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Høring - Forslag til endringer i vegtrafikkloven

Det vises til Samferdselsdepartementets brev av 14. november 2013 vedlagt
høringsnotat med forslag til to endringer i vegtrafikkloven.

Forslag 1


Det ene forslaget gjelder endring av vegtrafikkloven § 22 tredje og fjerde ledd og § 31
tredje ledd. Det foreslås å erstatte «gyldig resept» med «gjeldende forskriving fra lege»
i de nevnte bestemmelsene. Det presiseres i høringsnotatet at endringen ikke vil
innebære noen realitetsendring, men bare er en språklig endring for å gi en mer presis
og dekkende beskrivelse av forholdet.

Helsedirektoratet er enig i at «i henhold til gyldig resept» ikke er en godt egnet
betegnelse, og at ordlyden i bestemmelsen bør endres. I vårt brev til
Samferdselsdepartementet av 25.03.2011 skrev vi følgende.

Kravet om at bilføreren skal fremvise gyldig resept bør utredes nærmere. En slik
bestemmelse vil bli krevende å håndtere i praksis av flere grunner:

Resepter på vanedannende legemidler (A —og B- preparater) leveres ikke
tilbake til pasienten når de er utekspedert. I slike tilfelle kan pasienten ikke
fremvise gyldig resept, fordi det er et krav om at resepter på disse legemidlene
skal holdes tilbake i apotek etter at legemiddelet er utlevert (jf. forskrift om
rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek § 9-2, for A- resepter gjelder
at resepten holdes tilbake i fem år og for B-resepter gjelder at resepten holdes
tilbake i 1 år). Da må man søke tilbake til det apotek som ekspederte resepten.
Fritt apotekvalg gjør at kunden kan ta ut deler av resepten på ulike apotek, der
det for eksempel er et legemiddel vedkommende står på fast, og som er
rekvirert for en lengre periode. Ettersom flere apotek kan ha del-ekspedert en
slik resept kan det bli vanskelig å vite hvilket apotek som sist ekspederte
resepten.

Selv om man har en slik gyldig resept, som for eksempel ikke er
ferdigekspedert, vil man kanskje ikke alltid ha resepten tilgjengelig fordi den har
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blitt brukt for lenge siden, og ikke er aktuell lenger, eller man har mistet oversikt
over sine resepter.

I tillegg er det behov for å diskutere hvor gamle resepter som aksepteres. For
personer med et lavt forbruk av legemidler, kan det være legitimt å bruke
legemidler som ble utlevert på resept for mer enn et år tilbake i tid.

Det er også en kjent problemstilling at illegal bruk av legemidler også
kombineres med bruk av legemidler anskaffet via gyldig resept fra lege. Det vil
være umulig å avklare om et inntatt legemiddel er anskaffet via resept eller evt.
på illegal måte dersom det foreligger en gyldig resept på et eller annet
tidspunkt.

I tillegg er det behov for å diskutere hvordan utenlandske resepter vil bli vurdert,
eller legemidler anskaffet på annen lovlig måte i utlandet (for eksempel kan
kodeinholdige legemidler kjøpes lovlig uten resept i andre land).

Direktoratets forslag:
Vi mener derfor at det vil være mer hensiktmessig om bilføreren fremviser en
legeerklæring som alternativ til en resept. En slik legeerklæring er hensiktsmessig
for å kunne bekrefte at legemidlet er inntatt i henhold til gyldig resept, jf.
endringsloven (lov 2010-12-17 nr 91) veitrafikkloven § 22.

***

Når det gjelderdepartementetsforslagtil ny lovtekst,slikdet fremgårav
høringsnotatet,menervi dette er mer dekkendeenn «gyldigresept».Vi mener
imidlertidat «gyldigresept»i så fall bør erstattesmed «gjeldendeforskrivningfra lege»
(ikke «forskriving»).Forskrivninger legensskriftligebestillingav et legemiddel.

Vi gjør imidlertidoppmerksompå at «forskrivning»ikkebenyttesi
legemiddelhåndteringsforskriften.I denneforskriftenbrukesbegrepet«ordinering»,
mensforskrivninger mye brukti dagligtale.

Forslaq2

Samferdselsdepartementetforeslåri høringsnotatetå utvidepersonkretsensom kanta
blod-og spyttprøveav personersomer mistenktfor overtredelseav vegtrafikkloven
§ 22, slikat ogsåhelsesekretærerkan ta slikeprøver.Det vil innebæreen endringav
vegtrafikkloven§ 22 a tredje ledd. Helsesekretærvilda kunneta blod-og spyttprøve
etter dennebestemmelseni tilleggtil lege, sykepleierog bioingeniør.

Helsedirektoratetstøtterforslaget.Direktoratetsvurderingfremgårav vårt brevtil
Helse-og omsorgsdepartementetav 11. oktober2013. Kopiav brevetvedlegges.

Ved en utvidelseav personkretseni vegtrafikkloven§ 22 a tredje ledd,bør ogsåen
endringav helsepersonelloven§ 12 vurderes,slikat de to bestemmelsene
harmoniseres.

§ 12 første leddsierat lege, sykepleierellerbioingeniøretter anmodningfra politiet
skalta blodprøveellerforeta lignendeundersøkelseav personersomer mistenktfor
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straffbartforholdunderpåvirkningav alkoholeller annetberusendeellerbedøvende
middelnår detteer hjemleti lovog kan skjeutenfare.

Vennlighilsen
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avdelingsdirektør
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seniorrådgiver
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