
 

Tlf +47 23 16 15 00                                                www.lmi.no                                   Postboks 3165 Majorstuen 
Org. nr.:  971 422 483 MVA                                                                                          N -0915 Oslo 
 

 

 

 

Statens legemiddelverk (SLV) 

post@legemiddelverket.no  

 

 

 

 

 

Deres ref.:     Vår ref:    Dato 

19/20734-6          29.09.2020 

 

 

 

HØRING – FORSLAG TIL ENDRINGER I LISTE OVER LEGEMIDLER SOM KAN 

OMSETTES UTENOM APOTEK 

 

Legemiddelindustrien (LMI) viser til høringsbrev av 2. juli 2020 med forslag til endringer i LUA-

listen.  

 

Forslagene til nye oppføringer på LUA-listen er velbegrunnede og LMI støtter alle oppføringene 

med de begrunnelsene som SLV anfører. Etter LMIs mening er det viktig at LUA-ordningen forblir 

en relevant salgskanal for reseptfrie legemidler (OTC). Skal den være det, må tilbudet innenfor de 

ulike kategoriene oppdateres og fornyes. Det mener vi at dette høringsforslaget bidrar med.  

 

LMI synes det er særlig positivt at SLV vil ta inn fire ulike nesesprayer mot allergi, selv om kun én 

av disse ble søkt oppført. På denne måten åpnes det for flere likeverdige tilbud innenfor kategorien. 

Allergi er en velegnet kategori for LUA i den forstand at enkel og rask tilgang til legemidlene i 

allergisesongen er av stor betydning for allergikere. Allergikere kjenner dessuten ofte godt til hvilke 

legemidler som finnes og som de er vant til å bruke. Bred tilgang også utenom apotekenes 

åpningstider er derfor viktig for mange allergikere, hvilket gjør disse nesesprayene særlig egnede 

for LUA-ordningen. Ved at flere nesesprayer inkluderes i LUA-ordningen, åpnes det for en god 

bredde i tilbudet. LMI er også positive til at disse legemidlene kan inkluderes i selvvalg, slik at det 

blir enklere for forbrukerne å se hva som er tilgjengelig.  

 

Likeledes er LMI positiv til den foreslåtte oppføringen av legemidler til behandling av 

soppinfeksjon i skjeden. LMI er enig med SLV i anførselen om at det er usikkert i hvilken grad 

apotek kan bidra til å stille riktig diagnose. Apotekpersonalet har ikke kompetanse på dette, og vi 

mener i likhet med SLV at pakningsvedlegget gir tilstrekkelig informasjon, ikke minst om når en 

bør oppsøke lege. 

 

LMI støtter også de foreslåtte endringene i minimumsutvalget. Som det kommer fram i 

høringsnotatet, har det vist seg at det kan oppstå mangler for legemidler i minimumsutvalget. LMI 

er derfor enig med SLV i at det i mangelsituasjoner må kunne inntas alternative varer.   
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