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1. INNLEDNING 

I.l Utvalgets sammensetning. 
Med Sosialdepartementets brev av 18. 

februar 1971 ble følgende oppnevnt i et 
utvalg til utredning av legemiddelkontrol
lens fremtidige organisasjon: 

Overapoteker Bjørn J ø l d a l, 
Helsedirektoratet, formann. 

Overlege Hans Gabriel D e d i c h e n, 
Lillehammer Fylkessykehus. 

Laboratoriesjef Karin W o l d, 
Spesialitetskontrollen. 

Laboratoriesjef Kjell B a c k e - H a n s e n, 
Statens farmakopelaboratorium. 

Sjefsanalytiker Magne H a l s e, 
Norsk Medisinaldepot. 

Laboratoriesjef Karin Wold ble den 23. 
mars 1971 gitt bevilling som apoteker og 
etter søknad løst fra sitt verv som medlem 
av Utvalget. Som nytt medlem ble oppnevnt 
kst. laboratoriesjef ved Spesialitetskontrol
len Eldrid Drottning Aarnes, som har del
tatt i Utvalgets arbeid fra og med utvalgets 
3. møte. 

Apotekinspektør Magnus Jacobsen, Helse
direktoratet, har vært Utvalgets sekretær. 

1.2 Utvalgets mandat. 
Utvalgets mandat ble i ovennevnte brev 

fra Sosialdepartementet formulert slik: 
«Utvalgets mandat blir å utrede legemid

delkontrollens fremtidige organisasjon, med 
særlig henblikk på en rasjonalisering og 
bedre koordinering av de nåværende offent
lige utviklings- og kontrollorganer innen lege-
middelsektoren». . 

1.3 Utvalgets arbeid. 
utvalget har i alt hatt 18 møter. Til 

utvalgets 4. møte møtte .etter innbydelse 
representanter for Institutt for atomenergi 
(IFA) og Statens institutt for folkehelsen 
(SIFF), som orienterte om det kontroll
arbeid med legemidler som idag foregår 
ved disse institusjoner. 

Formannen og K. Backe-Hansen har i 
forbindelse med tjenestereiser til Danmark 
fått anledning til å drøfte kontrollspørsmål 
med representanter for danske kontroll
myndigheter. 

Den l. desember 1971 besøkte formannen 
og sekretæren etter invitasjon Socialstyrel
sens liikemedelsavdelning i Sverige, hvor 
kontrollspørsmål ble drøftet med avde
lingens leder og fagsjefer. 

2. BAKGRUNN FOR UTREDNINGEN 
2.1 Forholdene internasjonalt. 

Legemidler ble opp til dette århundret 
nesten bare tilberedt i apotek for den 
enkelte pasient. I løpet av de siste 60-70 
år har dette etter hvert endret seg slik at 
nå langt den største del av legemiddel
forbruket blir dekket ved industrielt mas
seproduserte legemidler. 

Parallelt med den teknologiske utvikling 
har økt forskningsinnsats innen fagene 
medisin, biokjemi og beslektede vitenskaper 
de siste decennier frembragt et stadig 
økende antall legemidler, hvorav mange 
selv i meget små doser griper sterkt inn i 
livsprosessene. 

Virkningsmekanismene for de fleste lege
midler er ikke kjent i detalj, og uheldige 
bivirkninger som følge av legemiddelbruk 
har ofte vist seg vanskelig å konstatere så 
tidlig som ønskelig under utprøvningen. 
Det er for eksempel vanskelig å konstatere 
at et legemiddel gir grunnlag for vanedan
nelse, mulighet for misbruk før preparatet 
har vært anvendt på et større antall pasi
enter over en viss tid. 

På grunn av ulike ressurser og patent
rettigheter er selv de høyest industrialiserte 
land ikke selvforsynte med legemidler, men 
i større eller mindre grad avhengig av lege
middelimport fra utenlandske produsenter. 

Da produksjonen foregår i store serier 
og forbruket sprer seg over ulike befolk
ningsgrupper, kan det hende at skadevirk
ninger får stort omfang hvis en uventet 
bivirkning dukker opp. Det har derfor blitt 
et stadig økende behov for internasjonalt 
samarbeid innen området legemiddelkon
troll. 

Her skal kort omtales noe av det inter· 
nasjonale samarbeid '~som skjer innen ram
men av FN, WHO, EFTA, EF, Europarådet, 
Nordisk Råd og det løpende samarbeid som 
finner sted mellom de nordiske lands helse
myndigheter. 

2.1.1 De Forente Nasjoner (FN) 
har fortsatt det internasjonale arbeidet med 
å begrense og kontrollere bruk av narko
tika. Dette arbeid ble først drevet i Folke
forbundets regi, men etter den 2nen verdens-
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krig ført videre av FN. Arbeidet har blant Ved import av legemidler vil mottakende 
annet resultert i Den alminnelige narkotika- land sikre seg at disse holder samme kvali-
konvensjon av 1961 som våre någjeldende tetsstandard som nasjonalt fremstilte lege-
nasjonale narkotikabestemmelser bygger på, midler eller som de som benyttes til nasjo-
og Wienkonvensjonen av 19. februar 1971 nalt forbruk i eksportlandet. 
om psykotrope stoffer. Enkelte større land har til nå forsøkt å 

2.1.2 Verdens Helseorganisasjon (WHO) 
er uten sammenligning det internasjonale 
organ som har hatt det bredeste engasje
ment når det gjelder spørsmål vedrørende 
legemiddelkontroll. WHO's arbeid på dette 
området har i første rekke konsentrert seg 
om internasjonalt farmakopearbeid, fast
settelse av «non-proprietary names», inter
nasjonale biologiske standarder, kjemiske 
referansesubstanser, registrering av forbruk 
av vanedannende legemidler og av bivirk
ninger fremkalt av legemidler. 

Bivirkningsregistreringen omfatter fore
løpig et begrenset antall land, deriblant 
Norge. På lengre sikt planlegges en data
sentral for lagring og bearbeiding av inn
komne rapporter fra alle deltagerland. 

Et annet viktig felt er klinisk utprøvning 
av legemidler, hvor flere spesialistgrupper 
har utredet spørsmål av interesse og betyd
ning for å gjøre slike prosedyrer mer betryg
gende. Her i landet er det foreløpig innført 
en registrering av igangsatte kliniske forsøk 
fra l. juli 1971. (Se: 2.3.4). 

Legemiddelkontroll var tidligere og er 
også idag basert på en etterkontroll av det 
ferdige produkt. Internasjonalt har det 
imidlertid etter hvert blitt alminnelig aner
kjent at en produktkontroll bare har be
grenset verdi om ikke kjennskap til pro
duksjonsforhold (miljø-, kontroll- og sik
ringstiltak) hos produsenten kan tas med 
i vurderingen. 

For å finne frem til betryggende retnings
linjer for legemiddelfremstilling er det ut
arbeidet regler for såkalt «good manufactu
ring practice» (GMP) som ble vedtatt på 
Helseforsamlingen i 1969. 

På et tidlig tidspunkt tok WHO også opp 
arbeidet med en internasjonal farmakope. 
Selv om denne farmakope. muligens vil få 
begrenset betydning i land med farmakope
tradisjoner, vil. den utvilsomt med sine 
kontroll- og kvalitetskrav bidra til å påvirke 
den generelle legemiddelkvalitet i verdens
målestokk. 

2.1.3 Det Europeiske Frihandelsforbund 
(EFTA) 

har ydet betydelige bidrag til å gjøre lege
middelforsyningen mere betryggende. 

løse dette problem ved å sende egne lege
middelinspektører til eksportlandene. For 
de fleste importland vil en slik ordning 
imidlertid falle for kostbar. 

En arbeidsgruppe nedsatt av EFI' A i 1966 
har på denne bakgrunn utarbeidet forslag 
til en «Konvensjon om gjensidig anerkjen
nelse av inspeksjon i forbindelse med pro
duksjon av farmasøytiske produkter», som 
nå er ratifisert av de fleste EFI'A-land. 

Konvensjonen er utformet med henblikk 
på at også land utenfor EFTA-området, 
under forutsetning av at et tilfredsstillende 
nasjonalt kontrollsystem er etablert, kan 
slutte seg til. 

Konvensjonen åpner adgang til utveksling 
av opplysninger om de enkelte legemiddel
industrier mellom de nasjonale helsemyn
digheter, og medfører plikt til å varsle andre 
signatarstater dersom bruk av et enkelt 
legemiddel kan innebære en øyeblikkelig 
fare for pasienten. 

For at systemet skal kunne virke etter sin 
hensikt har det vært nødvendig å utarbeide 
felles aksepterte, forpliktende retningslinjer 
for GMP og for hvordan inspeksjoner og 
rapportering landene imellom skal finne 
sted. Avtalen innebærer også forpliktelser 
til å sørge for at et tilstrekkelig omfattende 
kontrollapparat i form av kontrollaborato
rier og kvalifiserte inspektører blir etablert. 
For å sikre en overensstemmende vurdering 
landene imellom, har inspektører fra enkelt
landene besøkt industrier i samtlige EFTA
land. Gjennom arbidsmøter, seminarer og 
symposier har en søkt å finne frem til 
felles grunnlag for disse vurderinger. 

Det som særmerker EFTA-samarbeidet 
fra annet internasjonalt samarbeide på 
dette felt, er de normerte forpliktende krav 
som samarbeidsavtalene innebærer. For de 
fleste signatarland vil dette samarbeidet 
medføre økte krav både til kontrollmyndig
heter og legemiddelindustri. 

2.1.4 De Europeiske Fellesskap (EF) 
har i motsetning til for eksempel EFTA 
valgt harmonisering av lover og bestem
melser som siktepunkt for sitt samarbeid 
innen legemiddelsektoren. 

En slik samarbeidsform, som i praksis 
nødvendigvis må bli tidkrevende, har derfor 
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ennå ikke frembragt så mange reelle resul
tater til tross for det arbeid som er nedlagt. 

Det foreligger flere direktivforslag, men 
ingen er hittil vedtatt og de gir neppe 
grunn til at vi i Norge må treffe spesielle 
tiltak på nåværende tidspunkt. 

2.1.5 Europarådet 
samarbeider på legemiddelområdet innen 
rammen av det såkalte «Partial Agreement 
in the social and public health field», hvor 
Norge ikke deltar. 

I dette samarbeidet har også kvalitets
kontroll med legemidler vært et av hoved
emnene. 

På et felt har samarbeidet innen Europa
rådet allerede ført til konkrete resultater, 
idet 2net bind av Den Europeiske Farma
kope foreligger. Første bind trådte i kraft 
den l. januar 1972 og bind 2 trer i kraft 
l. juli 1973 i de 6 EF-land foruten England 
og Sveits. 

2.2 Forholdene i Norden. 
Det har i mange år pågått et nært sam

arbeid mellom de nordiske lands helse
myndigheter med regelmessige møter på 
forskjellig plan og også en løpende kontakt 
med stadige konsultasjoner om enkeltsaker. 

En del av samarbeidet på legemiddel
området har etter den annen verdenskrig 
skjedd inrien rammen av Nordisk Råd. 
Rådet har tatt initiativet til utredning av en 
rekke spørsmål og ikke minst foranlediget 
en utredning av det fortsatte samarbeid på 
legemiddelområdet. 

Utdannelse og arbeidsforhold er såvidt 
like at en overenskomst om felles nordisk 
arbeidsmarked for farmasøyter kunne inn
gås i desember 1969. Internordisk resept
gyldighet ventes å tre i kraft i nær fremtid. 

Det har gjennom en lengre årrekke pågått 
et organisert samarbeid mellom de nasjo
nale farmakopekommisjoner. 

Den nordiske farmakopenemnd 
ble opprettet i 1948 med formål å koordi
nere farmakopekommisjonenes arbeid i de 
enkelte nordiske land med en felles nordisk 
farmakope som mål. 

I 1963 forelå den første nordiske farma
kope som et resultat av dette samarbeid. 
Farmakopeen inneholder offisielle kvalitets
normer og analysemetoder for et represen
tativt utvalg av legemidler (råvarer og 
bruksferdige preparater). Gjennom årlige 
tillegg til farmakopeen har en søkt å holde 
denne ajour, men idag dekker den imidler
tid bare en begrenset del av dagens aktuelle 
bruksutvalg. 

På Nordisk Råds møte i Stockholm i 
januar 1969 ble regjeringene i de nordiske 
land anbefalt å inngå en konvensjon om 
retningslinjer for harmonisering av spesiali
tetslovgivningen, opprette en legemiddel
nemnd og å innstifte et legemiddelfond som 
foreslått av Nordisk Legemiddelkomite '>. 

Spørsmålet om opprettelse av en nordisk 
legemiddelnemnd er for tiden under drøf
telse mellom de nordiske lands helseadmi
nistrasjoner. Det er allerede klart at de 
mange og påtrengende samarbeidsoppgaver 
innen legemiddelsektoren vil kreve et kon
tinuerlig samarbeid som nødvendiggjør et 
fast sekretariat for nemnda. Dette spørsmål 
er for tiden under utredning. 

Av aktuelle oppgaver som må forventes 
tatt opp av en slik nemnd, kan nevnes: 

l. Nordisk legemiddellovgivning. 
Samordning av lover og forskrifter i en 
viss utstrekning. 

2. Nordisk farmakopearbeid. 
Fortsatt samarbeid etter en tidsmessig 
målsetting. 

3. Nordisk legemiddelkontroll. 
Spørsmål i forbindelse med reseptplikt, 
deklarasjonskrav, fellesnavn på råstof
fer og legemidler, holdbarhet, legemid
delprøver o. l. 

4. Legemiddelinspeksjon. 
Retningslinjer for kontroll av legemid
delfremstilling, fastsettelse av minste
krav. 

5. Legemiddelinformasjon. 
Terapeutisk/kjemisk legemiddelregister 
for Norden, felles nordiske håndbøker, 
retningslinjer for reklame og informa
sjon overfor leger og publikum. Koordi
nering av rapportarbeid om misbruk, 
bivirkninger m. v. 

6. Nordisk legemiddelforskning. 
Administrasjon av det av Nordisk lege
middelkomite foreslåtte forskningsfond. 
Fordeling og samarbeid om forsknings
prosjekter, retningslinjer for klinisk ut
prøvning av legemidler. 

7. Databehandling. 
Legemiddelbruk, -misbruk, bivirkninger, 
felleskoder for statistiske formål. 

8. Koordineringstiltak av opplegg for ut
dannelse, samarbeid om læremidler. 

') Nordisk Legemiddelkomite ble nedsatt 
1963 på foranledning av Nordisk Råd. 
Komiteens innstilling forelå i 1968. 
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På mange av disse felter samarbeides det 
allerede idag etter initiativ fra de ansvarlige 
organer. Det er således et nært samarbeid 
mellom de nordiske spesialitetskontroller, 
legemiddelinspektører og administrative en
heter. 

Nordisk samarbeid har til nå allerede 
medført at de nordiske land vanligvis kan 
opptre samlet utad i legemiddelspørsmål, 
og uansett de enkelte lands beskjedne folke
tall - vinne forståelse for sine felles nord
iske synspunkter. 

Den revurdering av synet på legemiddel
kontroll som de siste års utvikling har med
ført, gjenspeiler seg også i Norden. I samt
lige av våre tre naboland arbeides det med 
en nyorganisering av legemiddelkontrollen. 
Sverige har kommet lengst i så henseende 
med en fullstendig omorganisering av kon
trollapparatet med utbygging både av eksi
sterende og nye kontrollfunksjoner. 

I Danmark og Sverige er farmakopelabo
ratoriene slått sammen med spesialitets
kontrollenes laboratorier i samme kontroll
enhet. 

Selv om både bredden i kontrollfunksjon 
og opplegg varierer fra land til land, er in
tensjonene for kontrollvirksomheten i ho
vedtrekk de samme. 

Det er nødvendig for å møte de krav som 
stilles idag, men især med tanke på kom
mende økning av dem, at vi i Norge utbyg
ger vårt kontrollapparat mest mulig på linje 
med våre naboland. Dette vil også være 
grunnlaget for et fortsatt nordisk sam
arbeid om kontrollspørsmål etter de ret
ningslinjer som offisielt er kommet til ut
trykk, og som fremtidig kan resultere i en 
bedre arbeidsfordeling innen legemiddel
kontrollen de nordiske land imellom. 

2.3 Forholdene nasjonalt. 
Norge var et av de første land som eta

blerte en organisert offentlig kontroll med 
legemidler. 

Allerede i innstillingen fra Apothekkomi
teen av 1892 pekes på et økt kontrollbehov 
på bakgrunn av nye preparater fra en voks
ende legemiddelindustri. Ordningen med 
offentlige legemiddelinspektører (apotek
visitatorer) i nåværende betydning går til
bakte til 1894. 

Vilkår for og kontroll med industriell til
virkning av legemidler ble lovfestet i 1914. 
Lovbestemmelser om at offentlig godkjen
nelse skal foreligge før farmasøytiske spe
sialpreparater markedsføres, ble vedtatt i 
1928 og Kontrollaboratoriet for farma
søytiske spesialpreparater, den nåværende 

Spesialitetskontroll (se 2.3.1), begynte sin 
virksomhet l. januar 1930. Offentlig kontroll 
med legemidler er idag ivaretatt av flere 
kontrollorganer på linje med den praksis 
som til nå også har vært fulgt i de andre 
nordiske land. 

Også farmakopearbeidet har tradisjoner 
i Norge. Den første norske farmakope kom 
i 1854. 

Farmakopeko mmisj on en som 
ble opprettet som permanent organ i 1898, 
har ansvaret for utvalg og standardisering 
av legemidler som tas opp i Farmakopeen. 

I forbindelse med etableringen av Den 
nordiske farmakopenemnd (se 2.2) ble 
Statens farmakopelaboratorium (se 2.3.11) 
opprettet i 1948 for å sette Farmakopekom
misjonen bedre istand til å løse sine opp
gaver innen det nordiske samarbeidet. 

Farmakopeens bestemmelser gjelder for 
all legemiddeltilvirkning enten denne skjer 
i industriell målestokk eller i mindre om
fang på det enkelte apotek. 

Ved opprettelsen av Norsk Medisinal
depot (se 2.3.11) ble kvalitetskontrollen med 
råvarer for legemiddelfremstilling i apotek 
sentralisert til denne institusjon i 1957. 

2.3.1 Farmasøytiske spesialpreparater. 
Farmasøytiske spesialpreparater skal 

være godkjent og registrert før de tillates 
markedsført. Slik godkjennelsesmyndighet 
er tillagt Spesialitetsnemnda. 

S p e s i a l i t e t s n e m n d a ble i hen
hold til Lov om legemidler og gifter, § 19, 
opprettet i 1965. Nemnda har 5 medlemmer 
med Helsedirektøren som formann. Spe
sialitetsnemnda treffer avgjørelser om god
kjenning og har således en utvelgende funk
sjon. Slike avgjørelser er inappellable. 

S p e s i a l i t e t s k o n t r o 11 e n er Helse
direktoratets og Spesialitetsnemndas ut
øvende organ i arbeidet med registrering og 
kontroll av farmasøytiske spesialpreparater. 
Kontrollen med reklame og legemiddelpriser 
er også tillagt Spesialitetskontrollen. 

Ved registreringssøknader kreves detal
jerte opplysninger og en fyldig dokumenta
sjon om preparatenes medisinske og farma
søytisk/kjemiske, eventuelt biologiske for
hold. Alt dette skal vurderes og i en viss 
utstrekning også etterprøves (se 3.2). 

Ved siden av etterkontroll av allerede 
markedsførte preparater, skal Spesialitets
kontrollen også stå for innsamling og regi
strering av bivirkninger ved legemiddelbruk, 
registrere kliniske forsøk som settes i gang 
og føre kontroll med forskrivning av visse 
spesielt farlige legemidler. 
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2.3.2 Registreringsfritagelser. 
Norsk legemiddelpolitikk har tatt sikte 

på å begrense antall preparater. En har for
søkt å begrense antall av synonyme prepa
rater og kombinasjonspreparater, prepa
rater med flere virksomme komponenter. 
Antallet registrerte preparater i Norge er 
lavt sammenlignet med andre land, idag 
ca. 2 000. 

Ved at antallet preparater holdes lavt 
oppnås at behandlende lege lettere kan 
skaffe seg oversikt. Samtidig kan apo
tekene med mindre kostnader til enhver 
tid sitte inne med det nødvendige legemid
delutvalg. 

Det er nødvendig å gi leger adgang til å 
skaffe til veie også preparater som ikke er 
registrert i Norge. Dette kan de oppnå ved 
søknad til Spesialitetskontrollen om til
latelse til import med registreringsfritagelse. 
Antall søknader var i 1970 4 451. 

Opplysningene om disse preparatene, om 
fremstilling og om tilvirkere, kan være spar
somme og Spesialitetskontrollen får heller 
ikke preparatet i hende. Det er nødvendig 
å få utredet nærmere de ansvarsforhold 
som kan knytte seg til bruken av slike pre
parater. 

2.3.3 Bivirkningsregistrering. 
Arbeidet med registrering og vurdering av 

uheldige bivirkninger ved legemiddelbruk ad
ministreres av B i vi r k ni n g sne mnd a 
og er et ledd i et internasjonalt prosjekt 
ledet av WHO. Norge kom med i dette sam
arbeidet i 1971. 

Arbeidet med bivirkningsregistrering er 
internasjonalt av nyere dato, i Norge har 
slik registrering på forsøksbasis foregått 
ved Institutt for farmakoterapi fra 1965. 
I 1970 kom en egen Bivirkningsnemnd i 
arbeide. 

Det daglige arbeidet er tillagt Spesialitets
kontrollen og har til nå ikke vært mer om
fattende enn at sekretæren i Nemnda har 
maktet å ta hånd om dette. Registreringen 
er basert på frivillige rapporter fra leger, 
og selv om rapportantallet er økende, er 
materialet og dermed de resultater som kan 
trekkes ut av arbeidet mere beskjedent enn 
ønskelig. 

En er i ferd med å ta i bruk andre former 
for bivirkningsregistrering, som «intensive 
monitoring» og andre måter der forholdet 
mellom forbruk av medikamenter og opp
treden av bivirkninger kan bli belyst. 

Et slikt program vil, hvis det skal kunne 
gjennomføres i større utstrekning, øke 
kravene til personale og arbeidsmuligheter. 

2.3.4 Klinisk utprøvning av legemidler 
har frem til l. juli 1971 ikke vært underlagt 
offentlig kontroll. Fra denne dato skal alle 
kliniske forsøk med nye medikamenter bli 
anmeldt til Spesialitetskontrollen. Det er 
hensikten at registreringen skal bli utbyg
get og tillagt kontrollerende og rådgivende 
funksjoner. 

2.3.5 Sera, vaksiner, blodprodukter o.l. 
Disse legemidler utgjør ikke en klart av

grenset preparatgruppe. Mesteparten er 
etter gjeldende bestemmelser fritatt fra 
registreringsplikt. 

Idag er kontrollen med nasjonal produk
sjon av sera og vaksiner overlatt produ
sentene som også har importtillatelse og 
står for kontrollen av de legemidler de selv 
importerer. 

Den største andel av både import og egen
produksjon har Statens institutt for folke
helse (SIFF), andre produsenter med im
portrettigheter er Veterinærinstituttet og 
Gades institutt. Ingen av disse er gjenstand 
for ekstern offentlig kontroll. 

Et mindre antall slike preparater er regi
strert som farmasøytiske spesialpreparater. 
Disse importeres hovedsakelig gjennom 
Norsk Medisinaldepot og kontrolleres av 
Spesialitetskontrollen eller av SIFF etter 
oppdrag fra Spesialitetskoritrollen. 

For denne legemiddelgruppe skulle for
øvrig forholdene ligge til rette for et inter
nordisk kontrollsamarbeid. 

2.3.6 Radioaktive legemidler og 
diagnostika. 

All nasjonal produksjon og import av 
radioaktive forbindelser skjer ved Institutt 
for atomenergi (IFA). Både bruk og tilbud 
av slike preparater til medisinsk bruk er 
sterkt økende, og Instituttet har ca. 8 000 
forsendelser årlig. Herav utgjør eksport til 
nordiske land ca. 40 pst. 

Utviklingen synes å antyde en overgang 
fra primærisotoper til mere kompliserte 
forbindelser. Totalt dekkes det medisinske 
behov ut fra 10-15 isotoper og preparat
utvalget til kurativ bruk er beskjedent. Der
imot synes det å foregå en sterk utvikling 
i bruken av radioaktive forbindelser til 
diagnostiske formål, og denne gruppe ut
gjør mer enn 90 pst. av forsendelsene. 

Instituttet er såvel radiofysisk som radio
kjemisk vel utbygget og dekker stort sett 
landets behov for slike preparater ved egen 
produksjon. En mindre import finner sted 
av patenterte preparater og noen srerlig 
kompliserte forbindelser hvor en anser egen-
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produksjon for uøkonomisk. Import av slike 
preparater skjer etter initiativ av behand
lende lege i likhet med import av uregi
strerte preparater etter registreringsfrita
gelse, men uten at saken blir forelagt Spe
sialitetskontrollen. 

All kontroll av radioaktive forbindelser 
skjer ved IFA. De farmasøytiske aktiviteter 
ved Instituttet er underlagt offentlig inspel{
sjon. 

Forholdene rundt bruken av slike prepa
rater kontrolleres og godkjennes av Statens 
institutt for strålehygiene (SIS). 

l 

// 2.3.7 Desinfeksjonsmidler. 
In~strielt fremstilte desinfeksjonsmidler 

omfatter registrerte preparater hvor utvel
gelse og kontroll er underlagt Spesialitets
nemnda henholdsvis Spesialitetskontrollen, 
og preparater til teknisk bruk som ikke om
fattes av slik kontroll. 

Etter utvalgets syn bør i alle fall desin
feksjonsmidler til bruk i helseanstalter, 
produksjonsanlegg for legemidler o. l. bli 
underlagt kontroll. En offentlig oppnevnt 
komite er i arbeid med disse spørsmål. 

Lov om legemidler og gifter m. v., § 28, 
gir hjemmel for kvalitetskontroll, men 
hjemler ikke pris- og behovskontroll på linje 
med det som idag praktiseres for legemidler. 

//2.3.8 Diagnostika og reagenser. 
Laboratorieundersøkelser i forbindelse 

med diagnose og behandling av sykdommer 
har stadig fått økende betydning. Til bruk 
i dette arbeid er det utviklet en rekke pre
parater og reagenser som omsettes enkeltvis 
eller i såkalte «Kits». 

Diagnostika til bruk på pasienter er etter 
norske bestemmelser å betrakte som lege
midler og underlagt samme kontroll som 
disse. 

Preparater og reagenser til bruk i labora
toriet er idag ikke underlagt offentlige kon
trollbestemmelser. Krav til forsvarlig dekla
rasjon og kontroll med innholdsstoffer er 
sterkt ønskelig. Problemet er tatt opp til 
behandling i Partial Agreement under 
Europarådet. 

Utvalget vil understreke betydningen av 
at disse spørsmål blir utredet. 

2.3.9 Engangsutstyr, engangsutstyr kombi
nert med legemidler, legemiddelemballasje 

o.l. 
En komite oppnevnt av Helsedirektoratet 

har utredet spørsmål vedrørende kontroll 
av medisinsk engangsutstyr. Infusjons- og 
transfusjonsutstyr blir idag forelagt et 
Transfusjonsutvalg for godkjennelse. Ut-

prøvning av slikt materiell skjer ved Kon
troll- og Produksjonsavdelingen (KOPRO) 
ved SIFF. 

Gruppe 2.3.9 er lite avgrenset og et omfat
tende utredningsarbeide vil fortsatt være 
nødvendig før retningslinjer for et adekvat 
kontrollopplegg som dekker hele gruppen, 
kan settes opp. 

Fordi mangeartede stoffer blir tatt i bruk 
og nye problemer angående sterilisering og 
lignende dukker opp, er det nødvendig at 
kontrollproblemet for denne gruppe blir 
nærmere utredet. 

2.3.10 Legemidler og beslektede preparater 
som ikke kontrolleres. 

I tillegg til de beskrevne grupper finnes 
flere legemidler og beslektede preparater 
som idag ikke er underlagt en systematisk 
offentlig kontroll. Enkelte slike preparater 
som for eksempel medisinske gasser, er 
endog offisinelle legemidler beskrevet i 
gjeldende farmakope. 

En annen og stor preparatgruppe som er 
nær beslelrtet med legemidler både med 
hensyn til sammensetning og anvendelses
område, utgjør kosmetikapreparatene som 
idag ikke er underlagt offentlig kvalitets
kontroll. 

Antikonsepsjonsmidler av typen kondo
mer, pessarer, spiraler o. l. og videre utstyr 
for implantasjon, kunstige ledd, «pace
makers» m. m. er heller ikke underlagt 
offentlig kontroll. 

Utvalget antar at Kontrollorganisasjonen 
ved detaljplanleggingen av sitt arbeide bør 
kartlegge slike kontrollbehov, og vurdere 
prioriteringen av dem. 

2.3.11 Apotekfremstilte preparater. 
Apotekfremstilte preparater kan fra et 

kontrollsynspunkt naturlig inndeles i to 
kategorier, de som fremstilles etter resept 
fra lege for den enkelte pasient (magistrene 
preparater) og de som fremstilles i større 
mengder for salg fra lager. 

Krav til utgangsstoffer og kvalitetskon
troll med disse er ens for begge preparat
typer, mens de første i praksis ikke kan bli 
etterkontrollert. 

Kvalitetskrav og kontrollmetoder for 
apotekfremstilte preparater er på linje med 
det som gjelder for farmasøytisk industri, 
fastsatt i gjeldende Farmakope (se 2.3.14). 

Statens farmakopela borato
r i u m er ansvarlig for de laboratorie
funksjoner som er nødvendig for Farma
kopekommisjonens (se 2.3) virksomhet. 

Laboratoriet utfører eksperimentelle un-
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dersøkelser av farmasøytisk/kjemisk art og 
driver utviklingsarbeid i forbindelse med 
kontrollmetoder og standardisering innen
for områdene råvarer og bruksferdige pre
parater. 

Laboratoriets leder er ved instruks pålagt 
å fungere som sekretær for Farmakopekom
misjonen. Redigering av norske tilleggsblad 
til Den nordiske farmakope ivaretas også 
av laboratoriet. 

Tradisjonelt har farmakopeen hovedsake
lig tatt sikte på å dekke apotekenes behov 
for offisielle forskrifter og kvalitetskrav, og 
i praksis gjenfinnes denne apotekoriente
ring som hovedlinje i Den nordiske farma
kope av 1963. 

I prinsippet har en imidlertid også ønsket 
å dekke området farmasøytiske spesialpre
parater, noe som kommer til uttrykk i 
farmakopeens Addendum hvor preparat
monografier med spesielle fremstillings
forskrifter i alminnelighet ikke lenger tas 
opp. 

Dette medfører at farmasøytisk utvik
lingsarbeid med sikte på apotekenes behov 
i Norge blir overlatt til Norges Apoteker
forenings forsøkslaboratorium på samme 
måte som legemiddelindustrien selv tar 
hånd om sitt utviklingsarbeid. 

Et klart trekk i utviklingen er at de nye 
legemidler medfører stadig mere spesiali
serte og tidkrevende standardiseringsarbei
der. Dette har resultert i en betydelig av
stand mellom farmakopeens legemiddel
utvalg og dagens aktuelle bruksutvalg. 

Virksomheten innen den farmasøytisk/ 
kjemiske sektor ved Farmakopelaboratoriet 
og Spesialitetskontrollen er på mange måter 
av parallell art, både når det gjelder krav 
til utstyr og kvalifikasjoner hos ansatt 
personale. 

De muligheter for en rasjonalisering som 
dette innebærer, har kommet til uttrykk i 
et ønske fra de to institusjoner om sam
arbeid og arbeidsfordeling slik det er eta
blert i Danmark og Sverige. 

Mens ansvaret for råvarekontrollen tid
ligere fullt ut påhvilte apotekene, fant Sosial
departementet etter opprettelsen av Norsk 
Medisinaldepot ved Forskrifter om kontroll
arbeid ved apote!::: av 4. juni 1963 med få 
unntalt å kunne begrense denne til en enkel 
identitetskontroll. 

Norsk Medisinaldepot (NMD) 
har ansvaret for kvalitetskontroll av alle 
råvarer for legemiddelfremstilling i apotek. 

NMD's enerett til innførsel og utførsel av 
legemidler og råvarer innebærer at alle rå
varer for legemiddelfremstilling i apotek 

passerer NMD. For råvarer til legemiddel
industri er det ved dispensasjoner gitt til
latelse til at slik import kan skje direkte. 
Slike dispensasjoner gis ikke for råvarer i 
gruppen narkotika. 

Ved siden av råvarekontroll utfører NMD 
også en del analysearbeide etter oppdrag 
fra leger, politi og tollvesen. 

I Samarbeid med Spesialitetskontrollen 
står NMD for et ikke ubetydelig kontroll
arbeid i forbindelse med allerede markeds
førte legemidler. Det økende antall tilbake
kallinger av preparater fra markedet («salgs
stopper») p. g. a. utilfredsstillende kvalitet, 
understreker betydningen av en utbygging 
av kontrollvirksomheten innen denne sektor. 

NMD er også godkjent som kontrollant 
for legemidler som kjøpes inn under 
UNICEF's hjelpeprogram i Norge. 

NMD er også engasjert i informasjons
arbeidet omkring legemidler og dekker ut
giftene i forbindelse med distribusjon til 
norske leger av den Svenske Socialstyrelsens 
informasjonsserie om farmasøytiske spesial
preparater. 

Både informasjonsvirksomheten og de 
EDB-analyser over legemiddelbruk som 
NMD utfører, fyller et tomrom i nåværende 
kontrollopplegg for legemidler. Dette er et 
felt som klart hører inn under legemiddel
kontrollen, og det er en ytterligere begrun
nelse for at Kontrollorganisasjonen bør ta 
sikte på et nært samarbeid med NMD. 

NMD har ingen utvelgelsesfunksjon når 
. det gjelder legemidler, og etter Utvalgets 
syn bør denne også i fremtiden ligge uten
for NMD. 

Bortsett fra på produksjonsapotekene 
(L-apotek) er apotekenes egenkontroll i 
praksis stort sett begrenset til å verifisere 
produksjonsprosessene ved dokumentasjon. 
En del stil~kprøver blir tatt ut av apotek
inspektørene for nærmere undersøkelse. 
Norges Apotekerforenings· forsøkslabora
torium tar videre i begrenset omfang ut 
preparater til etterkontroll. 

Selv om apotekprodultsjonen således er 
underlagt kontroll, byr den både i kontroll
sammenheng og på andre måter på proble
. mer som vanskelig kan løses rasjonelt uten 
en omfattende sentralisering utover det som 
·allerede har funnet sted. De krav som idag 
må stilles· til produksjonsmiljØ, kontroller 
under prosessen og etterkontroll av prepa
ratene, fører til økonomiske konsekvenser, 
investeringer og driftskostnader, som vil 
være praktisk umulige· for de fleste apotek. 

Norges Apotekerforening har tatt konse
kvensen av dette og har allerede prosjekter 
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klare for en slik sentralisering i NAF-Labora
toriene A/S. 

Etter Utvalgets syn må slik produksjon 
medføre registreringsplikt på linje med det 
som gjelder for annen fremstilling av lege
midler i industriell målestokk. 

En rekke av de aktuelle preparater er me
disinsk berettigede preparater som allerede 
befinner seg på markedet. Av praktiske grun
ner bør en forenklet registreringsprosedyre, 
for eksempel etter de retningilinjer som 
gjelder for fornyet registrering, i alminnelig
het kunne legges til grunn i slike tilfelle. 

Gjennom apotek omsettes idag videre en 
rekke preparater hvis medisinske verdi er 

·tvilsom og som derfor etter gjeldende ret
ningslinjer ikke vil kunne registreres. For 
flere preparater innen denne gruppe er etter
spørselen imidlertid såvidt stor at de neppe 
på kort sikt kan forbys omsatt. 

Utvalget er av den oppfatning at Kontroll
organisasjonen i samarbeid med undervis
ningsinstitusjoner og faglige organisasjoner 
gjennom en systematisk oppbygget informa
sjon overfor almenheten og medisinsk ut
dannet personell bør søke å redusere slik 
bruk. 

Utvalget antar at det blir nødvendig å eta
blere en spesiell og midlertidig registrerings
ordning for industrielt fremstilte preparater 
av denne type. Videre bør krav til produk
sjonsmiljø og etablert egenkontroll være 
som for andre preparater. 

I henhold til Apoteklovens § 28 har apo
tekene plikt til å skaffe de legemidler som 
forskrives. Derfor må en gruppe legemidler 
med for liten etterspørsel for produksjon i 
industriell målestokk, men for stor eller 
krevende for enklere utstyrte apotek, også i 
fremtiden forutsettes A. eksistere parallelt 
med magistrelt fremstilte preparater. 

Utvalget vil anta at den nødvendige kon
troll med denne del av legemiddelforsynin
gen tilfredsstillende kan oppnås etter at slik 
fremstilling er lagt til et mindre antall spe
sielt utstyrte «serviceapotek». 

Total nettoomsetning ved apotek utgjorde 
i 1971 ca. 480 millioner kroner. Salgets sam
mensetning (september 1971): Spesialprepa
rater 77,9 pst., apotekfremstilte preparater 
12,2 pst. og handelsvarer 9,9 pst. Prosentvis 
fordeling av solgte pakninger: Spesialprepa
rater 54,8 pst., apotekfremstilte preparater 
24,1 pst. og handelsvarer 21,1 pst. 

2.3.12 Legemiddelinformasjon og reklame. 
Reklame for legemidler er regulert ved Lov 

om legemidler og gifter av 1964 og forskrifter 
gitt i henhold til denne lov. 

Grunnprinsippene for slik reklame er ut
talt i selve lovteksten: 

«Reklame for legemidler skal være nøk
tern og sann og skal på forhånd være god
kjent ... ». 

Godkjennelsesmyndigheten er delegert til 
Spesialitetskontrollen, og arbeidet er meget 
omfattende. I 1970 mottok Spesialitetskon
trollen 1540 reklametekster med ca. 2300 
litteraturreferanser til vurdering. 

Spesialitetskontrollen har idag for liten 
kapasitet til å utføre dette arbeidet på en 
tilfredsstillende måte. Det er for eksempel 
helt ugjørlig å vurdere alle litteraturrefe
ranser. Stikkprøvekontroll har imidlertid 
vist at dette kunne være ønskelig, da kvali
teten av de arbeider det henvises til og 
måten det refereres på, ofte er lite tilfreds
stillende. 

Størstedelen av den legemiddelinforma
sjon som drives i vårt land, skjer i lege
middelprodusentenes regi. 

Legemiddelprodusentene utgir således 
«Felleskatalog over farmasøytiske spesial
preparater registrert i Norge og et utvalg 
av apotekfremstilte legemidler» (1972). 

Mye av denne reklame og informasjon er 
av høy kvalitet og er meget nyttig, men det 
er ønskelig i langt større grad å kunne 
tilby både leger og publikum mer nøytral 
informasjon om legemidlene og om riktig 
bruk av dem. 

I 1964 ble det på grunnlag av en gave
bevilgning fra Norsk Medisinaldepot opp
rettet et eget institutt, I n s t i t u t t f o r 
F a r m a k o t e r a p i, med hovedoppgaver 
innen undervisning og informasjon om lege
midler. Fra 1965 har instituttet gjennom en 
egen spalte i Tidsskrift for Den Norske 
Legeforening, Terapispalten, gitt informa
sjon om farmakoterapi beregnet fortrinns
vis på praktiserende leger. 

I Sverige har Socialstyrelsen nedsatt en 
komite for å gi legemiddelinformasjon 
ubundet av produsentinteresser. Det ut
arbeides oversikter over de forskjellige lege
middelgrupper. Et viktig ledd er vurderin
gen av de enkelte preparater mot hverandre. 

Et frittstående utvalg, Samarbeidskomi
teen for legemiddelinformasjon, er nå ned
satt for å effektivisere og øke den norske 
deltagelse i prosjektet. I dette utvalg er 
også legemiddelprodusentene representert. 

Informasjon og kontroll med reklame for 
legemidler er en viktig oppgave. Den frem
tidige Kontrollorganisasjon må gis mulig
heter for en større og mere systematisk inn
sats på dette felt enn hva som idag ytes. 
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2.3.13 Priskontroll. 
Apotekloven av 1963 bestemmer at pris· 

forskrifter for salg av legemidler m. v. fra 
apotek skal utarbeides av offentlig myndig
het. Det tilligger Helsedirektøren å fastsette 
og godkjenne priser på legemidler. En 
nemnd oppnevnt av Sosialdepartementet er 
rådgivende ved utgivelse og revisjon av 
takstbøker. 

Norsk legemiddelproduksjon er i hoved
sak basert på importerte råvarer. Over 72 
pst. (1971) av det nasjonale forbruk av 
industrielt fremstilte ferdigpreparater blir 
importert. 

Råvarer blir av Norsk Medisinaldepot og 
legemiddelindustrien kjøpt inn etter tilbud i 
den grad det er mulig. Ferdigvarer blir 
kjøpt inn etter faste priser. 

Priskontrollen med farmasøytiske spesial
preparater skjer ved sammenligning med 
priser på tilsvarende preparater, prisene i 
produsentens hjemland og den generelle 
pris- og kostnadsutvikling. Priskontrollen 
er også et av de områder som må styrkes 
innen den nye Kontrollorganisasjonen. 

2.3.14 Legemiddellovgivning. 
Forhold som vedrører legemidler, import, 

omsetning, tilvirkning, kontroll m. v. har 
for Norges vedkommende gjennom flere 
hundreår (1672) vært regulert ved lov og 
forskrifter gitt i henhold til lov. 

Dagens norske legemiddellovgivning er i 
alt vesentlig samlet i to lover: Lov om lege
midler og gifter m. v. av 20. juni 1964, og 
Lov om drift av apotek av 21. juni 1963. Den 
førstnevnte lov gjelder for all tilvirkning, 
kontroll og omsetning av legemidler. 

Forskrifter for legemidlers renhet, frem
stilling, kontroll, behandling og oppbevaring 
m. v. fastsettes med hjemmel i denne lovs 
§ 12 i en farmakope. I farmakopeen inntas 
også bestemmelser om navn og betegnelser 
på legemidler og legemiddelformer (nomen
klatur). 

Det nasjonale farmakopearbeid er tillagt 
Den faste farmakopekommisjon (1898), 
(se 2.3) som har et forpliktende samarbeid 
med Den nordiske farmakopenemnd ( 1948). 
(Se 2.2). 

Apotekloven inneholder de særregler som 
gjelder for apotekdriften. 

Begge lover er i stor utstrekning full· 
maktslover som gir Sosialdepartementet 
vidtgående adgang til supplerende detaljfor
skrifter. 

Noen punkter i lover og gjeldende for
skrifter vil måtte endres om Utvalgets for
slag til omorganisering av legemiddelkon
trollen blir iverksatt. 

2.3.15 Kontrollsituasjonen generelt. 
Foranstående oversikt viser at det idag 

utføres et omfattende kontrollarbeid innen 
legemiddelsektoren. 

Dette arbeid er spredt på flere institu· 
sjoner som arbeider under til dels meget 
ulike forhold. Det er heller ikke etablert 
noen samlet ledelse som koordinerer og 
prioriterer de ulike kontrolloppgaver, in
vesteringer i kontrollutstyr og utnyttelse av 
personellressurser. 

De eksisterende institusjoner innen lege
middelkontrollen har idag på bakgrunn av 
lokalforhold og/eller personellmangel van
skeligheter med å ta hånd om de oppgaver 
som det oppsatte arbeidsprogram omfatter. 

Allerede dagens krav gjør det nødvendig 
å øke legemiddelkontrollens kapasitet, koor
dinere arbeidet bedre og forbedre arbeids
vilkårene. I tillegg kommer de krav som 
sikkert forventes å oppstå på grunn av nye 
veier i legemiddeltilvirkningen og legemid· 
delkontrollen. 

Behovene for kontrolldekning lå lenge i 
særlig grad på området kjemisk etterkon· 
troll med henblikk på styrkebestemmelse, 
renhet/forveksling, spaltning/nedbrytning 
og holdbarhet. Biologisk kontroll med far
masøytiske spesialpreparater var lenge 
svakere utbygget. 

Selv om norsk legemiddelkontroll til en 
viss grad har tilpasset seg den nye situasjon, 
er opplegget fremdeles sterkt orientert mot 
den kjemiske sektor. Andre ledd i kontrol
len er til dels underdimensjonert eller de 
mangler helt. 

Den sterke utviklingen på legemiddelom
rådet har ført til krav om nye kontroll· 
former og større kapasitet innen kontroll
arbeidet. 

Utviklingen innen internasjonal legemid· 
delindustri synes å gå i retning av stadig 
større enheter og store produksjonsserier 
for et internasjonalt marked. Dette gir indu
strien store muligheter for en forsterket 
egenkontroll, men medfører også øket im
port og derav større behov for nasjonal 
kontroll. 

Den samlede forskningsinnsats på lege
middelområdet forventes å lede til en fort· 
satt utvikling av nye legemiddelgrupper og 
en økning i bredden innen de grupper en 
allerede kjenner. 

En annen tendens synes å være økende 
kontraktproduksjon mellom større og min· 
dre industrier. «<nprocesskontroll» kommer 
da til å foregå i mindre og ofte ukjente 
bedrifter. 

Konvensjon om anerkjennelse av inspek-· 
sjoner i forbindelse med legemiddeltilvirk-· 
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ning legger forholdene til rette for et bedre 
kjennskap til utenlandske produksjonsfor
hold, men avlaster ikke det enkelte lands 
behov for kontrolldekning på laboratorie
siden. 

Det fremgår av denne fremstilling at 

utvalget mener at det er et stort behov for 
utbygging og effektivisering av legemiddel
kontrollen. På den annen side er det sann
synlig at fellesdrift av eksisterende kontroll
laboratorier kan gi en rasjonaliserings
gevinst. 

3. Legemiddelkontrollens målsetting. 

3.1 Generelt. 
Ansvaret for at markedsførte legemidler 

tilfredsstiller de krav som ut fra helsemes
sige hensyn må stilles til preparatene, på
hviler i første rekke produsenten. 

Nasjonale helsemyndigheter har i økende 
grad patatt seg ansvar i forbindelse med 
godkjennelse og kontroll av at produsente
nes egenkontroll, standarder for produk
sjonsmiljø og de prinsipper som legges til 
grunn for vurdering av legemidlenes bruks
verdi, til enhver tid er adekvate. 

Dette gjenspeiler seg i nasjonale lover og 
bestemmelser for fremstilling, distribusjon 
og bruk av· legemidler. Utviklingen synes å 
gå i retning av stadig økende offentlig enga
sjement i kontrollen med legemidler. 

Selv om en internasjonalt sett ikke er 
kommet særlig langt med hensyn til koor
dinering av kontrolltiltak, har det utviklet 
seg visse generelt aksepterte prinsipper for 
vurdering av legemidler. I Norden skjer 
således godkjennelse (registrering) av lege
midler i praksis stort sett etter samme ret
ningslinjer. 

Legemiddelsituasjonen og dermed kon
trollsituasjonen er ikke statisk. Bredden 
innen kjente grupper av legemidler øker og 
etter hvert blir også nye sykdomstilstander 
gjenstand for medikamentell terapi. 

Storparten av slike utviklingsarbeider 
skjer innenfor den høyt spesialiserte farma
søytiske industri. Kontrollmyndigheten blir 
ofte først kjent med resultatene i forbin
delse med registreringssøknader. 

Kravene til kontrollens omfang øker sta
dig på bakgrunn av utvidete kunnskaper om 
legemidlenes toksisitet, metabolisme og eli
minasjon. 

Legemiddelkontrollens målsetting kan i 
denne innstilling bare uttrykkes program
messig: Ut fra dagens kunnskaps- og erfa
ringsnivå gjennom kontroll av legemidlene 
og alle ledd i legemiddelforsyningen å sikra 
brukerne de beste legemidler til en rimelig 
pris. 

Kontrollorganisasjonen må selv utvikle og 
stadig fornye sitt kontrollopplegg. Offentlig 
kontroll med legemidler er et viktig ledd i 
helsearbeidet og Utvalget ser det som en 

viktig og påtrengende ;· mnsoppgave å 
skape forutsetninger, organisasjonsmessige 
såvel som økonomiske, for den høyst nød
vendige utbygging og effektivisering. (I 1971 
var utgiftene til drift av Spesialitetskontrol
len og Statens farmakopelaboratorium un
der 0,5 pst. av legemiddelomsetningen). 

For å kunne prestere en effektiv legemid
delkontroll ut fra disse forutsetninger må 
Kontrollorganisasjonen stille store krav til 
personell, kontroll, utstyr og ressurser gene
relt. De enkelte avdelinger må ledes av høyt 
kvalifisert personale som kan makte å skape 
det faglige miljø kontrollsituasjonen krever. 
Et slikt faglig miljø kan etter Utvalgets syn 
bare komme i stand om det parallelt med 
kontrollarbeidet også skapes tilstrekkelig 
muligheter for det nødvendige forsknings
og utviklingsarbeid. 

Kontrollorganisasjonen skal imidlertid 
først og fremst være en organisasjon som 
ivaretar forbrukernes interesser. 
· Dette stiller på sin side krav til den admi

nistrative ledelse som ved siden av å skape 
det nødvendige nære samarbeid mellom de 
enkelte · fagavdelinger, må prioritere kon
trolloppgavene innenfor den ramme dispo
nible ressurser alltid vil sette. 

Utvalget vil heller ikke unnlate å peke på 
nødvendigheten av og det verdifulle i en nær 
kontakt med legemiddelindustrien. Tilstrek
kelig viten om produsentenes faglige og 
etiske standard utgjør en vesentlig forut· 
setning for en effektiv kontroll, og vil til 
dels være retningsgivende for de kontroll
tiltak som iverksettes. En slik dialog med 
legemiddelindustrien må antas, dersom den 
finner en rasjonell form, å virke kvalitets
befordrende. 

3.2 Kontrollens omfang. 
De krav til dokumentasjon som Spesiali

tetskontrollen stiller ved registreringssøk
nader ') viser noen av de områder hvor en 
idag finner kontroll nødvendig, og hvilke 
data som vurderes i forbindelse med det 

') Se: «Rettledning ved anmeldelse til regi-
strering», utarbeide! '1pesialitetskon-
trollen. 
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enkelte preparat. Disse kan naturlig grup· 
peres som følger: 

( l ) Generelle data. 
(2) Farmasøytisk/kjemiske data. 
( 3) Farmakologiske/toksikologiske/

mikrobiologiske data. 
(4) Kliniske data. 

(l) Innen dette området må legemiddel
kontrollen ta stilling til om det eksisterer 
et medisinsk behov, om produsenten har et 
tilfredsstillende faglig nivå, om doserings
form, etikettering, emballasje, reklameopp
legg og pris kan godtas ut fra gjeldende 
normer, eventuelle restriksjoner på omset
ning og bruk etc. 

(2) Dette området omfatter vurdering og 
kontroll av sammensetning, fremstillings
metode, analytiske metoder og data, hold
barhetsspørsmål etc. 

(3) Kontrollen på dette området må gjen
nomgå og vurdere, eventuelt etterprøve, 
farmakologiske/toksikologiske data for pre
paratet og dets bestanddeler, foreta prøver 
på pyrogener, sterilitet etc. 

(4) Kliniske data blir vurdert med hen
blikk på om den forventede nytte av prepa
ratet står i rimelig forhold til bivirkninger 
og risiko for pasienten. 

I sitt arbeid står legemiddelkontrollen 
ofte overfor nye preparattyper og virkestof
fer hvor metoder for kontroll og kontroll
standarder ennå ikke er utviklet av andre 
enn produsenten selv. Slikt utviklings
arbeide vil derfor måtte skje parallelt med 
kontrolloppgavene. 

I tillegg til de oppgaver som selve regi
streringshandlingen medfører, finne3 en 
rekke oppgaver i forbindelse med legen1id
delbruk som et moderne samfunn vil måtte 
ivareta. Noen av disse oppgaver inngår idag 
i Spesialitetskontrollen eller andre offentlige 
institusjoners virksomhet. 

utvalget tar i sitt forslag til oppbygging 
av legemiddelkontrollen sikte på å skape en 
organisasjon som vil være i stand til å løse 
de eksisterende kontrolloppgaver på en 
mere tilfredsstillende måte og som kan påta 
seg nye oppgaver som de senere års utvik· 
ling har gjort nødvendig. (Se 2.3). 

For en rekke legemidler kan skadevirk
ninger først konstateres etter lengere tids 
bruk på et større antall pasienter, eksem
pelvis kan nevnes vanedannende legemidler 
og legemidler med teratogen eller cance
rogen effekt. Noen legemidler kan vise seg 
skadelige når de benyttes sammen med visse 
andre legemidler, alkohol, forskjellige mat
varer osv. Etter hvert som langtids-/livs
varig bruk av legemidler (epilepsi, hyper· 

toni, diabetes o. fl.) øker, vil en oppfølging 
av disse forhold bli mere påkrevet. 

Kontroll med misbruk av enkelte lege
midler (narkotika) er allerede etablert. 

Det må antas også å eksistere et under
forbruk av legemidler som dels skyldes 
ubehandlede lidelser, og dels at pasienter 
unnlater å benytte foreskrevne preparater. 

Rasjonell bruk av legemidler er både 
helsemessig og kostnadsmessig av en slik 
betydning at tiltak i denne forbindelse må 
anses som store fremtidige oppgaver for 
Kontrollorganisasjonen. 

Dette forutsetter at oppgaver som bivirk· 
ningskontroll (Se 2.3), innsamling og be
arbeidelse av statistisk materiale, systema· 
tisk informasjon o. l. kan vies tilstrekkelig 
oppmerksomhet. 

En adekvat legemiddelkontroll forutsetter 
videre at alle ledd i legemiddelforsyningen, 
produsent, grossist, detaljledd og enkelte 
større brukere som sykehus o. l. blir under
lagt kontroll ved offentlig ansatte legemid
delinspektører. Dette må etter Utvalgets syn 
gjelde generelt og også der hvor legemiddel
fremstilling og distribusjon foregår i offent
lige institusjoner. 

3.3 Kontrollens virkemåte. 
Foranstående oversikt vil vise at legemid· 

delkontrollens virksomhet omfatter 3 hoved
funksjoner: 

Den utvelgende funksjon. 
Den standardiserende funksjon. 
Den kontrollerende funksjon. 

En slik funksjonsinndeling av kontroll
virksomheten gjelder både legemiddelkon
trollens forhold til legemidlet selv og det 
en kan kalle legemidlets miljø. 

En tilsvarende betraktningsmåte er for
øvrig anvendt i den svenske utredning av 
1969 om «Llikemedelskontrollens organi
sation». 

I tillegg vil virksomheten måtte omfatte 
en aktiv informasjon overfor helsepersonell 
og almenheten. 

3.3.1 Den utvelgende junksjon 
dekker arbeidsoppgaver som for eksempel: 

Klinisk utprøvning. 
Registrering. 
Registreringsfritakelser. 
Lisenser. 

Spesielt på miljøet går: 

Produksjonstiilatelser. 
Autorisasjon av ansvarshavende. 
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3.3.2 Den standardiserende funksjon 
kommer til· uttrykk i for eksempel: 

Farmakopearbeide. 
Lovatbeide. 

Spesielt på miljøet går: 
Tilvirkningsstandarder (lokaler, appa
ratur, prosesser).. 
Håndtering (oppbevaring). 

3.3.3 Den kontrollerende funksjon 
dekker områder som for eksempel: 

Laboratoriemessig kontroll. 
Bivirkningskontroll. 
Teknisk kontroll. 
Priskontroll. 
Reklamekontroll. 

Spesielt på miljøet går: 
Kontroll av produsent. 
Kontroll av distribusjonsledd. 
Kontroll av rekvirent/forbruker. 

De fleste funksjoner er nærmere beskrevet 
under avsnittet 2.3 (Forholdene nasjonalt). 

Utvalget legger stor vekt på nødvendig· 
heten av at det innen Kontrollorganisasjo-

nen skapes et grunnlag for selvfornyelse og 
utvikling i takt med de problemer den gene
relle utvikling reiser. En slik. målsetting kre 
ver et rikt faglig miljØ. 

Med bakgrunn i de relativt beskjedne res
surser et lite land som vårt både økonomisk 
og med hensyn til faglig kvalifisert perso
nale må forventes å disponere også i frem
tiden, vil Utvalget understreke behovet for 
en koordinert og mest mulig samlet kon
trollvirksomhet også når det gjelder den 
laboratoriemessige utførelse av kontrollen. 

Likeledes bør deltagelsen i internasjonalt 
samarbeid om kontrollspørsmål styrkes. 

Det er rimelig at en del kontrollarbeider 
blir utført ved andre offentlige laboratorier. 
Viktig er det imidlertid at avgjørende myn
dighet og koordinering av slikt arbeide er 
tillagt Kontrollorganisasjonen. Den må også 
klart formulert tillegges plikt og rett til 
ettersyn og kontroll med alle ledd innen 
privat og offentlig legemiddelfremstilling 
og -distribusjon. 

4. Legemiddelkontrollens fremtidige organisasjon. 

Nåværende kontrollopplegg for legemidler 
og råvarer for legemiddelfremstilling er 
beskrevet under 2.3 (Forholdene nasjonalt). 
Det vil fremgå at vår legemiddelkontroll 
ikke er omfattende nok, at den har util
strekkelig kapasitet og at selve kontroll· 
arbeidet i praksis er fordelt på forskjellige 
institusjoner uten en koordinerende ledelse. 

I trontalen til det 116. ordentlige Storting 
er bebudet: «Det vil bli lagt frem forslag om 
styrking av legemiddelkontrollen og lege
middelinformasjonen». 

I sitt forslag til fremtidig organisering av 
legemiddelkontrollen har Utvalget ut fra 
eksisterende ressurser lagt vekt på mulig
hetene for en snarlig iverksettelse av plan
ene, og at Kontrollorganisasjonen organisa
torisk og kapasitetsmessig etterhvert skal 
kunne tilpasses de behov den pågående ut-
vikling måtte medføre. 

Ansvaret for organisering av legemiddel
kontrollen er tillagt Sosialdepartementet 
ved Helsedirektoratet. 

Forskjellige kontrolloppgaver er tillagt 
offentlig oppnevnte ekspertorgan som Spe
sialitetsnemnda (Se 2.3.1), Farmakopekom
misjonen (Se 2.3) og Bivirkningsnemnda 
(Se 2.3.3). utvalget vil foreslå at disse kon
trolloppgaver utbygges og samles i et nytt 
organ kalt S t a t e n s l e g e m i d d e l
nemnd. 

4.1 Statens legemiddelnemnd. 
Dette organ bør ha en sentral stilling i 

forbindelse med nasjonal legemiddelpolitikk 
og over et bredere felt enn nå være myndig
hetene behjelpelig med å trekke opp de 
videre retningslinjer for en slik politikk på 
et faglig grunnlag. 

Nemndas medlemmer bør oppnevnes ut 
fra faglige forutsetninger og ikke represen
tere interesseorganisasjoner. 

I faglige spørsmål bør Nemnda ha styre
funksjon overfor Kontrollorganisasjonen. 
Administrative spørsmål som ansettelser, 
lønnsplasseringer o. l. bør ikke omfattes av 
denne styrefunksjon. 

For spesialområder kan Nemnda nytte 
utredende utvalg. I rutinesaker bør slike 
utvalg i henhold til instruks kunne delegeres 
avgjørende myndighet. 

Nemndas medlemmer, tjenestetakere i 
Kontrollorganisasjonen og utenforstående 
eksperter oppnevnes til utvalgene etter inn
stilling fra Nemnda. 

Kontrollorganisasjonens leder bør ha 
møteplikt i Nemnda uten stemmerett. 

Av aktuelle arbeidsområder for utvalg av 
mere permanent karakter, kan nevnes: Be
handling av registreringssøknader, legemid
delinformasjon, bivirkningsregistrering og 
standardisering. Med den store interesse 
som for tiden vies registreringsspørsmål og 
legemiddelkontroll innen internasjonale or-
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ganisasjoner som EF og EFTA m. fl., anser 
Utvalget Nemndas oppgaver av økende be
tydning i tiden fremover. 

Utvalget har ikke tatt stilling til Nemndas 
størrelse, men mener den bør være bredt 
sammensatt. Rutinesaker som krever rela
tivt hyppig møtevirksomhet, bør derfor dele
geres til mindre spesialutvalg. 

4.2 Faste og midlertidige konsulenttjenester. 
Statens legemiddelnemnd og Kontroll· 

organisasjonen vil ha behov for konsulent
tjenester av både permanent og midlertidig 
karakter. 

Utvalget vil i denne forbindelse peke på 
de vanskeligheter som ut fra dagens forhold 
vil kunne oppstå med manglende oversikt 
over hvilke spesialister som allerede er enga
sjert i legemiddelindustri, og som i så fall 
vil være inhabile i legemiddelkontrollens 
arbeid. 

For å løse dette problem foreslås at lege
middelindustrien pålegges å gi opplysning 
til Kontrollorganisasjonen om konsulent
oppdrag bortsatt til utenforstående leger, 
veterinærer, farmasøyter og tannleger. 

I den nye Kontrollorganisasjon vil kon
trollprogrammet ut fra dagens krav måtte 
utvides og omfatte et bredere kontrollopp· 
legg enn det som ble ansett nødvendig ved 
Spesialitetskontrollens opprettelse. Utvalget 
vil poengtere dette ved å foreslå betegnelsen 

4.3 Statens legemiddelkontroll. 
I sine vurderinger har Utvalget blitt stå

ende ved følgende 5 avdelinger som nød· 
vendige for en tidsmessig legemiddelkon
troll: 

4.3.1 Administrasjonsavdeling. 
4.3.2 Farmakoterapeutisk avdeling. 
4.3.3 Farmasøytisk/Kjemisk avdeling. 
4.3.4 Biologisk avdeling. 
4.3.5 Inspeksjonsavdeling. 

4.3.1 Administrasjonsavdeling 
avdelingen skal som det fremgår av nav· 

net, stå for organisasjonens personelladmi· 
nistrasjon, budsjettarbeide, regnskapsførsel, 
litteraturtjenester og kontortjenester gene· 
reit. 

Parallelt med dette faller det naturlig å 
tillegge avdelingen oppgaver i forbindelse 
med de rutinemessige sider av arbeidet med 
registrering, priskontroll, avgifter, lisenser, 
statistikk etc. Avdelingen vil også mA.tte 
tjene som sekretariat for Statens legemid
delnemnd. 

utvalget vil videre peke på det betydelige 
behov for juridiske tjenester en slik orga
nisasjon må forventes å få. 

Organisasjonsmessig. foreslår Utvalget av
delingen plassert som stabsorgan som vist 
på etterfølgende forslag til organisasjons
plan (4.3.6). Det blir i denne forbindelse 
lagt vekt på at Kontrollorganisasjonens 
leder derved vil bli frigjort fra de ·rutine
messige sider av administrasjonskomplek~ 
set og således bedre vil kunne ofre seg for 
de mere sentrale oppgaver denne stilling 
innebærer. 

4.3.2 Farmakoterapeutisk avdeling 
Til avdelingen tenkes lagt oppgaver som 

vurdering av klinisk materiale i forbindelse 
med registreringssøknader, informasjon 
overfor legemiddelbrukere (leger og pasient
grupper), søknader om registreringsfrita• 
keiser, klassifisering av legemidler, vurde
ring av reklamemateriell o. l. 

Arbeidet med registrering av bivirkninger 
ved legemiddelbruk og kontroll med klinisk 
utprøvning av legemidler hører også naturlig 
inn under denne avdelings ansvarsområde. 

Avdelingens virkefelt gjør det påkrevet 
med en leder med medisinsk utdannelse. 

Utvalget vil i denne forbindelse sterkt 
understreke betydningen av at avdelingen 
får en nær tilknytning til praktisk klinisk 
arbeide. 

4.3.3 Farmasøytisk/ Kjemisk avdeling 
Denne avdeling er i praksis tenkt å skulle 

dekke den laboratoriemessige virksomhet 
som idag foregår i de tilsvarende avdelinger 
innen Farmakopelaboratoriet og Spesiali
tetskontrollen. (Se 2.3.11 og 2.3.1). 

En sammenslåing av de to laboratorie· 
enheter vil foruten den rasjonaliserings
gevinst som oppnås også knytte standardi· 
serings- og kontrollfunksjoner sammen. 

Avdelingen vil foruten en utvidet virksom· 
het på disse områder også måtte dekke kon
trolloppgaver som idag ikke er tatt opp i til· 
strekkelig bredde, og som det ligger nær å 
legge til en slik avdeling. Som eksempler 
kan nevnes biofarmasøytiske oppgaver, kva
litetsproblemer i forbindelse med embal
lasje og engangsutstyr, samt utvidet stikk· 
prøvekontroll av legemidler på markedet 
osv. (Se forøvrig 2.3). 

4.3.4 Biologisk avdeling 
Avdelingens arbeidsområde blir standard!· 

sering, utredning og kontroll på de farma
kologisk-/makrobiologiske og mikrobiolog
iske områder. 

Dette dekker to fagområder med til dels 
betydelig avvikende krav til personale, loka· 
ler og utstyr. · 

På grunn av at arbeidet på hvert av disse 
fagområder hittil har hatt beskjedent om· 
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fang hos oss, vil Utvalget foreslå at det inn
til videre samles i en avdeling. 

Innenfor avdelingens ansvarsområde hø
rer naturlig oppaver forbundet med farma
kologi, toksikologi og mikrobiologi. Eksemp
ler på kontrolloppgaver er biologiske styrke
bestemmelser, kontaminasjonskontroll, py
rogen-/sterilkontroll og kontroll av sera/ 
vaksiner, blodprodukter og desinfeksjons
midler. 

4.3.5 Inspeksjonsavdeling 
Utvalget foreslår å opprette denne avde

ling under Statens legemiddelkontroll. Det 
vil bety at legemiddelinspeksjonen over
føres fra Helsedirektoratet til Legemiddel
kontrollen. 

Etter dagens vurdering er miljøkontroll 
å anse som en hovedfaktor i bestrebelsene 
på å skaffe sikrest mulige legemidler. 

Det er idag alminnelig anerkjent at en 
produktkontroll (etterkontroll av ferdig
produkter) har begrenset verdi om ikke 
kunnskaper om produksjonsforhold kan tas 
med i vurderingen. Videre vil et team
arbeide mellom Inspeksjonsavdelingen og 
andre fagavdelinger, f. eks. Biologisk og 
Farmasøytisk/Kjemisk avdeling være sterkt 
påkrevet i forbindelse med inspeksjonsopp
gaver. 

Fra arbeidsområdet til denne avdeling kan 
ved siden av tilvirker-, grossist-, detaljist- og 
forbrukerkontroll nevnes prosjekt- og pro
sessvurdering og arbeide med utvikling av 
produksjonsstandarder o. l. 

4.3.6 Utvalgets forslag til organisasjonsplan 
Utvalget har drøftet flere alternativer til 

organisasjonsplan for Statens legemiddel
kontroll, og er blitt stående ved en linje-/ 
stabsorganisasjon som nedenfor skissert. 

l HELSEDIREKTORATET l 
l 

STATENS LEGEMIDDELNEMND l 

:---····1 UTVALG l-

l······· l UTVALG l-
l l l r-····· UTVALG 

1
_ 

j!=v=---~ 
------------~=~~~--------------~KONSULENTER --1 STATENS LEGEMIDDELKONTROLL l 

,........, KONSULENTER 

Den nærmere begrunnelse for valg av 
denne type organisasjonsoppbygging er gitt 

under etterfølgende avsnitt Personale ob 
rekruttering (4.3.7). 
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4.3. 7 Personale og rekruttering. 
Det kommer til å bli stillet store krav til 

den fremtidige organisasjon for legemiddel
kontroll. Den skal i økende grad påta seg 
alle oppgaver som har med befolkningens 
tilgang på og forbruk av legemidler å gjøre, 
registrere hva man kan få vite om gagnlige 
og om skadelige følger av slikt forbruk, og 
sørge for at medisinsk personell og publi
kum får den orientering om disse forhold 
som de har bruk for. På alle felter vil om
fanget av disse gjøremål tilta i takt med den 
raske utvikling både i medisinsk forskning 
og i kommersiell legemiddelutvikling. Det 
er også nødvendig å få etablert et virkelig 
vitenskapelig forskningsmiljø, noe det hittil 
har vært lite av. 

Hittil har det ikke vært særlig tillokkende 
å søke stillinger i denne sektor av helse
vesenet, til tross for at det dreier seg om et 
meget interessant arbeidsområde. Årsakene 
er de beskjedne lønninger, både i under
ordnet og i roer overordnet stilling, de små 
muligheter for avansement og dernest de 
svakheter ro. h. t. instituttenes lokalisering, 
kontakt innbyrdes og kontakt med beslek
tede virksomheter, som er påpekt tidligere 
i denne utredning. (2.3). 

På alle de nevnte områder må det bli vidt
gående forandringer hvis den fremtidige 
organisasjon for legemiddelkontroll skal ha 
muligheter for å tiltrekke seg slik kvalifisert 
arbeidskraft som det er en uomgjengelig 
nødvendighet å ha hvis de store oppgaver 
skal kunne bli tilfredsstillende løst. 

Utvalget har i spørsmålet om valg av orga
nisasjonsform blitt strtende ved rt foreslrt en 
oppbygging etter et linje-stabroønster. Det 
er enighet innen Utvalget om at en slik orga-

nisasjonsplan gir de beste muligheter for 
en samordning av de forskjellige virksom
heter, dels på det praktiske kontrollområde, 
dels på det vitenskapelige felt. Man er klar 
over at dette kommer til å stille store krav 
til kvalifikasjoner hos den øverste leder, 
som også vil bli belastet med betydelig 
ansvar. 

Denne stilling vil sette store krav til admi
nistrative evner og erfaring samtidig som 
en bred faglig innsikt i legemiddelområdet 
vil være en absolutt forutsetning. 

De fleste kontroll- og utredningsoppgaver 
vil kreve et nært samarbeid mellom de en
kelte fagavdelinger, og det blir en av topp
lederens hovedoppgaver rt sørge for at den 
nødvendige fleksibilitet og tverrfaglige kon 
takt blir tilrettelagt. 

Oppbyggingen av organisasjonen må 
komme til å ta tid, (se 5) og de avdelinger 
man foreslår opprettet kan ikke alle bli fullt 
utviklet og bli samlet før noksrt langsiktige 
planer med nybygg etc. blir realisert, (se 
5.1). Allikevel mener Utvalget at det av hen
syn til det faglige miljø som skal etableres 
vil være nødvendig at lederne for de enkelte 
avdelinger blir utnevnt noenlunde til samme 
tid. Deres arbeidsmuligheter i oppbyggings
perioden vil på noen omrrtder kunne styrkes 
hvis man etablerer samarbeid med institu
sjoner som farmakologisk institutt, institutt 
for farmakoterapi, medisinaldepotet. 

Det vil i det følgende ikke bli satt opp 
detaljert bemanningsplan for hver enkelt 
avdeling. Det viktigste er å få opprettet stil
lingene for avdelingsledere med en slik 
lønnsplassering at det gir mulighet for en 
tilfredsstillende rekruttering. 

5. Realisering av planene. 

Under drøftelsene av den praktiske gjen
nomføring av planen for den utvidede lege
middelkontroll er det særlig tre momenter 
som Utvalget har hatt for øye: 

(l) BMe nye arbeidsoppgaver og økning 
i arbeidsmengden innen flere felter gjør det 
særdeles ønskelig å finne frem til forslag 
som lar seg raskt gjennomføre. 

(2) Den fusjon av Statens farmakope
laboratorium og Spesialitetskontrollen som 
Utvalget foreslår, må ventes å bidra til at 
det oppstår et rikere faglig miljø og bedrede 
muligheter for vitenskapelig arbeid ved 
siden av de rutinemessige gjøremål. Men 
dette er etter Utvalgets mening ikke nok. 
For at organisasjonen skal kunne tiltrekke 
seg slik kvalifisert arbeidskraft som opp-

gavenes art og deres omfang stiller krav om, 
må det også bli gode muligheter for sam
arbeid med institusjoner som arbeider in
nen beslektede teoretiske fagområder og 
med dem som arbeider på forbrukersiden, 
altså Norsk Medisinaldepot, apotekerne og 
deres organisasjoner, helst også legenes og 
sykehusenes. 

(3) Eventuelle provisorier i oppbyggings· 
fasen bør også være tilpasset de krav som 
er nevnt under 2 og må ikke være slik ut
formet at de bidrar til å forsinke den ende
lige utformning av institusjonen. 

Med denne bakgrunn har Utvalget under
søkt mulighetene for lokalfellesskap med 
nærstående institusjoner. 
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5.1.1 Farmakologiens og toksikologiens hus 
På et ·møte i Helsedirektoratet sommeren 

1965 mellom representanter for Kirke- og 
undervisningsdepartementet, Helsedirekto
ratet og to komiteer nedsatt av henholdsvis 
Norges Almenvitenskapelige Forskningsråd 
og Det medisinske fakultet, ble spørsmålet 
om en koordinering av utbygging av farma· 
kologiske, toksikologiske og lignende insti
tusjoner drøftet. 

Sosialdepartementet tok i juli måned 
samme år. saken opp med Finansdeparte
mentet med tanke på oppføring av et eget 
bygg. Departementet uttalte i denne forbin
delse at en anså det for å være verdifullt å 
skape et ·· farmakologisk/toksikologisk/far
masøytisk miljø. Etter at de enkelte aktuelle 
institusjoner hadde vurdert planene og ut
arbeidet analyser over arealbehov m. m. ble 
saken vi4ere forelagt Statens bygge- og eien~ 
domsdirektorat i februar 1971. 

Bygget som etter planene den gang var 
ment å skulle gi plass til: 

l. Farmakologisk institutt ved Universi" 
tetet i Oslo, 

2. Institutt for farmakoterapi, 
3. Spesialitetskontrollen, 
4. Statens farmakopelaboratorium, 
5. Biologisk avdeling ved Farmasøytisk 

institutt, 
6. Rettstoksikologisk institutt, 
7. Farmakologisk institutt ved Norges 

Veterinærhøgskole, 
8. Giftkartoteket, 

er under Kap. 2480, post 30, tatt med på 
prioriteringslisten for Statens byggevirk
somhet 1972-75. Farmakologisk institutt 
ved Norges Veterinærhøgskole er senere 
trukket ut av prosjektet. 

Byggeplanene er fremdeles på det rent 
forberedende stadium. Om planene kan 
realiseres og når bygget eventuelt kan ven
tes oppført, vil blant annet være avhengig 
av den prioritering det kan vente å oppnå. 
Det vil på denne bakgrunn neppe være 
realistisk å regrie med oppføring av et 
Farmakologiens/Toksikologiens hus før tid
ligst i slutten av 1970-åra. · 

En innpassing av Statens legemiddelkon
troll i et fellesbygg for ovennevnte institu
sjoner vil etter Utvalgets vurdering være en 
god løsning under forutsetning av at bygget 
kan reises innen rimelig tid. 

5.1.2 Prosjektert nybygg for Norsk Medisinal
depot 

Norsk Medisinaldepot (se 2.3.11} som alle
rede idag . er integrert i legemiddelkontrol
len, står internasjonalt sett i en særstilling 
som importør av legemidler for hele landet. 

I praksis innebærer dette at alle legemiddel
partier og en vesentlig andel av råvarer til 
legemiddelfremstilling må passere Norsk 
Medisinaldepot før distribusjon til detaljist 
og forbruker. 

Bedriften har ferdige planer for nybygg 
for hovedavdelingen i Oslo, og bygget ventes 
fullført i 1974. 

I forbindelse med byggeplanene ga Norsk 
Medisinaldepot på et tidlig tidspunkt et til· 
bud om leie av lokaler i bygget. 

Med tanke på de muligheter som en reali
sering av planene for et Farmakologiens/ 
Toksikologiens hus ville innebære, ble til
budet den gang ikke akseptert. 

Utvalget er kjent med at tilbudet frem
deles står ved makt og at det disponible 
areal er ca. 1300 m2

• Norsk Medisinaldepots 
egen Iaboratorieseksjon vil i tillegg til dette 
etter planen utgjøre ca. 1200 m2

• 

· Utvalget finner at tidsfaktoren og usikker
heten som råder med hensyn til Farma· 
kologiens/Toksikologiens hus gjør en ny
vurdering av et slikt samarbeid nødvendig. 

Rent teoretisk kan et samarbeid mellom 
Kontrollorganisasjonen og Norsk Medisinal
depot tenkes realisert på ·flere måter: 
l. Kontrollorganisasjonen le i e r l ok a ler 

i Norsk Medisinaldepots nybygg. 
2. Kontrollorganisasjonen l e i e r l o k a l e r 

og kjøper tjenester av Norsk Me
disinaldepot i form av visse laboratorie/ 
analyseoppdrag, EDB-, kontor- og sosial
tjenester. 

3. Kontrollorganisasjonen le i er l ok a ler 
og iQ.ngår kontrakt om mere eller mindre 
fe Iles l a bor at o rie drift og/eller 
a p p ar at ur fe Ile s ska p, fe Iles 
bibliotek og kjøper tjenester 
som under 2. 

4. Det opprettes for Kontrollorganisasjonen 
et statlig laboratorium som l e i e r l o -
ka ler av Norsk Medisinaldepot og som 
i tillegg til de skisserte kontrolloppgaver 
gis et utvidet ansvarsområde 
ved at statlige brukere i den utstrekning 
det er mulig pålegges å kjøpe sine 
tjenester fra Kontrollorganisasjonen: 
Norsk Medisinaldepot, Forsvaret i den 
utstrekning det gjelder legemiddelkon
troll, rettsmyndigheter hvor det gjelder 
analyser av legemidler og beslektede 
stoffer o. fl. 
Kontrollorganisasjonen k j ø per t j e
neste r av Norsk Medisinaldepot i form 
av EDB-, kontor- og sosialtjenester. 

· A l t e r n a t i v l vil sikre Kontrollorgani
sasjonen lokaler innen en rimelig tidsfrist. 
Personell ansatt i organisasjonen vil kunne 
dra nytte av det kjemisk/analytiske miljø 
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som er etablert ved Norsk Medisinaldepot. 
Det vil også åpne muligheter for en bedre 
og mere omfattende inspeksjon av allerede 
markedsførte preparater og gi Kontroll
organisasjonen en nær tilknytning til den 
praktiske side av legemiddelforsyningen. 

Et slikt alternativ byr i liten eller ingen 
grad på muligheter for ressurssparing når 
det gjelder personale, anleggs- og driftskost
nader sett i relasjon til de etterfølgende 
alternativer. 

A l t e r n a t i v 2 vil i tillegg til de verdi
fulle momenter under l også redusere an· 
leggskostnader i den grad kjøp av tjenester 
får et omfang som direkte reduserer behov 
for laboratorieplass og apparatur. 

Avhengig av kostnadsnivået for analyser 
og andre tjenester som kjøpes, bør en viss 
innsparing kunne påregnes også for denne 
side av kontrollkostnadene. 

A l terna ti v 3 innebærer en viderefø
ring av alternativ 2 og bør i tilfelle en slik 
løsning lar seg realisere, kunne medføre 
betydelige innsparinger i anleggs- og drifts
kostnader. Et vesentlig moment i denne for
bindelse er også den ressurssparing som 
kan oppnås på området faglig utdannet 
personell. 

Uten at det prinsipielt skulle være noe til 
hinder for en slik løsning, må det for alter
nativene 2 og 3 muligens forventes at uten
landske eksportører vil kunne oppfatte en 
slik ordning som en sammenblanding av 
kommersielle og faglig kontrollerende inte
resser. 

Prinsipielt skulle det forøvrig heller ikke 
være noe til hinder for at Norsk Medisinai· 
depot som statlig monopol for import og 
engrosdistribusjon av legemidler ved lov 
også ble tillagt kontrollen med disse. Et 
slikt kontrollopplegg avviker vesentlig fra 
det som er vanlig i Vesteuropa og Utvalget 
har derfor ikke gått nærmere inn på dette 
alternativet. 

Alternativ 4 må vurderes på bak
grunn av de totale ressurser et lite land som 
vårt til enhver tid kan forventes å sette inn 
på kontrollen av legemidler og beslektede 
preparater, videre ut fra størrelsen av det 
erfaringsmateriale som totalt kan forventes 
selv med en adekvat legemiddelkontroll i et 
land med såvidt lavt folketall og derav be
grenset totalforbruk av legemidler. Begge 
deler taler for en størst mulig samlet kon
trollvirksomhet. 

Kontrollapparatur og arbeidskraft på et 
faglig nivå nødvendig for kontrollvirksom
het av denne art medfører høye kostnader 
både ved etablering og fremtidig drift, og 
tilsier også at ressursene settes inn samlet 
og etter en helhetsplan. 

Ved en organisasjon av denne type skulle 
mulighetene for utnyttelse .av kostbar appa
ratur og høyt kvalifisert personell være de 
beste. Samtidig oppnås en samling av 
.ekspertise som i et lite land som vårt alltid 
vil være begrenset, og som ytterligere redu
seres med hensyn til totalkapasitet ved for
deling på flere kontrollinstitusjoner. 

Mulighetene for en planmessig. styring av 
kontrollvirksomheten må også antas å være 
bedre om ressursene samlet settes inn på 
en slik måte, og alternativ 4 oppfyller så
ledes i utstrakt grad mandatets krav om en 
rasjonalisering .og koordinering av kontroll
opplegget. 

5.1.3 Vurdering av lokalmulighetene. 
På bakgrunn av den usikkerhet som på 

den ene side råder med hensyn til reallse
ringen av planene for F /T-hus, og på den 
annen side usikkerheten som råder med 
hensyn til plassforhold i NlVJ.D's nybygg, har 
Utvalget funnet det vanskelig å anbefale det 
ene eller annet alternativ. 

Det er også ulike synsmåter innen Utval
get med hensyn til hva som bør tillegges 
størst betydning, et faglig sterkt biologisk/ 
farmakologisk preget universitetsmiljø eller 
den nære kontakt med allerede markeds
førte legemidler og daglige problemer innen 
legemiddelforsyningen som . et lokalfelles
skap med Norsk Medisinaldepot innbyr til. 

Uansett hvilken løsning som måtte bli 
valgt, vil Utvalget sterkt understreke betyd
ningen av snarlig styrking av de biologiske 
og medisinske aktiviteter innen kontroll
arbeidet. 

På bakgrunn av den bredde i disipliner 
og den størrelse Kontrollorganisasjonen 
fullt utbygget i seg selv står for, vil Utvalget 
legge hovedvekten på at valg av lokaler tar 
hensyn til at legemiddelkontrollen snarest 
og i størst mulig utstrekning kan samles 
på ett sted. 

Under forutsetning av at et samarbeid 
med Norsk Medisinaldepot skulle bli inn
ledet, vil Utvalget ideelt sett foretrekke 
alternativ 4, men antar at alternativene l 
og 2 enklere kan gjennomføres i prakSis. 

5.1.4 Midlertidige lokaler 
I tilfelle tilbudet om lokaler i Norsk Me

disinaldepots prosjekterte Oslo-avdeling 
etter nærmere utredning skulle vise seg ikke 
å kunne gi Kontrollorganisasjonen mulig
heter for en tilstrekkelig samlet virksomhet, 
eller en finner å måtte avvente ·oppføringen 
av Farmakologiens/Toksikologiens hus, vil 
Kontrollorganisasjonens lokalbehov måtte 
søkes dekket midlertidig. Selv om Utvalget 
finner en slik løsning som innebærer spredt 

l 
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drift lite heldig, særlig under oppbyggings
fasen hvor omfanget av planleggingsvirk
somhet forutsetter et nært samarbeid mel
lom de enkelte fagavdelinger (se forøvrig 
5.1.1), kan dette likevel bli nødvendig på 
grunn av de vanskelige lokalforhold ved 
Spesialitetskontrollen. 

Farmakopelaboratoriet er idag sikret til
hold i nåværende lokaler for en 20-års
periode. Disse lokaler er hensiktsmessige 
og ligger nær opp til det området hvor 
Norsk Medisinaldepots nybygg skal reises. 

På denne bakgrunn finner Utvalget det 
tilrådelig at også alternativet midlertidige 
lokaler i Norsk Medisinaldepots nybygg blir 
nærmere utredet. 

5.2 Prioritering. 
Utvalget er klar over at oppbyggingen av 

en kontrollorganisasjon som foreslått, må 
ta en viss tid. I denne sammenheng legges 
det stor vekt på at den administrative leder 
for Statens legemiddelkontroll kan ansettes 
så snart som mulig. 

For å styrke de medisinske aktiviteter in
nen kontrollarbeidet er det videre viktig at 
den farmakoterapeutiske avdeling kan eta- , 
bleres straks. Avdelingen vil ikke ha behov 
for laboratorieplass og skulle kunne opp
rettes uten å vente på nye lokaler. 

I forbindelse med oppbyggingen av kon
trollorganisasjonen vil kravene til det admi
nistrative apparat øke, og Utvalget foreslår 
at lederen for administrasjonsavdelingen 
blir ansatt umiddelbart etter at kontroll
organisasjonens leder har tiltrådt. 

Det samarbeid mellom de enkelte fagavde
linger som utbyggingen så sterkt vil være 
avhengig av, og det fagmiljø som skal ska· 
pes, gjør det ønskelig at de enkelte fagsjefer 
kan ansettes mest mulig til samme tid. Dette 
vil lette koordineringen av de enkelte virk
somheter slik at Statens legemiddelkontroll 
kan opptre enhetlig utad, og de enkelte fag· 
avdelinger se sin funksjon i den sammen
heng. 

6. Sammendrag og konklusjon. 

Den langt største delen av legemiddelfor
bruket i Norge dekkes idag ved industrielt 
masseproduserte legemidler. 

Økt forskningsinnsats har de siste decen
nier frembragt et stadig økende antall lege
midler hvorav mange selv i meget små do
ser griper sterkt inn i livsprosessene. Virk
ningsmekanismene for de fleste legemidler 
er ikke kjent i detalj og uheldige bivirk
ninger som følge av legemiddelbruk har 
ofte vist seg vanskelig å konstatere så tidlig 
som ønskelig. 

Ingen land er selvforsynt med legemidler. 
Importen av legemidler til Norge har de 
siste år vært sterkt økende. Dette har med
ført krav om større kapasitet innen ek&i
sterende områder av legemiddelkontrollen 
og behov for etablering av kontroll på nye 
områder. 

Handelen med legemidler over landegren
sene gjør et internasjonalt samarbeid innen 
området legemiddelkontroll stadig mere 
aktuelt og nødvendig. Dette forutsetter at 
nasjonal legemiddelkontroll med hensyn til 
organisasjon og kapasitet kan bygges ut for 
å nyttiggjøre seg resultater fra og yte bidrag 
til et slikt samarbeid. 

Selv om norsk legemiddelkontroll til en 
viss grad har maktet å tilpasse seg den nye 
situasjon, er opplegget sterkt orientert mot 
den kjemiske sektor. Andre ledd i det nå
værende kontrollopplegg er til dels under-

dimensjonert eller mangler helt. 
Utvalget foreslår på denne bakgrunn opp

rettet en Statens legemiddel
n e m n d. Dette organ er tenkt gitt en 
sentral stilling i forbindelse med nasjonal 
legemiddelpolitikk og skal over et bredt felt 
være myndighetene behjelpelig med å trekke 
opp de videre retningslinjer for en slik 
politikk på et faglig grunnlag. Funksjoner 
som idag er tillagt enkeltorgan som Spesiali
tetsnemnda, Farmakopekommisjonen og Bi
virkningsnemnda, foreslås lagt inn under 
Statens legemiddelnemnds ansvarsområde. 

Utvalget foreslår videre ut fra rasjonali
seringshnsyn og for å styrke det faglige 
miljø, at Spesialitetskontrollen og Statens 
farmakopelaboratorium administrativt slås 
sammen og utbygges til en S t a t e n s l e g e
middelkontroll. 

I sine vurderinger har Utvalget kommet 
frem til at denne bør organiseres som en 
linjejstabsorganisasjon med følgende avde
linger: 

Administrasjonsavdeling. 
Farmakoterapeutisk avdeling. 
Farmasøytisk/kjemisk avdeling. 
Biologisk avdeling. 
Inspeksjonsavdeling. 

De nevnte omorganiseringer vil forutsette 
visse endringer i gjeldende Lov om lege
midler og gifter under kapitlene IV og V. 
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Utvalget anser det viktig for realisering av 
planene at stillingen som administrativ leder 
for Statens legemiddelkontroll kan utlyses 
så snart som mulig, og at forholdene for 
rekruttering av kvalifisert personale til orga
nisasjonen kan tilrettelegges ved lønnsplas
seringer som sikrer organisasjonen det høyt 
kvalifiserte personale som i denne forbin
delse er nødvendig. 

Lokalspørsmålet for Kontrollorganisasjo
nen har vært drøftet uten at Utvalget har 
tatt endelig stilling, men en vil understreke 
betydningen av at organisasjonen snarest 
mulig og mest mulig samlet kan komme i 
virksomhet i egnede lokaler. 

Utvalget mener at det er nødvendig å ef
fektivisere denne delen av helsevesenet så 
raskt som overhodet mulig. Omkostningene 

ved den foreslåtte koordinering og utbyg
ging vil være små i forhold til de fordeler, 
helsemessige såvel som økonomiske, som 
kan oppnås og er meget beskjedne i forhold 
til de beløp som årlig anvendes til lege
midler. 

Ved utformning av norsk legemiddellov
givning har en vært sterkt opptatt av å 
begrense antall legemidler til det vårt helse
vesen har ansett som en rimelig nødven
dighet. Med den utvikling som foregår og 
overgangen til større markeder, noe en 
eventuell tilslutning til EF aktualiserer, er 
det grunn til å anta at antallet søknader om 
registrering og antallet registrerte lege
midler fremtidig vil øke. Dette understøtter 
også etter Utvalgets syn betydningen av en 
snarlig realisering av disse planer. 
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Vedlegg. SPESIALITE TS KONTROLLEN 

FARMASØYTISKE SPESIALPREPARATER 
Rettledning ved anmeldelse til registrering 

Innledning. 
Import, tilvirkning og salg av farma

søytiske spesialpreparater er underlagt 
norsk lov av 20. juni 1964 om legemidler 
og gifter m. v. med endringer sist ved lov 
av 19. juni 1969 og Forskrifter om farma
søytiske spesialpreparater og om reklame 
for legemidler m. v. av 6. mai 1966. 

Ifølge denne lov må et farmasøytisk spe· 
sialpreparat 

l) være medisinsk berettiget, 
2) fylle et behov, 
3) ikke være en enkel tilberedning som 

uten vanskelighet kan lages i apotek. 
Det er nødvendig å sende inn alle rele

vante opplysninger om preparatet det søkes 
om registrering for. Det gjelder publisert 
og upublisert litteratur og andre viktige 
opplysninger om preparatet som anmelde
ren måtte sitte inne med. Hvis relevante 
opplysninger om legemidlet blir holdt til
bake, kan dette gi grunnlag for registrerings
nektelse. 

Hvis firmaet etter registreringen får nye 
opplysninger som er av betydning for vur
dering av preparatets farmasøytisk-tekniske, 
toksikologiske, farmakologiske eller tera
peutiske egenskaper m. v., skal det snarest 

underrette Spesialitetskontrollen. 

Tilvirker. 
Firmaer som ikke tidligere har registrert 

farmasøytiske spesialpreparater i Norge må 
gjøre rede for virksomhetens oppbygning og 
driftsform og den faglige sakkunnskap de 
rår over. 

Det må gis en beskrivelse av produksjons
og lagerforhold og de produksjonsrutiner 
som følges. 

Dessuten må det gjøres rede for kontroll
avdelingens oppbygning og ansvarsforhold, 
med en detaljert beskrivelse av de kontroll
prosedyrer som benyttes i tilvirkningspro
sessen og ved bedømmelse av de ferdige 
produkter. 

Bevitnelse for at firmaet er godkjent som 
tilvirker av farmasøytiske spesialpreparater 
i sitt hjemland, må vedlegges. - Deltar 
andre bedrifter i tilvirkningsprosessen av 
et preparat, skal det gis opplysning om 
dette. 

Registreringssøknaden. 
Med registreringssøknaden må følge en 

innholdsfortegnelse med et register over de 

komplette og detaljerte opplysninger om 
preparatets kjemiske, farmasøytiske, farma
kologiske, toksikologiske og kliniske egen
skaper, med henvisning til volum og side
nummer i den detaljerte beskrivelse. 

For å lette oversikten over materialet skal 
anmelderen gi et resyme av den tilsendte 
litteratur med en begrunnelse av hvorledes 
registreringsbetingelsene er oppfylt. 

Anmelderen skal opplyse om preparatet 
ønskes registrert med begrensning i for
skrivningen til spesielle sykehus eller spe
sielle kategorier spesialister. 

Med registreringssøknaden skal følge opp· 
lysninger om preparatets indikasjoner, virk· 
ninger, administrasjonsmåte, doseringer, bi
virkninger, faremomenter, kontraindikasjo
ner og spesielle forholdsregler ved bruken 
av preparatet. Hvis preparatet blir registrert 
skal disse opplysningene gis i all informa
sjon og reklame om preparatet, både munt
lig og skriftlig. Ønskes indikasjonsområdet 
senere utvidet, må det anmodes om dette i 
begrunnet søknad, bilagt den nødvendige 
dokumentasjon. 

Preparatets benevning. 
Preparatets benevning består av navn, 

legemiddelform og for ettstoffpreparater: 
styrkeangivelse. Navnet må ikke være vil· 
ledende eller egnet til å gi forveksling med 
andre legemidler. Tilføyelser av bokstaver 
eller tall tillates vanligvis ikke. 

Preparatets sammensetning, administra
sjonsform og holdbarhet. 

Det må gis nøyaktige opplysninger om 
art, mengde og kvalitet av alle stoffer som 
inngår i preparatet. Dette gjelder såvel v!rk
somme stoffer som hjelpestoffer. Blir det av 
holdbarhetsgrunner tilsatt overskudd av 
virksomt stoff, skal dette opplyses. Enn 
videre må det gis opplysninger om analyse· 
og kontrollmetoder for det ferdige preparat 
og de enkelte innholdsstoffer. 

Hvert enkelt s t o ff må beskrives med 
angivelse av fysiske og kjemiske konstanter. 
Beskrivelsen må inneholde identitets- og 
renhetsprøver, samt en eller flere metoder 
til kvantitativ bestemmelse. 

For de virksomme stoffer kreves så full· 
stendige opplysninger som mulig om struk
turformel, molekylvekt, fysikalske og kje
miske data (som f.eks. oppløselighet i ulike 
oppløsningsmidler, pK-verdier, smelte· og 
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kokepunkt, optisk dreiningsevne, spektra· 
fotometriske egenskaper). 

En prinsipiell beskrivelse av synteseme
tode eller isoleringsprosedyre kan ofte være 
nødvendig for bedømmelse av kvalitets
kravene. 

Er det aktive stoff nytt, bør en vanligvis 
ha vitenskapelig dokumentasjon for sam
mensetningen, for syntetiske produkter må 
angis konstitusjonsformel, for produkter 
utvunnet av naturlig forekommende mate
rialer hva som er den virksomme bestand
del og hvorledes produktet er standardisert. 
For nye stoffer ønskes også en vurdering av 
kjemisk eller farmakologisk slektskap med 
andre legemidler. For de stoffer som er be
skrevet i den nordiske farmakope eller an
dre anerkjente farmakopeer eller mono
grafisamlinger, vil en vanligvis kunne hen
vise til monografien der. 

For det f e r d i g e p r e p a r a t skal det 
beskrives identitetsprøver, nødvendige ren· 
hetsprøver og metoder til kvantitativ be
stemmelse. Legemiddelformer som ikke er 
beskrevet i farmakopeer eller andre aner
kjente monografisamlinger må beskrives, 
og det må gjøres rede for kontrollen av 
spesielle galeniske egenskaper (f. eks. ut
løsningshastighet av virksomt stoff fra 
retardpreparater). 

For preparater som tilberedes aseptisk 
eller steriliseres, skal det sendes inn en 
detaljert beskrivelse av fremstillings- og 
kontrollmetoder med beskrivelse av de ste
rilisasjonsmetoder som benyttes for de en" 
kelte stoffer, det ferdige preparat og embal
lasje, og hvordan metodenes effektivitet 
kontrolleres. 

I opplysningene om et preparats h o i d -
bar het må det redegjøres for anvendt 
metodikk og lagringsbetingelser. Prehmi
nært vil accelererte forsøk kunne godkjen
nes, men det er en forutsetning at disse 
senere suppleres med holdbarhetsunder
søkelser basert på oppbevaring av prepa
ratet under de samme forhold som vil 
gjelde for det markedsførte preparatet. 
Holdbarhetsdata må sendes inn, både for 
virksomt stoff og ferdig preparat. Det må 
gis opplysning om hvor lang holdbarhetstid 
fabrikanten regner for preparatet. 

I søknaden må det også gis opplysning 
om de kvalitetskrav som stilles til det pak
ningsmateriale som skal benyttes. 

Dokumentasjon av medisinsk berettigelse. 
For at preparatet skal kunne anses for å 

være medisinsk berettiget må dets tera
peutiske effekt være dokumentert, og det 
må være et rimelig forhold mellom tera-

peutisk effekt og eventuelle bivirkninger, 
faremomenter og toksiske virkninger. Kra
vene til dokumentasjon av et preparats 
terapeutiske effekt og dets toksikologiske 
egenskaper vil kunne variere sterkt, avhen
gig av legemidlets karakter. Det vil derfor 
ikke være mulig å gi faste retningslinjer 
som det vil være hensiktsmessig å følge for 
alle typer preparater. Nedenfor er angitt de 
retningslinjer som vanligvis blir fulgt. Det 
firmaet som søker om registrering må angi 
sine grunner for eventuell avvikelse fra disse 
kravene. 

Dokumentasjon bør vanligvis foreligge i 
form av artikler eller manuskripter til 
artikler i anerkjente vitenskapelige tids
skrifter eller materiale basert på under
søkelsesprotokoller fra navngitte laborato
rier eller klinikker. Udokumenterte på
stander eller ubearbeidede . kasuistikker kan 
vanligvis ikke tillegges bevisverdi. 

Toksikologi. 
Toksikologiske egenskaper inkluderer 

undersøkelser over preparatets akutte og 
kroniske toksisitet og forsøk på å få frem 
eventuell fosterskadelig effekt. 

Om mulig bør det benyttes dyrearter hvor 
preparatet har en virkning som tilsvarer 
den forventede terapeutiske effekt. 

Akutte toksisitetsundersøkelser bør ut
føres på minst to dyreslag hvorav det ene 
ikke er en smågnager, og det bør utføres 
med ulike administrasjonsmåter. Forsøks
betingelser, dyrenes kjønn, alder, vekt, rase 
og kost angis. Man ønsker opplysninger om 
LD 50 og dødsmåte, helst også LD 5 og 95. 
Det er ønskelig med opplysninger om dyre
nes adferd og utseende observert fra det 
tidspunkt midlet ble gitt, til eventuell død 
inntrer. I visse tilfelle vil det være ønskelig 
med toksisitetsundersøkelser på hann- og 
hunndyr hver for seg. For legemidler som 
kan komme til anvendelse under perinatal
perioden bør man også ha opplysninger om 
preparatets toksisitet hos nyfødOO, dyr. 

Kroniske toksisitetsundersø~lser bør 
også utføres på minst to dyreslag, hvorav 
det ene ikke bør være en smågnager. Van
ligvis benyttes rotter og hunder. Hvis det i 
løpet av orienterende dyreeksperimentelle 
og humanfarmakologiske undersøkelser 
skulle fremkomme opplysninger som viser 
at et bestemt dyreslag er særlig velegnet 
for å få frem spesielle bivirkninger eller 
toksiske egenskaper eller er velegnet til 
metabolismestudier med· relevans til human
farmakologi, bør dette dyreslaget anvendes. 
Det må gis opplysninger om dyrenes helse
tilstand og forsøksbetingelser. Dosenes stør-
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reise og antall må angis, og det må foreligge 
en kontrollgruppe. Den høyeste dosen ved 
utprøvningen bør om mulig fremkalle en 
eller flere toksiske effekter. Det er vanlig 
å benytte minst tre forskjellige dosenivåer. 
Som regel bør man anvende den admini
strasjonsmåte som tenkes anvendt ved kli
nisk bruk. Peroral tilførsel kan anvendes 
hvis det kan dokumenteres at legemidlet 
resorberes i tilstrekkelig mengde hos ved
kommende dyreart. Preparatet bør gis minst 
6 dager pr. uke. For preparater som skal 
tilføres gjennom lengre tid bør undersøke!-· 
sen strekke seg over minst 3 måneder - for 
preparater som skal anvendes som en en
gangsdosering i 2-4 uker. Det er vanskeljg 
å angi antall dyr som vil passe for hvert 
enkelt stoff. Vanligvis vil det kreves minst 
10-20 rotter av hvert kjønn pr. dose og 

kontrollgruppe og 3-5 hunder for hver 
dose og kontrollgruppe. Følgende under
søkelser vil i alminnelighet kreves: 
l) Vektkontroll. 
2) Opplysninger om adferd og utseende. 
3) Klinisk-kjemiske undersøkelser som gir 

opplysninger om ulike organfunksjoner 
slik som urinstoff eller serumkreatinin, 
bilirubin, alkaliske fosfataser og transa-
minaseundersøkelser (GOT, GPT) samt 
hematologiske undersøkelser. 

4) Urinanalyser med opplysninger om inn· 
hold av sukker, blod, eggehvite, sediment. 

5) Undersøkelse av de enkelte organer 
(som lever, nyrer, hjerte, ovarier, testik
ler, thyroidea og binyrer) med angivelse 
av organvekt, makroskopiske under
søkelser (tumores) og histologiske un-

dersøkelser. 
6) Virkning av lokalapplikasjon. 
7) Hvis legemidlets kjemiske struktur eller 

andre forhold gir grunn til mistanke om 
at stoffet kan virke carcinogent, kreves 
undersøkelser for å belyse dette forhold. 

Fosterskadelig effekt. 
I alminnelighet bør det også utføres 

undersøkelser med hensyn til eventuell 
fosterskadelig effekt, vurdert som foster

død, påvirkning av fostervekt, embryonale 
misdannelser og virkninger som vises om
kring eller i perioden etter fødselen. Vanlig
vis kreves undersøkelsene utført på dyr hvor 
det er dokumentert fosterskadelig effekt av 
thalidomid (White New Zealand rabbits), 
i tillegg til en annen dyreart, f. eks. rotter 
eller mus. Ved valg av dosenivå og admini
strasjonsfrekvens må man ta hensyn til lege
midlets toksikologiske og farmakologiske 
egenskaper hos vedkommende dyreart (her
under absorpsjon, blodkonsentrasjoner, 

farmakologiske og toksikologiske virkninger, 
metabolisme og eliminasjon). Den høyeste 
dosering bør være den høyeste som tolereres 
av mor-dyret uten å gi alvorlige toksiske 
påvirkninger. Preparatet bør gis til hunnene 
under den organdannende perioden, hos mus 
og rotter fra 5.-16. graviditetsdag eventuelt 
under hele graviditeten, hos kanin fra 6.·-18. 
graviditetsdag eventuelt under hele gravidi
teten. 

Farmakologiske egenskaper. 
Farmakologiske egenskaper inkluderer 

opplysninger om legemidlets absorpsjon, 
fordeling i organismen, metabolisme og eli
minasjon. Det bør beskrives metoder til 
bestemmelse av aktive stoffer i blod og 
eventuelt annet biologisk materiale. Det må 
gis opplysninger om den farmakologiske 
virkning på de ulike organsystemer (slik 
som sirkulasjon, respirasjon og lever-nyre
funksjon etc.). For nye aktive stoffer bør så 
vidt mulig angrepspunkt og virkningsmeka
nisme klarlegges. Det er ønskelig at man har 
slike opplysninger fra forsøk på minst to 
dyreslag hvorav det ene ikke er en små· 
gnager. Absorpsjonsstudier hos mennesker 
med angivelse av serumkonsentrasjon bør 
vanligvis foretas. 

Terapeutiske egenskaper. 
Kravene til klinisk/farmakologisk doku

mentasjon vil avhenge sterkt av preparatets 
art, f. eks. vil preparater som tenkes benyt
tet ved sykdommer med svingende forløp og 
stor tendens til spontanremisjoner ofte 
kreve svært store pasientmaterialer. Vanlig
vis kreves en bred klinisk utprøvning utført 
på sykehus eller institusjoner som arbeider 
uavhengig av hverandre. Når det gjelder 
klinisk dokumentasjon må det gis opplys
ninger om pasientmaterialets størrelse, kri
terier for diagnosen, seleksjon, hvorledes 
effekten er bedømt (objektivt målbart eller 
subjektivt), hvorledes undersøkelsen er ut
ført (åpen, enkel-/dobbeltblind) og kontroi· 
lert (historisk kontroll, cross-over, placebo 
etc.), behandlingstid, opplysninger om for
utgående eller samtidig annen medikasjon. 
Det må spesifiseres om de undersøkelser 
som er foretatt ble utført med medikamen
tet i en form identisk. med preparatet slik 
det ønskes markedsført. 

Registreringssøknad basert på arbeider 
utført på tidligere registrerte preparater 
med identisk eller lignende sammensetning 
kan ikke uten videre godtas. Det må doku
menteres at det anmeldte preparat selv gir 
absorpsjon av det aktive stoff og har tera
peutisk effekt. 
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Det må opplyses om dosenivå og inter
valler. Bedømmelsen lettes ofte ved utprøv
ning på forskjellige dosenivåer (eller helst 
serum konsentrasjonsnivåer), slik at man 
får opplysninger om dose (serumkonsentra
sjon)-effekt-kurver. Dette gjelder både tera
peutisk effekt og bivirkninger og toksiske 
virkninger. 

Det er ønskelig å ha klinisk-kjemiske eller 
andre objektivt registrerbare undersøkelser 
både med hensyn til terapeutisk effektivitet 
og bivirkninger. Således vil det vanligvis 
kreves undersøkelser av lever- og nyrefunk
sjon, hematologiske undersøkelser, eventuell 
påvirkning av kullhydrat-stoffskiftet og 
thyroideafunksjon, mulig induksjon av lege
middelmetaboliserende enzymer og mulig 
interaksjon med andre medikamenter. 

Det bør vanligvis kunne skaffes adekvat 
informasjon om hver enkelt pasient som er 
behandlet med legemidlet. Slike opplysnin
ger inkluderer alder, kjønn, diagnose, dose
nivå, doseintervaller, resultatet av alle rele
vante kliniske observasjoner og laboratorie
undersøkelser, full informasjon om all an
nen behandling som blir gitt samtidig eller 
forut for undersøkelsen, full beskrivelse av 
bivirkninger. Hvis behandling eventuelt ble 
avbrutt, må det gis begrunnelse for dette. 

Ved visse typer medikamenter vil det være 
nødvendig med undersøkelser spesielt lagt 
opp for å undersøke om bmk av preparatet 

kan føre til medikamentavhengighet (nar
komani). 

Kombinasjonspreparater. 
Det må foreligge kliniske undersøkelser 

som viser at kombinasjonen er formålstjen
lig fra farmasøytisk og farmakologisk syns
punkt og ikke forårsaker spesielle bivirk
ninger. I et kombinasjonspreparat bør samt· 
lige aktive bestanddelers rolle ved det aktu
elle indikasjonsområdet være klarlagt. Un
dersøkelse over den akutte toksisitet av 
kombinasjonen bør foretas. Finnes det 
grunn til å anta at kombinasjonen har tera
peutiske effekter, bivirkninger eller toksiske 
virkninger utover en ren summasjonseffekt, 
bør hele registreringssøknaden ha karakter 
av og ha samme omfang som registrering 
av et helt nytt preparat. 

Ved bruk åv kombinasjonspreparater kan 
det ofte være vanskelig eller umulig å få 
optimale virkninger av hver enkelt kompo
nent hos den enkelte pasient. Det kan være 
vanskelig å finne ut hvilken komponent som 
er årsak til eventuelle bivirkninger. Forgift
ninger med preparater som inneholder flere 
aktive substanser er ofte svært vanskelig å 
behandle. Det kreves derfor en meget god 
begrunnelse for registrering av kombina
sjonspreparater. Bekvemmelighetshensyn 
alene vil vanligvis ikke kunne godtas. 


