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Forslag til endringer i vegtrafikkloven - høring 

Vi viser til Samferdselsdepartementets ekspedisjon av 14. november 2013. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har følgende merknader i saken: 

 

Vi  støtter de foreslåtte lovendringer, men har enkelte merknader. 

 

I vegtrafikkloven § 22 tredje ledd tredje punktum, § 22 fjerde ledd andre punktum og § 31 

tredje ledd foreslås det å erstatte begrepet ”gyldig resept” med begrepet ”gjeldende forskriv-

ning fra lege” (vår understrekning).  

 

Vi  vil i den forbindelse vise til at man i helselovgivningen benytter begrepet ”rekvirering” av 

legemidler fremfor begrepet ”forskrivning” av legemidler, jf. for eksempel helsepersonelloven 

§§ 11 og 63 – 65, apotekloven § 6-6 og legemiddelloven § 25b. Vi viser også til forskrift 27. 

april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek, hvor det i forskrift-

ens § 1-3 er redegjort nærmere for ulike begreper, jf. særlig bestemmelsens bokstav e). Som 

det vil fremgå menes med begrepet ”rekvirering” både bestilling av legemidler som skjer ved 

resept og bestilling som skjer på annen måte (typisk hvor lege på sykehus bestiller legemidler 

til bruk i behandling). Av hensyn til best mulig sammenheng i regelverket vil vi derfor be 

Samferdselsdepartementet vurdere å benytte begrepet ”gjeldende rekvirering fra lege” når 

ovennevnte bestemmelser nå foreslås endret. Begrepet ”forskrivning” av legemidler benyttes 

riktignok ofte i dagligtale, men da som oftest når man sikter til legemidler som er bestilt ved 

hjelp av resept. Dersom man velger å benytte begrepet ”forskrivning” av legemidler i oven-

nevnte bestemmelser, kan det oppstå tvil om man med det ønsker en snevrere regulering enn 

det som ellers følger ved bruk av begrepet ”rekvirering”. 

 

For å sikre at begrepet rekvirering forstås korrekt, foreslår HOD at det knyttes følgende 

merknad til begrepet:  

 



Side 2 

 

Med rekvirering forstås muntlig, skriftlig eller elektronisk bestilling av legemiddel ved resept, 

rekvisisjon eller  hvor lege i institusjon bestiller legemidler til bruk i behandling av pasient.  

 

HOD vil videre bemerke at det i dagens lovbestemmelse vises til legemiddel inntatt i henhold 

til gyldig resept. Både leger og tannleger kan rekvirere A og B-preparater, og vår forståelse er 

at dagens lovbestemmelse også gjelder der det foreligger gyldig resept fra tannlege. I lovfor-

slaget foreslås det  bestemmelser hvor relevant forskrivning begrenses til lege. Dette forholdet 

er ikke nærmere problematisert i høringen. Samferdselsdepartementet bes derfor vurdere om 

det i lovteksten skal stå ”gjeldende rekvirering fra lege eller tannlege”. 

 

Når det gjelder forslaget om å endre vegtrafikkloven § 22a tredje ledd slik at også helsesekre-

tær skal kunne ta blodprøve og spyttprøve, støtter vi dette. Som det fremgår av høringsnotatet 

har Helsedirektoratet konkludert med at helsesekretær er kvalifisert til å ta denne type prøver. 

Hensynet til en bedre ressursutnyttelse i disse sakene tilsier da at helsesekretær, i tillegg til 

lege, sykepleier og bioingeniør, også bør kunne ta blodprøve og spyttprøve i saker ved 

mistanke om ruspåvirket kjøring. 

 

I forlengelsen av ovenstående vil departementet også be Samferdselsdepartementet vurdere 

forholdet til helsepersonelloven § 12. Etter denne bestemmelsens første ledd skal lege, syke-

pleier eller bioingeniør ”etter anmodning fra politiet ta blodprøve eller foreta lignende 

undersøkelse av personer som er mistenkt for straffbart forhold under påvirkning av alkohol 

eller annet berusende eller bedøvende middel når dette er hjemlet i lov og kan skje uten fare.”  

 

Som det fremgår har bestemmelsen et bredere virkeområde enn vegtrafikkloven § 22a tredje 

ledd fordi den retter seg mot ”straffbart forhold” generelt. Av bestemmelsens forarbeider, jf. 

Ot.prp. nr. 13 (1998-99) Om lov om helsepersonell m v (helsepersonelloven) side 67 og side 

223, fremgår at en slik undersøkelsesplikt opprinnelig bare var pålagt leger gjennom § 47 i 

legeloven av 1980. Når det i helsepersonelloven ble foreslått at en slik plikt også skulle gjelde 

for sykepleiere og bioingeniører, i tillegg til leger, ble dette særlig begrunnet med en henvis-

ning til at disse gruppene allerede hadde en slik plikt etter vegtrafikkloven § 22a. Som følge 

av at Helsedirektoratet som nevnt har konkludert med at helsesekretær er kvalifisert til å ta 

denne type prøver, kan hensynet til sammenheng i regelverket tilsi at helsepersonelloven § 12 

første ledd bør endres til også å omfatte helsesekretærer. Dersom Samferdselsdepartementet 

kommer til at slik endring bør foreslås i helsepersonelloven § 12 første ledd, må tilsvarende 

endring også gjøres i bestemmelsens tredje ledd. HOD tilrår at slik endring blir foreslått. 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Else JB Andersen (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 E. Lien Utstumo 

 rådgiver 

 

 


