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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 som 
kan omsettes utenom apotek (LUA-listen).  Legemiddelverket har besluttet at følgende endringer 
gjelder fra 1. februar 2018:  
 

1. Medisinsk kull tas inn i ordningen fra 1. februar 2018 forutsatt at pakningsvedlegget 
oppdateres med følgende informasjon: «Giftinformasjonen (22 59 13 00) bør kontaktes ved 
forgiftning uansett om medisinsk kull benyttes eller ikke.» 
Kan plasseres i selvvalg. 

 
2. Acetylcystein200 mg, inntil 25 brusetabletter tas inn i ordningen fra 1. februar 2018.  

Kan plasseres i selvvalg.  
 
Bakgrunn:  
 
Følgende legemidler var foreslått tatt inn i ordningen: 
 
Medisinsk kull (ATC-kode A07B A01) 
Medisinsk kull brukes som førstehjelp ved forgiftning, mot diaré (f.eks. ved omgangssyke), 
matforgiftning o.l. Dette er tilstander som oppstår akutt og det er ønskelig med enklere 
tilgang til kullpreparater. Preparatene og bruksområdet er godt kjent etter mange år på 
markedet som reseptfritt legemiddel. Bivirkninger er beskjedne.  
 
 Acetylcystein 200 mg brusetabletter, inntil 25 brusetabletter (ATC-kode R05C B01) 
Reseptfrie pakninger er godkjent for korttidsbehandling ved seigt slim i luftveiene hos voksne 
og barn over 6 år. Legemidlet har vært tilgjengelig i en årrekke og bruksområdet er egnet for 
selvdiagnostisering. 
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Andre forslag 
Noen preparater som i dag er inne i ordningen var foreslått flyttet ut av selvvalgsområdet og til 
andre, helserelaterte varegrupper. Bestemmelsene i forskriften om plassering av legemidler i 
selvvalg er absolutte vilkår. Det er altså ikke anledning til å plassere legemidlene på en annen 
måte enn det som framgår av forskriften og det er følgelig heller ikke hjemmel for å søke om 
unntak fra denne bestemmelsen. Søknad om endret plassering ble derfor avvist. 
 

 
Mottatte høringssvar  
 
Norges Farmaceutiske Forening  
Medisinsk kull – inn i ordningen under forutsetning av at pakningsvedlegget endres for å gi 
informasjon om viktigheten av å kontakte Giftinformasjonssentralen ved forgiftninger.  
Acetylcystein – ikke kommentert. 
 
Farmasiforbundet 
Medisinsk kull – støtter forslaget 
Acetylcystein – støtter ikke endringsforslaget grunnet behov for informasjon om forsiktighetsregler, 
ikke akutt behov for preparatet.  
  
Apotekforeningen 
Støtter ikke forslagene; 
Medisinsk kull – reduserer effekten av mange viktige legemidler (p-piller trekkes fram), salg av 
medisinsk kull bør ledsages av informasjon 
Acetylcystein - ikke indisert til barn eller gravide og ammende, interaksjoner med andre legemidler.  
 
Det helsevitenskaplige fakultet UiT 
Acetylcystein – bør ikke inn i ordningen fordi det ikke anbefalt til barn, har svak 
effektdokumentasjon, GI-bivirkninger 
Medisinsk kull – ikke kommentert 
 
Helsedirektoratet 
Ingen merknader 
 
Det odontologiske fakultet, UiO  
Støtter forslaget 
 
Legemiddelindustriforeningen 
Støtter forslaget 
 
COOP Norge 
Ingen merknader 
 
 
Legemiddelverkets begrunnelse etter høringen 
 
Vi kan ikke se at folk flest trenger veiledning før bruk av de preparatene som ble foreslått inntatt i 
ordningen denne gangen. Pasienter som ønsker veiledning ut over det pakningsvedlegget gir, kan 
handle på apotek eller kontakte lege. 
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Medisinsk kull tas inn i ordningen fra 1. februar 2018 forutsatt at pakningsvedlegget er oppdatert (se 
nedenfor.  
Kan plasseres i selvvalg. 
 
Rask tilgang til medisinsk kull kan være viktig i enkelte sammenhenger. Virkestoffet i seg selv er 
ufarlig, men kull kan redusere absorbsjonen av andre legemidler. I en forgiftningssituasjon med 
oppkast/diaré kan en se redusert effekt av nylig inntatte legemidler også hos pasienter som ikke tar 
kull.  
 
Før kullpreparater kan omsettes i LUA-ordningen, må pakningsvedlegget med følgende tekst: 
Giftinformasjonen (22 59 13 00) bør kontaktes ved forgiftning uansett om medisinsk kull 
benyttes eller ikke. 
 
 
Acetylcystein200 mg, inntil 25 brusetabletter tas inn i ordningen fra 1. februar 2018.  
Kan plasseres i selvvalg.  
 
Forhold omkring acetylcystein som kommenteres av høringsinstansene er omtalt i pakningsvedlegg. 
Det er lang erfaring med bruk av acetylcystein som har vært på markedet i Norge i nærmere 30 år. 
Vi legger til grunn at det er kjent i befolkningen at legemidler skal brukes med forsiktighet av barn, 
gravide og ammende. Dette gjelder også andre legemidler som tidligere er vurdert til å kunne 
omsettes utenom apotek.  
 
 
 
Ingen legemidler er fjernet fra listen. 
 
 
Gjennomgang av LUA-listen 2018 
 
Legemiddelverket vil også i 2018 gjennomgå LUA-listen, og det gis mulighet til å komme med 
løpende innspill til endringer fra og med dags dato frem til 1.april 2018. Gjennomgangen i 2018 vil 
dermed skje etter følgende tentative tidsplan: 
 

• Forslag til endringer i LUA-listen kan sendes til Legemiddelverket innen 1.april 
• Legemiddelverket sender ut forslag om endringer på høring innen 1.juni 
• Høringssvar sendes Legemiddelverket innen 1.september 
• Ny liste over vareutvalg fastsettes innen 1. oktober 
• Ny liste over vareutvalg trer i kraft 1. februar 2019 

 
 
Vennlig hilsen 
Statens legemiddelverk 
 
 
 
Margrethe Sørgaard  (e.f.) 
Enhetsleder, enhet for sikkerhet  

Hans Halse 
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