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HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I LISTE OVER LEGEMIDLER SOM KAN OMSETTES UTENOM 
APOTEK 
 
Statens legemiddelverk fastsetter hvilke legemidler som kan omsettes under ordningen med salg av 
legemidler utenom apotek, jf. § 6 i forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler 
utenom apotek. Legemiddelverket foreslår at følgende endringer gjøres gjeldene fra 1.februar 2019 
i utvalget av legemidler som kan selges utenom apotek (LUA-listen). 
 
Forslag til endring i LUA-listen: 
 

 Amylmetakresol, 2,4-diklorbenzylalkohol 0,6 mg/1,2 mg sugetablett 24 stk tas inn i 
ordningen  

 
Kombinasjonen amylmetakresol og 2,4-diklorbenzylalkohol brukes til lindring av sår hals hos voksne 
og barn over 6 år, og omsettes i Norge under handelsnavnet Solvivo. Dette legemidlet har vært 
tilgjengelig i reseptfritt salg i apotek siden februar 2016.  
Tilstanden sår hals kan enkelt vurderes av pasienten selv og vurderes som egnet til egenomsorg 
uten behov for veiledning fra farmasøyt. Ved uteblitt effekt etter 2 dagers behandling, eller 
symptomer som høy feber, hodepine, kvalme eller oppkast skal pasienten i henhold til 
informasjonen i pakningsvedlegget oppsøke lege. Manglende effekt og de nevnte symptomene kan 
identifiseres av pasienten selv uten veiledning fra farmasøyt. Preparatet er i likhet med alle andre 
legemidler kontraindisert ved allergi overfor innholdsstoffene. I tillegg er legemidlet kontraindisert 
hos barn under 6 år og hos pasienter med intoleranse overfor visse sukketyper som maltitol eller 
isomalt. Disse kontraindikasjonene vurderes ikke som spesielt kompliserte og mulig for pasienten å 
selv forstå uten veiledning fra farmasøyt. For pasienter som ikke vet at de er allergiske mot 
legemidlet eller har intoleranse for visse sukkertyper vil dette uansett ikke kunne identifiseres 
gjennom veiledning i kjøpsøyeblikket. Hypersensitivitetsreaksjoner som omfatter utslett, svie, kløe 
og hevelse i munn eller svelg er den eneste bivirkningen som er oppført i preparatomtalen for 
Solvivo. Dette er en svært sjelden bivirkning som ikke kan forebygges gjennom veiledning fra 
farmasøyt, og risikoen for å få en slik reaksjon vil være lik uavhengig av om preparatet selges i 
apotek eller butikk. Preparater med samme innholdsstoffer er tillat solgt utenom apotek i Sverige 
og Danmark.  
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På bakgrunn av dette foreslår Legemiddelverket at amylmetakresol, 2,4-diklorbenzylakohol (0,6 
mg/1,2 mg) sugetabletter tas inn i LUA-ordningen. 
 
Forslag til endring i listen som ikke tas til følge 
 

 Nafazolin øyedråper, 0,12mg/ml (10 ml) tas ikke inn i ordningen 
 
Nafazolin øyedråper er et reseptfritt legemiddel til bruk hos pasienter over 12 år ved lett rødhet og 
mild irritasjon i øynene. Legemidlet markedsføres under handelsnavnet «Cleye» i Norge og har vært 
i salg uten resept i apotek siden mars 2016. De fleste årsaker til røde øyne er milde og krever ikke 
behandling. Enkelte ganger kan også røde øyne være et symptom på mer alvorlige tilstander, 
imidlertid vil slike alvorlige tilstander ofte også ha andre symptomer som smerter, synsforstyrrelser 
eller lysskyhet som nafazolin vil ha begrenset effekt på. Pakningsvedlegget for nafazolin inneholder 
informasjon om at pasienten må oppsøke lege etter 24 timer ved manglende effekt eller forverring 
av tilstanden. Ved symptomene på alvorlige tilstander inneholder pakningsvedlegget informasjon 
om at pasienten må avslutte behandlingen og oppsøke lege. Det er enkelte rapporter om 
«rebound»-effekt ved overforbruk eller langvarig bruk, men generelt er det rapportert få 
bivirkninger for legemidlet.  
Preparatet er kontraindisert ved tilstander som forhøyet trykk i øyet (f.eks. ved grønn stær og 
glaukom) og ved skader på hornhinnen eller betennelse i regnbuehinnen. Feilbruk av preparatet 
ved disse tilstandene kan potensielt ha store konsekvenser for pasienten. Den reseptfrie 
indikasjonen ved lett rødhet og mild irritasjon i øynene er en indikasjon hvor det ikke er viktig med 
akutt behandling, det er derfor ingen sterke medisinske argumenter for å øke tilgangen til dette 
legemidlet gjennom LUA-ordningen. Ved kosmetisk bruk mot røde øyne kan det også potensielt 
være en risiko for overforbruk av preparatet som vil være uheldig.  
Til tross for at tilgjengelige data tyder på at risikoen er lav, må de potensielt alvorlige 
konsekvensene som kan oppstå ved feilbruk veie tungt. Legemiddelverkets vurdering er derfor at 
preparatet ikke tas inn i LUA-ordningen før man har mer erfaring fra reseptfritt salg i Norge, eller 
fra salg utenom apotek i de andre nordiske landene. Inntil slik erfaring foreligger er det ønskelig at 
pasientene ved kjøpstidspunktet har mulighet til å få informasjon fra farmasøyt i apotek om 
kontraindikasjoner og at preparatet er til korttidsbehandling. Dette vil kunne bidra til å redusere 
risikoen for feilbruk og overforbruk av nafazolin øyedråper. Legemiddelverket foreslår derfor at 
nafazolin øyedråper ikke tas inn i LUA-ordningen. 
 

 Acetylsalisylsyre 500 mg opp til 20 tabletter tas ikke inn i ordningen 
 
Acetylsalisylsyre er et velkjent legemiddel som er godkjent til reseptfri bruk hos barn over 12 år ved 
korttidsbehandling av milde til moderate smerter og hos voksne over 18 år mot feber ved 
forkjølelse og influensa. Paracetamol og ibuprofen selges utenom apotek med lignende 
bruksområder, acetylsalisylsyre er imidlertid ikke førstevalgsbehandling ved smerter, og brukes i 
langt mindre grad ved smertetilstander enn paracetamol og ibuprofen. På grunn av større risiko for 
bivirkninger ved bruk av acetylsalisylsyre er dette en ønsket utvikling. Det er derfor ikke ønskelig å 
øke tilgjengeligheten, og dermed bruken av acetylsalisylsyre på bekostning av paracetamol og 
ibuprofen. Pasienter som ønsker å kjøpe acetylsalisylsyre bør ha tilgang på veiledning fra farmasøyt, 
for å få informasjon om førstevalgspreparater med bedre bivirkningsprofil. Legemiddelverket 
foreslår derfor at acetylsalisylsyre ikke tas inn i LUA-ordningen.  
 
Kommentarer til forslaget 
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Legemiddelverket vil offentliggjøre den oppdaterte LUA-listen innen 1.november 2018. Den nye 
LUA-listen vil tre i kraft fra 1.februar 2019.  
 
Legemiddelverket ber om at kommentarer til den foreslåtte endringen sendes til 
post@legemiddelverket.no innen fredag 28.september 2018. Det gjøres oppmerksom på at 
høringsuttalelsene vil bli publisert på Legemiddelverkets nettsider.  
 
 
Vennlig hilsen 
Statens legemiddelverk 
 
 
 
Margrethe Sørgaard (e.f.) 
Enhetsleder 

Gunnar Rimul 
Seniorrådgiver 
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