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Høringsinnspill legemiddelforskriften 

Viser til høringsnotat om forslag til endringer i legemiddelforskriften kapittel 13 og legemiddelverket 

sitt høringsbrev av 1/10 2018, deres ref 17/06387-19. 

Norsk Forening for Assistert Befruktning (NOFAB) er interesseforeningen for alle som jobber med 

assistert befruktning i Norge. NOFAB har omkring 200 medlemmer med ulik utdannelsesbakgrunn. 

Blant våre medlemmer finnes leger, sykepleiere, biologer, bioingeniører og merkantilt personale.  

De fleste av landets avdelinger for assistert befruktning er små enheter med under 20 ansatte. I disse 

enhetene foregår det utstrakt lagarbeid til de ufrivillig barnløse pasientenes beste. Selv om alle 

faggrupper har sine spesifiserte oppgaver, er det laget som helhet som står for oppfølging av 

pasientene. Dette betyr blant annet at legene er involvert i arbeidet som biologene og 

bioingeniørene utfører på fertilitetslaboratoriene. Motsatt spiller biologene og bioingeniørene en 

naturlig rolle i deler av den medisinske oppfølgingen av pasientene. Et eksempel er vurderingen av 

om pasienten er best tjent med å fryse alle befruktede egg, eller med å sette ett eller flere tilbake i 

livmoren i dagene etter egguttak. Et lignende samarbeide finnes mellom sykepleiere og merkantilt 

personale, der tett oppfølging og årvåkenhet for pasientens ve og vel underveis i behandlingen er en 

felles oppgave som personale med ulik fagbakgrunn hjelper hverandre i gjennomføringen av.  

Et slikt tett lagarbeid fører til at kompetanseheving og kursvirksomhet gjerne skjer på møter der det 

overordnede temaet er assistert befruktning. En del av disse møtene arrangeres av firma som 

reklamerer for legemidler, noe som ekskluderer de i forskriften ikke nevnte grupper helsepersonell 

så som biologer, bioingeniører og merkantilt personale på fertilitetsavdelingene.  

NOFAB sitt innspill til høringsnotatet dreier seg dermed om punkt 2.2.2.3, spesielt side 13, om at det 

«tidligere var mulig for MT-innehaver å søke unntak for faggrupper/personer som ikke var omfattet 

av helsepersonelldefinisjonen i legemiddelforskriften kapittel 13 for å kunne delta på 

reklamemøter».  

NOFAB ønsker at legemiddelverket i sitt forslag til endring i §13-1 innarbeider en mulighet for 

gjeninnføring av slikt unntak. Siktemålet er at avdelingene for assistert befruktning kan dra 

ytterligere nytte av kompetanseheving og kursvirksomhet ved å involvere flere faggrupper. 

Med vennlig hilsen  

………(sign)…………………….. 

Hans Ivar Hanevik, styreleder NOFAB.  
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