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Nordisk lægemiddelkomite. Komiteens nedsættelse, sammensætning 
og arbejde 

Til Nordisk Råds 9. session blev der af medlemmerne Lis Groes, Erkki 
Leikola og Erling Wikborg stillet fØlgende medlemsforslag (A 19/1961) 1 : 

at Nordisk Råd henstiller til regeringerne i de nordiske lande at træffe for· 
anstaltninger til, at den offentlige kontrol, som udfØres med lægemidlers 
.Kvalitet i et nordisk land, kan anses for gyldig i samtlige nordiske lande. 

Forslaget vedrørte kontrollen med de såkaldte medicinske specialiteter 
- som foreløbig populært kan beskrives som de industrielt fremstillede 
lægemidler. Det var inspireret af det hidtil udfØrte samarbejde med udarbej
delsen af en fælles nordisk farmakope - et samarbejde, som navnlig tog 
form efter nedsættelsen af Det nordiske Farmakopenævn i 1948. Forslaget 
tog sigte på at opnå en forenkling af kontrolmyndighedernes arbeJde med 
bedømmelsen af ansøgninger om registrering af mediclnske specialiteter. 
En sådan forenkling skulle efter forslagsstillernes opfattelse kunne opnås 
ved, at en godkendelse af en medicinsk specialitet til optagelse i specialitets
registret i et nordisk land blev tillagt den virkning, at registrering kunne 
ske i de Øvrige lande uden fornyet undersøgelse af præparatet. Herved ville 
det undersØgelsesarbejde, som nu må foretages særskilt i hvert enkelt land, 
blive betydeligt formindsket, og Økonomiske fordele skulle kunne opnås. For
slagets gennemfØrelse ville endvidere bevirke, at nye lægemidler hurtigere 
kunne tages i brug, således at handelen med lægemidler i almindelighed 
ville blive lettet. 

Forslaget berørte derimod ikke den kontrol, der udføres med allerede 
registrerede medicinske specialiteter. 

De respektive landes sundhedsmyndigheder og interesserede otganisa
tioner afgav erklæringer over medlemsforslaget. Det fremgik af disse ud
talelser, at der allerede på daværende tidspunkt fandt et nært samarbejde 
sted mellem kontrolorganerne i Danmark, Norge og Sverige, og det social
politiske udvalg,2 der forberedte behandlingen af sagen i Nordisk Råd, var 
derfor af den opfattelse, at en undersØgelse af spØrgsmålet om en yd~rligere 
udvikling af samarbejdet om kontrollen med medicinske specialiteter måtte 
koncentrere sig om mulighederne for at oprette et for samtlige nordiske 
lande fælles undersøgelses- og kontrolorgan. 

t Se Protokol m.v. over Nordisk Råds 9. ses-sion 1961 ,i København, s. 496. 
2 Se Protokol m.v. over Nordisk Råds 10. session 1962 i Helsinglfors, s. 168, 297 og 1537 

(Sak A 7/1962). 
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Under sagens forberedende behandling blev der af det norske socia1-
departement fremført et forslag om oprettelse af et fælles nordisk institut 
til forskning og oplysning vedrØrende lægemidlers virkninger og bivirk
ninger og vedrørende lægemidlernes rette anvendelse. Foranlediget heraf 
anså det socialpolitiske udvalg det for påkrævet, at spørgsmålet om etable
ring af et nordisk samarbejde om forskning og oplysning i almindelighed 
på Iægemiddelområdet blev gjort til genstand for en nærmere undersøgelse. 

I overensstemmelse med disse synspunkter stillede det socialpolitiske 
udvalg fØlgende forslag, der ved Nordisk Råds 10. session i Helsingfors i 
1962 blev vedtaget af rådet som rekommandation nr. 12/1962.1 

Nordisk Råd henstiller til regeringerne i de nordiske lande at lade spØrgs
målet om etablering af et nordisk samarbejde vedrørende forskning og 
oplysning på Iægemiddelområdet samt om videreudvikling af samarbejdct 
vedrørende kontrollen med medicinske specialiteter underkaste en nærmere 
undersøgelse. 

Det blev overladt til Danmark at koordinere samarbejdet mellem rege
ringerne i denne sag i overensstemmelse med Nordisk Råds henstilling. 

Efter at sagen havde været gjort til genstand for brevveksling mellem de 
respektive !andes regeringer, blev der på opfordring fra det danske inden
rigsminislerium udpeget fØlgende sagkyndige repræsentanter for landene til 
nærmere drøftelse af, hvorledes arbejdet kunne tilrettelægges: 

Danmark 
Overlæge A. Harrestrup Andersen, Sct. Lukas Stiftelsen, Hellerup. 
Kontorchef N. J. Blom-Hanssen, Indenrigsministeriet, København. 
Laboratorieforstander J. Buur, Specialitetskontrollen, København. 
Afdelingschef, cand. pharm. M. Kærn, Sundhedsstyrelsen, København (fra 

den l. juli 1965). 
Rektor, professor S. Aa. Schou, Danmarks farmaceutiske hØjskole, Køben-

havn. 
Kontorchef A. Skovgaard, Sundhedsstyrelsen, København. 

Finland 
Professor V. Krogerus, Helsingfors universitet, Helsingfors. 
Professor A. Vartiainen, Helsingfors universitet, Helsingfors. 
Overdirektor A. Virta, Medicinalstyrelsen, Helsingfors. 

Norge 
Overlege H. G. Dedichen, Lillehammer fylkessykehus, Lillehammer. 
Professor A. Jervell, Ullevål sykehus, Oslo. 
Apoteker Å. Thorvik, Oslo. 

Sverige 
Professor E. H. Båråny, Uppsala universitet, Uppsala. 
Professor H. Hellberg, foreståndare for statens farmacevtiska laboratorium, 

Stockholm. 
Professor Å. Liljestrand, statens farmacevtiska laboratorium, Stockholm. 
Apotekare D. R. Lonngren, Stockholm. 

' Se protokol m.v. over Nordisk Råds 10. session 1962, s. 1640. 
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Island har ikke udpeget et egentligt medlem af Nordisk Iægemiddel
komite, men har beskikket professor K. Stefånsson, Universitetet i Reykja
vik, til at deltage som observatør ved komiteens plenarmøder siden efteråret 
1965. Efter professor Stefånssons død i september 1967 har Island været 
repræsenteret ved kst. professor ved universitetet i Reykjavik T. Johannes
son, som ved medunders.krift har tiltrådt betænkningen. 

Det ved udpegningen af repræsentanterne dannede samarbejdsorgan holdt 
sit fØrste møde i København den 19.-20. april1963 og antog navnet »Nordisk 
lægemiddelkomite». 

Kontorchef i Indenrigsministeriet N. J. Blom-Hanssen, der har været for
mand for den danske delegation, har været ordstyrer ved komiteens møder. 

Daværende visitator M. Kærn, Sundhedsstyrelsen, og sekretær I. Olrik, 
Indenrigsministeriet, Danmark, har fungeret som henholdsvis teknisk og 
juri.disk sekretær for komiteen indtil den 1. juli 1965. Fra denne dato blev 
sekretærhvervene overtaget af assistent, cand. pharm. Aase Jackerott, Spe
cialitetskontrollen, Danmark, (indtil marts 1967), og sekretær J. Chr . .Jen
sen, Indenrigsministeriet, Danmark. 

Ved et af komiteens plenarmøder har generalsekretæren for Det nordiske 
Farmakopenævn, M. Fors, Stockholm, efter anmodning aflagt beretning om 
nævnets virksomhed. Komiteen har endvidere med hensyn til det i kapitel IV 
omhandlede forslag haft kontakt med Det nordiske Farmakopenævn. 

Professor H. Rydin, Stockholm, har ydet værdifuld bistand ved belysning 
af toksikologiske og farmakologiske spØrgsmål vedrørende lægemidler, lige
som docent L. Engstedt, Stockholm, har bidraget ved belysningen af kliniske 
spørgsmål. 

Komiteen har holdt plenarmøder 2-3 gange årligt skiflevis i de forskellige 
lande. Der har været afholdt i alt 10 plenarmøder. I 4 underudvalg har man 
foretaget undersøgelser vedrørende de gældende regler om medicinske spe
cialiteter, kontrollen med disse, forskning på lægemiddelområdet samt ved
rørende oplysning og reklame. Der har endelig været nedsat et særligt redak
tionsudvalg til forberedelse af materialet til plenarmøderne. 

De enkelte landes delegationer har i 1965 fØrt visse drØftelser med de mest 
interesserede erhvervsorganisationer i Danmark, Finland, Norge og Sverige. 

Med denne betænkning fremlægger Nordisk lægemiddelkomite resultatet 
af sine overvejelser. 

Heri indgår bl. a. forslag til en koniJenlion mellem Danmark, Finland, 
Norge og Sverige om retningslinier for harmonisering af de nordiske Jan
des regler vedrørende medicinske specialiteter samt for samarbejdet ved
rørende kontrollen med disse, forslag om oprettelse af et Nordisk lægemid
delnævn med opgaver inden for hele lægemiddelområdet, herunder farma
kopeen, samt forslag om oprettelse af en Nordisk lægemiddelfond med det 
formål at fremme navnlig den kliniske Iægemiddelforskning. 

Med hensyn til baggrunden for disse forslag henvises til betænkningens 
kapitler 1-VIII. 

# 
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Som bilag til betænkningen er optaget dels officielle dokumenter, dels 
aktstykker, som komiteen har ladet udarbejde af enkelte af komiteens med
lemmer (underudvalg) eller af sagkyndige uden for komiteen. Disse akt
stykker har dannet udgangspunkt for komiteens overvejelser og konklu
sioner, således som de er gengivet i betænkningen. 

Oslo, den 14. september 1967. 

l' eli Krager us 
.4. V artiainen 

Aatto Virta 

H. G. Dediclzen 
A. Jervell 

Å. Thorvik 

T. .1 ohannesson 

Ernst Båråny 
Hans Hellberg 

Åke Liljestrand 
Rune Lonngren 

;1. Harrestrup An
dersen 

N . .1. Blom
Hanssen 
.1. Buur 

M. Kærn 
Svend Aage Schou 

A. Skovgaard 

l J. Chr . .lensen 

Forslag til konvention mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige 
om retningslinier for harmonisering af de nordiske landes regler ved
rørende medicinske specialiteter samt for samarbejdet vedrørende kon-

trollen med disse 

Regeringerne i Danmark, Finland, Norge og Sverige, 
-som efter derom indgået aftale har ladet udarbejde en nordisk farmakope, 
--som har truffet overenskomst om fællesnordisk arbejdsmarked for læger 
og tandlæger, 
- som erkender betydningen af en effektiv kontrol med lægemidler, 
-- og som finder det Ønskeligt at opnå størst mulig ensartethed i de nordiske 
landes regler vedrørende offentlig kontrol med medicinske specialiteter, 
- vil tilstræbe størst mulig enighed om de principper, der er af betydning 
for den offentlige kontrol med medicinske specialiteter, 
- og er derfor enige om fØlgende retningslinier for harmonisering af de 
nordiske landes regler om medicinske specialiteter. 

Artikel 1 
Ved medicinske specialiteter forstås standardiserede, brugsfærdige læge

midler, som er bestemt til at forhandles til forbrugeren i fremstillerens for 
forbrugeren bestemte originalpakninger. 

Artikel 2 
Medicinske specialiteter må kun bringes i handelen, når de er godkendt af 

de respektive landes myndigheder (registreringsmyndigheder). 
De enkelte lande bØr kunne undtage bestemte præparater fra registre

ringspligten, såfremt særlige forhold bevirker, at de på anden måde under
kastes et fuldt betryggende tilsyn med hensyn til sammensætning og virk
ning. 

Artikel 3 
En medicinsk specialitet må ikke registreres, medmindre den er formåls

tjenlig og i øvrigt af fuldgod beskaffenhed. Den må ikke ved normal an
vendelse medføre skadevirkninger, som står i misforhold til den tilsigtede 
effekt. 

Det kræves herved, 
at de medicinske specialiteter er fremstillet i en virksomhed, der råder over 
fornøden faglig sagkundskab, og hvis indretning og drift skønnes at sikre 
en betryggende fremstilling af den pågældende specialitet, 
at der fra kemiske og farmaceutisk-tekniske synspunkter foreligger tilfreds
stillende oplysninger om og dokumentation for præparatet, og 
at det farmakologiske, toksikologiske og kliniske arbejde foreligger således 
oplyst og dokumenteret, at det må anses for rimeligt og forsvarligt, at præ-
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paratet overgives til anvendelse i overensstemmelse med de i ansøgningen 
anførte indikationer. 

Artikel 4 
l. Registrering af medicinske specialiteter bØr normalt ske uden tids

begrænsning. 
2. Til registreringen af en medicinsk specialitet bØr der kunne knyttes 

nærmere angivne vilkår. 
3. En medicinsk specialitet hør slettes af registret, såfremt betingelserne 

eller forudsætningerne for registreringen ikke længere foreligger eller er 
væsentligt forandrede. 

Artikel 5 
1. Navne på medicinske specialiteter må ikke være vildledende med hen

syn til præparatets sammensætning, virkning eller egenskaber i øvrigt og må 
ikke være egnet til at fremkalde forveksling med andre lægemidler. 

2. Et i et nordisk land godkendt særnavn for en medicinsk specialitet 
bØr om muligt accepteres af de andre nordiske lande. 

Artikel 6 
Medicinske specialiteter skal være forsynet med udtØmmende angivelse til 

identificering af præparaterne. I det omfang, det er muligt, skal de i speciali
teten indgående virksomme stoffer være deklareret ved anerkendt fælles
navn. 

Artikel 7 
Reklame for lægemidler skal være saglig. Den må ikke give et urigtigl, 

overdrevent eller misvisende indtryk af lægemidlernes virkning eller egen
skaber i øvrigt. 

Artikel 8 
Prisen på medicinske specialiteter bØr være rimelig. 

Artikel 9 
Klinisk prøvning af ikke registrerede medicinske specialiteter skal an

meldes for vedkommende medicinalmyndighed, som kan stille de fornødne 
vilkår for prøvningen. 

Artikel 10 
Ved fremkomsten af en ansØgning om registrering af en medicinsk spe

cialitet bØr de enkelte landes registreringsmyndigheder snarest muligt give 
de andre landes myndigheder underretning herom. 

Ved behandling af registreringsansøgninger bØr landenes registrerings
myndigheder med henblik på en ensartet praksis samarbejde om lØsning af 
fælles problemer. 

Så snart der er truffet afgØrelse om, hyorvidt en specialitet registreres 
eller ej, meddeles dette til de andre ]andes registreringsmyndigheder. 

Artikel 11 
1. De respektive }andes registreringsmyndigheder bØr efter nærmere af

talte regler samarbejde om kontrollen med de medicinske specialiteter, så-
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vel med hensyn til deres indhold og sammensætning som med hensyn til 
navn, pris og den måde, på hvilken fremstilling og forhandling (udlevering) 
finder sted. Der skal herunder sØges etableret en hensigtsmæssig fremgangs
måde med henblik på udveksling af oplysninger om forekomster af hidtil 
ukendte, skadelige bivirkninger af medicinske specialiteter. 

2. Såfremt det i et land konstateres, at et præparat medfører hidtil 
ukendte, skadelige bivirkninger, bør vedkommende lands medicinalmyndig
hed straks underrette de andre landes medicinalmyndigheder herom. 

3. I det omfang, et præparat har været underkastet undersØgelse i et af de 
nordiske lande, er hvert af de øvrige lande berettiget til at lægge resultaterne 
heraf til grund ved bedømmelsen af registreringen eller kontrollen af præ-
paratet. 

Artikel 12 
Island kan efter forhandling tilslutte sig denne konvention. 



Kapitel I. Indledende bemærkninger om lægemiddelområdet 

A. LægemidJer - fremstilling, forhandling, forbrug 

1. Historisk baggrund 

Sygdomsbehandling ved anvendelse af lægemidler har været kendt så 
langt tilbage, som menneskenes historie kan fØlges, og der har tidligt dannet 
sig traditioner med hensyn til, hvilke stoffer der var anvendelige i sygdoms
bekæmpelsen. Imidlertid er det fØrst i nyere tid, at der er skabt grundlag for 
en rationel sygdomsbehandling med lægemidler. Oprindeligt kunne kun få 
sygdomme behandles effektivt, men udviklingen af nye lægemidler i dette 
århundrede har bidraget til, at det i dag er muligt at helbrede mange syg
domme, ligesom det er muligt at lindre eller på anden måde behandle de 
fleste sygdomme. 

Indtil slutningen af det 18. århundrede fremstilledes lægemidlerne hoved
sageligt af droger (i væsentlig grad tørrede plantedele) og uorganiske salte. 
I begyndelsen af det 19. århundrede begyndte man imidlertid at få kendskab 
til, hvilke stoffer i drogerne der var virksomme, og man begyndte at in
teressere sig for stoffernes kemiske sammensætning. I 1806 isoleredes fra 
opium dets vigtigste bestanddel, nemlig morfin, og derefter lykkedes det 
forskellige forskere i de fØlgende årtier at isolere og renfremstille de virk
somme bestanddele af forskellige droger. Udviklingen inden for kemien og 
den eksperimentelle farmakologi i den sidste halvdel af det 19. århundrede 
førte til erkendelsen af, at lægemidlernes virkning er knyttet til de vir]{
somme stoffers kemiske natur. Gennem den eksperimentelle fysiologi skab
tes de fornødne forudsætninger for farmakologernes analyse af sammen
hængen mellem de isolerede stoffers kemiske sammensætning og deres 
biologiske virkning. Fremskridtene inden for den syntetiske kemi mulig
gjorde fremstillingen af nye lægemidler, som ofte viste sig mere virk
romme end de lægemidler, der var fremstillet af isolerede naturprodukter, 
hvilket bragte lægemiddelforskningen ind i nye baner. 

Fremskridtene inden for biologien, bakteriologien og serologien bevirkede, 
at man omkring århundredskiftet kunne begynde at anvende stoffer som 
sera og vacciner. 

Udviklingen på lægemiddelområdet er fortsat med stadig større hast i 
dette århundrede, og der er udviklet mange værdifulde lægemidler. Til 
belysning heraf skal nogle af de vigtigste nævnes. 

Fra slutningen af det forrige århundrede begyndte man at anvende synte-
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tisk fremstillede lægemidler, og i 1901 kunne et hormon (adrenalin) for 
første gang fremstilles i ren form. Nogle år senere kom salvarsanet, og nu 
kunne en infektionssygdom helbredes med et syntetisk fremstillet præpa
rat. Kemoterapien havde dermed holdt sit indtog. Omtrent samtidig var vita
minbegrebet blevet en realitet. I 1921 lykkedes det at udvinde insulin af bug
spytkirtlen, og fremstillingen af dette hormon, som helt ændrede situationen 
for de sukkersyge, fik en overordentlig stor betydning gennem dets inspire
rende virkning på hormonforskningen. I 1927 begyndte man med stort held 
at anvende leverpræparater ved behandlingen af perniciøs anæmi, hvilket 
betØd et væsentligt fremskridt. Midten af trediverne betegnede en milepæl in
den for kemoterapiens udvikling, idet man bragte sulfonamiderne på marke
det. Fremkomsten af penicillin under den 2. verdenskrig betØd en ny epoke 
i behandlingen af infektionssygdomme. Da det i 1948 lykkedes at isolere 
leverens virksomme faktor, B12-vitamin, kom man et skridt videre i behand
lingen af perniciØs anæmi. Senere er der udviklet yderligere grupper af 
værdifulde lægemidler, som har gjort det muligt at behandle og helbrede 
en række sygdomme, som man tidligere havde stået mere eller mindre 
hjælpeløs overfor. Der er således skabt no gle meget værdifulde lægemid
ler mod mentale og rheumatiske sygdomme samt mod tuberkulose og des
uden anæstetiske og andre hjælpemidler, som har haft stor betydning for 
kirurgien. Endvidere kan nævnes de nye midler mod forhøjet blodtryk samt 
udviklingen af steroidkemien, som bl. a. har medfØrt store fremskridt med 
hensyn til behandlingen af visse gigtsygdomme, overfØlsomhedssygdomme 
og hudsygdomme. 

Denne udvikling har revolutioneret sygdomsbehandlingen og har været 
medvirkende til at redde utallige mennesker. Desuden har den udbredte 
anvendelse af lægemidler bevirket, at sygehusophold er blevet af kortere 
varighed og i nogle tilfælde helt har kunnet undgås. Herigennem har man 
opnået en bedre udnyttelse af sygehuskapaciteten. 

Fremkomsten af det store antal stærkt aktive lægemidler har på den 
anden side øget risikoen for bivirkninger og har derfor nødvendiggjort skær
pet opmærksomhed specielt ved anvendelsen af helt nye lægemidler. Det er 
uden videre klart, at før et lægemiddel godkendes til anvendelse i syg
domsbehandlingen, må der foreligge indgående farmaceutisk-kemiske, 
farmakologiske, toksikologiske samt kliniske undersøgelser af lægemid
lets egenskaber, virkninger og bivirkninger. Der bØr ligeledes fØres en 
lØbende kontrol med henblik på eventuelle bivirkninger og komplikatio
ner, efter at et lægemiddel er bragt i handelen og således i større ud
strækning taget i brug. Trods vidtgående sikkerhedsforanstaltninger og 
trods skærpet opmærksomhed over for problemerne kan nye og uforudsete 
komplikationer opstå. Den hidtil alvorligste skade som fØlge af uforudsete 
bivirkninger opstod i 1962, hvor der blandt gravide, der havde indtaget tali
domid som beroligende middel, blev konstatere! fosterbeskadigelser. Disse 
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erfaringer har ansporet industri og myndigheder til at træffe indgående 
foranstaltninger for så vidt muligt at undgå lignende tragiske hændelser i 
fremtiden. Alligevel vil det fremdeles være således, at det fulde kendskab 
til lægemidlers virkning og specielt til deres bivirkninger i adskillige 
tilfælde fØrst opnås efter flere års praktisk anvendelse. Dette er de vilkår, 
som udviklingen af sygdomsbehandlingen i alle tilfælde må arbejde under. 
Ligesom den aktive kirurgi uløseligt er forbundet med farer, er der også til 
medikamentel terapi knyttet risici, og spØrgsmålet om anvendelsen af et 
givet lægemiddel må på samme måde som afgørelsen om at foretage et 
operativt indgreb bero på en afvejelse mellem nytten og faren. 

Disse forhold danner baggrunden for Nordisk Råds rekommandation. 

2. Fremstilling og forhandling af lægemidler 

a. Alment 

Indtil udgangen af det HJ. århundrede blev praktisk taget al brugsfærdig 
medicin fremstillet på apotekerne, som forarbejdede råstofferne til de 
forskellige lægemiddelformer (piller, miksturer, salver m. v.). Selv om reg
lerne har varieret fra land til land, har det stort set været almindeligt i 
Europa, at forhandlingen af lægemidler har været forbeholdt apotekerne, 
som i visse lande, f. eks. de nordiske, har udøvet deres rettigheder efter et 
koncessionssystem. Dette monopol har været bibeholdt for apotekerne, for 
så vidt angår detailhandelen. Med hensyn til fremstillingen af og engros
handelen med lægemidler har udviklingen bevirket en helt ændret struktur. 

Apotekernes præparative arbejdsmetoder var tidligere i det væsentlige 
håndværksmæssigt betonet og derfor ikke egnet til stordrift. Den alminde
lige industrialisering af alle former for håndværk medfØrte imidlertid også 
en forandring af metoderne ved lægemiddelfremstillingen. Den afgØrende 
interesse for industrialisere! fremstilling af medicin opstod i slutningen af 
forrige århundrede, da det viste sig muligt ad syntetisk vej at fremstille en 
række tidligere ukendte stoffer, som kunne anvendes som lægemidler. I be
gyndelsen drejede det sig om smertestillende og feberstillende midler, som 
f. eks. acetylsalisylsyre, antipyrin og fenacetin. De største producenter af 
disse og andre farmaceutiske kemikalier fandtes oprindelig inden for den 
tyske farveindustri, idet kemikalierne fremstilledes som biprodukter i for
bindelse med fremstillingen af farvestoffer. I lang tid fremstillede man kun 
de medicinske råstoffer, der blev solgt til apotekerne, som forarbejdede stof
ferne til piller, pulvere og andre lægemiddelformer. Efterhånden opstod der 
imidlertid interesse hos industrien for at færdigbearbejde stofferne til 
brugsfærdige præparater, og af særlig betydning blev her lægemiddel
formen tabletter, der let kunne fremstilles maskinelt. Omkring århundred
skiftet blev det almindeligt at fremstille tabletter industrielt, og mange 
almindeligt anvendte lægemidler og yndede lægemiddelblandinger, der tid
ligere af apotekerne var blevet forarbejdet til piller eller udleveret som 
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afdelte pulvere, forhandledes nu som fabriksfremstillede tabletter, som hur
tig vandt stor udbredelse. Hertil kom, at fabrikanterne iværksatte en inten
siv reklame over for forbrugerne, og at man begyndte at lancere præpara

terne under korte, mundrette navne. 
Forskydningen fra apoteksfremstillede til fabriksfremstillede lægemidler 

er fortsat i de sidste årtier, således at lægemiddelindustrien i dag dækker 
den største del af markedet. Denne udvikling skyldes i væsentlig grad 
fremkomsten af helt nye lægemidler, som er resultatet af et forsknings
arbejde, der er blevet udført såvel af industrien som af universitetslabora
torierne. I kraft af sine større økonomiske ressourcer har industrien kunnet 
udvikle produktionsprocesser, som gØr det muligt, at lægemidler kan sættes 

i rationel storproduktion. 

b. Særligt for de nordiske lande 
Den ovenfor omtalte tendens til forskydning af lægemiddelfremstillingen 

fra apotek til fabrik har også gjort sig gældende i Norden, og det er nu kun 
en del af de lægemidler, der forhandles fra apotekerne, som også frem
stilles der. Hovedparten af de såkaldte medicinske specialiteter, fremstil
les og færdigkonfektioneres på fabrikker, hvorfra de gennem engrosvirk
somheder forhandles til apotekerne. 

Til illustration af de forskydninger, der i de sidste 25 år har fundet sted 
mellem apoteksfremstillede og industrielt fremstillede lægemidler, er i 
fabel 1 opfØrt receptordinationernes procentiske fordeling. 

I tabellen omfatter de apoteksproducerede præparater såvel magistrelt 
fremstillede som standardiserede produkter. Magistrelt fremstillede præpa
rater fremstilles på apoteket til den enkelte patient i henhold til lægens an
givelser. De udgØr ca. 10 % af receptordinationernes samlede antal. Stan
dardiserede præparater fremstilles i almindelighed efter forskrifter i far
makope og officielle formelsamlinger (DAK, ACO o. l.) og opbevares ofte 
færdigpakkede på apoteket ligesom specialiteterne. 

Tabel1 

Procentisk fordeling af antallet af receptordinationer i forhold til produk
tionsstedet 

Danmark Finland Sverige Norge 
År Fabrik Apotek Fabrik Apotek Fabrik Apotek Fabrik Apotek 

1940 37 
1952 43 
1963 61 
1964 63 
1965 64 
*) Tal findes ikke. 

2-714775 

63 
57 
39 

37 
36 

*) *) 

62 38 
84 16 

87 13 
90 10 

*) *) *) 
*) *) 49 51 
66 34 79 21 

*) *) 81 19 
*) *) 83 17 
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Tabellen viser, at de fabriksfremstillede lægemidler igennem de sidste 
25 år har udgjort en stadigt voksende del af antallet af de receptordina
tioner, der er blevet ekspederet fra de danske, finske og svenske apoteker. 
Tabellen viser desuden, at fabriksfremstillet medicin nu udgØr størstedelen 
af receptordinationerne i alle de nordiske lande. 

Fra et Økonomisk synspunkt spiller den industrielt fremstillede medicin 
en større rolle, end tabellen angiver, bl. a. fordi fabrikspræparaterne om
fatter mange nye, ofte betydningsfulde, men relativt dyre lægemidler, som 
ikke fremstilles på apotek. Gennemsnitsprisen pr. ordination af industrielt 
fremstillet medicin bliver derfor stØrre end den tilsvarende pris for apoteks
præparater. Eksempelvis kan det således anføres, at de i tabellen for Dan
mark anfØrte 64 % af receptordinationerne, der angår fabriksfremstillede 
lægemidler, repræsenterer en omsætning på ca. 207 mill. kr., svarende til 
82 % af den i kroner samlede omsætning af receptordinationer til enkelt
personer. 

Det skal pointeres, at tabel l udelukkende indeholder tal for receptordi
neret medicin. Af apotekernes bruttoomsætning udgøres 30--45 % af 
håndkøbssalg, der omfatter dels lægemidler, der sælges uden receptordina
tion, dels sygeplejeartikler m. v. Der foreligger dog ikke talmateriale til be
lysning af fordelingen mellem apoteksfremstillede og industrielt frem
stillede håndkØbspræparater. 

Vedrørende receptordinationerne skal det fremhæves, at de magistrelt 
ordinerede lægemidler kun kan fremstilles på apoteket, og komiteen me
ner, at det fortsat er af betydning, at sådan medicin kan fremstilles. 

For de standardiserede præparaters vedkommende er der i de senere år i 
nogle af de nordiske lande foregået en vis centralisering af apotekernes pro
duktion. Således fremstilles mere specielle lægemiddelformer i Norge kun på 
enkelte eller et enkelt apotek, hvorfra de fordeles til landets øvrige apoteker. 
I Sverige foregår hele produktionen af standardiserede præparater på 14 
apoteker, som driver såkaldte distriktslaboratorier. I Danmark finder der 
en vis centralisering af apoteksproduktionen sted, ligesom en del standardi
serede præparater kØbes hos kontrollerede laboratorier. 1 ) I Finland fore
går apoteksproduktionen af standardiserede præparater dels på apotekerne, 
dels i samarbejde med en lægemiddelfabrik. 

En .væsentlig opgave for apoteket er herudover at distribuere lægemidler, 
idet detailhandel med lægemidler i alle de nordiske lande er forbeholdt apo
teket. For så vidt angår receptordinerede lægemidler, skal pakningerne fØr 
ndleveringen forsynes med de påtegninger, som lægen har angivet på recep
ten, og udleveringen skal i alle tilfælde ske under hensyntagen til de regler, 
der er fastsat fra officiel side. 

Distributionen foregår almindeligvis direkte fra apotek til forbruger, men 

1 Jfr. den danske apotekerlovs § 67. 
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hvor særlige geografiske, befolkningsmæssige eller andre forhold gør sig 
gældende, kan der til apoteket være knyttet udsalg, der dels er forsynet med 
lager af ikke-receptpligtige lægemidler, dels kan modtage recepter til videre 
ekspedition på apoteket. Sådanne udsalg kaldes i Danmark håndkØbsud
salg, i Norge »medisinutsalg», i Finland »medicinskåp» og i Sverige »liike
medelsforråd». Antallet af apoteker og øvrige distributionsled til det me
dicinforbrugende publikum reguleres af myndighederne og omtales nær-

mere side 24. 
Den industrielt fremstillede medicin, som sælges i Norden, produceres 

dels på indenlandske, dels på udenlandske fabrikker. I Danmark er der ca. 
40 virksomheder, der fremstiller lægemidler, i Finland 25, i Norge 12 og i 
Sverige ca. 50 virksomheder. Den væsentligste del af den samlede om
sætning dækkes af et mindre antal af de nævnte virksomheder. Desuden 
forhandles der i de nordiske lande præparater, der hidrører fra 150-----..200 

virksomheder beliggende uden for Norden. 
Medicinalindustrien i de nordiske lande levererer ikke alene lægemidler 

til hjemmemarkedet. Der foregår en betydelig eksport af lægemidler fra 
Norden. For Danmarks vedkommende beløber eksporten sig for tiden til 
ca. 300 mill. d.kr. pr. år, og den svenske eksport er af nogenlunde samme 

størrelsesorden. 

3. Lægemiddelforbruget 

Igennem de sidste årtier har lægemiddelforbruget været jævnt stigende 
næsten overalt i verden. De oplysninger, der foreligger om de enkelte landes 
lægemiddelforbrug, er i regelen mangelfulde. Generelt kan det siges, at læge
middelforbruget er væsentligt større i de teknisk hØjt udvildede lande end i 
udviklingslandene. Til illustration heraf kan det nævnes, at det belØb, der 
pr. indbygger anvendes tillægemidler, skønnes at være 20--25 gange så stort 
for USA's vedkommende som for Asiens og Afrikas vedkommende. 

Det stigende forbrug har flere årsager. Først og fremmest må nævnes den 
sociale og økonomiske udvikling, der har gjort det muligt for stadigt flere 
mennesker at søge lægehjælp. Men dertil lwmmer, at udviklingen af en 
række nye lægemidler har bevirket, at antallet af sygdomme, der kan be
handles medikamentelt, er blevet væsentligt forøget. Herved har de moderne 
lægemidler været en medvirkende faktor til en nedgang i dødeligheden, spe
cielt hos bØrn, og en forøgelse af den gennemsnitlige levealder er blevet 
resultatet. Dette har bevirket yderligere stigning af lægemiddelforbruget, 
både fordi befolkningstallet er steget, og fordi ældre menneskers forbrug 
er væsentligt hØjere end de øvrige aldersklassers. 

Lægemiddelforbruget i de nordiske lande kan bl. a. vurderes ud fra kend
skabet til apotekernes brnttoomsætning, som fremgår for en 25-årig pe

riode af fabel 2. 
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Tabel2 

Apotekernes bruttoomsætning 

Ar Danmark Finland Norge Sverige 
mill. d. kr. mill. nmark1 mill. n. kr. mill. sv. kr. 

1939 46 29 57 
1952 142 58 962 193 
1963 ~liW 174 2202 587 
1964 3HO 21i 24}2 649 
1965 432 25i 2692 710 

• For Finlands vedkommende angiver tallene summen af apotekernes omsætning og 
fabrikkers og grossisters omsætning til sygehuse. 

~ I bcløbrne er· inkluderet 10 % omsætningsafgift. 

Særlig kraftig har stigningen i forbruget været i årene efter 2. verdens
krig i forhold til forbruget i 1939. Imidlertid må forhold som befolknings
tilvækst og forskydninger i prisniveauet tages i betragtning ved en objektiv 

Figur l 
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vurdering af forøgelsen i lægemiddelforbruget. I figur 1, der er gengivet 
side 20, er apotekernes omsætning forsøgt korrigeret for disse faktorer. 
Figuren indeholder kurver for udviklingen af danske apotekers bruttoom
sætning samt for den del af omsætningen, der hidrører fra receptordinatio
ner til enkeltpersoner og fra salg af ikke-receptpligtige varer i perioden 
1935-1963. BelØbene er angivet i danske kroner pr. indbygger og er ved 
hjælp af detailpristal (1914 = 100) korrigeret for variationer i prisniveauet, 
idet alle beløbene er omregnet til 1963-niveauet. Detailpristallet er i den 
angivne periode steget fra 224 til 514. 

Af figuren ses, at bruttoomsætning, omsætning af receptordinationer til 
enkeltpersoner og omsætning af ikke-receptpligtige varer i året 1963 har 
været henholdsvis ca. 72 kr., ca. 40 kr. og ca. 25 kr. pr. indbygger (diffe
rencen hidrører fra leverancer til institutioner som plejehjem og lignende). 

Af figur 2 nedenfor fremgår variationerne i antallet af receptordinatio
ner pr. indbygger i de sidste 30 år i Danmark. Det vil af figuren ses, at 
receptordinationernes antal har været stigende i perioden. 

Ved sammenligning af figur l og 2 ses, at stigningen i de beløb, der anven
des til lægemidler, er betydeligt større end stigningen i ordinationernes an-

Anta! receptordinationer pr. indbygger 
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tal, hvilket skyldes, at lægemiddelforbruget er blevet forskudt mod nyere 
og mere effektive, men også dyrere lægemidler. En tendens til forskydning 
mod anvendelse af større pakninger kan også spille ind, ligesom ændringer 
med hensyn til, hvilke præparater der er receptpligtige, kan have indflydelse 
på de enkelte kurvers forløb. 

En faktor af interesse for vurderingen af Jægemiddelforbruget er forde
lingen af forbruget på forskellige lægemiddelgrupper. Et ganske godt udtryk 
herfor kan uddrages af årsberetningerne fra Norsk Medisinaldepot, der har 
monopol på engroshandelen i Norge. De 3 største lægemiddelgrupper er 
beroligende midler, smertestillende midler og antibiotika. Stoffer og præ
parater, der tilhører disse 3 grupper, dækkede i 1966 tilsammen ca. 1!3 af 
Medisinaldepotets omsætning. 

B. Lovgivning på lægemiddelområdet i Norden 

Lægemiddelområdet er indgående lovreguleret i samtlige nordiske lande. 
Oprindelsen til en del af reglerne går meget langt tilbage, hvilket særlig 
gælder reglerne om apotekerne. For eksempel kan nævnes den gamle dansk
norske forordning af 4. december 1672 om medicis og apoteker, hvorefter 
handel med lægemidler som hovedregel kun var tilladt efter særlig kongelig 
bevilling. Det var en betingelse for at få en sådan bevilling, at visse el<sa
menskrav var opfyldt. Den tilsvarende første svenske lov kom i 166:3. 

De gældende grundlæggende love1 og forordninger på lægemiddelområdet 
er fØlgende: 

Danmarlc Lo,· af 11. juni 1954 om apotekena.•senet, jfr. lovbekendtgø
relse nr. 248 af 2. juli 1962. 

Finland: Lov af 4. januar 1928 om apoleksvasendet. Forordning af 17. 
deccmber 1928 om apoteksvasendet. Forordning af 31. januar 
1964 om andring av forordningen angående bringande i verk
stallighet av lagen om apoteksvasendet. Apoteksvarulagen af 
5. december 1935. Lov af 15. november 1963 om andring av 
apoteksvarulagen. Apoteksvaruforordning af 27. marts 1936. 
Forordning af 13. marts 1964 om andring av apoteksvarufor
ordningen. Forordning af 17. marts 1944 angående medicinal
styrelsen. Forordning af 31. januar 1964 og forordning af 11. 
august 1964 om andring av forordningen angående medicinal
styrelsen. 

Norge: L~v af 21. juni 1963 om drift av apotek m. v. 
Lov af 20. juni 1964 om legemidler og gifter m. v. 
Forskrifter af 6. maj 1966 om farmasøytiske spesialprepara
ter og om reklame for legemidler m. v. 

Sverige: Lakemedelsforordning af 14. december 1962. 
Lakemedelskungorelsen af 28. juni 1963. 

1 Ekstrakt af lovgivningen med senere ændringer er optaget som bilag 1. 
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Med hjemmel i ovennævnte love er der i de enkelte lande udstedt en række 
administrative forskrifter, som giver supplerende regler såvel med hensyn 
til indretning og drift af apoteker, lukketider, regnskaber m. v. som til frem
stilling, kontrol, opbevaring og signering af lægemidler. 

1. Regler om fremstilling af lægemidler 

a. Apoteksfremstillede lægemidler 

I samtlige lande har apotekerne ret til at fremstille og forhandle !æge
midler m. v. Selv om de fabriksfremstillede lægemidler udgør en stadig 
større del af omsætningen, er apotekernes omsætning af apoteksfremstillede 
standardvarer og individuelt foreskrevet medicin fremdeles af betydeligt 
omfang. Der har dog som tidligere nævnt i de enkelte lande fundet en vis 
centralisering af produktionen sted, jfr. side 18. 

b. Fabriksfremstillede lægemidler 

I Finland, Norge og Sverige er det udtrykkeligt i loven bestemt, at den, 
som ønsker at fremstille lægemidler - bortset fra apotekere - skal have 
vedkommende myndigheds godkendelse hertil. Der stilles herved en række 
krav til såvel virksomhedens ledelse som dens indretning. Det er samtidig 
bestemt, at virksomhederne er underkastet tilsyn. I kraft af reglerne i den 
danske apotekerlov om registrering af medicinske specialiteter er danske 
virksomheder underkastet en tilsvarende kontrol. 

2. Grossistvirksomheder m. IJ. 

I Danmark har importvirksomheder og grossistvirksomheder, bortset fra 
de i den danske apotekerlovs §§ 67-68 omtalte kontrollerede laboratorier og 
engrosvirksomheder, hidtil ikke været underkastet særligt tilsyn. 

I den finske apotekervarelov er det bestemt, at import og handel med 
apotekervarer uden for apotek kræver særlig tilladelse og er underkastet 
medicinalstyrelsens tilsyn for at sikre, at forhandlingen sker i overensstem
melse med lovgivningens bestemmelser. 

Ved lov af 27. februar 1953 fik Norsk Medisinaldepot, som er en stats
virksomhed, eneret til salg af lægemidler m. v. en gros. Bestemmelserne om 
depotets eneret er optaget i den nye lægemiddellov af 1964, hvori det er 
bestemt, at depotet har eneret til: 

l. salg til apotek af lægemidler og andre stoffer, droger og præparater, 
som skal benyttes til fremstilling af lægemidler, 

2. indfØrsel og udfØrsel af lægemidler. Depotet har endvidere ret til at 
sælge andre varer, som benyttes i sundheds- og sygeplejen, og som alminde
ligvis sælges fra apotek. Det er tilladt de norske medicinalfabrikker at ind
føre droger og kemikalier til egen produktion og udfØre egne varer. 

Ifølge den svenske lægemiddelforordning kræves der særlig tilladelse til 
at forhandle lægemidler en gros, og engrosvirksomheder inspiceres af læge
middelinspektørerne. 
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3. Apotekervæsenet 

Apotekervæsenet i alle de nordiske lande er opbygget efter et 
system. Ligesom der kræves statslig beslutning til oprettelse og 
af apotek, kræves der en sådan beslutning for at få ret til at drive apote}L 
Der er i loven opstillet en række betingelser herfor, bl. a. er der stillet 
krav om farmaceutisk uddannelse. Apotekerbevillingen er personlig og bort
falder i Finland ved indehaverens dØd, i de andre nordiske lande i Ø\Tigt,' 
når indehaveren opnår en bestemt alder. Ved oprettelsen bestemmes det 
område, inden for hvilket apoteket skal ligge. 

Gennem opkrævning af en særlig apoteksafgift sker der en udligning af 
apotekernes udbytte. Gennem krav til speciel regnskabsaflæggelse, nøje ind
seende med priser og avancer og krav til særligt uddannet personale m. v. 
er apotekernes handel reguleret stærkere end andre næringsdrivendes. Apo
tekerne er som andre private erhvervsdrivende personligt ansvarlige for 
driften. 

Der føres fra sundhedsmyndighedernes side tilsyn med apotekernes drift 
og med de varer, apotekerne fremstiller. Ved fremstilling og tilvirkning af 
lægemidler er apotekerne bundet af kravene i de officielle forrnelsamlinger 
- navnlig farmakopeen- hvorved man sikrer sig en ensartet lægemiddel-" 
standard. For udlevering af lægemidler gælder der særlige regler i de re~ 
spektive lande, dels for at forhindre fejltagelser ved udleveringen, dels for 
at kontrollere anvendelsen af stærkere virkende lægemidler. Det er herved 
fastsat, at kontrol med ekspedition af recepter skal foretages af apotekeren 
eller af en anden farmaceutisk uddannet person. I denne forbindelse kan 
nævnes, at der på initiativ af Nordisk Råd snart kan forventes indgåd 
overenskomst om et fællesnordisk arbejdsmarked for farmaceuter. 

I Danmark er der ca. 350 apoteker samt 10 sygehusapoteker og knap 900 
håndkØbsudsalg. I Finland er der ca. 550 apoteker, l militærapotek, ca. 80 
»lakemedelsforråd» (svarende til de svenske filialapoteker) og ca. 5RO »me~ 
dicinskåp» samt centrallagre af apoteksvarer på alle større sygehuse. I Norge 
er de tilsvarende tal ca. 275 apoteker, 4 filialapoteker og ca. 900 »medisin'-' 
utsalg». I Sverige er der ca. 400 egentlige apoteker og ca. 17 O filialapoteker 
samt 20 sygehusapoteker. Endvidere er der omkring 750 »lakemedelsfor
råd» af varierende kapacitet. Endelig distribueres lægemidler fra omkring 
1500 »medicinlådor» til steder, hvor der hverken er apotek eller »lake
medelsforråd». 

C. Lægemiddelkontrollens organisation i de nordiske lande. 

Danmark 

Sundhedsstyrelsen er i Danmark Øverste kontrolmyndighcd på la•gemid
delområdet, således at der dog er rekurs til indenrigsministeriet. 

Sundhedsstyrelsen godkender og registrerer de medicinske specialiteter. 
Et særligt specialitetsnævn har til opgave at afgive indstilling til sundheds-

""'-" 

styrelsen om, hvorvidt en medicinsk specialitet bØr registreres, samt hvor
vidt en registrering bØr forlænges. 

Sundhedsstyrelsen fører gennem de farmaceutiske visitatorer tilsyn med 
o;åvel apotekerne som med lægemiddelindustrien og engroshandelen. 

1 arbejdet med lægemiddelkontrollen bistås sundhedsstyrelsen endvidert' 
af specialitetskontrollens laboratorium, der udfører den analytiske kontrol 
med såvel de af apotekerne som med de af industrien fremstillede pne

parater. 
Farmakopekommissionen, der har til opgave at holde farmakopeen på 

hØjde med udviklingen, råder også over et særligt laboratorium. Såvel kom
missionen som laboratoriet rådgiver sundhedsstyrelsen i spørgsmal ved
rørende lægemiddelkontrol. 

Finland 

Medicinalstyrelsen, som er underlagt indenrigsministeriet, 1 er hØjt•ste 
kontrolmyndighed på lægemiddelområdet. 

Medicinalstyrelsen har nedsat en lægemiddelkommission, som har til 
opgave at afgive indstilling vedrørende registrering af medicinske speciali
teter. 

Medicinalstyrelsen godkender og registrerer medicinske specialitcter. 
IfØlge apotekervareforordningen skal medicinalstyrelsen mindst en gang 

årlig iværksætte inspektion af samtlige lægemiddelfabrikker og grossist
virksomheder. Ved inspektion foretages stikprøvekontrol af lægemidlernes 
beskaffenhed samt undersØgelse af de lokaler, hvor der fremstilles læge
midler. Ligeledes inspiceres apoteker, lægemiddelforråd og sygehusapoteker 
af medicinalstyrelsen. 

Medicinalstyrelsen råder ikke selv over noget kontrollaboratorium, men 
medicinske specialiteter kan sendes til undersøgelse på apoteksvarekon
trollaboratoriet. Dette laboratorium er oprettet af apotekerne og lægemid
delgrossisterne. Kontrollaboratoriet er et aktieselskab, og såvel apotekerne 
som lægemiddelgrossisterne og universitetsapoteket, som har 10 meget store 
filialapoteker forskellige steder i landet, har aktier i laboratoriet. I labora
toriets bestyrelse er indenrigsministeriet og medicinalstyrelsen repra'sen
teret. 

Herudover kan kontrolundersøgelser af medicinske specialiteter udfØres 
i andre laboratorier, f.eks. i universiteternes farmakologiske laboratorier. 

Norge 

I Norge administreres apotekervæsenet af Helsedirektoratet, som både er 
et fagdirektorat og en afdeling af socialdepartementet. 

Under Helsedirektoratet hØrer spesialitetskontrollen, som har til opgaw 
at modtage anmeldelser af medicinske specialiteter, som ønskes markeds
fØrt, at indhente sagkyndige udtalelser om præparaternes medicinske het·et-

1 Fra l. juli 1968 er medicinalstyrelsen underlagt social- och halsovårdsministeriet. 
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tigelse m. v., at foretage undersøgelser af præparaterne, samt at kontrollere 
holdbarhed, pris, signering, reklame m. v. Specialiteter, som er i handelen, 
kontrolleres ved udtagning af stikprøver. 

Godkendelsesmyndigheden for medicinske specialiteter er tillagt et spe
cialitetsnævn med helsedirektøren som formand. 

I Helsedirektoratet er ansat apoteksinspektØrer, som skal efterse landets 
apoteker en gang årlig. Desuden skal de fØre tilsyn med medicinalfabrikker, 
engrosvirksomheder, håndkØbsudsalg, sygehusenes medicinbeholdninger og 
med tilvirkere og forhandlere af visse gifte. Ved eftersynene udtages slik
prøver af lægemidler, som analyseres ved spesialitetskontrollen eller statens 
farmakopelaboratorium. 

Sverige 

Kontrollen med lægemidler i Sverige forestås af medicinalstyrelsen, som 
registrerer medicinske specialiteter og fØrer tilsyn med apotekervæsenet. 
Ligeledes er det medicinalstyrelsen, som afgØr, hvorvidt der kan meddeles 
tilladelse til at fremstille lægemidler og forhandle lægemidler en gros. Medi
cinalstyrelsen har inspektionsret over såvel apotekerne som lægemiddel
industrien og engroshandelen. 

Medicinalstyrelsens myndighed udøves under generaldirektØren af styrel
sens apoteksbyrå. 

I arbejdet med lægemiddelkontrollen bistås medicinalstyrelsen af statens 
farmacevtiska laboratorium, som administrativt sorterer under styrelsen. 
Laboratoriet består af tre afdelinger, nemlig en kemisk, en biologisk og en 
farmakoterapeutisk afdeling. 

Medicinalstyrelsens inspektionsvirksomhed på lægemiddelområdet udøves 
hovedsageligt af de lægemiddelinspektører, som er ansat ved statens farma
eevtiska laboratorium.1 

Et specialitetsnævn, som består af 5 medlemmer, er rådgivende i spØrgs
mål om registrering af medicinske specialiteter,2 

D. Tidligere og nuværende samarbejde på lægemiddelområdet 

1. Farmako peer 

a. Norden 

I mange lande udgives der farmakopeer, hvori der er fastsat krav til 
lægemidlers kvalitet og angivet forskrifter for fremstilling og opbevaring af 
lægemidler. De fØrste egentlige farmakopeer i Norden udkom i 1700-tallet. 
Allerede for mere end 100 år siden opstod den tanke, at man burde udgive 
en farmakope med alle de nordiske lande som gyldighedsområde. Rege-

1 Fra den 1. januar 1968 ved socialstyrelsen (d.v.s. den omorganiserede medicinalstyrelse). 
2 Fra den 1. januar 1968 vil der ske en omorganisation, hvorved specialitetsnævnet indgår i et 

lægemiddelnævn med videregående beføjelser på lægemiddelområdet. 
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ringerne anså ikke tiden for moden hertil, men støttede tanken om at opnå 
større overensstemmelse mellem de nationale nordiske farmakopeer. Først 
i 1948 blev et nordisk farmakopenævn nedsat, og i 1963 forelå som et resultat 
af nævnets arbejde den første fællesnordiske farmakope. Pharmacopoea 
:Vordica er udgivet i en dansk, finsk, norsk og svensk udgave, som er trådt 
i kraft samtidig i alle landene den l. april 1965. Den danske udgave an
vendes i Island. Det er fØrste gang, der foreligger en regional farmakope, 
udarbejdet ved et samarbejde mellem flere selvstændige stater og med 
officiel gyldighed i disse. 

Et af formålene med den nordiske farmakope har været at fastsætte krav 
til kvaliteten af sådanne virksomme indholdsstoffer og præparater, som 
man fra et medicinsk synspunkt i alle de nordiske lande har anset for 
væsentlige. Medens man i tidligere udkomne nationale, nordiske farma
kopeer næsten udelukkende har optaget stoffer, som var almindelige han
delsvarer, har man i Pharmacopoea Nordica også beskrevet enkelte stoffer, 
som kun forhandles i form af medicinske specialiteter. Imidlertid er der 
stadig mange af de virksomme stoffer i medicinske specialiteter, der ikke 
er beskrevet i den nordiske farmakope. Dette skyldes, at lægemiddelindu
strien stadig udvikler nye præparater, som normalt ikke beskrives i farma
kopeen, fØr de efter at have været i almindelig anvendelse i nogle år har 
vist en mere almen medicinsk berettigelse. 

Et andet formål med farmakopeen har været at angive forskrifter for 
fremstilling af de præparater, som anses for væsentlige i alle de nordiske 
lande. Indførelse af den fællesnordiske farmakope har derfor betydet, at de 
i farmakopeen optagne præparater fremtræder på ensartet måde på apote
kerne i alle de nordiske lande. 

Det laboratoriemæssige arbejde, der ligger til grund for Pharmacopoea 
Nordica, er blevet udført på de nationale farmakopekommissioners labora
torier. Farmakopenævnet har fordelt arbejdet mellem de nordiske lande og 
har koordineret det indsamlede materiale. 

b. WHO 

Også på bredere internationalt plan har der siden afslutningen af 2. 
verdenskrig været etableret et samarbejde på farmakopeområdet. Dette er 
foregået inden for WHO's rammer og har resultere! i udgivelscn af Pharma
copoea Internationalis, hvis fØrste udgavc kom i 1951. Denne farmakopes 
formål har dels været at gØre terminologien og sammensætningen, specielt 
af stærktvirkende lægemidler, ensartet, dels at fastsætte standarder for !æge
midlers kvalitet. Medens kravene i den nordiske farmakope bygger på resul
tater af forudgående detaljerede laboratorieundersØgelscr, er den inter
nationale farmakopes krav for størstedelens vedkommende fastsat i henhold 
til ekspertudtalelser. Intet land har pligt til at fØlge den internationale {arma
kopes krav, bogen er kun en rekommandation, og den har sin væsentligstc 
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betydning for de lande, der ikke har en national farmakope. En ny udgave 
af denne farmakope forventes at udkomme i 1967. 

c. Europarådet 

Inden for de lande, som er tilsluttet »Partial Agreement in Respect of 
Social and Cultural Activities» under Europarådet, dvs. fællesmarkedets 
lande og England, er en såkaldt europæisk farmakope for tiden under ud
arbejdelse. Dette arbejde -- som også Schweiz har tilsluttet sig - er på 
indeværende tidspunkt ikke så vidt fremskredent, at resultatet kan be
dØmmes. Fra l. januar 1966 har Det nordiske Farmakopenævn været re
præsenteret i arbejdet ved en observatør. 

2. J/' edicinske s pecialiteter 
a. Norden 

Med hensyn til medicinske specialiteter har der gennem en længere 
årrække bestået et samarbejde mellem de nordiske lande. På det 4. nor
diske apoteker- og farmaceutmøde i København i 1927 konstitueredes 
en nordisk specialitetskommission, hvis hovedformål var at udarbejde 
undersøgelsesmetoder for medicinske specialiteter. Der var endvidere enig
bed om, at man skulle arbejde for, at der i alle landene indførtes deklara
tionspligt for specialiteter. Initiativet til kommissionens nedsættelse kom fra 
Sverige, og det hyggede på erfaringer fra det svenske apotekskontrol
laboratorium. 

I alle de nordiske lande er det senere blevet et krav, at medicinske spe
cialiteter skal godkendes og registreres af myndighederne, fØr de bringes i 
handelen, og der er som tidligere nævnt oprettet centrale institutioner, som 
skal kontrollere specialiteterne. Det nuværende samarbejde mellem disse 
består i udveksling af oplysninger vedrørende registreringsorganernes stil
lingtagen til indgåede ansøgninger og udveksling af analyserapporter, under
søgelsesmetoder m. Y. mellem kontrolinstitutionerne, samt i afholdelsen af 
årlige specialitetskonferencer, hvor registrerings- og kontrolproblemer 
drøftes. 

b. OECD 

De ovenfor omtalte former for samarbejde har alle væsentligst et sunrl
hedsmæssigt formål. Herudover udfoldes der fra forskellig side bestræbel
ser for at etablere samarbejde med handelsmæssigt sigte. 

Udviklingen inden for lægemiddelindustrien har som inden for al anden 
industri medført en betydelig og stadigt voksende international handel 
Lægemiddelområdet er imidlertid indgående lovreguleret i de fleste lande, 
og det har af hensyn til handelen mellem landene været Ønskeligt, at disse~ 
love blev harmoniseret. 
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Arbejdet med at harmonisere reglerne koncentrerer sig væsentligst om 
de medicinske specialiteter, og det er organiseret på forskellig måde. 

OECD's råd har i to rekommandationer1, der er optaget sum bilag 4, anhc
falet regeringerne i medlemslandene, dels at harmonisere og så vidt muligt 
forenkle registreringsproceduren for medicinske specialiteter under hen
syntagen til de af rådet opstillede retningslinjer, dels at stræbe frem imod 
en gensidig anerkendelse af de enkelte landes registreringer. 

En af disse rekommandationer indeholder rådets retningslinjer for re
gistrering af medicinske specialiteter. Der er heri optaget en definition af 
begrebet medicinsk specialitet. Det er angivet, hvilke krav der bØr stilles 
for registrering, og på hvilke betingelser en ansøgning må afslås. Desuden 
er det anfØrt, at registreringsperioden i almindelighed er uden begrænsning, 
men at registrering kan tilbagekaldes på nærmere angivne betingelser. Ende
lig er der givet retningslinjer for godkendelse af navne på medicinske spe
daliteter og stillet krav til registreringsprocedurens varighed. 

I den som bilag 5 optagne rekommandation2, er der givet retningslinjer 
for etikettering af medicinske specialiteter. 

c. Fællesmarkedet 

Inden for det europæiske, Økonomiske fællesskab (EWG, EEC eller CEE) 
.er der i medfØr af Rom-traktaten udarbejdet forslag til harmonisering af 
medlemslandenes lovgivning om medicinske specialiteter. 

Den 26. januar 1965 har rådet vedtaget den som bilag 6 ovtagne »Richt
linie des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
iiber Arzneispezialitåten». 

I indledningen til denne er det anfØrt, at alle administrative regler på 
området vedrørende fremstilling og salg af medicinske specialiteter i første 
række bør tjene til beskyttelse af den offentlige sundhed. I forbindelse her
med anføres det imidlertid, »at dette mål dog skal nås med midler, som 
ikke kan hæmme udviklingen af den farmaceutiske industri og handelen 
med farmaceutiske produkter inden for fællesskabet». 

Begrebet medicinsk specialitet er defineret, og det er fastslået, at medi
.einske specialiteters registrering er en betingelse for forhandling. Retnings
linjerne indeholder de krav, der skal opfyldes for registrering, samt regler 
for selve proceduren. Endvidere er det anfØrt, hvor lang tids gyldighed re
gistrering generelt har, og at en specialitet på nærmere angivne betingelser 
kan slettes af registret. Endelig er der givet regler for etikettering. 

Inden for fællesmarkedet foreligger et senere forslag til retningslinjer 
vedrØrende medicinske specialiteter. Dette er endnu ikke vedtaget af rådet 
<september 1967). Det indeholder regler om de administrative myndigheders 

l C (61) 106 (Final), 27. september 1962 og C (63) 45 (Final), 5. april 1963. 

e C(63)57, 5. april 1963. 
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behandling af ansøgninger og kontrol med medicinproducerende virksom
heder. Desuden fastlægges de forpligtelser, der påhviler producenter af medi
cinske specialiteter, og som skal garantere produkternes kvalitet såvel på 
registreringstidspunktet som i forhandlingsperioden. Endelig er der optaget 
forskrifter for gennemførelse af de vedtagne regler i medlemslandene samt 
overgangsbestemmelser. 

Det vides, at andre direktiver, bl. a. om reklame for lægemidler, er under 
udarbejdelse. 

d. EFTA 

Indcn for EFTA (European Free Trade Association) har man i 1966 
taget spØrgsmålet op om et vist samarbejde på lægemiddelområdet. Der er 
således blevet nedsat en særlig arbejdsgruppe, som undersøger lovgivning 
og administrative forskrifter vedrørende lægemidler. Formålet er bl. a. at få 
klarlagt, hvorvidt der eksisterer handelsmæssige barrierer mellem landene, 
for så vidt angår lægemidler. Man skal endvidere studere det tilsvarende 
arbejde, som er blevet udført inden for EEC og andre internationale orga
nisationer, og i særdeleshed undC'rsøgc forudsætningerne for ensartede 
regler om lægemidler inden for EEC- og EFTA-landene. 

3. Navne 

Mange lægemidler forhandles under særnavne, dvs. kunstnavne, som 
kun anvendes for et bestemt produkt fra en bestemt fabrikant. Hvis det 
skal være muligt for medicinalpersoner at konstatere, hvad præparatet inde
holder, må særnavnet på etiketter og i reklamer være ledsaget af angivelse 
af de virksomme stoffer i præparatet. Stofferne kan betegnes ved et kemisk 
navn, men dels kan disse navne skrives på forskellig måde, dels er navnene 
ofte komplicerede, hvorfor deres praktiske betydning er begrænset. Dette er 
baggrunden for, at man i mange lande-f.eks. England og U.S.A.- fast
sætter officielle kunstnavne (generic names, fællesnavne) for en del stoffer, 
der indgår i lægemidler. Fællesnavnene er forholdsvis korte navne, der ud
arbejdes efter fastlagte principper. 

Det nordiske Farmakopenævn begyndtc kort tid efter oprettelsen at fasl
sætte officielle nordiske fællesnavne. Den første liste over NFi\-navne kom 
i 1949, og der er siden fastsat navne for mange af de virksomme stoffer og 
hjælpestoffer, der indgår i lægemidler. 

I 1950 påtog WHO sig at fastsætte internationale fællesname, såkaldte 
INN-navne, og den første liste over disse navne blev udgivet i 1953. De 
principper, hvorefter INN-navnene blev fastsat, var ikke på alle punkter 
overensstemmende med principperne for fastsættelsen af NFN-navnene. For 
at opnå større cnsartethed er det senere blevet praksis, at Det nordiske 
Farmakopenævn ikke fastsætter NF~-navn for et stof, før der foreligger et 
INN-navn for stoffet, og at det nordiske navn ikke må adskille sig væsentligt 
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fra det internationale, medmindre der foreligger tungtvejende grunde her
for. Resultatet er blevet, at de fleste nyere nordiske fællesnavne kun ad
skiller sig fra de tilsvarende internationale ved ubetydelige forskelle i stave
måden. I enkelte tilfælde er forskellen større, bl. a. kan det af varemærke
tekniske årsager være nØdvendigt at fastsætte et NFN-navn, der er ander
ledes end INN-navnet. I den senest foreliggende NFN-Iiste er mindre end 
10 % NFN-navne væsentligt forskellige fra de tilsvarende INN-navne. 

4. I øvrigt 

WHO har også på andre punkter formidlet et samarbejde på lægemiddel
området. Bl. a. har organisationen beskæftiget sig med fremstilling af refe
rencesubstanser ( standardstoffer) til biologiske og stærktvirkende kemiske 
stoffer, ligesom organisationen i spørgsmålet vedrørende lægemidlers bi
virkninger har startet et omfattende arbejde med henblik på indsamling og 
distribution af meddelelser om registrerede bivirkninger. Denne del af 

WHO's arbejde er nærmere omtalt i kapitel VI. 
Endelig skal det nævnes, at WHO har påtaget sig efter anmodning at 

hjælpe medlemsstater med at etablere kontrollaboratorier. Dette har betyd
ning for de lande, der væsentligst importerer lægemidler og ikke gennem et 
centralt laboratorium har mulighed for at kontrollere disse, jfr. kapitel V. F. 

samt bilag 2. 



Kapitel Il. Lægemidler - Medicinske specialiteter 

Definitioner og afgrænsning af området 

Det fremgår allerede af det foregående kapitel, at industrielt fremstillede 
lægemidler for tiden dækker størstedelen af lægemiddelforbruget, i samt
lige nordiske lande. Endvidere foreligger mange af de apoteksfremstillede 
lægemidler standardiserede med hensyn til såvel sammensætning som pak
ningsform. Under hensyn hertil kan det konstateres, at den langt over~ 
vejende del - 90 % -- af receptordinationerne udgøres af medicinske spe
cialiteter eller dermed sammenlignelige præparater. Der er grund til at 
antage, at tendensen også fortsat vil gå i retning af, at medicinske specia
liteter i stigende grad vil erstatte andre lægemidler. Næsten alle nyheder 
lanceres i form af specialiteter. 

A. Lægemiddeldefinitionens udformning 

V ed Iægemidler forstås i den danske lov midler, der er bestemt til at hel
brede, lindre, behandle eller forebygge sygdomme eller sygdomssymptomer 
hos mennesker eller dyr, og endvidere midler, der ved indgivelse gennem 
munden, ved anbringelse på huden, ved indsprØjtning gennem huden eller 
ved indbringelse i legemshulheder anvendes til erkendelse af syg
domme hos mennesker og dyr ( diagnostika). Den finske og den norske 
definition ligger tæt op ad det således angivne lægemiddelbegreb. Det bØr dog 
bemærkes, at den norske lov indeholder en bemyndigelse til administrativt at 
give nærmere forskrifter om, hvad der skal betragtes som lægemidler, og at 
det i sådanne forskrifter kan fastsættes, at visse stoffer, droger eller præ
parater altid skal anses for lægemidler, selv om de også har anden anven
delse, og at visse varer, som omfattes af definitionen, ikke skal anses for 
lægemidler. Den svenske definition adskiller sig fra de øvrige nordiske 
!andes. navnlig ved at den - bortset fra ovenstående krav - kun henfører 
en vis vare til Iægemiddelbegrebet, hvis varen ved tilberedning, dose
ring eller doseringsanvisning er bragt i brugsfærdig stand. Det bør end
videre bemærkes, at den svenske lovgivning - på samme måde som den 
norske - gennem supplerende bestemmelser gør såvel indskrænkninger i 
som udvidelser af det vareområde, som omfattes af den grundlæggende 
definition. 
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Selv om Iægemiddeldefinitionerne i de nordiske lande ndviser store lighe
der, foreligger der sådanne forskelle, at det i praksis undertiden forekommer, 
at en og samme vare betragtes som lægemiddel i et nordisk land, men ikke i et 
andet. Denne situation foreligger bl. a., når de definitionsmæssige varia
tioner gør sig gældende. Størst betydning har i denne forbindelse den forske!, 
som består mellem Sverige på den ene side og de Øvrige nordiske lande 
på den anden side, og som beror på, at man i Sverige kun henfØrer de brugs
færdige varer til lægemiddelbegrebet. Det er endvidere af betydning, at man 
i såvel Norge som Sverige har mulighed for administrativt at udvide og 
indskrænke lægemiddelbegrebets rækkevidde. Hertil kommer for samtlige 
nordiske landes vedkommende, at definitionerne indeholder begreber som 
sygdomme og sygdomssymptomer, som kan være vanskelige at afgrænse, og 
endelig, at det grundlæggende kriterium, formålet med varens anvendelse, 
ikke lader sig objektivt bestemme. 

Når man skal bedØmme formålet med en vare, er udgangspunktet fabri
kantens intentioner, der manifesterer sig på emballagen, i kataloger, brochu
rer, annoncer osv. I visse tilfælde kan bedømmelsen imidlertid vanskeligt 
foretages på dette grundlag, da fabrikanten ikke sjældent af reklame
mæssige grunde Ønsker at forhandle en vare som lægemiddel, men sam
tidig af hensyn til en lettere adgang til at omsætte varen ønsker at undgå 
reglerne vedrørende registrering, kontrol m. v. 

Af andre momenter, som kan indgå i overvejelserne om, hvorvidt der 
foreligger et lægemiddel, kan nævnes varens fysiologiske egenskaber, varens 
ydre form og udseende samt varens faktiske anvendelsesområde. Der skal i 
det fØlgende gøres nogle bemærkninger herom. 

Der forekommer uden tvivl substanser, som har så typiske lægemiddel
virkninger, at man vanskeligt kan forestille sig, at varen kan finde an
vendelse som andet end lægemiddel. Det er derfor naturligt, at man i en del 
landes lovgivning - og dette gjaldt i særlig grad tidligere - har forsøgt at 
opstille en positiv fortegnelse over stoffer, som altid skal betragtes som 
lægemidler. Som eksempel på vanskeligheder ved anvendelsen af denne, me
tode kan nævnes, at stoffer med en så udtalt lægemiddelvirkning som peni
cillin, tetracyklin og kinin tillige har betydelig anvendelse til andre formål, 
navnlig inden for foder- og levnedsmiddelindustrien. Med hensyn til varens 
ydre form og fremtræden kan anføres, at så typiske lægemiddelformer som 
tabletter og afdelte pulvere også forekommer på andre områder, hvor IUan 
ved benyttelse af disse dispenseringsformer søger at opnå en passende 
dosering på en let måde. Det skal endelig fremhæves, at det kan være meget 
vanskeligt at bedømme en vares faktiske anvendelsesområde. Afgørelsen 
vanskeliggøres ved, at den samme applikationsmåde kan forekomme ved 
anvendelsen som lægemiddel og wd anden anvendelse. Dette gælder f. eks. 
hovedparten af kosmetiske præparater. 
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B. Specialitetsdefiuitionens udformning 

I dansk lovgivning anvendes terminologien :.medicinsk specialiteb om 
et brugsfærdigt lægemiddel, som forhandles i fremstillerens for forbrugeren 
bestemte pakning under et særnavn eller under et af sundhedsstyrelsen 
fastsat fællesnavn med tilfØjelse af fremstillerens firmanavn eller -mærke. 

Tilsvarende lægemidler benævnes i Finland »farmaceutiska specialprepa
rah, der defineres som lægemidler, som »såljes i framstållares eller 
forpackares originalforpackning av viss storlek». Det fastsættes udtrykke
ligt, at definitionen ikke omfatter sera og vacciner og heller ikke lægemidler, 
der er fremstillet på apotek, og som kun forhandles fra det apotek, hvor det 
er fremstillet. Om fremstilling af og kontrol med sera og vacciner er der 
imidlertid fastsat særlige bestemmelser andetsteds. 

I Norge anvendes betegnelsen »farmasøytisk spesialpreparab. Defini
tionen omfatter lægemidler, som ikke er fremstillet på apotek, og som 
»omsettes eller bringes i handelen i en pakning, som er bestemt for den 
enkelte forbruker (herunder lege, tannlege, veterinær eller sykehus)». 

I Sverige anvendes betegnelsen »farmacevtisk specialiteb. Herved forstås 
standardiseret lægemiddel, som »år avsett att tillhandahållas forbrukaren 
i tillverkarens originalforpackning:.. 

Af foranstående redegørelse fremgår, at ordet »lægemiddel» indgår i alle 
de 4 landes definitioner af medicinsk specialitet. I det omfang, der fore
ligger forskelle i lægemiddelbegrebets indhold, vil afgrænsningen af specia
litetsområdet derfor fremvise tilsvarende forskelle, og dette ville gøre sig 
gældende, selv om definitionerne af begrebet medicinsk specialitet var ens
artede. Dette spørgsmål er allerede blevet belyst i det foregående. Tilbage 
bliver at undersøge de forskelle, som beror på variationer i definitionerne 
af selve specialitetsbegrebet. 

Produktionsstedet for et lægemiddel kan være afgØrende for, om !æge
midlet falder ind under specialitetsbegrebet. I samtlige nordiske lande om
fatter definitionen de lægemidler, som fremstilles af medicinfabrikkerne. 
Visse forskelle gør sig derimod gældende, når der er tale om apoteksfrem
stillede lægemidler, sera og vacciner. 

Apoteksfremstillede lægemidler omfattes formelt såvel af den danske som 
af den svenske definition. I Danmark gælder dog i praksis, at apoteksfrem
stillede lægemidler ikke er underkastet reglerne for registrering. I Sverige 
er det fastsat, at farmakopepræparater og efter medicinalstyrelsens nær
mere bestemmelse også visse andre apoteksfremstillede præparater er fri
taget for registrering. Hovedreglen i Norge er, at apoteksfremstillede præpa
rater ikke omfattes af specialitetsdefinitionen, men når særlige grunde fore
ligger, kan det administrativt bestemmes, at visse lægemidler, som er frem
stillet på apotek og sælges til andre apoteker, skal betragtes som medicinske 
specialiteter. I Finland betragtes et apoteksfremstillet præparat som en spe-
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cialitet, hvis det forhandles fra et andet apotek end det, der har fremstillet 
præparatet. 

Sera og vacciner omfattes klart af specialitetsdefinitionen i såvel Danmark 
som Sverige. I begge lande gælder imidlertid, at de stort set falder uden for 
specialitetsreglernes område. Således fastsættes i den danske lov, at grund
reglen, hvorefter medicinske specialiteter kun må forhandles, når de er 
optaget i sundhedsstyrelsens specialitetsregister, ikke gælder for de sera, 
vacciner og andre bakteriologiske præparater, som er fremstillet på statens 
seruminstitut. I Sverige foreskrives det, at medicinske specialiteter, som er 
fremstillet eller impnrteret af statens bakteriologiske laboratorium eller 
statens veterinærmedicinske anstalt, ikke skal registreres efter de for spe
cialiteter gældende bestemmelser. Også i Norge er sera og vacciner formelt 
specialiteter, men ved særlig bestemmelse er de i samme udstrækning som 
i Sverige undtaget fra specialitetsreglerne. I Finland falder sera og vacciner 
derimod uden for selYe specialitetshegrebet. 

C. Komiteens overvejelser 

For at etablere en fuldt ensartet lægemiddelkontrol i Norden kræves det, 
at en i det væsentlige konform lægemiddellovgivning --- også for så vidt an
går definitionen af begreberne lægemiddel og specialitet -- yedtages i samt
lige nordiske lande. Blandt andet under hensyn til forskelle i erhYerYs
m~t'ssig og social struktur samt til forskelligartede, traditionelt betonede 
anskuelser Yedrørende lægemiddelforsyningcns organisation anser komiteen 
det for tvivlsomt, om en så ensartet lovgivning kan gennemføres inden for et 
kortere åremål. Det viser sig imidlertid, at ganske betydelige enhedsbestræ
belser kan udfoldes selv med en mere begrænset målsætning. 

Den svenske lovgivnings særlige betingelse for, at en Yare kan anses for 
et lægemiddel, nemlig at den foreligger i brugsfærdig stand, har ikke i 
praksis noget afgørende indhold sammenlignet med de Ø\Tige landes 
bestemmelser, for så vidt der er tale om de lægemidler, der betragtes som 
medicinske specialiteter. Dette skyldes, at specialiteterne altid er brugs
færdige i den betydning, dette ndtryk skal forstås i den syenske læge
middeldefinition. Det bØr endvidere bemærkes, at de forskellige resultater, 
som en begrebsfastlæggelse efter lægemiddeldefinitionerne kan fØre til, 
sjældent har nogen dybere medicinsk interesse. Dette indebærer, at man kan 
forestille sig en ensartet specialitetsdefinition, selv om det i definitionen 
indgående lægemiddelbegreb fortolkes i overensstemmelse med de nationale 
love i de respektive nordiske lande. Det er i øvrigt i owrensstemmelse med 
dette princip, man inden for OECD søger at medvirke til en mere ensartet 
behandling af visse lægemiddelspØrgmål i de lande, der er tilsluttet orga
nisationen. Således har man i rekommandationen om proceduren for regi
strering af medicinske sp<'cialiteter wdtagct en definition af medicinske 
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specialiteter, i hvilken lægemiddelbegrebet indgår, uden at dette begreb 
samtidig defineres. I artikel l i det i denne betænkning optagne forslag til 
konvention har komiteen anvendt tilsvarende fremgangsmåde. 

De forskelle, som bortset fra variationer i lægemiddelbegrebet forekommer 
i specialitetsbegrebets rækkevidde, berører sera og vacciner samt apoteks
fremstillede, færdigpakkede pnl'paratcr. Her er dog i betydeligt hØjere grad 
tale om formelle forskelle end om forskellig opfattelse af kontrolbehovets 
omfang og indhold. Efter komiteens opfattelse bØr specialitetsdefinitionen 
også tilpasses efter disse former for lægemidler. For så vidt man i de enkelte 
lande mener ved s<erlig bestemmelse at kunne gennemføre et fuldt betryg
gende tilsyn med de omhandlede varegrupper eller dele heraf i overensstem
melse med de principprr, der gælder for medicinske specialiteter, bØr der 
efter komiteens opfattelse ikke lægges hindringer herfor. 

Nordisk Råd har i sin rekommandation bl. a. henstillet, at mulighederne 
for en videreudvikling af samarbejdet vedrørende kontrollen med medi
inske specialiteter undersøges. Komiteen mener ved foranstående rede
Ørelse at have påvist, at formelle lovgivningsmæssige synspunkter ikke er 
il hinder for at opnå en hØjere grad af ensartethed inden for den nordiske 
ægemiddelkontrol, og at dette resultat vil kunne opnås uden større indgreb 

nationale traditioner. Ca. HO % af det aktuelle lægemiddelområde kan 
1erefter blive genstand for en helt ensartet nordisk behandling. 

Kapitel Ill. Overvejelser om fællesnordisk registrering 

A. Nuværende system for registrering af medicinske specialiteter 

1. Registreringspligt for speeialiteter i alle nordiske lande 

SpØrgsmålet om skærpet kontrol med lægemidler blev rejst omkring 
århundredskiftet, da der blev forhandlet en række præparater, hvis sammen
sætning blev hemmeligholdt (de såkaldte arkana), og udviklingen af den 
industrielt fremstillede medicin og de dermed fØlgende ændringer i forbruget 
af lægemidler har accentueret problemet. 

I en række lande, herunder alle de nordiske, har myndighederne søgt at 
skaffe sig kontrol med alle de lægemidler, der er i handelen, dels gennem 
regler om godkcndelse og registrering, dels gennem regler om officiel stik
prøvekontrol. 

Ved godkendelsen lægges der vægt på, om præparaterne fremstilles på 
betryggende måde og har den tilsigtede virkning; ved stikprøvekontrollen 
undersøges det, om varens sammensætning svarer til producentens op
givelser. 

Registeringspligten for lægemidlerne har betydet, at der er opbygget et 
vist værn imod underlØdige præparater. Desuden har udviklingen af de 
mange biologisk stærkt aktive stoffer øget betydningen af, at lægemidlernes 
anvendelse ikke alene begrænses gennem receptpligt, men at alle nye præpa
rater underkastes en vurdering med hensyn til effekt og bivirkninger, før 
de tillades anvendt i sygdomsbehandlingen. 

I Norge blev der ved lov af 16. maj 1904 givet hjemmel til at forbyde 
arkana og lægemidler, »hvis pris står i stærkt misforhold til det opgivne 
indhold». Den egentlige specialitetskontrol indfØrtes i slutningen af 1920erne, 
da det ved lov af 22. juni Hl28 blev bestemt, at medicinske specialiteter 
skal godkendes, forinden de bringes i handelen. I Sverige blev en tilsvarende 
regel indfØrt i 1934. En lig1wnde ordning blev lovfæstet i Danmark ved 
apotekerloven af 1954; der havde dog forinden i medfØr af apotekerloven 
af 1932 udviklet sig en praksis, hvorefter medicinske specialiteter blev fore
lagt sundhedsstyrelsen til godkendelse. Ved ændringen af 15. november 
1963 af den finske apotekervarelov indførtes en regel om, at medicinske 
specialiteter skal godkendcs, før de bringes i handelen. Reglen trådte i kraft 
den l. april 1964. 
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2. Betingelser lor registrering 

For at en medieinsk speeialitet skal kunne registreres, krævcs der i alle 
de nordiske lande fyldestgørende dokumentation for præparatets virkninger 
og bivirkninger. Endvidere kræves fuldsbendige oplysninger om pneparatets 
sammensætning, kvalitet og tekniske egenskaber. Bestemmelserne herom 
er i visse nordiske landes lovgivning holdt i almindelige vendinger, mcdens 
de i andre er mere detaljerede. De grundlæggende regler suppleres til en 
vis grad af administrative forskrifter og af gældende praksis. 

Reglerne er mest alment affattet i den finske og den svenske lovgivning. 
Således hedder det i den finske apoteksvarulagen, at medicinalstyrelsen 
kan give tilladelse til salg eller anden udlevering af en medicinsk specialitet, 
såfremt præparatet har »medicinskt varde» og under hensyn til formålet 
med anvendelsen ikke kan anses for farligt at bringe i anvendelse under 
forudsætning af, at det ledsages af behørig varedeklaration og opfylder de i 
farmakopeen fastsatte krav. I Sverige kan en specialitet registreres, såfremt 
den er »andamålsenlig» og opfylder de almindelige krav, som stilles til 
lægemidler i §§ 4-6 i lægemiddelforordningen. Størst interesse har i denne 
forbindelse § 4, hvori det bestemmes, at lægemidler skal Yære af fuldgod 
beskaffenhed og ikke ved normal anvendelse må medfØre skadevirkninger, 
som står i misforhold til den tilsigtede effekt. 

I Norge gives bestemmelser om farmasøytiske præparater i §§ 13-19 i 
loven om lægemidler og gifte m. v. Grundreglen er, at godkendelse af en 
specialitet gives på grundlag af en bedømmelse af præparatets art, sam
mensætning, kvalitet og holdbarhed. Godkendelse kan kun meddeles til 
præparater, som anses for medicinsk berettigede, og som der kan antages 
at være behov for. Godkendelse kan efter den norske loy ikke gives til bl. a. 
enkle tilberedninger, som uden vanskelighed ],an fremstilles på apotek, og 
heller ikke til præparater, for hvilke den gældende farmakope eller godkendt 
formelsamling giver bestemte fremstillingsforskrifter. 

Reglerne om medicinske specialiteter findes i Danmark i apotekerlovens 
§§ 70-82, hvor et grundlæggende krav for registrering er, at det farma
ceutisk-kemiske arbejde er afsluttet, og at det farmakologiske, toksikolo
giske og kliniske arbejde foreligger således oplyst, at det skønnes rimeligt, 
at præparatet overgives til alminde!ig anvendelse mod de i ansøgningen an
førte sygdomme eller sygdomssymptomer. Det hØr i Øvrigt nævnes, at de 
danske bestemmelser medfører, at visse typer præparater, som ikke anses 
for tilstrækkeligt originale, ikke kan registreres. Dette spørgsmål behandles 
nærmere i kapitel r, B, 1. 

:J. A.dministrativ procedurr 

Ansøgning om optagelse i specialitetsregistret foregår på næsten samme 
måde i alle landene. Ansøgningen skal indsendes af fabrikanten eller for 
ndenlandske præparaters Yedkomnwnde af en hefuldmægtiget repræsen-

tant, der er bosiddende i det land, hvor registreringen ønskes. I Sverige, 
hvor en del præparater, som fremstilles på apotekerne, skal registreres, skal 
apotekernes brancheforening (apotekarsocieteten) ansØge om præparaternes 
optagelse i registret. RegistreringsansØgninger indsendes i Norge til speciali
tetskontrollen; i de øvrige lande til det pågældende lands medicinalstyrelse. 
Ansøgningerne skal i alle landene ledsages af et gebyr. 

De nordiske landes love og praksis med hensyn til, hvilke oplysninger 
der skal vedlægges ansøgningerne. adskiller sig heller ikke væsentligt fra 
hinanden. Ansøgningen foregår i alle landene på et særligt udformet 
ansøgningsskema, hvor en del af oplysningerne skal anføres. I alle landene 
kræves oplysninger om fremstillerens -- og den ewntuelle befuldmægtigede 
repr:Psentants - navn og adresse, præparatets navn, de ansøgte !æge
midlers kvantitative og ln·alitative sammensætning og størrelsen af de 
pakninger, i hvilke præparatet ønskes forhandlet. !Danmark kræves der ikke 
alene oplysninger om, hvem der fremstiller præparatet, men også om, hvem 
der fremstiller det virksomme stof, der indgår i dette. I Danmark og Fin
land forlanges eventuelle prioritets- og Iicensrettigheder oplyst. I Finland, 
Norge og Sverige kræves oplysninger om, hvorvidt det navn, præparatet 
Ønskes forhandlet under, er varemærkeregistreret. 

AnsØgningerne skal i alle landene indeholde oplysninger om præpa
ratets farmaceutisk-kemiske, farmakologiske, toksikologiske og klinisk-tera
peutiske egenskaber, herunder anbefalede indikationer og doseringer. End
videre kræves oplysninger om kendte virkninger og bivirkninger, om præpa
ratets holdbarhed samt om metoder for kontrollen med præparatets sam
mensætning. Oplysningerne skal være vedlagt fornØden dokumentation. Ende
lig skal der i Finland, Norge og Sverige medsendes 2 pakninger af hver søgt 
lægemiddelform, og i alle landene skal etiketteudkast og prisforslag vedlæg
ges. H\·is præparatet registreres, skal pris, etiketter og palmingsudstyr god
kendes af medicinalmyndighederne. 

Behandlingen af ansØgningerne foregår noget forskelligt i landene. l 
Danmark er under sundhedsstyrelsen nedsat et nævn ( specialitetsnævnet), 
som har til opgave at bedØmme de indsendte ansØgninger og at afgive ind
stilling til sundhedsstyrelsen om, hvorvidt en specialitet bØr registreres samt 
i givet fald under hvilket navn. Nævnet består af 7 medlemmer, der for 
tiden dækker specialerne intern medicin, farmakologi, toksikologi, pediatri, 
farmaci og kemi. Desuden har en veterinær-sagkyndig sæde i nævnet, og 
der er lovmæssigt givet mulighed for, at nævnet kan indhente udtalelser 
fra anden sagkundskab. I apotekerlovens § 71, stk. 2, er det bestemt, at 
ingen af nævnets medlemmer må være Økonomisk interesseret i nogen 
virksomhed, der fremstiller eller importerer medicinske specialiteter. Til 
nævnet er knyttet et sekretariat med farmaceutisk, juridisk og medicinsk 
indsigt. Sekretariatet bearbcjder de indsendte ansøgninger, disse cirku
lerer blandt nævnets medlemmer, og medlemmerne afholder ca. l gang om 
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måneden mØder, hvor indstilling til ansøgningerne vedtages. Indstillingen 
fremsendes til sundhedsstyrelsen, som derefter træffer beslutning og med
deler firmaet sin afgørelse. 

Når et præparat er blevet registreret, skal firmaet senest 6 måneder 
efter, at det har modtaget meddelelse herom, markedsføre præparatet. 
Registrering og markedsfØring af nye præparater offentliggøres af sundheds
styrelsen i Statstidende. Apotekerforeningen foranlediger meddelelserne 
offentliggjort i specialitetstaksten. 

I Finland bedømmes ansøgningerne af en lægemiddelkommission, som 
en nedsat under medicinalstyrelsen, og som har samme opgaver som det 
danske specialitetsnævn. Medicinalstyrelsens overdirektør er formand i 
kommissionen, og herudover består denne af 6 medlemmer, af hvilke 2 
medlemmer repræsenterer medicinalstyrelsen, medens de resterende 4 
dækker specialerne intern medicin, farmakologi, teratologi og farmaci. Ved 
behandlingen af ansøgninger om registrering af specialiteter til veterinært 
brug deltager endvidere chefen for landbrugsministeriets veterinærafde
ling eller dennes suppleant. Der kan desuden indhentes udtalelser fra per
soner med speciel saglmndskab med hensyn til det pågældende præparats 
anvendelsesområde. Kommissionen, der hidtil har afholdt møder mindst 
2 gange om måneden, afgiver, efter at ansøgningerne har cirkuleret blandt 
medlemmerne, indstilling til medicinalstyrelsen, som træffer den endelige 
beslutning og meddeler ansøgeren sin afgørelse. Meddelelser om registrering 
af specialiteter offentliggøres regelmæssigt af medicinalstyrelsen. 

I Norge er der til specialitetskontrollen knyttet medicinsk og fanna
kologisk sagkundskab, og ansøgningerne forbehandles her af specialitets
kontrollen, fØr de sendes til specialitetsnævnet. Der indhentes i stor ud
strækning udtalelser fra personer, som er speoialister på det område, hvor 
præparatet skal bruges. Specialitetskontrollen udarbejder et referat, der 
indeholder oplysninger om præparatets indikationer, sammensætning osv., 
og dette bliver tilligemed de indhentede udtalelser sendt til specialitets
nævnet, som afholder møde ca. 1 gang månedlig og her beslutter, om regi
streringsansøgningerne skal imØdekommes. Helsedirektøren er formand i 
nævnet, og medlemmer er for tiden herudover en overlæge i intern medicin, 
en professor i farmakologi, en apoteker og direktØren for Norsk Medisinal
depot. I modsætning til de øvrige nordiske lande er det i Norge specialitets
næYnet, der tager den endelige stilling til registreringsansøgningerne, lige
som det er specialitetsnævnet, der meddeler firmaet afgørelsen. 

De præparater, som specialitetsnævnet har godkendt, er hidtil ble,·et 
analyseret af specialitetskontrollen, fØr ansøgeren har fået registrerings
tilladelsen, men fremtidig vil dette princip i nogen udstrækning blive for
ladt, således at den analytiske kontrol, ligesom i de øvrige nordiske lande, 
koncentreres om registrerede præparater. 

Offentliggørelse af præparaters optagelse i specialitetsregistret sker gen-
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nem tillæg og rettelser til specialitetstaksten, som udarbejdes af specialitets
kontrollen og udgives af Norges apotekerforening. 

I Sverige er der til statens farmacevtiska laboratorium knyttet såvel 
medicinsk som farmaceutisk sagkundskab, der forbehandler registrerings
ansøgningerne. Medmindre det ved sammenligning med tidligere afgørelser 
findes unødvendigt, sendes ansøgningerne herefter til specialitetsnævnet til 
udtalelse, og der kan herudover indhentes udtalelser fra anden sagkyndig 
side. Det svenske specialitetsnævn består af sagkyndige med forskellige fag
områder. I nævnet er også industriel sagkundskab repræsenteret. Ansøg
ningerne cirkulerer blandt medlemmerne, og disse afholder mØder ca. l 
gang månedlig. I møderne er statens farmacevtiska laboratorium og medici
nalstyrelsen repræsenteret, men uden at have stemmeret. Indstillingerne 
fra laboratoriet og fra specialitetsnævnet sendes til medicinalstyrelsen, som 
derefter træffer beslutning og meddeler firmaet sin afgØrelse. Registrering 
offentliggøres af medicinalstyrelsen og optages i form af tillæg og rettelser 
til apotekernes specialitetsregister, som udgives af apotekarsocieteten. 

I samtlige nordiske lande kan vedkommende registreringsmyndigheds 
afgørelse indankes for en hØjere instans. 

Mellem sundhedsmyndighederne i de nordiske lande er der på registre
ringsområdet etableret et samarbejde, som er omtalt i kapitel 1\'. 

B. Lignende problemer løst på fællesnordisk basis 

1. Fællesnordisk farmakope 

På side 26 er der redegjort for, at man indtil 1965 i de nordiske lande 
havde nationale farmakopeer. Dette er en tradition, der er gået langt tilbage 
i tiden, men i 1965 blev de nationale farmakopeer erstattet af en fælles nor
disk farmakope, »Pharmacopoea Nordica». Såvel udarbejdelsen af denne 
farmakope som den omstændighed, at den nu gælder i samtlige nordiske 
lande, er gode eksempler på, hvorledes konkrete resultater på lægemiddel
området kan opnås inden for rammerne af et nordisk samarbejde. 

Arbejdet med at skabe en nordisk farmakope begyndte i 1948, da det 
nordiske farmakopenævn blev oprettet ved beslutning af de nordiske !andes 
regeringer. I nævnet har hvert enkelt af de deltagende fire lande haft tre 
repræsentanter. Hvervet som formand har påhvilet et af nævnets medlemmer 
og er gået på skift mellem de forskellige !andes repræsentanter. Til nævnet 
har været knyttet en koordinerende og initiativtagende medarbejder med 
titlen generalsekretær. I øvrigt er nævnet blevet bistået af de deltagende 
landes nationale farmakopekommissioner, farmakopelaboratoriernes mcd
arbejdere og andre eksperter. 

Manuskriptet til Pharmacopoea Nordica forelå færdigt i slutningen af 
1962. Farmakopeen er udgivet i en dansk-, finsk-, norsk- og svensksproget 
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udgave. Som allerede nævnt i anden sammenhæng, trådte den nordiske 
farmakope i kraft samtidig i de pågældende lande, nemlig den l. april 1965. 

Resultatet af, at den samme farmakope gælder i hele Norden, er, at 
samme kvalitetskrav opretholdes for de substanser og præparater, som er 
optaget i farmakopeen, at de beskrevne lægemidler tilberedes efter samme 
forskrift, samt at de almindelige regler for lægemiddelfremstilling er ens
artede i de nordiske lande. 

2. Fællesnordisk patentlov 

På initiativ af Nordisk Råd er spørgsmålet om fællesnordisk patent blevet 
gjort til genstand for udvalgsbehandling. Resultatet er offentliggjort i be
tænkningen :.Nordisk patentlovgivning», som forelå i 1963. I 1966 er over
ensstemmende forslag til ny patentlov blevet fremsat for de respektive 
landes parlamenter. 

De fremlagte forslag har til formål at modernisere lovgivningen i al
mindelighed og at bringe den i overensstemmelse med resultatet af det inter
nationale konventionsarbejde på patentområdet. I denne forbindelse med
fØrer forslaget, at patentbeskyttelsen i visse henseender bliver stærkere. 
Samtidig varetages samfundsinteressen bl. a. ved, at muligheden for at 
meddele tvangslicens udvides, og ved at der indfØres regler, som vil medføre 
Øget offentlighed i patentproceduren. 

Efter forslaget indfØres et system med såkaldte nordiske patentansøg
ninger. Systemet indebærer, at den, som vil opnå patent i samtlige nordiske 
lande, blot skal sende patentansØgning til et af de nordiske patentorganer, 
som i det store og hele alene behandler ansøgningen og meddeler patentet 
også på de øvrige landes vegne. Sådanne patenter vil blive ligestillet med 
patenter, som meddeles efter sædvanlig national ansøgning. Systemets til
pasning forudsætter indgåelsen af en særlig overenskomst mellem de nor
diske lande. 

Systemet har endvidere til forudsætning, at patentlovgivningen i de nor
diske lande gøres ensartet. De lovforslag. som samtidig fremlægges i Dan
mark, Finland, Norge og Sverige, er helt konforme i spørgsmål om med
delelse af patent. Også hvad angår andre, civilretlige bestemmelser er for
slagene i det væsentlige overensstemmende. 

Nugældende undtagelser i adgangen til at opnå patent for bl. a. kemiske 
forbindelser samt levnedsmidler og lægemidler foreslås afskaffet, for lev
neds- og lægemidlernes vedkommende dog fØrst efter en overgangsperiode. 
Kravet til opfindelseshØjde skærpes noget. Forslaget indfører et krav om 
absolut eller generel nyhed. Efter de nugældende regler om nyhed ·med
fører blot visse nærmere angivne omstændigheder, at opfindelsen ikke anses 
for ny. 
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C. Komiteens overvejelser 

1. A/mene synspunkter 
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I hilag 12 er der redegjort for, at der er ret store variationer i det læge
middt>ludvalg, der for tiden er tilgængeligt i de enkelte nordiske lande. 
Adskillige principielle gNmde taler imidlertid for og ingen medicinske hen
syn imod, at lægemiddelsortimentet i de nordiske lande gøres ensartet. 

Først og fremmest skal nævnes, at flere og flere mennesker opfatter 
Norden som en enhed, inden for hvilken grænser og barrierer bliver stadigt 
mere unaturlige. En sådan anskuelse, som motiveres med de eksisterende 
sproglige, kulturelle og Økonomiske lighedspunkter, har fØrt til gennem
førelsen af en række foranstaltninger, som letter rejser samt vare- og 
tjenesteudveksling mellem landene. På det medicinske område bØr det 
bemærkes, at der efterhånden er blevet etableret et fællesnordisk arbejds
marked for læger og tandlæger. Der arbejdes med planer om et fælles
nordisk arbejdsmarked også for farmaceuter, og spørgsmålet om fælles
nordisk gyldighed af recepter er genstand for udvalgsbehandling. For at 
det formål, som tilstræbes med sidstnævnte arbejde, skal få nogen afgØ
rende betydning, kræves, at lægemiddelsortimentet i de nordiske lande er 
så ensartet som muligt. 

En anden principiel grund, som taler for et ensartet nordisk lægemiddel
sortiment, er det krav om rationalisering og personalebesparelse, som er 
blewt rej st i stadigt større dele af Vesteuropa. Som et led i rationalise
ringen inden for staten vil det uden tvi\'1 være et skridt i den rigtige retning, 
såfremt de nu eksisterende ressourcer inden for den nordiske lægemiddel
kontrol samordnes. Selv om de rene personalebesparelser måske viser sig at 
blive heskedne, vil det være realistisk at antage, at den samlede indsats 
skulle kunne fØre til Øgede resultater, såvel kvalitativt som kvantitativt, 
med forØgede muligheder for arbejdsfordeling og øget specialisering til 
fØlge. For industriens vedkommende burde det være en fordel, at et og 
samme præparat på samme vilkår kunne forhandles i samtlige nordiske 
lande. Industriens fordel af, at det administrative arbejde forenkles ved 
gennemfØrelse af fællesnordisk registrering, er relativt begrænset. Det er 
vigtigere, at et fællesnordisk marked kan antages at ville tilskynde til en 
strukturrationalisering inden for den nordiske lægemiddelindustri, hvilket 
dl være en af forudsælningerne for, at denne industri i det lange lØb kan 
hævde sig på verdensmarkedet. Komiteen har i anden forbindelse bemærket, 
at dC'r for tiden foregår en betydelig eksport af lægemidlcr fra ~orden. 
Knnkurrencen på Yerdensmarkedet Øges imidlertid, samtidig med at det 
står mere og nwre klart, at ingen lægemiddelindustri af nævneværdig be· 
tydning kan eksistere ved blot at operere på hjemmemarkedet. 

Inden der nærmere gøres rede for komiteens synspunkter vedrørende 
fællesnordisk registrering, skal man i korte træk opholde sig ved de pa-



ralleller, som synes at kunne drages med indfØrelsen af en fællesnordisk 
farmakope og en fællesnordisk patentlovgivning. 

Den nordiske farmakope, som internationalt anses for at stå på et hØjt 
niveau, er et eksempel på, hvorledes man ved koordinering af de nordiske 
ressourcer har kunnet opnå et resultat, som vanskeligt kunne være opnået 
af et land alene. Også på specialitetskontrollens område foreligger der mulig
heder for at skabe passende undersøgelsesmetoder, fælles standarder osv. 
På den anden side må det bemærkes, at farmakopearbejdet har kunnet 
drives på relativt langt sigt med hovedsagelig et, omend meget betydnings
fuldt formål, nemlig at skabe fælles undersøgelsesmetoder for og kvalitets
krav til lægemidler. På specialitetskontrollens område gælder det næsten 
daglig om at fremskaffe materiale som grundlag for administrative beslut
ninger med ofte stor umiddelbar rækkevidde. Ikke mindst af denne grund 
må man efter komiteens opfattelse være forsigtig med at parallelisere 
farmakopearbejdet og virksomheden inden for specialitetskontrollen. 

Vedtagelsen af en fællesnordisk patentlovgivning, som muliggør, at 
patent i et nordisk land kan få gyldighed i alle de øvrige, indebærer selv
fØlgelig et meget stort fremskridt. Det er naturligt, at denne reform tages 
til indtægt for muligheden for allerede nu at opnå en fællesnordisk specia
Iitetslovgivning, som medfØrer, at fællesnordiske specialitetsregistreringer 
kan meddeles. Også her bØr man imidlertid være tilbageholdende med at 
parallelisere. Det bØr fØrst og fremmest bemærkes, at der er stor forskel 
på en patentering og en specialitetsregistrering. Imødekommelsen af en 
patentansØgning medfØrer en eneret for patentindehaveren til at udnytte 
sin opfindelse Økonomisk. En væsentlig del af den procedure, som foregår 
i patentsager, er derfor den såkaldte udlægning, hvor enhver, som anser 
sin Økonomiske ret for krænket, har mulighed for at reagere. Derimod 
indebærer et afslag på en patentansøgning ikke et forbud mod forhand
ling af den vare, der søgtes patenteret i modsætning til forholdene ved af
slag på en ansøgning om registrering af en medicinsk specialitet. En spe
cialitetsregistrering medfØrer også en ret for registreringsindehaveren til 
Økonomisk at udnytte et bestemt projekt, men registreringens væsentligste 
betydning er, at den åbner mulighed for lægerne og patienterne til i det 
hele taget at anvende et givet produkt. Registreringsmyndighedernes afgø
relser har derfor først og frennnest et sundhedsmæssigt sigte. Registreringen 
betyder, at myndighederne har skønnet det rimeligt og forsvarligt, at præ
paratet owrgives til almindelig anvendelse i sygdomsbehandlingen. 

2. Tekniske muliglzeder for fællesnordisk specialitetsregistrering 

Allerede på et tidligt stadium har det stået Nordisk lægemiddelkomite 
klart, at samarbejdet vedrørende kontrol med medicinske specialiteter kan 
videreudvikles i betydelig grad. I dette kapitel redegør komiteen for sin 
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stillingtagen til spørgsmålet om, hvorvidt den yderste konsekvens af et 
sådant samarbejde, nemlig indførelsen af en procedure for fællesnordisk 
registrering af medicinske specialiteter, for tiden kan anbefales. Som en 
baggrund for komiteens overvejelser af spØrgsmålet skal der redegøres 
for de alternative tekniske muligheder, komiteen har diskuteret. 

Såfremt en fællesnordisk registrering skal etableres, kan der i hoved
sagen blive tale om fØlgende 2 tekniske løsninger: 

1. Registrering af en specialitet i et nordisk land tillægges automatisk 
gyldighed i de øvrige. 

2. Et fællesnordisk organ meddeler registrering med fællesnordisk gyl
dighed. 

Selv om disse to muligheder stort set er de eneste, som kan komme på 
tale, bØr det understreges, at begge muligheder kan varieres på forskellig 
måde. Således er det et for begge lØsninger åbent spØrgsmål, om en fælles
nordisk registrering skal være den eneste form for specialitetsregistrering 
i Norden, eller om der ved siden af en sådan skal findes mulighed for 
national registrering. Et andet spørgsmål, som også foreligger i forbindelse 
med begge lØsninger, er, om fællesnordisk registrering skal tilpasses ude
lukkende for de specialiteter, som er blevet anmeldt, efter at muligheden for 
fælles nordisk registrering er blevet indfØrt, eller om samtlige de præpa
rater, som findes på markedet ved omlægningen, skal underkastes fornyet 
undersøgelse på fællesnordisk basis. 

Komiteen er af den opfattelse, at det i hvert fald for tiden synes sand
synligt, at der, selv for nye præparater, kunne findes behov for en national 
registrering ved siden af en nordisk. Vedrørende de præparater, der allerede 
er i handelen i Norden, finder man det mest rimeligt, at disse i princippet 
ikke berøres af indførelsen af en eventuel fællesnordisk registrering. Er
faringerne viser, at hovedparten af præparaterne hurtigt udskiftes med nye. 
Det ville derfor næppe yære ulejligheden værd generelt at omprøve eksiste
rende præparater med henblik på fællesnordisk registrering. Det burde på 
den anden side stå registreringsindehaveren frit at ansøge om, at allerede 
nationalt meddelte registreringer erstattes med nordiske. Disse spørgsmål 
bpr imidlertid uddybes nærmere, når forudsætningerne for at indføre en 
fællesnordisk registrering er mere aktuelle. Også spØrgsmålet om størrelsen 
af de lØbende afgifter for registrering og kontrol kan fØrst endeligt vurderes 
på dette tidspunkt. 

Såfremt den under 1. næunte lØsning skal kunne gennemføres, vil det 
kræyes, at de materielle bestemmelser om registrering er helt ensartede i de 
deltagende lande. En sådan Iighed eksisterer ikke nu, men komiteen 
fremlægger i denne betænkning forslag, ifØlge hvilket de nu eksisterende 
forskelle i alt væsentligt udjævnes. Det er yderligere en betingelse for, at 
den nævnte lØsning skal kunne komme på tale, at de tekniske ressourcer 
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tanter. Med kun en repræsentant for hvert land bliver nævnet så 
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de grunde f konstatering af lokalt misbrug - hØr der være mulighed for 
på gru~dda at den nordiske registrering får gyldighed i det pågældende at forhm re, . 

e skulle kunne ske, såfremt landets repræsentanter er emge og land. Dett . 
d registrermg. voterer mo . , 

. n har ikke foretaget nogen mere mdgaende undersØgelse af, 
Kom1tee · J't k t b d · 'd k · t nordisk spec1a I ets on or ur e orgamseres, 1 et onuteen 

~vorledes e at kunne anbefale, at en lØsning i overensstemmelse med det Ikke mener . 
vnte forslag gennemføres for hden; dette skal nærmere uddybes 

~nder 2· nlfde Visse almindelige vurderinger er dog blevet foretaget. Komi-I det fØlgen · . . 
ved gåel nd fra, at behandlingen af forelagte sager 1 reglen skal 

teen er her d b 'd K 't l d 'd t d .1 kontorets me ar CJ ere. om1 een 1ar en VI ere regne mc , overlades Il . . . 
selvstændigt skal fordele det laboratonemæss1ge undersøgelses-

at kontoret . t d 1 b t · h t f 1 d · . !lem de eksis eren e a ora oner og ave ansvare or a t a mJ-
a~beJd~ me rbejde j forbindelse med registreringsbehandlingen. Antallet 
mstrahvt a t k l" t'I l . ~00 o l' t F t . . ede præpara er an ans as 1 om "nng :> ar 1g . or a at nvreg1strer 

• de opgaver skal kunne lØses, kræves, at kontoret får højt kvali-
forekommen d h h Id · d' · k f t' k . ale repræsenteren e en o sv1s me Icms , armaceu Is · og fiCeret person ' 
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administrativ sagkundskab. Det skal endelig fremhæves, at såfremt kon
toret bliver tilstrækkeligt kvalificeret, hør det være muligt i vidt omfang 
at delegere afgørelseskompetencen til kontoret, idet et temmelig stort anta! 
registreringssager efter alt at dømme vil få en rutinemæssig karakter . 

3. Konklzzsion 

Af redegørelsen for de nuværende forhold fremgår, at der foreligger 
meget stor lighed mellem de nordiske !andes krav i medicinsk og farma
ceutisk henseende vedrørende betingelserne for registrering af medicinske 
specialiteter. Også kravet til dokumentation og udformningen af den ad
ministrative procedure udviser store Iigheder. De mere markante forskelle, 
som findes, beror dels på forskelle landene imellem på det næringspolitiske 
område og andre afvejelser mellem apotekervæsenet og lægemiddelindu
strien, dels på forskelligartet syn på betimeligheden af det forhold, at man 
ved administrative foranstaltninger søger at begrænse antallet af medicinske 
specialiteter. Dette har medført, at det udvalg af specialiteter, der er på 
markedet i de enkelte nordiske lande, som tidligere omtalt udviser ret store 
forskelle. 

I anden forbindelse i denne betænlming redegør komiteen for syns
punkter og forslag, som kan fØre til, at de nu eksisterende forskelle elimi
neres. Efter komiteens opfattelse vil der derfor - i hvert fald på længere 
sigt - foreligge gode forudsætninger for at opnå et ensartet udvalg af 
specialiteter i Norden. 

Selv om komiteen har advaret imod at drage forhastede slutninger om 
muligheden for allerede nu at indfØre en fællesnordisk specialitetsregistre
ring på baggrund af det på farmakope- og patentområdet passerede, er 
komiteen helt klar over, at det vil være naturligt at stræbe mod en sådan 
registrerings etablering snarest muligt. Komiteen har imidlertid ment at 
burde afstå fra at anbefale, at dette sker umiddelbart. Grunden hertil er 
først og fremmest risikoen for uhensigtsmæssige resultater, såfremt refor
men ikke forberedes gennem en yderligere harmonisering af de nordiske 
!andes lovgivning og praksis i spørgsmål om specialitetsregistrering. 
Komiteen foreslår derfor, at man efter de retningslinier, som foreslås i 
lmpitel V, i videst mulig udstrækning søger at fjerne de forskelle, som 
endnu findes vedrørende registrering af medicinske specialiteter i de nor
diske lande. Den formelle garanti for, at en harmonisering gennemføres, 
beror på vedtagelsen af den konvention, til hvilken komiteen fremlægger 
forslag i betænkningen. 

Komiteen skal endvidere understrege, at etablering af en fællesnordisk 
registrering forudsætter en meget intim kontakt mellem det nordiske regi
streringsorgan og de respe ktiYe !andes medicinalmyndigheder. Kun såfremt 
et sådant samarbejde etableres, kan man gå ud fra, at medicinalmyndig
hederne også fremover vil være i stand til at lØse problemerne på læge-
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middelområdet. Ofte har disse problemer vist sig at have lokal karakter og 
være af en sådan natur, at der er behov for hurtig indgriben. Det synes at 
være af stor betydning, at man, indtil den fællesnordiske registrering er 
gennemført, træffer foranstaltninger til at styrke Iægemiddelsamarbejdet 
i Norden. Et forslag til samarbejdets fremtidige struktur fremlægges i 
kapitel IV. 

Komiteen vil endelig understrege, at den er opmærksom på, at spørgs
målet om fællesnordisk registrering kan komme ind i en anden fase, så
fremt enkelte af de nordiske lande indtræder i fællesmarkedet. 

1.

! 

' 

l 
i 

Kapitel IV. Udvidet nordisk samarbejde- Nordisk lægemiddelnævn 

A. Behovet for samarbejde 

I denne betænkning fremsættes forslag til en konvention om retnings
linier for harmonisering af de nordiske !andes regler vedrØrende medi
cinske specialiteter samt for samarbejdet vedrørende kontrollen med disse. 

IfØlge konventionsudkastet må en medicinsk specialitet ikke bringes i 
handelen, fØr den er godkendt af de respektive !andes registreringsmyn
digheder. En specialitet må ikke registreres, medmindre den er formåls
tjenlig og i øvrigt af fuldgod beskaffenhed, og den må ved normal anven
delse ikke medføre skadevirkninger, der står i misforhold til den tilsigtede 

rffC'k t. 
Reglerne i konventionsudkastet stiller krav om en ensartet nordisk be

dømmelse af et Iægemiddels medicinske værdi, graden af acceptable bivirk

ninger og præparatets farmaceutiske kvalitet. 
Gennem et passende samarbejde bØr man derfor nå frem til en udveks

ling og fælles vurdering af kliniske erfaringer, Iigesom man må fastsætte 
mere eller mindre provisoriske normer fortrinsvis af kemisk, farmaceutisk

teknisk og toksikologisk natur. 
Det er nØdvendigt så hurtigt som muligt at få fastsat sådanne normer 

for ethvert nyt lægemiddel, som skal introduceres i Norden. Når normerne 
wd det forudsatte samarbcjde er fastlagt, må registreringsmyndigheden 
i de enkelte lande bedømme de indkomne registreringsansøgninger og 
træffe de nødvendige administrative beslutninger. 

Der vil efter komiteens opfattelse være behov for at formulere ensartede 
regler om medicinske specialiteter samt at sikre, at de nationale registre
ringsmyndigheder ved de konkrete afgØrelser anvender disse ensartede 
regler i nøje overensstemmelse med de gennem samarbejdet fastsatte nor
mer for forskellige typer af lægemidler. Der bliver således tillige behov for 
en fortløbende kritisk vurdering af trufne registreringsbeslutninger. 

I kapitel Fl berøres spørgsmålet om klinisk afprøvning af nye ]æge
midler og problemerne omkring lægemidlernes bivirkninger, som opmærk
somheden nu mere og mere rettes imod. Også i disse henseender forelig

ger der et stort behov for nordisk samarbejde. 
Især i mindre lande kan det være vanskeligt i tilstrækkeligt omfang at 
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være af en sådan natur, at der er behov for hurtig indgriben. Det synes at 
være af stor betydning, at man, indtil den fællesnordiske registrering er 
gennemført, træffer foranstaltninger til at styrke lægemiddelsamarbejdet 
i Norden. Et forslag til samarbej dets fremtidige struktur fremlægges i 
kapitel IV. 

Komiteen vil endelig understrege, at den er opmærksom på, at spørgs
målet om fællesnordisk registrering kan komme ind i en anden fase, så
fremt enkelte af de nordiske lande indtræder i fællesmarkedet. 
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Kapitel IV. Udvidet nordisk samarbejde- Nordisk lægemiddelnævn 

A. Behovet for samarbejde 

I denne betænkning fremsa•ttes forslag til en konvention om retnings
linier for harmonisering af de nordiske landes regler vedrørende medi
~inske specialiteter samt for samarbejdet vedrørende kontrollen med disse. 

Ifølge konventionsudkastet må en medicinsk specialitet ikke bringes i 
handelen, fØr den er godkendt af de respektive landes registreringsmyn
digheder. En specialitet må ikke registreres, medmindre den er formåls
tjenlig og i øvrigt af fuldgod beskaffenhed, og den må ved normal anven
delse ikke medføre skadevirkninger, der står i misforhold til den tilsigtede 

~ffekt. 
Reglerne i konventionsudkastet stiller krav om en ensartet nordisk be-

dømmelse af et lægemiddels medicinske værdi, graden af acceptable bivirk

ninger og præparatets farmaceutiske kvalitet. 
Gennem et passende samarbejde hør man derfor nå frem til en udveks

Iing og fælles vurdering af kliniske erfaringer, ligesom man må fastsætte 
mere eller mindre provisoriske normer fortrinsvis af kemisk, farmaceutisk

teknisk og toksikologisk natur. 
Det er nødvendigt så hurtigt som muligt at få fastsat sådanne normer 

for. ethvert nyt lægemiddel, som skal introduceres i Norden. Når normerne 
ved det forudsatte samarbcjde er fastlagt, må registreringsmyndigheden 
1 de enkelte lande bedømme de indkomne registreringsansøgninger og 
træffe de nødvendige administrative beslutninger. 

Der vil efter komiteens opfattelse være behov for at formulere ensartede 
regler om medicinske specialiteter samt at sikre, at de nationale registre
ringsmyndighcder ved de konkrete afgørelser anvender disse ensartede 
regler i nøje overensstemmelse med de gennem samarbejdet fastsatte nor
mer for forskellige typer af lægemidler. Der bliwr således tillige behov for 
en fortlØbende kritisk vurdering af trufne registreringsbeslutninger. 

l kapitel VI berøres spørgsmålet om klinisk afprøvning af nye !æge
midler og problemerne omkring lægemidlernes bivirkninger, som opmærk
somheden nu mere og mere rettes imod. Også i disse henseender forelig
ger der et stort behov for nordisk samarbejde. 

Især i mindre lande kan det nere vanskeligt i tilstrækkeligt omfang at 
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organisere kliniske afprøvninger. Arsagen hertil er ikke alene det 
hegrænsede patientantal, der står til rådighed for undersøgelserne, 
også den herskende knaphed på læger, som er interesserede i og egnede 
til opgaven. Et planmæssigt nordisk samarbejde ville her Øge mulighe
derne væsentligt. 

Mulighederne for så hurtigt som muligt at erkende bivirkninger viløges 
hetydeligt, når rapporter fra større områder hurtigt samarbejdes, og et 
organiseret nordisk samarbejde vil derfor også på dette område åbne he
tydelige perspektiver. 

Med den hensigt at fremme den meget hetydningsfulde del af lægemid
delkontrollen, der bygger på den kliniske farmakologi, foreslår komiteen 
i kapitel VIII, at der ydes Økonomisk støtte til forskningen på dette om
råde. Samordningen af denne forskning og fordelingen af de midler, der 
stilles til rådighed for opgaven, vil også kræve et organiseret nordisk 
samarbejde. 

B. Nuværende samarbejde 

Det mest omfattende og fastest organiserede nordiske samarbejde på 
Iægemiddelområdet er uden sammenligning det, som formidles af Det nor
diske Farmakopenævn. Arten og omfanget af dette samarbejde er relativt 
udfØrligt behandlet i kapitel I, D, og i kapitel Ill, B. Her skal kun er

indres om, at der i de 5 nordiske lande nu findes en fælles farmakope, 
hvilket indebærer ens afprøvningsforskrifter og overensstemmende nan1-
givning for et stort anta! lægemidler. 

Ifølge instruksen fur Det nordiske Farmakopenævn består nævnet af 3 
medlemmer for hvert land udpeget hlandt medlemmerne af de nationale 
farmakopekommissioner samt af et tilsvarende antal suppleanter. Nævnet 
afholder årlige generalforsamlinger. Til lØsning af specielle opgaver har 
nævnet nedsat et anta! subkomiteer med speciel sagkundskab. Særligt skal 
nævnes Det nordiske Farmakopenævns biologiske standardiseringskomite 
(NBS), som har haft til opgave at udarbejde forslag til biologiske metoder 
også til brug ved kontrollen med medicinske specialiteter. 

Til farmakopenævnet er knyttet en fast medarbejder med tite! af general
sekretær. Det er generalsekreherens opgave først og fremmest at koordinere 
samarbejdet og den aktivitet, som inden for nævnets arbejdsområde foregår 
i de enkelte lande. 

De nordiske !andes samlede udgifter til farmakopearbejdet i videste 
forstand udgjorde i 1966 omkring 1112 mill. kr. Heraf udgjorde de direkte 
udgifter til Det nordiske Farmakopenævn imidlertid kun en mindre del, 
men praktisk taget hele udgiften er kommet det nordiske samarbejde til 
gode. 

Foruden samarbejdet om farmakopesporgsmål finder der også på andre 
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områder et mere eller mindre fast samarbejde sted. Det kan således nævnes, 
at regelmæssigt tilbagevendende konferencer mellem cheferne for de nor
diske medicinalstyrelsers lægemiddelafdelinger har fundet sted gennem 
mange år. Det samme er tilfældet med forstanderne for de offentlige kon
trollaboratorier -jfr. side 28. For nylig er dette samarbejde blevet udvidet 
til også at omfatte lægemiddelinspektionens virksomhed. 

Desuden holder specialitetskontrollaboratorierne lØhende hinanden orien
teret om sagsbehandling og beslutninger, der træffes i registreringssager, 
ligesom man udveksler resultaterne af de udfØrte kontrolundersøgelser. 

C. Formerne for et udvidet samarbejde 

Nogle af de i det foregående beskrevne samarbejdsaktiviteter kan givet
vis udhygges og intensiveres. Dette er eksempelvis tilfældet med hensyn 
til udvekslingen af oplysninger om registreringssager og resultaterne af 
analytiske undersøgelser. Værdien af dette samarbejde vil Øges betydeligt, 
hvis nogle af rapporterne bliver fyldigere og fremkommer i en mere ens
artet form, end tilfældet er for tiden. Det er endvidere sandsynligt, at ud
byttet af konferencerne kan blive større ved en mere systematisk tilrette-

læggelse. 
Komiteen finder imidlertid, at lwad der måtte kunne nås ad denne vej 

er utilstrækkeligt til at dække det foreliggende behov. Den eneste udvej 
antages at være tilvejebringelsen af et fast organiseret samarbejde af lig
nende art som det, der allerede er etableret på farmakopeområdet. Komiteen 
er derfor af den overbevisning, at der hør skabes et Nordisk lægemiddel
nævn med et fast sekretariat og arbejdende ekspertgrupper, som på nordisk 
grundlag kan samordne arbejdet med alle problemer vedrørende lægemidler. 

Et sådant lægemiddelnævn må have en sammensætning og størrelse, som 
gør det egnet til på tilfredsstillende made at dække det behov og de arbejds
opgaver, som er anført i afsnit A i dette kapitel. Nævnet skulle således 
kunne fungere som et normgivende og rådgivende organ, som ved vurde
ringen af nye lægemidler kan tage stilling til farmaceutisk-tekniskc, farma
kologiske, toksikologiske, kliniske, kemiske og andre problemer. Nævnet 
skal endvidere fortløbende fØlge det registreringsarbejde og øvrige arbejde 
med kontrol af lægemidler, som foregår i de enkelte nordiske lande, og 
derigennem sikre, at den i det følgende kapitel foreslåede harmoniserings

proces forløber så hurtigt som muligt. 
Den bivirkningsrapportering, som er under opbygning i de nordiske 

lande, og studiet af bivirkningerncs natur og betydning bØr væsentligt ud
bygges, og de nødvendige konsekvenser må drages under medvirken af det 
foreslåede nordiske lægemiddelnævn. I nær tilknytning hertil vil nævnet 
kunne støtte og koordinere det fælles forskningsarbejde af klinisk-farma-

kologisk natur. 
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Det er en nødvendig forudscetning for det skitserede arbejde, at den virk
somhed, som hidtil har fundet sted inden for rammerne af farmakope
samarbejdct -- fastsættelse af normer for lægemidlers identitet, sammen
sætning, styrke og kvalitet m. v. -- samordnes med arbejdet i Øvrigt. 

Efter komiteens opfattelse er der på hele lcegemiddelområdet tale om 
så intimt forbundne problemstillinger, at det ville være yderst uheldigt, om 
der blev skabt to sideordnede organer for nordisk samarbejde om !æge
midler. 

Bedst ville det være, om farmakopenævnets opgaver --- og dermed næv
nets sammensætning og størrelse -- kunne modificeres, således at farma
kopenævnet omdannedes til et nordisk Iægemiddelnævn. Herigennem ville 
man yderligere få mnlighed for direkte at nyttiggøre de omfattende er
faringer, som nævnet gennem snart 20 år har erhvervet i praktisk nordisk 
samarbejde på nærliggende arbejdsområder. 

Med den omfattende sagkundskab og den store autoritet, som et alsidigt 
sammensat Iægemiddelnævn ville være i besiddelse af, er det naturligt, at 
det successivt vil komme til at besl,;æftige sig med en række andre arbejds
opgawr inden for lægemiddelområdet. I denne forbindelse må det være 
nærliggende at pege på de opgaver, der knytter sig til den i kapitel Fl/ 
nærmere beskrevne oplysningsvirksomhed om lægemidler. 

Det må også fremhæves, at et lægemiddelnævn af den foreslåede art 
ofte vil blive et naturligt talerør for en fælles nordisk opfattelse vedrØrende 
Iægemiddelspørgsmål inden for større intcrnationale organer. 

Repræsentanter for Nordisk lægemiddelkomite har haft lejlighed til at 
drøfte den her udviklede problematik med Det nordiske Farmakopenævn. 
Herunder har man kunnet konstatere, at der i farmakopenævnet findes en 
positiv interesse for de rejste spørgsmål og en betydelig overensstemmelse 
i opfattelsen af den ønskelige fremtidige udvikling. 

Nordisk Iægemiddelkomite foreslår, at man hurtigst træffer de nødven
dige økonomiske og andre foranstaltninger til i størst mulig overensstem
melse med foranstående at omdanne Det nordiske Farmakopenævn til et 
Nordisk lægemiddelnævn. Komiteen finder det ikke rimeligt på nuværende 
tidspunkt at foretage en tilbundsgående undersøgelse af de med sagen 
forbundne Økonomiske og organisatoriske problemer. Komiteen skal dog 
pege på, hvorledes man tænker sig den nye organisation opbygget. 

Det nordiske lægemiddelnævn hør formentlig sammensættes af to-- højst 
tre - medlemmer fra hvert af de deltagende lande. Medlemmerne skal være 
højt sagkyndige inden for deres fagområde og skal samlet have et så alsidigt 
overblik som muligt over Jægemiddelområdet, således at nævnet kommer 
til at fremstå som et retningsgivende og ledende organ for det fortlØbende 
nordiske samarbejde om lægemidler. Nævnet skal også have beføjelse til 
og muligheder for administrath·t at iværksætte det nødvendige arbejde, 
som er en forndsætning for eller fØlge af samarbejdet. Den egentlige sags· 
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behandling af de mange ekspertbetonede detailspørgsmål, som falder inden 
for rammerne af nævnets virksomhed, hør finde sted i en række sub
komiteer, hvoraf eksempelvis kan nævnes subkomiteer for klinisk læge
middelforskning, biologisk standardisering og farmaceutisk-kemiske under
søgelser. En eller flere subkomiteer bØr have ansvaret for udarbejdelsen af 
monografier af farmakopetypen. Det daglige arbejde af koordinerende 
karakter bØr henlægges til et sekretariat under ledelse af en generalse-

kretær. Derimod finder komiteen det ikke nødvendigt, at lægemiddelnævnet får 

rådighed over egne laboratorier, idet man med større fordel vil kunne 
udnytte og udbygge de eksisterende nationale laboratorieressourcer. I den 
forbindelse vil komiteen pege på, at et organiseret samarbejde vil kunne 
betinge en mere rationel udnyttelse af de eksisterende faciliteter gennem en 
passende arbejdsfordeling. Erfaringer fra det nordiske farmakopesamar-

bejde vil her umiddelbart kunne udnyttes. 



Kapitel V. Harmonisering af de nordiske land es regler om medicinske 
specialiteter 

A. lndledning 

Som nævnt i kapitel Ill finder komiteen det ikke hensigtsmæssigt eller 
muligt, at der gennemføres fælles nordisk registrering på indeværende 
tidspunkt, men komiteen mener, at man bØr tilstræbe at muliggøre en sådan 
ordning så snart som nmligt. 

En afgØrende forudsætning for indfØrelse af en egentlig fælles nordisk 
registreringsordning vil bl. a. være, at de nordiske landes lovbestemmelser 
om medicinske specialiteter bliver helt ensartede. Det foreslås derfor, at 
der allerede nu træffes foranstaltninger til at harmonisere reglerne. En 
harmonisering vil i sig selv indebære store fordele. Således vil registrerings
myndighedernes afgØrelser i de respektive lande blive mere sammenligne
lige, når præparaterne registreres og kontrolleres efter samme principper. 
Den væsentligste begrundelse for harmoniseringen ligger imidlertid i, at 
den skaber mulighed for overgang til fællesnordisk registrering, idet der 
efter komiteens opfattelse ved harmoniseringen skabes de bedste forud
sætninger for, at et system for fælles registrering kan føres ud i livet. 

I det fØlgende skal der redegøres for indholdet af de nugældende bestem
melser om medicinske specialiteter i de nordiske lande samt for de prin
cipper, som efter komiteens opfattelse bØr Iægges til grund for gennem
fØrelsen af ewntuelle ændringer i hestenunelserne. 

B. Registreringshetingelsernei 

Der kræves i alle landene fyldestgørende dokumentation for et præparats 
virkning og bivirkninger, ligesom der kræves fyldestgørende oplysninger 
om og dokumentation for præparatets sammensætning, kvalitet og tekniske 
egenskaber. 

De principper, der på disse områder ligger til grund for vurderingen af, 
om et præparat kan godkendes til registrering, er således ikke væsentligt 
forskellige i de nordiske lande. Imidlertid stilles der i nogle af landene 
yderligere betingelser for registrering, hvilket har været en medvirkende 
årsag til de forskelle, der afspejler sig i de respektive landes præparat
udvalg. 
1 

Jfr. bilag 1. Ekstrakt af de nordiske !andes love m. v. vedrørende lægemidler. 

1. Danske særregler 

I den danske apotekerlovs § 73, stk. l, nr. 3, kræves det, at præparaterne 
skal opfylde en af flere alternativt anfØrte betingelser. Hvis et præparat 
kun indeholder en virksom bestanddel, må denne ikke kunne købes i en til 
fremstilling af lægemidler passende mængde, kvalitet og pris, dvs., at varen 
ikke må være en almindelig handelsvare. Såfremt en virksom bestanddel 
eller tilberedning i kemisk og terapeutisk henseende kun afviger på betyd
ningslØs måde fra en som foran omtalt almindelig handelsvare, kan afvigel
sen ikke begrunde optagelse i specialitetsregistret. 

Hvis et præparat indeholder flere bestanddele, skal mindst en opfylde 
den foran nævnte betingelse, dvs., at den ikke må være almindelig handels
vare, og ansØgeren skal ordentligvis som den fØrste have påvist, at der ved 
kombination af de virksomme bestanddele opnås en særlig hensigtsmæssig 
terapeutisk effekt eller en særlig fordel ved dispenseringsformen. Det fØlger 
af denne regel, at man i Danmark anlægger en streng bedømmelse af kom
binationspræparater. 

Såfremt den virksomme substans er en almindelig handelsvare, vil præ
paratet dog kunne registreres, hvis dets fremkomst skyldes en terapeutisk 
betydningsfuld opdagelse, der er gjort af ansøgeren, eller dets fremstilling 
kræver en speciel, ikke almindelig anvendt teknik, eller såfremt præparatet 
indeholder en virksom substans, som hidrører fra en særlig Ønskelig dansk 
gru ndf abrikation. 

Grundsynspunktet bag de danske bestemmelser er, at lægemi:dler kun må 
sælges som medicinske specialiteter, såfremt fremstilleren har præsteret en 
særlig indsats, som i almindelighed enten vil bestå i at fremstille et nyt 
betydningsfuldt stof eller at påvise en særlig terapeutisk effekt af et tid
ligere kendt stof (eller særlig virkning ved kombinationspræparater). Reg
len, som virker begrænsende på adgangen til at få medicinske specialiteter 
registreret, må ses på baggrund af, at man i Danmark har ønsket at bevare 
konkurrencen mellem industrien og det producerende apotekervæsen for 
derigennem at skabe en prisregulerende faktor. 

2. Sorske særregler 

I ~orge kræves som betingelse for godkendelse af medicinske speciali
teter, at der skal være behov for præparaterne. Denne bestemmelse må i 
øuigt sammenholdes med bestemmelsen i § 15 i lov om lægemidler og gifte 
m. v ., hvori det hedder: 

»Godkjenning av farmasøytisk spesialpreparat skal ikke gis for enkle til
beredninger som uten vanskelighet kan fremstilles i apotek eller for pre
parater som består av ublandede droger eller kjemikalier. 

Godkjenning skal heller ikke gis for preparater som den gjeldende farma
kope eller annen godkjent formelsamling gir bestemt fremstillingsfor
skrift for. 
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Unntak fra fØrste og annet ledd kan gjØres når det antas å by på åpenbare 
fordeler at preparatet fremstilles og selges som spesialpreparat, når pre
paratet repræsenterer et nytt medisinsk prinsipp, eller når andre særlige 
grunner taler for det.» 

Reglen om, at der skal være behov for præparaterne, giver myndig
hederne adgang til al regulere antallet af præparater, hvilket har særlig 
betydning med hensyn til parallelpræpara.fer. Ved afgørelsen af, hvor mange 
parallelpræparater der bØr godkendes, lægges der vægt på, at antallet bli
ver så stort, at der er et tilstrækkeligt anta! pnt•parater på markedet til at 
sikre priskonkurrence. 

3. Komiteens overvejelser 

Der er i komiteen enighed om, at man ved udformningen af det nordiske 
samarbejde om registrering af medicinske specialiteter, herunder ved har
monisering af reglerne, bØr lægge afgØrende vægt på de hidtil praktiserede . 
farmaceutiske og medicinske grundsynspunkter. 

Som vilkår for registreringen hØr det kræves, at præparaterne er formåls
tjenlige og i øvrigt af fuldgod medicinsk og farmaceutisk beskaffenhed. De 
må ikke ved normal anvendelse medfØre skadevirkninger, som står i mis
forhold til den tilsigtede effekt. Ved at stille hØje krav til medicinalfabrik
kerne med hensyn til ledelse og indretning og ved at stille store krav til 
præparaternes farmaceutisk-kemiske og farmaceutisk-tekniske beskaffen
bed samt til det farmakologiske, toksikologiske og kliniske arbejde, som 
danner grundlag for bedømmelsen af præparaterne, hØr man søge at sikre, 
at kun præparater, der er egnede til en rationel sygdomsbehandling, re
gistreres. 

I bilag 9 er der nærmere redegjort for de retningslinjer, der hØr fØlges 
ved den farmaceutisk-kemiske vurdering af en medicinsk specialitet. Sam
menfattende gælder det som komiteens opfattelse, at ansøgeren skal frem
lægge fuldstændige oplysninger vedrørende identificeringen, kvalitetsbedøm
melsen og kontrollen af præparatet og de deri indgående stoffer. 

I bilag 8 er der omtalt de retningslinjer, der fra et farmakologisk og 
toksikologisk synspunkt bØr anlægges ved vurderingen af en medicinsk 
specialitet. H.etningslinjerne understreger nødvendigheden af bredt anlagte 
dyreeksperimentelle undersøgelser til belysning af Iægemidlers farmakolo
giske virkning og toksikologiske forhold. Hvad lægemidlers toksicitet angår. 
er komiteen af den opfattelse, at der ikke alene skal foreligge undersøgelser 
til belysning af Iægemidlels akutte toksicitet, men at der også, afhængig 
af Iægemidlets kliniske anvendelse, skal være dokumentation for dets kro
niske, respektiw suhakutte toksicitet. Derudover vil lægemidlets art og an
vendelse yderligere kunne betinge, at også andre toksikologiske forhold skal 
være klarlagt, fØr registreringsmyndighederne kan tage standpunkt til 
registreringsspØrgsmålet. 
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Endvidere har komiteen beskæftiget sig med de krav, der må stilles til 
den kliniske dokumentation for en medicinsk specialitets terapeutiske 
effekt og eventuelle bivirkninger. Det er komiteens opfattelse, at kravene til 
den kliniske dokumentation, der skal lægges til grund for registreringen, 
vil kunne variere afhængig af lægemidlets karakter. Generelt må det dog 
kræves, at den kliniske dokumentation for en medicinsk specialitets tera
peutiske effekt og eventuelle bivirkninger skal være baseret på undersøgel
'>er, der afgiver objektive holdepunkter for vurderingen af specialitetens 
1·ærdi som lægemiddel, jfr. nærmere bilag 7. 

De foran nævnte betingelser for registrering vil i sig selv bevirke en be
grænsning i antallet af markedsførte præparater. Spørgsmålet om, hvorvidt 
principielle grunde kan retfærdiggøre en yderligere begrænsning i antallet 
af identiske præparater, har indgående været diskuteret i komiteen. En 
5ådan begrænsning er hidtil blevet praktiseret i Norge og har i Danmark 
i et vist omfang været en fØlge af administrationen af de der gældende 
regler. 

En rimelig begrænsning i antallet af markedsførte præparater kunne 
navnlig forekomme ønskelig af hensyn til sikkerheden i lægemiddelanven
delsen i den forstand, at medicinalpersoner naturligvis har større mulig
bed for at overskue det forhåndenværende lægemiddelsortiment, desto færre 
præparater der indgår i dette. En anden ulempe ved et stort anta! præpa
rater ~r de forøgede udgifter i omsætningsleddene (hos grossister og apo
teker) til varelagre, Iigesom der er en større risiko for tab som fØlge af, at 
varerne bliver ukurante på grund af den hastige udvikling af nye !æge
midler. 

Det skal hertil bemærkes, at der for så vidt angår antallet af markedsfØrte 
præparater ikke forekommer afgørende forskelle mellem de nordiske lande. 
I Danmark og Norge er der for tiden registreret ca. 1500, respektive ca. 
1200 medicinske specialiteter (svarende til ca. 2500, respektive ca. 2000 
dispenseringsformer). I Sverige, hvor man ikke hidtil specielt har tilstræbt 
en begrænsning i antallet af præparater, er der registreret ca. 2000 præpa
rater (svarende til ca. 3000 dispenseringsformer). De tilsvarende tal er for 
Finland ca. 3500 præparater (svarende til ca. 5500 dispenseringsformer). 
Det er vanskeligt at udlede noget af de finske tal, idet registreringspligt 
som tidligere omtalt først blev indfØrt i 1964 i Finland, men de svenske 
erfaringer gØr det berettiget at antage, at en rent saglig farmaceutisk og 
medicinsk vurdering af registreringsansøgninger i forbindelse med den kon
kurrence, der udfoldes inden for medicinalindustrien, yder en tilstrækkelig 
garanti for, at lægemiddelsortimentet ikke antager foruroligende dimen
sioner. Helt anderledes er forholdene i en række andre europæiske lande, 
hvor der markedsføres et antal præparater, der kan være 10-20 gange så 
stort som antallet i de nordiske lande, uden at der af den grund skønnes her 
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at være værdifulde præparater, som unddrages sygdomsbehandlingen i 
Norden. 

På denne baggrund må antallet af præparater i de nordiske lande fore
komme at være af en rimelig størrelsesorden. Hensynet til medicinalperso
nernes muligheder for at kende lægemiddelsortimentet kan derfor næppe 
berettige særlige restriktioner. Man skal i denne forbindelse henvise til, at 
gennemførelsen af regler om fyldestgørende deklaration af præparaterne, 
herunder en udstrakt anvendelse af fællesnavne, kan reducere en v:P.sentlig 
del af ulemperne ved et større præparatudvalg. 

Man skal endvidere henlede opmærksomheden på den offentlige interesse, 
der er knyttet til registreringen af et så stort anta! præparater, at prisen 
gennem konkurrence kan holdes på et rimeligt niveau. Da antallet af præ
parater i de nordiske lande næppe giver anledning til betænkeligheder for 
medicinalpersoner, herunder de kontrollerende myndigheder, kan det offent
lige for så vidt dele medicinalindustriens formodede interesse i en så vid 
adgang til konkurrence som mulig. 

Komiteens overvejelser kan herefter sammenfattes derhen, at man i prin
cippet mener, at antallet af præparater bØr holdes på et rimeligt og over
skueligt niveau. Komiteen er imidlertid af den opfattelse, at det i de nor
diske lande eksisterende lægemiddelsortiment i kraft af de almindelige 
principper for vurdering af registreringsspørgsmål til enhver tid vil være 
af en sådan størrelsesorden, at der ikke er grundlag for herudover at søge 
gennemfØrt særlige foranstaltninger til begrænsning af antallet af præpa
rater, i hvilke der kun indgår en enkelt virksom substans. For så vidt angår 
præparater, der indeholder flere virksomme substanser, mener komiteen, at 
en streng medicinsk vurdering af, hvorvidt der opnås en terapeutisk fordel 
ved en samtidig indgift af de pågældende stoffer i det angivne mængdefor
hold, kan yde et tilstrækkeligt værn mod markedsfØring af et for stort anta! 
præparater. 

C. Navne på medicioske specialiteter 

1. Gældende regler 

På samme måde som ved andre varer er det i dag almindeligt, at produ
center af lægemidler sælger deres præparater under korte og mundrette 
kunstnavne. Navnene er som varemærker underkastet varemærkelovgiv
ningen, men samtidig finder lægemiddellovgivningens regler om navne an
vendelse på samme måde, som der f. eks. gælder særlige regler om reklame 
for lægemidler. 

I samtlige nordiske lande kræves mere eller mindre formelt, at navne 
skal godkendes. Ved godkendelsen lægges vægt på, at navnet med hensyn til 
præparatets sammensætning, virkning eller egenskaber i øvrigt ikke må 
være vildledende, ligesom det ikke må være egnet til at fremkalde forveks
ling med andre lægemidler. De finske navneregler findes i apotekervarefor-
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ordningens § 14. I den norske lov om lægemidler og gifte m. v. er der ikke 
fastsat nærmere regler for godkendelse af navne. Reglerne om navne 
Sverige findes i lægemiddelforordningens § 5. 

Da den danske regel om navne på medicinske specialiteter, som findes i 
apotekerlovens § 74, indtager en særstilling, skal den her gøres til genstand 
for en nærmere behandling. 

Efter bestemmelsen i § 7 4 skal præparater som hovedregel registreres 
under fællesnavn. For at opnå S<Prnavn kræves dokumentation for, at frem
stilleren har ydet en for befolkningens lægemiddelforsyning særlig værdi
fuld indsals. Heraf fØlger, at den, som fØrst har påvist et stofs anvendelig
lied som lægemiddel, får tilladelse til at lancere præparatet under særnavn. 
1 praksis gives der, når det drejer sig om udenlandske originalpræparater, 
også særnavn til den danske virksomhed, som først syntetiserer stoffet. I 

tilfælde af, at et nyt præparat først Ianceres af en dansk fabrik, gives om
vendt den første udenlandske Yirksomhed, der bringer præparatet på mar
kedet i Danmark, ret til at lancere det under særnavn. 

Formålet med at begrænse adgangen til at opnå særnavn er at modvirke, 
at der opstår usikkerhed ved anvendelsen af lægemidler på grund af mange 
forskellige navne på ens præparater. Endvidere er reglen begrundet i den 
betragtning, at fordelen ved forhandling af medicinske specialiteter i hØj 
grad er knyttet til retten til at Iancere dem under særnavn, hvorfor det er 
en betingelse for at opnå ret hertil, at der er udført en kvalificeret indsats. 
Interessen for særnavne begrunder sig navnlig i, at de tilsvarende apoteks
fremstillede præparater forhandles under samme fællesnavn som de indu
strielle fællesnavnspræparater, hvorfor disse vil få en svagere stilling på 
markedet. Den anførte navnepraksis har medvirket til en begrænsning i 
antallet af medicinske specialiteter. 

Den i Danmark fulgte navnepraksis har imidlertid medført forskellige 
indviklede fortolkningsproblemer, f. eks. har det i visse tilfælde vist sig 
tvivlsomt, hvem der egentlig ifØlge reglen har ret til særnavn. Det kan 
nemlig være et spørgsmål, hvem der kan siges at have ndfØrt den særlige 
indsats, som betinger adgang til særnavn. Endvidere har det i praksis været 
vanskeligt at fastslå, hvem af flere der kan siges at være kommet fØrst 
med et præparat. Denne navnepraksis kan give anledning til, at en virk
somhed for at få særnavn forsøger al få et præparat registreret, fØr alle 
nødvendige undersøgelser er foretaget. 

2. Komiteens overvejelser 

Der er i komiteen enighed om, at fremstilleren af et Iægemiddel prin
cipielt bør kunne vælge dets navn. Dette betyder dog ikke, at ethvert navn 
hør godtages af myndighederne. Visse begrænsninger fØlger allerede af vare
~ærkeretten. Kolliderer naYnet med et andet varemærkebeskyttet eller 
llldarbejdet navn, kan det således ikke anvendes. Selv om et navn er regi-



60 

streret som varemærke, er det ikke givet, at det hØr accepteres som 
på et lægemiddel. Navnet hØr således ikke godkendes, når det efter 
hedsmyndighedernes opfattelse er misvisende eller egnet til at kunne 
kalde forveksling med andre lægemidler. På den anden side behøver 
navn ikke at være registreret som varemærke for at kunne godkendes 
lægemiddelnan1. I Finland, Sorge og Sverige kræver myndighederne 
oplyst, hvorvidt et foreslået navn er registreret som varemærke. 

Komiteen er af den opfattelse, at de respektive registreringsmyndigheder 
fremdeles hØr have mulighed for at tage stilling til navnespørgsmålet uaf
hængigt af varemærkeretten. ~Iyndighedernes opgave er først og fremmest 
at kontrollere, at et foreslået navn ikke kan forveksles med andre læge
middelnavne, og at det ikke er misvisende. Det kan accepteres, at navnet 
-- hvert fald til en vis grad --- er VC'jledende med hensyn til indholdet af 
stoffer. Spørgsmålet om, hvorvidt naynet må angive præparatets indika
tionsområde eller i øvrigt være egnet til at virke suggestivt, er derimod 
vanskeligere at tage stilling til. 

Det kan af mnemotC'kniske grunde anses for praktisk, at navnet hos 
medicinal personer giver en antydning af indikationsområde på tilsvarende 
måde, som princippet er ved fastsættclsen af NFN-navne. Tillader man 
imidlertid, at navnet indeholder en for den almindelige forbruger forståelig 
angivelse af præparatets indikationsområde, risikerer man, at navnet i virke
ligheden er eller på længere sigt vil virke vildledende. Til illustration kan 
anføres, at sådanne navne i visse tilfælde ved alvorlige sygdomme kan virke 
unødigt skræmmende på patienterne, og såfremt navnet angiver en bestemt 
virkning, uanset at præparatet samtidig kan anvendes til andre sygdomme, 
vil dette måske medfØre, at en relevant terapi kan vanskeliggøres. Der hØr 
derfor udvises stor tilbageholdenhed med at tillade navne med indikations
intention. 

Et særnavn, der er godkendt i et nordisk land, hØr så vidt muligt også 
accepteres i de øvrige lande, og som en konsekvens heraf og som fØlge af 
den almindelige udvikling i anvendelsen af varemærker samt under henvis
ning til de gældende navneregler i Finland, Norge og Sverige mener komi
teen, at man i Danmark hØr opgiw den hidtil anvendte begrænsning i 
adgangen til at erhverve særnavn. 

D. Etikettering af medicinske specialiteter 

1. Gældende regler 

I den danske apotekerlovs § 77 er det anført, at specialiteter skal være 
forsynet med tydelig angivelse af: Specialitetens navn, indholdsmængden, 
de virksomme indholdsstoffer, henævnt ved deres almindeligt anvendte 
navne, og disses mængder, fabrikationsnummer eller -mærke, fremstillerens 
firmanavn og hjemsted samt opbevaringsregler og holdbarhedsangivelser, 
hvor sådanne er påkrævede. 
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Andre angivelser må ikke forefindes uden sundhedsstyrelsens tilladelse 
eller påbud. Specialitetens registreringsnummer kræves i henhold hertil 
altid påfØrt, og det er tilladt at angive stoffer, der indgår som hjælpestoffer 
i præparatet. 

1 øvrigt skal specialiteten fremtræde på en sådan måde, at forveksling 
med andre specialiteter så vidt muligt undgås. 

Den finske apotekervareforordning bestemmer, at medicin ved salg skal 
være forsynet med tydelig angivelse af varens art og sammensætning. Ke
miske forbindelser og droger samt medicinske specialiteter skal betegnes 
ved det navn, hvorunder de er beskrevet i den gældende farmakope, eller 
ved deres NFN- eller INN-navn. Hvis sådant navn ikke findes, kan der 
anvendes kemisk eller almindelig kendt farmaceutisk navn. 

Angivelserne skal omfatte lægemidlets og dets bestanddeles mængde og 
art, de eventuelle dosers antal og vægt, præparatets registreringsnummer og 
fabrikantens navn. Hvis præparatet er indført fra udlandet og pakket i 
Finland, skal desuden angives navnet på det firma, som har importeret og 
pakket præparatet. IfØlge et cirkulære fra medicinalstyrelsen skal der yder
ligere påfØres opbevaringsregler og holdbarhedsangivelser, hvor sådanne er 
nødvendige. 

Endvidere er der administrativt fastsat forskellige bestemmelser, f. eks. 
at hjælpestoffer i tabletter ikke behøver at fremgå af etikettens tekst, samt 
at hjælpestoffer i suppositorier og salver ikke behØver at deklareres, med
mindre de har indflydelse på præparaternes opbevaringsbetingelser. For 
injeklionspræparater gælder, at alle hjælpestoffer skal deklareres. Lige
ledes er det administrativt påbudt, at præparater, der sælges uden recept, 
skal forsynes med brugsanvisning, hvoraf anvendelsesområde og dosering 
-også til hØrn- fremgår. 

I Norge er der bestemmelser om, at emballagen til medicinske speciali
teter af fremstilleren skal være forsynet med oplysninger om præparatets 
navn, art og mængde af de virksomme stoffer, dispenseringsform, pak
ningens nettoindhold, fremstillerens navn, fremstillingssted, registrerings
nummer, kontrolnummer (som eventuelt angiver produktionsdato), ud
lØhsdato for præparater med begrænset holdbarhed og eventuelle advarsler 
og bestemmelser om opbevaring. Oplysningerne skal påfØres den enkelte 
paknings ydre og indre emballage. 

I Sverige savnes for tiden detaljerede etiketteringsforskrifter. Sådanne er 
dog under udarbejdelse. I praksis fordres angivelse af præparatets navn, 
indholdsmængden, deklaration, dispenseringsform, fremstillerens navn eller 
firmamærke og registreringsnummer. Desuden forlanges, hvis det skØnnes 
nødvendigt, teknisk brugsanvisning samt nødvendige advarselsetiketter. 
Udløhsdato kræves for præparater, der er holdbare i mindre end 5 år, hvis 
fabrikanten ikke på anden betryggende måde hjemkalder forældede præ
parater. 
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Reglerne om deklaration administreres i praksis således, at etiketten til 
præparater, der anvendes peroralt, kun kræves forsynet med oplysninget 
om virksomme indholdsstoffer. Det samme gælder for etikettering af næse
og ørepræparater samt suppositorier, medens alle andre dispenseringsformer 
kræves forsynet med fuldstændig deklaration. 

Fabrikationsnummer eller -mærke kræves i praksis altid, selv om dette 
ikke er foreskrevet i loven. 

2. Komiteens overuejelser 

Ved etikettering af medicinske specialiteter har komiteen i denne for
bindelse forstået enhver mærkning og angivelse af oplysninger, som el' 
påtrykt præparatets ydre og indre emballage eller bilagt præparatet i form 
af indlægssedler og lignende. 

Uanset at de enkelte nordiske landes bestemmelser vedrørende etikette
ring er udformet forskelligt, har det vist sig, at medicinske specialiteter i 
praksis mærkes omtrent ens i Norden, hvilket bl. a. kommer til udtryk gen
nem en række fahrikanters brug af fællesnordiske etiketter. 

Det er derfor komiteens opfattelse, at det ikke vil indebære store vanske
ligheder at indfØre fællesnordiske regler vedrørende etikettering. 

Komiteen mener, at medicinske specialiteter skal være forsynet med 
tydelig angivelse af: 

a. Navn. 
b. Dispenseringsform. 
c. Deklaration og styrkeangivelse. 
d. Indholdsmængde. 
e. Firmanavn. 
f. Fabrikationsnummer. 
g. Registreringsnummer. 

I det omfang, det er nødvendigt, også: 

h. U dlØbsdato. 
i. Opbevaringsbetingelser. 
k. Advarsler, eventuelt normaldosering og tekniske brugsanvisninger. 

Specialiteter bør i øvrigt ved etiketteringen fremtræde således, at for-
veksling med specialiteter af anden sammensætning eller styrke så vidt 
muligt undgås. 

Idet der henvises til bilag 10 vedrørende etikettering af medicinske specia
Iiteter, skal det bemærkes, at de af komiteen foreslåede regler ikke adskiller 
sig væsentligt fra de af OECD anbefalede retningslinjert eller fra de regler, 
som er vedtaget af fællesmarkedets lande. Sidstnævnte regler er optaget som 
bilag 6, Retningslinier for harmonisering af lovgivning vedrørende medicinske 
specialiteter inden for fællesmarkedets lande. 

Ud over det i bilag l O anfØrte har komiteen kun få bemærkninger til de 
1 Jfr. bilag 5, rekommandation C (63) 57 af 5. april 1963. 
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foran opstillede punkter. Komiteen finder det således væsentligt at under
strege, at medicinske specialiteter entydigt skal kunne identificeres gennem 
etiketteringen, hvorfor det må anses for betydningsfuldt, at der til deklara
tionen anvendes officielle navne, NFN-navne eller INN-navne, og - hvor 
sådanne navne ikke er fastsat - rationelle kemiske navne. 

Spørgsmålet om, i hvilket omfang lægemidler skal forsynes med ad
varselsetiketter, har, som det fremgår af det nævnte bilag, været diskutere!. 
Komiteen mener, at anvendelsen af advarselsetiketter, herunder udform
ningen af disse, er et nationalt spørgsmål, idet advarslerne må affattes på 
det enkelte lands sprog. Komiteen har ikke fundet anledning til at frem
komme med konkrete forslag til, hvilke regler der bØr findes, idet man 
mener at burde afvente gennemførelsen af ensartede udleveringsbestem
melser. Man er dog opmærksom på, at der er behov for en rent videnskabe
lig, medicinsk-toksikologisk gennemgang af store dele af lægemiddelom
rådet som grundlag for advarselsforskrifterne. 

E. Priser 

1. Gældende regler 

I alle de nordiske lande er prisen på lægemidler til forbrugere fastsat i 
medicin- og specialitetstakster, og den her angivne pris er bindende for 
apoteket. Efter den danske apotekerlovs § 30 må der ved udlevering af 
lægemidler hverken tages hØjere eller lavere betaling, end taksten bestemmer. 
I Finland, Norge og Sverige angiver taksten principielt maksimale priser, 
men i praksis anses disse priser for bindende. 

Apoteksfremstillet medicin 

Forbrugerpriser for apoteksfremstillet medicin beregnes i alle de nor
diske lande på apoteket ud fra fastsatte varepriser og arbejdsgodtgørelser, 
som er bekendtgjort i medicintakster og fastsat af vedkommende lands 
myndigheder. Varepriserne bliver fastsat efter bestemte regler i henhold 
til gennemsnittet af forskellige uden- og indenlandske engrosvirksomheders 
priser for det pågældende stof. I Norge har Norsk :\fedisinaldepot monopol 
på engroshandelen, og forbrugerprisen fastsættes i henhold til denne virk
somheds pris for stoffet. 

Medicinske specialileter 

Forbrugerprisen for medicinske specialiteter er bekendtgjort i speciali
tetstakster og beregnet efter regler, der er fastsat af de enkelte !andes sund
hedsmyndigheder. Prisberegningen baseres på de af producenten i forbin
delse med registreringsansØgningen givne oplysninger. Da priser på speciali
teter skal godkendes af medicinalmyndighederne, skal disse principielt tage 
stilling til, om de af producenten foreslåede priser er passende. 

I den danske apotekerlovs ~ 78 bestemmes det, at prisen på medicinske 
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specialiteter skal være rimelig. Det anføres, at der ved bedØmmelsen af, om 
prisen er rimelig, skal tages hensyn til omkostningerne ved fremstillingen, 
når denne drives på kommerciel hensigtsmæssig måde, ligesom der i 
prisen må indregnes en rimeUg andel af virksomhedens forskningsudgifter. 
Endvidere er der optaget en bestemmelse om, at forbrugerprisen for medi
cinske specialiteter senest 8 år efter, at præparatet er bragt i handelen, ikke 
må overstige prisen for et tilsvarende apoteksfremstillet præparat. Der kan 
dog i særlige tilfælde gives dispensation fra denne bestemmelse. I den 
danske apotekerlovs § 81 anføres det, at medicinske specialiteter kan slettes 

af registret, hvis prisen er urimelig. 
Den finske apotekervareforordning indeholder ligeledes bestemmelser om, 

at prisen på medicinske specialiteter skal være rimelig. I forordningens § 16 
anføres det, at registreringen kan tilbagekaldes, hvis specialitetens pris 
er alt for hØj i forhold til prisen i medicintaksten. 

I den norske lov om lægemidler og gifte m. v. er det i § 16 bestemt, at 
medicinalmyndighederne ved bedømmelsen af, om prisen på en medicinsk 
specialitet kan godkendes, skal påse, at prisen ikke står i misforhold til præ
paratets værdi. Det anfØres, at der herunder skal tages hensyn til prisen 
for eventuelle tilsvarende præparater, som fremstilles af andre producenter, 
samt til foreliggende oplysninger om produktionsomkostningerne for præ
paratet. Man kan i henhold til loven af fabrikanten kræve sådanne oplys
ninger, som kan have betydning for bedømmelsen af prisen. Myndighederne 
kan kræve prisen ændret inden registreringsperiodens udlØb og kan ifølge 
lovens § 17 slette en specialitet af registret, hvis et sådant krav ikke efter

kommes inden for den angivne frist. 
I Sverige bestemmes det i lægemiddelforordningens § 6, at prisen på 

lægemidler skal være rimelig. Loven indeholder ingen retningslinjer for 
bedømmelsen heraf, men en specialitet kan som i de øvrige nordiske lande 
slettes af registret, hvis myndighederne anser prisen for at være urimelig 

hØj. 

2. Komiteens ouervejelser 

Komiteen anser spørgsmålet om priser på lægemidler for betydningsfuldt, 
dels fordi forbrugeren hverken er stillet frit med hensyn til behovet for 
eller med hensyn til valget af lægemidler, dels fordi samfundet gennem 
tilskudsordninger og drift af sygehuse m. v. udreder en meget væsentlig del 
af de penge, der omsættes ved handel med lægemidler. 

Som det fremgår af ovenstående, er det efter de gældende regler muligt 
for myndighederne at regulere apotekernes fortjeneste på såvel fabriks
soin apoteksfremstillet medicin. På grund af den konkurrence, der er i 
engrosleddet, når det drejer sig om stoffer, som er almindeligt tilgænge
lige handelsvarer, er det endvidere muligt for myndighederne at fastsætte 
rimelige priser for de råvarer, der forhandles af og forarbejdes på apo

tekerne. 
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Anderledes forholder det sig med hensyn til medicinske specialiteter. 
Principielt skal fabrikkens pris for en specialitet godkendes af myndig
hederne, men reelt er det ofte meget vanskeligt at bedØmme, om en angivet 
pris er rimelig. Dette gælder specielt for nye præparater, hvor bedømmelsen 
ikke kan indbefatte sammenli·gning med et tilsvarende eller lignende præ
parat, der er fremstillet af en anden fabrikant. 

Komiteen har overvejet, om man bØr foreslå ensartede regler for fast
sættelsen af priser på lægemidler i de nordiske lande. Imidlertid mener 
man, at dette er et nationalt spørgsmål, og at hvert land som hidtil bØr 
kunne fØre sin prispolitik. Komiteen har dog ment, at man for medicinske 
specialiteter bØr fastholde kravet om, at prisen skal være rimelig. BedØm
melsen heraf må nØdvendigvis hvile på fabrikantens oplysninger om pro
duktionsomkostningerne for præparatet, men der må, når det er muligt, 
foretages en sammenligning med prisen for tilsvarende præparater frem
stillet af andre fabrikanter. 

Det har i komiteen været diskuteret, hvorvidt en konkurrence mellem 
flere nogenlunde identiske præparater vil kunne virke henimod en rimelig 
prisdannelse. Det er herunder anført, at prisen for lægemidler i de lande, 
hvor der er helt fri prisdannelse på området, og hvor der ofte er et stort 
antal identiske præparater på markedet, er væsentligt hØjere end i de nor
diske lande. Man har dog også i flere tilfælde set store prisnedsættelser på 
fabrikspræparater, når tilsvarende apoteksfremstillede præparater er bragt 
i handelen til en lavere pris. Af patentmæssige grunde kan dette imidlertid 
ofte først ske, når specialiteten har været forhandlet i mange år. 

Det kan dog ikke udelukkes, at en friere konknrrence kan have en gavn
lig indflydelse på lægemidlernes priser. Det er blandt andet på denne bag
grund, at komiteen mener, at flere identiske præparater bØr kunne registre
res nnder særnavn. 

Komiteen kan endvidere pege på den mulighed, at myndighederne ud 
over den prisregulering, der ligger i godkendelsen af de medicinske specia
liteter, ved administrationen af de gældende tilskudsordninger kan tage hen
syn til lægemidlernes pris og ad denne vej påvirke prisniveauet. 

F. Kontrol af fabrikker 

1. Gældende regler 

Til ledelse, indretning og drift af virksomheder, der fremstiller medi
cinske specialiteter, stilles der i de nordiske landes medicinallove visse krav, 
der imidlertid ikke er særlig detaljeret formuleret. I alle landene fØrer 
snndhedsmyndighederne i henhold hertil tilsyn med medicinproducerende 
Virksomheder, bl. a. gennem inspektion af disse. 

I den danske apotekerlov anfØres det, at Yirksomheder, der fremstiller 
llledicinske specialiteter, skal råde over fornøden faglig sagkundskab, samt 

5-714775 
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at fabrikkens indretning og drift skal være af en sådan 
betryggende fremstilling af specialiteterne sikres. Kontrol med 
heder, der udelukkende fremstiller lægemidler med eksport for Øje. 
foreskrevet i lovgivningen. 

Ifølge den finske apotekervarelov kræves indenrigsministeriets 
til udøvelse af fabriksmæssig lægemiddelfremstilling, ligesom det . 
at den medicinproducerende virksomheds ansvarlige leder skal ~~~"--l..:ld 

stemte krav og være godkendt af myndighederne. Desuden kræves 
der ved fabrikkens drift er beskæftiget det nødvendige antal 
uddannede personer, samt at de fremstillede præparater skal 
af fabrikken. 

Ifølge den norske lov om lægemidler og gifte m. v. skal personer 
uden for apotek erhvervsmæssigt ønsker at fremstille lægemidler, 
tilladelse hertil af det pågældende departement. Fremstillingen skal 
af en ansvarshavende person, som er godkendt af departementet, og 
i besiddelse af nærmere angivne kvalifikationer. Den norske lov har 
fastsat nærmere bestemmelser vedrørende indretning og drift af mediet~ 
fabrikker. 

Også i den svenske lov kræves det, at lederen af en medicinproduceNIIIII 
virksomhed skal være godkendt af myndighederne, og for at 
kendelse skal man opfylde visse krav, som er fastsat i loven. 
skal fabrikanten have tilladelse til at fabrikere lægemidler. 
brikkens indretning er det anført, at Iokalerne skal være egnede til 
målet, og at der i dem skal råde god orden, og angående driften anføres 
at fabrikkens kontrol med produktionen skal være betryggende. 

2. Komiteens overpe jelser 

Formålet med at stille krav til ledelse, indretning og drift af 
producerende virksomheder er at sikre det medicinforbrugende 
lægemidler af tilstrækkelig hØj standard. 

I bilag 11 er der nærmere redegjort for de krav, det må være nenstgt: 
mæssigt at stille. Hovedparten af kravene er allerede i praksis l!ældeDI 
i alle de nordiske lande. Dette gælder således kravet om, at den 
havende leder af en medicinalfabrik skal være godkendt af 
Det gælder ligeledes kravet om, at ansvaret for fremstilling, konfektioneriDI 
og kontrol af medicinske specialiteter skal hvile på personer, som har 
sig i besiddelse af fornødne faglige kvalifikationer, f. eks. ved at bestå 
farmaceutiske kandidateksamen. 

Man har ikke fundet det muligt at opstille egentlige normer for 
ningen af medicinproducerende virksomheder, hverken med hensyn til 
somhedens lokaler eller med hensyn til inventar og apparatur. Disse 
hold er nøje forbundet med arten af den produktion, som foregår på 
pågældende virksomhed, og komiteen har ment det tilstrækkeligt generelt 
kræve, at såvel lokaler som inventar og apparatur skal være hensil!tsmæ"'l 
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'og forefindes i tilstrækkeligt omfang. Også dette er i overensstemmelse 
hvad der hidtil har været gældende i de nordiske lande. 

bet fremgår af bilag 11, at der med hensyn til medicinproducerende virk
drift specielt er lagt vægt på kravene til den kontrol, virksom

selv bØr føre med de fremstillede præparater og de råvarer, der ind
f«Ar i disse. Det er komiteens opfattelse, at et tilstrækkeligt omfang af virk
soøiliedens egenkontrol er en afgØrende faktor til sikring af de producerede 
iiegemidlers kvalitet. Kun under forudsætning af en fyldestgørende egen
itontrol fra virksomhedens side vil sundhedsmyndighedernes kontrol med 
.jelve produktionen kunne indskrænke sig til stikprøvekontrol. 
·1 Det er væsentligt, at der samtidig med en eventuel gennemfØrelse af de 
'opstillede krav er adgang for myndighederne til at undersøge, om virksom
bederne opfylder kravene. For de nordiske medicinproducerende virksom
iieders vedkommende finder en sådan inspektion allerede sted. I Finland, 
·Norge og Sverige inspiceres også virksomheder, der blot dispenserer, embal
lerer eller opretholder lager af medicinske specialiteter eller fremstiller 
Iægemidler udelukkende med eksport for Øje. Inspektionen bØr omfatte 
alle sådanne virksomheder, og kontrollen med alle lægemiddelproduce
rende virksomheder i samtlige nordiske lande bØr være ensartet. Komiteen 
anser det for ønskeligt, at der gennemfØres kontrol med fabrikker, der er 
beliggende uden for Norden, men i praksis vil det almindeligvis kun være 
muligt at basere kontrollen på udtalelser fra hjemlandets myndigheder. 
Tilsvarende spØrgsmål er imidlertid aktuelle i andre lande, hvorfor man 
mener at burde anbefale sundhedsmyndighederne at søge kontakt med 
tilsvarende myndigheder i disse lande med henblik på at etablere en gen
sidig overenskomst. Spørgsmålet er for tiden til behandling både i WHO 

og EFTA. 
Komiteen er opmærksom på, at der i forbindelse med den stigende eksport 

af lægemidler til lande, hvor der ikke fØres nogen kontrol med præpara
terne, har været fØrt en diskussion i \VHO. Diskussionen har resulteret i, 
at WHO skal hjælpe medlemslandene med at udvikle egne laboratorier, 
ligesom organisationen skal stræbe mod at etablere internationalt god
kendte undersØgelsesmetoder til kontrol af præparaterne og medvirke til, 
at disse i alle tilfælde underkastes kontrol i det eksporterende land.l 

Også på denne baggrund anser komiteen det for betydningsfuldt, at 
kontrollen med de præparater, der fremstilles i Norden, er effektiv. 

G. Reklame 

1. Emnets afgræn.ming og baggrund 

I modsætning til den oplysning, der har karakter af almindelig forbruger
vejledning2 om et givet lægemiddels egenskaber, og som også gives af andre 

1 Resolution WHA 20.34 af 23. maj 1967, jfr. bilag 2. 
2 Ordet »forbruger-:t benyttes her i vid forstand 'som omfattende såvel patienter som 

medicin.alpersoner. 
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end lægemiddelproducenter, er reklamen i en efter omstændighederne 
varierende udstrækning præget af sit formål - at virke salgsfremmende. 
Det må imidlertid erkendes, at det i et givet tilfælde kan være vanskeligt 
at afgøre, om en informationsvirksomhed1 må betragtes som reklame eller 
som oplysning. Lægemiddelproducenternes informationer vil således næsten 
altid være en blanding af begge dele. Der skal derfor allerede på dette sted 
henvises til kapitel VII vedrørende oplysning om lægemidler. 

Ligesom andre erhvervsdrivende virksomheder ønsker lægemiddelprodu
centen gennem reklame at fremme salget af sine produkter, dels i alminde
lighed, dels på bekostning af andre tilsvarende virksomheders omsætning. 
Muligheden for at Øge lægemiddelomsætningen gennem en reklame, der 
henvender sig direkte til offentligheden, er begrænset, dels på grund af 
restriktioner i den gældende lovgivning, dels fordi mange lægemidler er 
receptpligtige. Industriens reklamevirksomhed henvender sig derfor for
trinsvis til medicinalpersoner. En del af denne virksomhed tjener ude
lnkkende reklamemæssige formål; dette gælder således de relativt kort
fattede annoncer i fagpressen og andre tryksager, der har karakter af på
mindelsesreklame, samt reklamegaver. En anden del af industriens infor
mationsvirksomhed har tillige funktion som oplysning, jfr. kapitel VII. 

De betænkeligheder, der er forbundet med anvendelsen af reklame inden 
for lægemiddelområdet, vedrØrer i fØrste række reklamens indhold. Som 
nærmere anført nedenfor under komiteens overvejelser, jfr. 3., bØr der 
således stilles strenge krav til rigtigheden af reklamens oplysninger. 

Hertil kommer, at reklamevirksomheden koster betydelige, undertiden 
påfaldende store belØb, men komiteen erkender, at det er et vilkår for 
industrialisere! fremstilling af lægemidler, at producenten iværksætter 
salgsfremmende foranstaltninger. Man finder dog anledning til at pege på 
den offentlige interesse, der knytter sig til, at reklameudgifterne holdes på 
et rimeligt og forsvarligt niveau, idet disse udgifter må afholdes dels af 
det medicinforbrugende publikum, dels af de offentlige instanser, der yder 
tilskud tillægemidler. 

2. Gældende regler 

Ved siden af konkurrencelovgivningens almindelige regler findes der på 
lægemiddelområdet visse specielle regler under hensyn til de særlige forhold, 
der gør sig gældende på dette område. 

I alle de nordiske lande findes der således detalj erede bestemmelser, der 
regulerer reklame for lægemidler. I det fØlgende gennemgås hovedindholdet 
af reglerne, således som disse administreres, idet der med hensyn til bestem
melsernes enkeltheder kan henvises til den som bilag l til denne betænkning 
optagne ekstrakt af de respektive landes lovgivning. 

I Danmark er det over for offentligheden forbudt at angive lægemidler og 
1 Ordet •informatiom bruges her som en fæl!csbetegnelse for reklame og oplysning i snæver 

forstand. 
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en hvilken som helst anden vare som værende virksom eller forebyggende 
mod sygdomme eller sygdomssymptomer. Al udendørs reklamering er for
budt, og al reklamering for lægemidler i pressen skal forhåndsgodkendes 
af sundhedsstyrelsen. Over for medicinalpersoner må der ikke gives urigtige 
eller utilstrækkelige oplysninger om lægemidlers effekt og bivirkninger, 
og sundhedsstyrelsen kan i tilfælde af overtrædelser forbyde salget af det 
pågældende lægemiddel. Reklamering for ikke-registrerede medicinske spe
cialiteter er forbudt. 

I Finland kan salget af en medicinsk specialitet forbydes, såfremt rekla
men for det pågældende lægemiddel er usaglig, opfordrer til nnØdigt forbrug 
eller giver urigtige eller overdrevne oplysninger om sammensætning eller 
virkning. Der er på frivillig basis oprettet et opinionsnævn, der har ind
scende med reklameringen. I 1nodsætning til de øwige lande er reklame 
i TV som anden kommerciel reklame tilladt. 

I Norge skal al reklame for lægemidler forhåndsgodkendes af helsedirek
tøren. Det kræves herved, at reklamen er nøgtern og sand. Reklamering 
for ikke-registrerede medicinske specialiteter er forbudt. Det er ikke tilladt 
at reklamere i det fri, og der er Iigeledes fastsat begrænsninger i adgangen til 
at annoncere i dagspressen. 

I Sverige kan registreringen af en medicinsk specialitet tilbagekaldes, 
såfremt den for præparatet anvendte reklame er urigtig, stærkt overdreven 
eller vildledende. I praksis tillades reklame ikke for specialiteter, der ikke 
er registreret. Der er snævre grænser for valget af de indikationer, der må 
angiVPs i annoncerne til offentligheden, idet det sædvanligYis kræves, at 
lægemidlerne kun anbefales wd lettere sygdomstilstande af kort varighed. 

Som det vil ses, er der i samtlige lande fastsat bestemmelser, der giver 
sundhedsmyndighederne mulighed for at skride ind over for vildledendc re
klame. Reglerne er baseret på det grundsynspnnkt, at man ikke på læge
middelområdet kan gå ind for en fri reklameringsret, idet lægemiddelfor
bruget bØr begrænses til tilfælde, hvor der foreligger en rimelig indikation. 
De restriktioner, der er fastsat, Yarierer en del fra land til land, men fælles 
er det, at man ikke tillader reklamering for receptpligtige lægemidler over 
for offentligheden. Danmark indtager det mest restriktive standpunkt ved 
det generelle forbud mod sygdomsomtale i reklamer oYer for offentlig
heden, medens Finland stiller sig mest liberalt ved at tillade reklame i TV. 

Det kan fælles for alle landene siges, at myndighederne i henhold til den 
gældende lovgivning samt i kraft af administrative bestemmelser og praksis 
fører en ret indgående kontrol med reklamen for lægemidler. 

.'J. Komiteens ouervejclser 

Der er i komiteen enighed om, at der bØr fØres nøje kontrol med reklamen 
for lægemidler. Det er sålede& komiteens opfattelse, at lægemiddelreklame 
skal være nøgtern og saglig, og at den ikke må give et urigtigt, overdrevent 



eller misvisende indtryk af lægemidlernes virkning eller egenskaber 
øwigt. 

Komiteen har i øvrigt under sine nærmere drøftelser af reklamespørgf>• 
målet sondret mellem reklame, der iværksættes over for offentligheden 
(patienten), og den, der henvender sig til medicinalpersoner. 

Reklame over for offentligheden. Patienten har oftest ikke tilstrække
lige forudsætninger for at kunne bedØmme de særlige hensyn, der gælder 
for lægemidlers virkning og anvendelse, eller mulighed for at vurdere de 
meddelelser, der fremkommer om lægemidlerne. Hertil kommer, at der 
ofte vil være forbundet en vis risiko med anvendelse af lægemidler, når der 
ikke forud er stillet en medicinsk diagnose. 

Det er komiteens opfattelse, at reklame over for offentligheden derfor må 
være præget af en betydelig tilbageholdenhed, og at grundsynspunktet i 
Øvrigt bØr være, at man så vidt muligt tilstræber at modvirke selvmedikation 
- bortset fra de nedenfor nævnte tilfælde af lettere sygdomme. Dette 
betyder, at også adgangen til at reklamere for ikke-receptpligtige lægemidler 
må begrænses. 

Da udendØrs reklamering samt reklame i film, TY og radio er særlig 
egnet til ukritisk at indgå i forbrugerens bevidsthed, mener man derfor 
generelt, at sådanne reklameringsformer ikke bØr forekomme. På den 
anden side bØr man efter komiteens opfattelse acceptere en tilpas afdæmpet 
reklamering i pressen, for så vidt angår ikke-receptpligtige lægemidler, 
som kun anvendes til kortvarig behandling af lettere sygdomme eller syg
domssymptomer, der normalt ikke vil kræve lægebehandling. 

Reklame over for medicinalpersoner. Som al anden reklame for læge
midler skal reklame, der henvender sig til medicinalpersoner, være saglig. 
De postulerede virkninger af præparatet må være videnskabeligt under
bygget og korrekt gengivet. Der skal gives oplysning om væsentlige bivirk
ninger. Reklamerne bØr være daterede og fabrikanterne forpligtet til at 
udsende korrigerende meddelelser, når der fremkommer væsentlige nye 
Jplysninger om præparatet, specielt for så vidt angår bivirkninger. 

I{omiteen er opmærksom på den stigende anvendelse, fabrikanterne gør 
af mundtlig reklame direkte over for medicinalpersoner, fØrst og fremmest 
over for læger og dyrlæger, ved de såkaldte »lægebesØgere». Dette er en 
meget kostbar, men formentlig effektiv form for reklame. Det er af betyd
ning, at der til denne form for reklamevirksomhed stilles samme lØdigheds
krav som til anden reklame. 

Ved fremkomsten af et nyt lægemiddel er det forståeligt, at fabrikan
terne Ønsker at præsentere præparatet for lægerne. Dette præsentations
formål må anses for tilgodeset ved udsendelse af en pakning af præparatet 
til den enkelte læge. 

Såfremt der herndover fra lægeside fremsættes ønske om at gennem-

prøve præparatet, er det rimeligt, at fabrikanten efter opfordring i det 

enkelte tilfælde har mulighed for at imØdekomme dette. 
I Danmark og Norge er udsendelse af lægemiddelprøver begrænset til et 

tidsrum af l henholdsvis 2 år regnet fra datoen for præparatets markeds
røring, medens der ikke i de andre nordiske lande eksisterer en sådan 
tidsbegrænsning. Komiteen finder det ønskeligt, om man også på dette 
punkt kunne opnå ensartede regler i de forskellige lande. 

Der er i komiteen enighed om, at alle udsendte lægemiddelprøver skal 
øuerkes på en sådan måde, at de klart adskiller sig fra de almindelige 
salgspakninger, f. eks. ved at de forsynes med ordene: »Gratis lægemiddel-

prøve». 
Sammenfattende vil komiteen anbefale fØlgende principper for reklame 

for Iægemidler. 
l. Enhver form for reklame for lægemidler skal være nøgtern og saglig. 

Den må ikke give et misvisende eller overdrevent billede af et præparats 
medicinske værdi. Reklamen må ikke være formet således, at den lokker til 
en unødig eller ikke medicinsk indiceret anvendelse af præparatet. 

2. Reklame for lægemidler i film, radio og TV samt ved skiltning, plaka
ter og lysreklamer i det fri, i befordringsmidler eller i offentlige lokaler 

bØr ikke forekomme. 
3. Reklame for lægemidler til offentligheden (i dagspresse, ugeblade 

og lignende) bØr kun anvendes for ikke-receptpligtige præparater og i så 
fald kun, når disse udelukkende anbefales mod sygdomme eller sygdoms
symptomer, som ikke antages at kræve undersøgelse eller behandling af 

læge (tandlæge, dyrlæge). 
4. I reklame til læger, tandlæger og dyrlæger kan kun almindeligt an-

erkendte indikationer opføres uden reservationer. Andre indikationer kan 
omtales med udtryk som f.eks. »forsøgsvis ved ... », i almindelighed tilfØjet 
litteraturkilde. Citater, kurver og andre illustrationer fra medicinsk littera
tur skal gengives fyldestgørende og have fuldstændig kildeangivelse. I in
formativ reklame skal præparatets sammensætning, kontraindikationer og 
Yæsentlige bivirkninger angives. Såfremt der er fastsat fællesnavn for de 
virksomme stoffer i præparatet, skal dette tydeligt angives i enhver reklame, 
i modsat fald skal det kemiske navn angives. Det må anses for en fordel, 
at strukturformlen angives sammen med kemisk navn, hvor dette er 

muligt. Brochurer, cirkulærer m. v. skal være dateret. 

H. Registreringsperiodens længde og tilbagekaldelse af registrering 

1. Gældende regler 

Såvel reglerne for den tidsmæssige gyldighed af registreringen som 
reglerne om tilbagekaldelse af godkendelsen af medicinske specialiteter er 

forskellige i de nordiske lande. 
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Registrerings perioder 

I Danmark sker registreringen fØrste gang for 20 år. Herefter kan 
streringen efter ansøgning forlænges for 5 år ad gangen, så længe den 
gældende specialitet må anses for værdifuld, og den ved 
ydede indsats stadig må anses for værdifuld for befolkningens tægemioaetl 
forsyning. Begrundelsen for, at man har fastsat en bestemt tidsfrist er, at 
man principielt ikke mener, at den betydelige fordel, som registrering 
(under særnavn) indebærer, hØr være tidsmæssigt ubegrænset. Reglen må 
i øvrigt ses i sammenhæng med reglerne om navne, hYor det er fastsat, al 
efter 20 år kan registreringen af et præparat ikke opretholdes under sær.: 
navn, såfremt de virksomme stoffer kan købes som almindelige handels-+ 
varer, og tilsvarende præparater fremstilles på apotek. Selv om der er en 
vis adgang til at dispensere fra denne bestemmelse, kan den dog komme 
til at betyde en meget væsentlig indskrænkning i adgangen til at få gen
registrere! medicinske specialiteter. Den siden den nugældende apotekerl 
lovs ikrafttræden (1955) stedfundne udvikling lader dog formode, at der 
ikke i praksis vil være vanskelighed ved administrationen af 20-års reglen, 
idet præparaterne efter udløbet af dette tidsrum enten vil Yære udgået af 
specialitetsregistret, eller også vil de vise sig stadig at være værdifulde, 
hvorfor registreringen bØr opretholdes. 

I Finland gives ifØlge apotekervarelovens § 10 a registreringstilladelsen 
fØrste gang for højst l år, hyorefter den årlig fornys uden yderligere be
tingelser, når ansØgeren meddeler medicinalstyrelsen, at præparatet fortsat 
er i handelen. Denne regel har principielt kun til formål at sikre erlæg
gelsen af de årlige registreringsafgifter. 

I Norge er registreringsperioden fastsat til 5 år. Fornyet godkendelse kan 
ikke nægtes, selv om tilsvarende præparater er optaget i farmakopeen 
el. lign. Tidsfristen er fastsat under hensyn til, at medicinske specialiteter 
erfaringsmæssigt har en kort levetid, hvorfor det anses for praktisk, at 
præparaterne regelmæssigt underkastes fornyet vurdering. 

I Sverige registreres præparaterne ikke for nogen bestemt periode, men 
det er fastsat, at registrerede specialiteter fortlØbende skal kontrolleres 
ved medicinalstyrelsens foranstaltning. 

I samtlige lande kan registrering finde sted på særlige vilkår. Således 
kan nævnes, at man i Danmark og Norge undertiden har gjort registre
ringsperioden kortere end normalt, og i visse tilfælde betinget registre
ringen af, at præparatet kun forhandles til sygehuse og lignende. 

Tilbagekaldelse af registrering inden registreringsperiodens udlØb 

I den danske apotekerlovs § 81 er der givet nærmere regler for sundheds
styrelsens adgang til i en række tilfælde at slette en medicinsk specialitet af 
registret. Ifølge bestemmelsen kan præparater bl. a. slettes af registret, hvis 
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det viser sig, at de ikke svarer til deklarationen, hvis de kan medføre fare 
af sundhedsmæssig art, hvis sammensætningen ændres uden tilladelse, hvis 
prisen er urimelig, hvis betingelserne for registreringen ikke er opfyldt, 
hvis den årlige afgift ikke betales rettidigt, hvis reklamerne er vildledende, 
eller hvis præparaterne ikke bringes i handelen. Det er endvidere bestemt, at 
det påhviler sundhedsstyrelsen 5 år efter, at præparatet er registreret, at 
undersøge, at de krav, der blev stillet ved registreringen, fortsat er opfyldt, 

således at registreringen kan opretholdes. 
I Finland gives i apotekervarelovens § 10 a, stk. 3, jfr. apotekervarefor-

ordningens § 16, nærmere regler for tilbagekaldelse af godkendte præpa

rater. Reglerne svarer i det væsentlige til de danske regler. 
I Norge kan godkendelsen, jfr. § 17 i loven om lægemidler og gifte m. v., 

tilbagekaldes, såfremt præparatet ikke længere anses for medicinsk beretti
get, og i øvrigt under tilsvarende betingelser som i de andre nordiske lande. 
Der er i loven hjemmel til at fastsætte særlige regler for kontrollen med 

præparaterne. 
I Sverige bestemmes i § 15 i lægemiddelforordningen, at godkendelsen 

kan tilbagekaldes, såfremt forudsætningerne, som lå til grund for registre
ringen, ikke længere er til stede. Endvidere kan godkendelsen tilbagekaldes, 
hvis vilkårene for en specialitets registrering tilsidesættes, eller hvis spe
cialiteten gøres til genstand for reklame, som indeholder urigtige, stærkt 
overdrevne eller vildledende oplysninger om specialitetens virkning eller 

egenskaber i øvrigt. 

2. Komiteens o verve jelser 

Det er komiteens opfattelse, at fabrikanterne af medicinske specialiteter 
har et rimeligt krav på, at præparaterne kan forhandles uden tidsbegræns
ning, så længe specialiteterne opfylder registreringsbetingelserne og i 
øvrigt viser sig virksomme og uden skadelige bivirkninger. Det har vist sig, 
at mange medicinske specialiteter i lØbet af en kortere årrække frivilligt 
trækkes tilbage, og da desuden årsafgiften medfører en tilskyndelse for 
fabrikanterne til at slette ukurante specialiteter, finder komiteen det rime

ligt at gøre registreringen tidsmæssigt ubegrænset. 
På den anden side er det af afgørende betydning, at de registrerede præ-

parater underkastes en indgående og fortlØbende kontrol til bedømmelse 
af, hvorvidt betingelserne for registreringen fremdeles er opfyldt. Er dette 
ikke tilfældet, eller viser det sig, at de forudsætninger, som lå til grund for 
registreringen, ikke længere foreligger eller er væsentligt ændrede, bør 

præparaterne til enlwer tid kunne slettes af registrene. 



Kapitel VI. Klinisk afprøvning af nye lægemidler. Bivirkninger1 

Som det tidligere er nævnt, kræves det ved registrering af en medicinsk 
specialitet i de nordiske lande, at der foreligger behØrig klinisk dokumenta~ 
tion for, at det er rimeligt og forsvarligt at bringe præparatet i anvendelse. 
Dokumentation af denne art kan kun tilvejebringes ved, at præparatet, 
efter at have været underkastet de fornødne undersøgelser på dyr, anvendes 
til patientbehandling i kortere eller længere tid. Sådanne kliniske under~ 
søgelser kan ikke foretages på medicinalfabrikkerne. 

Selv om et præparat på grundlag af prækliniske og kliniske undersøgelser 
er skønnet egnet til registrering, kan det senere, når præparatet efter re~ 
gistrering har været i almindelig anvendelse i kortere eller længere tid, vise 
sig, at der til brngen af det er knyttet uønskede og undertiden alvorlige 
bivirkninger. Det er derfor nødvendigt stadig at have opmærksomheden 
rettet imod lægemidlernes eventuelle bivirkninger. 

A. Klinisk afprøvning af nye lægemidler. 

1. Gældende regler 

Formålet med de kliniske undersøgelser, som finder sted, fØr et nyt 
lægemiddel registreres, er at fastslå præparatets terapeutiske effekt samt 
at tilvejebringe et grundlag for vurderingen af, om forholdet mellem præ~ 
paratets terapeutiske effekt og dets eventuelle bivirkninger er så gunstigt, 
at det skønnes rimeligt og forsvarligt at frigive det til almen sygdoms~ 
behandling. Dertil kommer, al kliniske --- ofte omfattende - undersøgel~ 
ser er nødvendige for at afgøre, om et nyt lægemiddel frembyder væsentlige 
behandlingsmæssige fordele fremfor allerede eksisterende lægemidler. De 
kliniske undersøgelser, der skal foretages for at klarlægge disse problemer, 
kræver som regel dels et stort antal patienter, dels ofte specialister, som 
nøje kan overvåge patienterne, og som har adgang til de fornødne labora~ 
oriefaciliteter. Disse krav kan normalt kun opfyldes af sygehusene. Af 

llhensyn til de patienter, der behandles med de omhandlede midler, er det 
Ødvendigt, at der fra medicinalmyndighedernes side udøves en vis kontrol 
ed disse kliniske undersØgelser. 

I Danmark er det efter § 72, stk. 2, i apotekerlm·en tilladt fabrikanter og 
Jmportører til sygehuse eller offentlige og dermed ligestillede klinikker uden 

Jfr. også kap. VIII. Lægemiddelforskning. 
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betaling at udlevere ikke-registrercde specialiteter til klinisk prøvning. 
Udlevering til klinisk prøvning under andre former kræver sundhedsstyrel~ 
sens godkendelse. 

I Finland skal fremstilleren ifØlge § 10 a i apotekervareloven give skriftlig 
anmeldelse til medicinalstyrelsen om klinisk prØvning af ikke registrerede 
medicinske specialiteter. Anmeldelsen skal vedlægges en redegØrelse for 
præparatets farmakologiske egenskaber og toksicitet samt oplysning om 
eventuelle tidligere foretagne kliniske prØver. Endvidere skal det være 
angivet, hvilken læge der skal udfØre undersøgelsen, og desuden hØr lægens 
skriftlige bekræftelse heraf vedlægges. 

I Norge kræves i henhold til specialitetsforskrifterne tilladelse fra helse~ 
direktØren til at indføre og udlevere en ikke~registreret medicinsk specialitet 
til klinisk prøvning. 

I Sverige har man pligt til at anmelde kliniske undersøgelser af ikke
registrerede specialiteter. Anmeldelsen skal indsendes til statens farma~ 
cevtiska laboratorium senest 14 dage, fØr forsøgene skal begynde. Kommer 
der herefter ingen reaktion fra laboratoriet, kan forsøgene påbegyndes. 

2. Komiteens overvejelser 

Der er i komiteen enighed om, at der hØr være en vis form for kontrol 
med klinisk prØvning af ikke-registrerede medicinske specialiteter. Det må 
anses for et berettiget krav, at sådan prøvning kun udfØres, hvis der for det 
pågældende stof foreligger tilfredsstillende farmakologiske og toksikologiske 
undersøgelser. Desuden hØr planen for den kliniske undersøgelse være 
sådan, at det forekommer rimeligt, at undersøgelsen kan fØre til en be~ 
dømmelse af præparatets værdi. 

Ansvaret for, at disse synspunkter tages i betragtning, påhviler ganske 
vist først og fremmest den læge, der foretager undersøgelsen, men det ,;I 
sikkert medføre yderligere tryghed for patienten, at medicinalmyndighederne 
har indsigt i, hvilke undersøgelser der foretages i det pågældende land. På 
baggrund af de meddelte dyreeksperimentelle undersøgelser, den forelagte 
plan for den kliniske prøvning og måske lægens kvalifikationer på det spe~ 
cielle område vil det være muligt for myndighederne at foretage en vurde~ 
ring af, om det er forsvarligt at iværksætte forsøgene. 

SpØrgsmålet har for komiteen været, hvorvidt man bØr kræYe, at forsø
gene skal godkendes af de respektive landes medicinalmyndigheder, eller 
om man blot skal stille som betingelse, at forsøgene anmeldes, forinden de 
iYærksættes. 

Det har under komiteens forhandlinger været fremhævet, at man ikke 
hØr stille krav om, at kliniske afprøvninger af lægemidler underkastes en 
egentlig godkendelse, da det faglige ansvar for sådanne afprøvninger på
hviler den læge, der forestår undersøgelsen, og ansvaret ikke bØr kunne 
forflygtiges ved, at man kan henvise til, at vedkommende medicinalstyrelse 
har godkendt undersøgelsen. 
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I de fleste tilfælde vil det i Øvrigt for kontrolmyndighederne inden fort 
kortere tid være meget vanskeligt at tage endelig stilling til, om en foreslået 
klinisk undersøgelse er forsvarlig. 

Det er derfor komiteens opfattelse, at alle kliniske undersøgelser af ikke
registrerede specialiteter bØr anmeldes til det pågældende lands medicinal
myndigheder, men at disse kun bør skride ind over for undersøgelserne, 
hvis der er åbenbar tvivl om forsøgenes hensigtsmæssighed. 

Anmeldelsen af et præparat til klinisk undersøgelse bØr være ledsaget af 
oplysninger om præparatets sammensætning samt om de undersøgc.lser, 
præparatet hidtil har været underkastet. Endvidere bØr det oplyses, hvor 
undersøgelsen skal foretages, hvorledes den påtænkes udført, samt hvilken 
læge der skal forestå undersøgelsen. Komiteen er af den opfattelse, at under
søgelserne i almindclighcd b~ir foretages på sygehuse, og at det kun, når 
særlige forhold gØr sig gældende, kan tillades, at undersøgelserne foretages af 
alment praktiserende læger. Såvel fabrikanten som den læge, der udfører un
dersøgelsen, bØr være ansvarlig for, at der sker anmeldelse i god tid, for
inden undersøgelsen påbegyndes. 

Til anmeldelsen bØr knyttes en forpligtelse iil omgående at underrette 
myndighederne, såfremt der optræder alvorlige bivirkninger i forbindelse 
med forsøgene. Sådanne meddelelser skal udveksles mellem de nordiske lande. 
Gennem en sådan meddelelsespligt bliver det mnligt for myndighederne 
hurtigt at standse eventuelle forsøg, der er iværksat andre steder med sam
me virksomme stof. Dette er den største fordel ved en central anmeldelses
pligt for alle kliniske prøvninger af ikke-registrerede lægemidler. 

Komiteen anbefaler, at læger, som foretager klinisk prøvning, fØrer 
kontrol med de udleverede lægemidler, således at de kan tilbagekaldes i 
tilfælde af iagttagelse af uventede alvorlige bivirkninger. 

Såfremt de kliniske undersøgelser af et præparat forløber tilfredsstiUende, 
vil myndighederne i regelen få resultatet forelagt i forbindelse med ansøg
ning om præparatets registrering. Komiteen finder det imidlertid hensigts
mæssigt, at det i alle tilfælde l<ræves, at resultatet af anmeldte kliniske 
prøvninger forelægges myndighederne ved undersøgelsens afslutning, også 
lwis undersøgelsen afbrydes fØr tiden, idet det er af værdi, at også negative 
oplysninger om et stof kommer til myndighedernes kendskab. 

Komiteen har i forbindelse med spørgsmålet om kontrol med anvendelse 
af ikke-registrerede medicinske specialiteter til klinisk prøvning overvejet, 
om man bØr kræve oplysning om, hvonidt den ansvarlige læge eller den 
institution, hvor forsØgene udføres, modtager støtte fra den medicinalfabrik, 
som fremstiller præparatet. I denne forbindelse kan det nævnes, at ifølge 
den danske apotekerlovs § 5, stk. 2, kræves indenrigsministeriets samtykke 
til, at personer, som driver læge-, tandlæge- eller dyrlægevirksomhed, knyt
tes til virksomheder, der fremstiller eller forhandler lægemidler. Der er 
enighed om, at det ikke kan anses for urimeligt, at medicinalfabrikkerne 
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yder Økonomisk bistand til medhjælp til undersøgelserne samt til nødven
digt apparatur. Herudover mener komiteen, at spørgsmålet må afgøres i det 
konkrete tilfælde og afpasses efter det pågældende lands praksis. 

B. Bivirkninger 

Så godt som alle lægemidler er i besiddelse af bivirkninger, og nogenlunde 
generelt kan det siges, at en stigning i lægemidlers effekt sædvanligvis led
sages af en forøgelse af bivirkningerne. Imidlertid må det understreges, at 
bivirkninger ikke nødvendigvis gør det betænkeligt at anvende det pågæl
dende lægemiddel. 

De alvorlige bivirkninger af den moderne tids biologisk meget aktive 
lægemidler er dog et problem, som lægemiddelindustrien og myndighederne 
\'erden over sammen med læger og andre sagkyndige har ofret stor opmærk
somhed. Det hidtil anvendte system, hvor spredte iagttagelser af lægemidlers 
bivirkninger er blevet rapporteret i fagpressen ofte temmelig længe efter, 
at iagttagelsen er gjort, har herved vist sig utilstrækkeligt, således at mange 
iagttagelser ikke er blevet rapporteret. Grunden hertil har bl. a. været, at 
den enkelte læges observationer ofte har været alt for ufuldstændige til 
publicering, men vanskelighederne ved overhovedet at få mulighed for 
publicering inden for en rimelig tid har også været en medvirkende faktor. 
Billedet af et lægemiddels bivirkninger har derfor i adskillige tilfælde været 
ufuldkomment. 

For at opnå et bedre overblik over lægemidlers bivirkninger har WHO 
anbefalet medlemsstaterne at etablere særlige organer, som kan indsamle, 
vurdere og formidle oplysninger om bivirkninger (bivirkningscentraler). 
Det er hensigten, at disse nationale centraler, efterhånden som de etableres, 
skal udgØre grundlaget for et internationalt system for indsamling og ana
lyse af lægemidlers bivirkninger, og hvori WHO skal spille en central rolle. 
\YHO's resolution vedrørende bivirkninger er optaget som bilag 3. 

I overensstemmelse med WHO's resolution er der i Sverige fra l. oktober 
1 H65 f orsøgsvis oprettet en komite for lægemiddelbivirkninger, hvortil 
lægerne er blevet anmodet om at indrapportere iagttagne lægemiddelbivirk
ninger, specielt vedrØrende nyere lægemidler. Komiteen har til opgave at 
indsamle og bearbejde disse meddelelser og være rådgivende over for medici
nalstyrelsen med hensyn til, hvilke foranstaltninger det indsamlede mate
riale skal give anledning til. Komiteen udsender regelmæssigt rapporter 
over resultatet af sin virksomhed til lægestanden. Forsøgsvirksomheden 
skal danne grundlaget for den fremtidige permanente udformning af dette 
organ. 

Tilsvarende virksomhed er påbegyndt eller planlagt i de Øvrige nordiske 
lande. Formularer til indberetning af lægemiddelbivirkninger er således 
blevct udsendt til den norske lægestand af Institutt for Farmakoterapi og 
til den finske lægestand af den finske medicinalstyrelse. 
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Hvis Iægemiddelproducenterne opdager alarmerende bivirkninger ved 
præparater, de producerer, bØr de efter komiteens opfattelse have pligt: 
straks at meddele dette til sundhedsmyndighederne i de nordiske 
hvor præparaterne forhandles. Hvis det drejer sig om grupper af Iægemidler 

• der er fremstillet af forskellige firmaer, eller hvis det i Øvrigt anses for nød-
vendigt, bØr sundhedsmyndighederne herefter videregive meddelelserne til 
lægestanden. I andre tilfælde må det være producenternes opgave at infor
mere lægestanden om nyopdagede bivirkninger, og eventuelt kan sundhed~ 
myndighederne pålægge dem dette. Denne praksis vil uden vanskelighed 
kunne kombineres med bivirkningscentralens virksomhed. 

Mellem sundhedsmyndighederne i de nordiske lande er der et nært sanit. 
arbejde i bivirkningsspørgsmål, og det er komiteens opfattelse, at dette 
samarbejde bØr fortsætte og udvikles mest muligt. Ligeledes finder man 
kontakt med sundhedsmyndighederne i andre lande på dette vigtige område 
meget nyttig, indtil det internationale system, som er påbegyndt af WHO, . 
er fuldt udbygget. 

I nogle tilfælde kan nyopdagede bivirkninger medfØre, at der må foretages 
begrænsninger i salget af en medicinsk specialitet, eller at præparatets 
registrering må inddrages. Også på dette felt foregår der gennem WHO 
et internationalt samarbejde, som nu har stået på i et par år. Ændringer 
i registreringsvilkår meddeles tillige med årsagen til WHO, og oplysningerne 
formidles herfra til medlemsstaterne. Rapportsystemet har allerede været 
en værdifuld støtte for de enkelte landes sundhedsmyndigheder. 

.4&..l 

Kapitel 'VII. Oplysning om lægemidler 

A. Behovet for oplysning 

Ved oplysning inden for lægemiddelområdet forstås i denne betænkning 
de meddelelser, som vedrører lægemidlers egenskaber, anvendelse og rette 
behandling. 

Der fremkommer hver måned nye lægemidler, som supplerer eller helt 
eller delvis erstatter tidligere anvendte midler. Den intensive forskning på 
lægemiddelområdet har medført, at der udvikles flere og mere specifikt 
virkende lægemidler, som ofte tillige er stærkt aktive. En fØlge af de mange 
nye lægemidler og deres ofte stærke indvirkning på organismen er også en 
Øget risiko for alvorlige bivirkninger, undertiden af helt ukendt karakter. 

Denne udvikling har rejst et stort behov hos lægerne for objektiv oplys
ning, hurtigst muligt efter at lægemidlet er bragt på markedet. Lægen be
hØver således lØbende oplysning om nye lægemidlers medicinske virkninger 
og ofte komplicerede virkningsmekanisme, om muligheder for eller risici 
ved kombination med andre lægemidler, om bivirkninger, om risiko for 
misbrug, om forgiftningsbilledet ved overdosering og behandling af even
tuelle forgiftninger. Der er behov for oplysninger om sammensætning, dis
penseringsformer og priser for vedkommende præparat. Selv om man endnu 
kun i stærkt begrænset omfang kan slutte ud fra et stofs kemiske struktur 
til dets farmakologiske virkning, er det dog ønskeligt at have kendskab til 
den kemiske opbygning, da viden herom allerede nu og formentlig endnu 
mere i fremtiden vil kunne hjælpe lægen til at systematisere sin viden om 
lægemidlerne og dermed som en støtte for hukommelsen hjælpe ham til at 
vedligeholde og udbygge denne viden. Den store mængde virksomme stoffer 
bevirker nemlig, at det bliver en stadig mere krævende opgave at beherske 
dette til dels uoverskuelige område. 

Behovet for oplysning vedrører ikke alene helt nye lægemidler. Der kan 
iels være tale om bivirkninger, der fØrst viser sig efter flere års anvendelse 
af de pågældende præparater, dels om at vurdere ældre lægemidlers betyd
ning i forhold til nye inden for samme terapeutiske gruppe. Der er således 
et stort behov for til stadighed at kunne vurdere, om ældre præparater med 
fordel kan erstattes af nye, fordi de nye enten viser sig mere effektive eller 
mindre toksiske. Det er også væsentligt, at der gives orientering om priserne 
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og prisforskellene på præparater med ensartet eller tilsvarende virkning, 
således at lægen ved ordinationen kan tage rimelige økonomiske hensyn. 

Det farmaceutiske personale på apotekerne har ligeledes i en tid med 
hastig udvikling på Iægemiddelområdet behov for information om nye 
præparater for på tilfredsstillende måde at kunne varetage opgaverne på 
lægemiddelproduktionens og -distributionens område. Hertil kommer, at 
apotekerne, navnlig sygehusapotekerne, i stadigt højere grad bØr kunne 
udøve en vigtig funktion som formidlere af objektiv og stadig ajourført Iæge
middelinformation til Iægerne. For at kunne lØse denne opgave må det 
farmaceutiske personale selvsagt selv have hurtig adgang til udfØrlige ap
lysninger om nye lægemidler. 

Offentlighedens behov for oplysning om lægemidler er begrænset. I fØrste 
række kommer det til at dreje sig om anvendelse, dosering m. m. af hånd
kØbspræparater. Herudover kan det undertiden være nødvendigt at orien
tere offentligheden om risici og bivirkninger ved lægemidler. Ligesom på 
andre felter, hvor der foregår en hurtig udvikling, vil der naturligt foreligge 
et behov hos befolkningen for almindelig information på Iægemiddelområdet. 
Dette behov dækkes gennem populærvidenskabelige artikler i tidsskrifter, 
bøger og dagspressen, men kvaliteten heraf varierer stærkt, og komiteen 
finder anledning til at understrege det store ansvar, der påhviler udgiverne 
af publikationer vedrørende disse spørgsmål. Overdrevne forhåbninger vakt 
ved ukritiske artikler i dags- og ugepressen om de store muligheder, som 
anvendelsen af nye Iægemidler indebærer, kan fØre HI alvorlige skuffelser 
og sensationsskriverier om Iægemidlers bivirkninger forårsage unødig æng
stelse og lidelse. Sagkyndig hjælp ved udarbejdelsen af artiklerne og tilbage
holdenhed i formuleringerne er derfor et rimeligt krav. Komiteen mener, 
at det - bortset fra ganske særlige tilfælde - falder uden for myndig
hedernes opgave at drive direkte oplysningsvirksomhed på lægemiddelom
rådet over for offentligheden. 

B. Eksisterende oplysningskilderi 

1. Fra lægemiddelproducenterne 

Hovedparten af praktisk orientering om lægemidler kommer i dag fra 
lægemiddelfabrikanterne, som bl. a. søger at opfylde medicinalpersoners 
krav om oplysning. Samtidig har hoYedparten af disse oplysninger funktion 

,, som reklame, hvilket bør tages i betragtning ved bedømmelsen af med
delelsernes værdi - selv for så vidt angår de oplysninger, der fremtræder 
som sobre og saglige - idet de reklamemæssige intentioner navnlig kan vise 
sig ved, at visse for det pågældende præparat ufordelagtige omstændigheder 
lades uomtalt eller trækkes i baggrunden. 

Der ofres imidlertid meget store beløb på at fremstille nye lægemidler, og 
1 Jfr. bilag 13, Publikationer vedrørende Iægemidler. 
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det er derfor rimeligt, at fabrikanterne gør sig betydelige anstrengelser for 

11

t få dem anvendt i egnede tilfælde og på den rigtige måde. Derfor har pro
dncenterne også behov for nær kontakt med lægerne og for oplysning om 

, }regernes erfaringer med såvel gamle som nye lægemidler, hvilket igen har 
direkte og undertiden afgørende indflydelse på den fortsatte udvikling af 
nye og bedre lægemidler. En meget anvendt form for kontakt er læge-
besøgere. Næsten alle fabrikanter har ansat medarbejdere, som har til 
opgave at besøge medicinalpersoner, i første række læger og dyrlæger, og 
informere dem om virksomhedens produkter. Fabrikanterne tillægger denne 
form for virksomhed stor betydning, og den giver dem også visse muligheder 
for at få del i lægernes erfaringer. Værdien af kontakten afhænger dog 
stærkt af lægebesøgernes kvalifikationer, som varierer betydeligt. Denne 
virksomhed har naturligvis også stor betydning fra et reklamesynspunkt. 

Den vigtigste informationskilde for medicinalpersoner er dog de forskel
lige former for tryksager, som regelmæssigt udsendes fra alle fabrikanter. 
Meddelelserne har stærkt varierende karakter afhængig af formålet, men en 
del af dem giver værdifulde informationer. Til denne kategori hører de 
enkelte firmaers præparatkataloger, som i visse tilfælde er så fyldige, at de 
indeholder praktisk talt alle de oplysninger om et givet præparat, som Iægen 

__"__~ llio 

har brug for. En mere samlet oversigt over præparater på markedet findes i de kata-
loger, som udgives af flere firmaer i fællesskab. Hertil hører det katalog, 
som udgives af Foreningen af danske Medicinfabrikker, MEFA-katalo
get, det i Norge udgivne Felles-katalog og i Sverige FASS-katalogen. 
Visse af disse bØgers oplysninger om indikationer, kontraindikationer og 
bivirkninger er ikke helt så udførlige som dem, der gives i den officielle 
litteratur, for eksempel i den af den danske farmakopekommission udgivne 
Pharmaconomia Danica. Af pladshensyn kan der heller ikke gives en lige så 
omfattende skildring af de enkelte præparater som i de bedste af de katalo-

ger, som firmaerne udgiver over egne præparater. 
Når et nyt præparat lanceres, udsendes der som regel brochurer med 

fyldige beskrivelser af præparatet, eventuelt ledsaget af en sammenfatning af 
videnskabelige artikler. Sådanne brochurer fØlges op af nye meddelelser, når 
der foreligger supplerende oplysninger om virkningsmekanismer, indika
tioner eller eventuelt om bivirkninger, der som fØr nævnt ofte fØrst viser sig 
efter nogen tids anvendelse af præparatet. Ofte medsendes tillige særtryk 
af værdifulde arbejder fra den videnskabelige fagpresse vedrørende præ
paratet. Endelig udgiver visse større producenter tidsskrifter på det farma-

koterapeutiske område; disse sendes gratis tillægerne. 
Af mere begrænset betydning er undervisningsfilm, udstillinger og bidrag 

til symposier og kongresser. De større firmaer udarbejder film bl. a. om 
specielle farmakologiske og fysiologiske emner til brug for undervisningen 
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at' navnlig medicinske studenter. I filmene omtales også de præparater 
præparatgrupper, som kan finde anvendelse inden for det område, 
illustrerer. I tilknytning til videnskabelige kongresser arrangeres ofte 
aludstillinger bl. a. vedrørende medicinske præparaier til behandling 
sygdomme, som diskuteres på kongresserne. De større industrivirksomhed.u 
yder desuden Økonomisk støtte til symposier og kongresser. 

2. Anden oplysning 
·!li Også fra ikke-kommerciel side iværksættes oplysning som modstykke tii} 

fabrikanternes kataloger. Beskrivelsen af præparaternes egenskaber er dog} 
også her relativt summarisk. Derimod indebærer den her omtalte oplys.;.~ 
ningsvirksomhed større mulighed for konfrontation af et givet lægemiddeh 
med andre tilsvarende lægemidler. Dette er således tilfældet med Læge
j'oreningens Medicinfortegnelse, som udgives af Den almindelige dansker. 
Lægeforening, og som indeholder oplysninger om næsten alle lægemidler, 
som sælges i Danmark. Sammenligninger mellem præparaterne lettes ved, 
at præparaterne er opstillet i bestemte terapeutiske grupper. Præparaterne. 
beskrives af producenterne, men artiklerne gennemgås af en uvildig redak., 
tionskomite. Lignende opslagsbøger er den finske Remedia Fennica, som 
udgives af en læge og indeholder oplysninger om næsten alle de lægemidler, 
der er i handelen, og den norske Resepthåndboken, som udgives af Norges 
Apotekerforening. Denne bogs værdi begrænses ved, at såvel indikations
angivelserne som oplysningerne om præparaterne er alt for kortfattede. I 
SYerige får lægerne årligt det synonymregister over farmaceutiske specia
liteter, som udgives af Apotekarsocieteten. Herved lettes sammenligninger 
mellem ensartede præparater, men oplysningerne om præparaterne er yderst 
kortfattede og ikke egnede som grundlag for den terapeutiske anvendelse. 
En særlig form for synonymregister, hvor lægemidlerne er inddelt i tera
peutiske grupper, og som også giver oplysninger om kemisk opbygning, na
tionale og internationale navne, er den danske Lægemiddelnavne og -form
ler, der udgives af Den almindelige danske Lægeforening. 

I Danmark får man naget udfØrligere oplysninger gennem de godkendte 
specialitetsannoncer, som i form af kartotekskort udkommer med tids
skrifterne Nordisk Medicin og Månedsskrift for praktisk lægegerning. 
Disse kartotekskort, der Iigesom ovennævnte Lægeforeningens Medicin
fortegnelse er baseret på en redaktion af producenternes oplysninger, synes 
at dække en del af behovet for praktisk orientering, idet de i kort og koncis 
form hurtigt bringer en række oplysninger om nye Iægemidler. 

I det finske tidsskrift, Finlands A potekartidning, kommer regelmæssigt 
oplysninger om nye lægemidler. Oplysningerne kan fås særskilt og kan 
samles til en opslagsbog. Også i det SYenske Liikartidningens lægemiddel-
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gives regelmæssigt korte redegørelser for nye, registrerede speci-

Af mere officiel karakter er de oplysninger, som findes i Pharmaconomia 
Danica, i hvilken den danske farmakopekommission giver oplysninger om 
præparater, der er optaget i farmakopeen og i den danske formelsamling, 
Dispensatorium Danicum. De enkelte lægemidler omtales kortfattet med 
hensyn til virkninger, kendte bivirkninger og i visse tilfælde endog bivirk
ninger, hvorom man kun har en vis mistanke, men som endnu ikke kan 
anses for endeligt dokumenteret, samt kontraindikationer. Da bogen kun 
omfatter de præparater, der er optaget i officielle monografisamlinger, om
tales medicinske specialiteter praktisk talt ikke. I Pharmaconomia Svecica, 
som udgives af Sveriges Lakarforhund efter gennemsyn af medicinalstyrel
sen, er medicinske specialiteter medtaget, men bogen udgives med lange 
intervaller. De seneste udgayer er fra henholdsvis 1953 og 1967. 

Endelig udgives der i de enkelte lande fortegnelser over samtlige registre
rede medicinske specialiteter. Heri findes oplysninger om sammensætning, 
dispenseringsformer, priser og udleveringshestemmelser, medens nær
mere medicinske oplysninger mangler. Disse specialitetsfortegnelser har 
navnlig interesse for apotekerne. Dette gælder også den af Det nordiske 
Farmakopenævn udgivne NFN-liste, der er en fortegnelse over NFN-navne, 
hvorunder er anfØrt de tilsvarende kemiske og udenlandske, officielle navne 
samt navnene på de registrerede specialiteter, der indeholder det pågæl
dende stof. 

Yærdien af de særtryk af artikler om lægemidler, som udsendes af 
fabrikanterne, er tidligere påpeget. Flertallet af de nordiske medicinalper
soner har imidlertid herudover adgang til en del tidsskrifter, i hvilke de 
kan fØlge udviklingen inden for deres respektive områder. Komiteen har 
ladet foretage en undersØgelse af omfanget af artikler om lægemidler i medi
cinske og farmaceutiske tidsskrifter i Danmark, Norge og Sverige.1 

UndersØgelserne har omfattet såvel tidsskriftsartikler, der omhandler 
nyere lægemidlers anvendelse, virkninger og bivirkninger, som tilsvarende 
artikler om ældre lægemidler. Undersøgelserne har koncentreret sig om d<
tidsskrifter, som må formodes at blive læst af flertallet af læger eller farma
ceuter. Man har også medtaget visse tidsskrifter fra industrien, i den ud
strækning disse puhlikationer - på trods af industriens propagandamæs
sige interesse- indeholder artikler med værdifuld oplysning. 

t Undersøgelsen dækker perioden 1/1-30/6 1965 for de danske tidsskrifter, Ugeskrift 
fot· Læger. Mimedsskrift for praktisk lægegerning og social medicin samt :-\ordisk 
:lledicin, og perioden 1/7 1964-30/6 1965 for det norske Tidsskrift for Den norske Læge
forening og de svenske, Svenska liikartidningen respektive Liikartidningen, Opuscnla 
:lledica, Svensk farmacevtisk tidskrift inklusive meddelanden från studieniimnden samt 
Farmaceytisk revy, endvidere meddelelser fra den s\·enske medicinalstyrelse, visse særskilt 
udsendte artikler og monografier samt følgende tidsskriJtter udgivet af lægemiddelin
dustrien: Farmakoterapi, :lledicinsk dokurnentation, Nytt og :-!yttigt, Panorama, Spectrum, 
Therapeutic Notes og Triangle. 
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Undersøgelsen viste, at adskillige værdifulde artikler publiceres og gØres 
tilgængelige for nordiske medicinalpersoner, dels artikler om nyere enkelt
stoffer, dels oversigtsartikler om grupper af lægemidler. Lægemiddelområ
det viste sig ved litteraturgennemgangen berørt i ialt over 200 meddelelser 
om primære iagttagelser eller af mere komparativ, men samtidig objektiv 
karakter. Rent farmakoterapeutisk information udgjorde en relativt beske
den del af undersøgelsesmaterialet, men der vil formentlig blive tale om 
en vis stigning i omfanget af denne litteratur. 

Lægemiddelområdet er givetvis ikke det eneste område inden for den 
medicinske sfære, hvor der sker en hurtig udvikling. Ligesom på andre 
områder er der her behov for efteruddannelse af medicinalpersoner, hvilket 
delvis må ske gennem fagpressen. For at aktivere denne efteruddannelse har 
der siden l. januar 1965 været oprettet et norsk institut for farmakoterapi, 
som fortlØbende fØlger lægemiddelområdet og afgiver rapporter i Tidsskrift 
for Den norske Lægeforening. En tilsvarende aktivitet udfoldes i den svenske 
Låkartidningen gennem de specielle lægemiddelnumre, som fra og med 
1965 udgives to til fire gange om året, og i den nyoprettede rubrik om læge
middelinformation i det danske Ugeskrift for Læger. 

Blandt svenske farmaceuter er der i mere end 10 år blevet udøvet en 
efteruddannelsesvirksomhed af en særlig, til dette formål nedsat komite så
vel ved særskilte meddelelser i de svenske farmaceutiske tidsskrifter som 
ved en relativt omfattende kursusvirksomhed. En lignende efteruddannelse 
af farmaceutisk personale har fundet sted i Norge, og der er af apoteks
afgifterne bevilget midler til formålet. I Finland har der i 1950-erne fundet 
nogen efteruddannelse af farmaceutisk personale sted, og i 1962 er der af 
apotekerforeningen, farmaceutforeningen og to videnskabelige farmaceu
tiske foreninger nedsat et særligt nævn, som hvert år har arrangeret efter
uddannelseskurser. Også i Danmark har der i de seneste år fundet en vis 
farmaceutisk efteruddannelse sted, og denne er i den seneste tid blevet 
aktiveret, således at der i 1966 og 196 7 er afholdt et betydeligt an tal kurser 
for farmaceuter. 

Stort set må man dog betegne efteruddannelsesvirksomheden på læge
middelområdet i de nordiske lande som utilstrækkelig. 

C. Komiteens overvejelser 

Det fremgår af det foranstående, at der står et righoldigt, men indholds
mæssigt noget varierende informationsmateriale til medicinalpersonernes 
rådighed. Ganske naturligt domineres det af oplysningerne fra fabrikan
terne, som har et godt og ofte det bedste kendskab til lægemidlerne, især 
når det gælder de nyeste, som de selv har været med til at udvikle. Fabri
kanterne har også stor interesse i at give en fuldstændig information om 

,, disse midler, således at de bliver rigtigt anvendt. Komiteen er af den op
fattelse, at denne informationsvirksomhed for størstedelen er af tilfreds-
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stillende faglig standard uanset producenternes primære interesse i gennem 
deres publikationer at fremme salget af egne produkter. De almindelige 
krav, som efter komiteens mening bør stilles til informationen, bØr være 
i overensstemmelse med det, der er angivet i kapitel V, G. Reklame. Des.
uden bØr der ved lanceringen af et nyt præparat gives en fyldig redegørelse 
bl. a. for kemisk sammensætning, farmakologi, medicinske virkninger, indi
kationer og bivirkninger. Herudover bØr oms.tændigheder, der er af væsent
lig betydning for lægemidlets anvendelse, særligt fremhæves. Dette gælder 
for eksempel i tilfælde, hvor opmærksomheden især bØr henledes på visse 
bestemte bivirkninger. I andre tilfælde bØr kræves oplysning f. eks. om for
giftningsfare, om særlige forholdsregler ved behandling af eventuel forgift
ning samt om ris.iko for tilvænning. 

Det forhåndenværende informationsmateriale er imidlertid så stort og så 
varierende i kvalitetsmæssig henseende, at det for den enkelte læge eller 
farmaceut er meget vanskeligt at danne sig et samlet indtryk af de i hande
len værende lægemidler og på tilfredsstillende måde vurdere de enkelte 
oplysninger i forhold til hinanden. Det er særlig vanskeligt til stadighed at 
skulle holde denne viden a jour, og det kræver en betydelig personlig ar
bejdsindsats af hver enkelt medicinalperson, hvis dette skal lykkes. Herud
over må det understreges, at emnet er så omfangsrigt og oplysningskilderne 
så mange, at alle i det daglige arbejde har brug for overskuelige og aktuelle 
publikationer til støtte for hukommelsen. 

Komiteen Ønsker på dette sted at henlede opmærksomheden på, at den 
rette udnyttelse af lægemidlerne også er af væsentlig samfundsøkonomisk 
betydning. Store belØb er således blevet sparet ved, at sygehusenes kapacitet 
er forøget, ved at indlæggelsestiden i mange tilfælde er nedsat betydeligt 
bl. a. som fØlge af den rigtige anvendelse af nye lægemidler. Det må også 
erindres, at det offentlige yder meget betydelige tilskud til nedsættelsen af 
prisen på lægemidler. I Danmark belØber det sig således alene til mere end 
150 millioner kroner årligt. Det fremgår heraf, at der er en klar offentlig 
interesse i, at de receptudstedende læger til enhver tid er i besiddelse af de 
bedst tænkel1ge oplysninger om lægemidlerne. 

Selv om komiteen erkender, at det eksisterende informationsmateriale 
er righoldigt, at mange muligheder udnyttes for at give medicinalpersoner 
et nuanceret billede af markedsforholdene, og at der ofres betydelige 
beløb og megen arbejdskraft på at dække behovet på oplysningsområdet, 
må det konstateres, at forholdene ikke er tilfredsstillende. 

Den oplysningsvirksomhed, der er særligt behov for, kan deles i fØlgende 
tre grupper: 

1. Håndbøger, der giver en sammenlignende og objektiv vurdering af de på 
markedet værende lægemidler. 

2. Oversigtsartikler, der giver en dyberegående undersøgelse af forholdene 
inden for de enkelte lægemiddelgrupper. 

3. En systematisk efteruddannelse af medicinalpersoner. 
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Hvad angår håndbØger, finder komiteen, at en god oplysningskilde af 
denne art er den af Council on Drugs under American Medical Association 
årligt udgivne publikation »New Drugs». I denne bog samles lægemidlerne i 
bestemte velafgrænsede terapeutiske grupper. Hvert kapitel indledes med 
en kort beskrivelse af hovedvirkningen af de i gruppen optagne lægemidler, 
hvorefter der fØlger en ligeledes kortfattet og kritisk beskrivelse af de en
kelte midler i gruppen, idet vægten er lagt på sammenligning mellem de 
beslægtede lægemidlers virkning. Derefter fØlger afsnit, som alt efter for
holdene kan være mere eller mindre udfØrlige, om de omtalte præparaters 
bivirkninger og om de forsigtighedsregler, der bØr iagttages ved anven
delsen. Endelig afsluttes de enkelte afsnit med en detaljeret gennemgang af 
de senest fremkomne lægemidler inden for gruppen. Der gives her udfØrlige 
oplysninger om det virksomme indholdsstofs kemiske sammensætning 
(strukturformel), dets virkning og anvendelse, bivirkninger, særlige forsig
tighedsregler, dosering og de dispenseringsformer (injektionsvæsker, tablet
ter osv.) og styrker, h \'o ri præparatet er tilgængeligt. 

Bogen anvendes imidlertid kun i ringe udstrækning af praktiserende læger 
i de nordiske lande, da præparatudvalget her er en del anderledes, og da de 
navne, præparaterne anvendes under, for en stor dels vedkommende er 
anderledes end de i de nordiske lande kendte navne. Komiteen erkender, at 
de nordiske lande end ild(e i fællesskab har ressourcer, hverken økonomisk 
eller personalemæssigt, til at udarbejde et tilsvarende værk over de i Norden 
forhandlede lægemidler. 

De tidligere omtalte bøger såsom den danske Lægeforeningens Medicin
fortegnelse og den norske Resepthåndboken ville efter komiteens opfat
telse vinde betydeligt i værdi, såfremt de opbygges efter tilsvarende prin
cipper som New Drugs. Komiteen er klar over de betydelige praktiske 
vanskeligheder, dette indebærer, idet disse bØger i dag i stor udstrækning 
finansieres af lægemiddelproducenter. Såfremt der ved udarbejdelsen læg
ges mere vægt på en vurdering og fremhævelse af enkelte lægemidlers virk
ning i forhold til andre, må producenternes interesse i udarbejdelsen for
modes at blive væsentligt mindre. 

Objektiv information om forskellige lægemiddelgrupper gives som om
talt allerede i en vis udstrækning i form af ouersigtsartikler i forskellige 
medicinske tidsskrifter, men komiteen finder, at denne virksomhed er så 
vigtig, at den bør udvides og effektiviseres gennem skabelse af el nordisk 
samarbejde. 

Artikler af den pågældende type stiller store krav både til ekspertise og 
arbejdsindsats hos dem, som skal skrive artiklerne. Der fordres ofte et 
meget omfattende litteraturstudium for blot at skrive en enkelt artikel. Da 
den kreds af personer, som er egnet til at skrive sådanne oversigtsartikler, 
er meget begrænset, og da disse personer også har andre store ~rbejdsop
gaver, er det Ønskeligt, at de udnyttes så rationelt som mulig!. I denne for-
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bindelse stiller komiteen imidlertid store forventninger til den personale
forstærkning, SOJ11 uddannelsen af kliniske farmakologer gennem den fore
slåede nordiske lægemiddelfond skulle medføre, jfr. kapitel VIII. 

Artikler af den her omhandlede art vil have stor betydning, idet der her
igcnnem foretages en ofte dybtgående sammenligning mellem forskellige 
præparater med samme, ensartet eller tilsvarende virkning. Ved denne form 
for oplysningsvirksomhed får lægen lejlighed til at stifte bekendtskab med 
og vurdere, hvorledes eksperter inden for området bedømmer den seneste 
udvikling, og hvilket lægemiddel det fra autoritativ side anbefales at anven

de i det enkelte sygdomstilfælde. 
De foran nævntc informationskilder er imidlertid ikke tilstrækkelige. 

Det er nødvendigt, at der organiseres en regelmæssig efteruddannelse af 
medicinalpersoner i et betydeligt større omfang, end det hidtil har været til
fældet. Komiteen anbefaler, at myndighederne tager initiativ hertil, og at 
der etableres et snævert samarbejde mellem universiteterne (højskolerne), 
sundhedsmyndighederne og de faglige organisationer til løsning af denne 

vigtige opgave. 
Det er klart, at efteruddannelse af læger, dyrlæger, tandlæger og farma-

ceutisk personale må have forskelligt sigte. Lægerne har således behov 
for efteruddannelse inden for mange forskellige områder, hvoraf lægemid
lerne kun er et enkelt, men vigtigt felt, hvor hovedvægten må lægges på en 
orientering om de seneste kliniske iagttagelser og de slutninger, der kan 
drages heraf vedrørende lægemidlernes virkning og anvendelse. 

Det farmaceutiske personales behov for efteruddannelse vedrører over
vejende lægemidlerne. Farmaceuterne må således besidde et dybtgående 
kendskab til alle forhold inden for hele det lægemiddelsortiment, som er 
til rådighed, således at de med rette kan betragtes som lægemiddelspecia
lister. Komiteen ønsker i denne forbindelse særligt at fremhæve betydningen 
af efteruddannelse af det på apotekerne beskæftigede farmaceutiske per
sonale, således at dette er i stand til at give de lokale læger en objektiv og 
stadig ajourført lægemiddelinformation. Komiteen henleder endvidere op
mærksomheden på, at det er vigtigt, at der på sygehusapotekerne findes 
veluddannet farmaceutisk personale, idet der her er mulighed for at skabe 
og opretholde den snævrest mulige kontakt mellem læge og farmaceut, og 

da det er her, de nye lægemidler fØrst anvendes. 
Komiteen mener, at en regelmæssig efteruddannelse af læger og det far

maceutiske personale er af den største betydning, og det er komiteens opfat
telse. at der fra samfundets side bør in:Prksættes sådanne foranstaltninger, 
at efteruddannelsen af de nævnte medicinalpersoner effektiviseres. Efter
uddannelsespfirgsmålet er efter komiteens opfattelse så Yæsentligt, at de 
dermed forbundne problemer bør gøres til genstand for en særskilt under
søgelse, som man har anset for at ligge uden for Nordisk lægemiddelkomitt~s 

kommissorium. 



88 

Såfremt det farmaceutiske personale uddannes på den rette måde, skabes 
der mulighed for, at lægerne på apotekerne kan få den under A. omtalte 
information, og navnlig den tværgående og sammenlignende information, 
som der er et så udpræget behov for. 

Det er under komiteens arbejde blevet diskuteret, om man kan samle 
alle de kræfter, der i de nordiske lande må formodes at være interessere! i en 
saglig lægemiddelinformation, i en nordisk sammenslutning for lægemid
delinformation. De interesserede parter er bl. a. sundhedsmyndighederne, de 
faglige organisationer for medicinsk, odontologisk, veterinært og farmaceu
tisk personale samt lægemiddelproducenterne (herunder såvel fabrikanter 
og importører som apotekere). En sådan sammenslutning kunne yde værdi
fulde bidrag til saglig fællesnordisk information. Komiteen har imidlertid 
ikke ment at kunne gå ind for forslaget, fordi det vil være forbundet med 
store vanskeligheder at koordinere de forskellige interesser på nordisk plan. 
Vanskelighederne er for store allerede for hvert enkelt land for sig. De af 
komiteen anbefalede foranstaltninger vedrørende registrering m. v. vil imid
lertid, såfremt de gennemføres som foreslået, i lØbet af en kortere årrække 
gøre det lettere at etablere en fællesnordisk indsats på oplysningsområdet. 
Komiteen anbefaler stærkt, at de enkelte landes faglige organisationer, der 
i dag står som ansvarlige udgivere af publikationer vedrørende lægemidler, 
ved samarbejde med fabrikanter, sundhedsmyndigheder og universitets- · 
institntioner undersøger de praktiske muligheder for først på nationalt og 
senere på fællesnordisk plan at udgive bØger, der giver sammenlignende 
oplysninger om de i handelen værende lægemidler. Komiteen anbefaler i 
øvrigt de pågældende organisationer og myndigheder nøje at overvåge ud
viklingen, idet en fælles nordisk oplysningsvirksomhed naturligvis vil være 
en betydningsfuld rationalisering. 

Kapitel VID. Lægemiddelforskning 

A. Baggrund 

IfØlge Nordisk Råds rekommandation nr. 12/1962 påhviler det Nordisk 
lægemiddelkomite at undersøge spørgsmålet om etablering af et nordisk 
samarbejde vedrørende bl. a. forskning på lægemiddelområdet. Det fremgår 
af det materiale, som ligger til grund for rekommandationen, at det næppe 
har været hensigten, at undersØgelsen skulle sigte mod en samordning af 
hele den forskning af meget varierende karakter, som kan anses for at være 
lægemiddelforskning. Tanken synes fØrst og fremmest at have været den, at 
undersøgelsen skulle koncentrere sig om spørgsmål, som vedrører den rette 
og sikre udnyttelse af lægemidler, men selv med denne indskrænkning bli
ver der et stort og meget forskelligartet forskningsområde tilbage. For at 
belyse dette skal i det fØlgende de forskellige trin i et lægemiddels tilblivelse 
skitseres. 

I begyndelsen kræves et ofte omfattende kemisk forslmingsarbejde. Det 
kan således dreje sig om udarbejdelse af nye syntese- og analysemetoder, 
strukturbestemmelser og fasts:~ttelse af andre fysiske og kemiske data osv. 
For så vidt angår naturprodukterne, bliver det ofte aktuelt at udarbejde 
specielle adskillelses- og ekstraktionsmetoder, og i visse tilfælde kan meto
der for forædling og rensning spille en afgørende rolle. 

Danset på hvilken måde et stof er fremkommet, må der finde indgående 
farmakologiske, toksikologiske og kliniske undersøgelser sted, fØr stoffet 
kan overgives til almindelig anvendelse som lægemiddel. Såfremt et stof ved 
indledende forsøg har vist sig at indebære terapeutiske muligheder, gennem
går det sædvanligvis fØlgende procedure, før det tages i almindelig anven
delse: 

Stoffets virkningsmekanisme undersøges, og der udfØres dyreforsøg for 
at analysere stoffets indvirkning på de forskellige legemsfunktioner. Stof
fets optagelse i organismen, dets fordeling i de forskellige væv og legems
væsker samt udskillelsesforholdene undersøges. Endvidere undersøger man, 
hvilke nedbrydningsprodukter der opstår i organismen. 

I forsøg på dyr, der oftest omfatter 3-4 forskellige dyrearter, undersøges 
stoffets terapeutiske effekt og dets toksicitet (giftighed). Ved mikroskopi af 
forsøgsdyrenes organer undersøges, hvor risikoen for den toksiske effekt er 
størst. Disse forsøg gøres dels med store doser over et kort tidsrum (akut 
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toksicitet), dels med mindre doser over et længere tidsrum (kronisk toksi
citet). 

Ved indgift på drægtige dyr undersøges, om stoffet har fosterbeskadi
gende (teratogen) effekt. 

Det undersøges, om kombination af stoffet med visse allerede benyttede 
lægemidler kan forøge risikoen ved stoffets indgift eller nedsætte, respek
tive ophæve dets effekt. Forholdet mellem den terapeutiske og den toksiske, 
respektive dØdelige dosis fastlægges. 

HYis stoffet efter at have gennemgået omfattende dyreforsØg skØnnes 
at være i besiddelse af sådanne terapeutiske egenskaber og så ringe toksisk 
effekt, at det må formodes at have yærdi som lægemiddel, påbegyndes 
indgift på mennesker. De indledende forsØg foretages sædvanligvis med fri
villige forsøgspersoner og med meget små begyndelsesdoser. De egentlige 
kliniske forsøg ndfØres praktisk taget altid på sygehusafdelinger, hvor 
man har spcciel erfaring med de sygdomme, som det pågældende stof skØn
nes virksomt mod. 

Når samtlige forsØg er afsluttet, og fremstillcren skØnncr, at præparatet 
kan anvendes terapeutisk, udarbejdes en rapport, der i næsten alle lande 
overgives til en speciel kommission, der indstiller til vedkommende lands 
sundhedsmyndighed, om det skønnes rimeligt at lægemidlet overgives til 
almindelig anvendelse og dermed kan forhandles på apotekerne. 

SidelØbende med de farmakologiske, toksikologiske og kliniske nnder
søgelser foregår der en farmaceutisk forskning, der har til formål at finde 
frem til den lægemiddelform, der passer bedst for den pågældende substans. 
Det drejer sig ikke alene om at finde frem til den tilberedningsform, der 
giver den mest hensigtsmæssige absorption, men også den bedste holdbarhed 
og den mest bekvemme måde at indtage stoffet på. 

Selv efter at stoffet er taget i almindelig anvendelse, må resultatcrnc af 
pr.:epar:-1tets anvendelse fØlges. 

I fØrste instans gælder det om at kontrollere, om der opstår alvorlige 
bivirkninger, der ikke er iagttaget ved de første undersøgelser, som ifØlge 
sagens natur kun kan omfatte et begrænset antal personer. Der skal her 
erindres om, at der findes bivirkninger, der, uanset at de optræder med 
så ringe frekvens som f. eks. l: 50.000, er så alvorlige, at de, når de kon
stateres, må medfØre en ny vurdering af spørgsmålet om stoffets anvende
lighed. Det er klart, at sådanne bivirkninger fØrst kan observeres, når stof
fet har været benyttet gennem længere tid af et meget stort antal personer. 

Det er ligeledes klart, at såfremt der kun er ringe forskel på det nye stofs 
terapeutiske effekt og dets bivirkninger sammenlignet med lignende stof
fer, der allerede er i handelen, kræves der et meget stort sammenlignings
grundlag, fØr man kan bedømme det nye stofs plads i terapien. 

Som eksempel på lægemiddelforskningens natur og problemer skal der i 
det fØlgende kort redegøres for fremkomsten af penicillin. 

, ." • ; <?&eeli ø w&: ø , rfs e- e ,..,.._, 
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I 1929 opdagede Alexander Fleming, at skimmelsvampen Penicillinum 
notatum producerede et stof, der havde dræbende effekt på visse sygdoms
fremkaldende bakterier, i fØrste række stafylokokker. Fleming havde for
inden beskrevet, hvorledes visse biologiske stoffer, bl. a. tårevæsken, havde 
en bakteriedræbende effekt, men det stof, der produceredes af skimmel
svampen, overgik i effektivitet alle andre stoffer. 

Disse undersøgelser, der foregik på et videnskabeligt institut i England, 
havde fra begyndelsen rent videnskabelig karakter og er et typisk eksempel 
på den såkaldte grundforskning. Næste trin, at fremstille det virksomme 
stof penicillin i så store mængder, at det kunne prØves og eventuelt an
vendes i sygdomsbehandlingen, skulle vise sig at være betydeligt vanske
ligere på grund af penicillinets ubestandige karakter, der bl. a. bevirkede, at 
det hurtigt Ødelagdes ved ekstraktion med de sædvanligt anvendte ekstrak
tionsmetoder. 

Bl. a. på grund af mangel på kapital samt på egnede medarbejdere, i 
første række svampeeksperter, biokemikere, farmaceutisk uddannet perso
nale og klinikere, lykkedes det ikke Fleming at fremstille penicillin i så 
store mængder, at effektiv behandling kunne iværksættes. 

I virkeligheden forblev Flemings opdagelse upåagtet, indtil den anden 
verdenskrig 10 år senere skabte et stærkt forøget behov for bakteriedræ
bende stoffer. Hermed begyndte den såkaldte målforskning inden for peni
cillinet. 

Ved samarbejde mellem en gruppe engelske forskere under ledelse af 
Florey og Chain, amerikanske videnskabsmænd og ledere af kommercielle 
institutter lykkedes det i de fØlgende år at udarbejde en fremstillingsmåde 
for penicillin, hvorved det kunne fremstilles industrielt i et rimeligt kvan
tum "h til en overkommelig pris. Det har senere vist sig, at penicillin kan 
fremstilles syntetisk, men Økonomisk har den syntetiske fremstilling af 
penicillin ikke kunnet konkurrere med fremstillingen ved hjælp af skim
melsvamp. 

Det oprindeligt fremstillede penicillin anvendes stadig i stor udstræk
ning. men talrige nye varianter er fremkommet. Her skal blot nævnes de 
vigtigste: 

Det uprindelige penicillin, benzyl-penicillinet, Ødelægges let af mavesyren 
og bør derfor indsprøjtes. Ved ændringer af penicillinmolekylet er det lykke
des at fremstille syreresistente penicilliner, som er bedre egnet til at indgives 
i form af tabletter eller miksturer. 

Andre varianter er de protraheret virkende penicilliner til indsprØjtning, 
hvor virkningen af en enkelt indsprøjtning holder sig i et par uger. 

Penicillin blev længe anset for at være et ganske ufarligt stof, og endnu 
er det set i relation til penicillinets kolossale udbredelse et af vore mest 
ufarlige lægemidler. Efterhånden er der dog fremkommet meddelelser om, 
at også penicillin kan give anledning til bivirkninger - i enkelte tilfælde 
endog dØdeligt forlØbende. Næsten alle penicillinets bivirkninger skyldes 
overfølsomhed. De mildeste i form af feber og udslæt, de alvorligste i form 
af dødeligt forløbende anafylaktiske chok. Hyppigheden af lettere penicillin
bivirkninger angives at være 2--5 <!c, antallet af dødeligt forlØbende ca. l pr. 
1 million indsprøjtninger. 

En anden ulempe er visse bakteriers evne til at tilpasse sig over for peni
cillinet: udviklingen af de såkaldte resistente stammer, specielt inden for 
gruppen af stafylokokker. Den senere målforskning har navnlig koncentre-
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ret sig om fremstillingen af penicillinpræparater, der kan bekæmpe 
cillinresistente stafylokokstammer. 

Efter at penicillinets formel var opklaret, lykkedes det af 
kærnen:. at fremstille en række halvsyntetiske penicillinpræparater, der 
virksomme ikke alene mod penicillinresistente stafylokokstammer, men 
så mod andre bakterier, der hidtil har været upåvirkelige af 
handling. 

Endnu - ca. 40 år efter penicillinets fremkomst - fortsætter 
forskningen, ikke blot m. h. t. penicillinets virkning og bivirkninger, men 
fremstilles stadig nye penicillinpræparater med det formål at nedsætte 
koen ved dets anvendelse og at udstrække indikationsområdet. , 

Endelig må det fremhæves, at opdagelsen og fremstillingen af penicillinø 
satte en helt ny epoke i gang: udforskningen af antibiotika. Her skal 
nævnes fremstillingen af streptomycin mod tuberkulose og kloramfenikol 
tetracyklin mod andre bakterielle infektioner. 

B. lnstitutioner og virksomheder, der driver lægemiddelforskning 

Lægemiddelforskning foregår i vore dage såvel på offentlige f 
institutter og -klinikker som i industriens laboratorier, og ofte er 
lingen af et nyt lægemiddel et resultat af et intimt samarbejde mellem 
fentligt og privat ansatte forskere. Generelt må det siges, at de offentlige 
institutter væsentligt beskæftiger sig med grundforskning, medens indu
striens forskning både omfatter grundforskning og i særlig grad målforsk
ning. 

De vigtigste statslige institutioner, der beskæftiger sig med lægemiddel
forskning, er: De medicinske og odontologiske fakulteters farmakologiske 
institutter, de farmaceutiske institutter, veterinærhØj skolernes farmako
logiske institutter, de statslige kontrollaboratorier samt en vanskeligt af
grænselig gruppe af sygehusafdelinger, som driver et ikke uvæsentligt 
klinisk-farmakologisk forskningsarbejde af mere praktisk natur. Lægemid
delforskning sker også i en vis udstrækning ved andre universitetsinstitu
tioner end de her nævnte, navnlig ved visse kemiske institutioner. 

Til en mere speciel gruppe statsinstitutioner hØrer Statens Bakterio
logiska Laboratorium i Sverige, Statens Institut for Folkehelse i Norge samt 
Statens Seruminstitut i Finland og i Danmark. Disse institutioner beskæf
tiger sig med produktion af sera og vacciner, og de driver i lighed med de 
Øvrige statsinstitutioner grundforskning, men herudover også målforskning. 

Langt den største del af målforskningen hviler som ovenfor nævnt på 
industrien, men det skal pointeres, at målforskningen i hØj grad bygger på 
og er afhængig af offentliggørelsen af resultaterne af den grundforskning, 
der er sket ved de offentlige institutter. Også ved de nationale apoteker
foreningers laboratorier foregår en vis forskning; denne tager dog væsent
ligst sigte på farmaceutisk-teknisk udformning og udvikling af lægemidler. 

Den nuværende kliniske lægemiddelforskning finder næsten udelukkende 

'-IYgehuse. Hovedparten af denne forskning består af kliniske under
Ø nye lægemidler i samarbejde med de medicinalfabrikker, som 

hensigt at lancere de nye præparater. 

C. K)inisk lægemiddelforskning - et område med nye perspektiver 

SoJD. nævnt i foranstående, finder der for tiden en omfattende klinisk 
Iaege:rniddelforskning sted i form af klinisk undersøgelse af nye lægemidler. 
J'ftleressen og behovet for en forskning af denne art er blevet stadigt større 
i de senere år. Samtidig er der blevet udviklet metoder, som muliggør en 
sikrere bedømmelse af resultaterne. Trods de store fremskridt, som er gjort 
_f.eks. udviklingen af de såkaldte dobbelte blindforsØg

1
, som efterhånden 

i adskillige tilfælde er blevet standardmetode for undersøgelse af nye læge
:rnidler- står man formentlig kun på tærsklen til en udvikling inden for et 
stort forskningsområde. Denne antagelse er først og fremmest baseret på de 
øgede muligheder for samarbejde mellem de teoretiske og de kliniske viden
skaber. Det teoretiske grundlag for bedømmelsen af lægemidlers virkninger 
og bivirkninger er blevet mere omfattende, idet antallet af kliniske under
søgelser, som kan gennemføres med eksakte målemetoder, er blevet forøget. 

Biokemiske og farmakologiske undersøgelser har også vist store individu
elle variationer mellem forskellige menneskers evne til at omsætte og ned
bryde visse lægemidler. Et eksempel herpå er tuberkulosemidlet Isoniazid, 
som omsættes med meget forskellig hastighed hos de enkelte patienter, 
hvilket umiddelbart påvirker på den ene side den nødvendige og på den 
anden side den forsvarlige dosering. Et andet fænomen, som stærkt påvirker 
doseringen, er opdagelsen af, at visse lægemidler, levneds- eller nydelses
midler ikke blot hæmmer eller stimulerer effekten, men også omsætningen 
og nedbrydningen af et andet eller andre lægemidler. BL a. for at undgå, at 
disse effekter medfØrer alvorlige komplikationer, er det vigtigt at udbygge 
og forfine analyser af blodkoncentrationen af de pågældende lægemidler. 

Den moderne datateknik giver endelig nye og meget lovende muligheder 

for den kliniske lægemiddelforskning. 
Nogle eksempler på typiske opgaver inden for den kliniske lægemiddel-

forskning er nærmere beskrevet i bilag 14. Følgende pro jekter er behandlet: 
l. Risikoen for opståelsen af blodprop ved anvendelsen af perorale anti-

konceptionelle midler. 
2. Antiarytmi-midlers indvirkning på dødeligheden ved akut hjertein-

farkt. 
3. Narkosemidlers bivirkninger. 

1 
Ved doboolte blindfol'sØg forstås en særlig type klill!i:ske undersøgelser, der i videst 

muligt omfang tilsigter at udelukke såvel patienternes oom lægens subjektive vurdering 
af den del af effekten, som skyldes behandlingens suggestive virkning. 
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4. Bakterieforekomster i urinen uden kliniske symptomer hos gravide 
betydningen heraf samt muligheden for behandling med antibiotika. 

5. Langtidsantikoagulationsbehandling af patienter med blodprop 
hjernen. 

D. Omkostningerne ved Iægemiddelforskning 

Lægemiddelforskning er kostbar. Udgifterne afholdes dels af det 
lige, dels - og for størstepartens vedkommende - af industrien. De 
lægemiddelproducerende virksomheder i verden angiver1, at deres 
ningsudgifter andrager ca. 10 % af deres samlede omsætning. Foreningen 
danske Medicinfabrikker (MEF A) angiver i overensstemmelse hermed i 
årsberetning for 1966, at foreningens medlemmer, som er de 8 
danske medicinproducerende Yirksomheder, i 1966 brugte ialt ca. 32 
kr. til forskning. 

En væsentlig årsag til industriens store forskningsudgifter er vans 
heden ved at forudsige, hvilke stoffer der kan blive værdifulde som 
midler. Dette betyder, at industrien må fremstille en stor mængde nye 
fer i håbet om, at der blandt disse er et eller flere med værdifulde 
skaber. 

Som regel fremkommer de nye stoffer nu ved syntese af helt nye kemiske 
substanser. Disse gennemgår en serie snccessivt skærpede undersøgelser: 
fra de fØrste simple, men relativt grove farmakologiske prØver over mere 
grundige og forfinede farmakologiske og toksikologiske analyser til den 
endelige kliniske undersøgelse. Medens undersØgelserne står på, sker der 
derfor en successiv kassation af et stort antal af de fremstillede stoffer på 
grund af manglende virkning, for hØj toksicitet eller alvorlige bivirkninger, 
og undersøgelserne kan derfor være meget kostbare. 

Nogle tal kan belyse dis,se forhold. Det har vist sig, at mindre end et ud af 
hvert tusinde til formålet fremstillede stoffer er anvendeligt som lægemiddeL 
Som et eksempel på størrelsesordenen af omkostningerne kan nævnes, at 
den gennemsnitlige udgift til fremstilling af et nyt farmaceutisk præparat 
i U.S.A. steg fra 75.000 dollars til 875.000 dollars i perioden 1948-1961.2 
En så omfattende forskning kan derfor kun drives af de største virksom
heder, og den forskning, der finder sted ved de mindre virksomheder, må blive 
meget begrænset; flere af de sidstnævnte virksomheder beskæftiger sig over
hovedet ikke med forskning. Naturligvis må industrien søge at få dækning 
for de udgifter, der er investeret i forskningen. Bestræbelserne sættes derfor 
ofte ind på områder, der på kort sigt kan forventes at give udbytte, men som 
på den anden side måske har mindre principiel betydning; dette gælder 

1 Die Pharmazeutische Industrie, bd. 25, s. 436, 1963. 
2 

Problems Facing the Research-Based Pharmact>utical Industry. Pharma Information, 
Basel, Marts 1966, s. 42. 
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f •. eks·· fremstilling af nye stoffer, som kemisk kun adskiller sig lidt fra 
t'al.lerede kendte, virksomme stoffer. Selv små ændringer, som f. eks. af par
tik~lstørrelsen, kan dog indebære store gevinster i form af større effektivitet 
og i visse tilfælde føre til mindre forekomst af bivirkninger eller lignende. 

Af en undersøgelse, der blev foretaget i 1963 af den svenske Statens medi
cinska forskningsråds kommitte for lakemedelsforskning, fremgår, at 
størstedelen af den egentlige lægemiddelforskning i Sverige drives og be
kostes af lægemiddelindustrien. 

Beregninger over de samlede omkostninger ved egentlig klinisk læge
middelforskning foreligger ikke. En sådan beregning må altid blive behæftet 
med stor usikkerhed, idet de normale omkostninger ved sygehusdriften og 
direkte forskningsudgifter vanskeligt lader sig adskille. Det er imidlertid 
klart, at i forhold til det samlede medicinforbrug vil selv beskedne tilskud 
til speciel forskning på dette område give mulighed for at lØse væsentlige 
problemer. Det kan således til eksempel nævnes, at de fem forskningspro
jekter, som er nævnt i afsnit C, tilsammen kan antages at medfØre en udgift 
på ca. 400 000 (d.) kr. til engangsforanstaltninger og ca. 500 000 (d.) kr. i 
årlige lØbende udgifter i den kortere årrække, projekterne står på. 

E. Komiteens overvejelser og forslag 

Under behandlingen af det medlemsforslag om fælles kontrol med !æge
midler, som blev afgivet til Nordisk Råd, og som ligger til grund for rekom
mandationen, blev der fra norsk side fremsat Ønske om at undersØge mulig
hederne for at oprette en fællesnordisk institution med planlæggende og 
rådgivende funktioner med hensyn til klinisk gennemprøvning af nye mid
ler. Institutionen kunne endvidere medvirke til tilvejebringelsen og formid
lingen af saglig oplysning om anvendelsen af lægemidler. 

SpØrgsmålet om etableringen af et nordisk samarbejde på lægemiddel
forskningens område har været genstand for en indgående diskussion i 
komiteen, og diskussionen har navnlig koncentreret sig om, hvilket forsk
ningsfelt et sådant samarbejde burde omfatte. Komiteen mener, at udvik
Iingen på lægemiddelområdet stiller lægemiddelkontrollen over for store 
problemer. Disse kunne delvis lØses ved, at man sætter ind med en mere 
intensiv forskning på de kemiske, farmaceutisk-tekniske og dyreeksperi
mentelle felter, som vedrører kontrollen. Udgifterne til oprettelse af det 
foreslåede fællesnordiske lægemiddelinstitut ville utvivlsomt blive meget 
betydelige, medens en udbygning af de bestående laboratorier lettere kan 
dimensioneres i takt med udviklingen. Selv om visse gevinster er mulige 
gennem fælles nordiske indsatser på dette område, er dog fordelene imod de 
nationale forskningsindsatser ikke så åbenbare, at komiteen mener, at 
kunne anbefale oprettelsen af det nævnte institut. 
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Grundforskning af toksikologisk og farmakologisk art hØrer efter komi

teens opfattelse til den type forskning, som regelmæssigt bØr foregå ved 
universitetsinstitutioner og læreanstalter. Hertil kommer, at rekruttering af 
kvalificeret arbejdskraft er den vigtigste faktor til bestemmelse af, om virk
somhed af denne art bliver fremgangsrig eller ikke, og denne rekruttering 
sker på den mest smidige måde ved de nævnte institutioner. Størstedelen af 
målforskningen, som har til formål at udvikle nye lægemidler, turde også 
i fremtiden antages at kunne varetages på passende måde af industrien. 

Der findes imidlertid et særligt område, som for tiden ikke varetages til
fredsstillende hverken af industrien eller af de eksisterende offentlige insti
tutioner. Der tænkes her på den del af farmakologien, som beskæftiger sig 
med lægemidlers effektivitet og bivirkninger på mennesker, den såkaldte 
kliniske farmakologi. På dette felt savnes i hØj grad en større forsknings
indsats, og det er komiteens opfattelse, at netop her kunne et nordisk sam-

arbejde være udbytterigt. 
En af grundene til, at der specielt på dette område er et så stort behov for 

en forøget forskningsindsats, er, at den endelige bedømmelse af et !æge
middels effektivitet afvejet mod dets bivirkninger - som tidligere påpeget 
- ofte først kan foretages, efter at lægemidlet i længere tid har været 
overgivet til almindelig anvendelse i sygdomsbehandlingen. Det kan ikke 
forventes, at industrien fortsætter kostbare undersøgelser af denne art for 
de præparaters vedkommende, der allerede er accepteret af det offentlige. 

Herudover er der i hØj grad et behov for sammenlignende undersøgelser 
over mere eller mindre nærtbeslægtede præparater med samme indikation, 
dvs. beregnet til behandling af den samme sygdom, og sådanne undersøgel
ser bØr foretages uafhængigt af industrien. Sammenligningerne må, specielt 
for så vidt angår sygdomme af mere langvarig art, foretages mellem flere 
forskellige præparater, med forskellige doseringer og på et meget stort 
patientmateriale. Opgaven er ikke blot at registrere lægemidlernes effektivi
tet over for den pågældende sygdom, men også bivirkningsfrekvensen og 
arten af de bivirkninger, der optræder. Undersøgelser af denne art er en del 
af den kliniske farmakologs arbejdsområde, og behovet for disse under
søgelser understreger igen en almindelig anerkendt nødvendighed af en 

udbygning af den kliniske farmakologi. 
Den væsentligste årsag til, at der på den kliniske farmakologis forsk-

ningsområde er så stort et behov for en øget indsats, er, at der i de sidstc 
årtier i et stadigt voksende tempo er kommet nye stærktvirkende lægemidler 
på markedet. Samtidig med, at man ved anvendelsen af disse har øget 
chancen for helbredelse af en lang række sygdomme, har man øget risikoen 
for, at der under sygdomsbehandlingen opstår skadevirkninger. Selv om det 
ikke er muligt helt at sikre sig imod, at lignende ulykker som talidomid
katastrofen opstår igen, er det komiteens opfattelse, at man ved en øget 
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forskningsindsats på den kliniske farmakologis område og ved at etablere 
en effektiv efteruddannelse af lægerne kan bidrage væsentligt til en be
grænsning af risikoen. 

Flere af disse problemer egner sig udmærket for et nordisk samarbejde. 
Et eksempel herpå er en nordisk samarbejdsgruppe for medikamentel be
handling (kemoterapi af cancer), som har eks isteret i 3 år, og som viser 
betydningen af at have et tilstrækkeligt stort patientmateriale til disposition 
ved prØvning af lægemidler og understreger mulighederne for at udnytte et 
nordisk samarbejde på dette område. I denne samarbejdsgruppe deltager 
læger fra ca. 15 sygehuse i Finland, Norge og Sverige. Arbejdet har hidtil 
koncentreret sig om kemoterapi af brystcancer. I en del tilfælde, hvor bryst
cancer er blevet lægt efter kirurgisk behandling, har man konstateret til
bagefald efter nogen tid. Man vil nu undersøge, om kemoterapi kan forbedre 
prognosen. Intet sygehus i Norden har tilstrækkelig stort patientmateriale 
til alene at kunne lØse dette spørgsmål inden for en overskuelig tid, men ved 
den samordning, som arbejdsgruppen iværksætter, regner man med i lØbet 
af få år at kunne opnå resultater, der kan bearbejdes statistisk. 

Klinisk farmakologisk forskning kan i princippet sættes i gang umiddel
bart, men mulighederne begrænses af de ofte store omkostninger, der er for
bundet med disse undersøgelser. En begrænsende faktor er endvidere 
mangelen på tilgang af personer, som har interesse, tid og evne til at lede 
undersøgelserne. I hvert land findes der kun et beskedent antal af egnede 
personer. En rationel udnyttelse af personaleressourcerne på dette område 
i Norden muliggøres af en ensartet nordisk anskuelse af medicinske pro
blemer og en ensartet lægeuddannelse. Det vil derfor ikke være unaturligt, 
at lederen af en undersØgelse kommer fra et nordisk land, medens hans 
medarbejdere stammer fra et andet. 

De personer, som kræves til dette arbejde, er dels klinikere, dels kliniske 
farmakologer, og der er behov for begge disse kategorier i et efter arten af 
de pågældende pro jekter afhængigt an tal; for tiden er der stor mangel særlig 
på uddannede kliniske farmakologer. Det er også vigtigt, at klinikerne fri
tages for almindeligt, klinisk rutinearbejde, medens undersøgelsen står på; 
dette gælder specielt under arbejdet med undersøgelsens iværksættelse og 
fØrste begyndelse samt ved den endelige sammenfatning af undersøgelsens 
resultater. 

Ved fordelingen af de almindelige undersøgelsesopgaver mellem de nor
diske lande bliver det muligt i større ndstrækning end hidtil at udnytte 
ressourcer såsom eksisterende sygehusafdelingers specialapparatur eller 
personale, der har specielle kundskaber; dette rummer selvsagt økonomiske 
fordele. 

De problemer, der er forbundet med iværksættelsen af de nævnte undersøgelser, 
gør sig ikke alene gældene i Norden, men eksisterer også i lande som f.eks. U.S.A. 
Komiteen kan til belysning heraf henvise til en række udtalelser, der blev frem-

7-714775 
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ført på et i juni 1966 i U.S.A. for præsidenten afholdt møde med deltagelse a( 
repræsentanter for de amerikanske sundhedsmyndigheder angående de fremtidige 
perspektiver for sygdomsbekæmpelsen i U.S.A.1 · · 

På baggrund af foranstående, herunder det store behov for forøget ud
dannelse af klinisk-farmakologiske forskere og for sammenlignende og 
anden forskning på lægemiddelområdet, foreslår komiteen, at der for at 
fremme sikkerheden og effektiviteten i anvendelsen af lægemidler oprettes 
en nordisk lægemiddelfond. 

Komiteen anbefaler, at der mellem de nordiske lande indgås en aftale 
om oprettelse af en sådan lægemiddclfond, og at der i aftalen bl. a. indgår 
fØlgende principielle punkter: 

l. Den nordiske lægemiddelfond har til opgave at fremme sikkerhed og 
effektivitet i lægemiddelanvendelsen. Fondens midler kan således anvendes 
til fØlgende formål: 
a. til dækning af udgifterne til farmakologiske undersøgelser, fortrinsvis 

klinisk-farmakologiske undersøgelser på nordisk basis over lægemidlers 
sikkerhed og effektivitet, 

b. til uddeling af stipendier til uddannelse af nordiske forskere, som er 
egnede til at udføre sådanne undersøgelser, 

c. til opgaver i øvrigt, som er egnede til at fremme fondens formål. 
2. Stipendierne uddeles fortrinsvis til læger, men kan også uddeles til andre, 
som søger farmakologisk uddannelse. Stipendierne skal fortrinsvis anvendes 
til uddannelse af stipendiaten i et andet nordisk land, men kan også an
vendes til uddannelse i stipendiatens hjemland eller i et land uden for de 
nordiske lande. Størrelsen af de enkelte stipendier fastsættes således, at de 
kan dække stipendiatens leveomkostninger samt de udgifter, som hans 
Yidenskabelige virksomhed ved gæstelaboratoriet påfØrer dette. 
3. Der stilles hvert år et belØb på 1.000.000 sv. kr. til rådighed for fonden. 
RådighedsbelØbet tilvejebringes ved bidrag fra de deltagende stater, således 
at Danmark, Finland og Norge indbetaler hver 200.000 sv. kr., medens 
Sverige indbetaler 400.000 kr. Hvad der af rådighedsbelØbet ikke måtte blive 
brugt i de enkelte år, overfØres til senere anvendelse til fondens formål. 
Fondens bestyrelse træffer inden for rammerne af fondens formål selv 
bestemmelse om anvendelsen af renteindtægt af fondens midler. Det kan 

1 Progress In The War Against Disease. United States Go\'ernment. Memorandum af 13. 
juli 1966. Jfr. således Dr. Frederick L. Stone, Director, National Institute of General 
Medical Sciences: » ... The impediments to the de·velopment of this program are the lack 
of trained manpower and the lack of fundaomental information on the way in which drugs 
and chemicals affect biological systems ... >>. 

Med hensyn til de begrænsende fa,ktorer, jfr. Dr. James Shannon, Director, National 
Insti<tutes of Health: ~The dominant academic ·structure in the medical and biological 
sciences, while assuring a free and vigorous science ba•se for advances in health, 
militates, because of its tradition of frcedom and .independence, against the easy mounting 
and effecti:veness of large scale directed research programs in hiology and med,icine. 
Furthermore, such research is costly both in dollars and in scientific personnel and may 
contribute little to progress if the target is missed.» 
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bestemmes, at renterne skal forøge rådighedsbelØbet tilsvarende og således 
ikke bevirke nogen nedsættelse af de enkelte landes årlige indbetalinger. 

Nordisk lægemiddelkomite har ved udarbejdelsen af ovenstående været 
opmærksom på betænkningen af 1961 fra komiteen om fælles institutioner 
i Norden1 samt på den af udvalget om personaleforhold og udgiftsfordeling 
m.v. ved fællesinstitutioner i Norden afgivne betænkning.2 Nordisk læge
middelkomite har ved at foreslå, at der oprettes en nordisk lægemiddel
fond, ønsket at tilkendegive, at regeringerne i de respektive lande skal 
kunne overdrage fondens beslyrelse, jfr. senere, at løse opgaver, som ligger 

inden for fondens formål. 
Til de enkelte punkter skal i Ø Hi gt knyttes fØlgende bemærkninger: 

ad 1 
IfØlge litra a skal midlerne mwendes til dækning af udgifterne til farma-

kologiske undersøgelser, fortrinsvis klinisk-farmakologiske undersøgelser 
på nordisk basis, over sikkerhed og effektivitet i lægemiddelanvendelsen. 
Som tidligere nævnt har komiteen ikke ment, at der på indeværende tids
punkt er grundlag for at etablere et nordisk lægemiddelforskningsinstitut, 
men man har påpeget, at der er et aktuelt behov for forskning på området, 
og man har tidligere i dette kapitel og i bilag 14 givet eksempler på, hvilke 
væsentlige typer opgaver der findes inden for den kliniske lægemiddel-

forskning. 
Komiteen regner med, at større forskningsprojekter af den nævnte karak-

ter i regelen må vare flere år. Under forudsætning af, at hØjst to store un
dersøgelser kan iværksættes hvert år, at de i gennemsnit varer fire år og 
koster ca. 100.000 svenske kroner pr. år, kommer man til et belØb af 800.000 
svenske kroner årlig i direkte udgifter for disse undersøgelser. Med hensyn 
til udgiftsberegningen henvises til det tidligere i dette kapitel anfØrte samt 
til bilag 14, hvoraf størrelsesordenen af udgifterne fremgår. Det er herved 
forudsat, at disse omkostninger dækker udgifter til såvel apparatur som 

teknisk og anden arbejdskraft samt materialer. 
Efter litra b skal fondens midler endvidere kunne anvendes til stipendier 

til uddannelse af nordiske forskere, som er egnede til at udføre sådanne 
undersøgelser som ovenfor nævnt. Begrundelsen herfor er, at komiteen 
skønner, at der i dag er mangel på egnede forskere, og at det vil være nØd
vendigt at søge at uddanne personer inden for dette speciale. Stipendiaten 
behøver ikke nødvendigvis at være statsborger i et af de nordiske lande, 
men man bØr som minimum forlange, at forskeren har en vis tilknytning til 
Norden, hvilket f. eks. vil være tilfældet, hvis den pågældende opholder sig 
i Norden og udfører sine undersøgelser og studier med tilknytning til et 
nordisk universitet eller lignende. Stipendierne skal være af en sådan 

1 Nordisk udredningsserie 1960:2. 

2 Nordisk udredningsserie 1964:8. 
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størrelse, at vedkommende stipendiat i det væsentlige bliver uafhængig 
lØnindkomst, således at han helt kan hellige sig sine studier. Man har skøn
net de gennemsnitlige, årlige udgifter hertil til ca. 30.000 sv. kr. Da man 
regner med, at der skal uddeles fire stipendier om året, anslås den samlede 
udgift til ialt ca. 120.000 sv. kr. Hertil kommer ialt ca. 80.000 sv. kr. til 
laboratorieudgifter. 

Der er i komiteen enighed om, at man ved uddelingen af stipendier og 
støtte til forskningsprojekter blandt forskere, som efter ovennævnte syns
punkter kan komme i betragtning, ikke nødvendigvis hØr tilstræbe en ligelig 
fordeling med hensyn til modtagerens nationalitet, men at der ved afgØrel
sen udelukkende hør anlægges rent faglige betragtninger i forbindelse med 
en vurdering af, om det pågældende formål er af fælles nordisk interesse. 

IfØlge litra c kan der af fondens midler ydes støtte til opgaver, som i øvrigt 
må anses for egnede til at fremme fondens formål. Der tænkes herved bl. a. 
på støtte til afholdelse af konferencer til drøftelse af lægemiddelproblemer, 
til udgivelse af resultaterne af undersøgelser vedrørende specielle lægemid
delgrupper samt i det hele taget til tilvejebringelsen af saglig oplysning om 
lægemidler på områder, hvor der er særligt behov herfor. Man mener ikke, 
at midlerne hØr kunne anvendes til f. eks. anskaffelse af apparatur til 
eksisterende nationale institutioner, medmindre anskaffelsen har relation 
til en given undersøgelse og står i et rimeligt forhold til undersøgelsens 
formål og karakter. Komiteen forudsætter, at fondens bestyrelse efter om
stændighederne betinger sig ejendomsretten til apparatur, der er erhvervet 
for fondens midler. 

ad 2 

Man har lagt vægt på, at kredsen af kandidater ikke hør indsnævres; 
ikke alene læger, men f.eks. også personer, der har odontologisk, veterinær 
eller farmaceutisk uddannelse, hØr kunne få tildelt stipendier. 

ad 3 

Fastsættelsen af rådighedsbeløbets størrelse må ifØlge sagens natur bero 
på et skøn. Med henvisning til bemærkningerne ad l foreslår komiteen, at 
der stilles et belØb på 1.000.000 sv. kr. årligt til disposition for fonden, for 
at dennes formål kan opfyldes. 

Spørgsmålet om, hvorledes dette beløb nærmere skal tilvejebringes, admi
nistreres og fordeles mellem landene, har været drøftet indgående i komi
teen. Det kan på baggrund af disse drøftelser konkluderes, at de udgifter, 
der bliver tale om at dække gennem Nordisk lægemiddelfond, er af en 
sådan karakter, at der er behov for at etablere et smidigt budgetsystem, 
således at beløb, der ikke er blevet forbrugt i et regnskabsår, kan overføres 
til senere anvendelse i efterfølgende år, hvor der påregnes at ville opstå et 

større forbrug. Denne ordning vil navnlig vise sig hensigtsmæssig i de første 
år efter fondens etablering, hvor der muligvis gives tilsagn om forsknings-

rojekter, som ikke straks kan realiseres. Det skal endvidere fremhæves, at 
:e forskningsprojekter, hvortil der ydes tilskud af fondens midler, står på 
gennem flere år; de faktiske udgifter må derfor afholdes løbende over et 
vist åremål og flere år senere end det tidspunkt, på hvilket man gav tilsagn 
om støtte til projekterne. Dette i forbindelse med eventuelt opståede ufor
udsete forhold under forskningsprojekternes udførelse gØr det meget van
skeligt ved budgetplanlægningen at anlægge et skØn, som siden kan holde 

stik inden for den for det enkelte år maksimalt fikserede ramme. 
Komiteen forudsætter, at spørgsmålet om rådighedsbelØbets størrelse kan 

tages op til fornyet overvejelse efter fondens oprettelse, såfremt dette skØn
nes påkrævet på grund af udviklingen i det almindelige pris- og omkost
ningsniveau. Man har ikke fundet det muligt at lade rådighedsbeløbet under
kaste en form for direkte dyrtidsregulering, men komiteen frester lid til, at 
den foreslåede bestemmelse vedrørende renteindtægter af fondens midler 

}{all yde et vist værn til imødegåelse af omkostningsforøgelser. 
Med hensyn til spØrgsmålet om, hvorledes rådighedsbelØbet skal fordeles 

imellem landene, bemærkes, at komiteen ved afgørelsen af dette spørgsmål 
har taget sit udgangspunkt i de bemærkninger, som udvalget om personale
forhold og udgiftsfordeling m. v. ved fællesinstitutioner i Norden har gjort 
i sin betænkning. Det fremgår heraf, at det nævnte udvalg har anbefalet, at 
udgifterne fordeles efter de deltagende landes økonomiske bæreevne baseret 
på nettonationalindkomsten. Efter denne fordelingsnorm vil udgifterne 

være at fordele således: 

21,2 o/o 
13,5 o/o 
1,5% 

16,4 o/o 
47,4 o/o 

Danmark 
Finland 
Island 
Norge 
Sverige 
Det er imidlertid anført, at denne fordelingsnorm kun bØr finde anven

delse, hvor ikke andre fordelingsgrundlag, som f. eks. udnyttelsesgrad målt 
i deltagerantal eller andet formål for udbytte af institutionen - eventuelt 
med opdeling i faste og variable udgifter - under hensyn til institutionens 

karakter må anses for mere rimelige og naturlige. 
I det foreliggende tilfælde synes den foreslåede fordelingsnorm ikke at 

være helt rimelig, idet man snarere bØr lægge vægt på det formodede ud
hylte af arbejdet. Det må derfor anses for mere naturligt at basere udgifts
fordelingen på grundlag af befolkningstallet i de enkelte lande, idet man 
med en vis sandsynlighed kan sige, at de enkelte landes udbytte gennem
snitligt må være proportionalt med landenes befolkningstal. Man har fondet 
det rimeligt at afrunde tallene, og udgifterne foreslås derfor fordelt således: 
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Danmark 20% 
Finland 20% 
Norge 20% 
Sverige 40% 

Under hensyn til karakteren af de forpligtelser, der vil påhvile ~ordisk 
lægemiddelfond, er det påkrævet, at fonden eksisterer i nogen tid. Det er 
i det foregående nævnt, at større forskningsprojekter gennemsnitligt vil stå 
på gennem ca. 4 år. De deltagende lande bØr derfor ikke uden et passende 
varsel ensidigt kunne bringe deres Økonomiske forpligtelser til ophØr med 
deraf fØlgende ulemper for de øvrige lande. Komiteen skal i overensstem
melse hermed foreslå, at der i en kommende aftale træffes de nødvendige 
bestemmelser om uopsigelighed i en vis periode, opsigelsesvarsel m. DL 

Opgaven med administrationen af fondens midler foreslås varetaget af 
det i kapitel IV omhandlede Nordiske lægemiddelnævn, således at uddelin
gen af fondens midler eventuelt foretages af en særlig ekspertkomitc. 

Som det fremgår af indledningen til denne betænkning, har Island ikke 
udpeget et egentligt medlem af Nordisk lægemiddelkomite, men har ved en 
af den islandske medicinalstyrelse udpeget observatør været repræsenteret 
ved komiteens plenarmøder siden efteråret 1965. Komiteen finder det ønske
ligt, at Island deltager i Nordisk lægemiddelfond og i det samarbejde, som 
i øvrigt etableres på grundlag af denne betænkning. Islands eventuelle andel 
i fondens rådighedsbeløb kan efter komiteens opfattelse passende anslås til 
l o/c, svarende til ca. 10.000 sv. kr. årligt. 

Kapitel IX. Resume af betænkningens indhold 

.Med denne betænkning fremlægger Nordisk lægemiddelkomite forslag til 
en konvention mellem de nordiske lande om retningslinier for harmonise
ring af landenes regler vedrørende medicinske specialiteter samt for sam
arbejdet vedrørende kontrollen med disse. Som baggrund for forståelsen af 
de overvejelser, som komiteen har gjort sig, har man anset det for hensigts
mæssigt at give en introduktion i lægemiddelområdet. Dette er dels sket 
ved de almindelige bemærkninger i kapitel I, dels i referatet i de øvrige ka
pitler af de gældende regler om lægemidler i de nordiske lande i tilslutning 
til lwmiteens forslag. 

I kapitel Il undersøges begrebet lægemiddel, og det konstateres, at der 
forekommer visse, men ikke særligt store forskelle i de forskellige nordiske 
landes lovgivning og praksis. Såfremt man ved medicinske specialiteter for
står standardiserede, brugsfærdige lægemidler, som er bestemt til at for
handles til forbrugeren i fremstillerens for forbrugeren bestemte original
pakning (en sådan definition anvendes i konventionen), og hvis man får 
gennemført en harmonisering af reglerne om specialitetskontrol, medfører 
dette, at ca. 90 % af det aktuelle lægemiddelområde kan blive genstand for 
en helt ensartet nordisk behandling. Ved kontrol med medicinske speciali
teter forstår komiteen hele proceduren lige fra specialitetens anmeldelse 
til klinisk afprøvning og til efterkontrollen med det i handelen værende, 
færdige produkt. Der bør med hensyn til kontrollen principielt ikke være 
forske} på medicinske specialiteter, der er fremstillet på fabrik, og tilsva
rende apotekstilvirkede lægemidler. 

Efter at det nugældende system for registrering af medicinske speciali
tetcr er blevet refereret i kapitel Ill, redegøres der i samme kapitel for komi
teens syn på mulighederne for at gennemføre den yderste konsekvens af et 
nordisk samarbejde på dette område, nemlig indførelsen af en ordning for 
fælles nordisk registrering af medicinske specialiteter. Komiteen fin der den
ne lØsning ønskelig på længerc sigt, men mener ikke, at den er gennemførlig 
på nuværende tidspunkt. Under hensyn til bl. a. forskelle i erhvervsmæssig 
og social struktur samt til forskelligartede, traditionelt betonede anskuelser 
vedrørende lægemiddelforsyningens organisation anser komiteen det for 
tvivlsomt, om en tilstrækkeligt ensartet lovgivning kan gennemfØres så 
hurtigt i de nordiske lande, at en fælles registrering kan tilstræbes som et 
umiddelbart mål. l stedet foreslår komiteen en harmonisering af lovgiv
ningen i overensstemmelse med betænkningens forslag til konvention med 
henblik på indførelsen af fælles nordisk registrering på et senere tidspunkt. 
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Komiteen erkender nødvendigheden af, at der til sikring af en effektiv 
harmoniseringsproces i lovgivning og praksis samt til lØsning af en række 
andre fællesnordiske problemer skabes et udvidet nordisk samarbejde også 
i organisatorisk henseende, og inspireret af de fra Det nordiske Farma
kopenævns virke indhøstede erfaringer foreslår komiteen, at der oprettes et 
Nordisk lægemiddelnævn med opgaver inden for hele lægemiddelområdet, 
herunder farmakopeen. Forslaget om oprettelse af et lægemiddelnævn fin
des i kapitel IV. I overensstemmelse hermed skal nævnet fungere som et 
normgivende og rådgivende organ, som ved vurderingen af nye lægemidler 
kan tage stilling til farmaceutisk-tekniske, farmakologiske, toksikologiske, 
kliniske, kemiske og andre problemer. Nævnet skal endvidere fortlØbende 
fØlge det registreringsarbejde og øvrige arbejde med kontrol af lægemidler, 
som foregår i de enkelte nordiske lande, og derigennem sikre, at den fore
slåede harmoniseringsprocedure forløber så hurtigt som muligt. Den bi
virkningsrapportering, som er under opbygning i de nordiske lande, og stu
diet af bivirkningernes natur og betydning bør væsentligt udbygges, og de 
nødvendige konsekvenser må drages under medvirken af det foreslåede 
nordiske lægemiddelnævn. I nær tilknytning hertil vil nævnet kunne støtte 
og koordinere det fælles forslmingsarbejde af klinisk-farmakologisk natur. 
Det hidtidige farmakopesamarbejde sammenholdes med virksomheden i 
øvrigt. Det nordiske lægemiddelnævn bØr formentlig sammensættes af 2 
-- hØjst 3 - medlemmer fra hvert af de deltagende lande. Medlemmerne 
skal være hØjl sagkyndige inden for deres fagområde og skal samlet have 
et så alsidigt overblik som muligt over lægemiddelområdet. Den egentlige 
sagsbehandling af de mange ekspertbetonede detailspørgsmål, som falder 
inden for rammerne af nævnets virksomhed, bØr finde sted i en række suh
komiteer. 

De regler, der på en række konkrete områder bØr søges gennemført ved 
harmoniseringen, er behandlet i kapitel V: 

Registreringsbetingelserne bØr udformes under hensyntagen til de hidtil 
praktiserede grundsynspunkter, således at der i alle landene stilles ensar
tede krav til kemisk, farmaceutisk-teknisk, farmakologisk, toksikologisk 
eller klinisk dokumentation. Antallet af præparater bØr holdes på et over
skueligt niveau, men komiteen skønner, at den fornødne hegrænsning vil 
fØlge af de almindelige principper for registrerin'g. 

Registrering bør i princippet ikke være tidsbegrænset, men registreringen 
kan tilbagekaldes ex officio af registreringsmyndigheden efter nærmere fast
satte regle1·, navnlig når betingelserne ikke hengere er til stede, eller på 
begæring af registreringsindehaveren. 

Der bør ikke forekomme særlige restriktioner med hensyn til adgangen 
til at erhverve særnavn, d. v. s. et af fremstilleren valgt navn, bortset fra 
de almindelige principper for godkendelse af navne, og landene bør gensidigt 
acceptere godkendte særnavne. 

Medicinske specialiteter bør i alle landene etiketteres efter samme regler. 
Komiteen har ment, at man bør fastholde kravet om, at prisen på medi

cinske specialiteter skal være rimelig. Man mener, at den frie konkurrence 
kan have en gavnlig indflydelse på lægemiddelpriser. Det er bl. a. på denne 
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bag~und, at komiteen mener, at flere identiske præparater bør kunne re
gistreres under særnavn. 

Der bør gennemføres ensartet kontrol med alle nordiske virksomheder, 
der producerer, dispenserer, emballerer eller opretholder lager af medicin
ske specialiteter. Dette gælder også virksomheder, der kun fremstiller !æge
midler med eksport for øje. Den ansvarshavende leder af sådanne virksom
heder bør godkendes af myndighederne, og virksomhedernes personale i 
øvrigt bør være i besiddelse af bestemte faglige kvalifikationer. Til virksom
hedernes indretning har man ikke opstillet specifikke krav. Med hensyn til 
virksomhedernes drift lægges navnlig vægt på virksomhedernes egenkon
trol. 

Der eksisterer visse forskelle i de nordiske landes regler og praksis ved
rørende reklame for lægemidler. Komiteen har derfor søgt at opstille fælles 
regler herom. En grundlæggende regel er, at reklame for lægemidler skal 
være nøgtern og saglig. Den må ikke være udformet således, at den lokker 
til en unødig eller ikke-medicinsk indiceret anvendelse af præparatet. Op
lysningerne i reklame til læger og andre medicinalpersoner skal være til
strækkeligt detaljerede, således at reklamen ikke er vildledende. 

I kapitel VI tager komiteen stilling til spørgsmålet om klinisk afprøvning 
af nye lægemidler med henblik på registrering. Disse undersøgelser bØr i 
almindelighed kun finde sted på sygehuse, og ansvaret for undersøgelsen 
påhviler den læge, der forestår undersøgelsen. Undersøgelsen bØr forinden 
påbegyndelsen anmeldes til vedkommende lands sundhedsmyndighed, som 
kan forbyde undersøgelsen, hvis der er åbenbar tvivl om dens hensigtsmæs
sighed, eller kræve en iværksat undersøgelse standset, såfremt der konstate
res alvorlige bivirkninger. Samarbejdet mellem de nordiske lande med hen
syn til opdagelsen og udbredelsen af kendskab til lægemidlers bivirkninger 
foreslås udviklet mest muligt i overensstemmelse med de af \VHO vedtagne 
rekommandationer på dette område. 

I kapitel VII konstaterer komiteen, at de eksisterende kilder til oplysning 
om lægemidler er meget forskelligartede og utilstrækkelige. Til forbedring 
heraf foreslås dels en række krav til lægemiddelproducenternes informa
tionsmateriale, dels fremskaffelse af yderligere oplysningsmateriale. End
videre foreslås en intensivering af efteruddannelsen af medicinalpersoner 
samt en forøget kontakt mellem praktiserende læger og farmaceuter, i sær
deleshed mellem de sygehusansatte læger og farmaceuter. 

Visse sider af lægemiddelforskningen er behandlet i kapitel VIll. Efter 
komiteens opfattelse er der særdeles stærke grunde til at træffe foranstalt
ninger til at fremme den kliniske lægemiddelforskning, og komiteen indstiller, 
at der oprettes en fællesnordisk lægemiddelforskningsfond med dette for
mål. Fondens midler, der foreslås tilvejebragt ved bidrag fra de deltagende 
stater, skal benyttes til at fremme sikkerheden og effektiviteten i anven
delsen af lægemidler, ved ydelse af bidrag til kliniske-farmakologiske un
dersøgelser af lægemidler, ved uddeling af stipendier til uddannelse af for
skere samt til opgaver i øvrigt, som er egnede til at fremme fondens formål. 



Bilag 1 

Ekstrakt af de nordiske landes love m. v. vedrørende lægemidler 

Danmark 

Lov om apotekervæsenet, jfr. lovbekendtgørelse nr. 248 a( 2. juli 1962: 

§l. 
Ved lægemidler forstås i denne lov midler (stoffer, droger og biologiske 

produkter som sera, vacciner o. lign. samt præparater af disse af enhver 
art), der er bestemt til at helbrede, lindre, behandle eller forebygge syg
domme eller sygdomssymptomer hos mennesker eller dyr, og endvidere 
midler, der ved indgivelse gennem munden, ved anbringelse på huden, ved 
indsprØjtning gennem huden eller ved indbringelse i legemshulheder an
vendes til erkendelse af sygdomme hos mennesker og dyr (diagnostika). 

Stk. 2. De i denne lov omhandlede bestemmelser vedrØrende lægemidler 
finder tilsvarende anvendelse, for så vidt angår instrumenter og forbinds

stoffer, der indeholder lægemidler. 
Stk. 3. Midler til forhindring af udbredelse af sygdom, f. eks. midler til 

desinfektion af instrumenter og andre tekniske hjælpemidler under syg
domsbehandlingen, til desinfektion af badevand og luften i rum, til desin
fektion af mØbler, sengetøj m. v., til desinfektion af opspyt og andre ud
tømmelser fra syge samt midler til andre hygiejniske formål betragtes ikke 

som lægemidler. 

§ 2. 
Forskrifter for lægemidlers renhed, fremstilling, behandling og opbeva

ring m. v. fastsættes i en farmakope, som sættes i kraft ved kongelig an

ordning. 
Stk. 2. Til at udarbejde farmakopeen nedsættes under sundhedsstyrelsen 

en kommission, hvis medlemmer efter indstilling af sundhedsstyrelsen ud

nævnes af indenrigsministeren. 
Stk. 3. Det påhviler kommissionen at holde farmakopeen i overensstem

melse med udviklingen og at udarbejde tillæg til farmakopeen. 
Stk. 4. Det fornødne belØb til kommissionens virksomhed bevilges på de 

årlige finanslove af apotekerfondens midler. 

§ 3. 
lndenrigsministeren kan forbyde salg af lægemidler, hvis sammensæt

ning ikke er angivet eller ikke er rigtigt angivet, eller som ikke kan anses 
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for ,·irksomme imod det, de angh·es at virke imod, eller hvis pris findes 
urimelig. 

§ 4. 
Det er forbudt direkte eller indirekte at reklamere for enhver Yare som 

yirl<som eller forebyggende mod sygdomme eller sygdomssymptomer. Sund
hedsstyrelsen kan dog tillade sådan reklamering, når ganske særlige grunde 
taler derfor. 

Stk. 2. Det er forbudt at reklamere for lægemidler ved filmsreklamer, ved 
skilte, plakater og lysreklamer i det fri, i befordringsmidler eller i offent
lige lokaler eller ved reklamebrochurer eller lignende. Sundhedsstyrelsen 
l<an dog dispensere herfra, for så vidt angår lægemidler, der er forebyg
gende mod sygdomme eller sygdomssymptomer. 

Stk. S. Reklamering i pressen for lægemidler er kun tilladt, når rekla
mens form og indhold er godkendt af sundhedsstyrelsen. 

Stk. 1. Foranstående regler gælder dog ikke, når reklameringen udeluk
kende sker direkte over for læger, tandlæger, dyrlæger eller farmaceuter 
eller i de for disse bestemte fagblade. Indenrigsministeren kan endvidere 
tillnde reklamering i andre fagblade af lignende art. 

Stk. 5. Sundhedsstyrelsen kan træffe indskrænkende bestemmelser med 
hensyn til reklamer for desinfektionsmidler, forbindsstoffer, bandager, hel
bredelsesapparater af enhver art samt apparater til afhjælpning af tung
hØrhed. synsforstyrrelse m. v. 

Stk. 6. Enhver reklame for medicinske specialiteter, der ikke er optaget i 
specialitetsregistret, er forbudt. 

Stk. 7. Såfremt der ved udsendelse af cirkulærskrivelser eller tryksager 
eller ved avertering om lægemidler gives urigtige eller utilstrækkelige ap
lysninger angående lægemidlernes terapeutiske effekt og bivirkninger eller 
angående de forsigtighedsregler, der bØr tages, når lægemidlet anvendes, 
eller om lægemidlernes pris eller det tilskud, der kan opnås ved anskaffelse 
af visse lægemidler, kan sundhedsstyrelsen pålægge fremstilleren eller an
noncøren at udsende lwrrigerende eller supplerende cirkulærskrivelser, 
tryksager eller annoncer. Cirkulærskrivelser og tryksager skal være dateret. 

Stk. 8. lndenrigsministeren nedsætter et nævn, hvori pressen er repræ
senteret, til at afgive indstilling til sundhedsstyrelsen i sager vedrørende de 
i stlc 1-5 omhandlede spØrgsmål. 

§ 5. 
Ingen må samtidig drive virksomhed som apoteker og som læge, tandlæge 

eller dyrlæge. 
Stk. 2. Den, der driver læge-, tandlæge- eller dyrlægevirksomhed, må ikke 

uden indenrigsministerens samtykke være knyttet til en virksomhed, der 



108 

fremstiller eller forhandler lægemidler. Indenrigsministeren giver medde
lelse herom i statstidende, når han har givet et sådant samtykke. 

§ 30. 

For salg af lægemidler til forbrugere fastsættes prisen i en takst, der 
stadfæstes ved kongelig resolution. 

Stk. 2. Ved leverance af lægemidler til distribuerende læger, distribuerende 
eller dispenserende dyrlæger, sygekasser samt til institutioner eller lignende 
virksomheder ydes rabat efter takstens regler. 

Stk. 3. Ved udlevering af lægemidler må der hverken tages hØjere eller 
lavere betaling, end taksten bestemmer. 

Stk. 4. Ved administrationen af medicintakstens bestemmelser og ved 
indstilling om ændringer i taksten tiltrædes sundhedsstyrelsen af 4 konsu
lenter, udnævnt af indenrigsministeren for en periode af 6 år ad gangen 
efter indstilling fra henholdsvis prisdirektoratet, Danmarks Apotekerfor
ening, Industrirådet og De samvirkende Centralforeninger af Sygekasser i 
Danmark. 

§ 67. 

Indenrigsministeren godkender efter ansøgning danske virksomheder 
( kontrollerede laboratorier) som leverandØrer til apoteker af lægemidler. 
der er forarbejdede på de pågældende virksomheder, for så vidt virksom
hederne 

a. har en teknisk leder, der har bestået dansk farmaceutisk kandidat
eksamen, og som har ret til at fungere som provisor på dansk apotek, og 

b. efter sundhedsstyrelsens sl<Øn er udstyret således, at de er i stand til 
at fremstille forarbejdede lægemidler, som opfylder farmakopeens for
skrifter. 

Stk. 2. De således godkendte virksomheder er forpligtet til på sædvanlige 
betalingsbetingelser til apotekerne at levere de i farmakopeen eller i en her 
i landet almindelig benyttet formelsamling beskrevne forarbejdede lægemid
ler; disse skal være fremstillet af den pågældende godkendte virksomhed i 
overensstemmelse med den for lægemidlet angivne forskrift. Leverer en 
godkendt virksomhed andre forarbejdede lægemidler til apoteker, skal også 
disse lægemidler opfylde de almindelige forskrifter, der gives i farma
kopeen. 

Stk. 3. Hvor ganske særlige forhold taler derfor, kan indenrigsministeren 
godkende en virksomhed som leverandØr alene af visse bestemte forarbej
dede lægemidler. I forbindelse med en sådan godkendelse træffer ministeren 
afgørelse om, hvorvidt og i hvilket omfang de i stk. l anfØrte betingelser 
skal være opfyldt. 

Stk. 4. En meddelt godkendelse kan tilbagekaldes af indenrigsministe
ren, hvis de fastsatte betingelser for godkendelse ikke overholdes, samt i 
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tilfælde af grov eller gentagen forsømmelighed ved virksomhedens behand
ling eller salg af lægemidlerne. 

Stk. 5. Levering af de i denne paragraf omhandlede forarbejdede !æge
midler skal, når de leveres til apotek, ske direkte til dette og i emballage 
mærket med virksomhedens navn eller mærke, lægemidlets navn og fabrika
tionsnummer samt for de lægemidler, for hvilke farmakopeen fastsætter en 
begrænset opbevaringstid, tillige fremstillingsdatoen. 

Stk. 6. En godkendt virksomhed er pligtig at underkaste sig de kontrol
forskrifter, som foreskrives af sundhedsstyrelsen, og betale den derfor af 
indenrigsministeren fastsatte afgift, der indgår i apotekerfonden og fast
sættes således, at kun de til kontrollen medgående udgifter dækkes. Resul
taterne og omfanget af kontrollen, der foretages af de farmaceutiske visita
torer, offentliggøres af sundhedsstyrelsen. 

§ 68. 

Indenrigsministeren godkender efter ansøgning danske engrosvirksom
heder som kontrollerede leverandører til apoteker af uforarbejdede !æge
midler, der er prØveholdige i henhold til kravene i farmakopeen, eller for 
hvilke der her i landet på anden måde er fastsat officielle prØveforskrifter. 
En godkendt virksomhed skal opfylde de af sundhedsstyrelsen stillede krav 
med hensyn til teknisk ledelse, farmaceutisk bistand og indretning. 

Stk. 2. En godkendt virksomhed er pligtig til efter sundhedsstyrelsens 
forskrifter at sikre sig, at lægemidlernes identitet og kvalitet er prØvet her 
i landet, samt i øvrigt at underkaste sig de kontrolforskrifter, der gives af 
sundhedsstyrelsen, og betale den derfor af indenrigsministeren fastsatte af
gift, der indgår i apotekerfonden og fastsættes således, at kun de til kon
trollen medgående udgifter dækkes. Resultaterne og omfanget af kontrollen, 
der foretages af de farmaceutiske visitatorer, offentliggøres af sundheds
styrelsen. 

Stk. 3. Såfremt virksomheden forhandler ikke forarbejdede lægemidler 
som værende prØveholdige i henhold til kravene i udenlandske eller ældre 
danske farmakopeer eller ikke officielle danske eller udenlandske prØve
forskrifter, er den tillige pligtig at foretage undersøgelser over disse !æge
midlers identitet og kvalitet efter de pågældende prøveforskrifter. 

Stk. 4. En meddelt godkendelse kan tilbagekaldes af indenrigsministeren, 
hvis de fastsatte betingelser for godkendelsen ikke overholdes, samt i til
fælde af grov eller gentagen forsØmmelighed ved virksomhedens behand
ling eller salg af lægemidlerne. 

§ 70. 

Ved medicinske specialiteter forstås brugsfærdige lægemidler, der for
handles i fremstillerens for forbrugeren bestemte pakning under et sær-
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navn eller under et af sundhedsstyrelsen fastsat fællesnavn med tilfØj 
af fremstillerens firmanavn eller -mærke. 

Stk. 2. Al anden falholdelse af brugsfærdige Iægemidler under særnavn 
eller under fællesnavn med tilføjelse af fremstillerens firmanavn eller 
-mærke - bortset fra de lægemidler, der er optaget i de officielle formel
samlinger eller i andre af sundhedsstyrelsen godkendte formelsamlinger _ er forbudt. 

Stk. 3. Ved tilberedning af lægemiddelblandinger er det tilladt apotekerne 
at anvende medicinske specialiteter, medmindre sundhedsstyrelsen har ned
lagt forbud herimod. 

Stk. 4. Ved medicinske mærkevarer forstås lægemidler, som uden at være 
bragt i brugsfærdig stand forhandles til apotekerne under et særnavn eller 
under fællesnavn med tilfØjelse af fremstillerens firmanavn eller -mærke 
til brug ved fremstilling af lægemidler, der udleveres under særnavnet eller 
fællesnavnet med tilføjelse af fremstillerens firmanavn eller -mærke. 

Stk. 5. Hvad der i denne lov er bestemt for medicinske specialiteter, gæl
der også for medicinske mærkevarer. 

§ 71. 

Indenrigsministeren nedsætter under sundhedsstyrelsen et specialitets
nævn bestående af 6 medlemmer, hvoraf 2 udnævnes efter indstilling fra 
farmakopekommissionen blandt dennes medlemmer. I sager angående !æge
midler for dyr tiltrædes nævnet af et medlem udnævnt efter indstilling fra 
Det veterinære Sundhedsråd. Såfremt det skønnes Ønskeligt, kan nævnet 
indhente udtalelser fra særligt sagkyndige. 

Stk. 2. Ingen af nævnets medlemmer må være Økonomisk interesseret i 
nogen virksomhed, der fremstiller eller importerer medicinske specialiteter. 

Stk. 3. lndenrigsministeren udpeger nævnets formand og fastsætter de 
nærmere retningslinier for nævnets virksomhed. 

Stk. 4. Nævnets opgave er at afgive indstilling til sundhedsstyrelsen om, 
hvorvidt en medicinsk specialitet bør registreres, samt om, hvorvidt en 
registrering bØr forlænges, og under hvilket navn den i givet fald hør forhandles. 

§ 72. 

Medicinske specialiteter må kun forhandles, når de er optaget i sundheds
styrelsens specialitetsregister. Denne regel gælder ikke for de sera, vacciner 
og andre bakteriologiske præparater, der er fremstillet på statens seruminstitutter. 

Stk. 2. Danset bestemmelsen i stk. l, 1. punktum, er det tilladt fabrikan
ter og importører til sygehuse eller offentlige og dermed ligestillede klinik
ker uden betaling at udlevere ikke-registrerede specialiteter til klinisk prøv-

"~ 
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ning. Udlevering til klinisk prøvning under andre former kræver sundheds
styrelsens godkendelse. 

Stk. 3. I særlige tilfælde kan sundhedsstyrelsen tillade, at en begrænset 
mængde af en ikke-registreret specialitet udleveres efter recept. 

§ 73. 

Et lægemiddel kan optages i specialitetsregistret, hvis det efter sund
hedsstyrelsens skøn, efter forud indhentet udtalelse fra specialitetsnævnet, 
opfylder fØlgende betingelser: 

l) Det skal være fremstillet på en virksomhed, der opfylder betingelserne 
i§ 76. 

2) Det skal foreligge således udarbejdet, at det farmaceutisk-kemiske 
arbejde er afsluttet, og det farmakologiske, toksikologiske og kliniske ar
bejde skal foreligge således oplyst, at det skønnes rimeligt, at præparatet 
overgives til almindelig anvendelse mod de i ansøgningen anførte syg
domme eller sygdomssymptomer. 

3) Det skal endvidere opfylde en af de under a.-e. anførte betingelser: 
a. Hvis det kun indeholder en virksom bestanddel, må denne ikke kunne 

kØbes i en til fremstilling af lægemidler passende mængde, kvalitet og pris. 
Såfremt den virksomme bestanddel eller tilberedning i kemisk og terapeu
tisk henseende kun afviger på betydningslØs måde fra et som foran omtalt 
almindeligt tilgængeligt lægemiddel, kan afvigelsen ikke begrunde opta
gelse i specialitetsregistret. 

b. Hvis det indeholder flere virksomme bestanddele, skal mindst en op
fylde den under a. krævede betingelse, og ansøgeren skal ordentligvis som 
den fØrste have påvist, at der ved kombination af de virksomme bestand
dele opnås en særlig hensigtsmæssig terapeutisk effekt eller en særlig for
del ved dispenseringsformen. 

c. Dets fremkomst skal skyldes en terapeutisk betydningsfuld opdagelse, 
der er gjort af ansØgeren eller af en person eller virksomhed, der har over
draget ansøgeren adkomsten til at udnytte opdagelsen, eller lægemidlets 
fremstilling skal kræve en speciel, ikke almindelig anvendt teknik og frem
komsten af lægemidlet i den pågældende form betyde et fremskridt. 

d. Såfremt et lægemiddel indeholder en virksom bestanddel, der ude
lukkende hidrØrer fra en af ansøgeren gennemfØrt omfattende og udfra en 
såvel medicinsk som Økonomisk bedØmmelse for befolkningens lægemid
delforsyning særlig Ønskelig grundfabrikation, vil det dog kunne optages i 
specialitetsregistret, uanset at bestanddelen kan kØbes i en til fremstilling 
af lægemidler passende mængde, kvalitet og pris. 

e. Såfremt ansøgeren ved omfattende og ønskelig grundfabrikation frem
stiller en virksom bestanddel, der indgår i et lægemiddel, som virksomhe
den tidligere har fået optaget i specialitetsregistret, vil andre dispenserings
former af den pågældende virksomme bestanddel kunne optages i speciali
tetsregistret, uanset at bestanddelen kan købes i en til fremstilling af !æge
midler passende mængde, kvalitet og pris. 

Stk. 2. Specialiteten skal bringes i handelen senest 6 måneder efter, at 
sundhedsstyrelsen har meddelt ansøgeren, at den er optaget i specialitets
registret. Når særlige omstændigheder taler derfor, vil sundhedsstyrelsen 
kunne forlænge fristen. 
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Stk. 3. Danset om et Iægemiddel opfylder de i stk. l anførte betingelser, 
kan sundhedsstyrelsen nægte registrering, såfremt dets pakning og udstyr 
ikke opfylder de i § 77 stillede krav. 

Stk. 4. Optagelse i registret sker for 20 år, jfr. dog nærværende paragraf, 
stk. 5, og § 81. Ved det fastsatte åremåls udlØb kan registrering efter ansøg
ning forlænges for 5 år ad gangen, sålænge det pågældende lægemiddel må 
anses for værdifuldt og den ved fremstillingen af specialiteten ydede ind
sats stadig anses for særlig værdifuld for befolkningens lægemiddelfor
syning. 

Stk. 5. Når ganske særlige omstændigheder, herunder lægemidlets tok
siske egenskaber, gØr det påkrævet, kan sundhedsstyrelsen gøre optagelsen 
i specialitetsregistret betinget og bestemme, at lægemidlet optages i specia
litetsregistret i et ganske kort åremål. Efter udlØbet af dette kan optagelsen 
i specialitetsregistret efter ansøgning forlænges efter de i stk. 4 givne regler, 
såfremt de ganske særlige omstændigheder ikke længere foreligger. 

Stk. 6. Ansøgning om forbliven i registret skal indgives senest 2 år, inden 
registreringsperioden udløber. Såfremt sundhedsstyrelsen afslår ansøg
ningen, forbliver vedkommende medicinske specialitet i registret i 18 må
neder efter afslaget, uanset om den fastsatte årsfrist herved overskrides. 

§ 74. 

Et lægemiddel må kun falholdes som medicinsk specialitet under et af 
sundhedsstyrelsen fastsat navn, hvortil fremstillerens firmanavn eller 
firmamærke skal være knyttet. Sundhedsstyrelsen vil dog kunne meddele 
tilladelse til, at en medicinsk specialitet falholdes under et af fremstilleren 
valgt navn (særnavn), når der i ansØgningen om optagelse i specialitets
registret foreligger dokumentation for, at fremstilleren ved udarbejdelsen 
af specialiteten har ydet en for befolkningens lægemiddelforsyning særlig 
værdifuld indsats, jfr. § 81, stk. 3. Navnet skal dog med hensyn til læge
middelformen altid være i overensstemmelse med de officielle benævnelser. 

Stk. 2. Efter udlØbet af 20 år fra det tidspunkt, en medicinsk specialitet 
er bragt i handelen i dens fØrste dispenseringsform, kan registreringen ikke 
opretholdes under særnavn, såfremt de virksomme eller tilsvarende stoffer 
kan købes i en til fremstilling af lægemidler passende mængde, kvalitet og 
pris, og tilsvarende præparat fremstilles på apoteker. Fra denne bestem
melse kan dispenseres i særlige tilfælde, hvor en i specialiteten indeholdt 
virh:som bestanddel udelukkende hidrører fra en af ansøgeren gennemfØrt 
omfattende og udfra såvel medicinsk som Økonomisk bedØmmelse for be
folkningens lægemiddelforsyning særlig Ønskelig grundfabrikation. 

§ 75. 

Ansøgning om optagelse i specialitetsregistret skal - efter nærmere af 
sundhedsstyrelsen fastsatte regler - for her i landet fremstillede speciali-

tlrter indgives af fremstilleren og for specialiteter, der importeres 
tøndet, af en her i landet bosat, befuldmægtiget repræsentant. 

§ 76. 
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fra ud-

Registrering af medicinske specialiteter kan kun ske, såfremt specialite
terne fremstilles i virksomheder, der efter sundhedsstyrelsens skØn råder 
over fornøden faglig sagkundskab, og hvis indretning og drift af sundheds
styrelsen skønnes at tilfredsstille de krav, som sikrer en betryggende frem-

stilling af de pågældende specialiteter. 

§ 77. 

En specialitet skal være forsynet med tydelig angivelse af: 

a. Specialitetens af sundhedsstyrelsen fastsatte eller godkendte navn, 

b. indholdsmængden, 
c. de virksomme indholdsstoffers her i landet ahnindeligt benyttede 

na,·ne og deres mængder, for doserede lægemidler angivet pr. dosis, 
d. et fabrikationsnummer eller -mærke, hvorved fremstillingens dato 

kan fastslås og pakninger fra samme fabrikation kan genfindes, 
e. fremstillerens firmanavn og hjemsted, 
f. opbevaringsregler og holdbarhedsangivelser, hvor sådanne er påkræ-

vede. 
Stk. 2. Specialiteten skal i øvrigt fremtræde på en sådan måde, at for-

veksling med specialiteter af anden sammensætning eller styrke såvidt mu-

ligt undgås. 
Stk. 3. Andre angivelser end de i denne paragraf påbudte må ikke fore-

findes uden sundhedsstyrelsens tilladelse eller påbud; stoffer, der er an
vendt som hjælpemidler ved fremstillingen, kan dog altid angives. 

Stk. 4. For doserede lægemidler kan sundhedsstyrelsen påbyde særlig 

mærkning af de enkelte doser. 

§ 78. 

~iedicinske specialiteters pris skal være rimelig. V ed afgørelse af, om en 
pris er rimelig, vil hensyn være at tage til omkostningerne ved fremstilling 
og .forhandling af de pågældende eller beslægtede varer i virksomheder, der 
arbejder med efter forholdene tidssvarende materie!, og som drives på nor
mal teknisk og kommerciel hensigtsmæssig måde. I pdsen for en medicinsk 
specialitet kan indregnes en rimelig andel af virksomhedens udgifter til 
forskning. Efter udløbet af 8 år fra det tidspunkt, hvor en medicinsk spe
cialitet er bragt i handelen, må prisen ved salg til forbruger ikke overstige 
den efter medicintaksten eller dennes principper benyttede taksering for 
det tilsvarende apoteksfremstillede lægemiddel; i ganske særlige tilfælde 
kan denne bestemmelse fraviges af indenrigsministeren efter indstilling af 

sundhedsstyrelsen, jfr. § 30. 

8-714775 
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Stk. 2. De for en medicinsk specialitet ansatte priser samt ændringer 
disse skal anmeldes til sundhedsstyrelsen senest 8 dage fØr 

§ 79. 

Sundhedsstyrelsen fØrer efter nærmere af indenrigsministeren ~ ...... .,.nU! 

regler kontrol med de medicinske specialiteter såvel med hensyn til 
indhold og sammensætning som med hensyn til navn, pris og den måde, 
hvilken fremstilling og falholdelse finder sted. 

Stk. 2. Virksomheder, som fremstiller eller emballerer medicinske 
Iiteter her i landet, er efter nærmere af indenrigsministeren fastsatte regler 
underkastet sundhedsstyrelsens tilsyn og kontrol med hensyn til specialite
tens farmaceutiske fremstilling og indholdsstoffernes anvendelighed og ren
bed, herunder at de i § 76 nævnte krav stadig er opfyldt. 

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen kan forlange sig tilstillet erklæring på tro og 
love om, hvorvidt betingelserne for en specialitets optagelse og bevarelse j 

registret er opfyldt. ,, 
Stk. 4. Ved gennemførelse af den i stk. 2 omhandlede farmaceutiske kon-

tro} og kontrollen med prisens rimelighed er sundhedsstyrelsen berettiget 
til at lade udtage eller kræve udleveret prøver af specialiteten og de i denne 
indgåede bestanddele og til at kræve meddelt alle sådanne oplysninger, som 
findes nØdvendige for dens virksomhed, herunder til at kræve indsendt be
hØrigt bekræftede udskrifter af protokol- og regnskabsmateriale samt ana
lysejournaler, og til at indkalde personer til mundtlig forklaring. Til brug 
for den omhandlede priskontrol er sundhedsstyrelsen endvidere berettiget 
til at få adgang til regnskaber og regnskabsbøger og til på stedet at fore
tage de til forholdenes oplysning fornødne undersøgelser. 

Stk. 5. Ved afgivelse af oplysninger om tekniske hemmeligheder kan den, 
der skal afgive oplysningerne, over for medicinaldirektØren fremsætte be
gæring om, at oplysningerne ikke videregives til de efter indstilling af 
lndustrirådet og Danmarks Apotekerforening udnævnte konsulenter. Medi
cinaldirektøren afgØr herefter, i hvilket omfang begæringen under hensyn 
til forholdenes beskaffenhed bØr imødekommes. 

Stk. 6. Specialitetsnævnets medlemmer og de til sundhedsstyrelsen i hen
hold til §§ 30 og 82 knyttede konsulenter e.r under ansvar efter borgerlig 
straffelovs §§ 152 og 263 forpligtet til over for alle uvedkommende at hem
meligholde, hvad de gennem deres virksomhed bliver vidende om. 

Stie. 7. Resultaterne og omfanget af kontrollen offentliggøres af sund
hedsstyrelsen. 

§ 80. 

Til dækning af udgifterne ved specialitetsnævnets og specialitetskontrol
lens virksomhed erlægges for hver registreret specialitet en årlig afgif(, hvis 
størrelse fastsættes af indenrigsministeren. Ved indgivelse af andragende 
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OJll en specialitets optagelse i specialitetsregistret erlægges et af ·indenrigs

ministeren fastsat gebyr. 

§ 81. 

sundhedsstyrelsen kan slette en medicinsk specialitet af specialitets· 

registret, 
a. såfremt specialiteten ikke svarer til det, der findes angivet på etikette, 

omslag, brochurer eller lignende eller i annoncer eller anden omtale af 

specialiteten, b. såfremt sammensætningen ikke er konstant, eller indholdsstofferne 
mangler den efter sundhedsstyrelsens skØn fornødne renhed og kvalitet, 
eller specialiteten efter sundhedsstyrelsens skØn ikke fremstilles på betryg-

<tende måde, 
t:> c. såfremt specialitetens anvendelse efter sundhedsstyrelsens skØn med-
fØrer fare af sundhedsmæssig art, eller specialiteten ikke kan antages at 
være i besiddelse af en virkning, der er en betingelse for optagelse i re-

gistret, 
d. såfremt specialitetens pris er urimelig, 
e. såfremt specialitetens sammensætning ændres uden sundhedsstyrel-

sens tilladelse eller fremstillingen sker i en virksomhed, der ikke opfylder 

betingelserne i § 76, f. såfremt de for registreringen stillede betingelser ikke er opfyldt, 
g. såfremt specialiteten ikke er bragt i handelen inden udlØbet af den i 

henhold til § 73, stk. 2, fastsatte frist, 
h. såfremt den i henhold til § 80 fastsatte afgift ikke indbetales rettidigt, 

elle.r de til bedømmelse af specialiteten eller dens fremstilling forlangte ap-

lysninger ikke afgives, 
i. såfremt i øvrigt de i henhold til denne lov stillede krav ikke opfyldes, 

eller den for specialiteten anvendte reklame, jfr. § 4, ellerden måde, hvorpå 
specialiteten forhandles, er i strid med givne bestemmelser. 

Stk. 2. Såfremt det ved kontrollen konstateres, at en medicinsk specia

litet afviger mere end tilladeligt fra deklarationen, skal fabrikanten eller 
importøren hjemkalde restlagrene af den pågældende fabrikation fra gros-

sister og apoteker. 
Stk. 3. Senest ved udløbet af 5 år fra det tidspunkt, en medicinsk spe-

cialitet er optaget i specialitetsregistret, påhviler det sundhedsstyrelsen 
at underkaste specialiteten en fornyet bedømmelse af, om en eller flere af 
de i stk. l nævnte grunde til slettelse af registret foreligger. Yed denne be
dØmmelse tages der påny stilling til navnespØrgsmålet, idet fortsat god
kendelse af særnavn er betinget af, at den ved fremstillingen af specialite
ten ydede indsats stadig må anses for særlig værdifuld for befolkningens 

lægemiddelf orsyning. 

§ 82. 

Ved behandlingen af sager om de i § 73, stk. 4, § 74, stk. 2, og § 81, stk. 
3, næ\·nte spørgsmål samt om de i §§ 78 og 79 nævnte prisspørgsmål til
trædes sundhedsstyrelsen af de i § 30, stk. 4, nævnte konsulenter. Såfremt 
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der ved behandlingen af sagerne ikke opnås enighed, forelægges de inden
rigsministeren til afgØrelse. 

Stk. 2. En af indenrigsministeren truffen afgØrelse med hensyn til pri
sen ved salg til apotek for en medicinsk specialitet kan indankes for dom
stolene. Sådan anke har ikke opsættende virkning. 

§ 83. 

For samtlige medicinske specialiteter, der forhandles ved lovens ikraft
trædelse og fortsat Ønskes forhandlet, skal der inden 6 måneder efter lo
vens ikrafttrædelsesdato indgives ansøgning til sundhedsstyrelsen om spe
cialitetens optagelse i specialitetsregistret, jfr. § 75. Såfremt sådan ansøg
ning ikke indgives, bortfalder retten til forhandling af vedkommende spe
cialitet 18 måneder efter udlØbet af ansøgningsfristen. 

§ 84. 

Medicinske specialiteter, der lovligt er bragt i handelen før lovens ikraft
trædelsesdato, kan optages i specialitetsregistret under uændret navn uden 
at opfylde de i § 73, stk. l, nævnte betingelser. Optagelsen gælder for 5 år 
fra lovens ikrafttrædelsesdato. 

Stk. 2. Efter udlØbet af den i stk. l nævnte 5 års periode kan registre
ringen af de her omhandlede specialiteter efter ansøgning forlænges for 
10 år ad gangen og under uændret navn, så længe det pågældende !æge
middel må anses for værdifuldt. 

§ 87. 

Enhver af sundhedsstyrelsen i henhold til nærværende lov truffen af
gØrelse kan indankes for indenrigsministeren. 

Finland 

Lov af 4. januar 1928 om apotekøvåøendet med senere ændringer og tilføjeløer 

22 §. 

Vid forsaljning av lakemedel bor å apotek iakttagas taxa, som av stats
rådet faststalles. 

Å medicinalstyrelsen ankomme att utarbeta och till efterrattelse på
bjuda erforderlig farmakope. 

35 a§. 

l medicinalstyrelsens med stod av denna lag meddelade beslut får and
ring sokas hos hogsta forvaltningsdomstolen medelst skriftligt besvar, vil
ket jamte det overklagade beslutet senast fore klockan 12 den trettionde 
dagen efter beslutets delfående skall ingivas till hogsta forvaltningsdom
stolens registratorskontor, men gå trots anforda besvar 8, 14, 17, 17 a, 17 b 
och l i c §§ avsedda beslut omedelbart i verkstallighet. 

l 

i 

l 
l 

J 
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Forordning af 17. december 1928 angående bringande i verkstiillighet av lagen om apotebvisen• 
det med senere ændringer og tilføjeløer 

19 §. 

Apotekare ar ansvarig for att apotekets liikemedel och de for framstallning 
av dessa anviinda iimnena iiro av god kvalitet, overensstiimma med utfiir
dade foreskrifter och på apoteket behorigen kontrollerats iivensom att for 
forsaljning eller annan overlåtelse for forbrukning av farmaceutiska speci
alpreparat erhållits vederborligt tillstånd. 

Apoteksvarulag af 5. december 1935 med senere ændringer og tilføjelser 

l §. 

).led apoteksvaror avses i denna lag sådana amnen och beredningar, som 
enbart eller huvudsakligen anviindas såsom Iiikemedel eller vid tillred
ning av liikemedel, så ock sådana giftiga amnen och varor, vilka enligt vad 
sarskilt ar stadgat få forsaljas till allmanheten endast å apotek. 

Med lakemedel avses i denna lag amne eller preparat, vars andamål ar 
att vid utviirtes eller invartes bruk forebygga, bota eller lindra sjukdom 
eller sjukdomssymptom hos miinniskor eller djur eller som brukas invår
tes eller utviirtes for undersokning av manniskors eller djurs hiilsotill
stånd. 

3 §. 

Fabriksmassig tillverkning av apoteksvara for avsalu får, då tillverk
ningen icke bedrives av apotekare i samband med hans apoteksrorelse, 
aga rum endast med tillstånd av ministeriet for inrikesiirendena. Sådant 
tillstånd må kunna beviljas under villkor, att sokanden fyller foreskrivna 
kompetensfordringar, eller, om tillstånd sokes av den, som icke sjalv skall 
forestå rorelsen, eller av bolag eller andelslag, att kompetent person blivit 
såsom foreståndare for densamma anstalld. 

10 §. 

Tillverkningen av och handeln med apoteksvaror aro underkastade in
spektion av vederborande myndighet. Fabriks- och handelsrorelsens inne
havare och foreståndare iiro pliktiga att stiilla sig till efterrattelse de fore
skrifter, till vilka i rorelsen verkstalld inspektion tillaventyrs kan for
anleda. 

10 a§. 

Farmaceutiskt specialpreparat må i landet saljas eller på annat satt 
5verlåtas till forbrukning, sedan medicinalstyrelsen utfiirdat tillstånd dår
till. Vid ansokan om tillstånd skall foretes utredning, som medicinalsty
relsen finner nodig. Tillstånd beviljas, då preparatet visats hava medi-
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cinskt varde och med beaktande av dess anvandningsandamål icke kan 
anses farligt att nyttja samt såframt det åtfoljs av behorig varudeklara
tion och oppfyller i farmakopen faststallda fordringar. 

Tillstånd beviljas for varje farmaceutiskt preparat siirskilt for sig, 
forsta gången for hogst ett år, varefter tillståndet årligen fornyas, om dess 
innehavare fore utgången av varje tillståndsår meddelar medicinalstyrel
sen, att preparatet fortfarande salufores. Tillståndet kan forknippas med 
sarskilda villlwr. 

Tillstånd skall återkallas, om forutsiittningar for dess beviljande icke 
liingre foreligga. Ovriga skal till återkallande må i forordning niirmare 
angivas. 

Skall medicinalstyrelsen foretaga undersokning av kvalitet och egen
skaper hos farmaceutiskt specialpreparat, skola de skiiliga kostnaderna 
for undersokningen erliiggas av tillståndssokanden. 

10 h §. 

l\Ied farmaceuliskt specialpreparat avses lakemedel, som siiljes i fram
stallares eller forpackares originalforpackning av viss storlek. 

~Ied farmaceutiskt specialpreparat avses i denna lag icke vaccin eller 
serum, om vilka iir stadgat siirskilt, ej heller i apotek framstiillt liikeme
del, som saluhålles endast i det apotek, diir det iir framstiillt. 

I ovissa fall ankommer det på medicinalstyrelsen att avgora, huruvida 
fråga ar om farmaceutiskt specialpreparat eller icke. 

16 §. 

Bestiimmelser om siirskilda apoteksvarufOrteckningar, vilka bora upp
goras med stod av stadgandena i l och 2 §§, så ock ovriga niirmare be
stammelser om tilliimpningen av denna lag meddelas genom forordning. 

Likaså kan genom forordning niirmare foreskrivas de villkor, under 
vilka apoteksvaror må till landet inforas. 

Apoteksvaruforordning af 27. marts 1936 med senere ændringer og tilføjelser 

5 §. 

Foreståndare for apoteksvarufabrik eller apoteksvaruhandel bor vara 
viilft·ejdad finsk medborgare samt råda over sig och sitt gods. Diirjiimte 
bor foreståndare for apoteksvarnfabrik hava avlagt provisorsexamen eller 
ock medicinelicentiatexamen, filosofiekandidatexamen med hogsta vitsord 
i kemi eller ingenjorsexamen vid tekniska hogskolans kemiska avdelning 
samt, om han icke avlagt prodsorsexamen, genom vetenskaplig och prak
tisk verksamhet ådagalagt tillracklig kannedom om apoteksvaror och de
ras tillverkning. Foreståndare for apoteksvaruhandel hor hava avlagt pro
visorsexamen. 
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Ej må någon samtidigt forestå flere an en apoteksvarufabrik eller 
-handel, ej heller sådan fabrik och handel. 

14 §. 

\'id forsiilj ning av såviil inhemsk som utliindsk apoteksvara skall va
raus beskaffenhet och sammansiittning i varje siirskilt fall genom påskrift 
eller varan åtfoljande beskrivning tydligt angivas, oavsett om enkelt låke
mede! eller liikemedelspreparat iir i fråga. 

Kemiska foreningar och droger samt farmaceutiska specialpreparat 
bora betecknas med namnen i gallande farmakope eller ock med namn, 
som faststallts av Nordiska farmakopekommitten eller Varldshålsovårds
organisationen. Finnes icke sådant namn, må de betecknas med sina ve
tensliapliga eller allmant kanda farmaceutiska namn. Beteckningen bor 
innefatta lakemedlets och dess beståndsdelars beskaffenhet samt mångd, 
de eventuella dosernas antal och vikt samt tillverkarens namn. År prepa
ratet infort från utlandet och forpackat i Finland, skola dessutom impor
torens och forpackarens namn angivas. 

Farmaceutiskt specialpreparat må icke hava samma eller på vilsele
dande satt likartat specialnamn som i Finland for narvarande eller under 
de senaste tio åren salufort specialpreparat av annan sammansåttning. 
~led specialnamn avses harvid ett namn, som icke ar ifrågavarande lake
medels eller medicinska preparats vetenskapliga namn, ej heller ett all
miint brukat farmaceutiskt namn eller allmant namn av annat slag. 

~Iedicinalstyrelsen utfardar vid behov bestammelser om forpackning
arna for apoteksvaror, som tillverkas i apotek och apoteksvarufabriker, 
och siiljas i dessa och i apoteksvatuaffarer, så ock om de anteckningar, 
som skola goras på forpackningarna. 

15 a §. 

Tillstånd till forsaljning eller annan overlåtelse for konsumtion av far
maceutiskt specialpreparat skall tillverkaren soka skriftligen hos medici
nalstyrelsen. lmporteras preparatet, skall tillverkare hava har bosatt om
bud, vars skyldighet ar att har foretrada honom i arenden, som avses i 
denna forordning. 

~Iedicinalstyrelsen utfardar anvisningar om vilken utredning, som skall 
fogas till ansokan. 

Sokande ar skyldig att vid behov lamna medicinalstyrelsen en redogo
relse over det kemiska och biologiska påvisandet av de vid framstallningen 
av preparatet anlitade amnena samt dessas mangder och beskaffenhet 
awnsom insanda prov på de amnen, vilka enligt beteckningen ingå i spe
cialpreparatet. 

Farmaceutiska specialpreparat, vilka innehålla samma verksamma am
nen, men skilja sig från vm·andra i fråga om lakemedlets form eller 
styrka, anses vara skilda preparat. 
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16 §. 

:\Iedicinalstyrelsen må, efter att hava hort innehavare av tillstånd åler
kalla o van i 15 a § l mom. avsett tillstånd: 

l) dårest specialpreparatets sammansåttning icke långre overensståm
mer med beteckningen; 

2) dårest reklamen for specialpreparatet år osaklig eller lockar allmån
heten till onodig forbrukning av låkemedel eller ock ger en missvisande 
eller overdriven bild av preparatets sammansattning, ursprung eller far
makologiska betydelse; eller 

3) dårest specialpreparatet till sitt pris i jamforelse med medicinal
taxan bor anses alltfor dyrt. 

Angående återkallande av tillstånd i det fall att for beviljandet av till
ståndet forutsatta grunder icke långre foreligga, stadgas i 10 a § 3 mom. 
a poteksvarulagen. 

16 a§. 

Befinnes eller befaras med skal apoteksvara vara skadlig for hålsan. 
skall medicinalstyrelsen omedelbart forbjuda dess import, lagerhållning 
och forsaljning. Overensstammer sammansattningen av farmaceutiskt 
specialpreparat icke långre med beteckningen, må medicinalstyrelsen 
jiimval, darest den befinner skal dartill foreligga, omedelbart forbjuda 
import, lagerhållning och forsåljning av preparatet. 

16 b §. 

Foreståndare for apoteksvaruhandel och -fabrik ansvarar for att de va
ror, som saluforas av den av honom ledda rorelsen fylla fordringarna i 
finska farmakopen och aro fullgoda samt vederborligen undersokta och 
kontrollerade. 

17 §. 

:\Iedicinalstyrelsen skall vid behov och åtminstone varje år verkstalla 
inspektion av samtliga apoteksvarufabriker och -affårer i landet. 

Forordning af 17. marts 1944 angående medieinalstyrelsen med senere ændringer og tilføjelser 

2 §. 

:\fedicinalstyrelsen åligger att: 
11) overvaka, att apotek samt apoteksvaruaffarer och -fabriker be

finna sig i vederborligt skick och att i detta syfte foreskrivna inspektio
ner regelbundet verkstållas, samt avgora arenden, som angå forsaljning 
eller annan overlåtelse for konsumtion av farmaceutiska specialpreparat. 

....J 
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5 §. 

Vid medicinalstyrelsen finnas en allmån medicinalavdelning, en hålso
\'årdsavdelning, en avdelning for folkhygien, en sjukhusavdelning, en sin
nessjukvårdsavdelning, en statistik- og inspektionsavdelning, en apoteksav
delning, en ekonomiavdelning samt en administrativ avdelning. 

Darjåmte finnas vid medicinalstyrelsen ett vetenskapligt råd och en 
lakemedelskommission. 

7 a§. 

Lakemedelskommissionen avger utlåtanden till medicinalstyrelsen om 
farmaceutiska specialpreparat samt i frågor om lakemedels verkan. 

Till låkemedelskommissionen hor en ordforande och sex ledamoter. 
Ordforande ar overdirektoren vid medicinalstyrelsen och ledamoter che
ferna for allmiinna medicinalavdelningen och for apoteksavdelningen vid 
medicinalstyrelsen, av vilka den sistnåmnde ar viceordforande. De ovriga 
fyra ledamoterna och suppleanterna for dem forordnas av ministeriet for 
inrikesarendena på framstallning av medicinalstyrelsen for tre år i sån
der, och bor av såvål dessa ledamoter som suppleanterna en vara sakkun
nig i inre medicin, en i farmakologi, en i farmaci och en i teratologi. Av
delningschefen for veterinåravdelningen vid lantbruksministeriet eller, vid 
forfall for honom, den som handhar hans uppgifter, bor vara tillstådes vid 
behandlingen av årenden, som angå låkemedel for djur. 

Lakemedelskonunissionens ordforande, viceordforande, ledamot eller 
suppleant må icke vara medlem i organ for ledning eller forvaltning av 
sammanslutning, som framståller lakernedel eller av apoteksvaruaffår, ej 
heller funktionar vid sådant foretag eller handhava motsvarande uppgift 
vid affår, som idkar import av farmacentiska specialpreparat, eller fore
tråda utlandsk låkemedelsfabrik i Finland. 

Kommissionen år beslutfor, då ordforanden eller viceordforanden och 
fyra ledamoter eller suppleanter aro tillstades. 

Norge 

Lov af 20. jnni 1964 om legemidler og gifter m. v. 

§ 2. 

:\fed legemidler forstås i denne lov stoffer, droger og preparater som er 
bestemt til eller utgis for å brukes til å forebygge, lege eller lindre sykdom 
eller smerter hos mennesker eller dyr, eller til ved innvortes eller utvortes 
bruk å påvise sykdom. Kongen gir nærmere forskrifter om hva som skal 
reknes som legemidler. I forskriftene kan det fastsettes at visse stoffer, dro
ger eller preparater alltid skal reknes som legemidler uansett om de også 
har annen anvendelse, og at visse stoffer, droger eller preparater som kom
mer inn under bestemmelsen i fØrste punktum, likevel ikke skal reknes som 
legemidler . 
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Kongen gir forsluifter om hva som skal reknes for gifter og helsefarlige 

stoffer. 
Forskrifter etter første og annet ledd gis etter at forslag er innhentet fra 

det i § 3 nevnte utvalg. Forskriftene skal minst en gang hvert femte år 
gjennomgås med henblikk på revisjon. I tidsrommet mellom disse gjen
nomsyn kan departementet foreta enkelte endringer og tillegg til forskrif

tene etter at utvalget har uttalt seg. 
Departementet avgjØr i tvilstilfelle om en vare etter loven og forskriftene 

skal reknes som legemiddel, gift eller helsefarlig stoff. 

§ 4. 

Kongen kan gi forskrifter om at ervervsmessig tilvirkning av visse lege
midler bare skal skje i apotek. I samsvar med bestemmelser i forskriftene 
kan departementet gjØre unntak ved på nærmere angitte vilkår å gi særlig 

tillatelse for andre til å tilvirke slike legemidler. 
Når ikke annet er bestemt i medhold av denne lov, må den som ervervs

messig vil tilvirke legemidler utenfor apotek, ha tillatelse fra vedkommende 

departement som kan sette nærmere vilkår for tillatelsen. 
Tilvirkningen skal forestås av en ansvarshavende som er godkjent av de

partementet. Vedkommende skal fylle de krav til utdanning og tjenestetid 
som gjelder for å bli apoh9ker, eller .på annen måte godtgjØre at han har 

den nødvendige faglige utdanning. 
Departementet l<an gi nærmere forskrifter om tilvirkning av legemidler 

utenfor apotek og kan kreve de oppgaver og opplysninger om virksomheten 

som anses nødvendig for tilsyn og kontroll. 

§ 11. 

Kongen kan forby salg av legemiddel som må anses uvirksomt, åpenbart 
unyttig eller skadelig. Før avgjørelse treffes, må spØrsmålet forelegges den 

i § 19 nevnte Spesiali.tetsnemnd til uttalelse. 

§ 12. 

Forskrifter for legemidlers renhet, fremstilling, behandling og oppbeva
ring m. v. fastsettes i en farmakope som godkjennes av Kongen. I farma
kopeen inntas også bestemmelser om navn og betegnelser for legemidler og 

legemiddelformer (nomenklatur). 
Farmakopecn og endringer i og tillegg til denne, utarbeides av Farma

kopekommisjonen som oppnevnes av Kongen. Kongen gir nærmere regler 

om kommisjonens virksomhet og om farmakopeens innhold. 
Farmakopeens bestemmelser gjelder for alle som har adgang til å tilvirke 

eller selge legemidler, dog ikke for kjøpmenn som selger reseptfrie lege
midler etter § 6, tredje ledd. Departementet kan i det enkelte tilfelle gjØre 

unntak fra bestemmelsene. 
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§ 13. 

Som farmasøytisk spesialpreparat reknes i denne lov legemiddel som 
ikke er fremstilt i apotek, og som omsettes eller bringes i handelen i en 
pakning som er bestemt for den enkelte forbruker (herunder lege, tann
lege, veterinær eller sykehus). 

:\'år særlige grunner taler for det, kan Kongen bestemme at også visse 
legemidler som er fremstilt ved apotek og selges til andre apotek, skal rek
nes som farmasøytiske spesialpreparater. 

§ 14. 

Farmasøytisk spesialpreparat må ikke omsettes eller bringes i handelen 
fØr det er godkjent av Spesialitetsnemnda, se § 19. 

Godkjenning gis på grunnlag av en bedØmmelse av preparatets art, sam
mensetning, kvalitet og holdbarhet. Godkjenning skal bare gis for preparat 
som anses medisinsk berettiget og som det antas å være behov for. 

§ 15. 

Godkjenning av farmasØytisk spesialpreparat skal ikke gis for enkle til
beredninger som uten vanskelighet kan fremstilles i apotek, eller for pre
parater som består av ublandede droger eller kjemikalier. 

Godkjenning skal heller ikke gis for preparater som den gjeldende far
makope eller annen godkjent formelsamling gir bestemt fremstillingsfor
skrift for. 

Unntak fra første og annet ledd kan gjØres når det antas å by på åpen
bare fordeler at preparatet fremstilles og selges som spesialpreparat, når 
preparatet representerer et nytt medisinsk prinsipp, eller når andre særlige 
grunner taler for det. 

§ 16. 

Før farmasØytisk spesialpreparat bringes i handelen eller omsettes, skal 
dets navn, pris, pakningsstørrelse og utstyr godkjennes av den myndighet 
som Kongen bestemmer. 

Ved godkjenning av prisen for et farmsøytisk spesialpreparat skal det 
påses at den ikke står i misforhold til verdien. Herunder tas hensyn til pri
sen for tilsvarende preparat som fremstilles av andre tilvirkere, og til fore
liggende opplysninger om produksjonskostnadene for preparatet. 

Prisen kan kreves endret før registreringstiden er ute, dersom endrede 
forhold eller nye opplysninger tilsier det. 

Opplysninger som er av betydning for prisbedømmelsen kan kreves frem
lagt i forbindelse med spØrsmål om godkjenning, og senere når spørsmål 
om prisendring tas opp til behandling. 

§ 17. 

Godkjenningen av et preparat gjelder for et tidsrom på 5 år. Fornyelse 
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kan ikke nektes av grunner som er nevnt i § 15, første og annet ledd. Mid
lertidig godkjenning kan gis for kortere tid. 

Når særlige grunner foreligger, kan godkjenning gjøres betinget av at 
preparatet bare skal være til bruk for visse sykehus og leger. 

Godkjenning kan kalles tilbake fØr 5 år er ute dersom 
l. Preparatet ikke lenger anses medisinsk berettiget. 
2. Preparatet ikke bringes i handelen. 

3. Preparatets sammensetning avviker fra den det ble registrert med. 
4. Krav om prisnedsettelse ikke blir etterkommet innen en fastsatt frist. 
5. De bestemmelser som gjelder for farmasØytiske spesialpreparater ikke 

overholdes. 

§ 18. 

Kongen gir nærmere forskrifter om godkjenning, omsetning og kontroll 
av farmasØytiske spesialpreparater. 

Kongen kan gjøre unntak fra kravet om godkjenning etter §§ 14 og 16. 
I forskriftene kan fastsettes avgifter for å dekke utgiftene ved godkjen

ning, kontroll og undersøkelse av farmasøytiske spesialpreparater. 

§ 19. 

Departementet oppnevner en Spesialitetsnemnd som skal avgjØre alle 
saker om godkjenning av spesialpreparater og om tilbakekalling av gitt 
godkjenning etter §§ 14 og 17. Nemnda skal bestå av 5 medlemmer, herav 
helsedirektøren som formann, en lege og en person som fyller kravene for 
å få apotekbevilling. Departementet gir nærmere regler om rådets virk
somhet. 

Spesialitetsnemndas avgjØrelser er inappellable. Anke over lovfortolk
ning kan innen en måned sendes departementet. 

§ 24. 

Sera, vaksiner og andre bakteriologiske og serologiske preparater kan til
virkes, selges, innfØres og utføres av offentlig godkjente laboratorier eller 
institutter i samsvar med bestemmelser som gis av departementet. 

Departementet avgjØr hva som skal anses som sera, vaksiner og bakterio
logiske og serologiske preparater, og kan tillate de nevnte laboratorier og 
institutter også å selge enkelte andre varer til medisinsk og veterinærmedi
sinsk bruk. 

§ 29. 

Reklame for legemidler skal være nøktern og sann og skal på forhånd 
\'ære 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. 

..J 
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§ 30. 

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 mennesker eller dyr, hvis varen 
selges på annen måte enn fastsatt for legemidler. Når særlige grunner fore
ligger, kan departementet gjØre unntak fra denne bestemmelse. 

I tilfelle av overtredelse kan departementet pålegge tilvirkeren eller an
nonsøren å sørge for at en godkjent beriktigelse blir sendt ut eller offent
liggjort på tilsvarende måte som den ulovlige reklame. 

Blir det tross advarsel fortsatt drevet reklame for en vare i strid med be
stemmelsene i fØrste ledd, kan varen ved dom forbys solgt under navn som 
var brukt i den ulovlige reklame. 

§ 31. 

I reklame må det ikke ved tekst eller bilder eller på annen måte, direkte 
eller indirekte, gis uriktige, misvisende eller villedende opplysninger om en 
\'ares medisinske virkning eller egenskaper. De to siste ledd i § 30 får tilsva

rende anvendelse. 
Når særlige grunner taler for det, kan Kongen ved fol'skrifter eller i det 

enkelte tilfelle forby all medisinsk reklame overfor almenheten for bestemte 
varer eller varegrupper. 

Forskrifter af 6. maj 1966 om farmasøytiske øpeøialpreparater og om reklame for legemidler m. v. 

§l. 

Forskriftenes omfang 

Farmasøytisk spesialpreparat som ikke er unntatt etter bestemmelsene i 
§ 2, må fØr det innfØres eller bringes i handelen her i landet, være godkjent 
og registrert i samsvar med lov av 20. juni 1964 og disse forskrifter. 

Når særlige grunner taler for det, kan Sosialdepartementet bestemme at 
også visse legemidler som er fremstilt ved apotek og selges til andre apotek, 
skal regnes som farmasøytiske spesialpreparater. 

Helsedirektøren avgjØr i tvilstilfelle om et legemiddel skal regnes som 
farmasøytisk spesialpreparat. 

§ 2. 

Unntak fra registrering 

Unntatt fra kravet om godkjenning etter lovens §§ 14 og 16, jfr. § 18, er: 

l. Sera, vaksiner og andre bakteriologiske og serologiske preparater som 
tilvirkes eller selges fra offentlig godkjente laboratorier eller institutter i 
medhold av lovens § 24. Departementet avgjør hvilke preparater disse in
stitusjoner kan innføre og selge uten registrering. 

2. Radioaktive isotoper til medisinsk bruk som fremstilles ved eller inn-
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fØres av Institutt for atomenergi eller andre godkjente institusjoner. 
3. Medisinske gasser. 
4. Blod og blodplasma. 

HelsedirektØren kan etter sØknad i det enkelte tilfelle gjØre unntak 
en begrenset mengde av et bestemt spesialpreparat når det skal brukes 
lege, tannlege eller veterinær til klinisk prØving eller når en bestemt pasi~::m: 
trenger det for sin sykdom. 

Sosialdepartementet gis fullmakt til i særlige tilfelle å gjØre unntak fr&! 
kravet om godkjenning for levering av begrensede mengder av et spesial-l 
preparat til spesielle formål, jfr. lovens § 18, annet ledd. Før slikt unntak. 
gjøres, skal uttalelse fra Spesialitetsnemnda innhentes. 

§ 3. 
Tilvirkere og fullmektiger 

Godkjenning og registrering gis etter søknad fra tilvirkeren. Innenlandsk: 
tilvirker må ha tilvirkertillatelse etter lovens § 4 fØr preparatet i tilfelle blir' 
registrert. 

! Utenlandsk tilvirker må ha rett til å tilvirke tilsvarende spesialpreparat 
i sitt hjemland og må på forlangende redegjøre for de kontrolltiltak og pro-, 
duksjonsrutiner som er lagt opp i forbindelse med vedkommende preparat., 

Utenlandsk tilvirker må være representert ved en fullmektig som er bo-' 
satt her i landet. Fullmektigen må på forlangende godtgjØre sin fullmakt, 
og må straks sende melding til Spesialitetskontrollen dersom hans fullmakt{ 
faller bort i den tid preparatet er registrert. Ny fullmektig må i så fall an
meldes innen en frist som fastsettes av Spesialitetskontrollen, ellers kan 
godkjenningen tilbakekalles. 

Fullmektigen plikter å sørge for at tilvirkeren overholder gjeldende be
stemmelser om innførsel til og omsetning av preparatet i Norge, og må ha 
fullmakt til på tilvirkerens vegne å svare for norske sivile domstoler og 
andre norske myndigheter i saker som gjelder vilkårene for godkjenning. 
registrering og forhandling av preparatet. 

Oppfyller fullmektigen ikke de fastsatte vilkår eller plikter, kan helse
direktøren kreve at han fratrer og at ny fullmektig anmeldes innen en fast
satt frist. 

I tvilstilfelle avgjør helsedirektøren hvem som skal anses som tilvirker. 
og om et preparat skal anses som tilvirket her i landet eller i utlandet. 

§ 4. 
Søknad 

SØknad om godkjenning og registrering skal av tilvirkeren sendes til Spe
sialitetskontrollen. For spesialpreparat som tilvirkes i utlandet, skal sØk-· 
naden på tilvirkerens vegne skje ved fullmektigen. 
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Det må sendes særskilt søknad for hvert spesialpreparat. Preparater som 
inneholder samme virksomme bestanddeler, men har forskjellig legemiddel
fonn eller styrke, anses som forskjellige spesialpreparater. 
s~ad om godkjenning og registrering skal i alminnelighet innsendes i 

3 ei.semplarer på et av helsedirektøren fastsatt skjema, og skal inneholde 

opplysninger om: 

1. Tilvirkerens - og for utenlandske preparater fullmektigens - navn 
eller firma, faste forretningssted eller bopel, og tilvirkningssted. 

Skal preparatet pakkes (ompakkes) av noen annen enn tilvirkeren, må 
opplysning herom gis. 

2. Preparatets navn (det navn som preparatet sØkes registrert under), 
den legemiddelform og styrke og de pakningsformer og stØrrelser som sØkes 
registrert. 

3. Preparatets kvalitative og kvantitative sammensetning - herunder 
også de kvalitetsnormer som anvendes med henvisning til f. eks. farma
kopemonografier. 

Dersom de råstoffer som er nyttet ved tilvirkningen avviker fra farma
kopeens kvalitetskrav, skal dette oppgis. 

4. Analysemetoder som er brukt for å fastslå de i preparatet inngående 
stoffers identitet, mengde, renhet og holdbarhet. 

5. Preparatets farmakologiske, toksikologiske og klinisk-terapeutiske 
egenskaper, de indikasjoner og doseringer som tenkes angitt for prepara
tet, og opplysninger om kontraindikasjoner, bivirkninger og holdbarhet. 

6. Opplysning om spesielle lagringsbetingelser. 
7. Tilvirkerens pris ved levering til Norsk Medisinaldepot. 
Sammen med sØknaden skal innsendes: 
8. To pakninger av preparatet i den form det søkes registrert og prøver 

av de virksomme stoffer som inngår i preparatet. 
9. Dokumentasjon for de under punkt 5 nevnte opplysninger. 

10. Opplysning som er av betydning for prisbedØmmelsen. 
11. Den i § 13 fastsatte avgift. 

§ 5. 
Behandling av sØknaden 

Spesialitetskontrollen foretar de undersØkelser og innhenter de sakkyn
dige uttalelser m. v. som anses nØdvendige for at saken kan legges fram 
for Spesialitetsnemnda til avgjØrelse. 

Er det åpenbart at preparatet ikke fyller lovens krav for godkjenning, 
kan Spesialitetskontrollen underrette søkeren herom. Søkeren kan i så fall 
inn&n en måned forlange saken forelagt for Spesialitetsnemnda. Etter denne 
frist kan kreves ny sØknad etter § 4. 

§ 6. 
Spesialitetsnemndas avgjØrelse 

Når Spesialitetsnemnda har truffet avgjØrelse om søknaden, gis skriftlig 
Inelding herom. 

Blir preparatet godkjent, underrettes søkeren om at preparatet vil bli 
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registrert når dets navn, pris, pakningsstørrelse og utstyr er godkjent i 
samsvar med § 9. 

Spesialitetsnemnda kan godkjenne et preparat med forbehold om at det 
skal foretas nærmere undersøkelse av preparatets kvalitative og kvantita
tive sammensetning, og holdbarhet fØr det registreres. SØkeren underrettes 
i så fall om at preparatet vil bli registrert dersom undersøkelsen gir til
fredsstillende resultat. Hvis ikke vil saken bli forelagt Spesialitetsnemnda 
på nytt. 

Spesialitetsnemnda kan godkjenne et preparat på nærmere vilkår som 
tilvirkeren må oppfylle eller godta fØr preparatet registreras. Er vilkårene 
ikke oppfylt eller godtatt innen 6 måneder, faller godkjenningen bort. 

Blir godkjenning nektet, skal grunnene for avslaget meddeles sØkeren, 
og det skal opplyses om avgjørelsen har vært enstemmig. 

§ 7. 
Ny behandling 

Er godkjenning av et preparat nektet, kan sØkeren innen 3 måneder an
mode om at Spesialitetsnemnda uten ny søknad tar saken opp til fornyet 
behandling. Etter utlØpet av denne frist kreves ny søknad etter § 4. Spesia
litetskontrollen kan forlenge fristen med inntil 3 måneder. 

§ 8. 

Anke 

Anke over lovfortolkning kan etter lovens § 19, siste ledd, sendes innen 
en måned. Slik anke sendes gjennom Spesialitetskontrollen, som snarest 
mulig forelegger den for Spesialitetsnemnda til ny behandling. 

Fastholder nemnda sin tidligere avgjørelse, oversendes saken til Sosial
departementet med samtlige dokumenter og nemndas uttalelse. 

Behandlingen i departementet skal foregå under ledelse av en embets
mann som ikke har deltatt i den tidligere behandling av sØknaden, og som 
legger saken fram for departementets sjef. 

§ 9. 

Godkjenning av navn, pris m. v. 

Før et spesialpreparat registreres, skal dets navn, pris, pakningsstørrel
ser og utstyr være godkjent av helsedirektøren. Helsedirektørens avgjørelse 
kan kreves forelagt for Spesialitetsnemnda til avgjØrelse. 

§ 10. 
S pesialitetsregisteret 

Når et spesialpreparat er godkjent og vilkårene for registrering er opp
fylt, fører Spesialitetskontrollen preparatet opp i Spesialitetsregisteret og 
gir det et eget registreringsnummer - N. sp. nr ...... . 

~~~ 

Et registrert preparat må markedsføres innen et år etter registreringen. 
Er ikke dette skjedd, må preparatet anmeldes på nytt. 

Helsedirektøren kan gi nærmere regler om Spesialitetsregisteret og om 
meldinger som Spesialitetskontrollen skal sende ut om preparater som er 

godkjent eller utgått av registeret. 

§11. 

Fornyet registrering. Ny tilvirker 
SØknad om fornyet godkjenning av et registrert spesialpreparat må være 

innsendt til Spesialitetskontrollen senest 3 måneder fØr utlØpet av den fast-

satte registreringstid. 
Skal tilvirkningen av et registrert spesialpreparat overfØres til en annen 

tilvirker, må denne sende søknad om ny godkjenning senest 3 måneder fØr 

han begynner tilvirkningen. 

§ 12. 

Merking 
Emballasjen for et farmasØytisk spesialpreparat skal av tilvirkeren være 

forsynt med fØlgende opplysninger: 
l. Preparatets navn, enten kunstnavn eller fellesbetegnelse i forbin-

delse med et varemerke eller tilvirkerens navn. 
2. Arten og mengden av virkestoffene. Dersom det er fastsatt NFN

eventuelt \VHO-navn for stoffene, skal disse betegnelser nyttes. 
3. Dispenseringsform. 
4. Pakningens nettoinhold. 

Ved aerosolpakninger angis også pakningens bruttovekt. 
5. Tilvirkerens navn eller firma og tilvirkningssted. 
6. Registreringsnummer. 
7. Kontrollnummer som eventuelt angir produksjonsdata. 

Nærmere regler kan gis av helsedirektøren. 
8. uuøpsdato for preparater med begrenset holdbarhet. 
9. Eventuelle særlige regler for oppbevaring. 

10. Eventuelle advarsler. 

Ovennevnte opplysninger skal påfØres den enkelte paknings ytre og indre 
emballasje. For så vidt angår ampuller skal opplysningene påfØres den 
ytre emballasje. Den enkelte ampull skal minst påføres fØlgende opplys-

ninger: 
Preparatets navn 
Mengden av virksomme bestanddeler 

og hvis mulig: Anvendelsesmåte 
UtlØpsdato. 

HelsedirektØren kan unntaksvis tillate samme signeringsmåte for andre 
små beholdere som bare inneholder en enkelt dose eller hvor plasshensyn 

tilsier dette. 

9-714775 
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A. ugift er 

Anmeldelsesavgift 

§ 13. 

For hvert preparat som meldes 
300.-. til registrering, betales en avgift på 

For preparater som krever biologisk eller bakteriologisk prøvning, 
andre spesielle undersøkelser, kan etter helsedirektørens bestemmelse 
ves en tilleggsavgift. 

For meldinger om endringer i sammensetningen av et preparat som alle~ 
rede er registrert, betales ny avgift og i tilfelle tilleggsavgift. 

For særskilt melding om nye pakningsstørrelser betales kr. 25.-. 
Årlig avgift 

For alle registrerte preparater betales en avgift på kr. 100.- for hvert 
år. Årsavgift oppkreves dog ikke for det første år preparatet er registrert. 
Avgiften skal innbetales forskuddsvis før begynnelsen av vedkommende 
registreringsår. 

Er årsavgiften ikke betalt i rett tid, varsles anmelderen i rekommandert 
brev om at den må innbetales innen l måned etter at brevet er mottatt. Blir 
denne frist oversittet, faller tillatelsen til å forhandle preparatet bort, og 
registreringen kan uten ytterligere varsel strykes. 

Helsedirektøren kan, når særlige grunner taler for det, frafalle avgiftene. 

§ 14. 
Kontrollundersøkelser 

Spesialitetskontrollen kan til enhver tid foreta kontrollundersøkelser av 
godkjente spesialpreparater. Anmelderen plikter å erstatte de nØdvendige 
utlegg til kjøp av vedkommende preparat og til dekning av eventuelle un
dersøkelser som nevnt i § 13, annet ledd. 

§ 15. 
Jlidlertidig forbud mot salg 

Helsedirektøren kan midlertidig forby salg av et registrert spesialprepa
rat hvis det opptrer alvorlige bivirkninger ved bruk av preparatet, eller det 
er påvist slike feil eller mangler ved preparatet at det antas å være grunn
lag for å tilbakekalle godkjenningen. Tilvirkeren skal såvidt mulig varsles 
på forhånd. Tilvirkere er forpliktet til så snart som mulig å varsle Spesiali
tetskontrollen om alvorlige bivirkninger som de måtte få kjennskap til. 

§ 16. 
Salg au utgåtte preparater 

Hvis ikke annet er bestemt, kan preparater som er utgått av Spesialitets- j, 
registeret uten særskilt tillatelse selges i inntil 3 måneder etter at melding ~~,: 
"'endt tH apotekene. 1 
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§ 17. 

Fullmaktsbestemmelser 
Hel,sedirektøren kan gi sjefen for Spesialitetskontrollen fullmakt til å 

treffe avgjØrelser som i medhold av disse forskrifter skal treffes av helse
direktøren. Avgjørelser som treffes av Spesialitetskontrollen kan kreves 

forelagt for helsedirektøren. 

Generelle bestemmelser 

Reklame for legemidler m. v. 

§ 18. 

Reklame for legemidler skal på forhånd være godkjent av helsedirektØ
ren eller den han gir fullmakt. Dette gjelder også prislister, kataloger og 
prøver. Helsedirektøren gir regler om utdeling av legemiddelprØver i 

reklameØyemed. 
Enhver form for reklame for legemidler skal være nØktern og saklig. Den 

må ikke gi et misvisende eller overdrevent bilde av et preparats medisinske 
verdi. Reklamen må ikke være formet slik at den lokker til unØdig eller 
ikke-medisinsk indisert anvendelse av preparatet. 

Reklame for ikke registrerte spesialpreparater og for apotekfremstilte 
legemidler som ikke er opptatt i farmakopeen eller godkjente formelsam

linger, er forbudt. 

§ 19. 

Reklame til almenheten 

Reklame for legemidler til almenheten er bare tillatt for ikke-reseptplik
tige legemidler når disse utelukkende anbefales mot sykdommer eller syk
domssymptomer som vanligvis ikke vil kreve undersØkelse eller behand
ling av lege (tannlege, veterinær). Slik reklame må ikke inneholde anbe

falinger fra lege eller syke. 
I slik reklame er det ikke tillatt å nytte andre illustrasjoner enn et bilde 

av pakningen. 
Reklame for legemidler må ikke skje ved lysannonser, kinoreklame, skil

ter på tak, gate, vei eller i det fri overhodet, på befordringsmiddel, i offent
lig lokale, i radio eller fjernsyn. 

Utsending eller utdeling av reklameprospekter, brosjyrer og liknende til 
almenheten er forbudt. Pakning for et legemiddel må ikke vedlegges re
ldame for andre legemidler. 

Helsedirektøren kan, når særlige grunner taler for det, gjøre unntak fra 

bestemmelsene i denne paragraf. 

§ 20. 

Reklame til leger m. fl. 
I reklame til leger, tannleger og veterinærer må bare alminnelig aner

kjente indikasjoner oppfØres uten reservasjoner. Andre indikasjoner kan, 
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omtales med uttrykk som for eksempel «forsØksvis ved ... », i alminnelig
het tilfØyd Iitteraturangivelse. Sitater, kurver og andre illustrasjoner fra 
medisinsk litteratur skal gjengis fyldestgjØrende og ha fullstendig kilde
angivelse. I informativ reklame skal preparatets sammensetning, kontra
indikasjoner og vesentlige bivirkninger angis. Såfremt fellesnavn er fast
satt, skal dette tydelig angis i enhver reklame. Brosjyrer, sirkulærer m. v. 
skal være datert. 

For reklame til apotekere og farmasøytisk personale gjelder tilsvarende 
bestemmelser. 

Helsedirektøren kan, når særlige grunner taler for det, gjøre unntak fra 
bestemmelsene i denne paragraf. 

§21. 
Forbud. Overtredelse 

Helsedirektøren kan forby all reklame overfor almenheten av et enkelt 
legemiddel eller av en gruppe av legemidler, når slikt forbud anses gagnlig 
av almene hensyn. Ved overtredelse av reklamebestemmelsene kan tilvirke
ren pålegges å sØrge for at en godkjent beriktigelse blir sendt ut eller offent
liggjort. Ved gjentatte overtredelser kan helsedirektØren forby all reklame 
for vedkommende legemiddel for en tid av inntil l år. 

§ 22. 
111 edisinsk reklame for andre varer 

Sosialdepartementet gis fullmakt til å gi forskrifter og forbud i henhold 
til lovens § 31, annet ledd. 

Sverige 

Liikemedelsfiirordning nr 701 af 14. december 1962 

l §. 
1 mom. Med liikemedel forstås i denna forordning sådan vara, som år av

sedd antingen att vid invårtes eller utvårtes bruk forebygga, påvisa, lindra 
eller bota sjukdom eller sjukdomssymtom hos månniskor eller djur eller att 
eljest på angivna satt anvåndas i samband med behandling av sjukdom, 
skada eller kroppsfel eller vid forlossning, allt under forutsåttning att varan 
for sådant åndamål genom beredning, dosering eller doseringsanvisning 
iordningstållts i bruksfårdigt skick. 

2 mom. Såsom låkemedel skall icke anses blod for infusionsåndamål, 
odontologiskt-tekniska preparat, såsom tandfyllnings- och protesmaterial, 
eller kirurgiskt-tekniska preparat, såsom katgut och forbandsgips. 

J mom. Vad i denna forordning stadgas skall, om medicinalstyrelsen ej 
sarskilt fall beståmmer annat, icke tilliimpas betråffande sådant medel, 

J 
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som ej innehåller något verksamt åmne i en myckenhet overstigande en 
miljondel av mediets vikt, ej heller betriiffande mineralvatten, mineralkåll
salter, fruktsalter eller sådana for munhåla eller svalg avsedda pastiller 
och liknande beredningar, vilka icke innehålla annat iin vad som jåmlikt 
livsmedelsstadgan må ingå i konfektyrer. 

Ej heller skall vad i forordningen stadgas galla betriiffande sådana medel 
som sårsalvor, inandningsoljor, antiseptiska losningar,. liniment och dylikt, 
vilka uppfylla de villkor i fråga om sammansiittning och miirkning, som 
medicinalstyrelsen foreskriver. 

4 mom. I fråga om radioaktiva liikemedel åger denna forordning tilliimp
ning endast i den mån sårskilt stadgas diirom. 

Betråffande narkotiska liikemedel aga bestiimmelserna i denna forord
ning tilliimpning, i den mån de ej strida mot vad som år siil'skilt stadgat 
om narkotika. 

5 mom. Då siirskilda skål åro diirtill, åger medicinalstyrelsen foreskriva, 
att denna forordning helt eller delvis skall tillåmpas betriiffande vara, som 
kan anviindas på satt i l mom. sågs men icke iordningstiillts i bruksfiirdigt 
skick for sådant iindamål, samt betriiffande annan vara, som i fråga om 
egenskaper och anviindning står liikemedel niira. 

2 §. 
Med farmacevtisk specialitet forstås standardiserat liikemedel, som år 

avsett att tillhandahållas forbrukaren i tillverkarens originalforpackning. 

3 §. 
Sådan farmacevtisk specialitet, som utgores av antingen serum eller frak

tion dårav hiirrorande från miinniska eller djur och innehållande specifika 
antiktoppar, eller vaccin, ympiimne eller annat preparat av biologiskt ur
sprung, avsett att genom inforande i organismen framkalla eller påvisa im
munitet eller dårmed likartat tillstånd, benåmnes i denna forordning bak
teriologiskt preparat. 

4 §. 

Liikemedel skall vara av fullgod beskaffenhet och får icke vid normal 
anvåndning medfora skadeverkningar, som stå i missforhållande till den 
avsedda effekten. 

5 §. 

Liikemedel skall vid utliimnande vara fullstiindigt deklarerat med avse
ende på sammansåttning samt halt av ingående beståndsdelar, om ej medi
cinalstyrelsen medgivit annat. 

Beniimning på låkemedel må ej vara vilseledande med avseende på med-
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lets sammansåttning, verkan eller egenskaper i ovrigt och ej heller vara 
ågnad att åstadkomma forvåxling med annat låkemedel. 

Medicinalstyrelsen åger meddela foreskrifter rorande mårkning och ut
låmnande samt forordnande av låkemedel. 

6 §. 

Priset på låkemedel skall vara skåligt. Nårmare beståmmelser om pris
siittning av liikemedel på apotek meddelas sårskilt. 

7 §. 

Med tillverkning forstås i denna forordning framstållning samt forpack
ning eller ompackning. 

Yrkesmåssig tillverkning av låkemedel må, forutom av apoteksforestån
dare, bedrivas endast av den som innehar tillstånd dårtill. 

Utan tillstånd som avses i andra stycket må tillverkning av bakteriolo
giska preparat bedrivas vid statens bakteriologiska laboratorium och sta
tens veterinårmedicinska anstalt. 

15 §. 

F'armacevtisk specialitet må, om ej annat sårskilt stadgas, icke forsåljas 
utau att vara registrerad hos medicinalstyrelsen. Farmacevtisk specialitet 
må icke registreras med mindre den befunnits åndamålsenlig och beståm
melserna i 4-6 §§ i ovrigt iakttagits. Registrering må forbindas med sår
skilda villkor till forebyggande av skada. 

Registrerad farmacevtisk specialitet skall fortlopande kontrolleras genom 
medicinalstyrelsens forsorg. 

Registrering må återkallas om forhållanden, som legat till grund for re
gistreringen, icke långre åro for handen. Återkallelse av registrering må 
ock ske om villkor for specialitetens tillhandahållande åsidosåttes eller om 
specialiteten år foremål for reklam som innefattar oriktig, starkt overdri
ven eller vilseledande uppgift om specialitetens verkan eller egenskaper i 
iivrigt. 

16 §. 

For att tåcka statens kostnader for kontrollen av farmacevtiska specia
liteter skall den som soker eller erhållit registrering erlågga sårskilda av
gifter. 

Kungiirelse nr 439 av 28 juni 1963 om tillimpningen av likemedelsfiirordningen den 14 december 
1962 (nr 701) 

l §. 

Vid tillverkning av låkemedel må anvåndas endast varor, vilkas art eller 
'!ammansåttning samt renhet och halt åro val kånda. 
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Det åligger den som tillverkar Hikemedel att fora anteckningar for kon
troll av att stadgandet i forsta stycket iakttages. Medicinalstyrelsen åger 
meddela nårmare foreskrifter hårom. 

2 §. 

Tillstånd att tillverka låkemedel meddelas av medicinalstyrelsen. Till
stånd meddelas for viss tid eller tills vidare och må avse visst eller vissa 

lakemedel eller dylika varor i allmånhet. 
Ansokan om tillstånd skall åtfoljas av uppgift om 

a) sokandens namn eller firma samt postadress; 
b) tillverknings- och lagerlokalernas beliigenhet; samt 
c) såvida ansokan ej avser låkemedel i allmånhet, det eller de låkemedel 

son1 avses. 

Beviljas tillstånd skall skriftligt bevis utfiirdas och avskrift dårav tillstål

Ias arbetarskyddsstyrelsen. 

3 §. 

Tillverkning av Hikemedel annorstådes an på apotek skall forestås av en 
av medicinalstyrelsen godkånd foreståndare. Vid anlåggning av storre om
fattning må sårskilda foreståndare godkånnas for olika avdelningar. 

Som foreståndare må godkånnas endast den, som med hånsyn till till
verkningens art och omfattning åger erforderliga teoretiska kunskaper och 
tillråcklig praktisk erfarenhet och som i ovrigt provas låmplig. 

Foreståndare skall tillse att tillverkningen bedrives på behorigt satt i 
tekniskt avseende samt att beståmmelserna i låkemedelsforordningen åven
som de foreskrifter och beslut, som meddelas med stOd hårav, iakttagas i 

samband med tillverlmingen. 

11 §. 
Bakteriologiskt preparat, som tillverkats eller importerats av statens bak

teriologiska laboratorium eller statens veterinårmedicinska anstalt, må for
siiljas utan att vara registrerat, under forutsåttning att preparatet under
gått kontroll enligt av medicinalstyrelsen meddelade beståmmelser. 

12 §. 

På svenskt apotek tillverkad farmacevtisk specialitet, som overensståm
mer med mede! intaget i gållande farmakope eller som medicinalstyrelsen 
med hånsyn till specialitetens åndamålsenlighet finner jåmforbar med så

dant mede!, må forsåljas utan att vara registrerad. 

13 §. 

På sårskild framstållning åger medicinalstyrelsen medgiva rått till for
siiljning (licensforsiiljning) av sådan icke registrerad specialitet, som till 
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sin verkan skall provas av viss liikare, veteriniir eller tandlakare eller varav 
viss person befunnits vara i behov med hansyn till sitt halsotillstånd. Sådan 
framstallning skall vara åtfoljd av motivering av vederborande lakare, vete
rinår eller tandliikare. 

Medgivande som avses i forsta stycket må forbindas med villkor till fore
byggande av skada. 

14 §. 

På framstallning av tillverkare av farmacevtisk ,specialitet ager medici
nalstyrelsen medgiva, att specialiteten anvandes såsom beståndsdel i lake
medel, som beredes på apotek for tillfållet. 

Om registrering 

15 §. 

Ansokan om registrering av farmacevtisk specialitet skall goras av till
verkaren. Då fråga år om låkemedel, ·som tillverkas på svenskt apotek, må 
ansokan dock goras av apotekarsocieteten. 

For varje specialitet skall goras sårskild ansokan. Specialiteter, vilka in
nehålla samma verksamma beståndsdelar men skilja sig från varandra med 
avseende å låkemedelsform eller styrka, skola i registreringshånseende an
ses utgora skilda specialiteter. 

For utlåndsk tillverkare skall finnas hår i riket bosatt ombud, som for 
tillverkarens talan hos medicinalstyrelsen. 

16 §. 

Ansokan om registrering ·skall innehålla uppgift om 
a) sokandens namn eller firma samt postadress; 
b) specialitetens benamning samt huruvida denna registrerats såsom 

varumarke; 

c) specialitetens sammansattning och Iakemedelsform samt hållbarhet; 
d) specialitetens farmakologiska, toxikologiska och kliniskt-terapevtiska 

egenskaper samt indikationer, kontraindikationer, biverkningar och dose
ring; 

e) stor leken av de forpackningar, i vilka specialiteten skall forsåljas; 
samt 

f) specialitetens pris vid forsiiljning till apotek. 
Vid ansokningen skola fogas 

. a) dokumentation for de enligt forsta stycket c) och d) liimnade upp
gifterna; 

b) ~vå forpackningar av specialiteten jamte etiketter till samtliga for
packmngsstorlekar; 

c) ~ast~tålld ansokningsavgift; samt 
d) l fraga om i utlandet fiirdigstålld specialitet, fullmakt for sokanden 

a~t ~os medicinalstyrelsen fora tillverkarens talan i iirende, som angår speCiahteten. l 

l 
j 
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Om medicinalstyrelsen så påfordrar ar sokanden jamvål skyldig 
a) att Himna upplysning om analysmetod, som i samband med tillverk

ningen anvants for att faststiilla i specialiteten ingående iimnens identitet, 
miingd och renhet; samt 

b) att insiinda prov på de amnen, som enligt deklarationen ingå i specia
liteten. 

17 §. 

År ansokan ofullstiindig,. skall medicinalstyrelsen foreliigga sokanden att 
inom viss tid, minst en månad, komplettera handlingarna, vid åventyr att 
iirendet avgores i befintligt skick. 

Vad sålunda stadgats skall aga motsvarande tilliimpning i fall, som avses 
i 16 §tredje stycket. 

18 §. 

Innan registreringsiirende upptages till slutlig provning, skall medicinal
styrelsen hava inhiimtat yttrande från statens farmacevtiska laboratorium 
och, såvida det icke med hånsyn till tidigare avgjorda årenden finnes obe
hovligt, från en nåmnd bestående av fem av Kungl. Maj :t utsedda ledamo
ter (specialitetsnåmnden). I fråga om bakteriologisk! preparat skall ytt
rande diirjiimte 'hava inhiimtats från medicinalstyrelsens kontrollant av 
bakteriologiska preparat, diirest preparatet iir avsett endast eller huvudsak
ligen for manniskor, samt eljest från veterinårstyrelsens kontrollant av 
bakteriologiska preparat. 

Niir sarskild anledning foreligger dårtill, skall medicinalstyrelsen fore 
registreringsiirendes avgorande prova, huruvida uppgift om specialitetens 
sammansiittning år riktig. 

19 §. 

Finner medicinalstyrelsen forutsåttningar foreligga for registrering av 
viss farmacevtisk specialitet, skall styrelsen infora specialiteten under sår
skilt nummer i ett hos styrelsen fort register over farmacevtiska specialite
ter och tillstålla sokanden bevis hårom. 

Avslås ansokan, skall beslutet innehålla skålen dårtill. 

20 §. 

Utan ny registrering må efter medgivande av medicinalstyrelsen registre
rad farmacevtisk specialitets sammansåttning andras, såvida icke speciali
teten diirigenom våsentligen forandras, samt specialitets pris hojas. 

Beslut enligt forsta stycket tråder i tilliimpning å dag, som medicinalsty
relsen bestiimmer. Sedan en tid av sex månader forflutit från namnda dag, 
må specialiteten - då fråga varit om lindring av dess sammansiittning -
ej forsiiljas med annan sammansåttning an den i beslutet angivna. 

A.ndring av forpackningsstorlek och prissiinkning må ock utan ny re-
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gistrering ske efter anmålan till medicinalstyrelsen. Prissånkningen tråder 
i kraft forsta dagen i andra kalendermånaden efter den, varunder anmålan · 
om sankningen inkommit till styrelsen. 

21 §. 

Overlåter tillverkare av farmacevtisk specialitet tillverkningsråtten å an
nan eller anlitar utlandsk tillverkare nytt ombud, skall anmålan dårom 
ofordrojligen goras hos medicinalstyrelsen. I sistniimnda fall skall vid an
målan fogas fullmakt for det nya ombudet. 

22 §. 

Vill registreringshavare att registrering skall upphora att gålla, skall an
malan darorn goras hos medicinalstyrelsen. 

Registreringen upphor att galla vid det kvartalsskifte som intråffar når
mast efter det att ett år forflutit från det anmålan inkom. Medicinalstyrel
sen åger doek forordna att registreringen skall upphora att galla vid tidigare 
tid punkt. 

23 §. 

Oppkommer fråga om återkallelse av registrering av viss specialitet skall 
medicinalstyrelsen, såvida ej sårskilda omsUindigheter foranleda annat. be
reda registreringshavaren tillfalle att inom skalig tid yttra sig samt, i den 
mån så kan ske, vidtaga riittelse. 

Beslut om återkallelse trader omedelbart i kraft, såvida medicinalstyrel
sen ej forordnar annat. 

26 §. 

Vid inspektion av foretag dår låkemedel tillverkas eller eljest hanteras 
skall kontrolleras att verksamheten bedrives under forhållanden, som icke 
aventyra en fullgod beskaffenhet av Hikemedlen. 

Sårskilt skall tillses, 
att foreståndaren utovar den faktiska tillsynen over verksamheten, 
att tillverknings-, lager- och expeditionslokaler åro for åndamålet lampa

de och att god ordning råder i lokalerna samt 
att foretagets kontroll over tillverkningen ar betryggande. 
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Bilag 2 

WHO reso)ution WHA 20.34 af 23, maj 1967 vedrørende kvalitetskontrol 
af lægemidler 

Kontrollen med lægemidlers kvalitet har ved flere lejligheder været dis
kutere! på WHO's generalforsamlinger. Man har specielt beskæftiget sig 
med det problem, at lægemidler, der eksporteres, ikke altid underkastes 
samme kontrol som de produkter, der sælges på hjemmemarkedet. Dette 
har navnlig betydning, fordi en del af de lande, der importerer lægemid
ierne, ikke har egne laboratorier til undersøgelsc af lægemidlernes kvalitet. 

Generaldirektøren for WHO er - senest ved generalforsamlingen i 1967 
- blevet anmodet om at hjælpe medlemslande med at udvikle laboratorier, 
ligesom han er blevet opfordret til at lade fastsætte almindelige principper 
for kvaliteten af og kvalitetskontrollen med de lægemidler, der forhandles 
på det internationale marked. 
· ·Indholdet af 1967-resolutioncn gengives nedenfor: 

The Twentieth World Health Assembly. 
Having considered the report of the Director-General on the quality con

tro! of pharmaceutical preparations; 
Having noted resolution EB39.R8 of the thirty-ninth session of the 

Executive Board on the quality con tro l of pharmaceutical preparations; 
Noting that this matter has been the subject of repeated discussion at 

previous sessions of the Executive Board and the World Health Assembly, 
but that desirable results have not yet been reached; 

Bearing in mind resolution WHA18.36, which invited governments to 
take the necessary measures to subject pharmaceutical preparations, im
ported or locally manufactured, to adequate quality con tro l; 

Recalling particularly resolution WHA19.47, requesting the Director
General to establish generally acceptable principles for the quality control 
of pharmaceutical preparations, and to continue to assist Member States in 
their efforts to improve the quality control of pharmaceutical preparations 
and to establish quality control laboratories for national or regional pur
poses; 

Noting with concern that the requests to Member States that drugs should 
not be exported without having been subject to the same quality control as 
those issued to the home market in the country of origin are not yet 
generally applied, and that in many cases pharmacentical preparations are 
continuing to circulate without such control; and 
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gistrering ske efter anmålan till medicinalstyrelsen. Prissånkningen tråder 
i kraft forsta dagen i andra kalendermånaden efter den, varunder anmålan 
om siinkningen inkommit till styrelsen. 

21 §. 

Overlåter tillverkare av farmacevtisk specialitet tillverkningsriitten å an
nan eller anlitar utliindsk tillverkare nytt ombud, skall anmålan diirom 
ofordrojligen goras hos medicinalstyrelsen. I sistnåmnda fall skall vid an
målan fogas fullmakt for det nya ombudet. 

22 §. 

Vill registreringshavare att registrering skall upphora att gålla, skall an
miilan dårom goras hos medicinalstyrelsen. 

Registreringen upphor att galla vid det kvartalsskifte som intråffar når
mast efter det att ett år forflutit från det anmålan inkom. Medicinalstyrel
sen åger dock forordna att registreringen skall upphora att gålla vid tidigare 
tid punkt. 

23 §. 

Uppkommer fråga om återkallelse av registrering av viss specialitet skall 
medicinalstyrelsen, såvida ej sårskilda omståndigheter foranleda annat. be
reda registreringshavaren tillfiille att inom skålig tid yttra sig samt, i den 
mån så kan ske, vidtaga riittelse. 

Beslut om återkallelse tråder omedelbart i kraft, såvida medicinalstyrel
sen ej forordnar annat. 

26 §. 

Vid inspektion av foretag dår låkemedel tillverkas eller eljest hanteras 
skall kontrolleras att verksamheten bedrives under forhållanden, som icke 
iiventyra en fullgod beskaffenhet av låkemedlen. 

Siirskilt skall tillses, 
att foreståndaren utovar den faktiska tillsynen over verksamheten, 
att tillverknings-, lager- och expeditionslokaler iiro for åndamålet lampa

de och att god ordning råder i lokalerna samt 
att foretagets kontroll over tillverkningen ar betryggande. 

l 
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Bilag 2 

WHO resolution WHA 20.34 af 23. maj 1967 vedrørende kvalitetskontrol 
af lægemidler 

Kontrollen med lægemidlers kvalitet har ved flere lejligheder været dis
kuteret på WHO's generalforsamlinger. Man har specielt beskæftiget sig 
med det problem, at lægemidler, der eksporteres, ikke altid underkastes 
samme kontrol som de produkter, der sælgcs på hjemmemarkedet. Dette 
har navnlig betydning, fordi en del af de lande, der importerer Iægemid
lerne, ikke har egne laboratorier til undersøgelsc af lægemidlernes kvalitet. 

Generaldirektøren for WHO er - senest ved generalforsamlingen i 1967 
--- blevet anmodet om at hjælpe medlemslande med at udvikle laboratorier, 
ligesom han er blevet opfordret til at lade fastsætte ahnindelige principper 
for kvaliteten af og kvalitetskontrollen med de lægemidler, der forhandles 
på det internationale marked. 

Indholdet af 1967-resolutionen gengives nedenfor: 
The Twentieth World Health Assembly. 
Having considered the report of the Director-General on the quality con

tro! of pharmaceu tical preparations; 
Having noted resolution EB39.R8 of the thirty-ninth session of the 

Executive Board on the quality control of pharmaceutical preparations; 
Noting that this matter has been the subject of repeated discussion at 

previous sessions of the Executive Board and the "r orld Health Assembly, 
but that desirable results have not yet been reached; 

Bearing in mind resolution WHA18.36, which invited governments to 
take the necessary measures to subject pharmaceutical preparations, im
pm·ted or locally manufactured, to adequate quality con tro l; 

Recalling particularly resolution WHA19.47, requesting the Director
General to establish generally acceptable principles for the quality control 
of pharmaceutical preparations, and to continue to assist Member States in 
their efforts to improve the quality control of pharmaceutical preparations 
and to establish quality control laboratories for national or regional pur
poses; 

Noting with concern that the requests to .Mcmber States that drugs should 
not be exported without having been subject to the same quality control as 
those issued to the home market in the country of origin are not yet 
generally applied, and that in many cases pharmaceutical preparations are 
continuing to circulate without such control; and 
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Considering the measures outlined in the Director-General's report 
the improvement of the quality of drugs on the international leve!, 

REQUESTS the Director-General: 
(i) to formulate as soon as possible principles for quality control pro

cedures such as should be incorporated in good drug manufacturing prac
tice; 

(ii) to continue work on analytical control specifications for international 
acceptance to be published as they are completed; 

(iii) to continue to assist Member States in establishing or securing access 
to national or regional laboratory facilities for quality control of drugs with 
support where appropriate of multilateral or bilateral assistance; 

(iv) to report on the principles which should be included in regulations 
under Article 21 of the Constitution of WHO, snpplemented, as may 00 
necessary, by recommendations under Article 23, in regard to pharma• 
ceutical products in international commerce and on the steps which the 
Organization would have to take to implement the programme of wor~ 
involved to the Twenty-first World Health Assembly through the Executive 
Bo ard with their comments; 

(v) to ask again countries which export pharmaceuticals to ensure that 
these are subject to control measures which will secure that they comply 
with standards of quality not less than those imposed on domestic com~ 
merce; and 

(vi) to report on the financial implications for WHO of any action pro
posed under this resolution. 
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Bilag 3 

WHO resolution WHA 19.35 af 20. maj 1966 vedrørende bivirkninger 

Ved de årlige generalforsamlinger i \VHO har man ved flere lejligheder 
diskuteret spØrgsmålet om lægemidlers bivirkninger, ligesom man har hen
stillet til medlemslandene at træffe aktive foranstaltninger til etablering 
af systemer for indrapportering af bivirkninger. 

Ved generalforsamlingen i 1966 blev generaldirektØren anmodet om på 
forsøgsplan at starte et internationalt advarselssystem vedrØrende lægemid
lers bivirkninger under anvendelse af de oplysninger, der indsamles i de 
nationale bivirkningscentre. Desuden vedtog man at modtage U.S.A.'s til
bud om at udfØre nødvendig databehandling. Resolutionens indhold gen
gives nedenfor: 

The Nineteenth World Health Assembly, 
Having examined the reports of the Director-General on the international 

monitoring of adverse reactions to drugs; 

Convinced of the urgent need to collect and disseminate at the internatio
nal leve! information on adverse drug reactions; and 

Taking into account that the co-operation with national centres for 
monitoring of adverse reactions to drugs and the utilization of the data pro
cessing facilities available in the United States of America would facilitate 
the international monitoring envisaged, 

l. REQUESTS the Director-General to initiate a pilot research project, 
along the lines indicated in his report, with the aim of establishing an in
ternational system of monitoring adverse reactions to drugs using informa
tion derived from national centres; and 

2. ACCEPTS the generous offer of the United States of America of data 
processing facilities for this purpose. 
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Bilag 4 

Rekommandation fra OECD's råd om proceduren ved registrering af 
medicinske specialiteter 

Efter at en særlig arbejdsgruppe inden for OECD har beskæftiget sig 
med spØrgsmålet om proceduren ved registrering af medicinske specialite
ter, har organisationens råd vedtaget to forskellige rekommandationer, nr. 
C(61)106(Final) af 27. september 1962, som er blevet udvidet ved rekom
mandation nr. C(63)45(Final) af 5. april 1963. De to rekommandationer 

har sammenfattende fØlgende indhold: 
The Council recommends Governments of Member countries: 
l. To harmonize and simplify as far as possible the procedure in force 

or foreseen for registration of pharmaceutical products, taking into account 
the criteria set out in the Annex to this Recommendation. 

2. To move toward the reciprocal recognition of national registrations. 

ANNE X 
REGISTRATION CRITERIA FOR PHARllfACEUTICAL SPECIALITIES 

Definition 
A pharmaceutical speciality is any medicine with a specific composition, 

prepared in advance and offered for supply to the public in a distinctive 

packing and under a trade name. 

l. Documentation for registration 

All applications for registration of a pharmaceutical speciality should be 
accompanied by documents containing the following information, which is 
to be regarded as necessary and adequate, subject to the special note be

low. 
(i) Name and address of the manufacturer or responsible importer; 

(ii) Name of the speciality; 
(iii) Description of the pharmaceutical presentation; 
(iv) Information concerning labelling and packaging; 
(v) Declaration of the qualitative and quantitative composition of all 

ingredients; 
(vi) Statement of qualitatiYe and quantit'i'ti';':! testing methods to be 

employed; 
(vii) Statement of stability; 
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(viii) Therapeutic indications, contra-indications, side-effects and dos
age; 

(ix) Results of pharmaceutical, physiological and clinical tests of any 
or i gin of adequatc reliability, showing in particular that: 

(a) the therapeutic indications are bas ed on medical facts; 
(b) the product has no harmful effects exceeding what is acceptable in 

the present state of medical knowledge. 

2. Duration of registmtion procedure 

Time limits should be fixed by the competent authorities in the various 
:Member countries for dealing with registration applications so that admi
nistrative delays may be avoided in the interests of public health. The time 
limits adopted by the yarious Member countrics should be standardized 
and should be as short as possible. 

3. Rejection of an application for registration 

An application for registration should only be rejected for reasons of 
public health and not for economic reasons. 

Furthermore, an application should not be rejected on the following 
grounds: 

(a) lack of medical ne ed; 
(b) the fact that the product is not registered in other countries. 
Any rejection of an application for registration of a pharmaceutical spe

ciality should be justified. There should be provision for an appeal in the 
eyent of rejection. 

4. Suspension, witlzdrawal and duration of registration 

Registration of a speciality with a view to distribution may be suspended 
or withdrawn if the authorities find that the original supporting documents 
presented do not correspond with the facts coneerning the product or if the 
product no longer corresponds with these documents or if the product, 
although used as directed, is subsequently found to be harmful to public 
health as a result of scientific or therapeutical knowledge or if misleading 
publicity continues to be conducted after warnings have been given. 

Excepting any untoward circumstances, there should preferably be no 
time limit for the period of registration. 

u. Naming of a speciality 

The naming of a pharmaceutical speciality, and espccially the free clwicc 
of a trade namc, subject to international conyentions, should be vested in 
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the manufacturer but no name which is likely to be misleading should be 

chosen. 

Note: As the price of a pharmaceutical speciality is controlled in some 
countries by the public health authorities, whereas in others this control 
is carried out by a different body or price control does not exist, no indica
tion of the need for price control has been included in paragraph l of this 
Ann ex. 

Rekommandation fra OECD's råd om proceduren ved etikettering 
af medicinske specialiteter 
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Bilag 5 

Som et led i det i de foregående rekommandationer nævnte arbejde ved
rørende medicinske specialiteter er der udarbejdet en rekommandation om 
etikettering, nr. C(63)57 af 5. april 1963, som gengives nedenfor. 

The Council 
Considering the dcsirability of eliminating discrimination and facilitating 

trade in pharmaceutical products between Member countries; 
RECOMMENDS Governments of :vrember countries: 
To harmonize and simplify as far as possible the procedures in force or 

foreseen for the labelling of pharmaceutical products, taking into account 
the criteria set out in the Annex to this Recommendation. 

ANN EX 
CRITERIA FOR THE LABELLING OF PHARMACEUTICAL 

SPECIALITIES 

The following list giyes the maximum information which, from the public 
health point of view, should be shown on the outside of a package contain
ing a pharmaceutical speciality or on the container (battle, tube, etc.) con
taining the speciality. 

The list should not be considered to preclude the insertion on labels of 
other information (such as price data) which national regulations require 
to be shown, insofar as this additional data is called for on grounds other 
than those of public health. 

It is recognised that the information to be included on ampoules and 
other small containers must be left to the discretion of the authorities. 

l. Name of speciality; 
2. Composition (formula) 
(a) qualitatiye 
(b) quantitatiye of active principles; 
3. Reference number for identifying production (batch number); 
4. The number of the marketing authorisation; 
5. Name and address of 
(a) .Manufacturer or 
(b) Responsible vend or; 
6. Restricted distribution, where applicable; 

l0-714775 
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7. Pharmaceutical form and contents; 1 

8. Methods of u se; 
9. Date of expiry (if necessary); 

10. Special conservation precautions (if necessary); 
11. Special distinctive marks under legislation relating to poisons and 

narcotics. 

~ote: The information required under Hems 8, 9 and 10 should be given 
in the language or languages of the country in which the pharmaceutical 
speciality is being sold. 

1 This information should only be shown on the outside of the package. It should be noted 
that, under the Norwegian regulations, the pharmaceutical form and contents should be indi
cated on bottles, tubes, etc. unless the container is very small. 

' 'f, 

l 

l 
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Bilag 6 

Retningslinier for harmonisering af lovgivningen vedrørende medicinske 
specialiteter inden for fællesmarkedets lande 

Inden for de lande, der udgØr fællesmarkedet (EWG, EEC, CEE), har 
man truffet beslutning om harmonisering af reglerne om medicinske spe
cialiteter. 

Principperne for harmoniseringen på markedsfØrings- /og etiketterings
området indeholdes i det nedenfor gengivne dokument - Retningslinie af 
26. januar 1965 - som er vedtaget af fællesmarkedets råd. 

Der arbejdes fortsat med en videreførelse af harmoniseringen; der er så
ledes udarbejdet et forslag til retningslinier for kvalitetskontrollen med 
specialiteter samt et forslag til retningslinier for, hvilke farvestoffer der 
må anvendes i lægemidler. 

RICHTLINIE DES HATES 

vom 26. Januar 1965 
zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

uber Arzneispezialitiiten 
(65/65/EWG) 

Der Rat der europiiiscilen Wirtscilaftsgemeinscilaft - - - -
in Erwiigung nachstehender Grunde: 
Alle Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf dem Gebiet der Herstel

lung und des Vertriebs von Arzneispezialitiiten mussen in erster Linie dem 
Schutz der 6ffentlichen Gesundheit dienen. 

Dieses Ziel muB jedoch mit Mitteln erreicht werden, die die Entwicklung 
der pharmazeutischen lndustrie und den Handel mit pharmazeutischen 
Erzeugnissen innerhalb der Gemeinschaft nicht hemmen konnen. 

Die Unterschiede zwischen einigen einzelstaatlichen Vorschriften, na
mentlich zwischen den Vorschriften uber Arzneimittel - mit Ausnahme 
solcher Stoffe und Stoffzusammensetzungen, die Lebensmittel, Futtermittel 
oder Korperpflegemittel sind -, behindern den Handel mit Arzneispeziali
tiiten innerhalb der Gemeinschaft und wirken sich somit unmittelbar auf 
die Errichtung und das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes aus. 

Diese Hindernisse mussen folglich beseitigt werden; zu diesem Zweck ist 
eine Angleichung der einschliigigen Rechtsvorschriften erforderlich. 

Diese Angleichung kann jedoch nur schrittweise erfolgen; zuniichst mus
sen diejenigen Unterschiede beseitigt werden, die das Funktionieren des 
Gemeinsamen Marktes am stiirksten beeintriichtigen konnen 

il at folgende Riciltlinie er/assen: 
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Kapitel! 
Begriffsbestimmungen und Anwendungsbercich 

• 4rtikel 1 

Fiir die Durchfiihrung di eser Richtlinie sind: 

1. Arzncispezialitii.ten 
alle Arzneimittel, die im voraus hergestellt und unter einer besonderen 

Bezeichnung und in einer besonderen Aufmachung in den Verkehr gebracht 
werden. 

2. Arzneimittel 
alle Stoffe oder Stoffzusammensetzungen, die als Mittel zur Heilung oder 

zur V erhiitung menschlischer oder tierischer Krankheiten bezeichnet wer
den; 

alle Stoffe oder Stoffzusammensetzungen, die dazu bestimmt sind, im 
oder am menschlichen oder tierischen Korper zur Erstellung einer årzt
lichen Dingnose oder zur \Viederherstellung, Besserung oder Beeinflussung 
der menschlichen oder tierischen Korperfunktionen angewandt zu werden. 

.J. Stoffc 
alle Stoffe jeglicher Herkunft, und zwar 

menschlicher Herkunft, wie z. B.: 
menschliches Blut und daraus gewonnene Erzeugnisse; 

tierischer Herkunft, wie z. B.: 
Mikroorganismen, ganze Tiere, Teile von Organen, tierische Sekrete, 
Toxine, durch Extraktion gewonnene Stoffe, aus Blut gewonnene Erzeug
nisse usw.; 

pflanzlicher Herlmnft, wie z.B.: 
.Mikroorganismen, Pflanzen, Teile von Pflanzen, Pflanzensekrete, durch 
Extraktion gewonnene Stoffe usw.; 

chemischer Herkunft, wie z. B.: 
chemische Elemente, nati'trliche chemische Stoffe und durch Umsetzung 
oder auf syntetischem \Vege gewonnene chemische Verbindungen. 

Artikel 2 
Die Bestimmungen der Kapitel Il bis V geiten nur fiir solche Arzneispe

zialitaten, die zur Anwendung beim Menschen in den Mitgliedstaaten in den 
Verkehr gebracht werden sollen. 

Kapitel li 
Genehmigung fiir das Inverkehrbringen 

von Arzneispezialitiiten 

Artikel 3 
Eine Arzneispezialitiit darf in einem Mitgliedstaat erst dann i den Ver

kehr gebracht werden, wenn die zustiindige Behorde dieses Mitgliedstaats 
die Genehmigung dafiir erteilt hat. 
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Artikel 4 

Die Genehmigung fiir das Inverkehrbringen nach Artikel 3 ist von der 
fiir das Inverkehrbringen verantwortlichen Person hei der zustandigen Be
horde des Mitgliedstaats zu bcantragen . 

Dem Antrag sind folgende Angaben und Unterlagen beizufiigen: 
l. Name oder Firma und Anschrift der fiir das Inverkehrbringen verant

wortlichen Person und gegebenenfalls des Herstellers. 
2. Bezeichnung der Arzneispezialitiit (entweder Phatasiebezeichnung 

oder gebriiuchliche Bezeichnung in Verbindung mit einem Warenzeichen 
oder dem Namen des Herstellers oder wissenschaftliche Bezeichnung in 
Verbindung mit ei nem \Varenzeichen oder dem N amen des Herstellers). 

3. Zusammensetzung nach Art und Merrge aller Bestandteile der Arznei
spezialitiit in gebriiuchlichen Bezeichnungen ohne Verwendung chemischer 
Summenformeln und mit der von der W eltgesundheitsorganisation emp
fohlenen internationalen Bezeichnung, falls eine solche besteht. 

4. KurzgefaBte Angaben iiber die Zubereitungsweise. 
;-,. Heilanzeigen, Gegenanzeigen und Nehenwirlmngen. 
G. Dosierung, Darreichungsform, Art und Form der Anwendung und 

mutmaBliche Dauer der Haltbarkeit, falls diese weniger als drei Jahre be
triigt. 

7. Vom Hersteller angewandte Kontrollmethoden (Analyse und MaB
analyse der Bestandteile und des Fertigerzeugnisses, Sonderproben, z. B . 
Priifung auf Keim- und Pyrogenfreiheit, Untersuchungen des Gehalts an 
Schwermetallen, Haltbarkeitsproben, hiologische Untersuchungen und Pri'l
fung auf Giftigkeit). 

8. Ergehnisse von Yersuchen 
-- physikalisch-chemischer, biologischer oder mikrobiologischer Arl.; 

pharmakologischer und toxikologischer Art; 
- arztlicher oder klinischer Art. 
a) Es konnen jedoch anstatt der Ergebnisse der einschliigigen Versuche 

.:>iLliographische Unterlagen iiber pharmakologische, toxikologische und 
iirztliche oder klinische Versuche angegeben werden, wenn es sich handelt 
mn: 

i) eine bereits ausgewertete Arzneispezialitat, die am Menschen hin
reichend erprobt \VOrden ist, so daB ihre \Virkungen, einschlieBlich der Ne
benwirkungen, bereits bekannt und aus den bibliographischen Unterlagen 
ersichtlich sind; 

ii) eine neue Arzneispezialitat, deren Zusammensetzung an wirksamen 
Bestandteilen die gleiche ist wie die Zusammensetzung einer bereits be
kannten und ausgewerteten Arzneispezialitat; 

iii) eine neue Arzneispezialitiit, die lediglich a us bekannten Bcst::mdtei
len besleht, welche in hinreichend erprobten und bereits ausgewerteten 
Arznc:mit.teln bereits in vergleichbarem Verhiiltnis miteinander in Verbin
dung gebrncht worden sind. 

b) Dcsgleichen kannen, wenn es sich um eine neue Arzneispezialitiit han
delt, die au,:; bekannten Bestandteilen besteht, welche bisher zu therapeu
tischen Zwecken noch nicht miteinander in Y crbindung gebracht worden 
sind, iiber diese Bestandteile bib!iographische Unterlagen angegeben wer
den, anstatt daB Versuche iiber diese Bestandteile durchgefiihrt werden. 

9. Ein oder mehrere Muster oder Verkaufsmodellc der Arzneispezialitat 
sowie eine Packungsbeilage falls ihr ~inc Packungsbeilage beigefiigt wer
den soll. 
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10. Ein Nachweis dariiber, daG der Hersteller in seinem Land die Ge
nehmigung zur Herstellung von ArzneispezialWiten besitzt. 

11. Die Genehmigung fiir das Inverkehrbringen der Arzneispezialitii.t in 
einem anderen Mitgliedstaat oder in einem dritten Land, sofern eine der
artige Genehmigung erteilt worden ist. 

A.rtikel 5 
Die Genehmigung nach Artikel 3 wird versagt, wenn sich nach Priifung 

der in Artikel 4 aufgefiihrten Angaben und Unterlagen ergibt, entweder 
daB die Arzneispezialitii.t hei bestimmungsgemii.Bem Gebrauch schii.dlich ist 
oder daB ihre therapeutische \Virksamkeit fehlt oder vom Antragsteller 
unzureichend hegriindet ist oder daB die Arzneispezialitii.t nicht die ange
gebene Zusammensetzung nach Art und Menge aufweist. 

Die Genehmigung wird auch dann versagt, wenn die Angaben und Unter
Iagen zur Stii.tzung des Antrags nicht den Bestimmungen des Artikels 4 
entsprechen. 

Artikel 6 
Die zustii.ndigen Behorden der Mitgliedstaaten kannen die Genehmigung 

fiir das Inverkehrbringen einer empfii.ngnisverhiitenden Arzneispezialitii.t 
insoweit versagen, als die einschlii.gigen Rechtsvorschriften den Vertrieh 
von Arzneispezialitii.ten untersagen, die im wesentlichen der Empfii.ngnis
verhiitung dienen. 

Artikel 7 
Die Mitgliedstaaten treffen alle zweckdienlichen MaBnahmen, um zu ver

hindern, daB die Dauer des V erfahrens zur Erteilung der Genehmigung fiir 
das Inverkehrbringen eine Frist von 120 Tagen nach der Antragstellung 
iiberschreitet. 

In Ausnahmefii.llen kann diese Frist um 90 Tage verlii.ngert werden. Der 
Antragsteller ist hiervon vor Fristablauf in Kenntnis zu setzen. 

A.rtikel 8 
Die Mitgliedstaaten treffen alle zweckdienlichen MaBnahmen, um zu er

reichen, daB der Inhaber der Genehmigung den Nachweis erbringt, daB die 
Kontrollen des Fertigerzeugnisses unter Beachtung der gemii.B Artikel 4 
Absatz 2 Ziffer 7 vom Antragsteller angegebenen Kontrollmethoden durch
gefiihrt worden sind. 

Artikel 9 
Die Genehmigung lii.Bt die zivil- und strafrechtliche Haftung des Herstel

lers und gegebenenfalls der fiir das Inverkehrbringen verantwortlichen 
Person unberiihrt. 

Artikel 10 
Die Genehmigung ist fiinf Jahre giiltig; sie wird auf Antrag des Inhabers 

innerhalb von drei Monaten vor ihrem Erloschen fiir jeweils weitere fiinf 
Jahre verlii.ngert. 

. l 

i: 
1 

Kapitel Ill 
Aussetzung und Widerruf der Genehmigung fur 

das I nverkehrbringen von A rzneis pezialitiiten 

Artikel11 
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Die zustii.ndigen Behorden der Mitgliedstaaten setzen die Genehmigung 
fiir das Inverkehrbringen einer Arzneispezialitii.t aus oder widerrufen sie, 
wenn sich herausstellt, entweder daB die Arzneispezialitii.t schiidlich ist 
oder daB ihre therapeutische Wirksamkeit fehlt oder daB die Arzneispezia
litii.t nicht die angegebene Zusammensetzung nach Art und Menge aufweist. 
Die therapeutische \Virksamkeit fehlt, wenn feststeht, daB sich mit der 
Arzneispezialitii.t keine therapeutischen Ergebnisse erzielen Jassen. 

Die Genehmigung wird auch dann ausgesetzt oder widerrufen, wenn sich 
herausstellt, daB die gemii.B Artikel 4 in den Akten enthaltenen Angahen 
unrichtig sind, oder wenn die in Artikel 8 genannten Kontrollen des Fertig
erzeugnisses nicht durchgefiihrt worden sind. 

Artikel12 
Die auf Grund der Artikel 5, 6 und 11 ergangenen Entscheidungen miis

sen eingehend begriindet werden. Sie sind den Betroffenen unter Angahe 
der vorgesehenen Rechtsmittel und Rechtsmittelfristen zuzustellen. 

J eder Mitgliedstaat verOffentlicht die Genehmigungen fiir das lnverkehr
bringen und die Entscheidungen iiber den Widerruf in den einschlii.gigen 
amtlichen Puhlikationsorganen. 

Kapitel IV 
Etikettierung der Arzneispezialitiiten 

Artikel13 
Die Behii.Itnisse und åuBeren Umhiillungen der Arzneispezialitii.ten miis

sen folgende Angaben aufweisen: 
l. Bezeichnung der Arzneispezialitåt; dies kann entweder eine Phanta

siebezeichnung oder eine gebrii.uchliche Bezeichnung in Verbindung mit 
einem Warenzeichen oder dem Namen des Herstellers oder eine wissen
schaftliche Bezeichnung in Verbindung mit einem Warenzeichen oder dem 
Namen des Herstellers sein. 

2. Unmittelbar hei der Bezeichnung der Arzneispezialitii.t die nach Art 
und Menge anzugebende Zusammensetzung an wirksamen Bestandteilen, je 
nach Darreichungsform in MaBeinheit oder Prozentsatz ausgedriickt. 

Bestehen von der \Veltgesundheitsorganisation empfohlene internationale 
Bezeichnungen, so sind diese zu verwenden. 

3. Die Kontrollnummer als ldentitåtsnachweis der Produktionscharge 
(Betriebskontrollnummer). 

4. Die Nummer der Genehmigung fiir das Inverkehrbringen. 
5. Name oder Firma und Anschrift der fiir das Inverkehrbringen verant

wortlichen Person und gegebenenfalls des Herstellers. 
6. Art der Anwendung. 
7. Das Verfalldatum be i Arzneispezialitå ten, der en Dauer der Haltbar

keit weniger als drei Jahre betrii.gt. 
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8. Gegebenenfalls besondere VorsichtsmaBnahmen fiir die Aufbewah
rung. 

Die Darreichungsform und der Inhalt nach Gewicht, Volumen oder MaB
einheit brauchen nur auf der auBeren Umhiillung angegeben zu werden. 

Artikel14 
Bei Ampullen sind die in Artikel 13 Absatz l genannten Angaben auf der 

auBeren Umhiillung aufzufiihren. Auf dem Behaltnis sind lediglich folgen
de Angaben erforderlich: 

Bezeichnung der Arzneispezialitat, 
Menge der wirksamen Bestandteile, 
Art der Anwendung, 
Verfalldatum. 

Artikel15 
Bei solchen anderen kleinen Behaltnissen als Ampullen, die nur eine ein

zige Gebrauchseinheit enthalten und auf denen die in Artikel 14 gen:mnten 
Angaben nicht aufgefiihrt werden konnen, gilt Artikel 13 lediglich in bezug 
auf die auBere Umhiillung. 

A.rtikel 16 
Bei Betaubungsmitteln mui3 auf der aui3eren Umhiillung und auf dem Be

haltnis auBer den in Artikel 13 genannten Angaben ein hesondercs Kcnn
zeichen in Form eines doppelten roten Striches angebracht werden. 

Artikel17 
Ist eine auBere Umhiillung nicht vorhanden, so miissen samtliche in den 

vorstehenden Artikeln fiir die Umhiillung vorgeschriebenen Angaben auf 
dem Behaltnis anfgefiihrt werden. 

Artikel 18 
Die Angaben nach Artikel 13 Absatz l, Ziffern 6, 7 und 8 miissen anf 

der anGeren Umhiillnng nnd anf dem Behaltnis in der Sprache bzw. den 
Sprachen des Landes abgefaBt sein, in dem die Arzneispezialitat in V crkehr 
gebracht wird. 

Artikel 19 

Unbeschadet der Vorschriften dieses Kapitels konnen anf den auBeren 
Umhiillungen oder anf den Behiiltnissen Angaben auf Grnnd solcher Vor
schriften aufgefiihrt werden, die von dieser Richtlinie nicht beriihrt wer
den. 

.1rtikel 20 
\Verden die Vorschriften dieses Kapitels verletzt, so konnen die zustan

digen Behorden der ~Iitgliedstaaten nach erfolgloser Aufforderung an den 
Betroffenen die Genehmignng fiir das lnverkehrbringen aussetzen oder 
'viderrufcn. 

Die auf Grnnd des Absatzes 1 ergangenen Entscheidungen miissen ein
gehend hegriindet werden. Sic sind den Betroffcnen unter Angabe der vor
gesehenen Rechtsmittel und Rechtsmittelfristen zuznstellen. c l 

j
l 

l 

' 
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Kapitel V 
Allgemeine und Schluf3bestimmungen 

Artikel 21 
Die Genehmigung fiir das Inverkehrbringen darf nur ans den in dieser 

Richtlinie ansgefiihrten Griinden versagt, ansgesetzt oder widerrufen wer
den. 

.4rtikel 22 
Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen MaBnahmen, nm dieser 

Richtlinie hinnen achtzehn Monaten1 ihrer Bekanntgabe nachznkommen, 
nnd setzen die Kommission 'hiervon unverziiglich in Kenntnis. 

Artikel 23 
Die Mitgliedstaaten tragen dafiir Sorge, daB der Kommission der W ort

lant der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften iibermittelt wird, 
die sic auf dem nnter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 24 
Die in dieser Richtlinie vorgesehene Regelnng 'vird anf Arzne:ispezialita

ten, fiir die eine Genehmignng fiir das Inverkehrbringen auf Grund friihe
rer Vorschriften erteilt worden ist, hinnen fiinf Jahren nach der in Artikel 
22 genannten Bekanntgahe schrittweise angewandt. 

Artikel 25 
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 
Brussel am 26. Januar 1965. 

Im Namen des Rates 
Der Priisident 

M. COUVE DE MURVILLE 

1 Ved retningslinje af 28. juli 1966 er denne frist blevet forlænget til den 31. december 1966. 
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Bilag 7 

(A. Harrestrup Andersen, E. H. Båråny, H. G. Dedichen, L. Engstedt, A. 
Jervell, Å. Liljestrand, A. Vartiainen) 

Retningslinier for vurdering af ansøgninger om registrering af medicinske specia
liteter ud fra kliniske synspunkter 

I de nordiske lande er det en primær betingelse for registreringen af en 
medicinsk specialitet, at præparatets terapeutiske effekt er bevist, samt at 
det er dokumenteret, at præparatet ikke er i besiddelse af bivirkninger, der 
står i misforhold til dets terapeutiske værdi. 

Til belysning heraf må det påhvile den, der sØger en medicinsk speciali
tet registreret, på baggrund af gennemfØrte kliniske undersØgelser at frem
komme med fuldstændige oplysninger vedrØrende dosering, indikationer og 
eventuelle bivirkninger og kontraindikationer for præparatet. 

Kravene til den kliniske dokumentation for en medicinsk specialitets 
terapeutiske værdi vil kunne variere stærkt, afhængig af lægemidlets ka
rakter. Det vil derfor kun være muligt at give visse generelle retningslinier 
for vurderingen af den kliniske dokumentation, der skallægges til grund for 
registreringen af en medicinsk specialitet. 

Da det er registreringsmyndighedernes opgave at skØnne, hvorvidt den 
forelagte dokumentations omfang og kvalitet er tilstrækkelig til at betinge 
præparatets registrering, må det dog generelt kræves, at den kliniske doku
mentation for en medicinsk specialitets terapeutiske effekt og eventuelle bi
virkninger skal afgive objektive holdepunkter for vurderingen af specialite
tens værdi som lægemiddel. 

Kravet om, at den kliniske dokumentation skal afgive objektive holde
punkter for vurderingen af et præparats værdi som lægemiddel, indebærer 
efter udvalgets opfattelse først og fremmest, at de kliniske undersØgelser 
skal være foretaget efter en plan, der tager sigte på at give oplysninger om 
såvel præparatets terapeutiske effekt som dets eventuelle bivirkninger, idet 
specialiteten ikke vil kunne accepteres, for så vidt bivirkningerne står i 
misforhold til den terapeutiske effekt. 

Mere konkret betyder dette, at vurderingen af en klinisk undersøgelses 
resultater navnlig må ske ud fra en stillingtagen til, om patientmaterialet, 
undersØgelsesmetoder og -metodik samt observationstid har været suffi
cient for undersøgelsens formål. 

VedrØrende patientmaterialet må navnlig spØrgsmålet om dets stØrrelse 
anses for væsentligt, men udvalget må pege på, at det ikke vil være muligt 
at opstille absolutte normer herfor. 

Y! ., 
l 
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For stoffer, hvis virkninger let og objektivt lader sig registrere, vil det i 

mange tilfælde være rimeligt og forsvarligt at vurdere den terapeutiske ef
fekt på grundlag af relativt små patientmaterialer, men også i sådanne til
fælde vil hensynet til vurderingen af bivirkninger og deres frekvens kunne 
Øge kravene til patientmaterialets størrelse. 

For kemiske forbindelser må der, især når der er tale om stoffer repræ
senterende nye og fra et medicinsk synspunkt ukendte stofgrupper, kræves 
en gennemgribende klinisk afprØvning over lang tid - helst nogle år. Den 
kliniske dokumentation bØr i sådanne tilfælde hidrØre fra forskellige insti
tutioner eller klinikker, og patientmaterialet bØr almindeligvis omfatte 
mindst nogle hundrede tilfælde og ofte -- for eksempel når der er tale om 
potentielt toxiske forbindelser som psykofarmaka eller præparater, der 'som 
sovemidler, smertestillende midler og lignende forventes anvendt gennem 
lang tid til et stort antal patienter - væsentligt flere. 

Efter udvalgets opfattelse vil præparatets anvendelsesområde også kunne 
influere på patientmaterialets størrelse. Eksempelvis må præparater til be
handling af meget alvorlige sygdomme som akut leukæmi kunne godken
des på et beskedent patientmateriale, medens der på den anden side må 
foreligge et overordentlig! stort materiale til vurdering af stoffer, der agtes 
anvendt i profylaktisk Øjemed, for eksempel vacciner, kemoterapeutika 
mod halsinfektioner, gigtfeber etc. 

VedrØrende undersøgelsesmetoder og -metodik ligger det i sagens natur, 
at disse må vurderes fra sag til sag. Generelt kan det dog siges, at materia
let sædvanligvis skal indeholde kontrolgrupper, og i mange tilfælde vil også 
undersøgelsesmetoder baseret på blind- og dobbelt blindteknik være nød
vendige. Det skal bemærkes, at undersØgelsesmetoden også vil udøve ind
flydelse på kravene til patientmaterialets størrelse, idet metoder, der inde
bærer en subjektiv bedømmelse af forsøgsresultatet, ofte kræver større pa
tientmateriale for at kunne underkastes statistisk behandling. 

Heri ligger for så vidt, at ubearbejdede enkeltiagttagelser og udokumen
terede udsagn ikke kan tillægges nogen vægt som bevismateriale for et præ
parats terapeutiske effekt. 

Hensynet til vurderingen af præparatets bivirkninger stiller efter ud
Valgets opfattelse væsentlige krav til undersøgelsesmetoderne. Med henblik 
på vurderingen af præparatets toxiske egenskaber bør det kliniske mate
riale indeholde resultaterne af 'hæmatologiske undersøgelser og biokemiske 
prøver på lever- og nyrefunktion i undersØgelsesperioden. Herudover fin
der udvalget det ønskeligt, at det kliniske materiale i visse tilfælde supple
res med yderligere mere specifikke undersøgelser, f. eks. til belysning af 
præparatets eventuelle diabetogene effekt, viriliserende effekt, påvirkning 
af thyreoideafunktionen og indvirkning på urinsyreomsætningen. I den for
bindelse Ønsker udvalget at påpege, at man finder det Ønskeligt, at kravet 
til relativ frihed for bivirkninger bØr sættes hØjt for præparater, der ikke 
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indebærer væsentlige terapeutiske fordele. Kravene bØr dog i visse tilfælde 
kunne nedsættes, specielt når det drejer sig om midler til behandling af 
alvorlige sygdomme. Her vil man for nuværende kunne tolerere mere alvor. 
lige bivirkninger. 

Vedrørende observationstiden er det allerede nævnt, at den for ny ke. 
miske forbindelsers vedkommende må være lang - helst nogle år. Kravet 
til lang observationstid er i første række dikteret af hensynet til vurde. 
ringen af præparatets bivirkninger, men det skal dog understreges, at der 
også til vurderingen af præparatets terapeutiske effekt kan kræves lange 
observationstider; det gælder således eksempelvis vurderingen af midler 
mod tuberkulose. 

Der er i udvalget enighed om at fremhæve, at registreringsmyndighederne 
i deres skøn over, hvor strenge krav der skal stilles til den kliniske doku:
mentations omfang og kvalitet, bØr tage hensyn til, i hvor hØj grad den 
fremsatte påstand om et præparats effekt er sandsynlig eller ej. 

For så vidt det eksempelvis om et nyt derivat af thiazidgruppen påstås, 
at det giver forøget diurese i lighed med de tidligere kendte stoffer af sam· 
me gruppe, vil en eller eventuelt et par undersøgelsesserier af beskedent 
omfang og uden kontrolforsØg formodentlig kunne accepteres som tilstræk· 
kelig dokumentation for den terapeutiske effekt. Fra et klinisk-toxikolo. 
gisk synspunkt må præparatet derimod betragtes som et nyt lægemidde}, 

På den anden side bØr der stilles meget store krav til bevisfØrelsen, hvis 
den om præparatet fremsatte påstand forekommer mindre nærliggende, 
for eksempel hvis præparatet angives at kunne helbrede åreforkalkning 
eller lignende terapeutisk vanskeligt tilgængelige sygdomme. 

Under sådanne omstændigheder må det kræves, at det kliniske materiale 
omfatter masseundersøgelser gentaget på store materialer udført og be· 
dØmt af flere uafhængige undersøgere. 

Udvalget har diskuteret, hvorvidt de til grund for ansØgningen om re
gistreringen af en medieinsk specialitet liggende kliniske undersøgelser 
skal være udfØrt et bestemt sted, og om undersøgelserne skal være publi· 
ceret. Baggrunden herfor er bl. a., at man i Frankrig kræver undersøgel
serne udfØrt i Frankrig af autoriserede eksperter, ligesom det er sædvane 
i U.S.A. at gøre registrering af et nyt præparat afhængig af, om præparatet 
har været undersøgt i U.S.A. 

Det er udvalgets opfattelse, at en tilsvarende generel regel ikke bØr op
stilles i de nordiske lande, og at man almindeligvis kun behØver at kræve, 
at de kliniske undersøgelser skal hidrøre fra forskellige, indbyrdes uaf
hængige undersøgere og gå i samme retning. Man er dog enig om, at det 
kan være af betydning for et positht udfald af registreringsmyndighedernes 
overvejelser, om undersøgelserne er udført på institutioner, hvis videnska
belige og kliniske ekspertise er kendt af myndighederne. 

Endvidere er udvalget af den opfattelse, at det kliniske arbejde sædvan-
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ligvis bØr være publiceret eller accepteret til publikation i et velrenomme
ret fagtidsskrift, fØr det kan tillægges nogen vægt. 

For de præparaters vedkommende, som udelukkende er beregnet til vete
rinær anvendelse, bØr gælde tilsvarende regler for oplysninger og dokumen
tation, som for præparater til human anvendelse. Vedrørende de kliniske 
undersØgelser bØr hovedvægten lægges på den eller de dyrearter, som præ· 
paratet fortrinsvis er beregnet til. For andre dyrearter, hvor tilsvarende 
indikationer foreligger, kan undersøgelser af mindre omfang accepteres. 

Udvalget finder det nødvendigt at tilfØje et par bemærkninger om de pro
blemer, der fra et klinisk synspunkt rejser sig i forbindelse med god!(en
delse af kombinationspræparater. 

For så vidt der er tale om kombinationspræparater indeholdende forskel
lige virksomme stoffer, må der for de enkelte stoffers vedkommende fore
ligge klar klinisk dokumentation for disse stoffers terapeutiske effekt. Der· 
udover må det være dokumenteret, at kombinationspræparatet som helhed 
er formålstjenligt også fra et terapeutisk synspunkt, ligsom det må være 
klarlagt, at kombinationspræparatet ikke kan give anledning til specielle 
bivirkninger. 

Påberåbes en virkning udover summationseffekten bØr den kliniske do
kumentation herfor være af samme omfang og kvalitet som for et nyt præ
parat. 

Vedrørende spørgsmålet om kombinationspræparater med indhold af 
stoffer uden dokumenteret terapeutisk værdi er udvalget enig om, at så
danne præparater ikke bØr registreres, med mindre der kan påvises ganske 
særlige grunde herfor. 

Da det er særlig vanskeligt at opstille retningslinier for vurderingen af 
kombinationspræparater, skal man udtale, at en eventuel godkendelse bØr 
betinges af, at samtlige egenskaber ved præparatet, som er af betydning for 
forbrugerens sikkerhed, er klart belyst og dokumenteret. 

Som det er nævnt indledningsvis er det ikke muligt at opstille eksakte 
krav til den kliniske dokumentations omfang og kvalitet. Registrerings
myndighedernes stilling må derfor i sidste instans baseres på et skØn, som 
kun kan være et udtryk for registreringsmyndighedernes stillingtagen til 
præparatet på grundlag af den dokumentation, der var tilgængelig på det 
tidspunkt, da beslutningen blev truffet. 

Under alle omstændigheder er der i udvalget enighed om, at registre
ringsmyndighederne i deres afgørelser udelukkende skal tage hensyn til 
patienternes tarv. 
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Bilag 8 

(Håkan Rydin) 

Riktlinjer for granskning av farmacevtiska specialiteter ur farmakologisk och 
toxikologisk synpunkt 

Det åligger tillverkaren att till registreringsansokan i tillråcklig omfatt
ning bifoga for tillverkaren kanda uppgifter, som på ett objektivt och ur 
vetenskaplig synpunkt tillfredsstållande •satt belyser specialitetens farma
kologiska och toxikologiska egenskaper. 

Fråmst med hånsyn till specialiteternas starkt varierande egenskaper ur 
farmakologisk och toxikologisk synpunkt år det emellertid icke mojligt att 
liimna detaljerade riktlinjer for bedomning av den farmakologiska och 
toxikologiska dokumentation, som skall åtfolja registreringsansokan. Doek 
bOr har meddelade allmiinna riktlinjer kunna galla for det stora flertalet 
och i tillampliga delar aven omfatta ovriga specialiteter. 

I. Granskning ur farmakologisk synpunkt 

Granskningen och bedomningen skall i forsta hand omfatta foljande av 
tillverkaren lamnade och/ eller i litteraturen tillgångliga uppgifter: 

l. Specialitetens resorption, fordelning, metabolism och elimination i 
organismen jamte uppgifter om låkemedlets serumkoncentration, såvida 
ej sarskilda ·skal finnes varfor en eller flera av dessa uppgifler ej fore
ligger. 

2. Allman orientering om farmakologiska verkningar på organsystem 
(cirkulation, andning, nervsystem etc.) och enskilda organ med sårskilt 
beaktande av aktuella angreppspunkter och verkningsmekanismcr. 

3. Narmare uppgifter om sådana farmakologiska verkningar, som har 
samband med specialitetens kliniska anvandningsområde,. t. ex. uppgifter 
om den analgetiska, anestetiska eller diuretiska effekten, åvensom uppgif
ter om antimikrobiella egenskaper. 

For veterinarmedicinska lakemedel bor beaktas eliminationen via pro
dukter avsedda for livsmedel såsom mjolk och agg samt restkoncentratio
nen i kott och for konsumtion anvånda inre organ av slaktdjur. 

Il. Granskning ur toxikologisk synpunkt 

Granskningen och bedomningen skall omfatta specialitetens akuta och 
kroniska toxicitet - beroende på specialitetens kliniska anviindning 
samt i allmanhet prov på teratogen verkan och ovriga uppgifter som i det 
enskilda fallet kan vara av betydelse. Denna granskning och bedomning 
bor tillsvidare grunda sig på resultatet av toxicitetsundersokningar i hu-
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vudsak utforda enJigt de riktlinjer, >Som European Society for the Study of 
Drug Toxicity foreslår i ~The Study of the Toxicity of a Potential Drug
Basic Principles~ suppl. til! Proceedings of the European Society for the 
Study of Drug Toxicity, Vol. VI, 1965. I forsta hand bOr dårfor foljande 
uppgifter narmare granskas: 

l. Akut toxicitet: Med akuta toxicitetsprov avses administrering av 
lakemedel endast en gång til! varje djur, oberoende av administreringsvag. 
Uppgifter om akut toxicitet - angiven som LD 50 och helst aven med upp
gift om LD 5 och LD 95 - skall i allmanhet foreligga for minst två djur
slag och vid olika applikationssatt, varvid aven skall meddelas djurets kon, 
ålder, vikt, ras (stam), kost och forhållanden i ovrigt, som kan ha bety
deise for toxicitetsbestiimningen. Djuren bor i allmanhet observeras 24 tim
mar och i vissa fall 7 dagar eller langre. Observationstiden bor anges och 
dessutom bor foreligga uppgift om tiden från administreringen till dodens 
intradande samt om mojligt dodssattet. Forandringar i djurens beteende 
och utseende under observationstiden bor aven beaktas. Vid intravenos till
forsel av starkt verkande amnen bor aven hansyn tagas till koncentration 
och injektionshastighet. 

I vissa fall bor toxicitetsprovningar foreligga på såval han- som hondjur 
var for sig. For lakemedel, som kan komma att anvandas under perinatal
perioden, bor aven uppgifter om akut toxicitet på nyfooda djur foreligga. 

2. /{ronisk toxicitet (Prolonged toxicity tests): For beståndsdel som 
icke ingår i redan registrerad farmacevtisk specialitet skall uppgifter fore
ligga om provning på kronisk toxicitet. Dessa provningar bor i den omfatt
ning så år mojligt och andamålsenligt i huvudsak vara utforda enligt ovan
namnda riktlinjer från europeiska toxikologsallskapet- med de modifika
tioner, som kan komma att utfardas av vederborande nordiska myndig
heter. - Harvid skall sarskilt beaktas djurslag, dosnivåer och totalantal 
doser, djurens antal och ålder, administrering, undersokningens långd 
jamte erforderliga biokemiska prov och histopatologiska undersokningar. 

3. Teratogen verkan: For flertalet lakemedel bor djurexperimentella 
provningar på teratogen verkan framlaggas. Sarskilt galler detta anteme
tika, psykofarmaka, sedativa, antihistaminpreparat samt vissa analgetika. 
I allmanhet bor foretes resultat från provningar på två djurslag med minst 
två dosnivåer. I forekommande fall bor aven låmnas uppgift om antalet 
doda foster och fosterresorptioner. 

Ovriga effekter: Dokumentationen for lakemedelseffekter vid lokal 
applikation bor innehålla information om låkemedlets direkta inverkan på 
de typer av vavnader, till vilka detsamma enligt uppgivet anvandningsom
råde skall tillforas, samt uppgifter om resorptionsf6rhållandena efter 
applikation med sarskilt beaktande av eventuella systemeffekter. Om ett 
lakemedels kemiska struktur eller andra forhållanden ger anledning att 
efterforska carcinogena effekter eller inverkan på fertilitet erfordras aven 
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uppgifter om sådana undersokningar. Krav på uppgifter om mutagen prov• 
ning torde for narvarande endast undantagsvis uppstallas. 

Betraffande kombinationspreparat bor, forutom uppgifter for de enskilda 
substanserna, i regel foretes undersokningar, som belyser de farmakolo
giska och toxikologiska egenskaperna av den aktuella kombinationen. Ge
nom samtidig tillforsel av flera liikemedel, t. ex. som kombinationsprepa
rat, framkommer ej siillan en viixelverkan mellan liikemedlen (drug inter
action), som medfor en forstarkt, hiimmad eller upphiivd farmakologisk 
effekt eller ger upphov till toxiska eller andra icke onskvarda biverkningar. 

. l 
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Bilag 9 

(H. Hellberg) 

Riktlinjer for granskning av ansokningar om registrering av farmacevtiska 
specialiteter ur kemisk och farmacevtisk-teknisk synpunkt 

Li-ikemedlen och de till dessa anviinda substanserna bor uppfylla ford
ringarna i den nordiska farmakopen eller i annan farmokope eller vålkånd 
monografisamling, som uppratthåller jamforbara krav. Nya lakemedel och 
li-ikemedelssubstanser skall likaledes vara av tillfredsstallande kvalitet. 

A. Betriiffande enskilda beståndsdelar i liikemedlet 

I registreringsansokan skall alla beståndsdelar i specialiteten vara fnll
stiindigt angivna betråffande art, kvalitet och miingd. 

For terapeutiskt verksam substans, som icke ar valkiind, skall finnas 
uppgifter om fysikaliska och kemiska data, som klargor substansens egen
skaper ur analytisk och galenisk synpunkt, samt i forekommande fall opp
gifter av intresse vid en biologisk provning. Vidare bor i detta fall liimnas 
en principiell beskrivning av syntesvagen eller isolationsforfarandet till den 
vara, som kommer till anvandning i den fiirdiga produkten. For helt ny 
terapeutiskt verksam substans bor vetenskaplig bevisning forebringas, att 
den har den uppgivna sammansi-ittningen. Detta innebar i allmånhet kon
stitutionsbevis for en syntetisk produkt och ett klargorande av vad som iir 
den verksamma faktorn i en naturprodukt. I behovlig omfattning skall 
ovanstående nppgifter liimnas aven for beslåndsdelar, som saknar terapeu
tisk verkan. Detta galler i synnerhet for beståndsdelar, som har inflytande 
på preparatets galeniska egenskaper. 

For substanser, som icke entydigt definierats genom hiinvisning till nor
diska farmakopen eller annan viilkand monografisamling, skall liimnas 
uppgift om de fordringar och kontrollmetoder, som tillampas vid tillverka
rens egen kontroll. Fordringarna bor normalt omfatta identifiering, ren
hetskrav och kvantitativ sammansiittning. Prover av sådana substanser, 
som icke iir liittillgangliga på marknaden, bor infordras från tillverkaren. 

B. Betriiffande det fii.rdiga liikemedlet 

I ansokan skall liikemedelsformen vara fullstandigt beskriven. Detta kan 
ske genom hiinvisning till nordiska farmakopen eller annan valkand mo
nografisamling. I andra fall skall farmacevtiska egenskaper av betydelse 
vara dokumenterade och principiell beskrivning lamnas for hur de uppnås . 

Betraffande forpackningsmaterial i direkt kontakt med lål{emedlet skall 

11-714775 
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uppgifter låmnas i vidstråckt omfattning. Detta år av sårskild betydelse 
vid forpackningar ay ostandardiserade material såsom plaster. 

For låkemedelsform, fårdig beredning och forpackningsmaterial, som 
icke entydigt definierats genom hånvisning till nordiska farmakopen eller 
annan valkånd monografisamling, skall lamnas uppgift om de fordringar 
och kontrollmetoder, som tillåmpas vid tillverkarens egen kontroll. Ford
ringarna bor i tilHimpliga delar omfatta identifiering, renhetskrav, tek
niska egenskaper och halt. Prover av den fårdiga beredningen ooh forpack
ningsmaterial skall kunna infordras från tillverkaren. 

Då anledning finnes misstanka att ett preparat år hållbart mindre an tre 
år kraves hållbarhetsutredning. Metodik for dylik skall redovisas. Resulta
ten skall presenteras, så att det siffermassiga underlagets kvantitet och 
kvalitet framgår. I regel kriivs redovisning for flera tillverkningssatser, 
Uppgifter om eventuell oversatsning skall liimnas. Hanvisning till tidigare 
erfarenheter, till litteratur och accelererade forsok bor i viss omfattning 
kunna godtagas fornya produkter. · 

l 
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Bilag 10 

(Jørgen Buur) 

Retningslinier for etikettering af medicinske specialiteter 

Omend de nordiske landes bestemmelser vedrørende etiketter~ng af me
dicinske specialiteter er udformet forskelligt i de forskellige lande, viser det 
sig i praksis, at medicinske specialiteter mærkes omtrent ens i Norden. 

Det har i et underudvalg været drøftet, hvilke regler der på etiketterings
området bØr Yære retningsgiyende for alle de nordiske lande, og drøf
telserne har resulteret i det nedenfor anførte, idet det skal bemærkes, at 
man ved etikettering har forstået enhver form for mærkning og angivelse 
af oplysninger, som måtte være påtrykt den ydre og indre emballage eller 
bilagt præparatet i form af indlægssedler eller lignende. 

En medicinsk specialitet skal være forsynet med tydelig angivelse af: 

l. Navn 
2. Dispenseringsform 
3. Deklaration og styrkeangivelse 
4. lndholdsmængde 
5. Firmanavn 
6. Fabrikationsnummer 
7. Registreringsnummer, 

samt i det omfang det er nØdvendigt: 

8. UdlØbsdato 
9. Opbevaringsbetingelser 

10. Advarsler, evt. normaldosering og tekniske brugsanvisninger. 

For så vidt præparatet er forsynet med et uigennemsigtigt omslag (ydre 
emballage), skal dette være påtrykt de samme oplysninger. 

Specialiteten skal iØvrigt fremtræde på en sådan måde, at forveksling 
med specialiteter af anden sammensætning eller styrke så vidt muligt und
gås. 

For doserede lægemidlers vedkommende kan påbydes mærkning af en
keltdoserne. 

Andre angivelser end ovennævnte må ikke forefindes uden myndighe
dernes tilladelse eller påbud. 

Det skal tilfØjes, at de foreslåede regler ikke adskiller sig principielt· fra 
et forslag fremsat inden for EEC i forbindelse med forslag til retnings
linier for harmonisering af retlige og administrative regler vedrørende 
farmaceutiske produkter inden for fællesmarkedet. 

Til nogle af punkterne skal knyttes fØlgende bemærkninger: 
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Ad 1. Navnet skal godkendes af registreringsmyndighederne. 
Ved godkendelsen hØr der lægges vægt på at undgå sådanne navne, som 

kan medføre forvekslingsrisici med præparater af anden sammensætning, 
eller som kan være misvisende. 

Udvalget er af den opfattelse, at navne, der },an bibringe læger eller of
fentligheden indtryk af præparaternes anvendelsesområde, ikke hØr god
kendes. Således hør navne, som antyder indikationsområder eller giver 
terapeutiske anvisninger, eller som henleder tanken på Iegemsdele, i almin
delighed ikke godkendes. 

Standpunktet er motiveret med, at navne af den her omhandlede type 
oftest vil være vildledende gennem en for snæver afgrænsning af præpara
tets indikationsområde. 

Det er endvidere opfattelsen, at et navn, godkendt i et land, om muligt 
bØr accepteres i de Øvrige. 

Ikke udtalelige sammensætninger af hogstaver og tal må ikke godken
des, ligesom navnet ikke må kombineres med tal eller bogstaver, med
mindre særlige grunde taler herfor. 

Forskellige dispenseringsformer af samme substans eller kombinationer 
af substanser skal have samme navn, medmindre særlige forhold taler 
imod det. 

Præparater, der udelukkende finder anvendelse til veterinær brug, skal 
navnemæssigt, f. eks. ved tilføjelsen »Yet.» eller lignende, adskille sig fra 
præparater, der finder human medicinsk anvendelse. Hele navnet skal tryk
kes med samme typer og må i almindelighed ikke brydes. 

~4d 2. Benævnelsen af dispcnseringsformen skal om muligt være i over
ensstemmelse med de af Det nordiske Farmakopenævn (NFN) fastsatte 
officielle benævnelser. 

ild 3. For præparater, der kun indeholder en virksom substans, bør 
.styrkcangivelsen indgå i navnet. Dette kræves ubetinget for præparater, der 
forhandles i flere styrker, og styrkeangivelsen skal i så tilfælde ad typo
grafisk vej være tilstrækkelig kraftigt fremhævet til at undgå forveksling 
med tilsvarende præparater af anden styrke. 

Kombinationspræparater indeholdende samme substanser i forskellige 
mængder eller forhold kan adskilles ved passende tilfØjelser til navnet. 

Det må anses for meget væsentligt, at lægemidler gennem etiketteringen 
kan identificeres entydigt. Dette er f. eks. af største betydning i forgift
ningstilfælde. Præparatets sammensætning skal fremgå af en trykt dekla
ration, og nomenklaturen skal være i overensstemmelse med den officielle, 
således at der i fØrste række anvendes NFN-navne, subsidiært INN-navne. 
I tilfælde, hvor sådanne navne ikke er fastsat, skal det rationelle kemiske 
navn, fortrinsvis opbygget efter de af NFN angivne retningslinier, anven
des. Anden betegnelse kan kun tillades, når ganske særlige omstændigheder 
taler herfor. 

l 
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I ahnindelighed vil angivelse af indhold af virksomme substanser være 
tilstrækkeligt. I tilfælde, hvor det kan have værdi for lægen, apotekeren 
eller offentligheden, kan det kræves, at præparatet forsynes med fuldstændig 
dcklaration, også for så vidt angår hjælpestoffer. 

Ad 4. Vægtmængder skal angives i g, mg eller mikrog; rumfang angives 
i ml. 

Doserede lægemidlers sammensætning skal angives pr. dosis. 
Flydende lægemidlers sammensætning hØr angives pr. volumen, faste 

lægemidlers og salvers pr. vægtmængde. 
~4d 5. Det for præparatet ansvarlige firmas navn skal fremgå af etiketten. 
Derudover kan det tillades, at udenlandske firmaers repræsentanter an

føres med navn og adresse på etiketten. 
Ad 6. Fabrikationsnummeret skal være en integrerende del af fabrikan

tens kontrolsystem. 
Ved hjælp af fabrikationsnummeret skal det være muligt at fastslå da

toen for præparatets fremstilling samt at genfinde pakninger hidrØrende 
fra samme fabrikation. 

Fabrikationsnummeret skal i forbindelse med fabrikantens fabrikations
og kontroljournaler gøre det muligt at fremdrage alle relevante oplysninger 
vedrørende præparatets fremstilling og den af fremstilleren med præpa
ratet og de deri indgåede råvarer gennemførte kontrol. 

For så vidt kontrolnummeret er baseret på et kodesystem, skal koden 
stilles til rådighed for myndighederne. 

Ad 7. Registreringsnummer skal angives som D.sp.nr., SF.v.no., N.sp.nr. 
eller Sv.sp.nr. med det formål at adskille registreringsnummeret fra andre 
etiketten påtryktc talangivelser. 

,4d 8. Præparater med holdbarhedstid på 3 år eller mindre skal forsynes 

med udlØbsdato . 
Kodemærkning kan tillades for så vidt fabrikanten over for myndighe

derne dokumenterer at have iværksat et hjemkaldelsessystem, som sikrer, 
at der kun findes prøveholdige præparater i handelen, d. v. s. at grossister, 
apoteker samt sygehuse og myndighederne i det pågældende land skal gøres 
bekendt med hjemkaldelsen. 

Ad 9. Når præparatets holdharhed er betinget af særlige opbevaringsbe
tingelser, skal dette tydeligt fremgå af etiketten og den ydre emballage. 

Ad 10. ~Ied hensyn til brugen af advarselsetiketter hersker der store 
forskelligheder i de nordiske lande, et forhold, der i væsentlig grad er be
tinget af forskelligheder i udleveringsbestemmelser. 

Udvalget er, da advarsler bør trykkes på det pågældende lands sprog, af 
den opfattelse, at man, indtil ensartede udleveringsbestemmelser er etable
ret, i de enkelte lande kan påbyde påtrykning af advarsler. Det skal dog 
understreges, at spørgsmålet om etablering af fælles udleveringsregler og 
ensartet brug af advarselsetiketter anses for meget vigtigt, men det er opfat
telsen, at de hermed forbundne problemer hedst ville kunne løses af lande
nes medicinalstyrelser. 
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Andre end de her nævnte oplysninger bØr kun kunne påtrykkes etiketten 
eller på anden måde vedlægges præparatet efter forudgående godkendelse 
af myndighederne. 

Det anses således for rimeligt, at der tillades eller kræves oplysninger 
af følgende art: 

a) Normaldosering, men kun på håndkØbspræparater og kun under for
udsætning af, at præparatets anvendelsesområde anføres sideordnet. Dose
ringsnormen skal altid være fulgt af tilfØjelsen: »med mindre lægen har 
foreskrevet andet«. 

Oplysninger om indikationer, kontraindikationer, doseringsnormer m. v. 
udover de her nævnte bØr kun godkendes under gansl<e særlige omstændig
heder. 

b) Brugsanvisning indeholdende tekniske oplysninger vedrørende den 
korrekte anvendelse af præparatet -- eksempelvis anvendelser af speciellc 
dråbeflasker, spraybeholdere etc. -- samt nØdvendige oplysninger til apo
teker i tilfælde, hvor færdigfremstillingen af specialiteten ln·æver apotekets 
medvirken. 

De linder a og b nævnte oplysninger kan eventuelt vedlægges præpara
tet i form af en indlægsseddel (pakningsprospekt, bipackseddel) og skal al
tid være udformet i det lokale sprog. 

l' 
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Bilag 11 

(Jørgen Buur) 

Krav til ledelse, indretning og drift af virksomheder, der fremstiller 
medicinske specialiteter 

I alle de nordiske landes medicinallovgivning indgår krav til virksom
heder, der fremstiller lægemidler uden for apotek. 

Kort sammenfattet indebærer disse krav, at virksomheden som sådan 
eller dens ansvarlige leder skal være godkendt af myndighederne, samt at 
virksomheden er pligtig at lade sig underkaste eftersyn og rette sig efter 
de anvisninger, myndighederne måtte stille til virksomhedens indretning 
og drift. 

Eftersynsvirksomheden har sin parallel i apoteksvisitationen. 
Formalet med at stille krav til medicinproducerende virksomheder er at 

skabe sikkerhed for, at virksomheden råder over fornøden faglig sagkund
skab, samt at dens indretning og drift tilfredsstiller krav, som sikrer en be
tryggende fremstilling af lægemidler. Medens det er muligt at fastlægge ret 
bestemte rammer for indretningen og driften af et apotek, er det meget 

\·anskeligt at opstille detaljerede krav til fabrikker, fordi kravene må af
passes efter virksomhedens størrelse og arten af dens produktion. 

Spørgsmålet om, hvilke krav der bØr stilles, har været drøftet i et un
derudvalg. Drøftelserne har resulteret i formuleringen af de i det fØlgende 
angh·ne generelle krav til specialitetsfabrikker, og disse krav kan i forbin
delse med den visiterende instans' vurdering af virksomhcden læggcs til 

grund for godkendelsen. 
Det skal bemærkes, at man ikke har beskæftiget sig med de krav, som 

fra anden officiel side ( arbejdstilsyn, brandvæsen m. v.) måtte stilles til 
Yirksomheder, der fremstiller medicinske specialiteter. 

A. Ledelse 

I svensk lovgivning kræves det, at tilvirkningen skal forestås af en af 
medicinalstyrelsen godkendt leder. Hvor virksomhedens størrelse gØr det 
n9idwndigt, kan den beskæftige godkendte ledere i forskellige afdelinger. 

Godkendelsen er ikke betinget af, at lederen har gennemgået en bestemt 
uddannelse, men alment gælder det, at kun personer, som har tilstrækkelig 
stor teoretisk baggrund og praktisk erfaring med hensyn til den pågælden
de lægemiddelproduktions art og størrelse, kan godkendes som ledere. 

De danske krav er lige så alment formuleret, idet det kræves, at virk
somheder, der fremstiller medicinske specialiteter, efter sundhedsstyrelsens 
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skøn skal råde over fornøden faglig sagkundskab, hvilket indebærer en in
direkte godkendelse af virksomhedens ansvarlige ledere. 

Det anses i Danmark for Ønskeligt, at en ansvarshavende leder har be
stået den farmaceutiske kandidateksamen, men også andre akademikere 
- civilingeniører og magistre - anses for at være i besiddelse af fornØden 
faglig sagkundskab. Personer med lavere uddannelse accepteres derimod 
kun under særlige omstændigheder som ansvarshavende ledere. 

I Finland kræves det, at medicinalfabrikker skal beskæftige et tilstræk
keligt stort antal personer, som har aflagt farmaceutisk eksamen, og det er 
ikke tilladt at anvende teknisk uddannet personale til arbejde, som forud
sætter farmaceutisk fagkundskab. Den ansvarlige leder skal i Finland være 
godkendt af myndighederne. 

Som ansvarshavende ledere godkendes personer med provisoreksamen. 
Personer med anden højere akademisk uddannelse (medicinere, kemikere) 
kan godkendes under forudsætning af, at de gennem videnskabeligt og 
praktisk arbejde har erhvervet tilstrækkeligt kendskab til lægemidler og 
deres fremstilling. 

IfØlge norsk lovgivning må erhvervsmæssig tilvirkning af lægemidler 
uden for apotek kun foretages af personer, som har fået myndighedernes 
tilladelse hertil. 

Tilladelsen kan meddeles personer, som har den eksamen og tjenestetid, 
der kræves for at blive apoteker, eller som på anden måde kan godtgøre at 
have den fornØdne faglige uddannelse. 

Tilladelsen kan også meddeles til virksomheder, der ledes af en person, 
der opfylder de nævnte krav, og som er fuldt ansvarlig for produktionen. 

U nderudvalget skal foreslå, at der stilles fØlgende krav: 
Ansvaret for fremstillingen og konfektioneringen af samt kontrollen med 

en medicinsk specialitet skal være lagt i hænderne på en egnet person, der 
har be slået den farmaceutiske kandidateksamen (apotekereksamen. provi
snrcksamen) eller en person, der kan godtgørc at V<f'rc i besiddelse af de n9)d
Yendige faglige kvalifikationer. 

:\iyndighederne kan dog, når produktionens art og stØrrelse gØr det be
rettiget, skærpe eller begrænse kravene. Den ansvarshavende leder skal 
godkendes af myndighederne. 

B. Indretning 
l. Lokaler 

De krav, der fra et farmaceutisk synspunkt kan stilles til en medicinpro
ducerende virksomheds lokaler, må betragtes som en komplettering af de af 
arbejdstilsynet specificerede krav. 

Danske, finske og suensJ..·e bestemmelser giver udtryk herfor i meget al
mene vendinger, der udtrykl{er, at lokalerne - produktions-, lager- og 
ekspeditionslokaler - skal ·være egnede til formålet. 

:~~ 
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Norsk lov fastsætter ikke særlige bestemmelser, men ved eftersynene 
vurderer visitatorerne, om lokalerne er hensigtsmæssige og ud fra et fagligt 
synspunkt tilfredsstillende i forhold til den produktion, der drives. 

Det er væsentligt, at medicinproducerende virksomheder er hensigts
mæssigt indrettet, men spØrgsmålet om hensigtsmæssighed er så nært for
bundet med produktionens art, at det vil være umuligt at opstille nogen 
egentlig norm for indretningen. 

:\:Ian er dog af den opfattelse, at det af virksomheder, der fremstiller me
dicinske specialiteter, må kræves, at virksomheden råder over tilstrækkelige 
og hensigtsmæssige lokaler til at kunne adskille fØlgende funktioner: rå
varelager, produktionslokale (r), påfyldnings- og etiketteringslokale samt 
færdigvarelager. 

Yderligere må det kræves, at der i virksomheder, hvis produktion indebæ
rer fremstilling af lægemidler under aseptiske betingelser, forefindes et 
dertil egnet lokale, ved hvis placering og indretning der er taget særlige 
hensyn til lokalets formål. 

Til virksomhedens lokaler bØr stilles fØlgende krav: 
at de skal være tørre og lette at renholde, 
at de skal være adskilt fra lokaler, der am·endes til andet formål, 
at de skal være forsynet med godt lys og passende opvarmnings- og 
ventilationsmuligheder, og 
at det fri gulvareal skal være af en sådan størrelse, at arbejdets ud

førelse og opretholdelse af god ordenstilstand ikke vanskeliggøres af plads
mangel. 

2. Inventar og apparatur 

Det anses for umuligt at opstille bestemte krav til en virksomheds tek
niske udstyr, men det er iØvrigt også mindre væsentligt, idet der indirekte 
gennem høje kvalitetskrav til det færdige produkt bliver stillet krav til 
apparaturet. Det skal bemærkes, at det dog bØr tages under overvejelse at 
fastsætte definerede krav til vejeredskaber, som er grundlaget for enhver 
galenisk produktion. 

Derudover bØr det alment præciseres, at inventar og apparatur til såvel 
produktion som kontrol skal være hensigtsmæssigt til formålet. Det tek
niske apparatur skal opfylde såvel sikkerhedsmæssige som hygiejniske 
krav. 

Der skal derfor foreslås fØlgende: 

Virksomheder, der fremstiller medicinske specialiteter, skal være for
synet med apparatur og inventar, som skal være velegnet til de funktioner, 
hvortil det benyttes. Inventaret og apparaturet skal være let at renholde. 

C. Firksomhedens drift 
l. A .. lmene forhold 

I det store og hele må det overlades til de enkelte virksomheder at ud
vikle den for produktionen egnede driftsform, når der iØvrigt lægges vægt 
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på, at produktionen tilrettelægges og udfØres efter retningslinier, der sikrer 
fuldgod beskaffenhed af de færdige præparater. 

Der skal peges på, at præparaternes fuldgode kvalitet kun kan sikres, 
når visse grundlæggende krav til virksomhedernes driftsform er opfyldt. 

FØlgende krav er i overensstemmelse med de forhold, fabriksinspektio
nen i de nordiske lande hidtil har lagt vægt på: 

Samtlige lokaler såvel som inventar og apparatur skal holdes godt ved
lige, og der skal overalt opretholdes god ordens- og renlighedstilstand. 

Den ansvarshavende leder skal udvise fornØden omhu og agtpågivenhed 
ved fremstillingen af lægemidler og gennem tilsyn påse, at det på virksom
heden ansatte personale udviser samme omhu og agtpågivenhed i deres 
arbejde og fØlger de for arbejdet givne instruktioner. 

Den ansvarshavende leder skal endvidere drage omsorg for, at samtlige 
råvarer, mellemprodukter på ethvert stadium af fabrikationen og færdig
,·arer er emballeret behørigt og forsynet med angh·else af identificerende 
betegnelse. 

Stoffer og tilberedninger skal iØ\Tigt opbevares i henhold til gældende 
bestemmelser og 11nder sådanne forhold, at der ikke finder en kvalitetsfor
ringel<>e sted og ikke opstår risiko for foneksling med andre stoffer og til
heredninger. 

2. '"irksomhedens kontrol 

Den allervæsentligste betingelse for, at en virksomheds præparater er af 
tilfredsstillende kvalitet, er, at virksomheden fører en sufficient kontrol 
med de fremstillede præparater og de deri indgåede råvarer. 

Dette udtrykkes direkte i finsk og svensk lovgivning ved, at præpara
terne skal være tilbØrlig undersøgt og kontrolleret, og i alle landene lægges 
der ved fabrikseftersynene fra inspektionens side overordentlig stor vægt 
på at vurdere virksomhedernes kontrolsystemer og undersØge, hvorledes 
systemerne i praksis fungerer i de forskellige produktionsled. 

Danset at det ikke forekommer rimeligt at binde virksomhederne til et be
stemt kontrolsystem, finder man det nØdvendigt at fastsætte visse retnings
linier for virksomhedernes egenkontrol. 

Følgende retningslinier skal foreslås: 

Virksomheder, der fremstiller medicinske specialiteter, skal iværksætte 
en passende lwntrol, der om muligt bØr baseres på Den nordiske Panna
kopes bestemmelser. Kontrollen skal mindst omfatte råvarekontrol, fabri
l;;ationskontrol, færdigvarekontrol og om fornødent holdbarhedskontrol. 

Vedrørende råvarekonlrollen skal det bemærkes, at samtlige råvarer, 
virksomme substanser såvel som hjælpestoffer, skal underkastes prØver 
for identitet og renhed. 

For så vidt stoffet er optaget i Den nordiske Farmakope, skal dennes 
normer lægges til grund for kontrollen, medmindre særlige forhold taler 
for, at der kan eller skal anvendes stof af anden kvalitet. 

Andre stoffer kan efterprØves i henhold til de krav, der måtte være for
muleret i anden officiel formelsamling eller udenlandsk farmakope, eller i 
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henhold til en af virksomheden for det pågældende stof udarbejdet mono
grafi. 

En' sådan monografi - der skal fremsendes til myndighederne i forbin
delse med ansøgning om registrering af den specialitet, hvori stoffer ind
går - skal mindst omfatte identitetsreaktioner, passende renhedsprøver og 
en eller flere b·antitative bestemmelser eller standardiseringer. 

Fabrikationskontrollen skal baseres på et kontrolnummersystem, som i 
forbindelse med arbejdssedler, laboratoriejournaler eller lignende gØr det 
muligt at fremdrage alle relevante oplysninger om de i specialiteten ind
gåede stoffer. 

Kontroljournalerne skal også indeholde oplysninger om det arbejde, der 
udføres i forbindelse med påfyldning, etikettering og pakning af præpara
terne. 

Y derligere skal kontroljournalerne gi ve oplysninger om sådanne arbejds
processer, der resulterer i, at en produktion under fabrikationen eventuelt 
deles op i mindre partier til videre forarbejdning - eksempelvis 100 000 
ampuller autoklaveret i delpartier på 10 000, eller tabletgranulater tablet
teret på flere maskiner. 

Endelig skal kontroljournalerne indeholde oplysninger om, hvorvidt det 
pågældende fabrikationsnummer er godkendt af virksomhedens kontrol
organ. 

Arbejdssedler m. v. skal være underskrevet af den ansvarshavende og 
den person, der har udfØrt arbejdet. 

Færdigzmrekontrollen kan, under forudsætning af, at den gennemførte 
råvare- og fabrikationskontrol er sufficient, og iØvrigt under forudsætning 
af, at præparatets holdbarhed er kendt, baseres på enkle kvalitative og 
kvantitath-e undersøgelser. 

:\fyndighederne kan tillade, at råvarer, der hjemkØbes fra anden offent
ligt kontrolleret virksomhed, kun underkastes prøver for identitet. 

Virksomheder, hvis produktion ikke er tilstrækkelig stor til at bære om
kostningerne ved driften af egne analytiske laboratorier, kan lade den ana
lytiske kontrol udfØre på konsultativ basis. En sådan ordning skal i de en
kelte tilfælde godkendes. 

For så vidt et præparats holdbarhed ikke er kendt, skal samtlige mar
kedsfØrte fabrikationsnumre efterkontrolleres med jævnlige mellemrum. 

Når det herved konstateres, at et fabrikationsnummer ikke længere kan 
opfylde de til præparatet stillede krav, skal det pågældende fabrikations
nummer uophØrligt h·ækkes ud af handelen. 

Foranstående krav er formuleret med henblik på fabrikker, hvor samt
lige produktionsprocesser fra råvare til færdigt præparat udfØres. 

Der skal peges på, at der i de seneste år er opstået en række virksomhe
der, der kun beskæftiger sig med ompakning eller emballering af præpara
ter, der fremstilles andetsteds. Det er underudvalgets opfattelse, at der til 
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denne type virksomheder bØr stilles tilsvarende krav som ovenstående, 
ligesom man finder, at kravene i fornødent omfang også må gælde grossist
vir ksomheder. 

Det må anses for formålslØst at opstille krav som fm·anstående, med
mindre der åbnes mulighed for myndighederne til at forvisse sig om, at 
virksomhederne opfylder kravene. 

Da emballeringsvirksomheder og grossistforetagender ikke generelt un
derkastes eftersyn i de nordiske lande, finder underudvalget det nØdven
digt, at den allerede etablerede eftersynsvirksomhed overalt udvides til at 
omfatte alle virksomheder, der fremstiller, dispenserer, emballerer og op
retholder lager af medicinske specialiteter. 

I tilknytning hertil skal yderligere tilfØjes fØlgende: 
Vurderingen af, hvorvidt en virksomhed opfylder kravene til hensigts

mæssig indretning, ledelse og drift, kan for nærværende kun foretages for 
nordiske virksomheders vedkommende. 

Da der i underudvalget er enighed om, at det principielt bØr være vilkår 
for registrering af ikke-nordiske virksomheders præparater, at den pågæl
dende virksomhed er godkendt, har man diskuteret mulighederne for at nå 
frem til en objektiv vurdering af ikke-nordiske medicinalfabrikkers stan
dard. 

Der er i udvalget enighed om, at det meget vel ville være tænkeligt på 
nordisk basis at iværksætte fabrikseftersyn på ikke-nordiske virksomhe
der. :\Ian er således vidende om, at en lignende praksis i et vist omfang er 
iværksat af U.S.A., Canada og tildels Frankrig. Udvalget er dog af den op
fattelse, at det kontrolmæssige udbytte af sådanne eftersyn ikke ville stå 
mål med de anstrengelser, der vil være forbundet med iværksættelsen og 
opretholdelsen af ordningen. 

På baggrund af den kendsgerning, at også en række lande uden for Nor
den foretager eftersyn af hjemlige medicinproducerende virksomheder, me
ner man, at godkendelse af udenlandske virksomheder i stor udstrækning 
kan baseres på udtalelser om virksomheden fra hjemlandets myndigheder. 

Der er i underudvalget enighed om, at det ville være Ønskeligt, om nor
diske kontrolfolk gennem studieophold ved ikke-nordiske kontrolinstitu
tioner fik lejlighed til at sætte sig ind i de pågældende !andes praksis ved
rørende lægemiddelkontrol med særligt henblik på en vurdering af landenes 
fabrikskontrol. 
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Bilag 12 

(Jørgen Buur) 

Unclenøgelser over de nordiske landes udvalg af lægemidler 

En undersøgelse af ligheder og forskelle mellem de medicinske speciali
teter, der er registreret i de nordiske lande, vil være et væsentligt udgangs
punkt for diskussionen om en eventuel oprettelse af et fællesnordisk spe
cialitetsregister. Undersøgelsen vil også være en nØdvendig forudsætning 
for vurderingen af, i hvor hØj grad det er muligt at samordne de nordiske 
kontrollaboratoriers arbejde. 

Begge disse problemer har haft en central plads i en række af Nordisk 
Lægemiddelkomites drøftelser og er således baggrunden for de undersøgel
ser, der refereres i det fØlgende. Det skal tilfØjes, at undersøgelserne også 
synes af interesse til belysning af problemer, som ligger uden for det om
råde, Nordisk Lægemiddelkomite har behandlet. Der kan i den forbindelse 
navnlig henvises til spØrgsmålet om fællesnordisk gyldighed af recepter. 

Ved vurderingen af undersøgelsernes resultater er det væsentligt at holde 
sig for Øje, at antallet af registrerede medicinske specialiteter varierer fra 
uge til uge. Nye præparater bringes i handelen, og andre trækkes - i al
mindelighed på foranledning af producenten - tilbage fra markedet. 

Undersøgelserne kan således kun give et »Øjebliksbillede» af forholdene. 
I det fØlgende anvendes begreberne uii"ksom substans, præparat og medi

cinsk specialitet, og det kan derfor være nyttigt indledningsvis at gøre rede 
for, hvad disse begreber dækker i denne forbindelse. 

Det grundprodukt (kemisk forbindelse (acetylsalicylsyre, penicillin), 
organekstrakt (hypofyseekstrakt), dele af planter ( digitalisblad) eller dyr 
(thyreoideakirtel) etc.), som i et anta! af et eller flere indgår i det brugs
færdige lægemiddel, og hvortil den terapeutiske effekt er knyttet, betegnes 
virksom substans. I undersØgelserne er forskellige salte af samme stof ble
vet hetragtet som forskellige substanser. 

Den virksomme substans kan indkorporeres i en række forskellige læge
middelformer (injektionsvæske, mikstur, salve, tabletter m. v.) og under
tiden også i forskellig mængde i samme lægemiddelform (tabletter a l mg, 
tabletter a 5 mg). Hvert af disse brugsfærdige lægemidler repræsenterer 
et præparat. 

Præparater, der indeholder samme virksomme substans, og som hidrØ
rer fra en og samme producent, betegnes under et som en medicinsk spe
ciolitet. 
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Følgende skematiske opstilling, der er et tilfældigt eksempel hentet fra 
det danske specialitetsregister (august 1966), skulle på overskuelig måde an
give sammenhængen mellem de tre begreber: 

virksom substans l medicinsk specialitet l præparat 

l injektionspræparat 10 mgfml 
" 25 mgfml 

Delcortol, Leo tabletter a 5 mg 
øjendråber 
ojensalve 

Prednisolon :\Ieticortelone, tabletter a 5 mg Schering Corp. 

tabletter a 2,5 mg l 

Prednisolon, MSD 
" a 5 mg 

Prednisolon, Organon injektionspræparat 25 mgjml 
tabletter a 5 mg 

Prednisolon, Pfizer tabletter a 5 mg 

I det valgte eksempel indgår den samme virksomme substans i 5 medi
cinske specialiteter, der repræsenterer 11 præparater. For fuldstændigheds 
skyld skal det nævnes, at prednisolon yderligere indgår i en række sam
mensatte præparater og præparater til veterinær brug samt i visse apoteks
fremstillede præparater. De i det fØlgende refererede undersøgelser har 
kun omfattet sammenligninger mellem de i Danmark, Norge og Sverige til
gængelige lægemidler, idet en del af de for undersøgelserne nØdvendige op
lysninger ikke var tilgængelige for Finlands vedkommende. 

A. VedrØrende fælles medicinske specialiteter 

Undersøgelsen, der er udfØrt på den danske specialitetskontrol ultimo 
december 1963, omfatter en sammenligning mellem de i Danmark, Norge 
og Sverige på daværende tidspunkt registrerede medicinske specialiteter. 

Oplysningerne er hentet fra den danske, norske og svenske specialitets
takst og kan derfor være behæftet med de fejl, der skyldes, at der nØdven
digvis går en vis tid, fØr ændringer r de norske og svenske registre kommer 
til den danske specialitetskontrols kendskab. 

Fejlene vil imidlertid være beskedne og vil på ingen måde have indfly
delse på de konklusioner, der kan drages af undersØgelsen. 

Det skal bemærkes, at de svenske ACO-præparater, der i Sverige betrag
tes som medicinske specialiteter, ikke er medtaget i opgØrelsen, fordi man 
i Danmark og Norge ikke anser de tilsvarende apoteksfremstillede stan
dardpræparater (DAK- og NAF-præparater) for medicinske specialiteter. 

Tilsvarende er 168 i Danmark registrerede homøopatiske specialiteter 
holdt uden for undersøgelsen. 

175 

Det konstateredes, at 409 medicinske specialiteter fandtes i handelen i 
alle tre lande. Almindeligvis er prreparaterne markedsfØrt under samme 
navne i såvel Danmark som i Norge og Sverige. Hvor navneforskelle op
træder, synes disse at være betinget af varemærkemæssige forhold -
eksempel: Calcipen i Danmark og Norge, men Penicals i Sverige - eller af 
den danske navne praksis, der begrænser antallet af særnavne - eksempel: 
Dichlotride i Norge og Sverige, men Hydrochlorthiazid i Danmark. 

Desuden kunne det gøres op, at Sverige yderligere havde 144 medicinske 
specialiteter fælles med Norge og 198 med Danmark, medens Norge yder
tigere havde 147 fælles med Danmark. 

Opgørelserne er samlet i tabel l, 2 och 3, der angiver i hvilket omfang, 
de enkelte lande havde medicinske specialiteter fælles med de øvrige om
kring årsskiftet 1963/64. 

Ta bel 1, Danmark 
Medicinske specialiteter kun registreret i Danmark 805 
:\1edicinske specialiteter registreret i Danmark, Norge og Sverige . . 409 
.:\Iedicinske specialiteter registreret i Danmark og Sverige . . . . . . . . 198 
:-.Iedicinske specialiteter registreret i Danmark og Norge . . . . . . . . . . 147 

ialt 1559, 
hvoraf 754 var fælles med Norge og/eller Sverige. 

Tabel 2, Norge 
::\1edicinske specialiteter kun registreret i Norge . . . . . . . . . . . . . . . . 387 
::\1edicinske specialiteter registreret i Danmark, Norge og Sverige . . 409 
::\1edicinske specialiteter registreret i Norge og Sverige . . . . . . . . . . . . 144 
}fedicinske specialiteter registreret i Norge og Danmark . . . . . . . . . . 147 

ialt 1087, 
lworaf 700 var fælles med Danmark og/eller Sverige. 

Tabel .'J, Sverige 
::\iedicinske specialiteter kun registreret i Sverige 1298, 
::\1edicinske specialiteter registreret i Danmark, Norge og Sverige . . 409 
::\1edicinske specialiteter registreret i Sverige og Norge . . . . . . . . . . . . 144 
::\1edicinske specialiteter registreret i Sverige og Danmark . . . . . . . . 198 

ialt 2049, 
hvoraf 751 var fælles med Danmark og/eller Norge. 

Det forekommer umiddelbart overraskende, at en væsentlig del af de me
dicinske specialiteter kun er registreret i et af landene. 

Ser man imidlertid på nogle af de faktorer, der er bestemmende for, 
hvilke specialiteter der søges registreret, og på registreringsbetingelserne, 
kan undersøgelsens resultater næppe virke overraskende. 

Den fØrste betingelse for, at en medicinsk specialitet søges registreret, 
må være, at der findes et behov for det pågældende lægemiddel. Da der ikke 
kan siges at være store forskelle på de sygdomme og sygdomssymptomer. 
der forekommer i de nordiske lande, kan behovet set fra denne synsvinkel 
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ikke betinge de konstaterede forskelle. Derimod må producentens vurde· 
ring af, om behovet er tilstrækkeligt stort til, at der kan oparbejdes en om· 
sætning, der er stor nok til at gøre handelen med den pågældende medi· 
cinske specialitet rentabel, være af stor betydning for, hvilke medicinske 
specialiteter, der kommer i handelen. Det relativt lave befolkningstal i de 
nordiske lande må i sig selv fØre til en begrænsning i antallet af identiske 
præparater. I den forbindelse hØr det nævnes, at lægemiddelbehovet i bety· 
delig grad hidtil synes dækket af den lokale lægemiddelindustri, idet alle· 
rede en overfladisk gennemgang af de nordiske specialitetsregistre viser, 
at lokale industrivirksomheder kun bringer en lang række præparater i 
handelen i hjemlandet, formodentlig fordi behovet for disse præparater i 
de øvrige nordiske lande skønnes dækket af andre producenter, men måske 
også fordi de nordiske lægemiddelindustriers eksportbestræbelser fortrins
vis har været rettet mod lande uden for Norden. 

Det må heller ikke overses, at lokale traditioner har indflydelse på de 
enkelte landes udvalg af lægemidler. Dette er bl. a. kommet til udtryk gen· 
nem udgivelsen af nationale formelsamlinger til supplering af den nordiske 
farmakopes præparatudvalg. 

Endelig må det understreges, at landenes registreringsregler på afgØ· 
rende punkter er bestemmende for, hvilke lægemidler der stilles til rådig· 
hed for sygdomsbehandling, thi uanset at det medicinske og farmaceutiske 
grundsyn i de nordiske landes lovgivning om medicinske specialiteter er 
det samme, giver navnlig danske og norske bestemmelser af næringspoli
tisk karakter i en række tilfælde anledning til forskelligartet stillingtagen 
til de enkelte ansØgninger, hvilket er belyst i den undersøgelse, der er om
talt i det fØlgende afsnit. 

Det skal tilfØjes, at de lægemidler, der er på markedet, naturligvis ikke 
alle sælges i lige stor udstrækning. Til belysning heraf skal nævnes en 
norsk undersØgelse, der har vist, at omsætningen i hØj grad koncentrerer 
sig om bestemte præparater, idet en så ringe del som 6 % af specialiteter
nes antal dækkede 40 % af den omsætning, der hidrØrte fra specialiteter. 

B. VedrØrende afgØrelser af ansøgninger om medicinske specialiteter 

Formålet med undersøgelsen var at klarlægge, i hvor stort et omfang 
der i Danmark og Norge-- på grund af specielle registreringskrav- træf
fes anden afgørelse i sager vedrØrende registrering af medicinske speciali-

11 teter end i Sverige. 

Undersøgelsen blev gennemført på fØlgende måde: 
Oplysninger om 194 ansØgninger, der indgik i Sverige i 1962, og for hvilke 

der forelå endelig svensk stillingtagen, blev fra Statens farmacevtiska La
boratorium i Stockholm sendt til den danske og norske specialitetskontrol, 
der foretog en sammenligning med de i Danmark og Norge trufne afgørel
ser for tilsvarende ansøgninger. Da det svenske materiale indeholdt en 
række ansøgninger, som ikke havde været forelagt de danskP. o~ norske 
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myndigheder, blev der fra dansk og norsk side foretaget en vurdering af, 
hvilken stilling der ville være laget til de pågældende ansØgninger. 

Resultatet fremgår af tabel 4, idet bemærkes, at enigheden landene imel
lem gør sig gældende såvel med hensyn til godkendelser som afslag. 

Tabel 4 

Samme afgØrelse som i Sverige .................. . 
Anden afgørelse end i Sverige ................... . 

Danmark 
134 

60 

Vedrørende divergenserne kunne fØlgende konstateres: 
Arsagen til divergenser mellem svenske og norske afgørelser: 

Norge 
142 
52 

47 ansøgninger blev eller ville være blevet afvist på grund af manglende 
behov, eller fordi præparaterne uden vanskelighed kan laves på apotek, 

2 anspgninger blev afvist på grund af manglende medicinsk berettigelse, 
og endelig blev 

S ansØgninger, der var afslået i Sverige. godtaget i Norge. 

Arsagen til divergenser mellem svenske og danske afgØrelser: 

:J ansøgninger blev afvist med henvisning til den danske apotekerlovs 
§ 73, stk. 1, nr. 2 - utilstrækkelig klinisk dokumentation, 

10 ansøgninger blev eller ville være blevet afslået under henvisning til 
den danske apotekerlovs § 73, stk. 1, nr. 3 a - enkeltstofpræparater med 
indhold af almindelige handelsvarer, 

43 ansØgninger blev eller ville være blevet afslået med henvisning til § 73, 
stk. 1, nr. 3 b- kombinationspræparater, for hvilke der ikke er påvist nogen 
særlig hensigtsmæssig terapeutisk effekt. Endelig blev 

.f- ansøgninger afslået i Sverige, men godlaget i Danmark. 

Blandt de ansØgninger, der i Danmark og Norge fik en anden skæbne end 
Sverige, konstateredes det, at Danmark og Norge var enige i 32 afgØrel-

ser. Et dansk særstandpunkt forekom således i 28 tilfælde og et norsk sær
standpunkt i 20 tilfælde. 

Det skal bemærkes, at materialet indeholdt 15 ansØgninger om sammen
satte vitaminpræparater, som i den norske opgØrelse er medtaget blandt de 
præparater, der ville være blevet nægtet registrere! på grund af manglende 
behov. 

I den danske opgørelse figurerer disse vitaminpræparater blandt de an
søgninger, der måtte forventes afslået med henvisning til § 73, stk. 1, nr. 
3 b, men det må tilfØjes, at flere af disse præparater ville kunne bringes i 
handelen i Danmark u den registrering ( » kosttilskud»). 

C. Vedrørende virksomme substanser tilgængelige pr. 1. juni 1965 
Som det fremgår af foranstående, kan samme virksomme substans indgå 

i flere forskellige medicinske specialiteter, fremstillet af forskellige produ
center. Det er derfor af interesse at undersøge, om forskellene i de medi
cinske specialiteter, der er registrere! i de tre lande, også afspejles i for-
12-714775 
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skelle i de virksomme substanser, der er til rådighed for sygdomsbekæm
pelsen i de nordiske lande. 

En undersøgelse heraf blev foretaget omkring l. juni 1965. 
Undersøgelsen omfattede ca. 300 virksomme substanser, optaget i den 

nordiske farmakope, samt de virksomme substanser, der indgik i de 1495, 
1219 og 2054 medicinske specialiteter, som på daværende tidspunkt var 
registreret i henholdsvis Danmark, Norge og Sverige. 

UndersØgelsens resultater er opsummeret i tabel 5. 

Tabel .5 

Virksomme substanser tilgængelige i Danmark, Norge og Sverige . . 612 
Virksomme substanser tilgængelige i Danmark og Norge . . . . . . . . . . 83 
Virksomme substanser tilgængelige i Danmark og Sverige . . . . . . . . 143 
Virksomme substanser tilgængelige i Norge og Sverige . . . . . . . . . . . 62 
Virksomme substanser kun tilgængelige i Danmark . . . . . . . . . . . . . . 299 
Virksomme substanser kun tilgængelige i Norge . . . . . . . . . . . . . . . . 138 
\'irksomme substanser kun tilgængelige i Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . 370 

ialt 1707 

I opgØrelsen er der ikke taget hensyn til, om den virksomme substans 
indgår i en medicinsk specialitet eller et farmakopcpræparat, der fremstil
les på apotek. 

Oftest vil farmakopeens substanser også være tilgængelige som medi
cinske specialiteter. Af farmakopeens ca. 300 virksomme substanser indgik 
således 220, 216 og 257 i medicinske specialiteter registreret i henholdsvis 
Danmark, Norge og Sverige. 

Af tabel 5 kan iØvrigt uddrages, at 900 virksomme substanser indgik i 
præparater, der var tilgængelige i mindst 2 af landene, samt at det samlede 
antal virksomme substanser i Danmark, Norge og Sverige androg henholds
vis 1137, 895 og 1187. 

Når det tages i betragtning, at halvdelen af de 612 substanser, som er 
fælles for de tre lande, er optaget i farmakopeen, må man konstatere, at 
den overvejende del af de virksomme substanser, som indgår i medicinske 
specialiteter, kun findes i et eller to af landene. Dette forekommer helt 
overraskende, men kan muligvis forklares ved: 

l. De 612 fælles virksomme substanser repræsenterer de virkeligt værdi
fulde lægemidler, som dækker det oven-ejende behov. 

2. Forskellige lægemidler inden for samme terapeutiske gruppe vinder 
forskellig udbredelse. 

3. Nye lægemidler bringes ikke samtidig i handelen i de tre lande, hvilket 
medfØrer, at undersøgelsen, der har sammenlignet forholdene på et fikse
ret tidspunkt, kan give et misvisende billede af forholdene. 

Muligheden for at belyse, i hvor hØj grad, det under pkt. 1 nævnte for
hold har betydning for de konstaterede forskelle, er ikke stor, fordi det er 
vanskeligt at vurdere et lægemiddels værdi i forhold til andre. 
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Umiddelbart kunne man tænke sig at sætte værdien af et lægemiddel i 
relation til omsætningen, men dels er det vanskeligt at fremskaffe tilstræk
keligt detaljerede oplysninger om omsætningen af lægemidler, dels vil om
sætningen ikke nødvendigvis være noget godt mål for et lægemiddels værdi. 

Eksempelvis repræsenterede i 1966 beroligende midler og smertestillende 
midler ifØlge Norsk Medisinaldepots årsberetning henholdsvis 13,7 % og 
10,4 o/c af depotets omsætning af medicinske specialiteter, medens midler 
mod sukkersyge viste en omsætning på 3, l %, u den at man heraf vil kon
kludere, at de 2 fØrstnævnte grupper af præparater er mere værdifulde end 
den sidstnævnte. 

Da det imidlertid kan vises, at de fælles virksomme substanser i alt væ
sentligt dækker de terapeutiske grupper, hvori lægemidler kan opdeles, er 
der ingen tvivl om, at behovet for lægemidler i de nordiske lande kunne 
dækkes og formodentlig i stor udstrækning bliver dækket af de 612 virk
somme stoffer, der sælges såvel i Danmark som i Norge og Sverige. 

Det kan i den forbindelse nævnes, at samtlige de i »Lægemiddelnavne 
og -formler« (jfr. p. 185) opførte terapeutiske grupper er dækket af de fæl
les virksomme substanser. 

Således omfattes 75-100 % af de substanser, der er optaget i 7 af publi
kationens 22 hovedgrupper, af de fællesnordiske. For 13 hovedgruppers 
vedkommende er dækningen 50-75 %, og for de resterende 2 hovedgrup
pers vedkommende kan 25-50 % af substanserne identificeres med virk
somme substanser, som findes i handelen i de 3 lande. 

Disse tal forekommer måske at være i mindre god overensstemmelse 
med oplysningerne i tabel 5, men det må tages i betragtning, at de substan
ser, der er omtalt i »Lægemiddelnavne og -formler« ikke omfatter samtlige 
virksomme substanser, som er tilgængelige i Danmark, men fortrinsvis 
kun sådanne, som er veldefinerede, og som bl. a. også derfor må anses for 
hØrende til blandt de mere værdifulde lægemidler. 

Spørgsmålet om, hvorvidt forskellige lægemidler. af samme terapeutiske 
gruppe vinder forskellig udbredelse, kan også belyses ud fra den netop 
nævnte sammenligning mellem de substanser, der er optaget i :.Lægemid
delnanH' og -formler«, (substanser tilgængelige i .Danmark) og de fælles
nordiske. 

Det ";ser sig gennemgående, at for grupper, der er repræsenteret ved re
lativt få substanser, er ligheden mellem »dan·ske,« substanser og fælles
nordiske størst. Eksempelvis omfatter antirheumatika 12 substanser, hvor
af de 10 er fællesnordiske. Antallet af vitaminer, der er optaget i publika
tionen, andrager 17, hvoraf 15 er tilgængelige i alle 3 lande, og tilsvarende 
er 22 af 28 anæstesimidler fællesnordiske. Et eksempel på en støne gruppe, 
der viser ma:nge lighedspunkter, er hormonerne, hvor 58 af 74 substanser 
er fællesnordiske. I den meget store gruppe af midler med virkning på det 
autonome nervesystem er forskellen mere udpræget, idet kun 79 af 139 

12*-714775 



180 

substanser er fællesnordiske. En tilsvarende forske} kan iagttages i grup
pen psykofarmaka, hvor 25 af 46 substanser er fællesnordiske. Kun for en 
enkelt gruppes vedkommende er forskellen iØjnespringende; det gælder 
gruppen antikoagulantia, hvor kun 2 af 7 substanser, der er tilgængelige i 
Danmark, hØrer til de fællesnordiske. Forholdet må formodentlig tilskrives 
forskellig indstilling til antikoagulationsterapien i de nordiske lande. 

På baggrund af det her fremførte synes det næsten åbenbart, at en stor 
del af de substanser, som kun er tilgængelige i et af landene, må være sub
stanser, hvis virkning er meget nær den samme som virkningen af andre 
substanser, der er til rådighed i de Øvrige lande. 

En lØs gennemgang af de 299 substanser, der kun forekommer i Dan
mark, peger da også i denne retning, men det må dog nævnes, at der også 
blandt disse 299 substanser findes en række ældre, hvis terapeutiske værdi 
der i dag kan sættes et spØrgsmålstegn ved. Endelig omfatter de 299 også 
enkelte helt nye substanser, hvor tidsfaktoren (pkt. 3) for registrering 
eventuelt kan være årsag til, at substansen ikke findes i handelen i de Øv
rige lande. Tidsfaktorens indflydelse på udvalget af lægemidler er søgt be
lyst ved fØlgende undersøgelse: 

D. Vedrørende registredngstidspunktet for medicinske specialiteter 

Fra de tre landes kontrollaboratorier er indhentet oplysninger om de nye 
substanser, der første gang er registreret i 1963. Det drejer sig om ialt 110 
substanser, og sammenligningen viser så store forskelle, at kun l substans 
er registreret inden for samme kalenderår i samtlige tre lande. 

Det er derefter undersøgt, om forskellene udlignes ved at basere sam
menligningen på en længere periode, idet det er undersøgt, om en substans. 
registreret i et eller to af landene i 1963, eventuelt er registreret i de(t) Øv
rige i 1962 eller 1964. 

Resultatet af undersøgelsen blev. at af 110 substanser, registreret i 
mindst et af landene i 1963 blev: 

1 registreret i 1963, men 5 i 1962-64 i Danmark, Norge og Sverige. 
8 registreret i 1963, men 16 i 1962-64 i Danmark og Norge. 
5 registreret i 1963, men 12 i 1962-64 i Danmark og Sverige og 
2 registreret i 1963, men 6 i 1962-64 i Norge og s,•erige. 

De i tabel 5 konstaterede forskelle mellem de substanser, der er tilgænge
lige i Danmark, Norge og Sverige, kan derfor kun i yderst ringe grad til
skrives tidsfaktorens indflydelse. 

Konklusion 

UndersØgelserne viser, at der såvel med hensyn til de medicinske specia
Iiteter som med hensyn til de virksomme substanser, der ingår i dem, gØr 
sig væsentlige forskelle gældende i de nordiske lande. 

Disse forskelle må nØdvendigvis for nærværende sætte grænser for det 
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nordiske samarbejde. Fra et kontrolmæssigt synspunkt har de enkelte labo
ratorier brug for at udarbejde og fastsætte normer og standarder, som vil 
yære af mindre interesse for de Øvrige, hvorfor det Iaboratoriemæssige sam
arbejde kun med fordel kan omfatte opgaver af generel karakter. Fra et 
registreringsmæssigt synspunkt gØr sig lignende forhold gældende, idet de 
enkelte landes registreringsorganer må behandle en lang række ansøg
ninger, der aldrig kommer frem i de Øvrige. 

Selv om det må formodes, at lægemidler, der er tilgængelige i alle de nor
diske lande, i det væsentlige vil kunne dække behovet, kan de enkelte !an
des sundhedsmyndigheder dog ikke fritages for at behandle og tage stilling 
til en række registreringsmæssige og kontrolmæssige problemer, som kun 
forekommer lokalt. Det må derfor være en primær betingelse for en ud
bygning af det nordiske samarbejde på lægemiddelområdet, at der træffes 
foranstaltninger, der kan resultere i en langt større ensartethed i de nor
diske landes udvalg af lægemidler end tilfældet er i dag. 
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Puhlikationer vedrørende lægemidler 

l. Oplysninger baseret direkte eller indirekte på producenternes meddelelser 

a. Producenternes fælleskataloger 

MEFA.-kataloget (Danmark) 

Bilag 13 

Udgives hvert år af Foreningen af danske Medicinfabrikker. Indeholder 
en kort beskrivelse af de præparater, der fremstilles af medlemmerne af 
foreningen. Præparaterne er opstillet i alfabetisk rækkefØlge, og præpara
ternes virkning samt i et vist omfang eventuelle bivirkninger og kontra
indikationer er angivet. Hvis der findes NFN-navne for de virksomme ind
holdsstoffer, er disse angivet, ellers anvendes de kemiske navne. Bogen 
omfatter endvidere et terapeutisk indeks, en fotografisk gengivelse af de 
tabletter, piller og kapsler, der er omtalt i kataloget, forskellige nyttige ta
beller, f. eks. vedrØrende inkubationstider, samt et særligt afsnit om be
handlingen af medicinforgiftninger. Bogen redigeres af en sagkyndig ko
mite inden for foreningen. Katalogets værdi begrænses bl. a. af, at det kun 
omfatter de præparater, der fremstilles af foreningens medlemmer. 

Felleskatalogen (Norge) 

Udgives hvert år af Norges farmasØytisk-kjemiske industriforening og 
Foreningen for norske representanter for utenlandske farmasøytiske fa
brikker. Kataloget omfatter ikke alle registrerede specialiteter, idet veteri
nærpræparater samt præparater fra en del mindre norske fabrikker og fra 
visse udenlandske fabrikker ikke er medtaget. Kataloget indeholder et alfa
betisk indikationsindeks og en alfabetisk præparatfortegnelse, hvor hvert 
præparat er henfØrt til en farmakologisk gruppe. Præparaternes deklara
tion, indikationer, dosering, priser og pakningsstørrelser er angivet. 

FASS-kataloget (Sverige) 

Udgivet fØrste gang i 1966 af Sveriges Liikemedelsindustriforening (LIF) 
og Sveriges Representantforening for Utlandska Farmacevtiska Industrier 
(RUFI). Det er hensigten, at bogen skal udkomme hvert år. 

Kataloget indeholder en beskrivelse af næsten alle registrerede speciali
teter til human anvendelse. Præparatbeskriwlserne er temmelig udfØrlige 
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og omfatter bl. a. præparatets sammensætning og egenskaber, ligesom in
dikationer, kontraindikationer og bivirkninger i vidt omfang er medtaget. 
Beskrivelserne er udarbejdet af fabrikanterne i henhold til fastsatte regler, 
og hver fabrikants præparater er opstillet i alfabetisk rækkefØlge. 

Herudover indeholder kataloget et farmakologisk register, hvori de virk
somme stoffer er angivet ved officielle navne med henvisning til de regi
strerede specialiteter, der indeholder det pågældende stof. 

b. I øvrigt 

Lægeforeningens JI edicinfortegnelse (Danmark) 

Udgives af Den almindelige danske Lægeforening. Indeholder oplysninger 
om næsten alle lægemidler, der forhandles i Danmark, såvel specialiteter 
som apoteksfremstillede præparater. Bogen redigeres af en uvildig redak
tionskomite. Præparaterne er opstillet i terapeutiske grupper og er inden 
for disse anbragt alfabetisk efter præparatets navn. Hvert præparat er for
synet med en kort omtale, som er forfattet af producenten, og som til en vis 
grad er k'oordineret af redaktionskomiteen. Virksomme stoffer er benævnt 
yed ~FN~navne eller- hvis sådanne ikke findes- ved kemiske navne. Præ
paraternes dispenseringsformer, priser og udlevereringsbestemmelser er an
givet. Desuden indeholder bogen særlige afsnit vedrørende sygekassernes 
tilskud tjl nedsættelse af prisen på lægemidler samt de gældende regler for 
receptudstedelse m. v. Bogen udkommer en gang årligt; kumulative supple
menter udkommer hvert kvartal. Producenterne afholder de udgifter, der er 
forbundet med udgivelse af bogen. 

Godkendfe specialitetsannoncer (Danmark) 

Udkommer som kartotekskort i Nordisk Medicin og Månedsskrift for 
praktisk Lægegerning. Omtalen af præparaterne er her mere udfØrlig end 
i Medicinfortegnelsen og omfatter bl. a. også en kort kemisk besk:dvelse af 
præparatets virksomme stof. Teksten er forfattet af fabrikanterne og til en 
vis grad rediger et af en uvildig komite af læger. Officielle navne (NFN
navne o. l.) for de virksomme indholdsstoffer er angivet. Kartotekskortene 
er udkommet gennem flere år, men kartoteket indeholder ikke alle præpa
rater, som er i handelen. 

Re media Fennica (Finland) 

Udlwmmer på privat initiath', når behov derfor foreligger, dog mindst 
hvert andet år. Bogen indeholder oplysninger om de i handelen -værehde 
medicinske specialiteter. Præparaterne er inddelt i grupper såvel efter de
res farmakologiske forhold som efter deres kemiske sammensætning. Ud
over præparaternes kemiske sammensætning og hovedindikation angiver 
bogen dosering og pakningsstørrelser. I en særlig del af bogen har fabri-
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kanterne givet oplysninger om deres præparater, svarende til fahrikkernes 
kataloger. 

Finlands .4potekerforenings meddelelse om nye lægemidler (Finland) 

Udkommer fortrinsvis i Finlands Apotekartidning, men kan også fås i 
særtryk. Omfatter præparater til såvel humant som veterinært brug. Præ
paraterne er ikke opstillet efter nogen bestemt systematik, idet oplysninger
ne udelukkende vedrører nye lægemidler, efterhånden som disse kommer 
på markedet. Oplysningerne er baseret på fabrikkernes angivelser og om
fatter præparatets sammensætning, det virksomme stofs kemiske formel, 
indikationer, dosering, bivirkninger, kontraindikationer samt farmakologi 
og toxikologi. 

Resepthåndboken (Norge) 

Udgives af Norges Apotekerforening og påregnes i fremtiden udsendt 
hvert år. Bogen er under et terapeutisk indeks opdelt i grupper, der omfat
ter dels de apoteksfremstillede præparater, dels de medicinske specialite
ter. Samtlige medicinske specialiteter til humant brug er endvidere optaget 
i en alfabetisk fortegnelse. Præparaternes deklaration, indikationer, pak
ningsstørrelser, priser og receptgyldighed er angivet. Enkelte præparater 
er tillige forsynet med angivelse af sædvanlig dosering. 

Bogen indeholder endvidere oversigtsartikler om antibiotika, om nyere 
psykofarmaka samt om behandling af akutte forgiftninger. Disse artikler 
er skrevet af specialister. 

Der er endelig medtaget regler om sygekassernes tilskud til vigtigere 
lægemidler, udleveringsbestemmelser samt vejledning i ordination af stof
fer, der kan fremkalde eufomani. 

2. Anden oplysning 

a. Officiel oplysning 

Plwrmaconomia Danica (Danmark) 

· Udgh·es af Farmakopekommissionen. Indeholder en kort omtale af de 
præparater, som er optaget i Pharmacopoea Nordica 1963 og Dispensato
rium Danicum 1963. Beskrivelsen omfatter foruden præparatets virkning 
altid kendte bivirkninger og kontraindikationer. Bogen er ganske objektiv, 
men har sin begrænsning i, at den ikke omfatter andre præparater end 
dem, der er omtalt i formelsamlingerne. Under præparatbeskrivelserne er 
dog angivet navnene på tilsvarende specialiteter, hvis sådanne er registrere! 
i Danmarli; Bogen indeholder desuden værdifulde afsnit af praktisk lægelig 
karakter, bl. a. om behandlingen af almindeligt forekommende forgift
ninger. Udkommer kun med adskillige års mellemrum, men der påregnes 
nu> udscndt årlige supplementcr til bogen. 
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Plwrmaconomia Svecica (Sverige) 

Udgives af s,·eriges Lakarforbund og indeholder oplysninger om medi
cinske specialiteter og farmakopepræparater. Bogen udsendes kun med 
adskillige års mellemrum, og den nugældende udgave er fra 1967. 

NFN-listen (fælles for samtlige nordiske lande) 

Udgives af Det nordiske Farmakopenævn. Indeholder en alfabetisk ord
net fortegnelse over de af nævnet fastsatte NFN-navne. Under NFN-navnene 
er angivet kemisl< navn, andre officielle navne samt navnene på de på ud
givelsestidspunktet kendte specialiteter, der indeholder det pågældende stof. 
Desuden er anført den farmakologiske gruppe, hvortil stoffet hØrer. Her
udover indeholdes en fortegnelse over de lægemiddelformer, for hvilke næv
net har fastsat navn og definition. 

Der udkommer jævnlig tillæg til listen, og alle tidligere udgivne lister 

blev i 1965 samlet i bogform. 

b. I øvrigt 

Lægemiddelnavne og -fm·mler (Danmark) 

Udgivet fØrste gang i 1965 af Den almindelige danske Lægeforening. Bo
gen er en fortegnelse over de veldefinerede virksomme stoffer, som indgår 
i lægemidler, der forhandles i Danmark. Stofferne er inddelt i terapeutiske 
grupper, og hver stofbeskrivelse omfatter konstitutionsformel, kemisk 
navn, officielle nationale og internationale navne samt navnene på de præ
parater, der indeholder det pågældende stof og forhandles i Danmark. 

Specialitetstakster (udgives særskilt i samtlige nordiske lande af landenes 
apotekerforening) 

Den danske specialitetstakst indeholder en alfabetisk ordnet fortegnelse 
over alle specialiteter, der er registreret i Danmark. Under præparaterne 
er foruden priser og udleveringsbestemmelser angivet virksomme indholds
stoffer, primært benævnt ved NFN-navne, subsidiært ved INN-navne e.l. 
Bogen indeholder desuden stofindeks, omfattende alle virksomme indholds
stoffer og- under disse- navnene på de præparater, hvori de indgår. Bo
gen ajourføres hver 14. dag. 

Den norske og den svenske specialitetstakst er en alfabetisk ordnet for
tegnelse over registrerede specialiteter og er suppleret med et synonym
register, der - i modsætning til den danske specialitetstaksts stofindeks -
samtidig har karakter af et terapeutisk indeks. 

Den i Finland udgivne specialitetstakst er blot en alfabetisk ordnet for
tegnelse over registrerede specialiteter med angivelse af pakningsstørrelser 
og priser. 
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Bilag Il 

(.4. Liljestrand) 

Typiska exempel på projekt for klinisk liikemedelsforskning, som med fordel kan 
utforas på det nordiska planet 

l. Riskernu for blodpropp vid anviindning av perorala 
antikonceptionsmedel 

Bakgrzwd: Sedan perorala antikonceptionsmedel infordes, har vid flera 
tillfallen rapporterats svåra trombosfall hos kvinnor, som tagit prepara
len. Trots en del stora undersokningar på området ar det fortfarande 
osakert om det foreligger ett samband mellan blodpropparna och de pero
rala antikonceptionsmedlen. Frågan ar viktig med hansyn till medicinering
ens stora utbredning bland friska kvinnor och aven emedan de misstånkt 
antikonceptionsmedelsbetingade trombosfallen forefallit osedvanligt svåra. 
Samtidigt stoter utredningen på stora svårigheter, emedan dessa trombos
fall, aven om de sammanhånger med de perOl·ala antikonceptionsmedlen, 
torde ha relativt låg frekvens, kanske endast omkring 0,5 promille av be
handlade kvinnor aro kiinsliga. 

.1/ålsiiltning: a) Genomgång av databehandlade patientmaterial från 
sjukhus, som foreligger i några storre svenska ståder, for att se om frekvens 
och svårighetsgrad av trombosfallen foråndrats med de perorala antikon
ceptionsmedlens allmånna inforande hosten 1964. Vidare att hos patienterna 
soka utrona, om de tagit preparaten. 

b) En fullståndig koagulationsgenomgång av patienter behandlade med 
perorala antikonceptionsmedel, som drabbats av tromboser. 

c) En jamforelse av 20 patienter under b med 20 normalpersoner. 
Planering: a) Detta material kan koras på datamaskin. Kostnaderna har

for beriiknas till :3 800 kronor. For kopiering av sjukjournaler tillkonuner 
ett belopp av 750 kronor. Personal i onigt kan erhållas på biverknings
nåmndens stat. 

b) Denna koagulationsutredning måste ske på speciallaboratorium. Kost
naderna per patient beriiknas till 550 kronor eller for 63 fall 34 650 kronor. 
Hiirtill kommer rese- och traktamentskostnader. 

c) Kostnad erna beriiknas till 25 000 kronor. Undersokningen beriiknas 
kulma bli utford på l år. Totalkostnaderna anslås till 70 000 sv. kr. 

2. lnverkan av antiarytmimedel på dodligheten vid akut hjiirtinfarkt 

Bakgrund: Cirka tre fjårdedelar av patienter med akut hjårtinfarkt an
ses få komplikationer i form av hjårtarytmi. Dessa bidrar starkt till den 

'l 
l 

hoga dodligheten ( ungefår 25 %) . Det synes rimligt att dOdligheten bår :>':j 

kunna nedbringa' haftigt genom anYåndning "" medet mot aryhni. Kla<-. . J . 
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liiggande studier hårav ha saknats men ha blivit mojliga genom utveck
lingen på elektronikens område. Rytmrubbningarna kan nåmligen upp
trada plotsligt och snabbt leda till doden. For att kunna analysera deras 
forekomst och utveckling fordras darfor kontinuerlig overvakning med 
elektrokardiograf. Genom samtidig radiooverforing från elektrokardiogra
fer registrerande från flera patienter blir det praktiskt mojligt att skota 
denna uppfoljning från ett centralt kontrollrum på avdelningen. Studien 
fordrar diirfor såvål tillgång till kvalificerad personal, helst dygnet om, som 
till specialapparater, vilka ej finns tillgångliga for rutinsjukvård. 

Målsiittning: På en klinik jåmfores inverkan av olika Iåkemedel mot 
rytmrubbningar på dodligheten vid den akuta hjartinfarkten. Patienterna 
overvakas under de forsta veckorna efter sjukdomens debut kontinuerligt 
med elektrokardiograf. Blodkoncentrationer av tillforda Iåkemedel och 
stresshormonerna adrenalin och noradrenalin vilka torde spela stor roll for 
rytmrubbningarnas uppkomst, foljas. 

Planering: Undersokningen beråknas vara 2-3 år och ledas av en fors
kardocent, vilken kan leda ytterligare 1-2 forskningsprojekt av samma 

storleksordning. 
I ovrigt åtgår utover den vanliga sjnkhuspersonalen: 

l forskningsassistent (låkare) ........................... . 
l Iaboratorieskoterska ................................. . 
l laboratorieingenjor .................................. . 
l laboratorieassistent .................................. . 
l l;;ontorist ........................... · · · . · · . · · · . · · · · · · 

Kostnad 
per år 

33 700:-
20 800:-
30 960:-
19 750:-
18 200:-----------------Summa 123 410:-

:lp parat ur 
Telemetriutrustning for EKG-registrering ................. . 
Apparat for automatisk blodtrycksregistrering ............. . 
Spektrofotofluorimeter med skrivare ..................... . 
Spektrofotometer med skrivare .......................... . 
Kylcentrifug ............................. · ... · · · . · . · . · · 

24 590:-
14 950:-
60 765:-
22 950:-
20 955:-
15 000:--Kemikalier, glasvaror ................................... . ------------------Summa 159 210:-

Alltså: utrustningslwstnader: 159 210:-- och årskostnader (exklusive 
forsoksledaren) 123 410: -. }{ostnadsberålwingen ar haserad på svenska 
forhållanden. 

3. Biverkningar av narkosmedel 

Bakgrund: Av dOdsfallen i samband med kirurgiska operationer torde 
5-6 % huvudsakligen bero på narkosen. Hjårtskada år troligen den van
Iigaste effekten av narkosmedel, som leder till dOden, men aven leverskada 
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kan vara dodsorsaken. Den stora mangden nya, kraftigt verksamma lake
mede! okar riskerna for ofordelaktiga kombinationseffekter mellan dessa 
lakemedel och narkosmedlen. Ett nyligen infort medel mot rytmrubbningar 
m. m. i hjartat okar sålunda kraftigt toxiciteten av eter. 

ilfålsiittning: Effekten av helt nya foreningar, som våntas bli vårdefulla 
liikemedel inom anestesin, i kombination med olika narkosmedel skall stu
deras på blodcirkulation, hjårtverksamhet samt lever- och njurfunktion. 
Resultaten bor kunna oka kiinnedomen om narkosmedlens såkerhet. 

Planering: Undersolmingen kraver stora serier och beråknas pågå i 3-4. 
år. Den skall ledas av en forskardocent, vilken kan leda ytterligare 1-2 
forslmingsprojekt av samma storleksordning. 

I O\Tio't åto·år l'l t> 

l forskningsassistent 
l laboratorieskoterska 
l laboratorieingenjor 
l laboratorieassistent 

•••••••• o •••••••••••• o ••••••••••••• 

•• o. o. o. o. o •• o o o •• o. o •• o ••••••• o •• 

•• o. o ••••• o. o. o •• o ••••••••••••••••• 

•••••••• o ••••••• o •• o. o ••••••••••••• 

Kostnad 
per år 

33 700:-
20 800:-
30 960:-
19 750:-

Summa 105 210:-

Apparatur 

Apparat for automatisk blodtrycksregistrering ............. . 
Spektrofotofluorimeter m. skrivare ....................... . 
1\:ylcentrifug .......................................... . 
Spektrofotometer n1. skrivare ........................... . 
:\fingograf ............................................ · 
Kemikalier 111. m. 

• • • • o ••••••••••• o. o •• o o ••••••••• o •••••• 

14 950:-
60 765:-
20 955:-
22 950:-
32000:-
12 000:-

Summa 163 620:

AJitså: Utrustningskostnader 163 620:-- och årskostnader (exklusive 
forsoksledaren) 105 210:-

4. Forekomst och betydelse av bakterier i urinen zztan kliniska symtom 
hos gravida kvinnor 

Bakgrund: Under senare år har konstaterats att många fall av njurskada 
senare i livet torde ha orsakats av tidigare, troligen kliniskt symtomfria 
urinviigsinfektioner. Hur ofta den sistniimnda gruppen leder till bestående 
skada år diiremot osåkert. Speciellt ofta synes sådan asymtomatisk bak
teriuri forekomma hos gravida kvinnor och det har utan såkra bevis på
ståtts att den ibland leder till akut njurbiickeninflammation och ibland 
till fortidigt fodda barn. 

Jlålsiittning: I ett sjukvårdsområde undersokes forst forekomsten av 
bakteriuri hos alla gravida, som soker vid moora,·årdscentraler, poliklini
ker och overlåkarmottagningar. Utvecklingen av den fortsatta graviditeten 
foljes hos alla med asymtomatisk bakteriuri. 

l .l{ l 

... ....-~ 

189 

I en andra fas behandlas hiilften av alla gravida med asymtomatisk bak
·teriuri med blindtabletter (placebo) och hålften med antibiotika. 

I en tredje fas behandlas alla patienter med antibiotika. 
Planering: Undersokningen planerades till 2% års duration. Undersok

ningsledaren utfor den samtidigt med annat arbete. Dessutom erfordras en 
assistent. totalkostnad 44 000: -, ovriga ex penser l 000: -. Provtagning 
och bakteriologiska analyser bekostas av den ordinarie sjukvården. 

Kommentar: Ovanstående undersokning har utforts och givit mycket 
vårdefulla resultat for sjukvården. Genom erfarenheterna från den forsta 
fasen blev det mojligt att preliminiirt beråkna storleken av det nodvåndiga 
materialet for jiimforelse mellan placebo- och antibiotikabehandlade. Re
sultaten fastslog vardet av antibiotikabehandling av detta tillstånd, vilket 
ytterligare bekriiftades i den tredje fasen, då samtliga gravida med asymto
matisk bakteriuri antibiotikabehandlades (jfr. G. Rannevik: Obstetriska 
synpunkter i Symposium om Asymtomatisk bakteriuri utgiven av Tika 
1966. Siffrorna vålvilligt stall da till forfogande av dr. Rannevik). 

a. Långtidsantikoagulationsbehandling av patienter med blodpropp i 
hjiirnan 

Bakgrund: Hjårnskada orsakad av arterioscleros i hjårnartårerna orsa
kar ungefiir 15 % av dodsfallen i Våsteuropa. Dessutom ger skadorna ofta 
stark innliditet hos de overlevande. Det kunde synas rimligt att de patien
ter, som overlevt propp i hjårnkårlen, i fortsåttningen kontinuerligt tillfor
des antikoagulantia for att motverka nya proppar. Viirdet av denna be
handling var dock ej fastslagen. Dessutom kan behandlingen medfora ris
ker for blodningar . 

Målsiittning: Patienter med siikerstållda proppar i hjårnkiirlen behand
lades med blindtabletter (placebos) eller antikoagulantia under två år och 
foljdes diirefter ytterligare ett halvår for att se om grupperna vid denna 
tidpunkt skilde sig från varandra ur neurologisk synpunkt. En neurolog, 
som ej visste vill\.en grupp patienterna horde till undersokte dem regelbun
det, medan en invårtesmedicinare skotte placebo- resp. antikoagulations
behandling. 

Planering: Undersokningen tog 5 år. - Den drog l 000 arbetstimmar 
for inviirtesmedicinaren, l 200 for neurologen och 600 for sekreterarhjiilp. 
Utarbetandet av manuskriptet tog invårtesmedicinarens fritid under 9 må
nader. Tryckkostnader 10 000 norska kronor. 

Kommentar: Undersokningen visade att behandlingen med antikoagu
lantia vare sig minskade mortaliteten eller forbåttrade den neurologiska 
rehabiliteringen (Se Erik Enger och Svein Boyesen: Long-term Anticoa
gnlant Therapy in Patients with Cerebral Infarction. Universitetsforlaget, 
Oslo, 1965). 
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(Kristinn Stefånsson 
Reykjavik, 31. marts 1967) 

Kort redegørelse for Islands lægemiddellovgivning 

Bilag 15 

Den gældende Apotekerlov er fra 1963 (Log Nr. 30, 29. april 1963). 
Loven er opdelt i 12 kapitler og 70 paragraffer. 
Ifølge § 2 sættes en farmakope i kraft ved præsidental anordning. 
En farmakopekonunission (lyfjaskrarnefnd) bt>stående af seks medlem

mer er rådgivende angående fastsættelse af farmakope og dispensatorier. 
Pharmacopoea Nordica, Editio Danica, Dispensatorium Danicum og DAK
præparater er officielle i I sl and. 

Farmakopekommissionens medlemmer er: professoren i farmakologi, do
centen i farmaci og professoren i intern medicin wd Islands Universitet. De 
~hTige tre medlemmer udnævnes af sundhedsministeren efter indstilling fra 
medicinaldirektøren (landlæknir). Den ene skal være apoteker, den anden 
fungerende provisor og den tredje praktiserende læge. Ministeren udnævner 
ertdvidere seks suppleanter efter indstilling fra medicinaldirektøren. Kom
missionens formand udnævnes af ministeren. 

Reklame for lægemidler er forbudt, undtagen over for læger og farma
ceuter (§ 4). 

IfØlge § 6 må apoteker kun oprettes eller nedlægges i henhold til præsiden
tal resolution. For at driw apotek kræves præsidental bevilling. En sådan 
be.villing kan kun giv es til en provisor ( § 7). Før den nugældende apoteker
lovs ikrafttræden havde to brugsforeninger ret til at drive apotek. Disse 
to apoteker drives fremdeles. 

For tiden findes der 26 apoteker i Island, deraf 9 i Reykjavik. Endvidere 
driver staten Lyfjaverzlun rikisins, som hovedsagelig fungerer som hospi
talsapotek, men også sælger lægemidler til distriktslæger, veterinærer og 
apoteker. 

Distriktslæger på de steder, hvor der ikke drives apotek, tilbereder simp
lere præparater og distribuerer medicin ( § 42). Ved årsskiftet 1966--67 
(andtes 30 distribuerende distriktslæger. 10 veterinærer er ligestillet med 
hensyn til dispensering af lægemidler til brug for dyr. 

Et apotek kan få tilladelse til at drive apoteksfilial (lyfjautibu) i sit 
opland (§ 43). For tiden drives 2 sådanne filialer. Endvidere findes der 
hjemmel til at drive håndkøbsudsalg ( § 44). 

I § 13 findes bestemmelser om oprettelse af hospitalsapoteker. Intet syge
hus driver apotek. Ifølge samme paragraf er det tilladt på et sygehus at 
distribuere lægemidler til sygehusets patienter og personale. 

' <fl 

< .j 
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Kapitel VI indeholder bestemmelser om recepters affattelse og om, hvilke 
lægemidler der kun må udleveres mod recept. UdfØrligere bestemmelser 
findes i bekendtgørelse fra 16. maj 1966 (Reglugero um gero lyfseola og 
afgreioslu lyfja, 16. mai 1966). Ifølge § 6 i bekendtgørelsen skal apotekere 
og distribuerende læger og dyrlæger tage kopi af ordinationer af euforise
rende midler. Disse kopier indsendes til medicinaldirektøren. 

Et takstnævn (lyfjaveroskrårnefnd) bestående af 5 medlemmer skal ud
arbejde medicintakster (lyfjaveroskrå I og Il), som godkendes og udgives 
af sundhedsministeren ( § 28). Takst I er almindelig medicintakst, mens Il 
er specialitetstakst. Takstnævnet udnævnes af ministeren efter indstilling 
fra fØlgende institutioner: Islands statistiske bureau (Hagstofa 1slands), 
Rigsforsikringsanstalten (Tryggingastofnun rikisins), Apotekerforeningen, 
Farmaceutforeningen samt fra Medicinaldirektøren. Suppleanter udnævnes 
på samme måde. Kommissionens formand udnævnes af ministeren. 

Medicinpriser fastsættes på basis af fØlgende grundprincipper: 
l. Indkøbspriser. 
2. Udgiften til løn hos apotekspersonale, forudsat at lønningerne er 

relation til andre Iønmodtagergrupper. 
3. Gennemsnitsdriftsomkostninger på apotekerne. 

Apoteker, virksomheder, der producerer lægemidler, og engrosvirksom
heder, som forhandler medicin, skal ifØlge loven kontrolleres mindst l gang 
om året, og andre Yirksomheder, der forhandler lægemidler, når medicinal
direktøren finder det påkrævet. 

Apotekskontrollen foretages af apoteksvisitator ( eftirlitsmaour lyfjab(H'ia), 
som for tiden også er docent i farmaci ved universitetet. 

I Island er der ingen medicinalfabrik, men i § 50 siges, at lægemiddel
prodncenter må have en teknisk forstander, der er uddannet farmaceut, 
og et passende udstyr, således at farmakopeens bestemmelser og krav 
kan efterkommes. 

De grossistforetagender, som ønsker at importere lægemidler, skal auto
riseres af sundhedsministeren. De skal have en teknisk leder, der er ud
dannet farmaceut, og passende lokaler til opbevaring af lægemidler. 

Apoteker, Iægemiddelproducenter og officielle laboratorier, som fremstil
ler lægemidler, kan importere lægemidler og stoffer til produktion af medi
cin, men kun til eget brzzg. 

Kapitel X handler om medicinske specialiteter. Medicinske specialiteter 
må kun. forhandles, når de er optaget i specialitetsregistret ( serlyfjaskra, 
§ 54). Denne regel gælder ikke for sera og vacciner, som fremstilles på 
offentlige, indenlandske forsøgslaboratorier. 

Sundhedsministeren kan i særlige tilfælde tillade import af en hegrænset 
mængde af en ikke registreret medicinsk spedalitet, som da kun udltiveres 
~fter recept. Det et tilladt fabrikanter af medicinske specialiteter, uden beta
ling at udlewre ikke registrerede præparater til sygehuse til klinisk afpr}iY

ning. 
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Farmakopekommissionen (jfr. side 190) fungerer også som speciaHtets
nævn. Veterinærdirektøren ( yfirdyralæknir) tiltræder nævnet, når sager an
gående lægemidler til dyr behandles. Såfremt det skØnnes ønskeligt, ind
henter nævnet udtalelser fra andre særligt sagkyndige. 1\'ævnets opgave er at 
afgive indstilling til medicinaldirektøren om, hvorvidt en specialitet bør re
gistreres, samt om en registrering hør forlænges, og under hvilket navn den 
i gi vet fald hØr forhandles ( § 53). 

l\Iedicinaldirektøren udarbejder ifØlge loven specialitetsregistret, der 
godkendes og udgiws af ministeren. I praksis er det dog nævnets indstilling 
som er helt afgØrende for, lwonidt et præparat bliver registreret eller ej. 
Det er således aldrig hændt, at myndighederne er gået imod nævnets af
gørelser. 

Et lægemiddel kan optages i specialitetsregistret, hvis det efter nævnets 
skøn, opfylder følgende betingelser ( § 55) : 

er fremstillet i en virksomhed, der råder over fornøden faglig sagkund
skab, og hvis indretning og drift skønnes at sikre en betryggende fremstil
ling af specialiteten, 

at det farmaceutisk-kemiske arbejde er afsluttet og det farmakologiske 
og kliniske arbejde ligger således oplyst, at det må anses for forsvarligt, at 
præparatet anvendes i overensstemmelse med de anførte indikationer. 

Hvis præparatet kun indeholder en virksom bestanddel, må denne ikke 
kunne købes i fri handelt . .:\led hensyn til flerstofpræparater skal ansøgeren 
have påvist, at kombinationen er særlig hensigtsmæssig. 

Registreringsperioden er 20 år. Når særlige omstændigheder gør det på
krævet, kan et lægemiddel registreres for kun 1-2 år. 

En medicinsk specialitet kan slettes af registret, såfremt betingelserne 
for registreringen ikke længere foreligger. 

lnden 5 år fra registrering af en medicinsk specialitet skal specialitets
nævnet undersøge, om specialiteten stadig opfylder forudsætningerne for 
registreringen ( § 63). 

Medicinske specialiteters pris skal være rimelig ( § 60). 
Medicinske specialiteter bør kontrolleres med hensyn til deres indhold 

og sammensætning, navn, pris, fremstilling og salg (§ 61). 
Ved ansøgning om registrering erlægges et gebyr på 500,- isl. kr. End

videre en årlig afgift for hver dispenseringsform på 350,- isl. kr. 
Specialitetsnævnet har ialt (pr. 1.1.1967) modtaget 818 ansøgninger om 

registrering af medicinske specialiteter. A.f disse er 626 blevet registreret, 
158 blevet afslået, 5 trukket tilbage, medens 29 ai'Yenter endelig afgørelse. 
1 Denne regel har dog vist sig yderst uhensigtsmæssig i praksis. Man har således i Island, for at 

sikre landets medicinforsyning, måttet gå med til at registrere en lang række medicinske 
specialiteter, hvis aktive indholdsstofler flndes i fri handel. Det >amme gælder den lovbestem
melse, at medicinske specialiteter kun må forhandles i de originale for forbrugeren bestemte 
pakninger. I praksis har det således vist sig nødvendigt, ikke mind~t af hensyn til medicinfor
syningen i de tyndt befolkede landområder, at slække noget på dette krav. Det anbefales dog, 
at man undgår så vidt muligt at bryde de originale pakninger. 

.l 
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En apotekerfond findes ikke i Island. Apotekere betaler skat efter samme 
principper som andre private erhvervsdrivende. 

Universitetets forsøgslaboratorium på Keldur (Tilraunastoo Håskolans ao 
Keldum) producerer sera og vacciner til veterinært brug og sælger disse 
direkte til forbrugerne. Forsøgslaboratoriet er desuden berettiget til at 
sælge lægemidler til dyr, når disse anvendes til forsøg. 

Rigsforsikringsanstalten har nedsat et nævn på 3 medlemmer (lyfjanefnd 
Tryggingastofn unar rikisins). N ævnet er rådgivende angående sygekasser
nes andel i betaling af lægemidler. Den endelige afgørelse i disse spØrgsmål 
ligger hos sundhedsministeren. 

Sygekasserne betaler livsvigtig medicin med 100 %, d. v. s. insulin mod 
sukkersyge, cykobemin mod perniciØs anæmi o. s. v. De fleste antibiotika og 
sulfonamider betales med 75 %. Størstedelen af de officielle præparater samt 
ret mange specialiteter betales med 50 o/o. Resten betales ikke. 
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