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 Høring – Forslag til endring av forskrift om omsetning m.v. av 
naturlegemidler utenom apotek 
 
Konkurransetilsynet viser til Arbeids- og administrasjonsdepartementets brev av 15. juli 
2002 vedlagt Helsedepartementets høringsbrev av 1. juli 2002 vedrørende ovennevnte.  
 
Høringen gjelder forslag om endring i forskrift av 9. april 1996 nr. 367 om omsetning m.v. 
av naturlegemidler utenom apotek slik at forskriften også omfatter visse nikotinholdige 
legemidler. Legemidlene det er snakk om er nikotintyggegummi med 2 eller 4 milligram 
nikotininnhold, nikotinplaster og nikotininhalator. Gjennomføring av endringen vil 
innebære at det åpnes for salg av nikotinholdige røykeavvenningsmidler utenom apotek, 
det vil si blant annet i dagligvareforretninger, kiosker og bensinstasjoner. 
 
Konkurransetilsynet stiller seg positivt til  at det åpnes for salg av apotekenes sortiment på 
nikotinholdige legemidler i dagligvarehandelen mv. Dette begrunnes hovedsakelig ut fra 
tre forhold. For det første vil konkurransen i markedet for salg av 
nikotinavvenningsprodukter øke når også dagligvareforretningene, bensinstasjoner mv. får 
tillatelse til å selge de nevnte produkter. På sikt vil økt konkurranse kunne føre til et 
prisfall på de produktene forskriftsendringen gjelder for.  
 
Videre vil salg av nikotinavvenningsprodukter også gjennom dagligvareforretningene bety 
økt tilgjengelighet til produktene for forbrukerne, dels som en følge av at 
dagligvarebutikkene, men særlig kiosker og bensinstasjoner, har vesentlig lengre 
åpningstider enn apotekene, og dels på grunn av at antall utsalgssteder vil øke betraktelig.  
 
For det tredje vil vi påpeke at skader fra tobakksrøyking påfører samfunnet store årlige 
kostnader. Når det som nevnt i høringsnotatet er vitenskapelig dokumentert at bruk av 
nikotinavvenningsprodukter øker sannsynligheten for å klare å slutte å røyke med 50-100 
%, kan det ikke utelukkes at samfunnet totalt sett vil spare betydelige summer på å bedre 
tilgjengeligheten av nikotinavvenningsprodukter.  
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Avslutningsvis vil Konkurransetilsynet uttrykke positiv holdning til Helsedepartementets 
gjennomgang av om også andre reseptfrie legemidler bør selges utenom apotek. Herunder 
er det tilsynets oppfatning at samtlige reseptfrie legemidler bør vurderes. Dersom 
begrenset salg er begrunnet med helsepolitiske målsettinger kan disse som oftest oppnås 
ved kontroller på salg av reseptfrie legemidler i andre salgskanaler enn apotek, 
eksempelvis i dagligvarehandelen. 
 
Forøvrig har tilsynet ingen merknader til høringen.  
 
 


