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HØRING AVSLUTTET - OPPDATERT LISTE OVER LEGEMIDLER SOM KAN 

OMSETTES UTENOM APOTEK 
 
Statens legemiddelverk har gjennomført den årlige gjennomgangen av listen over legemidler 

og selvvalgslegemidler som kan omsettes utenom apotek (LUA-listen).  Legemiddelverket 

har etter denne gjennomgangen besluttet at følgende endringer gjøres gjeldende fra 1. 

februar 2016 i utvalget av legemidler som kan selges utenom apotek (LUA-listen): 
 
Legemidler som tas inn i ordningen: 
 
 

 Ibuprofen pulver 200 mg, opp til 20 doseposer (ikke selvvalg) tas inn i 

ordningen:  

Legemiddelverket vurderer at ibuprofen pulver har samme risikoprofil som 

ibuprofen kapsler og tabletter som allerede står på LUA-listen, og dermed kan tas inn 

i ordningen på samme grunnlag. I høringsuttalelsen fra Apotekforeningen 

argumenteres det med at økning i antall legemiddelformer av ibuprofen i LUA 

tilrettelegger for økt bruk av ibuprofen. Legemiddelverket kan ikke se at det finnes 

data som støtter en slik antagelse.  

 Ibuprofen mikstur 20 mg/ml, flasker opp til 100 ml (ikke selvvalg) tas inn i 

ordningen: 
I følge høringsuttalelsen fra Apotekforeningen etterspør foreldre ofte informasjon om 

valg mellom legemidler og riktig dosering ved kjøp av smertestillende til barn. 

Videre argumenteres det med at informasjonen i produktinformasjonen til ibuprofen 

mikstur om at dosering til barn under 10 kg skal gjøres av lege, må tolkes som et 

signal om at ibuprofen skal brukes med forsiktighet hos små barn.  Legemiddelverket 

mener at det ikke foreligger et generelt veiledningsbehov ved bruk av ibuprofen 

mikstur, og for de pasientene som ønsker veiledning ved valg av smertestillende 

legemidler er det mulig å kontakte lege eller kjøpe smertestillende på apotek. Det 

kommer tydelig frem i pakningsvedlegget at behandling av barn under 1 år skal skje i 

samråd med lege. For øvrig pekes det i høringsuttalelsen på generelle 

forsiktighetsregler for bruk av ibuprofen. Disse forsiktighetsreglene er ikke spesielle 

for bruk av ibuprofen mikstur hos barn, men generelle forsiktighetsregler som gjelder 
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for alle pasienter. Legemiddelverkets vurdering er derfor at det ikke har fremkommet 

tungtveiende argumenter som tilsier at Legemiddelverkets opprinnelige vurdering 

endres.  

 

 Ulipristalacetat 30 mg, 1 tablett (ikke selvvalg) tas inn i ordningen: 
I høringsuttalelsen fra Apotekforeningen argumenteres det for at det er behov for 

veiledning i apotek på grunn av ulike råd for bruk av levonorgestrel og 

ulipristalacetat på områder som tid for inntak, amming og påvirkning på annen 

hormonell prevensjon. Legemiddelverket mener at pakningsvedlegget og merkingen 

gir tilstrekkelig informasjon til at disse legemidlene kan brukes riktig. Effekten av 

nødprevensjon avhenger av raskt inntak og det er derfor svært viktig med god 

tilgjengelighet. Ulipristalacetat tas derfor inn i LUA-ordningen.  

 Paracetamol 500 mg granulat i opp til 20 doseposer (ikke selvvalg) tas inn i 

ordningen: 
Legemiddelverket mener det ikke er vist at salg av paracetamol i butikk fører til flere 

alvorlige forgiftninger eller dødsfall. Legemiddelverkets synspunkter er oppsummert 

i en kommentarartikkel i Tidskrift for Den Norske Legeforening (Tidsskr Nor 

Legeforen 2015; 135:316 – 7). Legemiddelverket kan ikke se at det er spesielle 

risikofaktorer knyttet til denne legemiddelformen sammenlignet med de som allerede 

finnes i LUA-ordningen.  

 

 Terbinafin gel, hudspray, krem, liniment, alle reseptfrie (selvvalg) tas inn i 

ordningen: 
Ingen av høringsuttalelsene har kommentert spesifikt på forslaget om å ta inn 

terbinafin i LUA-ordningen. Det gjøres derfor ingen endring i forslaget fra 

Legemiddelverket. 

 
Legemidler som ikke tas inn i ordningen: 
 

 Diklofenak gel 11,6 mg og 23,2 mg, Diklofenak medisinert plaster (140 mg: 
Legemiddelverket hadde i sitt opprinnelige høringsforslag foreslått å ta inn 

diklofenak gel og diklofenak medisinert plaster i LUA-ordningen. På grunn av den 

mulige risikoen for systemiske bivirkninger knyttet til lokale formuleringer av 

diklofenak har Legemiddelverket besluttet at diklofenak til topikal bruk ikke skal 

selges utenom apotek.   

 
Gjennomgang av LUA-listen 2016 
 
Legemiddelverket vil også i 2016 gjennomgå LUA-listen, og det gis mulighet til å komme 
med løpende innspill til endringer fra og med dags dato frem til 1.april 2016. 
Gjennomgangen i 2016 vil dermed skje etter følgende tentative tidsplan: 
 

 Det gis mulighet til å sende løpende innspill til endringer i LUA-listen frem til 

1.april 

 Legemiddelverket sender ut forslag om endringer på høring innen 1.juni 

 Høringssvar sendes Legemiddelverket innen 1.september 
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 Ny liste over vareutvalg fastsettes innen 1. oktober 

 Ny liste over vareutvalg trer i kraft 1. februar 2017 
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