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Svar på høring - forslag til endringer i utvalget legemidler som kan 
omsettes utenom apotek

Konkurransetilsynet viser til høringsbrev fra Statens legemiddelverk av 18.juni 2009, med forslag om 
endringer i utvalget av legemidler som kan omsettes utenom apotek. Høringsfrist er 1. oktober 2009.

Konkurransetilsynet er positiv til at ordningen med salg av legemidler utenom apotek utvides og endres 
innen rammene for det som anses folkehelsemessig forsvarlig. På dette grunnlag er tilsynet positiv til de 
endringene som foreslås i høringen.

Konkurransetilsynet ønsker imidlertid å uttrykke bekymring for at selve salgsmodellen kan virke
begrensende på omsetningen i dagligvarehandelen, slik at en utvidelse av ordningen med nye legemidler 
vil få liten betydning for kundenes reelle tilgang til de aktuelle legemidlene. Omsetningstall fra 
Folkehelseinstituttet (FHI), publisert på nettsiden til FHI 18. august 2009, viser en nedgang i omsetningen 
av legemidler som har vært inkludert i ordningen en tid og kun en beskjeden omsetning av legemidler som 
var omfattet av den seneste utvidelsen av ordningen fra januar 2009. 

Som tilsynet i tidligere høringer har gitt uttrykk for ville det trolig gitt mer positive virkninger for 
konkurransen dersom salget av reseptfrie legemidler kunne skje på tilnærmet lik måte i apotek og andre 
utsalgssteder. Mens kundene på apotek selv kan plukke de reseptfrie legemidlene de ønsker har kundene i 
dagligvarehandelen ikke tilsvarende mulighet. I dagligvarehandelen er kundene begrenset til i beste fall å 
kunne se produktene i nærhet til butikkenes betalingsområder. 

Konkurransetilsynet er kjent med at Statens legemiddelverk har fått i oppdrag fra Helse- og 
omsorgsdepartementet å vurdere om salgsmodellen bør endres, slik at en åpner for selvvalg også i 
dagligvarehandelen. Skal ordningen med salg av legemidler utenom apotek fortsette å utgjøre et viktig 
konkurransepress i markedet for omsetning av reseptfrie legemidler, bør arbeidet med å utrede alternative 
salgsmodeller prioriteres.

For øvrig har ikke Konkurransetilsynet merknader til høringen
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