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Stortingsmelding nr. 10 (2012-2013) 

God kvalitet – trygge tjenester

• En ny pasient- og brukerrolle 

basert på aktiv medbestemmelse

• «Pasienter og brukere skal få informasjon 

og støtte til  egenomsorg og mestring. 

Større grad av egenomsorg er viktig for å 

gi den enkelte bedre helse- og livskvalitet, 

men er også en forutsetning for en 

bærekraftig helse- og omsorgstjeneste



Økt press på helse- og omsorgstjenesten

Kilde: presentasjon hos Helsedirektoratet, januar, 2015, gjengitt med tillatelse fra Helsedirektoratet



Legemidler til egenomsorg
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Omsetning av reseptfrie legemidler i 2015

• 13 % av antall solgte doser

(ned 1,3 % fra 2014)

• 11 % av kroneverdien



Hva gjør de i andre land?

Kilde: EDQM expert group meeting, Zagreb, November 2014

https://www.edqm.eu/proceedings-international-conference-83.html



Farmasøytutlevering

• Regjeringen vil utrede en ordning 

med farmasøytutlevering i apotek

(Legemiddelmeldingen pkt. 18.3.2)

Reseptfritt           Farmasøytutlevering          Reseptpliktig

• Bedre tilgjengelighet!

• Flere terapiområder aktuelle for egenomsorg

• Bedre informasjon til pasientene   



Klassifisering av legemidler

Reseptfritt

Reseptpliktig

Legemiddel 
utenom apotek



Klassifisering av legemidler

Farmasøytutlevering

Selvvalg i apotek

Reseptpliktig

Legemiddel 
utenom apotek



Mulig ny modell for klassifisering 

Legemidler Uten Resept (LUR)

Legemiddel 
Uten Resept

LUR

Farmasøyt-
utlevering

Apotek

selvvalg

Legemiddel 
utenom apotek

LUA



Fra reseptfri til farmasøytutlevering:

• Øyedråper med antihistamin og 

karkontraherende stoff mot allergiske øyeplager

• Amorolfin neglelakk til behandling av neglesopp

• Metronidazol krem mot rosacea

• Flukonazol kapsel mot soppinfeksjon i skjeden

• Diklofenak mot smerte og feber

• Naproksen mot smerte

• Ibuprofen mot smerte og feber (er i dag i LUA)

• Sennaglykosider og bisakodyl mot forstoppelse

• Plantebaserte legemidler hvor preparatomtalen 

anbefaler kontakt med lege før oppstart



Fra reseptpliktig til farmasøytutlevering:

• Triptaner mot migrene

• Ketoprofen gel mot lokale smerter

• Mucomyst slimløsende ved kronisk bronkitt

• Circadin ved søvnvansker

• Norethisteron til forskyvning av menstruasjon

• Oksytocin nesespray til lettelse av amming

• Zanamivir og oseltamivir mot influensa

• Tamsulosin ved benign prostatahyperplasi

• Nystatin mot soppinfeksjon i munnen (trøsker)

• Adapalen og azelainsyre mot akne

• Kloramfenikol og fucidinsyre mot øyeinfeksjoner



Hva er farmasøytutlevering

• «Farmasøytutlevering innebærer at 

enkelte reseptfrie legemidler bare kan 

utleveres fra farmasøyt i apotek.»



Rammer rundt ordningen
• Hva betyr «en farmasøyt» i denne 

sammenhengen?

– Provisorfarmasøyt

– Reseptarfarmasøyt

– Personale med akkreditert opplæring under tilsyn av 

farmasøyt?

• Hva betyr «et apotek»?

– Fysisk apotek

– Nettapotek/forsendelse

– Medisinutsalg

• Hva betyr «særskilt informasjon»?

– Bransjestandard

– Regulering

– Dokumentasjon



Reklame



Økonomi

Reseptfri

Paracet 500 mg, 

20 tabletter

Reseptpliktig

Paracet 500 mg,

100 tabletter

• kr. 62,20• kr. 40,90



Tilgang til kvalitetssikret informasjon



Hva mener pasientene?

• Respekt for individuelle behov

• Valg og innflytelse

• Involvering i helsepolitikken

• Tilgang til og støtte av 

helsevesenet

• Informasjon som er korrekt,

relevant og lett forståelig

Kilde: iapo.org.uk



Er farmasøytutlevering en god idé?

• Bedre tilgjengelighet av 

egenomsorgsmidler

• Tryggere bruk av legemidler til 

egenomsorg

• Frigjøring legeressurser til behandling av  

alvorlige sykdommer

HVA MENER DERE?



Hva nå?

• Prosjekt om policy for legemidler uten 

resept pågår.

• Farmasøytutlevering er en sentral del av 

prosjektet.

• Vi ønsker innspill fra og god dialog med 

pasient- og forbrukerorganisasjonene!


