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Propositionens huvudsakliga innehåll 
I propositionen rcdcl\'isas ett avtal mellan staten och Apoteksholaget AB om 

att bolaget fr.o.m. den 1juli1988 övertar huvudmannaansvaret för den gift

information, som lämnas från statens giftinformationseentral (GIC). Diir

med upphör GIC som statlig myndighet. Personalen erbjuds anstiillning hos 

bolaget. 

Regeringen har godkiint avtalet. 

-I propositionen fön:si<'is -vissa ;indringar i lagen ( 1980: 11) om tillsyn över 

hälso- och sjukviirdspersonalen m.fl. samt i sekretesslagen ( 1980: ](}0). Änd

ringarna innebiir att p.:rsonakn inom den av Apoteksbolaget AB övertagna 

särskilda giftinformationsverksamheten hiinförs till hälso- och sjukvtirdsper

sonalen och att den skall- p{1 motsvarande siitt som nu vid CilC - ha lagstad

gad tystnadsplikt niir det gäller dels enskildas hiilsotillstfö1d och personliga 

förhållanden. dels uppgifter fr{111 industrin och handeln 11m hestf111dsdelar 

m.m. i olika varor. 

I Rik.1dage11 /987i88. I sa111/. Nr /()/ 

Prop. 
1987/88: 161 



Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och 
sjukvårdspersonalen m.fl. _ 

Härigenom föreskrivs i frliga om lagen (1980: 11) om tillsyn över hälso
oeh sjukvårdspcrsonalen m.fl. 

dels att 1 ~ skall ha följande lydelse, 
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf. 6 b §,av följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

l § 
Med hälso- och sjukvårdspersonal avses i denna lag 
1. personal vid sjukhus eller andra inrättningar för vård av patienter som 

drivs av det allmiinna eller av enskilda med bidrag från det allmänna eller 
efter särskilt tillstfmd. 

2. den som i annat fall i egenskap av legitimerad yrkesutövare meddelar 
vård tit patit:nter eller tillhör personal som biträder en sådan yrkesutövare i 
vården, . 

3. personal inom sådan detaljhan
del med läkemedel för vilken giillcr 
särskilda föreskrifter. 

3. personal inom sådan detaljhan
del med läkemedel för vilken gäller 
särskilda föreskrifter och personal 
inom den särskilda gifti11formations
verksamhet som bedrh·s av Apoteks
bolaget Aktiebolag. 

4. andra grupper av yrkesutövare inom hälso- och sjukvården som skall 
omfattas av lagen enligt föreskrift av regeringen eller, efter regeringens be
myndigande. av socialstyrelsen. 

Vid tilliimpningcn av första stycket 2. jiimsWlls med legitimerad yrkesutö
vare den som enligt särskild föreskrift har motsvarande behörighet. 

6 h .li 
Den som tillhör eller har tillhört 

hälso- och .1jukvårdsper.rnnalen får 
inte obehörigen röja eller Il/nyttja så
dana uppgifter onr en viss varas till
verkning eller inne/ull/, som han har 
fått kiin11edo111 0111 i verksa111hete11 
och som· har liim11ats dit för all an
vändas som upp(rsning 0111 eller un
derlag för beha11dling eller annan lik
nande åtgärd. 

I det all111ä1111as verksa111het till
lämpas i stället bestiimme/sema i sek
retess/agen ( 1980: 100). 

Denna lag träckr i kraft den 1 juli 1988. 
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2 förslag till 

Lag om ändring i sekretesslagen ( l 980: I 00) 

Härigenom föreskrivs att 16 kap. 1 * sekretesslagen ( 1980: l!llJ) 1 skall ha 
följande lydelse. 

Nuvarande lydelse FöreslagC'n lydelse 

16 kap. 

I * 
Att friheten enligt 1 kap. I ~ tryckfrihetsförordningen att meddela och of
fentliggöra uppgifter i vissa fall är bcgriinsad framg<"ir av 7 kap. 3 * första 
stycket 1 och 2 samt 5 * 1 och 2 samma förordning. De fall av uppstitligt [1si
dosättande av tystnadsplikt, i vilka niimnda frihet enligt 7 kap. 3 ~ första 
stycket 3 och 5 * 3 tryckfrihetsförordningen i övrigt iir bcgriinsad. iir de diir 
tystnadsplikten följer av 

8. 6 -~ lagen ( 1980: 11) nm tillsyn 
över hälso- och sjukvårdspcrsonalcn 
m. fl. 

8. 6. 6 a och 6 b ~~ lagen 
( 1980: 11) om tillsyn över hiilso- och 
sjukvimlspersonalcn m. fl. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988. 

1 Lagen nmtryckt 1%8:9. 

I Riksdagen 1987!88. I sam/. Nr /(>/ 
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Socialdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammantriide den 17 mars 1988 

Närvarande: statsministern Carlsson. ordförande. och statsråden Sigurdsen. 

Gustafsson, Leijon, Hjelm-Wallcn. Peterson, Göransson. Dahl. 

R. Carlsson. Holmherg. Hellström. Johansson. Lindqvist. G. Andersson, 

Li\nnq,·ist. Thalen 

Föredragande: statsrådet Sigurdsen 

Proposition om överföring av verksamheten vid 
statens giftinformationsccntral till Apoteks
bolaget AB 

1 Inledning 

Statens giftinformationscentral (GIC) svari1r för information i akuta förgift

ningssituationer till allmänheten och till sjukvardsinrättningar. Upplysning

arna himnas på grundval av insamlad och bearbetad information om iimnens 

giftiga egenskaper. I informationsunderlaget ing;lr innehi11lsdeklarationer 

för kemiska produkter och uppgifter fr~in patientjournaler m.m. Industrin 

och handeln tillställer niimligen GIC frivilligt konfidentiell produktinforma

tion och sjukvärdande instanser förser GIC:s läkare med patientdata. GIC 

betjiinar hela landet. De flesta förfdgningarna kommer fdn allmiinheten. 

Här fullgi'\r Ci!C en viktig upplysningsv.:rksamhet. som i m<mga fall avlastar 

hälso- och sjukv{mlcn onödiga besök. Samtidigt kan allvarliga förgiftnings

fall genom GIC:s ri1dgirning komma snabbt under behandling. Iliirigenom 

kan bl.a. olika komplikationer förhindras ,l!enom en tidigt insatt medicinsk 

behandling. Verksamhetens tyngdpunkt ligger i besvarandet av kvalifice

rade medicinska frt1gestiillningar friin liikare. CiIC deltar ocksii i förebyg

gande arbete. undervisning och forskning. 

Socialstyrelsen iir chefsmyndighet för GIC. Centralen föresti1s av en över

läkare. 

GIC:s arbetsuppgifter och organisation framgar av förordningen 

( 1982:-l-l2) med instruktion för statens giftinformationscentral. 

GIC disponerar lokaler pit Karolinska sjukhusets onmfrle. 

Statskontoret bar redovisat resultatet av en organisalionsöversyn med an

ledning av regeringens uppdrag ät statskontoret att i samdd med socialsty

relsen se över GIC:s organisation (Stabkontorets rapport 1983:5-l). Stats

kontoret har framhitllit att den dominerande delen av GIC:s verksamhet iir 

en del av samhiillets h;ilso- och sjukviirdssystem. 

Regeringt>n har genom hölut den 17 december 1987 uppdragit i1t statens 

förhandlingsniimnd att utreda de organisatoriska föruts~ittningarna och utar

beta förslag till avtal med Apoteksbolaget AB i frf1ga om ett överförande till 

bolaget den l juli 1988 av verksamhe!L'n vid GIC. 
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Vid min anmiilan i budgetprnpnsitionen 1988 (prop. 1987/88: [()()bil. 7) av Prop. 1987/88: 161 
förslagsanslaget E 7. Statens giftinformationscentral anförde jag att utsik-

terna var goda att bolaget skulle kunna överta GIC:s verksamhet den I juli 

1988. Statens utgifter under anslaget skulle diirigenom upphöra. Med hiinsyn 

till att oförutsedda iivergångskostnader kunde intriiffa ansåg jag det emeller-

tid vara iindamiilsenligt att förslagsanslaget bibehölls under budgetiiret 

1988i89 genom att ett formellt belopp av 1 000 kr. togs upp. 

Jag anmälde att jag avsi\g att föresla regeringen att återkomma till riksda

gen under dren 1988 i frågan om giftinformationsverksamhetcn. Jag vill nu 

behandla denna friiga. 

2 Avtalet om GIC 
Statens förhandling:snämnd har med skrivelse den 8 mars 1988 överlämnat 

. avtal mellan staten och Apoteksbolaget AB om ändrat huvudmannaskap för 

GIC. Avtalet innebär att bolaget den l juli 1988 övertar huvudmannaskapet 

för GIC. Efter övertagandet skall bolaget svara för att giftinformations

centralen bedriver verksamheten i hurndsak i enlighet med vad som hittills 

giillt. Bolaget förhinder sig att ge centralen stiillning som en autonom enhet 

inom bolaget med i huvudsak de arbetsuppgifter som hittills gällt. Utrust

ningen och driftförnödenheterna vid G IC överli\ts utan vederlag till bolaget. 

Jag vill hiir inskjuta att utrustningen m.m. inte kan anses representera n;i

got ekonomiskt viirde av betydelse. N[tgot godkännande av riksdagen att av

hiinda staten denna egendom synes tfarför inte bchiiva inhiimtas av regering

en. 

I samband med bolagets övertagande av huvudmannaskapet för G IC den 

l juli 1988 upphör GIC sitsom statlig myndighet. 

Förklaring om risk för iivertalighet enligt de statliga trygghetsreglerna 

skall liimnas vid GIC. Enligt avtalet erbjuds emellertid alla arbetstagarna vid 

GIC an~tiillning hos bolaget. 

l:folaget övertar statens riittigheter nch skyldigheter vad giiller GIC:s han

tering av journalhandlingar. prnduktdeklarationer och andra handlingar 

inom verksamheten. Holagct förbinder sig diirvid att under minst samma 

grad av sekretess som för niirvarande giillcr hantera och lagra de kLlllfidenti

ella uppgifter. som liimnats eller kommer att liimnas till centralen. Uppgif

terna skall endast utnyttjas i centralens informationsverksarnhet. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om den principiella skyldighetei1 enligt 

* 3~ allmiinna arkivstadgan ( 1%1 :.'i90) att inom tre m{tnacler frirn myndighe

tens upphörande överhimna arkivhandlingarna till riksarkivet. De problem 

som kan uppkomma p{t grund av detta bör dock kunna lösas genom att kt1-

pior a\· handlingar tas för att utgöra underla!,! för den fortsatta r{tdgivningen 

eller genom att handlingar disponeras genom utläning frän riksarkivet. 

Alla inknmster (1ch utgifter för giftinformationsverksamheten som avser 

tiden före den l juli 191'1:1 tillkommer respektive faller pit staten. 

A \'!alet giiller under förbd1itll av att det godkiinns av regeringen och av 

styrelsen för Apnteksbolaget AB. 



Det ankommer pft regeringen att godkiinna avtalet för statens del. Rege- Prop. 1987/88:161 

ringen har p~i min föredragning godkiint avtalet denna dag. 

Det iir emellertid av största vikt att industrin och handeln iiven i fortsiitt

ningen skall kunna hysa fullsUindigt förtroende för att uppgifter som Himnas 

till giftinformationseentralen hehandlas konfidentiellt och enbart för sitt 

syfte, nämligen att ligga till grund för centralens rädgivning i vad avser be

handlingen vid eller förebyggandet av förgiftningsfall. Jag anser vidare det 

viktigt att patientjournaler skall kunna bli tillgängliga för centralens liikare 

även under apotcksbolagets huvudmannaskap. Som jag ser det erfordras 

vissa lagstiftningsi1tgiirder för att uppn[1 detta. 

!\lot denna bakgrund kommer jag att i det följande lägga fram vissa förslag 

om fö1dring av lagen ( 1980: 11) om tillsyn över hälso- och sjukvardspersona

lcn m.fl. och av sekretesslagen ( 1980: 100). 

3 Tillsyn och tystnadsplikt 

Mitt förslag: Personalen inom den siirskilda giftinformationsverksam

heten hos Apoteksbolaget AB skall vani hiilso- och sjukv~trdspersonal 
enligt lagen ( l 980: 11) om tillsyn i.iver hälso- och sjukv<'trdspersnnalen 

m.fl. (tillsynslagen). Det innebiir bl.a. att den skall st[1 tinder social

styrelsens tillsyn och ha tystnadsplikt. 

Tystnadsplikten skall gälla till skydd för dels uppgifter om enskildas 

hiilsotillst<1nd eller andra personliga förh[tllanden. dels uppgifter om 

en ·viss varas tillverkning eller innehäll. 

Förhandlingsnämndens förslag: 1-'iirhandlingsniimnden hiinvisar till att bo

laget klart deklarerat att de konfidentiella uppgifter. som har lämnats eller 

kommer att liimnas till centralen för giftinformatinnsverksamheten, skall 

hanteras och lagras under minst samma grad av sekretess som hittills gällt. 

Nitgon siirskilcl lagstiftning i iimnet föreslås inte. 

Skälen för mitt förslag: Som redan har framgMt föreslår jag att huvudrnan

naansvaret för giftinformationsverksamheten vid G IC skall övertas av Apo

teksbolaget AB. Personalen hos GIC skall erbjudas anstiillning i verksamhe

ten hos bolaget. GIC iir en myndighet med socialstyrelsen som chefsmyndig

het. Apoteksbolaget AB iir inte nftgon myndighet utan ett aktiebolag, iiven 

om staten iiger ett bestiimmande inflytande. Detta föranleder mig att ta upp 

frägan om tillsyn och tystnadsplikt. 

GIC:s verksamhet bestär främst i att famna sitdana upplysningar till all

mänheten och sjukvardsinriittningar som kan ge ledning för behandlingen av 

akuta förgiftningsfall eller förebygga sådana. 

Som underlag för informationsverksamheten förfogar Ci !C över en omfat

tande dokumentation. Bl.a. har GIC samlat in ett stort antal prod11k1beskril'-
11i11gar fr{m tillverkare och importörer. Årligen tillkommer 5- lll 000 nya be

skrivningar. De innehallermycket exakt information som liimnas frivilligt av 

tillverkarna och importörerna. Dessa uppgifter iir sekrctesskyddade hos ,6 



GTC enligt 8 kap. 12 § sekretesslagen ( 1980: 100). Sekrctesskyddet har ska- Prop. 1987/88:161 
pats för att vara en garanti för att uppgifterna inte kommer konkurrenter 

eller andra obehöriga till del. 

GIC samlar också in idcntifierbarajo11ma/11ppgifter från sjukrården (slut

anteckningar om förgiftningsfall ). Dessa journal uppgifter iir sekretesskyd

dade både hos sjukvården och GIC enligt 7 kap. 1 § sekretesslagen. 

GIC för vidare egna anteckningar vid förfrågningar. Även sådana identifi

erbara uppgifter iir sekretesskyddade enligt 7 kap. I §sekretesslagen. 

Dokumentationen och dess bearbetning samt informationsverksamheten 

handhas inom GIC av läkare och apotekare samt deras bitriidcspersonal. 

Detsamma förutsätts för verksamheten när den tas över av Apoteksbolaget 

AB. Socialstyrelsen iir som nämnts för närvarande chefsmyndighet för GIC. 
Till hälso- och sjukv:'trdspersonal enligt tillsynslagen hör redan liikare i vård

verksamhet samt apotekare och receptarier. verksamma inom bolagets de

taljhandel med Hikemedel. Det innebär att de i denna yrkcsutövning står un

der socialstyrelsens tillsyn. 

Mot denna bakgrund finner jag det naturligt att iindra tillsynslagcn så att 

den omfattar även personalen inom den siirskilda giftinformationsvcrksam

hct som skall bedrivas av Apoteksbolaget AB. 1-Hirför talar dessutom förhål

landet att denna personal. liksom för närvarande den hos GIC. skall bitriida 

vårdverksamhctcn inom hiilso- och sjukv{1rdcn med upplysningar. 

Eftersom bolaget inte är n{1gon myndighet blir sekretesslagens regler inte 

tillämpliga på dess blivande giftinformationsvcrksamhct. För personalen vid 

giftinformationscentralen kommer emellertid med mitt förslag att giilla den 

tystnadsplikt som föreskrivs i 6 * tillsynslagen för uppgifter om enskildas hlil

sotillsttmd och andra personliga förhallanden. En skadeprövning enligt sek

retesslagen torde ge till resultat att behövliga uppgifter kan liimnas till giftin

formationsccntralcn frim hiilso- och sjukv~1rden, eftersom uppgifterna åtnju

ter samma sekretcsskydd diir. 

Det frivilliga uppgiftslämnandet från industrin och handeln av produkt

beskrivningar är en grundval för giftinformationsverksamhetcn. Bolaget har 

i avtalet med staten förbundit sig att behandla uppgifterna avskilt och konfi

dentiellt och endast utnyttja uppgifterna i den siirskilda giftinformations

verksamhctcn. Jag utgftr ifr<'tn att det ligger i uppgiftsliimn<lrnas intresse att 

iiven fortsiittningsvis hist[t med produktbeskrivningar. H:irigenom kan för

giftningsolyckor förhindras. Jag anser det emellertid befogat att i lag före

skriva tystnadsplikt för personalen till skydd för dessa uppgifter. s[1 att de 

inte obehörigen far lämnas ut från den siirskilda giftinformationsverksamhe

ten, vare sig till verksamhet utanför bolaget eller till annan verksamhet inom 

bolaget. Det hiir ske genom en ny bcstiimmelse i tillsynslagen. Den kan ut

formas efter mönster av 8 kap. 12 ~sekretesslagen jämförd med 6 *tillsyns

lagen. I likhet med vad som giiller för dessa sekretess- och tystnadspliktsreg

ler bör den nya tystnadspliktsbesUimmelsen giilla framför meddelarföhcten. 

Därför föreslär jag också en lindring i 16 kap. 1 *sekretesslagen. 
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4 Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag nu har anfört har det inom socialdepartementet upp
r;ittats förslag till 

1. lag nm iindring i lagen ( l LJ80: 11) om tillsyn iiver hiilso- och sjukvitrds
personakn m. fl.. 

2. lag 0111 iindring i sekretesslag.en ( 1980: 100). 

Förslagct under 2. har uppriittats i samritd med chefen för justitiedeparte
mentet. 

Lagförslagen hör till lagr{1dets granskningsomritlk. \kd hiinsyn till försla

gens beskaffenhet anser jag att lagr~1dets hi.\rande skulle sakna betydelse. 

5 Specialmotivering 

5.1 Förslaget till lag om Lindring i lagen ( 1980: 11) om tillsyn 
över hLilso- och sjukvardspersonalcn m.fl. 

I * 
Till den hiilso- och sjukvimlspersonal. som omfattas a\· tillsynslagen. har 
hiinfiirts ocksi1 personalen inom den siirskilda giftinformations\·erksamhet 

som skall bedrivas av ApoteksbtJlaget AH (jfr. den allmiinna motiveringen). 

Det innehiir att personalen i sin yrkesutövning stiills under socialstyrelsens 
tillsyn samt blir underkastad tillsynslagens bestiimmelser i iinigt om bl.a. 

tystnadsplikt och ansvar. Ang[tende den niirmare innebörden av tillsynsla

gens bestämmelser kan hii1wisas till friimst prop. l 978f7lJ:22tJ llCh 
SoU 1979-'811: 16. 

I fritga om tystnadsplikt giillcr (1 och (1 a ~~ tillsynslagL'n samt dL"n nya be
stiimmelsen i 6 b ~. 

I K kap. 12 * fiirsta stycket sekrt'!esslagen finns föreskri\'Ct um sekretess i 
myndighets verksamhet med giftinfl1rmation a\·se.:·nde hiilsL>- och sjukdtrd. 
Hestiimrm:lsen i sekr~·tesslagen ger skydd !tt s[tdana uppgifter nm en varas 

tillverkning eller innehall som liimnas till informatil1nscentraler uch sjuk

v{mlsinriittningar. Den iir avsedd att \'ara en garanti för att uppgifterna inte 

kommer konkurrenter eller andra pbehöriga till del. N!tgon iindring i sekre

tesslagcn i denna del fiireslt1s inte utan bestiimmclsen kommer alltjiimt att 
g;illa i s;·1dan verksamhet lws mvndighet. Uppgifterna blir allts~t fortfarande 

skyddade enligt 'ckretesslagen hos de allmLinna sjukv;hdsinrättningar diir de 

utnyttjas i siirskilda behandlingssituationer. 

Den nya paragrafen. 6 b *. i tillsynslagen iir a\'sedd att ge ettniubvarande 
skydd för uppgifterna utanför myndighetsomr<"idet. niimligen niir de liimnats 
till den siir,kilda giftinformatiunS\'erksamhet sum skall bedri\'as av Apoteks
bolaget AU. 

Den generella a\'fattningen f;'1r till fiiljd att tystnadsplikten kommer att 
gLilla iiven fi.ir annan enskild hiilsn- t>L'h sjuk\·imlspersonal som för uppgif
terna för angivet Lindam;.il. 

Prop. 1987/88:161 



I likhet med andra tystnadspliktsbestiimmcber fiir t•nskilda (jfr bl.a. (1 ~) Prnp. llJl-:7/88: 161 
har här anviints ett nbehiirighetsrek\'isit. Efll'rsom tystnadsplikt~bestiim111el-

sen har motsvarighet i sekretesslagen kan det te sig naturligt att vid tolk-

ningen av obehörighetsrehisitet 'iika viss ledning i bl.a. det skadcrl'k\'isit 

som finns i sekretesslagen. S<'1dan tolkningshj;ilp har rt'kommenderats vid ti-

digare motsvarande lagstiftningstillf~illen (jfr prnp. JlJ7lJi80:8U s. 46 •Kh 
prop. 1980/81 :28 s. 23). 1 analogi med vad som g;illcr enligt sekretesslagen 

om sekretess mellan olika ve1:ksa111hetsgrL'nar inom en myndighet. niir de tir 

att betrakta som sjiih·stih1diga i förhi1llande till varandra. bör den föreslagna 

tystnadsplikten medföra hincler fiir personalen i den s;irskilda giftinforma-

tionsverksamheten att I;imna uppgifter om \'arors till\'erkning eller inneh~ill 

till annan verksamhet inllm bolaget. Med h;insyn till dL't nu sagda biir man i 

sak nii en niira iiverensstiim111else mellan tystnadsplikten for offentliga funk-

tioniirer och enskilda. 

Den nya tystnadsplikten iir liksom de befintliga i (1 nch h a ~~ tillsynslagen 

sanktionerade med straffansvar enligt 211 kap. 3 ~brottsbalken. 1 detta sam
manhang kan erinras om att deswtnm bolaget i <l\'talet med staten har Magit 

sig att behandla uppgifterna a\'skilt och konfidentiellt s<'t att de endast utn~·tt

jas i den avsedda giftinformations\Trksamheten. En anstiilld hos bolaget kan 

allts{1 drabbas ocksii av sanktillner frim bolaget, om han bryter sin tystnads

plikt. 

5.2 Förslaget till lag om ändring i sekretesslagen 
( J 980: I 00) 

I 16 kap. I * punkten 8 har <1 a och 6 b ** tillsynslag.en lagts till uppräk
ningen av de tystnadsplikter som har företriide framför medcklarfriheten. 

lfarigenom blir skyddet för uppgifter som liimnats a\' anmiilare m.fl. resp. 

skyddet för uppgifti:r om varor som liimnats till giftinformationsverksamhet 

detsamma in!lm allmän och enskild verksamhet. Motsvarande bestiimmclser 
i sekretesslagen, 7 kap. 6 s resp. 8 kap. 12 *första stycket. <'1terfinns niimli
gen i punkten 3. '.\låg!lt skäl att giira saklig skillnad för de tvii sektorerna i 
denna del kan inte anses föreligga . 

. i\ndring i I() kap. I * sekretesslagen har fl\reslagits riksdagen ti\·en i 
pr!lp. llJ86i87: 151 (lagförslag 4), van·id iindringen har föreslagits tr;ida i 

kraft den I januari I lJ8<J. Fiirc\·arande iindring föreslits triida i kraft den 

1 juli l lJ8X. De föreslagna iindringarna fär lfönpligen samordnas under riks

clagsbehandlingen. 

6 Hemställan 
.Jag hemstiiller att regeringen 

dl'ls föresl;'1r riksdagL~n att anta förslagen till 

I. lag om iindring i lagen ( I lJXll: 11) !lm tillsvn i"ivcr h;ilso- och 'juk
\'imlspersonalen m.fl .. 

2. lag om iindring i sekretesslagen ( llJXO: ltlll). 



dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört i di:t föreg<i- Prop. 1987/88: 161 

ende om överlämnande av huvudmannaansvan:t för verksamheten vid sta-

tens giftinformationscentral till Apnteksbolaget AR. 

7 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överviiganden och beslutar att 

genom proposition förelägga riksdagen vad föredraganden har anfört fiir de 

atgärder och det änclamäl som föredraganden har hemstiillt om. 
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