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HØRINGS - ENDRING I VEGTRAFIKKLOVEN

Vi viser til Samferdselsdepartementets brev av 14. november 2013 med forslag til endringer i
vegtrafikkloven. Vi vil kun kommentere forslaget om å endre begrepet «gyldig resept».

Legemiddelverket deler Samferdselsdepartementet vurdering av gjeldende ordlyd. «Gyldig
resept» er ikke dekkende for formålet med bestemmelsen. Departementet foreslår å erstatte
dette med «gjeldende forskriving fra lege».

Begrepet forskriv(n)ing er lite brukt i lovverket i denne sammenheng. Uttrykkene som
benyttes er enten rekvirering eller ordinering. Rekvirering benyttes i regelverk knyttet til det å
utstede resept og å få resepten ekspedert på apotek, jf. lov om helsepersonell § 11 og forskrift
om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. Begrepet ordinering benyttes i forskrift
om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. Ordinering
gir grunnlag for utlevering/bruk i helsetjenesten, men er også et begrep som benyttes i
forbindelse med såkalt dosepakking for pasient. (Apotek ekspederer på grunnlag av et
ordinasjonskort.) Vi vil anta «ordinert av ...» er det mest dekkende uttrykket. Men vi kan
heller ikke se at begrepet forskriv(n)ing er egnet til å misforstås.

Med «gyldig resept» vil vi anta det er underforstått enhver gyldig resept. Forslaget innebærer
at det kun vil være leges forskrivning som er unntatt i §§ 22 og 31. Også tannlege har rett til å
rekvirere de aktuelle legemidler som ledd i sin behandling. Vi er ikke kjent med hvorvidt
intensjonen i dagens lovverk er knyttet entydig til legebehandling, men høringsnotatet omtaler
kun leges bruk av legemidler. Dersom det faktisk er slik at også tannleges forskrivning er
ment å skulle unntas, vil vi påpeke at forslag til ny ordlyd ikke ivaretar dette. Per i dag er det
bare lege og tannlege som kan rekvirere de aktuelle legemidler til pasient, men det bør
vurderes om ordlyden i loven skal ivareta enhver lovlig bruk av disse legemidlene.

Brev stiles til Statens legemiddelverk. Vennligst oppgi vår referanse.
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