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HØRING OM OPPHEVELSE AV UTLEVERINGSBESTEMMELSE (UB) FOR GULFEBERVAKSINE ATCGRUPPE J07B L01
Legemiddelverket sender med dette på høring forslag om endring i forskrifter om hvilke
reseptpliktige legemidler som skal ha en begrenset utlevering, jf. forskrift 18.12.2009 nr. 1839, § 7-4
om legemidler (legemiddelforskriften). Forslaget innebærer at gjeldende utleveringsbestemmelse for
gulfebervaksine oppheves.

Om forslaget
Gulfebervaksine har i dag følgende utleveringsbestemmelse:
Skal kun utleveres etter resept/rekvisisjon fra autorisert gulfebervaksinatør.
WHO har utarbeidet internasjonale krav til dokumentasjon av gjennomført vaksinasjon mot gul
feber.
Dagens utleveringsbestemmelse er utformet for at det offentlige gjennom en autorisasjonsordning
skulle sikre at legene som ga gul feber vaksine var kjent med kravene knyttet til slik vaksinering.
Etter dagens regler er alle kommunelegekontorene ved smittevernansvarlig kommunelege autorisert
av Statens helsetilsyn for gulfebervaksinasjon. Dette innebærer at alle leger ved
kommunelegekontor, bydelslegekontor og kommunale helsestasjoner kan utstede gyldig
internasjonalt gulfeber-vaksinasjonssertifikat. Samtidig har alle kommuneoverleger delegert
myndighet til å gi autorisasjon til andre leger i kommunen.
Informasjon om dagens praksis ligger på FHIs hjemmesider:
https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/gulfeber---veileder-forhelseperson/

Statens legemiddelverk
Postboks 240 Skøyen, 0213 Oslo
Besøksadresse: Grensesvingen 26, 0663 Oslo
post@legemiddelverket.no
legemiddelverket.no

Brev stiles til Statens legemiddelverk. Vennligst oppgi vår referanse.
Tlf.: 22 89 77 00
Kto.: 7694 05 00903
Org.nr. 974 761 122

19.10.2018

18/08684-4

Hans Halse

side 2 av 4

Denne ordningen anses ikke lenger hensiktsmessig. Helsedirektoratet ønsker å fjerne ordningen med
autorisasjon for gul feber vaksinatører og har bedt Legemiddelverket oppheve den gjeldende
utleveringsbestemmelsen. I moderne forvaltning er det mindre tro på autorisasjon som virkemiddel
for å sikre at lover, forskrifter og retningslinjer blir fulgt og det er lite som skiller gul feber
vaksinering fra annen medisinsk virksomhet.
Legemiddelverket mener derfor at det ikke lenger er behov for en særskilt autorisasjonsordning for å
sikre at WHO sine krav til dokumentasjon ved gul feber vaksinasjon blir ivaretatt. Vi er enige i at
dette kan sikres gjennom Helsedirektoratets forslag til rundskriv, se faksimile av rundskrivet.
Dette vil innebære at alle leger med norsk autorisasjon som ønsker det, kan foreta
gulfebervaksinasjon.
Dersom kravet til autorisasjon fjernes, vil behovet for en utleveringsbestemmelse falle bort.
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Faksimile av forslag til rundskriv:
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Offentlig høring
Forslaget til opphevelse av utleveringsbestemmelsen sendes nå ut på høring. Vi ber om at alle
høringssvar merkes med vår referanse 18/08684.
Høringsfrist 15. januar 2019
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Statens legemiddelverk
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