
 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 15. november 2016 stillet følgende 

spørgsmål nr. 14 (L 38) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares.   

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peder Hvelplund (EL). 

 

Spørgsmål nr. 14:  
”Vil ministeren oplyse tal for stigningen i salget i Norge fra 2010 til 2015 af de læge-
midler, som det i 2011 blev tilladt for detailhandlen at sælge i selvvalg?” 
 
Svar: 
Jeg har til brug for besvarelse af spørgsmålet anmodet Lægemiddelstyrelsen om en 

udtalelse. 
 
Folkehelseinstituttet har oplyst til Lægemiddelstyrelsen, at de tre mest solgte recept-
frie lægemidler, som sælges både på apotek og med mulighed for selvvalg i detail-
handlen, er nikotin til rygeafvænning, slimløsnende hostesaft og allergimedicin 
(cetirizin).  
 
Tallene for salget opgjort i definerede døgndoser (DDD) er følgende:  
 

- I 2010 blev der solgt i alt 5 DDD/1000 indbyggere/pr dag nikotin, heraf solgte 
detailhandlen 1,3 DDD dvs.25 %. 

- I 2015 blev der solgt i alt 7 DDD/1000 indbyggere/pr dag nikotin, heraf solgte 
detailhandlen 3,3 DDD dvs. 47 %.  

 
- I 2010 blev der solgt i alt 1,5 DDD/1000 indbyggere/pr dag hostesaft, heraf 

solgte detailhandlen 0,2 DDD dvs. 10 %.  
- I 2015 blev der solgt i alt 1,2 DDD/1000 indbyggere/pr dag hostesaft, heraf 

solgte detailhandlen 0,2 DDD dvs. 20 %. 
 

- I 2010 blev der solgt i alt 4,8 DDD/1000 indbyggere/pr dag allergimedicin, 
heraf solgte detailhandlen 0,2 DDD dvs. 5 %. 

- I 2015 blev der solgt i alt 5,0 DDD/1000 indbyggere/pr dag allergi medicin, 
heraf solgte detailhandlen 1,3 DDD dvs. 26 %. 

 
Samlet set blev der i Norge i 2010 solgt 233 DDD/1000 indbyggere/pr dag receptfrie 
lægemidler, mens det i 2015 201 DDD/1000 indbyggere/pr dag. 
 
Lægemiddelstyrelsen oplyser, at styrelsen ikke er bekendt med undersøgelser, der vi-
ser i hvilket omfang de nævnte lægemidler i praksis er placeret i selvvalg.  
 
Lægemiddelstyrelsen oplyser, at salg af rygeafvænningsmidler er steget i Danmark i 
årene 2006-2013, selv om rygeafvænningsmidlerne ikke er i selvvalg. Det må antages, 
at dette mersalg skyldes bl.a. fokus på rygeafvænning. 
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Side 2 

Jeg kan henholde mig til det af Lægemiddelstyrelsen ovenfor oplyste. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Sophie Løhde      /      Zoheeb Iqbal 

 


