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Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 21. november 2014 

stillet følgende spørgsmål nr. 81 (L 35) til ministeren for sundhed og forebyg-

gelse, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 81:  

’’Vil ministeren kommentere forslaget fra Lægemiddelindustriforeningen om 

selvvalg af håndkøbslægemidler og sammenligne denne mulighed med de 

eksisterende muligheder for internethandel, jf. bilag 10 – L 35?” 

 

Svar: 

Lægemiddelindustriforeningen (Lif) gør i deres henvendelse rede for, at en 

modernisering af apotekersektoren naturligt burde indeholde muligheden for, 

at et vist sortiment af håndkøbslægemidler kunne være tilgængeligt for bor-

gerne i publikumsarealet. Det anføres, at visse håndkøbslægemider i selvvalg 

vil give borgeren øget diskretion i forhold til disse produkter, at selvvalg vil give 

øget priskonkurrence, bedre ressourceudnyttelse på apoteket og at håndkøbs-

lægemidler i selvvalg vil ligestille fysiske enheder med salg via internettet. 

 

Jeg er åben for at se nærmere på muligheden for, om visse håndkøbslæge-

midler kan være i selvvalg, ikke bare på apoteker, men også i de supermarke-

der, kiosker m.v., som forhandler visse håndkøbslægemidler. Jeg vil derfor af-

dække de faglige og praktiske forhold 

 

For at skabe grundlag for beslutningen om håndkøbslægemidler i selvvalg vil 

ministeriet indhente erfaringer fra Norge og Sverige samt bede Sundhedssty-

relsen, ved brug af Lægemiddelnævnets brede ekspertise (tidligere Registe-

ringsnævnet), om at se nærmere på faglige forhold ved lægemidler i selvvalg, 

herunder vurdere sortiment, udsalgssteder og mere praktiske forhold som 

tomme pakninger m.v. og indretning af selvvalg på apoteker, såvel som andre 

butikker. Med baggrund i disse undersøgelser ses der nærmere på indførelse 

af håndkøbslægemidler i selvvalg ved en ændring af lægemiddelloven forven-

teligt medio 2015. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Nick Hækkerup      /      Dorthe Rodian Arleth 
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