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Lægemiddelstyrelsen 

Att.: Irene Holm 

irho@dkma.dk 

7. december 2017 

Vejledning om håndkøbslægemidler i selvvalg 

Dansk Erhverv har modtaget Lægemiddelstyrelsens høring om vejledning om håndkøbslægemid-

ler i selvvalg, der knytter sig til en række allerede udstedte bekendtgørelser, der blandt andet re-

gulerer håndkøbslægemidler i selvvalg, og har følgende bemærkninger. 

 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv har noteret sig, at der fortsat ikke er taget stilling til, hvilke dele af de veterinære 

håndkøbslægemidler, der kan stilles i selvvalg, hvilket er bekræftet ved telefonisk kontakt til Læ-

gemiddelstyrelsen den 4. december 2017.  

 

Det er af stor praktisk betydning for vores medlemmer, at de kan indrette deres butikslokaler og 

kasseområder efter det fastlagte udvalg af selvvalgslægemidler. På den baggrund og henset til at 

reglerne om selvvalg træder i kraft 1. januar 2018, beder vi om, at dette forhold afklares hurtigst 

muligt. Sortimentet af veterinære håndkøbslægemidler i frihandlen udgøres af en række produk-

ter mod lopper, der alle er kendetegnet ved, at de på emballagen og af dyrlæger anbefales anvendt 

forebyggende hele året alene mod lopper på hund og kat. Der ses derfor ikke umiddelbart et pro-

blem ved at eksponere disse produkter i selvvalg. 

 

Som også anført i forbindelse med høringen over en række bekendtgørelser om selvvalg, har 

Dansk Erhverv ved høringssvar af 15. september 2017 påpeget, at det naturligvis bør være en be-

tingelse for det øgede sortiment i selvvalg på apotekerne, apoteksfilialer og apoteksudsalg, at be-

tjeningen af kunderne sker ved faguddannet sundhedspersonale (farmaceuter og farmakonomer). 

Denne betingelse er også bekræftet telefonisk af Lægemiddelstyrelsen i forbindelse med før-

nævnte høring.  

 

Det er ikke givet, at al ekspedition på apotekerne i øjeblikket sker ved faguddannet personale. Se 

f.eks. denne en udtalelse fra formanden for Farmakonomforeningen på foreningens repræsen-

tantskabsmøde den 25. november 2017: ”Vi har også set eksempler på, at der bruges ufaglært 

personale til at ekspedere på nogle af landets apoteker. Det kan vi ikke acceptere, fortsatte hun. 

- Nu har vi lige overlevet en liberalisering af apotekerne på vores faglighed. Vi har et enestå-

ende apotekssystem, og det skal vi værne om.” 
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(Kilde: http://www.farmakonom.dk/farmakonomforeningen/nyheder/2017/forening-fag-og-fa-

ellesskab/ 

 

Det bør derfor fremgå direkte af vejledningen, at denne betingelse om faguddannet ekspedition 

knytter sig til selvvalgssortimentet på apotekerne.  

 

Specifikke bemærkninger 

 

Opsyn 

I forhold til bestemmelsen om, at håndkøbslægemidlerne i selvvalg skal være under opsyn fra per-

sonalet, forudsætter vi, at muligheden for at føre opsyn med selvvalgsområdet fra kasselinjen/be-

tjent disk selvfølgelig er fastsat under den forudsætning, at opsynet kan ske fra kassen/disken, 

selvom der er almindelig kø – også på spidsbelastningstidspunkter – uden at der derved skal ske 

aflåsning af selvvalgsområdet.  

 

Af hensyn til opretholdelsen af de sædvanlige og velkendte forhold i detailhandlen, forudsætter vi 

således, at det er tilstrækkeligt, at butikkernes personale hele tiden kan se selvvalgsområdet i åb-

ningstiden enten ved passage eller ved udsigt fra kasseområdet. 

 

Vi går i den forbindelse ud fra, at reglerne om selvvalg er vedtaget af Folketinget med kendskab til 

de sædvanlige forhold i detailhandlen, og at det må antages at stride mod baggrunden og forud-

sætningen for lovens vedtagelse, hvis der skal ske aflåsning af området, såfremt der er almindelig 

travlhed i forretningerne eller på apotekerne. 

 

Skiltning 

Det angives i udkastet til vejledning: ”Lægemiddelstyrelsen kan ikke acceptere, at der skiltes med 

indikationer. Der må derfor ikke skiltes med ”mod forkølelse” eller lignende”. Det er uklart, hvad 

baggrunden for dette forbud er, og vi anmoder derfor Lægemiddelstyrelsen om at uddybe dette 

med henblik på en stillingtagen til forbuddet.  

 

Reklame for lægemidler i selvvalg 

Vi mener ikke, at en særlig eksponering/placering af lægemidler f.eks. en fordelagtig hyldeplads 

skal betragtes som reklame.  Vi foreslår derfor, at sætningerne om ”særlig eksponering/placering 

af lægemidler” fjernes.     

 

Vi står naturligvis til rådighed, såfremt Lægemiddelstyrelsen har spørgsmål til ovenstående eller 

ønsker en uddybning. 

 

Med venlig hilsen 

 

Betina Schiønning 

Chefkonsulent 

 

http://www.farmakonom.dk/farmakonomforeningen/nyheder/2017/forening-fag-og-faellesskab/
http://www.farmakonom.dk/farmakonomforeningen/nyheder/2017/forening-fag-og-faellesskab/

