
 
 
 

 

 

 
 
 

Høringssvar –forslag til endring i liste over legemidler som kan omsettes 
utenom apotek  
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Høringssvar – forslag til endring i liste over legemidler som kan omsettes 
utenom apotek   
Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) viser til deres brev av 29.06.20118 og takker 
samtidig for anledning til å uttale seg om de foreslåtte endringene.  
 
Generelt mener Farmaceutene at man best sikrer riktig legemiddelbruk ved utlevering av 
legemidler på apotek, der pasienten har mulighet til å stille spørsmål, samt få veiledning 
knyttet til sin legemiddelbruk av helsepersonell med legemiddelkompetanse. Samtidig har 
Farmaceutene forståelse for at det er et ønske om å øke tilgjengeligheten til visse legemidler. 
  
Til beslutningen om å ta opp amylmetakresol, 2,4-diklorbenzylalkohol i LUA-ordningen har 
vi en kommentar til formuleringen: «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 osv.». Her 
stiller vi spørsmål ved hvor enkelt det er for pasienten å vurdere (om) effekten av 
halstablettene (har uteblitt).  
 
Vi støtter at nafazolin – som det ikke finnes finnes noen (sterke) medisinske argumenter for å 
øke tilgangen til gjennom LUA-ordningen, foreslås ikke inkludert i ordningen.  Risiko for 
reboundeffekt og for at øyedråpene kan maskere symptomer på alvorlige(-re) tilstander i øyet 
mener vi understøtter denne beslutningen.  
 
Videre støtter vi også at acetylsalisylsyre ikke tas inn i ordningen. Vi mener et preparat med 
en slik bivirkningsprofil ikke hører hjemme i LUA-ordningen. Uten muligheter til veiledning 
i valg av smertestillende i LUA-ordningen, ville man ved en inklusjon av acetylsalisylsyre gi 
et inntrykk av at produktet er likestilt med paracetamolprodukter. Paracetamol bør være 
førstevalg ved behandling av smerter og kan - i motsetning til acetylsalisylsyre- brukes av de 
fleste pasienter og samtidig med de fleste andre legemidler.  
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Norges Farmaceutiske Forening arbeider for riktig legemiddelbruk og for en høy faglig og yrkesetisk standard 
blant våre mer enn 4000 medlemmer. Farmasøyter er den gruppen autorisert helsepersonell med bredest 

ekspertise på legemidler. Vår legemiddelfaglige kompetanse dekker hele spennet fra forskning via produksjon, 
distribusjon og til klinisk bruk av legemidler 


