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TILLEGG TIL HØRINGSUTTALELSE  

HØRING AV FORSLAG OM ENDRING AV APOTEKLOVGIVNINGEN 

Alliance apotek og Holtung AS tillater seg å ettersende et avsnitt som dessverre ble utelatt i 

vår innsendte høringsuttalelse. 

 

Vi mener at våre kommentarer er relevante for den delen av lovgivningen som angår 

medisinutsalg, og håper våre innspill blir vurdert, til tross for at høringsfristen er oversendt.  

 
Alliance apotek synes fremdeles forskjellen mellom rett og plikt til å drive medisinutsalg er bedret i 

det nye utkastet, men at det bør uttrykkes enda tydeligere, for eksempel ved at §52 i apotekforskriften 

endres til ”Apotekkonsesjonæren kan gi avkall på sin rett, men ikke plikt, til å drive medisinutsalg. 

 

Vi har ingen innvendig mot at det blir adgang til å opprette konkurrerende medisinutsalg i områder 

hvor det ikke er apotek. Vi anser at denne praksisen allerede er etablert gjennom Helsedepartementets 

brev av 18. mars 2003 (Vestfossen). 

 

Vi tillater oss også å kommentere på aldersgrensen i medisinutsalg. Vi synes en aldersgrense på 18 år 

er for høy. Medisinutsalg er underlagt et apotek, har lov til å gi råd om valg av og bruk av legemidler 

og kan alltid rådføre seg med farmasøyter på apoteket. I apotek er der ingen aldersgrense for salg av 

legemidler, men apotekpersonalet skal alltid gjøre en forsvarlighetsvurdering ved salg av legemidler til 

ungdom. I LUA, som verken har adgang til å gi råd om valg av eller bruk av legemidler er 

aldersgrensen 18 år. 

Vi synes medisinutsalg, som er apotekets forlengede arm og noe klart mer enn et LUA utsalg, bør 

kunne selge legemidler til personer som er yngre enn 18 år, for eksempel over 16 år. Ungdom 16 og 

18 år gamle vil da få bedre tilgang til smertestillende legemidler og nødprevensjonstabletter, det siste 

er et legemiddel myndighetene er svært opptatt av skal være lett tilgjengelig. 

  

Med økt sortiment i LUA med alle ”bestselgerne” og  adgang til forsendelse av reseptfrie legemidler 

over det ganske land vil nødvendigheten av og lønnsomheten til medisinutsalg avta vesentlig. Mer enn 

60% av volumet av reseptfrie legemidler kan nå selges utenom apotek. Nedleggelse av mindre utsalg 

som apotek ikke er forpliktet til å drive må forventes. 

 

Dette gjør det særlig viktig at  unødvendige særkrav til medisinutsalg fjernes, som for eksempel at en 

liste med minimumssortiment skal utarbeides i samråd med kommunelegen  og kravet om særskilt å 

merke hver og  en pakning med apotekets navn. Det må være tilstrekkelig at (kommune) leger er 

orientert om minimumssortimentet. Dette er også krav som etter det vi erfarer ikke vurderes som 

vesentlige av Legemiddelverket i forbindelse med tilsyn.  

I tillegg vil vi foreslå at apotek, når apoteket vurderer det hensiktsmessig, kan  bestille varer for 

direkte levering i medisinutsalget fra grossist. Vi foreslår en ny paragraf i apotekforskriften kapittel 6: 
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Medisinutsalg kan få varer fra apoteket eller direkte fra apotekets grossist etter bestilling fra apoteket. 

 

Vennlig hilsen 

Alliance apotek 
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