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Svar på høring – forslag om å ta nødprevensjon inn i 
vareutvalget av legemidler som omsettes under ordningen 
med salg av legemidler utenom apotek (LUA)

Det vises til høring vedrørende forslag om å ta nødprevensjon inn i vareutvalget av legemidler som 
omsettes under ordningen med salg av legemidler utenom apotek (LUA-ordningen), med svarfrist 
30. september 2008. 

I høringsbrevet skriver Statens legemiddelverk (Legemiddelverket) at bruken av preparatet er 
velkjent og at risikoen for feilbruk anses å være liten, men at man over en to års periode likevel vil 
følge utviklingen i salget av nødprevensjon og vurdere hensiktsmessigheten av fortsatt salg utenom 
apotek.

Som det fremgår av tidligere høringer1, er Konkurransetilsynet positivt til salg av legemidler 
utenom apotek, forutsatt at dette er forsvarlig ut fra et folkehelsemessig perspektiv. Begrunnelsen 
for dette standpunktet er at ordningen, gjennom økt tilgjengelighet i form av et større antall 
utsalgssteder og utvidede åpningstider, fører til skjerpet konkurranse i markedet for legemidler. 
Undersøkelser har også vist at det har vært lavere prisvekst på reseptfrie legemidler som er 
omfattet av ordningen enn det tilfellet er for reseptfrie legemidler som bare omsettes gjennom 
apotek2. Konkurransetilsynet støtter på dette grunnlag forslaget om å utvide LUA-ordningen til å 
omfatte nødprevensjon. 

For øvrig har Konkurransetilsynet ingen merknader til høringen. 

Med hilsen

Jostein H. Solberg  (e.f.)
seksjonsleder

Beate Milford Berrefjord
rådgiver

  
1 Se blant annet Konkurransetilsynets svar til Legemiddelverket på høring vedrørende ordningen med salg 
av reseptfrie legemidler utenom apotek av 24. april 2006.
2 Jf. Legemiddelverkets LUA-utredning fra 2006.
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