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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I LISTE OVER LEGEMIDLER SOM KAN OMSETTES UTENOM 
APOTEK 
 
Statens legemiddelverk fastsetter hvilke legemidler som kan omsettes under ordningen med salg av 
legemidler utenom apotek, jf. § 6 i forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler 
utenom apotek. Legemiddelverket foreslår at følgende endringer gjøres gjeldene fra 1.februar 2020 
i utvalget av legemidler som kan selges utenom apotek (LUA-listen). 
 
Naproksen foreslås tatt inn i LUA-ordningen (250 mg opp til 20 tabletter) 
 
Naproksen er et ikke-steroid antiinflammatorisk legemiddel (NSAID) med smertestillende effekt. 
Naproksen har i mange år blitt solgt uten resept i apotek til behandling av menstruasjonssmerter. I 
2018 ble bruksområdet for naproksen uten resept utvidet til korttidsbehandling av milde til 
moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel- og leddsmerter. 
Ibuprofen er per i dag det eneste NSAID-legemidlet som er tillat solgt utenom apotek. 
Ibuprofen og naproksen har lignende bivirkningsprofil, men nyere studier kan tyde på at naproksen 
har noe lavere risiko for kardiovaskulære bivirkninger enn ibuprofen. Begge legemidlene kan gi 
gastrointestinale bivirkninger, og denne risikoen er trolig noe høyere for naproksen. Både 
naproksen og ibuprofen kan interagere med andre legemidler, og listen over kjente interaksjoner er 
tilnærmet lik for disse to legemidlene. 
Naproksen har et bruksområde og en bivirkningsprofil som ikke skiller seg vesentlig fra ibuprofen. 
Ibuprofen har vært tilgjengelig for salg utenom apotek helt siden LUA-ordningen startet opp i 2003. 
Legemiddelverket kan ikke se at behovet for enkel tilgang til veiledning fra farmasøyt er større for 
bruk av naproksen enn for ibuprofen. Naproksen er i tillegg et legemiddel med god effekt ved f.eks. 
menstruasjonssmerter, og vil derfor være et godt alternativ til ibuprofen for mange pasienter.  
Legemiddelverket foreslår derfor at reseptfrie pakninger av naproksen tas inn i LUA-ordningen. 
Legemiddelverket foreslår videre at naproksen ikke kan plasseres i selvvalg i utsalgsstedene, i likhet 
med andre smertestillende legemidler.  
 
Aciklovir hudstift foreslås tatt inn i LUA-ordningen (5 % opptil 3 gram) 
 
Aciklovir er et antiviralt legemiddel som er godkjent for reseptfri bruk til behandling av tidlige tegn 
på munnsår forårsaket av herpex simplex-virus. Aciklovir hudstift er en ny legemiddelform som ble 
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godkjent i slutten av 2018. Aciklovir hudstift har samme bruksområde og bivirkningsprofil som 
aciklovir krem. Aciklovir krem har stått på LUA-listen siden 2014. Ettersom bruksområde og 
bivirkningsprofil for disse to legemiddelformene er like, foreslår Legemiddelverket at reseptfrie 
pakninger av aciklovir hudstift tas inn i LUA-ordningen.  
 
Antivirale legemidler i selvvalg 
 
Da aciklovir krem og penciklovir krem ble tatt inn i LUA-ordningen i 2014 ble de plassert på listen 
over legemidler som ikke kan plasseres i selvvalg. I forbindelse med at aciklovir hudstift foreslås tatt 
inn i LUA-ordningen har Legemiddelverket gjort en ny vurdering av dette. Legemiddelverket kan 
ikke se at det er risiko for misbruk eller andre forhold som tilsier at det er behov for å føre spesielt 
tilsyn med disse legemidlene. Legemiddelverket foreslår derfor at aciklovir hudstift og krem, samt 
penciklovir krem settes på listen over legemidler som kan plasseres i selvvalg i LUA-ordningen.  
 
Kommentarer til forslaget 
Legemiddelverket ber om at kommentarer til de foreslåtte endringene sendes til 
post@legemiddelverket.no innen fredag 27.september 2019. Det gjøres oppmerksom på at 
høringsuttalelsene vil bli publisert på Legemiddelverkets nettsider.  
 
Legemiddelverket vil offentliggjøre den oppdaterte LUA-listen innen 1.november 2019. Den nye 
LUA-listen vil tre i kraft fra 1.februar 2020.  
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