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Høringssvar fra LSA – Legemidler med risikominimeringstiltak ved utlevering i apotek

Statens legemiddelverk har sendt på høring forslag om at særskilt informasjon om reseptfrie
legemidler til pasient ikke nødvendigvis skal måtte ivaretas av farmasøyt. Denne typen tiltak omtaler
legemiddelverket som risikominimeringstiltak, og mener at det kan forebygge feilbruk av enkelte
reseptfrie legemidler, og åpne for at flere legemidler som per i dag er reseptpliktige vil være egnet
for reseptfri bruk.
Legemiddelverket mener at tiltaket vil styrke befolkningens mulighet og evne til å ivareta egen helse,
herunder forebygging, egendiagnostisering og egenbehandling.
LSA mener at tiltaket vil kunne treffe den delen av befolkningen som fra før har ressurser og god
evne til å ivareta egen helse. Det er lite sannsynlig at tiltaket vil ha effekt på utjevning av sosiale
forskjeller og den generelle folkehelsen. I den grad samfunnets svakest stilte grupper benytter seg av
dette, vil det også stille krav om bred kunnskap hos personalet i apoteket som skal utlevere, særlig
hvis argumentet er økonomi, fordi feil egendiagnostisering og egenbehandling likevel kan føre til
behov for legebesøk.
I følge høringsnotatet skal det ikke være særskilte krav til det personell som skal gjennomføre
risikominimeringstiltaket, men apoteker skal være ansvarlig for opplæring og kvalifisering av sitt
personell. Samtidig sier Legemiddelverket at den som utleverer det reseptfrie legemidlet må vurdere
om kunden oppfyller eventuelle betingelser som settes til utlevering, herunder kontroll av alder,
sykdomstilstand mv.
LSA stiller spørsmål ved om personell ved apotek skal kunne sjekke eller kontrollere en kundes
sykdomstilstand. Er det her tenkt kjent diagnose (vanligvis påført resept med diagnosekode på
forhåndsgodkjent refusjon) eller etter egendiagnostisering fra kunden. Hvis vilkåret i
risikominimeringstiltaket er en bestemt sykdomstilstand, er det da tilstrekkelig med en
egendiagnostisering fra kunden, og hvor skal grensen gå for hva apotekpersonell kan eller bør
vurdere.
Vi savner beskrivelse av hvilke typer og grupper av legemidler som er tenkt inn i tiltaket. Dette kunne
gjerne vært eksemplifisert slik at tiltakets effekt kunne vært bedre forstått.
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Generelt sett er opplevelsen at veiledningen har blitt svekket etter liberalisering og
kommersialisering av apotekene. LSA mener at tiltaket vil bidra til ytterligere svekkelse av
pasientenes tilbud i apotek. LSA anbefaler derfor at det ikke gis anledning til veiledning av andre enn
farmasøyt.
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