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omsettes utenom apotek (LUA) 

Innledende kommentar 
Apotekforeningen er på faglig grunnlag uenig i Legemiddelverkets forslag til utvidelser av LUA 
ordningen. 

Apotekforeningen oppfordrer Legemiddelverket til å initiere en uavhengig evaluering av 
ordningen for å finne ut om den svarer til formålet. En evaluering bør fremskaffe kunnskap om 
ordningens innvirkning på folkehelsen, på befolkningens respekt for og holdninger tillegemidler 
og legemiddelbruk samt andre konsekvenser som f.eks. omfanget av legemiddelforgiftninger med 
paraeetamol og om dette kan relateres til tilgjengeligheten av produktene. 

Ibuprofen dosepulver/mikstur 
Ved å øke antall legemiddelformer av ibuprofen i LUA-ordningen, legger Legemiddelverket til 
rette for økt bruk av ibuprofen. Dette vil være en uheldig forbruksvridning. Det er særlig 
betenkelig fordi dosepulver og mikstur er legemiddelformer som er lett å gi til barn. 

Legemiddelverket skriver i høringsdokumentene at det er vanskelig å se at det er spesiell risiko og 
veiledningsbehov i denne pasientgruppen som skiller seg vesentlig fra pasientgruppene som 
behandles med andre orale formuleringer av ibuprofen som allerede omsettes utenom apotek. 
Legemiddelverket må da ha oversett at ibuprofen mikstur hovedsakelig benyttes av barn. At det i 
spe for ibuprofen mikstur presiseres at ibuprofen til barn under 10 kg skal doseres av lege er et 
signal om at ibuprofen skal brukes med forsiktighet hos mindre barn. 

Apotekenes erfaring er at foreldre ofte etterspør informasjon om valg 
mellom legemidler, riktig dosering osv. ved kjøp av smertestillende til barn. 
Apotekforeningens vurdering er at ibuprofen i formuleringer som er lett å gi 
til barn ikke bør tillates solgt i LUA fordi nødvendig veiledning til foreldre 
ikke er tilgjengelig i kjøpssituasjonene. 
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Ibuprofen skal brukes med forsiktighet hos gravide og ammende, astmatikere og personer med 
lever- og nyresvikt. Videre er ibuprofen farlig å bruke i kombinasjon med flere ulike legemidler 
som f.eks. blodfortynnende legemidler. Apotekenes erfaringer er at dette ikke er å regne som 
allmennkunnskap hos voksne brukere av smertestillende legemidler. Selvom informasjon om 
slike forhold finnes i pakningsvedlegget, er det behov for rådgivning før kjøp av ibuprofen, noe 
butikkbetjeningen ikke har anledning til. 

Diklofenak ge111,6 mg / 100 g, 23,2 mg / 100 g og plaster 140 mg 
I november 2014 skriver RELIS, ref.: 
http://www.relis.no(Bivirkninger (Nytt om bivirkninger /2014(Diklofenak lokal behandling 
men systemiske bivirkninger 
RELIS har mottatt både bivirkningsmelding og spørsmålom pasienter som har opplevd kvalme 
og oppkast etter bruk av preparatet Voltarol Forte gel (diklofenak) på huden .... Mengden 
diklofenak som absorberes systemisk er proporsjonal med størrelsen på hudområdet som 
behandles og er avhengig både av påført dose og hydrering av huden .... Den anerkjente 
databasen Clinical Pharmacology (4) angir at mindre alvorlige gastrointestinale bivirkninger 
opptrer hos opp til eo % av pasientene somfår peroral behandling med diklofenak. Hos 
pasienter somfår topikal behandling med diklofenakforekommer slike bivirkninger hos mindre 
enn 9 % og hos mindre enn 3 % av pasientene som behandles med diklofenak øyedråper .... 
Gastrointestinale effekter etter bruk av diklofenak på huden er med andre ord vanlige 
bivirkninger, det vil si at deforekommer hos mellom 1/100 og 1/10 av pasientene. 

Ut fra bivirkningsprofilen er det et klart behov for rådgivning knyttet til salget av legemidler med 
diklofenak. 

De ulike styrker og legemiddelformer av topikale diklofenakpreparater har ulike indikasjoner, og 
dessuten varierer aldersbegrensningen mellom preparatene. Dette kan gi grunnlag for forvirring 
blant forbrukerne: 

Voltarol gel1,16 % 
Indikasjon - milde til moderate smerter ved artrose i fingerledd. Aldersregel - ingen oppgitt i FK 
tekst. 
Voltarol gel 2,32 % 
Indikasjon - Voksne og barn over 14 år: Milde til moderate smerter i forbindelse med forstuing 
eller forstrekning. 
Voltarol plaster 140 mg 
Indikasjon - Voksne og barn over 16 år i forbindelse med forstuing eller forstrekning. 

Diklofenak plaster er en ny formulering som ikke kan anses kjent hos forbrukerne. 

Samlet sett tilsier disse argumentene at diklofenak til bruk på huden ikke er egnet til å selges i 
LUA-ordningen. 
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elIaOne 
ella One ble gjort reseptfri per januar 2015 og kan ikke anses å være godt kjent blant kvinner i 
fertil alder. 

Tilgjengeligheten til to ulike nødprevensjon-Iegemidler i LUA-ordningen må forventes å skape 
forvirring hos brukerne. ellaOne og Norlevo har betydelige ulikheter som på ingen måte kan anses 
å være kjent i befolkningen. Forskjellene er såpass store og viktige at det må anses nødvendig å 
informere brukerne om dem i kjøpssituasjonen. Slik informasjon kan bare gis av helsepersonell i 
apotek. 

Norlevo ellaOne 
Må tas innen 72 timer etter samleie Kan tas inntil rzo timer etter samleie 
Påvirker ikke effekten av annen hormonell Kan redusere effekten av annen hormonell 
prevensjon prevensjon. Alternativ prevensjon/ 

barrieremetode anbefales frem til neste 
menstruasjon. 

Ingen restriksjoner på amming Amming bør unngås i 7 dager etter inntak 

Apotekforeningens vurdering er at ellaOne ikke bør inkluderes i LUA-ordningen nå. 

Paraeetamol 500 mg granulat 
Antall henvendelser til Giftinformasjonen om paracetamolforgiftning har hatt en sterk økning 
siste ti år. Paraeetamol er det legemiddelet som sannsynligvis hyppigst er involvert ved både 
selvpåførte overdoser og overdoser som skyldes feilmedisinering/feilbruk. 

Det er sammenheng mellom tilgjengelighet og forbruk. Nøkternhet med hensyn til antallet 
pakningsvarianter av paraeetamol vil være et signal til forbrukerne om at også paraeetamol skal 
brukes med en viss forsiktighet. I Sverige følges nå et slikt prinsipp. 

Apotekforeningen ser ingen grunn til å øke utbudet av paracetamolvarianter i LUA-ordningen. 

Paracetamol goo mg granulat ble foreslått tatt inn i LUA-ordningen også i 2014. Etter fjorårets 
høring skrev Legemiddelverket følgende: 

I høringsforslagetfra Legemiddelverket datert 6.juni 2014 ble detforeslått å ta inn 
paraeetamol granulat i opptil zo doseposer. I etterkant av dette har detfremkommet 
opplysninger om en økning i antall henvendelser til Giftinformasjonssentralen omforgiftninger 
med paraeetamol. Legemiddelverket har ikke holdepunkter for å si at denne økningen skyldes 
økt bruk av reseptfritt paraeetamol solgt i LUA, men årsakene til økningen i antall henvendelser 
om paracetamolforgiftning er under diskusjon. Legemiddelverket vil i løpet av høsten 
arrangere etfagmøte i samarbeid med Giftinformasjonen hvor årsakene til denne økningen vil 
bliforsøkt belyst. Inntil dette temaet har blitt nærmere diskutert vil det ikke bli tatt inn flere 
formuleringer av paraeetamol i LUA -ordningen. Paraeetamol granulat i doseposer vil derfor 
ikke bli tatt opp i LUA-ordningen i denne omgang. 
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I årets høringsbrev skriver Legemiddelverket: Legemiddelverket mener det ikke er vist at salg av 
paraeetamol i butikkfører tilflere alvorligeforgiftninger eller dødsfall. 

I VG 27· august er Legemiddelverkets medisinske fagdirektør sitert slik: Vifølger nøye med på 
utviklingen av de reseptfrie legemidlene. Spesielt har vi vært opptatt av paraeetamol, der ulike 
undersøkelser har vist at det ikke er tegn til øktfeilbruk etter at apotekenefikk konkurransefra 
butikkene. 

Apotekforeningen kjenner ikke til at det siden i fjor er utført slike undersøkelser eller at det på 
andre måter er fremkommet opplysninger siste år som kan begrunne en endret vurdering av 
paraeetamol. 

Apotekforeningen ser behov for en grundig og uavhengig evaluering av LUA-ordningen. 

Per Kristian F 
fagdirektør Tore Reinholdt 

seniorrådgiver 

Side 4 av 4 


