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04.08.2016 16/07120-2 Seksjon for inspeksjon/ 

Mona Elisabeth Kinn 

 
VEDRØRENDE BEKYMRINGSVERDIG PRAKSIS VED APOTEK VED 
UTLEVERING AV LEGEMIDLER TIL MINDREÅRIGE  
 
Vi viser til brev datert 1. juni 2016 med oversendelse av klage fra en pårørende på praksis ved 
utlevering av legemidler til mindreårig person fra apotek. Den pårørende klager på at datteren 
på 13 år selv fikk utlevert 100 tabletter Fluoxetin 20 mg ved apoteket. Datteren forsøkte å 
begå selvmord ved hjelp av disse tablettene. Klager spør om apotek har lov til å utlevere så 
mange tabletter av denne typen legemiddel til en mindreårig.   
 
Legemiddelverket har i dag vært i kontakt med klager per telefon. Vi har fått opplyst at 
apoteket ba om legitimasjon fra datteren før utlevering og at apoteket ikke hadde forutsetning 
for å vite at legemidlet ikke måtte utleveres til datteren på grunn av selvmordsfare. 
 
Lovverket har ingen nedre aldersgrense for hvor gammel man må være for å få utlevert et 
legemiddel på resept fra apotek. Det er imidlertid krav om at utlevering av legemidler til 
sluttbruker på apotek skal foregå på en forsvarlig måte jf. apotekloven § 1-1. De ansatte i 
apotek er også helsepersonell og er dermed forpliktet til å følge forsvarlighetskravet i 
helsepersonelloven § 4. Det er dermed de ansatte i apoteket som i hver utleveringssituasjon 
må vurdere om det er forsvarlig å levere ut et legemiddel. Apotekets rutiner og praksis vil 
aldri kunne erstatte den ansattes vurdering i det enkelte tilfelle.  
 
I denne saken hadde ikke apoteket informasjon som tilsa at den mindreårige ikke kunne få 
utlevert legemidlet. Apoteket har dermed ikke brutt regelverket. Saken illustrerer imidlertid 
hvor vanskelig det kan være å vurdere om det er forsvarlig å utlevere reseptpliktige 
legemidler til mindreårige. I dette tilfellet dreier det seg også om en mindreårig som er over 
12 år og dermed har rett til en viss grad av medbestemmelse rundt egen sykdom og helse. 
Siden saken illustrerer en problemstilling som er av generell interesse for apotekene, så 
Apotekforeningen får kopi av vårt brev. 
 
Avslutningsvis så viser denne saken at det er viktig at legene etter innføring av e-resept, er 
bevisst på muligheten for å benytte låst resept eller gi informasjon på e-resepten, for å 
forhindre at pasienten selv kan hente legemidlet i en situasjon hvor dette er viktig. 
 
Legemiddelverket anser med dette saken som avsluttet fra vår side.  
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