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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), og sendte den 6.juni 
2014 ut et forslag om endringer i LUA-listen på høring.  Legemiddelverket har etter denne 
gjennomgangen besluttet at følgende endringer gjøres gjeldende fra 1. februar 2015 i 
utvalget av legemidler som kan selges utenom apotek (LUA-listen): 
 
Legemidler som tas inn i ordningen: 
 
Glukosamin kapsler/tabletter, alle reseptfrie pakninger og styrker (selvvalg) tas inn i 
ordningen:  

 
Glukosamin ble også foreslått tatt opp på LUA-listen i 2011, men Legemiddelverket valgte 
den gangen å avvente opptak av glukosamin på grunn av kort erfaring med reseptfritt salg. 
Ettersom det har gått en periode på 3 år siden forrige vurdering, mener Legemiddelverket at 
preparatet nå er tilstrekkelig etablert i reseptfritt salg. I denne perioden har 
Legemiddelverket ikke blitt kjent med nye sikkerhetsdata som tyder på at det er knyttet 
spesiell bivirkningsproblematikk til reseptfritt salg av glukosamin.  
 
I enkelte av høringsuttalelsene pekes det på at glukosamin er kontraindisert hos 
skalldyrallergikere og har forsiktighetsregler ved bruk hos pasienter med diabetes, nedsatt 
nyrefunksjon, pasienter på kaliumkontrollert diett og interaksjoner med andre legemidler 
(inkludert warfarin). Legemiddelverket mener at kontraindikasjon ved skalldyrallergi ikke er 
komplisert eller omfattende, og dermed ikke i strid med § 6 d) i forskrift om omsetning m.v. 
av visse reseptfrie legemidler utenom apotek. Påvirkningen av glukosemetabolismen antas å 
være begrenset, og risikoen ved bruk av glukosamin hos velregulerte diabetikere vurderes å 
være liten (1) (2). I tillegg inneholder pakningsvedlegget råd til diabetikere om å snakke 
med lege og kontrollere blodsukkeret hyppigere i starten av behandlingen. Totalt sett mener 
derfor Legemiddelverket at risikoen er liten for alvorlige bivirkninger hos diabetikere.  
For de øvrige forsiktighetsreglene er det Legemiddelverkets vurdering at de er godt 
beskrevet i pakningsvedlegget, og at kravene i § 6 b) og c) i forskriften dermed er oppfylt. 
Interaksjon med warfarin kan være en bekymring. Samtidig er det tross utstrakt bruk av både 



 
    
 
10.10.2014  13/09145-24 Overvåkning/ Karen Marie Ulshagen  side 2 av 3 
 
 
 
glukosamin og warfarin, relativt få rapporter om interaksjon mellom glukosamin og 
kumariner, og interaksjonen antas derfor å være sjelden (3). Interaksjon med warfarin er 
heller ikke ukjent for andre reseptfrie legemidler, og det er lite som tyder på at risikoen for 
en slik interaksjon er større for glukosamin. Pakningsvedlegget for glukosamin inneholder 
informasjon om at pasienter som går på blodfortynnende legemidler skal ha oppfølging av 
lege ved oppstart og avslutning av behandling med glukosamin.  
 
Protonpumpehemmere (esomeprazol, lansoprazol og pantoprazol), alle reseptfrie 
styrker og pakninger (selvvalg) tas inn i ordningen: 
 
I høringsuttalelsene Legemiddelverket har mottatt uttrykkes det bekymring for 
langtidsbivirkninger ved bruk av protonpumpehemmere. Legemiddelverket er enig i at 
langtidsbruk bør følges opp av lege, men vurderer samtidig at risikoen for langtidseffekter 
ved salg utenom apotek reduseres av begrensningene i pakningsstørrelsene som tillates 
solgt. Videre inneholder også pakningsvedleggene for disse preparatene informasjon om at 
pasienten skal kontakte lege dersom de ikke har blitt bedre eller har blitt verre etter 2 ukers 
sammenhengende behandling. Det opplyses også om at preparatene ikke skal brukes 
sammenhengende i mer enn 4 uker uten avtale med lege.  
Omeprazol ble tatt inn i LUA-ordningen allerede i 2009, etter at Helse- og 
Omsorgsdepartementet hadde gitt sin tilslutning til Legemiddelverkets forslag om utvidelse 
av ordningen. Legemiddelverket kan ikke se at det er betydelige forskjeller på omeprazol og 
de øvrige reseptfrie protonpumpehemmerne, og er derfor av den oppfatning at disse kan tas 
inn i LUA-ordningen på samme grunnlag som omeprazol. 
 
Legemidler som ikke tas inn i ordningen: 
 
I høringsforslaget fra Legemiddelverket datert 6.juni 2014 ble det foreslått å ta inn 
paracetamol granulat i opp til 20 doseposer. I etterkant av dette har det fremkommet 
opplysninger om en økning i antall henvendelser til Giftinformasjonssentralen om 
forgiftninger med paracetamol. Legemiddelverket har ikke holdepunkter for å si at denne 
økningen skyldes økt bruk av resepfritt paracetamol solgt i LUA, men årsakene til økningen 
i antall henvendelser om paracetamolforgiftning er under diskusjon. Legemiddelverket vil i 
løpet av høsten arrangere et fagmøte i samarbeid med Giftinformasjonen hvor årsakene til 
denne økningen vil bli forsøkt belyst. Inntil dette temaet har blitt nærmere diskutert vil det 
ikke bli tatt inn flere formuleringer av paracetamol i LUA-ordningen. Paracetamol granulat i 
doseposer vil derfor ikke bli tatt opp i LUA-ordningen i denne omgang. 
 
 
 
Gjennomgang av LUA-listen 2015 
 
Legemiddelverket vil også i 2015 gjennomgå LUA-listen, og det gis mulighet til å komme 
med løpende innspill til endringer i LUA-listen fra og med dags dato frem til 1.april 2015. 
Gjennomgangen i 2014 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 2016 
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