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Høring - Forslag om endringer i listen over legemidler som
kan omsettes utenom apotek (LUA)
Oppsummering
Det vises til høring vedrørende utvidelse av LUA-ordningen. Apotekforeningen vil fremføre
følgende hovedpunkter:
•

Apotekforeningen savner en overordnet evaluering av LUA-ordningen knyttet til
omfanget, tilsynet med og oppfølgingen av ordningen. Av hensyn til folkehelsen er det
behov for en gjennomgang og analyse av paracetamolforgiftninger basert på innmeldte
rapporter til Giftinformasjonssentralen, samt en evaluering av spesielt ungdommens
holdning til og bruk av paraeetamol.

•

Apotekforennigen etterlyser en grundigere faglig drøfting av pasientsikkerheten og
hensiktsmessigheten ved oppføring av hvert enkelt nytt legemiddel på listen.

•

Apotekforeningen stiller spørsmål ved å føre opp produkter som åpenbart trenger
informasjon fra helsepersonell før bruk noe det ikke gis anledning til i LUA-ordningen.

Behov for evaluering
Apotekforeningen har ved flere anledninger de siste årene etterspurt myndighetenes vurderinger
av LUA-ordningen basert på utførte tilsyn med LUA-utsalgene foretatt av Mattilsynet. Vi har
videre foreslått at det blir gjennomført undersøkelser om hvilke konsekvenser LUA-ordningen
har for befolkningens helse, holdninger tillegemiddelbruk og økt bruk
spesielt blant ungdom.
Legemiddelverket har ikke kunnet fremlegge informasjon om slike forhold.
Denne situasjonen kan gi en opplevelse av at LUA-ordningen forvaltes med
bakgrunn i en mangelfull kunnskap om hvordan ordningen fungerer og dens
konsekvenser for samfunnet. Når slik kunnskap om ordningen mangler, blir
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det også svært vanskelig for aktørene på legemiddelfeltet å bidra til gode faglige diskusjoner om
ordningens utvikling.
Apotekforeningen vil med dette nok en gang be Legemiddelverket fremskaffe et bedre
kunnskapsgrunnlag om LUA-ordningen.

Generelt
Apotekforeningen savner en mer utdypende begrunnelse for forslagene, f eks om hvordan de kan
sies å være i tråd med målsettingene på legemiddelområdet generelt og med LUA-ordningen
spesielt. Vil f eks utvidelsene være et godt bidrag i arbeidet med å sikre riktig legemiddelbruk?
Likeledes savnes dokumentasjon eller henvisning til dokumentasjon som ligger til grunn for
Legemiddelverkets faglige vurderinger og konklusjoner.

Paraeetamol
Apotekforeningen registrerer at mens man i Norge utvider antall formuleringer som skal inngå i
LUA-ordningen, så har Låkemedelsverket i Sverige nå foreslått at paraeetamol tabletter ikke skal
selges utenom apotek fra 1. mars 2015. Basert på alle de rapporter som har kommet knyttet til
skadelig bruk av paraeetamol, synes tiden å være inne for å vurdere om paraeetamol fortsatt skal
være i LUA-ordningen.

Glukosamin
Glukosamin har også tidligere vært foreslått tatt inn i LUA-ordningen, men konklusjonen ble da
et nei til inkludering. Det ville vært opplysende om Legemiddelverket i denne høringen hadde
redegjort for hvorfor konklusjonen denne gang er blitt etja til inkludering av glukosamin i LUAordningen.
Det er ikke opplagt for Apotekforeningen at glukosamin passer inn i LUA-ordningen. Noen
utvalgte klipp fra speen for Glucosamin 400 mg Orifarm kan illustrere vår usikkerhet:
Dosering og administrasjonsmåte
......... Klinisk effekt ses vanligvis i løpet av 4 uker etter behandlingsstart.

4.2

.

.....Det er ikke foretatt noen undersøkelser av pasienter med nedsatt nyre- og/eller
leverfunksjon. Doseanbefalinger kan derfor ikke oppgis.
4.4 Advarsler og forsiktighetsregler
Man bør være varsom ved behandling av pasienter med diabetes mellitus. Det kan være
påkrevd med nærmere overvåking av glukosenivået i blodet i begynnelsen av behandlingen
.
Forsiktighet anbefales hvis glukosamin brukes sammen med andre legemidler siden det ikke
foreligger noen data angående interaksjoner
Glucosamin "Copyfarm" inneholder 87,3 mg
kalium per tablett og dette skal tas i betraktning hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon og
pasienter som står på kaliumkontrollert diett.

4·5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon
Data om mulige legemiddelinteraksjoner med glukosamin er begrenset, men økt INR med
antikoaqulantia av kumarin type (for eksempel uiarfarin) har vært rapportert. Pasienter som
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behandles med antikoagulantia som kumariner, bør derfor følges nøye opp ved oppstart eller
avslutning av glukosaminbehandling
Man bør være varsom med å kombinere glukosamin
med andre legemidler, siden mulig interaksjoner ikke kan utelukkes.
4.6 Fertilitet. graviditet og amming
Detfinnes ikke tilstrekkelige data
Glukosamin skal ikke brukes under graviditet.
...... Preparatet skal derfor ikke brukes under amming.

Glukosamin brukes i behandling avartrose, en sykdom som er særlig relevant for eldre
mennesker. I Speen er det ført opp en rekke forbehold knyttet til diabetes, nyrefunksjon, bruk av
warfarin osv, forhold som må sees som særlig relevante for denne pasientgruppen. Når opplevd
effekt av glukosamin heller ikke kan påregnes før etter fire uker, kan det stilles spørsmål ved om
Glukosamin er egnet for salg i LUA. Det ville vært opplysende om Legemiddelverket i
høringsnotatet hadde drøftet slike forhold. Slik ville det faglige grunnlaget for å føre opp nye
legemidler, som glukosamin, på LUA-listen blitt mer synlig.

Protonpumpehemmere
Apotekforeningen er ikke overbevist om at protonpumpehemmere er legemidler som er egnet i
LUA-ordningen. Syreproblemer kan skyldes en rekke ulike sykdomstilstander, og det er ikke
uvanlig at farmasøyten i apoteket, på bakgrunn i kundesamtaler, videresender kunder til deres
fastlege for nærmere undersøkelser. En inkludering i LUA-ordningen vil redusere apotekenes
mulighet til å bidra til riktig bruk av protonpumpehemmere.
I Tidsskrift for den norske legeforening nr 21, 5. november 2009, argumenterer H.L.Waldum for
at protonpumpehemmere ikke bør selges reseptfritt. I Acta Physiologica Vol 210, februar 2014,
oppsummerer han og kollegaer effekter og konsekvenser av bruk av protonpumpehemmere. Det
ville vært opplysende om Legemiddelverket kunne drøftet motforestillinger, for eksempel slike
konklusjoner og bekymringer som Waldum fremsetter, og kommentert disse i forhold til annen
kunnskap på området. Det ville gitt en helt annen faglig tyngde og troverdighet i
Legemiddelverkets forslag til utvidelse av LUA-ordningen enn det som presenteres i
høringsnotatet.
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