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Høring: Forlag om endringer over legemidler som kan omsetter utenom 
apotek (LUA)  

 

 
 
Farmasiforbundet organiserer ca. 3500 apotekteknikere, er autorisert 
helsepersonell og utgjør den største yrkesgruppen i apotek.  
Vi har mottatt nevnte høring og benytter anledningen til å komme med våre betraktninger. 
 
 
Legemiddelverket gjennomgår årlig listen over legemidler som kan omsettes  
utenom apotek (LUA-listen).  
I forbindelse med årets gjennomgang har Legemiddelverket foreslått følgende tillegg i 
listen: 

 Diklofenak gel 11,6 mg og 23,2 mg  

Å innføre et bredere sortiment av legemidler som har en overlappende bruksområde i LUA 
vil etter farmasiforbundet sitt skjønn øke behovet for råd og veiledning. 
LUA utsalgsstedene har som kjent ikke adgang til å gi råd og veiledning, og 
Farmasiforbudet mener derfor at faren for feilbruk vil øke i trå med utvidet register av ulike 
legemidler og legemiddelformuleringer.  
Farmasiforbundet mener at det er viktig å ta en gjennomgang av den totale 
tilgjengeligheten av diklofenakpreparater isteden for å tilføre listen nye.  

Farmasiforbundet mener at diklofenak til bruk på huden ikke er egnet til salg i LUA – 
ordningen og Farmasiforbundet kan derfor ikke støtte ytterligere utvidelse av sortimentet.  

 
Farmasiforbundet oppfordrer Legemiddelverket til å legge til rette for en uavhengig 
evaluering av Lua- ordningen for å se om ordningen svarer til LUA`s opprinnelige formål.  
Det er Farmasiforbundets oppfatning at befolkningens holdninger og respekt til legemidler i 
negativ forstand har endret seg i takt med tilgjengeligheten.  
Legemiddelverket trekker selv frem legemiddelet Imodium som også finnes tilgjengelig til 
salg i LUA som et legemiddel man skal være oppmerksom på.  
 
I Dagens Medisin 12/2016 kan vi lese overskrifter som ;  
«Diaremedisin kan gi alvorlige hjerteproblemer» og at overforbruk av medikamentet 
Imodium (loperamid) kan i verste fall ha døden til følge. 



SLV oppfordrer helspersonell til å informere alle kunder som kjøper Imodium om å 
informere om risikoen ved feilbruk og interaksjoner med andre legemidler. Denne 
informasjonen kan som kjent ikke gis ved salg i butikk.  
Ny viten og forskning må tas med i betraktningen når man vurderer listen over legemidler 
som kan omsettes utenfor apotek. På lik linje som legemidler vurderes inn er det også 
nødvendig å vurdere om listen skal reduseres. Loperamid er et godt eksempel på dette.  
 
 
 
Med vennlig hilsen Farmasiforbundet 

     
Irene Hope 

Forbundsleder 

irene.hope@parat.com 

 

Telefon 95 80 07 66 


