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Agenda



• For preparater godkjent via nasjonale prosedyrer - inkludert MRP/DCP: 
reseptstatus er et rent nasjonalt anliggende, jf. legemiddelforskriften §
7-1: 

 ikke en del av den gjensidige anerkjennelsen av godkjenningen 
utstedt fra legemiddelmyndighetene i andre EØS-stater.

• For preparater godkjent via sentral prosedyre: Fastsettelse av 
reseptstatus er en del av kommisjonsvedtaket, hvor Norge fatter 
likelydende vedtak

Vurdering av reseptstatus 



Viktig: For øvrig gjelder eksisterende regelverk for 
unntak fra reseptplikt

Regelverk
Nytt siden 01/2018

Forskrift om rekvirering og utlevering:
§ 10-5 «Kan bare utleveres om 
risikominimeringstiltaket er utført og oppfylt…»

Apotekforskrift:
§ 45 «Ikke selvvalg»
§ 57 «Ikke medisinutsalg»



• Ikke egen reseptstatus – hører inn under F/CF

• (Muntlig) informasjon i tillegg til skriftlig info i PV/pakning

• Obligatorisk veiledningstjeneste i apotek

• Knyttet til MTen som en av risikominimeringstiltakene i RMPen

Kan foreslås av søker/MT-innehaver eller SLV ved f.eks.:

1) Endringssøknad Rx-> OTC 

2) Ny OTC indikasjon

3) MT-søknad for nytt OTC-produkt

4) Behov for å håndtere nye sikkerhetsproblemer for reseptfrie produkter

«Reseptfri med veiledning»



utvidet veiledningsplikt i apotek er et nytt verktøy 
for å understøtte riktig legemiddelbruk

 flere reseptfrie legemidler

større grad av egenbehandling 

avlaste fastlegene

bedre utnyttelse av kompetansen i apotek

Formål med «Reseptfri med veiledning»

Bilde: Apotek1



• Egnethet som reseptfri legemiddel?

• Behov for risikominimeringstiltak? Trengs det? Tilstrekkelig?

• Kompetansekrav for utlevering i apotek?
• Kan et nettapotek ivareta risikominimeringstiltakene?
• Behov for sjekkliste?

• Tverrfaglig vurdering 
Søker/MT-innehaver oppfordres sterkt til å innhente råd fra apotekbransje og andre 
relevante aktører i Norge før søknaden sendes inn til SLV

Hvilke produkter egner seg? 



• Ingen generell bestemmelse om særskilte krav til det 
personell som skal gjennomføre risikominimeringstiltak i 
apotek 

• Kompetansekrav avhenger av problemstillingen og vil 
framgå av risikominimeringstiltaket i MTen

Hvem kan utlevere?



• SLV vil under godkjenningsprosessen påse at veiledning og evt
sjekklister er generiske

• SLV publiserer virkestoffrapport og godkjente sjekklister, det er ikke 
behov for distribusjon av papirversjon av sjekklisten

• MT-innehaver er forpliktet til å sende forslag til opplæringsmateriell til 
SLV for kommentering og distribuere opplæringsmateriale til apotekene

• Apotekbransjen sørger for opplæring av apotekpersonalet som skal 
gjennomføre risikominimeringstiltakene

• Lansering i apotekene årshjulbasert (1.mars og 1. okt)

Forpliktelser



• Viktig at søker flagger tydelig – i følgebrev– at de mener 
dette kan være egnet for OTC med veiledning. 
Er ikke noe eget felt i søknadsskjema

• Viktig å bruke lokalkontor – må kjenne lokale forhold
• Internt: Erfart at vi bør nedsette et eget tverrfaglig lag som 

kan koble på aktuelle aktører

Erfaringer 



Erfaring fra èn prosedyre med positivt utfall:
• RUP: Svært kort behandlingstid (60 dager)*
• Tilstreber vurdering av reseptstatus under prosedyren 
Forutsetning: 
nødvendig dokumentasjon og forslag til PI og materialet til 

risikominimeringstiltak er sendt inn med søknaden
Nødvendig høring kan gjennomføres innen prosedyreslutt

*)RUP: Justeringer av opprinnelig godkjenning kun mulig som 
endringssøknader i etterkant

Forts. Erfaringer



• MT-innehavere oppfordres til å samarbeide med 
apotekbransjen og relevante fagmiljøer/eksperter i Norge 
tidlig i planleggingsprosessen

• I utredningsfasen: Legemiddelverket vil eventuelt måtte 
sette av tid til å konsultere relevante aktører og/eller 
gjennomføre en høring for å avklare faglige eller praktiske 
konsekvenser av den omsøkte endringen. 

• Legemiddelverket tilbyr regulatorisk og faglig veiledning til 
industrien.

Planlegging av søknaden
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