nyttes. som legemiddel må publikum 
ba den betryggelse som ligger i at den leveres 
fra a.po,tek under fagkyndig tilsyn. Den tek

vare har ikke alltid samme renhet eller 
som apotekvaren, og må ikke kunne 

frem som likeverdig med denne. En del 
ltof:fer og preparater, m .. m.; særlig visse 
aæri:ngspr·eparater og kosmetiske midler,. er av 

art at de godt kan selges hos alminnelige 
k:jløpmenn, når publikum bare ikke får det 

at varen hjelper mot sykdom. Det 
varer som i alminnelighet ikke kan 

il'lllees so.m tjenlige legemidler, men som kan
har en viss verdi som kosttilskudd, til 

hygiene o.s.v. I ikke så få tilfelle 
s.Jlike varer utbredt under helt igjennom 

U!111rili·a- og overdreven reklame som tilskriver 
medisinske virkninger langt ut over hva 

Når f. eks. næringspreparater lanseres 
tjenlige til å forebygge eller helbrede 

eliler kr<eft, eller såper og vaskemidler 
å kunne forebygge poliomyelitt, er 

'-.J..uæ.u kommet langt ut over det som kan 
~ som legitimt. Skal legemiddelreklamen 
være nøktern og sann, må heller ikke alminø 

handelsvarer kunne bys frem under 
utilbørlig medisinsk reklame. 

Ann.et og tredje ledd er nye. Det har flere 
forekommet at firmaer som har fått 

ldvarøler og er ilagt bøter for ulovlig medi
ll!i:Jløk reklame, likevel fortsetter, i tillit til at 

økete salg de kan få ved medisinsk reklame 
oppveier boten. Det er ikke mere enn rimelig 
at slikt :firma kan pålegges offentlig å berik-

mne egne uriktige anførsler. I de fleste 
......,,l!C'LJI!J:; knytter den ulovlige reklame seg til et 
l:lelltemt varenavn. Selv om reklamen stanses 
<etter en tid er navnet innarbeidet og den 

høster fordelen av den ulovlige 
reklaJ:Be.. Det bør derfor være adgang til å 

fortsatt bruk av slikt navn som i folks 
fremkaller uriktige forestillinger, 

01· kon:Uteen foreslår at dette skal kunne 
ved dom. Det må antas at bare t:rus-

selen om slike følger vil medføre at annon
sørene viser større forsiktighet. 

I lov av 24. juni 1938 finnes for tiden føl
gende bestemmelse: 

«Uten tillatelse av Kongen eller den han 
bemyndiger, er det forbudt å avertere eller 
ved tekst eller bilder å gjøre reklame for ban
dasjer, elektriske belter eller andre apparatPr 
som tilskrives medisinsk virkning.» 

Bestemmelsen fantes også i Spesialitetsloven 
av 1928 og tok sikte på å stanse overdreven 
og misvisende reklame for verdiløse helbre
delsesappara ter som ble solgt til det alminne
lige publikum og hadde atskillig utbredelse. 
Hensikten er også oppnådd, idet slilke appa
rater praktisk talt er forsvunnet fra marke
det. Når de leilighetsvis dukker opp igjen, blitr 
det straks grepet inn overfor reklamen, og 
det viser seg da at salget i det hele tatt ikke 
kan opprettholdes uten i forbindelse med ufor
svarlig reklame. Formelt har bestemmelsen 
slik som den nå lyder, imidlertid både større 
og mindre rekkevidde enn formålet tilsier. 
:Således omfattes fullt legitim og nøktern 
reklame for gode og nyttige medisinske appa
rater av bestemmelsen. På den annen side 
drives det uheldig medisinsk reklame for varer 
som :i.kke kommer inn under ordene «banda
sjer, elektriske belter eller andre apparater». 
Det er opplyst at håndhevelsen av bestemmel
sen også på andre måter reiser tvil og prak
tiske vanskeligheter. Komiteen har derfor i 
§ 47 gitt en ny utforming som bedre synes å. 
dekke det reelle behov. 

Første ledd inneholder generelt forbud mot 
uriktig, misvisende eller villedende reklame. 
Slik reklame bør være ulovlig uansett hvem 
den retter seg til og hvilke varer det gjelder. 
Bestemmelsen medfører at alle som reklame
rer må vise aktsomhet med hensyn til de medi
sinske opplysninger de gir om en vare. Annet 
ledd gir adgang til å utferdige særskilt forbud 
mot annen uheldig medisinsk reklame. For
budet må i alle tilfeUe gjelde bestemt angitte 
varer eller varegrupper, og det er bare 
reklame overfor almenheten som kan forbys 
etter dette ledd. Reklame i fagtidsskrifter, 
overfor sykehus, leger og andre fagkyndige 
medfører neppe slike skadevirkninger at det 
kan gi grunn til å gripe inn. 

Til kap. XI. Gifter og helsefarlige stotter . 
Som omtalt i de alminnelige motiver har 

komiteen funnet å burde skille meHom de 
bestemmelser som skal gjelde for legemidler 
og de som skal gjelde for gifter og helsefarlige 
stoffer til annet bruk. For legemidlene er det 
behov for inngående livalitetskontroll m. v. 
mens bestemmelsene om gifter og helsefarlige 
stoffer bare tar sikte på å hindre ulykker og 

_ ___:_ __ - --~-_____1 
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uforsiktig omgang med varene. Hva. som skal 
regnes som gifter og helsefarlige stoffer av
gjøres av Kongen etter § 4. Om fremgangs· 
måten vises til §§ 5-6. 

Hvilke salgsregler m. v. som skal gjelde for 
et giftig eller helsefarlig stoff vil etter § 48 
avhenge av om varen selges til teknisk eller 
annet ikke-medisinsk bruk eller som lege
middel. I første tilfelle er det bare bestem
melsene i kap. XI som kommer til anvendelse. 
Selges stoffet som legemiddel kommer det inn 
under bestemmelsene i kap. II-X. 

§ § 49-56 gjelder bare for gifter, § 56 gjel
der for helsefarlige stoffer som ikke regnes 
som gifter, §§ 57-58 er fellesbestemmelser 
for begge grupper. 

Noen prinsipiell forskjell mellom gifter og 
helsefarlige stoffer er det egentlig ikke. Begge 
kan ved uforsiktighet eller misbruk volde 
dødsfall eller alvorlig helseskade, selv om de 
helsefarlige stoffer nok stort SBtt er mindre 
farlige enn de egentlige gifter. Det er imidler
tid først og fremst rent praktiske hensyn som 
tilsier at de ikke i alle henseender kan bringes 
inn under samme lovbestemmelser. 

De helsefarlige stoffer har som regel større 
utbredelse og er mere alminnelig brukt enn de 
egentlige gifter. Som typiske eksempler kan 
nevnes lut, alminnelige syrer, salmiakkspiri
tus, visse rensemidler, fryseveske, insektmid
ler m. fl. Varer med innhold av helsefarlige 
stoffer brukes i de fleste hjem eller av store 
forbrukergrupper (bileiere, båteiere, hage
eiere). De må derfor kunne selges hos almin
nelige kjøpmenn, og det bør ikke kreves politi
attester eller liknende for å få dem utlevert. 
Salgsreglene må som regel innskrenkes til 
bestemmelser om emballasje, merking, advars
ler og bruksrettledning m. m. eventuelt om 
skriftlig rekvisisjon eller liknende. 

Som gifter regnes da bare stoffer som kan 
og bør være undergitt videregående restrik
sjoner: Tilvirkere og selgere må ha særskilt 
tillatelse eller godkjenning, varene kan i almin
nelighet bare selges til nærmere angitte grup
per av forbrukere, vesentlig næringsdrivende 
som trenger dem i sin virksomhet, andre kan 
bare få dem fra apotek, ofte kreves at kjøpe
ren har attest fra politiet o.s.v. I praksis kan 
slike bestemmelser bare gjennomføres . for 
varer som har mere begrenset anvendelse i 
industrien eller næringslivet, og hvor kretsen 
av forbrukere er forholdsvis liten. 

Da det som nevnt ikke er noe skarpt skille 
mellom de to varegrupper, må bestemmelsene 
utformes så elastisk at de kan tilpasses ethvert 
rimelig behov. Administrasjonen må kunne til
lempe bestemmelsene for hver enkelt vare slik 
at det ikke legges for store vanskeligheter i 
veien for næringsdrivende eller andre forbru~ 

kere som har et legitimt behov for å få VB:NiL 

En vare må kunne regnes som gift i alla-~ 
lighet, men likevel i visse tilfelle kunne aeliala 
på enklere måte, og en vare som i a.bnbu.:~t
het regnes som helsefarlig stoff 
henseender kunne undergis de sam.me 1"1111ÆI!ill!l!t~r 

som gifter. 

Til § 49. 
Etter første ledd vil gifter bare kmme 

virkes eller omsettes av apotek eller NtrR'III• 
Medisinaldepot, eller av personer eller iøbtf· 
ter som har fått særskilt tillatelse i medbølll 
av loven om legemidler og gifter. Apot~ 
og Norsk Medisinaldepots salgsrett Dl. a. 
fremgår av apotekloven og Medisinaldepat.. 
loven. For andre gjelder bestemmelBie!lft 
denne lov. 

Etter annet ledd kan varer med ubetl;rdeB. 
innhold av giftig stoff helt unntas fra l.n,.-• 
bestemmelser. Utgangspunktet er at 
stoff regnes som gift, skal alle varer som 
holder dette stoff regnes som gift, ~ 
hvor lite giftinnholdet er. Men den 
utvikling har ført til at mange a~ 
forbruksvarer faktisk inneholder små 
mengder, og disse varer må. da kunne ~ 
fra bestemmelsene i dette kapitel. 

Til § 50. 
Etter tilvirkerloven av 3. juli 1914 kan 

latelse til å tilvirke gifter gis av dep~ 
tet eller av politiet. Polititillatelse kan 
gis for visse mindre farlige gifter som har dllf 
teknisk anvendelse, og adgangen til å gi 
tillatelse nyttes lite. Politiet har som 
liten sakkyndighet på dette område og 
antas ikke å være noe større behov for å 
rettholde denne ordning. Det antall 
tillatelser det kan bli tale om er ikke at.ne 
enn at de kan gis av departementet, som e._.. 
tuelt kan innhente uttalelse fra politiet t1111 
søkerens vandel. 

Kravene i annet ledd til den ansvarsha~ 
des kvalifikasjoner kan settes lavere ena 
tilsvarende tillatelse til å tilvirke leget:Di(J)er, 
jfr. § 7, men det er forutsatt at vedko~ 
skal ha en viss faglig utdanning. 

Til § 51. 
Gifter som vesentlig nyttes til teknisk 

og annet ikke medisinsk bruk er som 
unntatt fra Norsk Medisinaldepots enerett. 
Tillatelse til salg av slike gifter kan gis 
departementet eller politiet. Antallet av 
tillatelser er ikke særlig stort, ~ 
neppe over 200. De fleste av dem gjelder 
for en enkelt eller noen få varegrupper. n..c>~~~~:~~oo 
teen mener at alle disse tillatelser bør gis 
departementet, jfr. bemerkningene til § 60 
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l 53. I praksis har det vist seg nødvendig 
i ~tige tilfelle å gi tillatelser for enkelte 
AIX!rer som vanligvis hører inn under depotets 

Hjemmel for å gjøre slike unntak 
l!k_u.o,._ i § 1 siste punktum i lov om Norsk 
Medisinaldepot og bør også fremgå av loven 
OlD l~emidler og gifter. 

Bestemmelsene i tredje ledd om den ansvars
er noo lempeligere enn de nåværende 

bl. a. kreves det ikke at den ansvars-
aa:vecncJte også skal være den person som har 

sitt handelsbrev som hjemmel for 
forretningens handelsrett. Kravene til hans 
kvalifikasjoner bør avgjøres i hvert enkelt til-

under hensyn til hvilke gifter tillatelsen 
øuaer. For generell tillatelse til å selge alle 

gifter bør stilles strenge krav. Gjelder 
bare et enkelt eller noen få stoffer 

erfaring i bransjen kanskje kunne være til
I!Uekkelig. 

Til § 52. 
Salg av gifter fra tilvirkere og kjøpmenn 

er for tiden stort sett begrenset til engros~ 
idet varene bare kan selges til de av

som er nevnt i handelslovens § 101. 
"':iit;varende bestemmelser er foreslått under 

1-5 i denne paragraf. Salg til andre er 
alminnelighet bare tillatt fra apotek. Noen 

endring i denne ordning foreslåes 
men det har i en rekke tilfelle vært 
for å tilla te salg til visse næringsdri
som ikke kommer inn under pkt. 2. 

Ø i forslaget vil gi departementet hjem~ 
for å tillate slikt salg. 

ledd svarer til gjeldende bestemmelser, 
handelslovens § 39. 

Til § 53 
Bestemmelsen er ny og er ment tildels å 

tre istedenfor de nåværende polititilla
til salg. 

Varer med innhold av giftig stoff selges nå 
otte i tilvirkerens eller grossistens egen origi
ulpakning slik at det ikke foregår noen opp-

avveining eller ompakning hos den 
kjøpmann som selger varen til forbrukerne. 
Det er klart at slikt salg i ferdig pakning 
medfører betydelig mindre risiko for feil ved 
mnpalming, signering, oppbevaring, m. v. og 
for at det skal oppstå forgiftninger eller 
øka.de under ompakning eller annen behandling 
av varen. Det må uten fare kunne lempes på 
bestemmelsene i § 51 .når salget foregår i slike 
former. Administrasjonen bør ha adgang til å 

Iltl!nnere forskrifter herom og gi de lettel
aer som anses forsvarlig til enhver tid under 

til varens art m. v. Vedkommende 
bør være kjøpmann, og bør ha godkjen

fra departementet, politiet eller annen 

myndighet. Hvilke vilkår som ellers skal settes 
bør fastsettes i forskriftene. Salg vil antake~ 

, lig i alminnelighet kunne begrenses til de 
avtakere som er nevnt i § 52, men det bør ved 
forskrifter kunne gjøres unntak. 

Til § 54. 
Bestemmelsene om innførsel av gifter som 

ikke omfattes av Norsk Medisinaldepots ene
rett står nå i lov av 24. juni 1938 § 1 (endret 
ved lov av 27. februar 1954 p. g. a. Medisinal
depotet). 

Første ledd i § 54 svarer stort sett til de 
nåværende bestemmelser, men er omredigert 
så den er i samsvar med de foreslåtte nye 
bestemmelser om tilvirkning og salg. De kjøp
menn og tilvirkere som er nevnt i pkt. l og 2 
vil alltid ha en tillatelse og godkjennelse som 
forutsettes klart å angi både salgs- og innfør
selsretten. Etter pkt. 3 vil gifter m. v. til indu
strien som hittil kunne innføres direkte uten 
å gå om Norsk Medisinaldepot eller grossist. 
Den nåværende bestemmelse om at styrere av 
vitenskapelige anstalter og la bora to rier kan 
innføre gifter er det neppe nødvendig å opp
rettholde, idet de alltid kan få særskilt til
latelse etter pkt. 4. Såvidt vites foregår slik 
innførsel bare i få tilfelle, idet de fleste labo
ratorier gjør sine innkjøp innenlands, fra 
Norsk Medisinaldepot eller fra tilvirkere og 
kjøpmenn som kan selge varene, til dels også 
fra apotek. Pkt. 4 er overensstemmende med 
gjeldende lov. 

Annet og tredje ledd svarer til den ordning 
som er gjennomført i forbindelse med oppret
telsen av Norsk Medisinaldepot. Hjemmel for 
denne ordning has f. t. bare i § 1 siste punk
tum i lov om Norsk Medisinaldepot. 

Til § 55. 
Denne paragraf svarer til gjeldende bestem

melser i de forskjellige lover om apotekvarer 
og gifter. 

Til § 56. 
Det vises til bemerkningene til kap. XI om 

forskjellen mellom helsefarlige stoffer og 
gifter. Første ledd er helt overensstemmende 
med § l i lov av 2. mai 1930. Annet ledd er 
nytt og har til formål å åpne adgang til en 
smidigere behandling av de forskjellige varer 
enn den nåværende lovgivning gir høve til. 
For varer som har mere utbredt anvendelse 
kan det være hensiktsmessig f. eks. å tillate 
salg til andre enn de forbrukere som er nevnt 
i § 52, men likevel kreve at selgeren skal ha 
særskilt tillatelse til salg. Dette kan oppnåes 
ved at varen ikke betegnes som gift, men som 
helsefarlig stoff, og at visse av bestemmelsene 
for gifter likevel gjøres gjeldende for salget. 

\ 
1 
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Til § 57. 
Bestemmelsene om deklarasjonsplikt m. v. 

svarer i det vesentlige til de nåværende be
stemmelser for gifter og apotekvarer, men :"It" 

også gjort gjeldende for helsefarlige stoffer. 
Deklara.sjonen på signaturen behøver dog bare 
å omfatte arten og mengden av giftig ener 
helsefarlig stoff. 

Til·§ 58. 
Bestemmelsen er ny. 
Når nye varer, særlig sammensatte prepa

rater av forskjellig art, bringes på markedet, 
oppstå.r ofte spørsmål om de inneholder stof
fer som kommer inn under lovgivningen om 
gifter eller helsefarlige stoffer. Fabrikantene 
ønsker som regel å hemmeligholde sammenset
ningen. Ofte er den ikke en gang kjent for de 
norske importører eller selgere. En kjemisk 
analyse som kan klarlegge sammensetningen 
kan være tidsrøvende og vanskelig. Opplys
ningsplikt overfor departementet synes. å være 
et rimelig krav, og så lenge opplysningene ikke 
blir gitt bør innførsel og salg kunne forbys. 
De opplysninger som gis må selvsagt behand
les konfidensielt, jfr. § 6'2. 

Til kap. XII. Plantevernmidler. Midler mot 
skadedyr. §§ 59-60. 

Det vises til avsnittet herom i de alminne
lige motivers. 33. I samsvar med det som der 
er sagt er det i § 59 gitt hjemmel for å gi 
særskilte forskrifter for plantevernmidler som 
inneholder giftige eller helsefarlige stoffer. 
Det er forutsetningen at forskriftene ikke skal 
gå lenger enn det som ansees påkrevet til vern 
om heise, idet lovbestemmelser om kvalitets
kontroll med plantevernmidler i tHfelle bør gis 
i annen lov under Landbruksdepartementet. 
Det bør være adgang til å unnta giftige og 
helsefarlige plantevernmidler fra bestemmel
sene i loven om legemidler og gifter, forutsatt 
at de forskrifter som på annen måte blir gitt 
for omsetningen er tilstrekkelige til vern om 
liv og helse. Hjemmel herfor er gitt i § 60 og 
det er overlatt til Kongen å avgjøre om slikt 
unntak bør gjøres eller ikke. 

Tilsvarende bestemmelser kan gis for insekt
drepende midler og for midler til utryddelse 
av andre skadedyr, f. eks.. roddeutryddings
midler som kommer inn under lov om rotte
bekjempelse av 5. juli 1946. 

Kap, XIII. For.skjellige bestemmelser. 
Til § 61. 

Lovgivningen om apotekvarer og gifter 
gjelder for tiden bare for varene så lenge de 
er under tilvirkning eUer omsetning. For
skriftene retter seg bare til tilvirkere og 

handlende, og det er bare disse som kan ~nlll~
fes for overtredelser. Når varen er 
frem til forbrukeren gjelder ikke apote!IJ:I1,.., 
givningen lenger for oppbevaringen og bell:iaallll
lingen og forbntkeren kan ustraffet on·Db!ii!Wiø 
og behandle varene uforsvarlig, hvis 
straffelovens bestemmelser om uaktsomt 
eller skadetilføyelse kan komme W ~ 
deise. Det har forekommet flere tiif,eUe :ø 
uforsvarlig omgang med legemidler, t~~r 
helsefarlige stoffer, hvor en strafferet:l::alll' 
reaksjon ville vært på sin plass, men lo~rhiiell!l!
melen har vært utilstrekkelig. 

Som nevnt i de alminnelige rnf>tiver 
komiteen funnet å burde innføre en ge!!lelreil 
aktsomhetsplikt for aUe som har l'egtemiilller'* 
gifter og helsefarlige stoffer i sin be:sittela 
og gjøre overtredelse straffbar. Forho,Jdet 
sammenliknes med uforsiktig omgang JDedl 
som er straffbar etter brannloven. 

I første ledd i § 61 er denne al:mi1Uleliøe 
aktsomhetsplikt fastsatt. I annet ledd er 
sisert at brukere er pliktig til å sette seg 
i og rette seg etter bntks.rettled.nmg 
advarsler som står på pakningen ener er ~ 
lagt den. Det er ikke så sjelden ulykker 
står fordi brukeren ikke gidder å l,ese !blrnllll

rettledningen m. v. eller setter seg ut over 
veiledning som er gitt. 

Til § 62. 
Tilvirkere, handlende og andre 

drivende vil i medhold av denne lov i stor 
strekning bli nødt til å gi departementet 
annen offentlig myndighet opplysninger 
forretnings- og driftsheromeligheter m. v. 
lig vil dette gjelde opplysninger vedko~ 
farmasøytiske spesialpreparater og opp]ysu:la
ger gitt i henhold til § 58. Likeledes vil 
trollmyndighetene ved inspeksjoner o. l 
kjennskap til slike forhold. Det e:r .selvs:llgt 
slike opplysninger behandles konfidensielt. 
komiteen har funnet å burde sii dette uttryk
kelig. Overtredelse av denne taushetsplikt 1lil 
rammes av straffelovens § 121. TaushetspJ!Ut.. 
ten må også gjelde for oplysninger om 
heise- og sykdomsforhold, og andre pelrsOI:ltii!e 
forhold se paragrafens annet ledd,. selv om 
ikke kommer inn under bestemmelsen·e oa 
taushets.plikt for leger og apotekere. Om UDD:· 

tak når det gjelder misbruk av bedøve:ndle 
midler vises til § 39. 

Til § 63. 
Tilvirkertillatelser, sa]gstillatelser ,og 

nende som gis etter denne lov må ikke ~ 
evige og uforanderlige. Det må være full .liiU:).. 

gang for statsmaktene til å gi nye lover QC 
forskrifter som endrer innholdet og re.kkell"idr
den av tillatelsen,. eller eventuelt best~ 
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skal falle helt bort uten erstatning, 
hvis Medisinaldepotets enerett blir ut

eller utvilklingen skulle føre til at også 
•t:Uvirkningen blir underlagt offentlig monopol, 

forøvrig merknadene til § 11. Det har i 
ma:øge tilfeUe vist seg hensiktsmessig å gi 

·t:il!Jatelser for begrenset tid (polititillatel
~ gis således for 5 eller 10 år) og adgangen 

er beholdt i § 63 annet ledd. 

Ttl kap. XIV. Straff. Inndragning. 

Til § 64. 
OYertredelse av de forskjeUige lover om 

lipOtekvarer og gifter straffes enten etter den 
alminnelige .st~affelovs § 361 eller etter sær-

straffebestemmelse i vedkommende lov. 
l fleste tilfelle kan bare bøter anvendes. 

Kolniteen antar at straffebestemmelsen bør 
t loven, og antar at fengselsstraff inntil 3 

bør kunne anvendes, eventuelt ved 
lliden av bøter, da det jo dreier seg om forhold 

tlllktsomhet kan medføre livsfare. 
Ojeld,e:r O•vertredelsene bedøvende midler bør 

· kunne settes høyere. Etter de inter-
IBI!jonale over,enskomster skal slike over
ll'lde:lliH!r ;straffes «strengt», fortrinnsvis med 
fri:betsstmff. Komiteen foreslår inntil 6 måne-

fengsel. Overtredelsen blir da å anse som 
~fse, ikke som forseelse,. jfr. straffe
~§2. 

Til § 65. 
hadragning etter første ledd er fakultativ, 

retten avgjør i det enkelte tilfelle om 
~ning skal finne sted eller ikke. Den 
kM bare skje hos den skyldige, eller den han 

handlet på vegne av. 

Gjelder overtredelsen bedøvende midler må 
inndragningen i samsvar med de internasjonale 
overenskomster om opium m. v. være obliga~ 
torisk og kunne foretas uansett hvor varene 
finnes eller av hvem de eies. Dette er nødven
dig av hensyn til den illegale handel med slike 
stoffer, hvor eieren og den skyldige kan opp
holde seg i utlandet eller være ukjent. 

Til § 66. 
Legemidler, gifter og helsefarlige stoffer 

som inndras kan som regel ikke selges på van~ 
lig måte. Varens verdi har oftest mindre å si 
enn risikoen for at den skal gjøre skade. Det 
ansees derfor mest betryggende at inndratte 
varer disponeres av departementet. 

Bedøvende midler som er hittegods bør 
departementet også ta hånd om. 

Kap. XV. Ikrafttredelse. 

Til § 67. 
Loven forutsetter at det gis nye forskrifter 

på flere punkter .. EnkeUe av disse kan kanskje 
utstå til loven er satt i kraft, men nye bestem
melser som svarer til den nåværende Apotek
handelsplakat av 26. februar 1954 må være 
utarbeidet før loven kan settes i kraft. 

Til § 68. 
Bestemmelsen er nødvendig for at det skal 

være mulig å sette loven i kraft uten å vente 
på nye detaljbestemmelser på alle de områder 
loven omfatter. På enkelte felter vil loven ikke 
medføre nevneverdige endringer i de tidligere 
gjeldende forskrifter som da bør kunne behol~ 
des inntil videre. 

Spesielle motiver til de enkelte paragrafer i forslaget til endringer 
i handelsloven. 

Som nevnt i avsnittet om Omfanget av lov
u~j,onen fo:res~åes de fleste av bestemmel
~ene i handelslovens 9. kap. overført tU loven 
om l<egemidler og gifter, men enkelte bestem
mei~r må fortsatt stå i handelsloven. 

Til§ 10, tredje ledd. 
Bestemmelsene om apotekenes handelsrett 

og om legers og veterinærers salg av legemid
l.r::r m. v. fr.emgår nå av handelslovens § 97, 
men kommer etter komiteens forslag til å stå 
i 98 og 99. Paragrafhenvisningen er derfor 

Bestemmelsen går ut på at apotek, 
og veterinærer ikke trenger handelsbrev. 

Til 9. kapitel. overskriften. 
Den nåværende overskrift lyder: «Handel 

med apotekvarer og gifter» og må endres når 
begrepet «apotekvarer» ikke lenger brukes. 
I kapitlet omhandles også salg fra apotek av 
varer som ikke er legemidler og gifter. 

Til '§ 97. 
Handelsloven omfatter i prinsippet all slags 

handel. Den bør derfor også inneholde en 
alminnelig bestemmelse om hvem som kan 
handle med legemidler og gifter, med henvis
ning til at slikt salg forøvrig ordnes ved sær
skilt lov. 
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Til § 98. 
Apotekenes rett til å forhandle legemidler, 

gifter, forbindingssaker, sykepleieartikler og 
andre varer som bruke~ i helse- og sykepleie 
fremgår av §§ 8 og 9 i komiteens forslag til 
ny lov om drift av apotek, jfr. komiteens Inn
stiHing I, og av første ledd i fors]aget til § 97. 
I apoteklovens § 9 er videre sagt at apotek 
kan forhandle andre varer, «i den utstrekning 
den alminnelige handelslovgivning gir adgang 
tH det». I motivene til denne bestemmelse sies 
at det ikke ut fra helsemessige synspunkter er 
behov for å tillate .salg av alminnelige handels
varer ut over det som brukes i helse- og syke
pleie, men at det neppe er grunn til å forby 
slik handel når den kan foregå uten ulempe 
for legemiddelomsetningen. For publikum kan 
det være en fordel at apotekene fører en del 
slike varer, særlig på steder hvor det ikke 
finnes spesialforretninger i alle bransjer, og 
for mindre apotek kan slik handel være en 
økonomisk støtte. Det tilføyes at apotekene 
aUtid har hatt en meget vid adgang til å for
handle annet enn apotekvarer og gifter og 
liknende. For tiden kan de således forhandle 
aUe varer som er nevnt i Apotekhandelsplaka
tens avd. D. Faktisk har denne handel betyde
lig mindre omfang enn bestemmelsene tillater, 
men det er i denne henseende ganske stor for;, 
skjell på apotekene. Helsemyndighetene har så 
vidt vites aldri behøvet å gripe inn overfor noe 
apotek fordi slik handel har tatt overhånd på 
bekostning av legemiddelomsetningen. Skulle 
slikt forekomme ville en alminnelig henstilling 
til apotekeren sikkert være tilstrekkelig. 
Hjemmel for å gi pålegg om innskrenkninger 
er også inntatt i forslaget til lov om drift av 
apotek, § 9 siste ledd. 

Under hensyn hertil er § 98 annet ledd for
met sliik at rammen for denne handel kan være 
temmelig vid, men med adgang til å gi mere 
detaljerte forskrifter om hva slags varer som 
kan selges. 

Til § 99. 
Legers og veterinærers salg av legemidler 

er omhandlet i forslaget tn lov om drift av 
apotek § 62, jfr. komiteens Innstilling I. Be
stemmelsen i § 99, første ledd er i realiteten 

bare en henvisning tU apoteklovens Dellb!l'llt
melser. 

På samme måte er annet ledd bare en 
visning til det som er fastsatt i lov om 
midler og gifter § 40 om. sera og vaksiner Ill.. 

Noen endring i någjeldende 
betyr denne paragraf iikke. 

Dissenser til §§ 8, 27, 28 og 80 til lov
legemidler og gifter m. v. 

Mindretallet,. Johannessen, Kivle ,og 
foreslår: 

§ 8 a n n e t l e d d skal lyde: 
«Departementet kan på nærmere vHk.lrr 

unntak fra denne bestemmelse. Den som 
tillatelse til å tilvirke slike legemidl.er ut.I!'!.B!filllr' 

apotek har plikt til også å tilvirke '~"""r~"' 
farmakopeens preparaer av samme leereJilfllkjldlllf. 
form. Dep,artementet kan i det enlælte 
telle samtykke i innskrenkninger i IU11J1111 
plilct.» 

Mindretallet Johannessen, Kivle, La.:D~ 
Totland foreslår: 

§ 2 7, a n n e t l e d d skal lyde: 
«Godlrjenning gis på grunnlag av eD 

dømmelse av preparatets art, sammense~ 
kvalitet og holdbarhet. Godkjenning skal 
gis for preparat som ansees medisinsk 
tiget, og som det antas d være behoo,,JII'' 
Herunder tas hensyn til det antall 
verdige preparater som allerede er i 
delen." 

Mindretallet formannen, Lange, N ordhus 
Steen foreslår: 

§ 2 8, f ø r s t e [ e d d skal lyde: 
«Godkjenning av farmasøytisk spesia.:I:PJ"e!PPl" 

rat skal ikke gis for preparater som be;s,t;år 
ublandete droger eller kjemikalier.» 

(Mindretallet foreslår altså at ordene: ce~• 
tilberedninger som uten vanskelighet 
fremstilles i apotek» utgår.) 

Mindretallet formannen, Lange, Nordhua: 
Steen foreslår: 

§ 3 O, første punktum skal lyde: 
«Godkjenning gjelder for en r~gistre~ 

periode på 10 år.» 
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Forslag 
til Lov om legemidler og gifter m. v. 

l. Omrddet jor loven. Definisjoner. 

§ 1. 
""""'u"""::' lov gj,elder for tilvirkning, innførsel, 

omsetning, oppbevaring og sending 
aY følgende varer 

Legemidler 
2 andre varer til medisinsk bruk 

Gifter 
4 Helsefarlige stoffer som ikke regnes som 

gifter 
§ 2. 

Besten:un,elsene i denne lov gjelder ikke for 
vare m.ed innhold av stoff som regnes som 
legemiddel eller gift, når det med hjemmel i 
llll:ill'!rin.gmniddellovgivningen er truffet særskilt 
bel!R:ennneJise om at vare med innhold av slikt 

tillates solgt. 
Ko.n.gen kan bestemme at det samme skal 

fo,r dyrefor med innhold av stoff som 
som legemiddel eller gift når varen 

med hjemmel i annen lovgivning er undergitt 
fomk.rifter og tHsyn som ansees tilstrekkelig 

vern om liv og helse. 

§ 3. 
l~egemidler forståes i denne lov stoffer, 
()g preparater som skal nyttes til å 

lege eller lindre sykdom eller smer-
hos mennesker eller dyr, eller som ved inn

eller utvortes bruk skal nyttes til å 
sykdom. 

Kongen gir nærmere forskrifter om hva som 
regn,es som legemidler etter første ledd. 

I f,o,f1!1kriftene kan bestemmes: 
l vis.s,e stoffer, droger eller preparater 

alltid skal regnes som legemidler, selv om de 
har annen anvendelse, 

2 At visse stoffer, droger eller preparater 
som kommer inn under første ledd, likevel 
ikke skal regnes som legemidler. 

§ 4. 
Kongen gir forskrifter om hva som skal reg

nes som gifter og helsefarlige stoffer etter 
denne lov og kan i:nndele dem i klasser eller 
gntpper etter farlighet, anvendelsesområde 
eller andre hensyn. 

§ 5. 
Kongen opnevner et utvalg på 5 medlemmer 

som skal være et rådgivende organ i alle 
apø,rsmål om utferdigelse av bestemmelser 
etter U 3--·t 

Av utvalget skal en være apoteker og to 
representere næringsdrivende innen handel og 
i.ndu:~tri. 

§ 6. 
Forslag fra det i § 5 nevnte utvalg offent

liggjøres minst tre måneder før Kongen treffer 
sin avgjørelse. 

Forskriftene skal minst en gang hvert femte 
år gjennomgåes av utvalget med henblikk på 
revisjon, og utvalgets forslag offentliggjøres 
som nevnt i første ledd. 

I tiden mellom disse gjennomsyn kan depar
tementet foreta endringer i og tillegg til for
skriftene etterat utvalget har uttalt seg. 
Offentliggjørelse på forhånd av slike endringer 
kan unnlates når det ansees uhetenkelig. 

Kap. 11. Tilvirkning av legemidler utenfor 
apotek. 

§ 7. 
Den som ervervsmessig vil tilvirke legemid

ler utenfor apotek, må ha tillatelse fra ved
kommende departement når ikke annet er 
bestemt i medhold av denne lov. Departemen
tet kan sette nærmere vilkår for tillatelsen. 

Tilvirkningen skal foreståes 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 
nødvendige faglige utdanning. Han skal legge 
frem påliteHg vitnemål om at han fører en 
hederlig vandel. 

§ 8. 
Legemidler som i henhold til fa.rmakopeen 

bare skal tilberedes i apotek må ikke ervervs
messig tilvirkes annetsteds. 

Departementet kan på nærmere vilkår gjøre 
unntak fra denne bestemmelse. Den som får 
tillatelse til å tilvirke slUre legemidler utenfor 
apotek, kan pålegges også å tilvirke andre av 
farmakopeens legemidler av samme legemid
delform. 

§ 9. 
Departementet gir forskrifter for de bedrif

ter som har tillatelse til å tilvirke legemidler 
utenfor apotek, og om tilsyn og kontroll med 
dem. 

Departementet kan kreve de oppgaver og 
opplysninger om virksomheten som det anser 
nødvendig for kontrollen. 

§lO. 
Den som etter § 7 annet ledd er godkjent 

som ansvarshavende plikter å sørge for at 
tilvirkning, oppbevaring, pakking, signering, 
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salg og utlevering fovegår på faglig forsvarlig 
måte og i samsvar med gjeldende bestemmelser. 

Hvis han tross advarsel overtrer eller for
sømmer sine plikter, eller må ansees ved
varende uskikket til å forestå virksomheten, 
kan godkjenningen kalles til bake. 

§ 11. 
Tillatelse etter § 7 første ledd 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 
tilbake. 

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

Kap. Ill. Salg, innførsel og utførsel av 
legemidler. 

§ 12. 
Legemidler må ikke selges, innføres eller 

utføres. av andre enn dem som har adgang 
til det i henhold til lov, ener i henhold til til
latelse gitt med hjemmel i lov. 

Varer som regnes som legemidler etter denne 
lov, kan til teknisk, vitenskapelig og annet 
ikke medisinsk bruk selges av tilvirkere og 
kjøpmenn i samsvar med bestemmelsene i 
kap, XI. 

§ 13. 
Kongen kan bestemme at visse alminneUg 

brukte, reseptfri legemidler, uten særskilt til
latelse skal kunne selges av kjøpmenn. Før 
slik bestemmelse treffes skal uttalelse inn~ 

hentes fra det i § 5 nevnte utvalg. 
Legemidlene skal selges i apotekets eller 

annen tilvirkers uanbrutte pakning. Nærmere 
forskrifter om salget gis av departementet. 

§ 14. 
Tilvirkere som har tillatelse etter § 7, kan 

selge legemidler som de selv har tilvirket til 
Norsk Medisinaldepot. 

Når særlige grunner taler for det, kan 
departementet tillate salg av visse lege
midler til 
1 Apotek 
2 Andre tilvirkere som har tmatelse etter § 7 
3 Offentlige labor:-torier og vitenskapelige 

innretninger som ikke er sykehus eller 
pleiehjem 

4 Kjøpmenn som har tillatelse til å selge 
samme vare. 

§ 15 .. 
I særlige tilfelle kan departementet 

mere fastsatte viilkår gi kjøpmenn tllJLatielele 
å selge visse legemidler til avtakere som 
i§ 14. 

§ 16. 
Departementet kan gi tilvirkere som 

i § 7 særskHt tiUatelse til salg av visse 
midler direkte til sykehus og andre m«!d:iøil.ølt 
institusjoner. Slik tillatelse kan bare omfattl' 
infusjonsvæsker, blod, plasmaerstatn~. 
medisinske gasser, radioaktive stoffer til 
sinsk bruk og andre legemidler som 
ansees hensiktsmessig å selge gjennom a):lai!IL 

Liknende tillatelse kan gis til kjøpmeJ:m,. 
salg gjennom Norsk Medisinaldepot 
hensiktsmessig. 

§ 17. 
Tilvirkere som har tillatelse 

etter departementets nærmere 
innføre stoffer, droger og preparater,, s~om 
nyttes til fremstilling av legemidler eUer i 
bindelse med legemiddeltHvirkningen .. 

Departementet kan gi tilvirkere tillatelse 
å utføre legemidler som de selv har 
her i riket. 

§ 18. 
Departementet kan i særlige tilfelle 

bedrift, institusjon eller person tillatelse 
innføre eller utføre visse legemidler. 

§ 19. 
Legemidler må ikke innføres eller '0RlSE~U!IIl 

uten at den fulle kvalitative og kvantitatil'llt 
sammensetning er oppgitt på signaturen i SliUI1I" 

svar med forskrifter som gis av Kongen. 
I forskriftene kan gjøres unntak fra De~!Jb:!llit

melsen i første ledd,. og bestemmes hvilk.e 
lysninger m. v. som forøvrig skal 
signaturen. 

§ 20. 
Skal pakking og signering av legemidler 

salg foretas av andre enn tilvirkeren 
selgeren selv, må ordningen være godkje.nt 
departementet. 

§ 21. 
Kongen gir alminnelige forskrifter ~om ~ 

førsel og omsetning av legemidler, 
om erklæringer eller attester som skal gis 
skaffes ved kjøp eller innførsel, og om "'-·-~"
tighetsregler som skal iakttas ved utley~, 

Departementet gir nærmere regler for 
bedrifter m. v. som har tillatelse til å 
legemidler, og om tilsyn og kontroll. JJco'u'"'Arnre

mentet kan kreve de oppgaver og opplysni~r 
om virksomheten som ansees påkrevet 
kontrollen. 
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§ 22. 
kan forby salg av legemiddel som 

8l'l1Bees uvi.rks:omt, åpenbart unyttig ener 

Før avgjørelse treffes skal spørsmålet fore
lefiXt:S den i § 32 nevnte Spesialitetsnemnd til 

Kap. IV. Farmakopeen, tormelsamlinger og 
kataloger .. 

§ 23. 
Jrorøkrifter for legemidlers renhet, fremstil-

beha.ndling og oppbevaring m. v. fast
ættes i en farmakope, som godkjennes av 
Kon.gren. I fannakopeen inntas også bestem-
1!1Delser om navn og betegnelser for legemidler 
og legemiddelformer (nomenklatur). 

Fannakope,en, og endringer i og tillegg til 
uta.rbeides av Farmakopekommisjonen, 

10m. ·Oppnevnes av Kongen. 
Kon.gen gir forskrifter om Farmakope

l:ommisjonens sammensetning og virksomhet, 
og om farmakopeens innhold. 

§ 24. 
Bestemmelser inntatt i farmakopeen gjelder 

apotek i samsvar med det som herom er 
i lov om drift av apotek. 

Bestemmelsene gjelder også for alle andre 
har adgang til! å tilvirke eller selge lege

~r. dog ikke for kjøpmenn som selger 
~fri legemidler etter § 13. 

Departementet kan i det enkelte tilfelle 
KJøre, unntak fra bestemmelsene i farma-

§ 25. 
Fonnelsamlinger, felleskataloger og liknende 

:lrege:middelfrortegnelser, som utgis av apotekere, 
næringsdrivende eller næringsorganisa
tU veiledning for leger 'eller forbrukere 

legemidler, skal være godkjent av helse
direktøren. 

Rap. V. Farmasøytiske spesialpreparater. 

§ 26. 
Sam far:ma.søytisk spesialpreparat regnes i 

denne lov legemiiddel som ikke er fremstillet i 
apotek, og som omsettes eller bringes i hande

il en pakning som er bestemt for den enkelte 
forbruker (herund.er lege, tannlege, veterinær 
r~Uer sykehus). 

særlige grunner taler for det, kan 
Kongen bestemme at også visse legemidler som 
e~ be!'l:llB.tillet ved produksjonsapotek og selges 
Ul andre apotek skal regnes som farmasøytiske 
li>Pf:il!ialpreparater. 

I tvilstilfelle avgjør Kongen om et legemid
del skal regnes som farmasøytisk spesial
preparat. 

§ 27. 
Farmasøytisk spesialpreparat må ikke om

settes eller bringes i handelen før det er god
kjent og registrert av den myndighet og etter 
de forskrifter som Kongen fastsetter. Prepara
tets navn og pris skal likeledes være godkjent. 

Godkjenning gis på grunnlag av en bedøm
melse av preparatets art, sammensetning, kva
litet og holdbarhet. Godkjenning skal bare gis 
for preparat som ansees medisinsk berettiget. 

§ 28. 
Godkjenning av farmasøytisk spesialp:repa

rat skal ikke gis for enkle tilbe:redninger som 
uten vanskelighet kan fremstilles i apotek, 
eller for preparater som består av ublandete 
droger eller kjemikalier. 

Godkjenning skal heller ikke gis for prepa
rater som før anmeldelsen er opptatt i den 
gjeldende farmakope eller i annen godkjent 
fo:rmelsamling. 

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. 

§ 29. 
Ved godkjenning av prisen for et farmasøy~ 

tisk spesialpreparat skal det påsees at den 
ikke .står i misforhold til verdien. Herunder tas 
hensyn til prisen for tilsvarende preparat som 
fremstilles av andre tilvirkere, og til forelig
gende opplysninger om produksjonskostnadene 
for preparatet. 

Prisen kan kreves endret før registrerings
tiden er ute, dersom endrete forhold ener nye 
opplysninger tilsier det. Ny vurdering av prisen 
skal tas opp senest innen to år etterat prepa
ratet ble registrert. 

Opplysninger som er av betydning for pris
bedømmelsen kan kreves fremlagt i forbin
delse med spørsmål om godkjenning, og senere 
når spørsmål om prisendring tas opp til 
behandling. 

§ 30. 
Godkjenning gjelder for en registrerings

periode på 5 år. Fornyelse kan ikke nektes av 
grunner som er nevnt i § 28 første og annet 
ledd. 

Midlertidig tillatelse kan gis for kortere tid. 
Godkjenning kan kalles tilb~ke før registre

ringstiden er ute, dersom 
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l Preparatet ikke lenger ansees medisinsk 
berettiget 

2 Preparatet ikke bringes i handelen 
3 De vilkår som er satt for godkjenningen 

ikke blir overholdt 
4 Krav om pris,endring ikke blir etterkommet 

innen en fastsatt frist. 

§ 31. 
Kongen gir forskrifter om omsetning og 

kontroll av farmasøytiske spesialpreparater, 
herunder om godkjenning av pakningsstørrel
ser, emballasje, signatur og annet pakninga
utstyr. 

F'armasøytisk sp,esialpreparat må bare sel
ges i registrerte pakningsstørrelser og med 
godkjent utstyr. 

I forskriftene kan fastsettes avgifter for å 
dekke utgiftene ved godkjenning, kontroll og 
undersøkelse av farmasøytiske spesialprepa
rater. 

§ 32. 
Departementet oppnevner en Spesialitets~ 

nemnd som skal være et rådgivende organ for 
registreringsmyndigheten i aUe saker om god
kjenning av spesialp:reparater og om tilbake
kalling av gitt godkjenning. 

Rådet skal bestå av fem medlemmer, herav 
en farmakolog, to andre leger, en jurist og 
apotekeren ved Rikshospitalets apotek. Ved 
behandling av saker om legemidler for dyr 
skal en veterinær tiltre rådet istedetfor en av 
legene. 

§ 33. 
Blir godkjenning av et farmasøytisk spesial

preparat nektet, kan saken innen en måned 
etterat melding om nektelsen er mottatt, brin
ges inn til avgjørelse av en ankenemnd på 3 
medlemmer, forutsatt at minst to medlemmer i 
Spesialitetsnemnden har stemt for godkjen
ning. Det samme gjelder vedtak om å tHbake
kaUe godkjenning. 

Ankenemnden oppnevnes av Kongen. For
mannen skal fylle kravene for å bli høyeste
rettsdommer, et medlem skal være lege og et 
skal fyHe kravene for å få apotekbeviHing. 

Kap. VI. Opium ()g andre bedøvende midler. 

§ 34. 
Bestemmelsene i dette kapitel gjelder for 

opium og andre stoffer, droger eller preparater 
som kommer inn under mellomfolkelige avtaler 
om rusgifter og liiknende stoffer. For det 
enkelte stoff gjelder bestemmelsene fra den 
tid kunngjøring herom bar vært inntatt i 
Norsk Lovtidend. 

Kongen kan bestemme at også 
stoffer, droger eller preparater som ·liR' 

til misbruk,. og som kan medføl:'e tilø• 
skadevirkninger som de i første ledd •-• 
skal komme inn under bestemmelseae i 
kapitel. 

I denne lov og i forskrifter som 
hold av den kalles disse stoffer, 'CI:tOIIE 
preparater, bedøvende midler. 

§ 35. 
Kongen gir forskrifter om til1ll'ir:mh!!llilill 

setning (salg, kjøp og annen 
innførsel, utførsel, gjennomførsel 
utlevering og sending av bedøvende DI:lldJII!rl, 
om dyrking av vekster som kan 
fremstilling av bedøvende midler. 

I forskriftene kan inntas forbud 
tilvirkning, omsetning, innførsel, 
gjennomførsel av visse bedøvende midler~ 

Forskriftene skal gjelde også for :triiblt1111ill 
frilager og transittopplag. 

§ 36. 
Tilvirkertillatelse etter §§ 7 eller 50 

adgang til å tilvirke bedøvende 
det ikke uttrykkelig er sagt. 

Innførsel, utførsel og gjennomfØI"'Sel 
bedøvende midler som kommer inn Under 
første ledd, må bare skje etter 
latelse for hver gang, og på de vilkår 
fastsatt i tillatelsen eller i forskrifter .. "'""'"".c• 

sen utstedes av den myndighet som 
bestemmer. I forskriftene bestemmes 'Obl 

også skal gjelde for bedøvende midler 
kommer inn under § 34 annet ledd. 

Omsetning, utlevering og sending av 
vende midler er bare tillatt til medisiosll 
vitenskapelig bruk i samsvar med 
forskrifter. 

Tilvirkere og selgere er pliktig 
meldinger og opplysninger som 
krever. 

§ 37. 
Det er forbudt uten lovlig adkomst l 

i besittelse av bedøvende midler som a:~~~~~
inn under dette kapitel. 

Slike midler må ikke anvendes til annet 
mål enn de er utlevert til,. og må 
lovlig hjemmel overdras til eller erve~ 
andre enn den som res,epten eller ~llrvW!riil' 
nen er utstedt til. Resept eller rekvimsjaa 
ikke overdras til eller erverves av 8ll1l!&:e: 
den de er utstedt til. 

§ 38. 
Det er forbudt å skaffe seg adgang 

kjøpt bedøvende midler som kommer iDD 
dette kapitel under falske opplysninger-. 
om navn, bosted, sykdom eUer sykd~ 
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§ 39. 
Lovbestemt taushetsplikt er ikke til hinder 

før at opplysninger om misbruk av bedøvende 
mJJ<Oe!r gis til helsedirektøren. 

Leger,. tannleg:er, veterinærer, apotekere og 
apotekbestyr,ere, edruelighetsnemnde:r og poli
tiet e:r pliktig til på anmodning å gi helsedirek
tøreft opplysninger om bestemte personers 
lllliøbruk av bedøvende midler, eller om andre 
bel!ltemt angitte tilfelle av misbruk eller over
U't!Ge:tøe av fors.kriftene om bedøvende midler. 

Opp~lys>ning:er om misbruk, som er gitt til 
Mlsedi.rek:U1J,ren i henhold til denne paragraf, 

sam han på annen måte har fått kjenn
til. kan han uten hinder av taushetsplikt 
leg,e:r og apotek. 

K'ap. VII. Sera, vaksiner og andre bakterio
logiske preparater. 

§ 40. 
Sera. vaksiner og andre bakteriologiske 

preparater ka.n tilvirkes, selges, innføres og 
av offentUg godkjente laboratorier 

institutter i samsvar med bestemmelser 
lrODl gis av departementet. 

Dep,artementet avgjør hva som skal ansees 
sera, vaksiner og bakteriologiske prepa

,og kan tiUate de nevnte laboratorier og 
også å selge enkelte andre varer til 

ll:iif:lll:tø:inak og veterinærmedisinsk bruk. 

VIII. Spiritus, brennevin og vin til 
medisinsk bruk. 

§ 41. 
&n;gen gir forskrifter om hva som skal 

~·":luf!t::ø oom spiritus, brennevin og vin til medi
bruk, og om salg, forskrivning og utleve

av sUk vare. 
I forskriftene kan fastsettes alminnelige 

IDD.3krenlm.inger i legers, tannlegers og veteri
Dil!Te·rB, adg.ang til å forskrive eller rekvirere 

brennevin og vin til medisinsk bruk. 

§ 42. 
Lege, tannlege eller veterinær som har over-

bestemmelser gitt i medhold av § 41, 
eller som på annen måte misbruker adgangen 
tn å forskrlive eller rekvirere spiritus, brenne
Yin eller viin tU medisinsk bruk, eller som er 
ltraffet for overtredelse av den alminnelige 
a:lkohoUovgivning, ka.n av departementet fratas 
adgangen til å forskrive eller rekvirere disse 
va.rer til medisinsk bruk. 
~partementet kan innskrenke et apoteks 

adgang tU å kjøpe spiritus, brennevin ener vin 
tU medisinsk bruk, hvis det er skjellig grunn 
til å anta at det foregår misbruk ved utleve-

eller anvendelse av slike varer ved 
apoteket. 

§ 43. 
Det er forbudt å skaffe seg adgang til å få 

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

Spiritus, brennevin ener vin som er utlevert 
til medisinsk bruk må ikke anvendes til annet 
formål, eller uten lovlig hjemmel overdras til 
andre enn den som resept eller rekvisisjon 
er utstedt til. 

Kap. IX. Visse varer som ikke er legemidler. 

§ 44. 
Kongen kan bestemme at vare som ikke reg

nes 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 sel
gere skal være godkjent av departementet 
eller annen myndighet. 

Kap. X. Reklame tor legemidler m. v. 

§ 45. 
Reklame for legemidler skal være nøktern 

og sann, og skal på forhånd være godkjent 
av den myndighet som Kongen bestemmer. 

Kongen gir alminnelige forskrifter om 
reklame for legemidler, herunder om utdeling 
av prøver i reklameøyemed. I forskriftene kan 
inntas forbud mot visse former for :reklame. 

§ 46. 
Det er forbudt i reklame eller liknende ved 

tekst eller bilder, direkte eller indirekte å gi 
uttrykk for at en vare anbefales som middel 
til å forebygge, lege eller lindre sykdom eller 
smerter hos menneske~ eller dyr, hvis varen 
selges på annen måte enn fastsatt for lege~ 
midler. 

Vare som bringes i handelen på slik måte 
at den fremtrer som legemiddel, blir å betrakte 
som legemiddel,, og må bare selges i samsvar 
med de bestemmelser som gjelder for lege
midler. 

I tilfelle av overtredelse kan departemen
tet påle·gge tilvirkeren eller annonsøren å 
sørge for at en godkjent beriktigelse blir sendt 
ut eHer offentliggjort på tilsvarende måte som 
den ulovlige reklame. 

Blir det tross advarsel fortsatt drevet 
reklame for en vare i strid med bestemmel
sene i første ledd, kan varen ved dom forbys 

---------- __ /~-
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solgt under navn s;om var brukt i den ulovlige 
reklame. 

§ 47. 
I reklame må det ikke ved tekst ener biUeder 

eller på annen måte, direkte eller indirekte, gis 
uriktige, misvisende eller villedende opplysnin~ 
ger om en vares medisinske virkning eller 
egenskaper. De to siste ledd i § 46 får tilsva
llende anvendelse. 

Når særlige grunner taler for det,. kan 
Kongen ved forskrifter eller i det enkelte til
felle forby all medisinsk reklame overfor 
almenheten for bestemte varer eller vare
grupper. 

Kap. XI. Gifter og helsefarlige stoffer. 

§ 48. 
Bestemmelsene i dette kapitel gjelder for 

tilvirkning, salg, innførsel og utførsel av gif
ter og helsefarlige stoffer til teknisk, viten
skapelig og annet ikke-medisinsk bruk. 

For gifter og helsefarlige stoffer som skal 
nyttes som l·egem:idler gjelder bestemmelsene 
i ka.p. II-X. 

§ 49. 
Gifter må ikke tilvirkes, selges, innføres 

eUer utfør,es av andre enn dem som har adgang 
til det i henhold til lov eller tillatelse gitt med 
hjemm·el i lov. 

Er innholdet av giftig stoff i en vare så lite 
at det ikke kan antas å medføre fare for Uv 
og helse, eller er det av andr.e grunner usann~ 
synlig at varen vil medføre slik fare, kan 
varen unntas fra bestemmelsene i dette kapi
tel. Departementet fastsetter den høyeste 
mengde giftig sroff slik vare kan inneholde, 
og kan gi nærmere regler om emballasje, 
merking o. I. 

§50. 
Den som ervervsmessig vil tilvirke gift må 

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

Tilvirknin.gen skal foreståes av en ansvars
havende som er godkj,ent av departementet. 
Vedkommende skal godtgjøre at han har den 
nødvendige faglige utdanning og at han fører 
en hederlig vandel. 

Bestemmelsene i §§ 10 og 11 om den an
svarshavendes plikter og om tilbakekaUing av 
hans godkjenning eller av tillatelsen får til
svarende anvendelse for tillatelse gitt etter 
denne paragraf. 

§ 51. 
Gifter som ikke omfattes av Norsk Medisi

naldepots enerett kan til bruk som nevnt i§ 48 
første ledd. selges av kjøpmenn som har depar-

tementets tillatelse til det. Det ka:m 
nærmere vilkår for tillatelsen. 

I særlige tilfelle kan tiUatelse gis 
som ikke i alminnelighet er unntatt fra 
Medisinaldepots enerett. 

Salget skal foreståes av en 
som er godkjent av departementet. V1dØR~t' 
mende skal godtgjøre at han har den nadw• 
dige faglige utdanning eller ,erfaring. 
han fører en hederlig vandel 

Bestemmelsene i §§ 10 og 11 om. 
svarshavendes plikter og om tilbake~ 
hans godkjenning eller av tillatelsen ar • 
svarende anvendelse for tillatelse som. er 
etter denne paragraf. 

§ 52. 
Tilvirkere og kjøpmenn som h:a.r 

etter § § 50 og 51 kan selge de varer 
fatter til 
1 Norsk Medisinaldepot 
2 · Tilvirkere, industridrivende og nanG.velilil'll 

som bruker varen i sin virksomhet 
3 Offentlige laboratorier og 

institutter som ikke er sykehus. 
hjem 

4 Kjøpmenn som har adgang til å 
samme vare 

5 Apotek, når dette ikke har pHkt til å 
varen fra Norsk Medisinaldepot 

6 Andre næringsdrivende eller 
etter departementets nærmere best~ 

For tilvirkere gjelder salgsretten ·bare 
de selv har tilvirket. 

§53. 
Kongen kan ved forskrifter bes~ 

visse grupper av gifter, og visse 'V8.J:'er 
inneholder begrenset mengde av g:i:ft;ic 
pi nærmere fastsatte vilkår skal ~ 
av andre godkjente kjøpmenn enn nevnt 

Varen skal i tilfelle selges i til'vbmø• 
originalpakning eller i annen uanbru·tt 
ning fra bedrift som har tillatelse til l 
varen. 

§54. 
Gifter som ikke omfattes av Norsk ~•• 

naldepots enerett kan innføres av: 
1 Kjøpmenn som etter§ 51 eller§ 53: 

tn å selge samme vare 
2 Tilvirkere som etter § 7 eller § .5() hai-, 

latelse tH å tilvirke legemidler eller 
3 Andre tilvirkere, industridrivend:e 

håndverkere som skal bruke varen som 
stoff eller teknisk hjelpemidd,el i 
drift 

4 Andre bedrifter, institusjoner eller ~ 
som av departementet har fått særsicilt 
latelse til å innføre varen. 
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und.er punkt 1, 2 og 4 nevnte bedrifter 
m. Y. kan ,Qgså utføre sliike gifter. 

"-"L"'·""'r som omfattes av Norsk Medisinal~ 
del!Xl'l:.ø en,erett kan, foruten av Norsk Medisi

bare innføres og utføres av bedrif
inStitusjioner, og personer som har fått 

--11.-il!+· tillatelse fra departementet. 

§ 55. 
Kongen gir forskrifter om tilvirkning, inn

'og omsetning, oppbevaring og sending 
gitter, herunder om erklæringer eller 

:ltteøter som skal gis eller skaffes ved kjøp 
innførsel, og om forsiktighetsregler som 
iakttas ved utlevering. 

Departementet kan gi nærmere forskrifter 
for de bedrifter og kjøpmenn som har tillatelse 

i tilvirk,e, selge eller innføre gifter, og om 
og kontroll, og kan kreve de oppgaver 

OS' opplysninger om vilrksomheten som ansees 
~~r .... ,.""""" :for kontroHen. 

§ 56. 
Kongen kan, for å hindre misbruk og for å 
~ om liv og helse, gi forskrifter om opp

sending og omsetning av helsefar
ltoffer som ikke regnes som gifter, og om 

med slike stoffer. 
forskriftene kan bestemmes at visse helse

l&fli:Ure stoffer helt eller delvis skal være 
'll.l:ler-vi~rt samme bestemmelser som gifter. 

§ 57. 
og helsefarlige stoffer må ikke inn

eller bringes i handelen uten at arten. 
mengden av giftig eller helsefarlig stoff er 

OpP,gj:tt på signaturen, eller på annen måte i 
~ar m,ed forskrifter som gis av Kongen. 

I forskriftene kan gjøres unntak fra 
beø:temmelsen i første ledd, og gis bestemmel
la' om me:rkilng, advarsler, bruksrettledning 

andre opplysninger m. v., som forøvrig skal 
på signaturen eller vedlegges varen ved 

§58. 
det tvil om en vare, som skal innføres 

bringes i handelen, inneholder stoff som 
I!Wilnn:ter inn under bestemmelsene i denne lov, 
kan departementet forlange, at tilvirkeren 

importøren gir opplysning om innholds
lrtoffene, i den utstrekning dette er nødvendig 
for å avgjøre spørsmålet. 

Departementet kan forby innførsel eller salg 
opplysningene er gitt. 

Ka:p .. XII. PLantevernmidler. - Midler mot 
skadedyr. 

§ 59. 
Kongen bestemmer hvilke gifter og helse

.stoffer som skal kunne selges som 

plantevernmidler, og kan gi forskrifter om 
handel med plantevernmidler som inneholder 
slike stoffer. 

I forskriftene bestemmes hva som skal reg
nef> som plantevernmidler i. henhold til denne 
lov, og på hvilke vilkår plantevernmidler med 
innhold av giftig stoff skal kunne selges til 
alminnelige forbrukere. Som vilkår for slikt 
salg kan settes at preparater før de bringes i 
handelen må være godkjent av den myndighet 
Kongen bestemmer og at salget bare må skje 
gjennom godkjente forhandlere. 

Kongen kan gi tilsvarende bestemmelser for 
insektdrepende midler og for midler tH utryd
ding av andre skadedyr. 

§ 60. 
Kongen kan bestemme at plantevernmidler) 

insektdrepende midler og midler til utrydding 
av skadedyr skal være unntatt fra bestem
melsene i denne lov, forutsatt at de i henhold 
til annen lovning er undergitt forskrifter og 
.tilsyn som ansees tilstrekkelig til vern om 
folks liv og helse. 

Kap. XIII. Forskjellige bestemmelser. 

§ 61. 
Den som har legemidler, gifter eller helse

farlige stoffer i sin besittelse plikter å opp
bevare dem forsvarlig og behandle dem med 
omhu og for.siktighet. 

Viser etikett eller annen påskrift at en vare 
inneholder giftig eller helsefarlig stoff, plik
ter brukeren å sette seg inn i bruksrettledning 
og advarsler som er påført ener vedlagt, og 
å rette seg etter dem. 

§ 62. 
Opplysninger som i medfør av bestemme!~ 

sene i denne lov gis til offentlig myndighet 
om forretnings-, ervervs,- nærings- eUer drifts
forhold regnes som tjenestehemmelighet, og 
må ikke røpes. overfor uvedkommende. Det 
samme gjelder opplysninger som vedkommen
de myndighet får kjennskap til gjennom til
syn eller kontroll med virksomhet eller vare 
som kommer inn under denne lov. 

Som tjenestehemmelighet regnes også opp
lysninger som vedkommende myndighet i 
medfør av denne lov får kjennskap til om per
soners helse- og sykdomsforhold eller andre 
personlige for hold. 

§ 63. 
Den som får tillatelse etter denne lov til til

virkning, salg, innførsel eller utførsel av lege
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 ener ved 

~---------------·----··~-··----~~ __ __/'--...J 
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nye alminnelige forskrifter som gis med hjem
mel i lov. 

Tillatelser som nevnt kan gis for begrenset 
tid. 

Kap. XIV. Straff. Inndragning. 

§ 64. 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer 

denne lov, eller forskrifter, forbud eller på
bud som er gitt med hjemmel i loven, straffes 
med bøter, eller med fengsel i innti13 måneder, 
eller med begge d,eler. 

Medvirkning straffes på samme måte. Forsøk 
straffes som fullbyrdet forseelse. 

Gjelder den straffbare handling opium eller 
annet stoff som kommer inn under lovens kap. 
VI er straffen bøter, eller fengsel i inntil 6 
måneder, eller begge deler. 

§ 65. 
Varer som er, eller er forsøkt, tilvirket, 

solgt, overdratt, ervervet, innført, utført eller 
sendt i strid med denne lov, eller med bestem
melser som er gitt med hjemmel i loven,. kan 
ved dom inndras hos den skyldige, eller hos 
den han har handlet på vegne av. Inndragning 
kan finne sted uten at straffesak blir reist eller 
kan reises mot noen. 

Gjelder overtredelsen bedøvende midler, skal 
varen med tilhørende emballasje inndras uan
sett hos hvem den finnes ener av hvem den 
eies. Krav på inndragning av slike varer kan 
gjøres gjeldende mot lovovertrederen eller 
besitteren uten at eieren blir gjort til part. 

§ 66. 
Departementet bestemmer hva SOilln 

gjøres med inndratte legemidler, gifter 
helsefarlige stoffer. 

Departementet bestemmer også hva, 
skal gjøres med bedøvende miidle:r som .r 
regne som hittegods. 

Kap. XV. Ikr.afttredelse. 

§ ,6,7. 
Denne lov trer i kraft fra den tid .K.IJ~~~lllll 

bestemmer. Fra samme tid oppheves: 
Lov av 3. juli 1914 om tilvirkning av 

og apotekvarer. 
Lov av 1. juni 1928 om Opium m. v. 
Lov av 2. mai 1930 om oppbevaring, &e~WIIIIII 

og omsetning av helsefarlige stoffer. 
Lov av 24. juni 1938 om innførsel av ·•~MMØIII" 

varer og gifter samt om handel med 
farmasøytiske spesialpreparater og <e!l 

andre varer. 
Lov av 21. juni 1956 om brennevin og 

medisinsk bruk. 

§ 68. 
Forskrifter som er gitt med hjemme) 1 

lover som er nevnt i § 67, eller med n.leaøt 
i lov om handelsnæring av 8. 
§§ 97-101, fortsetter å gjelde for så 
ikke er i strid med bestemmelsene i denne 
inntil de blir opphevet eller avløst av 
meiser gitt etter denne lov. 

Forslag 
til lov o~m endringer i lov om handelsnæring av 8. mars 1935,. 

I. 
I lov om handelsnæring av 8. mars 1:935 

gjøres følgendes endringer: 
§ 10, tredje ledd skal lyde: 
Handelsrett som kjøpmann utkreves ikke til 

den handelsvirkson:lihet som er omhandlet i 
denne lovs §§ 7,. 39, 42, 43., 52, 53, 54,. 63, 64, 
65, 71, 78, 83, 84, 85, 86, 93, 94,. 91), 96, 98,. 99', 
102, 104, 105 og 106. 

Niende kapitel. 
Overskriften skal lyde: 
Handel med legemidler og gifter. Annet salg 

fra apotek. 
§ 97 skal lyde: 
Legemidler og gifter må, når ikke annet er 

fastsatt i lov bare selges av apotek og Norsk 

Medisinaldepot og av tilvirkere og kJ'Iip:Dllll!ll 
som har særskilt tillatelse til slikt salg. 

Bestemmelser om hva som skal regnes 
legemidler og gifter og om handelen med 
vaver gis forøvrig ved særskilt lov. 

§ 98 skal lyde: 
Fra apotek kan, foruten legemidler og 

også selges andre varer som brukes i hel~ 
sykepleie i samsvar med det som herom 
bestemt i apoteklovgivningen. 

Varer som ikke kommer inn under 
ledd kan selges fra apotek, når s.alget h .... 
siktsmessig og naturlig kan forenes med 
tekets vanlige omsetning av legenrldJ,er DL 
Kongen kan bestemme hvilke slike varer 8(1111 
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~"""""'""" solgt fra. apotek. Herunder tas hensyn 
om salg fra apotek er ønskelig for å lette 

ad,gang tU å få kjøpt varen. 

l 99 skal lyde: 
,o,g veterinærer kan selge legemidler, 

forbb:JdJil!lgs.saker og andre sykepleieartikler i 
~r med det som herom er bestemt i lov. 

L:ikeledes kan offenUig godkjente laborato-

:~~~a,g L 

:rier og institutter selge sera, vaksiner og visse 
andre varer til medisinsk bruk i samsvar med 
det som herom bestemmes i lov. 

§§ 100 og 101 oppheves. 

li. 
Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen 

bestemmer. 

Utkast til lov om endringer i lov om Norsk Medisinaldepot 

av 27. februar 1958. 

Utarb·eiået av Apoteklovkomiteens juridiske sekretær. 
(Jfr. mindretallets uttalelse s. 8) 

I. 
JJ,ov om Nors.k Medisinaldepot av 27. februar 

(nr'. l) for•etas følgende endringer: 

1 8\kal lyde: 
Norsk .Medisinaldepot har, med de unntak 

er fastsatt i lov eller i medhold av lov, 
trt~eætt til innførsel og utførsel av legemidler 

gifter som Kongen bestemmer, og til salg 
diasa v.arer til avtakere som nevnt i § 3. 

MedisinaJdepot har videre enerett til 
til apotek av andre stoffer, droger og pre~ 

j;lii'U~t .. , .... som skal nyttes til fremstilling av lege-
mjdJer, med de wmtak som fastsettes av 
~·en tet. 

Legemidler og gifter som kommer inn under 
ledd, kan uten hinder av eneretten selges 

a.potek til avtakere som nevnt i § 3. 
Koo.gen .kan gi alminnelige forskrifter om 

ti:I!Ultak fra depotets enerett. I det enkelte Hl
kan departementet gjøre særskilt unntak. 

l 2 skal lyde: 
Norsk Medi.sillllaldepot har rett til å selge 

følgende varer: 
l. Allie slags legemidler og gifter enten de 

mnfattes av eneretten eller ikke. 
2. Andre varer som nyttes i helse- og syke

pleie, ·eUer som vanligvis selges fra apotek. 

3. Helsefarlige stoffer. 
Kongen kan avgjøre hvilke varer som skal 

komme inn under salgsretten etter pkt. 2 og 
3, og kan tillate salg av visse andre varer når 
det ansees ønskelig. 

§ 3 skal lyde : 
Norsk Medisinaldepot kan selge de i § 2 

nevnte varer til 
1. Apotek 
2. Andre tilvirkere, industridrivende og hånd

verkere som nytter varen i sin bedrift 
3. Offentlige laboratorier og vitenskapelige 

innretninger som ikke er sykehus eller 
pleiehjem. 

4. Kjøpmenn som har tillatelse til å selge 
samme vare. 

Departementet kan tillate salg av varer til 
teknisk,. vitenskapelig eller annet ikke medi
sinsk bruk til visse andre næringsdrivende som 
bruker dem i sin virksomhet. 

Kongen kan bestemme at Norsk Medisinal· 
depot skal kunne selge visse legemidler direkte 
til sykehus og andre medisinale anstalter. 

TI. 
Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen 

bestemmer. 

. .. --------- -- _/ J 

; 
i ~ 
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BUa.g 2. 

Spesialitetskontrollen. 
Uttalelse fra laboratoriesjef E. Reite, avgitt hØsten 1956. 

Nedenstående kommentarer til «Lov av 24. 
juni 1938 om innførsel av apotekvarer og 
gifter samt om handel med gifter, farmasøy
tiske spesiialprepa.rater og en del andre varer» 
må ses på som min personlige oppfatning. Det 
må nevnes at jeg bare har sittet ca. l% år som 
sjef for Spes:ialitetskontrollen, og at min erfa
ring derfor ikke er særlig omfattende. På den 
annen side kjenner jeg også forholdene fra 
fabrikantens side idet jeg i ca. 9 år har vært 
ansatt i den farmasøytiske industri. 

Det som kommer til å bli kommentert av 
ovennevnte lov er den del som omhandler regi
strering og kontroll av spesialprepara.ter. På 
grunn av opprettelsen av Norsk Medisinaldepot 
må den del av loven som omhandler import 
f. eks. forandres. Slike forandringer vil ikke bli 
berørt i dette memorandum. 

Kommentarene kommer særlig til å gjelde 
paragrafene 3, 4 og 5, idet det spesielt er disse 
som omhandler Spesialitetskontrollens. arbeids
område. 

Ovennevnte lov er i ,stor utstrekning en full
maktslov som blir utfylt ved forskrifter i hen
hold til loven. 

Loven sier bare at: 
«Farmasøytisk spesialpreparat kan ikke 

bringes i handelen eller omsettes uten til
latelse på forhånd av den myndighet og etter 
de forskrifter som Kongen gir. 

Tillatelsen gis på grunnlag av en bedøm
melse av preparatets art, sammensetning, inn
holdsstoffenes renhet, kvalitet og holdbarhet, 
fremstiHingsmåte, emballasje, navn, etikett og 
annet paknin.gsutstyr, bruksrettlednitng, fore
slått reklame av enhver art og prisen. Særlig 
må det kreves at preparatet er med i sin s k 
b e r e t t i g e t og t r e ng e s og at prisen 
ikke står i misforhold til verdien.» 

Når det gjelder kvaliteten av et preparat, 
kan det ikke betviles at kravene her er abso
lutte og ikke gjenstand for diskus,jon. En slik 
diskusjon om kvalitet mellom produsent og 
Spesialitetskontrollen har ikke forekommet, 
unntatt i tilfelle der det har dreiet seg om 
resultater etter forskjeUige analysemetoder. 
Emballasje, etikett og annet pakning.sutstyr er 
også en kurant sak som lett lar seg ordne, og 
som ikke skaper vanskeligheter. Preparatets 
navn derimot kan ofte ·bli gjenstand for dis
kusjon. 

Med den tilvekst det i de siste år har vært 
av nye preparater er det ofte vanskelig både 
for leger og personalet på apotekene å holde 
rede på det store antall nye preparater. Gjen
nom Verdens Helseorganisasjon (W. H. 0.) 
er det derfor forsøkt å skaffe en orden i dette 

navnevirvar ved å sette såkalte W. R O .. 
på de viktigste forbindelser som brukes i 
sinen. I Norden er det også drevet et. 
arbeide. Til å begynne med måtte d~et oo!l'ldlidlllt 
forsøk på en forenkling av nome~ 
spørsmålet nærmest sies å virke mot 
sikt. I det siste er derimot samarbeidet 
W. H. O. blitt bBdre og dermed kan det 
dette arbeidet har en berettigelse .. Det 
salutt anses som en fordel at det blir lD:lliltllllfll 
internasjonale navn for de forskjellige f'n~rtli!a.. 
deiser som brukes i medisinen. Fra taJil:rllldDil!lll 
side var det til å begynne med nokså stor, 
vilje mot å bruke disseN. F. N. navnene~ 
var også forståelig så lenge det nl'J,,l!"rlfitrdø 

nomenklatU:rutvalg arbeidet for seg selv OK' 
løpende bånd konstruerte nye navn som 1ilil'!f'llllllr 

nen kompliserte navnespørsmålet 
å. forenkle det. Etter at dette arbeide er 
mere over på et internasjonalt plan., SkUBle 
anta at det også er i fabrikkenes in~ 
benytte disse navnene. En har konkrete 
på at dette er tUfeHe. Dette gjelder na~ 
på selve stoffene. Navnene på preparat:aDe 
en annen sak som ofte skaper diskusjoa. 'llil' 
flere fabrikker kommer med prepara~ 
samme forbindelse, er det forståelig at 
gjerne vil ha sitt særnavn på preparatet. 
for kan en få registrert en rekke pl'ie~ 
av samme forbindelse under forskjellige Ba'~'& 
For å ta et konkret tilfelle. For en tid 
ble det registrert 4 preparater som alle 
holder prednison som virksomt stoff. 
preparatene har alle forskjellige nav~:~, 
,corten, Deltacortone, Nisone og PrreC~~lri:al 

Dersom disse preparatene ble kalt 
med tilføyelse av fabrikant,ens navn, viDe 
være enklere for den som skal arbeide 
dem. Fabrikantene setter seg imot en 
ordning med bruk av fellesnavn,. f~ 
mener at selv om legen skriver fabri~ 
navn på resepten, kan det ligge nær for a.p~QJU!I"' 
kene å ekspedere det preparatet som 
på. lager. I mange tilfelle vil også legene 
ikke Ullføye fabrikantens navn, og po1C'elltrn_. 

står da fritt til å ekspedere det preparat 80111 

has på lager. 
Det må derfor i loven gis nærmere org 

krete retningslinjer når det gjelder na~ 
spørsmålet for preparatene. 

Når det gjelder vurdering av prisene 
langer loven at utsalgsprisen i alminnelighet 
ikke må være høyere enn beregnet etter ~ 
sinaltaksten. Prisspørsmålet er oft~ . . 
for diskusjon mellom fabrikant og Spemalt~ 
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Apotekernes arbeids god tgjø~else 
w vel neppe basert på eksakte tidsstudier, og 
apotelåortjenesten på spesialiteter kan også 

ugunstig ved en sammenlikning av pri
Eill får det inntrykk at loven på dette 

----·· er eruridig, idet den som grunnlag byg-
pr pl de forhold som råder i apotek, og at 
IDI;ilt:Uitril,en så skall tilpasses disse forhold. Dette 

neppe være lovens virkelige mening. For 
medisinforbrukende publikum er det ikke 

øfdørende at loven bestemmer hvor pre-
1!14:!'1!!,tt:Pl'ii1A skal la.ges, men at forholdene blir 

ø1llik til r~ette at medisinfremstillingen fore
de steder der den kan gjøres best og 

WIU:st. En slik utvikling må loven ta sikte på 
ikke ved å gi særfordeler til den ene part 

lbejpDSttgre e'n skjev utvikling. 
avgjøre om prisen «ikke står i misforhold 

y,erdlen» er ofte vanskelig. Det kreves i for-
lllaifte,n,e at det skal medsendes kalkyler når 
Ui!lll''"'"'•"'·'-"'l!.jl.C:UC anmeldes. Hverken i lov eller for

er de utenlandske fabrikker fritatt 
·denne plikt, men de har tH dels nektet å 

inn kalkyler, og praksisen er etterhvert 
at det fra Spesialitetskontrollens side 
blir krevet kalkyler fra utenlandske 

llllmll:ker_ Det kan derfor være vanskelig for 
nye utenlandske preparater å vurdere pri
Når det gjelder helt nye preparattyper 

liØJD f. eks. antilbiotica, ville det heller ikke 
av stor betydning å få innsendt kalkyler, 
dier ville være så mange usikre faktorer 

ikke kan vurderes uten en kjenner meto
:t, detaUer. 

det gjelder preparater som inneholder 
IU!Irt'i!~ som er oppført i prislister fra uten
li.B!Iølæ eller mnenlands.ke grossister kan en 

vurdere preparatenes pris og kreve at 
ikke står i misforhold til verdien. 

Det må påpekes og kritiseres i denne forbin
at utenlandske fabrikker ved sin pris

~lUJiiA holder prisene kunstig oppe. Spesielt 
det gjelder enkelte av de bredspektrede 

utilbtotika er dette et problem. Disse prepa
rater har vært på markedet i en årrekke og 
prott,ukøjonen har øket fra år til år uten at det 
har resultert i prisreduksjon. Forsøk på å få 

ned tn et rimelig nivå har ikke ført 
frem:. Konkrete tilfelle viser således at det 
alblolutt er nødvendig med en priskontroll, 
raen på. et annet grunnlag enn i gjeldende lov. 
De:rfor bør i loven gis andre bestemmelser for 
p~ndringen. 

De krav i loven som har fremkalt mest mis
:asye fra. fabrikantens side er kravet om at 
preparatet er .-.:medisinsk berettiget og tren
ges». Fra aUe sider må det innrømmes at kra
Yet om at et preparat skal være «medisinsk 
berettigeb for å bli registrert er et rimelig 

Vanskelighetene ligger imidlertid i selve 

bedømmelsen av preparatet. Det er også en 
kjent sak at det ofte har vært uenighet og 
misnøye med avgjørelser som er truffet i hen
hold til denne bestemmelse. Det har fra fabri
kanthold vært kritisert at Spesialitetskontrol
lens sakkyndige råd er for lite allsidig sam
mensatt, og at det burde utvides. Som ordnin
gen er nå sitter det foruten Helsedirektøren 
1 lege i rådet, for tiden overlege H. G. 
Dedichen, LiBehammer. Ordningen er imidler
tid slik at det i mange saker også innhentes 
uttalelser fra spesialister før registrerings
spørsmålet blir behandlet i Spesialitetskon
trollens sakkyndige råd. 

Etter det samarbeide som nå er etablert med 
Danmark og Sverige, foreligger det også i 
mange tilfelle uttalelser fra medisinske sak
kyndige i disse land. At preparatet «trenges» 
blir også gjenstand for skjønn, og nektelser 
med begrunnelsen at det ikke er behov for 
preparatet, har ført til tildels livlige protester 
fra fabrikanthold. Fra forbrukernes synspunkt 
kan det sies at behovet er dekket når det fin
nes 1 preparat av en bestemt sammensetning. 
For grossister og apotek er det en fordel at 
det ikke finnes for mange paralleHpreparater. 
Derved reduseres lagerplass og verdier i vare
beholdning. Det kan vel også sies at det norske 
marked er så lite at det for produsentene i 
mange tilfelle er en fordel med få parallel
preparatez:. På den annen side foreligger det 
konkrete tilfelle av lavere priser på grunn av 
konkurranse mellom produsentene. Det er der
for rimelig at det blir tillatt. registrert 2 a 3 
parallellpreparater. 

At det i loven tas med bestemmelse om at de 
preparater som blir registrert er medisinsk 
berettiget og at det foreligger behov for prepa
ratene er rimelig. Det burde også i loven .tas 
med bestemmelser om sammensetningen av de 
instanser som skal behandle og avgjøre disse 
spørsmål. 

Ser en på forholdene på dette punkt i våre 
naboland er ordningen i Danmark slik som det 
sies i lovens § 71. 

«lndenrigs- og boligmjnisteren nedsætter 
under sundhedsstyrelsen et specialitetsnævnd 
bestående av 6 medlemmer, hvor~v 2 ud~~vnes 
efter indstilling fra farmakopekomnns]onen 
blandt dennes medlemmer.» 

I tillegg til dette utvalg kan Specialitets
nævnden- om så ønskes indhente uttalelser fra 
spesielt sakkyndige. Når det gjelder lægemid
ler for dyr,. skal «nævnden» forsterkes med 
1 medlem etter innstilling fra. Det veterinære 
.Sundhedsråd. 

Videre sies det i samme paragraf: 

«Nævnets opgave er at afgive indstilling til 
Sundsstyrelsen om hvorvidt en medisinsk 
spesialitet bør registreres samt om, hvorvidt 
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en registrering bør førlænges, og under hvil
ket navn den i givet fald bør forhandles.» 

Av nevndens 6 medlemmer ,skal4 være leger, 
og 2 medlemmer skal utnevnes etter henstil
ling fra farmakopekommisjonen blant dennes 
medlemmer. 

I denne sammenheng kan det også tilføyes at 
arbeidet i Danmark med etableringen av et 
legemiddelinstitutt der nye preparaters klini
ske virkning kan bedømmes snart er en reali
tet idet de første bevilgninger allerede er gitt, 
og byggingen derfor snart kan settes i gang. 

I Sverige blir sakene f,orbehandlet av en 
lege i heidagspost. Denne gjennomgår littera
tursitater, indikasjoner og brosjyrer. Videre 
blir sakene forelagt en erfaren klilniker til 
uttalelse før de fremlegges hver 14. dag ved 
et møte i spesialitetsnemnden der Medicinal~ 
styrelsen er representert. 

SpesiaUtetsnemnden er på 5 medlemmer og 
disse blir oppnevnt av Kungl. Mj.t etter inn
stilling av Medicinalstyrelsen og kommers~ 
kollegiet. 

Når det gjelder fordelingen av produksjonen 
komm,pr loven også inn på dette forhold i det 
den sier: 

«Tillatelse kan i alminnelighet ikke gis for 
preparat a.v en sammensetning som helt eller 
hovedsakeUg svarer til noe pr,eparat som gjel~ 
dende eller eldre norske farmakopeer gir 
bestemt forskrift for å tilberede, eller hvis til
beredningsmåte er opptatt i alminnelige 
farmasøytiske håndbøker eller samHng av 
Iægemiddelfonnl,er som er godkjent av Kongen 
eller den han bemyndiger. Heller ikke kan til~ 
latelse gis for enkle tilberedninger, medmindre 
det: er forbundet med vanskeligheter å frem
stiJJe dem i apotek eller de representerer et 
nytt medisinsk prinsipP. TiUatelse kan i almin
neliighet heller ikke gis for preparater s'om 
består av ublandede droger eHer kjemikalier, 
når varene ikke har undergå.tt en særskilt 
bearbeidelse.» 

Bestemmelsen om at det ikke kan være til
latt for fabrikker å få registrert preparater 
som er opptatt i alminnelig tilgjengelige farma
søytiske håndbøker eHer samling av legemid· 
delformler som er godkjent av Kongen eller 
den han bemyndiger, må utgå av loven. Denne 
bestemmelse kan lett føre tH forhold som vel 
ikke har vært lovens mening. Spesielt vil 
de-nne bestemmelse virke urimelig ved fornyet 
registre1ing av preparater. Utviklingen i Norge 
har vært den at Norges Apotekerforening 
gjennom sitt forsøkslaboratorium ofte sender 
ut forskrifter for preparater som en eller annen 
fabrikk allerede har tatt opp. Disse håndbøker 
blir nå. godkjent av Helsedirektøren, og følgelig 
skulle disse fabrikkpreparater nektes fornyet 
registrering. En slik bestemmelse er etter mitt 
skjønn uholdbar,, og må forandres. Det samme 

gjelder bestemmelsen om at det ikk.e 
tiHatelse til registrering for preparat&lr 
uten vanskeligheter kan fremstilles i •Pfilllll!ll!L. 

Denne passus og dens uheldige k,on:S~ek'f'IUI!I!III!If 

har så ofte vært diskutert at den 
kommenteres videre. Det hersker vel .a.BB~ill 
enighet om at denne passus må fora.ndln!&, 

I loven heter det at «tillatelse kan 
en bestemt tid», og i forskriftene er delrliBill 
til 5 år. Dette er en praktisk o~ 
Spesialitetskontrollen som hvert 5 år Ar 
paratene inn til kontroll. En kontroll~ 
kan imidlertid ordnes på andve måter. 
og bør være anledning til for Spes.iali~ 
troUen på ethvert tidspunkt å gripe illua 
for et preparat som av en eller anne11. .~ 
ikke ønskes registrert. For så vidt er 
fristen unødvendig. Det må overveies m:a 
tidsfristen for registrering bør fo~ 

Når det gjelder § 4 i loven bør del!Uiie 
tanke på den produksjon og salg til 
apotek som foregår ved enkelte apotek ~a-• 
mer enstydig og klar. 

I § 5 som omhandler reklame for le~~~~~~~~ 
er det etter min mening ikke nødvendli_g li 
ta forandringer. Nærmere bestemmelser 
her finnes i forskriftene i: henhold til 

Det samme er tilfelle med tekniske dE:t&tllr 
og instrukser angående arbeidet ved :SIJII!!IIllllt 
tetskontrollen. Disse som med kortere 
lengere mellomrom må forandres, er det 
tisk å ha samlet i de utfyUende rorsllu-;lflllll& 

Til slutt skal bare tilføyes at en i t~MI:Il~tiillll 

må forsøke å samle de av statens 
som har med medisinkontmU i en instit~ 
Etter min mening burde Spes;ialitetskoa~ 
len, Statens farmakopelaboratorium og 
ratoriet ved Statens Medisinaldepot ~ 
ordnes. De burde få felles laboratorier. 
administreres under en ledeJs,e. Med den 
ling som foregår i dag, med nye kostbare 
strumenter er dette den enes,te 
forsvarlige ordning. 

For å ta et konkret tilfelle kan nevnes 
infrarødt spektrofotometer koster ca. 
-120 000. På velutstyrte laboratorier ~ 
et slikt apparat som uunnværlig. Det er 
vel vanskelig for de 3 nevnte laboratorier 
anskaffet hvert sitt apparat, men mtU1Jfil4eb!Yllillt 
for en felles, anskaffelse er til sted,e. 

Et fremtidsmål bør også være oppretteleaa 
av et legemiddelinstitutt der det vme V8lfll 
mulig å få gjennomprøvet nye prep.s:rater. 

I dette memorandum er det bare pekt 
punkter i loven som etter mitt skjønn 
andres. Jeg har fraholdt meg fra å 
med konkrete forslag til forandrln.ger. 
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V urderin:g av den foreslåtte pris for et farmasøytisk spesial preparat. 

Uttalelse av 10. januar 1958 fra byråsjef A. Thorvik. 

I av 7. :februar 19·57 ba underutvalget 
øm å gt en uttalelse om priskontrollen 

llllrf!ld Off «frilisting:e- av farmasøytiske spesial
men da jeg på forespørsel fikk 

-n11rnd- at det ikke hastet med uttalelsen før 
Apøteldovko,miteen skulle ta fatt på arbeidet 

a:m:ten del av sin innstiUing, besvarer jeg 
ni de stilte spørsmål. 

kj,øp av et legemiddel har kjøperen i 
aJII!dll!Dil~Ji'~nE~t ingen forutsetning for å vurdere 

sUk: han kan gjøre ved kjøp av de 
andlre varer. Også på en annen måte står 

i en særstilling ved at en annen 
~ (l,ege, t.annlege eUer veterinær) enn den 

ølml betale varen, bestemmer hvilken vare 
som skal leveres. For leger (tann

og veterinærer) er det vanskelig å holde 
a jour med prisene for legemidler, og deres 

løntk:rivningsvaner, fabrikkenes reklame m. v. 
li!UmØynligvis i de fleste tilfelle av langt 

betydning enn prisen for preparatvalget 
grupper av identiske eUer likeverdige 

Det store antall preparater og de 
!lllilll.l!l! forskjellige fantasinavn som prepara~ 

selges under, vanskeliggjør også over
orf,er parallellpreparatene. Med et «godt» 

intens relclame kan et preparat inn
U'I~~ø og få stor omsetning selv om det er 
~:JdeUg dyrere enn tilsvarende preparater 

a:od:re fabrikker eUer et tilsvarende apotek
prep;arat. Konkurransen som pris

!'lftmll~mmele fakto~r har derfor ikke den samme 
og .effekt som for de fleste andre 

Y~:, og skulle en overlate til fabrikkene å 
prisene for farmasøytiske spesial

og sto·le på at konkurransen ville 
prisene nedover, måtte etter mht 

~mt.·øg ogs.å bestemmelsen om behovsprøving 
av l·oven. I dag blir f. eks. de 3--4 først 

&llli:IIDeldte paraUell-preparater registrert mens 
~ anmeldte preparater nektes på grunn 
av Dlll!Ulglende behov,. jfr. lov av 24 .. juni 1938 

2 ledd. De firmaer som har fått sine pre~ 
1Ml.I':I\'UtS1!1' regist1:1ert, har oppnådd en fordel også 

at konkurransen blir begrenset. En slik 
~eMning av konkurransen i tillegg til de 
liP'UD.Der som alt er nevnt, gjør en effektiv 
prlilikontroll for legemidler nødvendig hvis en 

som jeg har forutsatt, at legemidler 
~kal være billigst mulig for forbrukerne. Med 
litt begrenset anta.U produsenter øker mulig

for at det f. eks. kan inngås hemmelige 
prila.vtaler, og med et lite antall preparater 

kan det enkelte firma oppnå en større andel 
av salget, og kan, hvis det finner det formåls
tjenlig, satse mere på reklamen og forsøke å 
opprettholde salget, selv om konkurrentene 
senker prisene for sine preparater. 

I Sverige der de ikke vurderer behovet for 
anmeldte preparater, har det i enkelte tnfeUe 
vært registrert opptil 15--17 parallellprepara
ter, og 8-10 parallellpreparater er nokså 
vanlig. Etter relativt kort tid blir de fleste 
trukket tilbake fordi omsetningen av hvert 
enkelt fabrikat blir for liten og produksjonen 
derfor ulønnsom. En må kunne anta at en slik 
ordning vil falle dyrere både for fabrikantene, 
omsetningsleddene (som blir sittende igjen 
med usolgte partier av de utgåtte preparater) 
og for samfunnet enn den praksis som hittil 
er fulgt her i landet. 

Kontrollen med prisene for farmasøytiske 
spesialpreparater har hittil vært og bør etter 
min mening fortsatt være en av Spesialitets~ 
kontrollens viktigste oppgaver. Oppgaven er 
vanskelig, og det kan være delte meninger om 
hvordan kontrollen best kan utøves og hvilke 
kriterier som skal legges til grunn ved vurde
ring av prisene. Hittil har følgende kriterier 
vært brukt: 
1. Beregnet pris for et tilsvarende apotek

fremstilt preparat. 
2. Priser for tilsvarende preparater fra andre 

fabrikker. 
3. Innsendte kalkyler. 

Aå 1: De farmasøytiske fabrikkers produk
sjon består dels i syntetisering av kjemikalier 
og isolering av virksomme prinsipper fra vege
tabilsk og animalsk materiale, og dels i frem
stilling av bruksferdige preparater. Av de 
norske farmasøytiske fabrikkers produksjon 
har fremstilling av kjemikalier og isolater 
bare utgjort en mindre del, og hovedvekten 
er lagt på fremstilling av bruksferdige prepa
rater av innførte kjemikalier. Fremstilling av 
de viktigste legemiddelformer som tabletter, 
oppløsninger, injeksjonspreparater, stikkpiller 
og salver skjer stort sett etter de samme 
retningslinjer i fabrikk og apoteklaboratorier, 
idet også apotekene i stigende utstrekning har 
tatt i bruk :maskiner og andre tekniske hjelpe
midler. De direkte produksjonsomkostninger 
er avhengig av en rekke faktorer enten pro
duksjonen foregår i fabrikk eller apotek, og 

-- ~----~ ~ ---·~-~--~--~ J 

.•. 
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utgiftene pr. pakning eHer annen produksjons~ 
enhet er bl. a.. sterkt avhengig av hvor store 
porsjoner som lages om gangen .. 

Ved den siste medisinaltakstrevisjon ble det 
ved fastsetting av arbeidsgodtgjørelser for 
preparater fremstilt i apotekenes laboratorier 
regnet med de porsjoner som middelstore 
apotek gjennomsnittlig måtte antas å lage om 
gangen, og i arbeidsgodtgjørelsen ble medreg
net utgiftene ved å foreta de i farmakopeen 
beskrevne prøver av vedkommende preparat. 
(Av praktiske grunner ble det fastsatt ens 
arbeidsgodtgjørelse for visse legemiddelfor
mer, idet en regnet med gjennomsnittlig med
gått tid til fremstiHing og analyse av prepa
ratene innen vedkommende gruppe.) Sid·en 
arbeidsgodtgjørelsen ble fastsatt har arbeids
lønningene steget noe, men den analytiske 
kontroll av de fremstilte preparater blir sann~ 
synligvis ikke foretatt i den utstrekning Medi
sinaltakstkomiteen regnet med, og mange, 
særlig av de mindre apotek, kjøper i stigende 
utstrekning fra andve apotek preparater som 
det går lite av, slik at det i dag sannsynligvis 
frems.tilles gjennomsnittlig noe større por
sjoner. 

Den priskontroU som er angitt i lov av 24. 
juni 1938 § 3, 3 ledd, nemlig at utsalgsprisen 
for et farmasøytisk spesialprepa.rat som kan 
taks.eres etter medisinaltakstene, i alminnelig
het ikke må være høyere enn beregnet etter 
disse, og «herunder anvendes reglene om godt
gjørelse for arbeidet i apotekenes laborato
rier:», kan det reis.es flere innvendinger mot. 

Et stort antaU preparater kan overhodet 
ikke eUer på det tidspunkt pris.kontrollen skal 
foretas, iallfall ennå ikke fremstiUes i apotek, 
dels fovdi de virksomme stoffer ikke eller ennå 
ikke er tngjengelige som handelsvarer, og dels 
fordi frems.tiUing ogjeller kontroU er så kom
plisert og krever spesialapparatur og spesiell 
sakkyndighet, slik at produksjonen må og bør 
foregå i fabrikker. Ved kontroll av prisen for 
et slikt preparat har Spesialitetskontrollen 
bare prisene for tilsvarende preparater fra 
andre fabrikker og eventuelt innsendte kalky
ler å holde seg tit Loven sier også uttrykke
lig at den ovennevnte priskontroll gjelder 
preparater som kan takseres etter medisi
naltakstene. 

Den pris en fabrikk får for et spesialprepa
rat er utsalgsprisen fra apotek + apotekets 
og grossistens fortjeneste (for utenlandske 
preparater også + agentprovisjon). Apotekets 
bruttofortjeneste på spesialpreparater med 
normal avanse synker fra ca. 41 % for prepa
rater med innkjøpspris inntil kr. 1.- til ca. 
23 % for de dyreste pakninger. For visse spe
sialpreparater er det fastsatt lavere avanse. 
I utsalgsprisen (heretter kalt resepturtaksten) 

for et apotekfremstilt preparat. inngår 'BI'lii!!lli!la 
for medgåtte stoffer, som apotekene har 
bruttofortjeneste på, den fastsatte aP!IIllll!!illl!a

godtgjørelse og prisen for embaliMj,e .. 
i begge tilfelle bort fra omsetningsav:Øf'-,J 
Stoffprisene spiller således en 
rolle for resepturtakstens størrelse, 
grunn av de degressive takster som. aJliOlllldilt
nes avanse på spesialpreparater 
etter, er det oftest bedre samsvar m~~~
beregnete resepturtakster og de 
priser for de større enn for de min~ 
ninger av et spesialpreparat. Ved. Balm:lllllllllllllll· 
ning av den foreslåtte pris for et~ 
parat og den beregnete resepturtakst har 
vært tatt hensyn til dette og andre lOI'tlllll 
som kan være av betydning for Vl.ltl'd~ialfllll 
av om en foreslått pris er rimelig. 

Bortsett fra de tilfelle den beregne·te 
turtakst trenger korreksjoner for å 
brukes som sammenlikningsgrunnllag. 
tilvirkning av de fleste preparater i in<lmsatd 
målestokk i alminnelighet bli betydelig 
gere enn fremstilling av mindre pom~ 
apotek. Når priskravene for spesialprepa,l'll!dlll' 
Hkevel i alminnelighet Ugger over, o,ffle 
delig over,. det tilsvarende apotekfr~ 
preparater koster eller ville ha kostet, s!k:yl .. 
det først og fremst at den farmasøytiske 
stri i sine prisforslag beregner seg en :lt"'el!IAIIII!i 

høy bruttofortjeneste, idet den foruten 
ønskete nettovinning skal dekke 
kostnader som administrasjonsutgifter og 
giftene til reklame og forskning. Disse utd~ 
poster er sannsynligvis høyere for d.en lE1illlf!llll" 

søytiske industri enn for de fleste andre 
strigrener. Sammenliknet med den fa:r:m .. _". 
tiske industri har apotekene praktisk ta.llt 
administrasjonsutgifter i form av 
m. v., og den reklame og forskning som dll'm• 
kollektivt gjennom Norges Apotekerf~ 
medfører ikke så store utgifter for det e~~Jalllll 
apotek. 

Sammenfattende vil jeg si at den ,berelPAI!III 
resepturtakst i alminnelighet er ~et godt 
rium på om den foreslåtte pris for et SDeaiilll
preparat er rimelig eller ikke, forutsatt .at 
kommende preparat kan takseres på 
måte, og det ved sammenlikningen tas ftE!tDal]llll 

til de faktorer jeg har nevnt tidli!gere. 
den må derfor brukes skjønnsmessig, og lO'IKl!llll 

bestemmelse har hittil vært praktisert ~ 
som en rettesnor enn som et krav som mA. 
fylles. Bestemmelsen har under diss,e fol!'UI:SIIIll

ninger vist seg meget nyttig, idet den 
klar hjemmel for krav om prisnedsette:la& 
Uten en slik hjemmel vil SpesiaHtetsko:n~ 
stå. langt svakere overfor fabrikkenes 
krav, og etter min mening bør bestemmel:Mill 
beholdes. 
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Sammenlikning av prisene for til
llni'IR .. n.,ntlr:A preparater gir viktige holdepunkter 

prisvurderingen, men hvis en :i.kke på annen 
kan vurdere prisen, er en prisfor

ofte ikke tilstrekkelig til å forlange 
r.rii-·n"" for de dyreste preparater nedsatt. Det 

f. ·eb. foreligge feilkalkulasjoner, tilfelle 
a Y c,dumping» (begge har forekommet), eller 

fabrikk er kommet frem til en billigere 
f~pmetode som konkurrentene p.g.a. 
pateatrettigheter eller av andre årsaker er 
fo:ri'liDdret fra å bruke. 

farmasøytiske fabrikker bruker vidt for
kalkuleringsmetoder, og samtlige 
prla.er fra fabrikk A kan ligge på et 

annet nivå e.nn fra fabrikk B. Det har 
at det for s.amtidig anmeldte parallell

har vært søkt om 10 ganger så høy 
det dyreste som for det billigste. 

krav om prisreduksjon vil alltid stå ster
dersom det foruten henvisning til den 

resepturtakst kan vises til at den 
IOII:'et!i!JA1tte eller gjeldende pris også er høyere 

betydelig høyere) enn prisene for til-
Wji\.!'E:ndle preparater fra andre fabrikker. 

vil i denne sammenheng peke på de 
farmasøytiske fabrikkers betydning 

p.r:bm;~gulerende faktor, idet de sammen
limet med de fleste utenlandske fabrikker har 

1et rimeligere prisnivå og ved å lansere 
betydelig biUigere parallellpreparater 

a.Ue11ede markedsførte utenlandske, er pri
disse tvunget nedover, ved konkur

eller etter krav fra Spesialitetskontrol
grunnlag av det materiale som er 

~~kommet for ny vurdering av prisene. 
3: Etter .forskrifter av 30. juni 1941 

~. c skal anmeldelser av farmasøytiske spe
aalpl'leparater til registrering være vedlagt 
~elvlwstnadsk.alkyler. Under krigen og i de 

etterkrigsår ble sUke kalkyler forlangt, 
.ftlle:D etterat spørsmålet i slutten av 1940-årene 
nr tatt opp av andre lands myndigheter under 
haftdels,forhandUnger eller gjennom de diplo

kanaler, ble det etter henstilling fra 
Uteøri.ksdepartementet ikke lenger forlangt 
kalkyler for utenlandske preparater. Derimot 

lluavet opprettholdt for norske preparater, 
bi. a. fordi p~risene for nye norskfremstilte pre
~-.~~Uf!·r 0:g prisforhøyelser for disse også skulle 
godkje.nnes av Prlsdirektoratet, en ordning som 

da den nye prislov trådte i kraft. 
De norske farmasøytiske fabrikker har flere 

~ranger beklaget seg over denne særbehand
men j~eg vet ikke om de har vært opp

m:erkoom på det forhold. at når priskravet har 
v•rt underbygget med en tilfredsstillende kal

er det ved prisvurderingen lagt avgjø
vekt på den. 

Kalkylene bar gitt Spesialitetskontronen en 
rekke verdifulle opplysninger om stoffpriser, 
beregnet bruttofortjeneste og tiUegg m. v., 
men de forskjellige prinsipper som de er ut
arbeidd etter og de usikkerhetsmomenter en 
kalkyle må være beheftet med når den som 
oftest skal utarbeides før ordinær produksjon 
er begynt, begrenser deres verdi. 

Da kravet om kalkyler ikke har kunnet 
opprettholdes for utenlandske preparater, bør 
den nåværende bestemmelse i forskriftene 
endres. Etter min mening bør ikke kravet 
sløyfes helt hvis en fortsatt skal kontroUere 
prisene for spesialpreparater, men det vil 
være tilstrekkelig å ha hjemmel for å kunne 
forlange kalkyle i de .tilfelle en finner det 
nødvendig. 

«Friliste» for spesiaZpreparater. 
Gjennomsnittlig har det tatt ca. 3 måneder 

fra et preparat er anmeldt til registrering og 
til vilkårene for registrering er gitt. I dette 
tidsrom er preparatet vurdert av medisinsk 
sakkyndig, behandlet i :rådet og underkastet 
analytisk og prismessig kontroll. I mange til
felle må det også innhentes supplerende opp
lysninger fra fabrikanten. Hvor lang tid det 
tar før registreringsvilkårene oppfylles og 
preparatet kan registreres, avhenger av fabri
kanten og de som skal utføre arbeid for ham. 
Etter forskriftene skal det trykkes norske 
signaturer også for utenlandske preparater, og 
mens noen fabrikanter kan innsende prøve
trykk av signaturer bare noen dager etterat 
registreringsvilkårene med utkast til signatur 
er mottatt, bruker andre mange måneder. Ofte 
har også korrespondanse om prisspørsmål tatt 
lang tid. 

Ved å tillate et preparat før det er under
søkt, kan ventetida forkortes noe, men siden 
det i brevet fra. underutvalget henvises til den 
svenske ordning, vil jeg nevne at i Sverige 
har det hittil tatt gjennomsnittlig like lang 
tid å få et preparat på «friliste» som det i 
Norge har tatt å fuUføre registreringen. Det 
er imidlertid mye som taler for å sløyfe det 
indirekte krav i lovens § 3, 2 ledd, om analyse 
før registreringen, slik at undersøkelser av 
nyanmeldte preparater bare foretas i den ut
strekning de ikke virker forsinkende på saks
behandlingen, fortrinnsvis av preparater med 
antatt dårlig holdbarhet eller fra fabrikker 
som antas å ba svak egenkontroll, og at hoved
vekten legges på etterkontroll av markeds
førte preparater. 

Hvis underutvalget ønsker supplerende opp
lysninger er jeg villig til når som helst å møte 
i underutvalget og svare på eventuelle spørs
mål. 

. l 
- ------~-------------------------_{ 
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BUag 4. 

V urde:ring av den foreslåtte pris for et farmasøytisli spesialpreparaL 

Uttalelse av 10. februar 1958 tra laboratoriesjef E. Reite. 

Idet jeg viser til Apoteklovkomiteens brev 
av 9. februar 1957 skal jeg få lov til å besvare 
de i brevet oppsatte spørsmål. 

I lov av 30. juni 1938 § 3, 2. ledd heter det 
angående prisen for et spesialpreparat at det 
skal påses at «prisen ikke står i misforhold til 
verdien», og vider,e i 3. ledd: 

«For preparater som kan takseres etter 
medisin al takstene må utsalgsprisen i alminne
lighet ikke være høyere enn beregnet etter 
disse. Herunder anvendes reglene om godt
gjørelse for arbeidet i apotekenes labora
torier.» 

Det skulle være berettiget å anta at prepa
rater fremstilt i større målestokk på fabrikk 
under rasjonene betingelser burde bli billigere 
enn fremstnt på apotek der produksjonen 
nødvendigvis må skje i mindre målestokk. Med 
de høye arbeidslønninger som gjelder i dag, 
blir arbeidsomkostningene i mange tilfelle den 
faktor som gir størst utslag i produksjons
omkostningene for et preparat. 

Dersom SpesialitetskontroUen skal ha den 
fuUe nytte av de gjeldende bestemmelser med 
omsyn til arbeidsprisene, må disse være reelle, 
d.v .. s. de må dekke arbeitdsomkostningene ved 
fremstillingen av preparatene. Arbeidsprisene 
må derfor til stadighet være gjenstand for 
revisjon som følge a.v variasjon i lønninger 
eUer på grunn av endrede arbeidsmetoder ved 
fremstilliingen. Det er imidlertid vanskelig å 
gjennomføre en slik kontinuerlig revisjon av 
arbeidsprisene. Skulle det kunne gjennomføres 
måtte det foretas tidsstudier på en rekke 
apotek der det foregår produksjon, og arbeids
prisene måtte reguleres under hensyn tn pro
duksjonstid og timelønn. 

Som situasjonen er i dag kan utgiftene til et 
apoteks drift dekkes på så mange måter, 
f. eks. ved variasjon av avanser på droger og 
kjemikalier, ener spesialpreparater, ved ekspe
disjonsgebyr o.s.v., og det er ikke alltid at de 
forskjellige arbeidsoperasjoner blir dekket av 
gjeldende arbeidstakster. Å bruke disse samme 
takster som grunnlag for bedømmelsen av et 
spesialpreparats pris, er derfor etter mitt 
skjønn ikke riktig .. 

Skal § 3, 3 ledd beholdes i sin nåværende 
form, mener jeg at det må tas inn i lov eller 
forskrifter en bestemmelse om at apotekenes 
arbeidspriser må revideres i relasjon til 
arbeidslønningene. 

Myndighetenes oppgave er å sikre forbru
kerne best mulig medisin til rimeligst pris. 

Ved en eventuell forandring 
takstregler kan det tenkes at Spl~Sti!IL!J:tftl!ill,.,_ 
ter kan bli billigere enn tusvarend,e 
fremstilte preparater. 

Når det gjelder den priskontroll som 
dag, henvises til byråsjef Thorviks utlreclllillll: 
av 10. januar 1958. 

Med den ordning som nå prak:tise:res 
registreringstillatelse av et lite antall 
lell-preparater er det forholdsvis en 
for de interesserte firmaer å inngå wvr••

minstepriser, og den prisregulerende 
ning av den fri konkurranse falletr di@rfii!~~r 

mange tilfelle . bort. Det er naturli.gv]ø valll!• 
lig for Spesialitetskontrollen å kunne 
slike avtaler foreligger, men påfaUendø 
blir prisene på parallellpreparat,er fra rn.ølrillllil!. 

·lige firmaer justert til tilsvarende 
samme tid. Når dette gjentar seg 
gang kan det ikke være tilfeidig, men 
tas skje etter inngått avtale. 

Så lenge en har bestemmelsen i l'ova1 til 
behovsprøving og antallet av 
rater av den grunn blir sterkt be.gren.æt. 
den prisregulerende faktor av fri konk~ 
sterkt redusert. 

Foreliggende tilfelle viser at det er al:l.OIIØ 
nødvendig med. en priskont~:~oU og det 
bør være en av SpesialitetskontroUen:s 
ste oppgaver. 

Jeg vil i denne forbindelse ikke 
gjøre oppmerksom på de norske 
tiske fabrikkers betydning for nrisr'F'o'll""""""• 
gen, og henviser til byråsjef Thorviks, uttaJielfJt 
·om samme. 

Dersom kravet om innsendelse av s.u,~nll[· 
blir opprettholdt må dette krav 
utenlandske firmaer. 

Personlig mener jeg: 

1. at § 3, 3. ledd må utgå av loven eller 
annen utforming med tilføyelse av lli:101~.t:UM~ 
er1ig justering av arbeidsprisene :i &tJIU!II;-

2. at krav om at prisene skal være 
må tas inn i loven. 

3. at krav om innsendelse av selvkostk~ 
frafalles, men bestemmelse tas med om 
Spesialitetskontrollen bar rett til ,l 
hente nødvendige opplysninger h'os 
kant til bedømmelse av prisene. At 
kantene oppgir stoffpris på de vil'bltl!MIIIf 

stoffene i preparatet. Disse krav ml 
også for utenlandske produkter. 
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å kontraHere om prisene er rimelige må 
S~litetskontrollen ha rett og plikt til å 

aUe tilgjengeUge midler, også apote
arbeidspriser de:r disse i foreliggende 
er brukbare. 

Når det gjelder «friliste» for preparater på 
liknende måte som i Sverige, viser jeg til 
byråsjef Thorviks uttalelse som jeg er enig i. 

Forøvrig vises til tidligere avgitt uttalelse. 

Brev av 9'. juni 1958 fra laboratoriesjef E. Reite til direktør Fr. Steen 

i firmaet Nyegaard & Co. A.S angående registrering av spesialpreparater 

for en bestemt tid. 

Pl forespørsel skal jeg ut fra min erfaring 
J!eder av Spesialitetskontrollen få avgi 

uttalelse om tidsfrist på 5 år ved 
av spesialpreparater. 

,et preparat blir anmeldt til fornyet 
~tr'ering må det underkastes analytisk 

Det er sjelden flere preparater som 
Ull:deraøkes etter samme metodikk, og det 
derfor vanskeUg med et rasjonelt opplegg 

de't analytiske arbeide fordi disse under
lakelser må utføres innenfor en kort tidsfrist. 

Por :Spesiialitetskontrollens arbeide med 
I:Qide!MJØkelse:r og i hele rutineopplegget for en 

mulig, billigst mulig og derfor mest effek
ko,ntroU vil det være en fordel dersom krav 
registrering for en bestemt tid ble opp-

En sto da friere i opplegget av analysearbei
det og kunne foreta undersøkelsene av prepa
ratene gruppevis. Dette ville lette og forenkle 
arbeidet i betraktelig grad. Dette kan illustre
res ved et eksempel. Det er for tiden regi
strert ca. 20 forskjellige penicillinpreparater. 
Disse preparatene forfaller til fornyet regi
strering fordelt over en 5 års periode, og må 
altså undersøkes til forskjellig tid. Uavhengig 
av en 5 årsfrist kunne hele denne gruppe 
undersøkes under ett og derved spare en 
masse tid. 

V ed en slik omlegging ville Spesialitetskon
trollen få større muligheter for en· utvidet 
kontroll av spesialiteter lagret på apotek og 
Norsk Medisinaldepot. 
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