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Høringssvar - Endringer i forskrift om omsetning mv. av visse
legemidler utenom apotek
Apotekforeningen viser til høringsnotat fra Statens legemiddelverk av 21. november 2019 med
forslag til endringer i forskrift om omsetning mv. av visse legemidler utenom apotek og forskrift
om legemidler.
Hvem kan selge LUA-legemidler?
Legemiddelverket foreslår å endre bestemmelsen i § 2 om hvilke virksomheter som kan selge
legemidler i LUA-ordningen. Det foreslås en begrensning til virksomheter som omsetter
næringsmidler. Dette er en endring fra nåværende krav om at virksomheten skal være
underlagt tilsyn fra Mattilsynet, men vi oppfatter at begrunnelsen for både nåværende og
foreslått løsning er å sikre at Mattilsynet har tilsynsansvar.
I høringsnotatet diskuterer Legemiddelverket videre problemstillingen å være både selger og
behandler på en måte som indikerer at det vil være akseptabelt at homøopater eller andre
behandlere som beslutter bruk av homøopatiske legemidler også kan opptre som selgere av slike
legemidler. I forslag til forskriftsendringer er det imidlertid ingen konkrete spor av en slik
endring. Apotekforeningen leser likevel forskriftsendringene slik at enhver som omsetter
næringsmidler, inkludert eventuelle homøopater, leger eller nettbutikker, også kan selge
homøopatiske legemidler. Det fremstår som meningsløst at en homøopat eller en nettbasert
spesialbutikk for homøopatiske legemidler «tvinges» til å ha næringsmidler i sitt vareutvalg for å
kunne omsette homøopatiske legemidler. Vi mener Legemiddelverket og departementet må
vurdere alternative løsninger for å sikre at Mattilsynet får tilsynsansvar for LUA-utsalg.
Apotekforeningens forståelse er for øvrig at apotek fortsatt vil ha leveringsplikt for homøopatiske
legemidler såfremt legemidlet er alminnelig tilgjengelig fra grossist.
Når det gjelder salg av legemidler til akvariefisk, legger Apotekforeningen til
grunn at Mattilsynet fører tilsyn med dyreforretninger og tilsvarende
nettbutikker som tillates å selge slike legemidler.
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Homøopatiske legemidler
Legemiddelverket utarbeidet i 2017 rapporten «Homøopatiske legemidler -Salg utenom
apotek». Apotekforeningen ga sine kommentarer til rapporten (vår ref. 17/ 4181-2) og konkluderte
slik: «Apotekforeningens samlede vurdering er at homøopatiske legemidler bør kunne tillates
solgt i LUA-ordningen».
Apotekforeningens prinsipielle vurdering er den samme i dag, at homøopatiske legemidler bør
kunne tillates solgt i LUA-ordningen.
Apotekforeningens vurdering baserer seg på at homøopatiske legemidler har så lavt innhold av
virksomt stoff at det i praksis ikke er risiko for utilsiktede virkninger eller overdosering. Det er
imidlertid et tankekors at homøopatiske legemidler ikke oppfyller de mest sentrale krav til
legemidler som kan selges i LUA, som krav om at:
•
•
•

den enkelte forbruker har tilstrekkelig mulighet til selv å diagnostisere symptomer og
tilstand og vurdere indikasjon for behandling, terapeutisk effekt og sikkerhet.
informasjon om bruk og sikkerhet er lett tilgjengelig på pakningen og i pakningsvedlegget.
opplysningene på pakning og pakningsvedlegg må anses tilstrekkelige for sikker bruk.

Forskriftens § 2 presiserer at naturlegemidler godkjent til bruk på dyr ikke er tillatt solgt i LUAordningen. Homøopatiske legemidler til bruk på dyr er ikke omtalt i høringsnotatet, hverken i
forhold til kjæledyr eller med tanke på bruk i økologisk landbruk (produksjonsdyr), jf. EUforordning No 2092/91.
Legemidler til akvariefisk
Når det gjelder forslagene knyttet til legemidler til akvariefisk, leser vi høringsnotatet som et
forsøk på å tilpasse regelverket slik at det gis lovlig tilgang til reseptfrie legemidler til akvariefisk.
Dersom utfordringen i dag er at leverandørene av disse legemidlene ikke søker
markedsføringstillatelse i Norge, burde det være tilstrekkelig å gjennomføre den foreslåtte
endringen i legemiddelforskriften § 2-2.
At legemidler i dag omsettes ulovlig gjennom dyrebutikker er ikke et argument for å åpne opp for
salg gjennom LUA-ordningen. Et raskt søk på nettet viser at de typiske legemidlene som tilbys fra
dyrebutikker til akvariefisk er til bruk mot sopp, bakterier, protozoer, innvollsmark og andre
parasitter. Prinsipielt kan det være betenkelig å forskriftsfeste at slike midler skal selges helt fritt
som i LUA. Dersom forslaget til ny bokstave i LUA-forskriften § 1 første ledd likevel
gjennomføres, er det derfor viktig at Legemiddelverket, via den foreslått «virkestofflisten»,
trekker opp en klar grense mot legemidler som brukes, ikke bare i annen veterinærpraksis, men
også i humanmedisin.
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