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Det mener Apotekerforeningen om selvvalg af medicin

Medicin skal fortsat udleveres af eksperter
Eksperimenter med håndkøbsmedicin i selvvalg vil
give mindre sundhedsfaglig rådgivning og dermed
øget risiko for forkert valg
eller brug af medicinen.
Det vil give flere impulskøb og et unødigt højere
medicinforbrug.

•

Hvis kunderne selv kan tage medicin ned fra hylderne,
sender det et helt forkert signal om, at medicin er ufarlige forbrugsvarer. Medicin kan være farligt, hvis det bliver brugt forkert. Derfor skal medicin udleveres af eksperter.

•

Hvis kunden allerede har taget medicinen fra hylden, er
det svært for apotekspersonalet efterfølgende at afdække
kundens behov og give en god sundhedsfaglig rådgivning. Undersøgelser viser, at hver femte håndkøbskunde
efterspørger forkert medicin i forhold til deres symptomer
eller tager medicinen forkert. Så rådgivningen er vigtig.

•

Selvvalg vil give flere impulskøb af medicin og øge forbruget af medicin. Uden selvvalg påvirkes kunden i dag til
et aktivt og reflekteret valg, fordi man skal spørge en
faguddannet, som kan rådgive om medicinen.

•

Selvvalg giver ikke lavere priser på håndkøbsmedicin.
Selvvalg øger i stedet reklamens magt. Kunderne vil vælge de mærker, der er kendt fra reklamerne. Og ikke de
mindre kendte billigere kopier, som apotekspersonalet
kan tilbyde. Denne udvikling ses allerede i dag i forbindelse med detailhandlens salg af de dyre mærker af allergimedicin.

Baggrund:
Selvvalg er ikke tilladt i dag. I forbindelse med den nye apotekerlov i 2015 blev det besluttet at overveje fordele og
ulemper ved selvvalg af medicin. Registreringsnævnet konkluderede allerede i 2012, at der ikke er nogen lægefaglige
argumenter for selvvalg af medicin, der indeholder potente
stoffer med risiko for bivirkninger. De fandt, at der udelukkende lå salgsfremmende overvejelser bag. Nævnet forudså,
at selvvalg ville føre til impulskøb og et unødigt højere forbrug af medicin med fare for misbrug og forgiftning. Nævnet
fastholdt, at lægemidler ikke er almindelige varer, og at tobak fx heller ikke må være i selvvalg. At det kan være farligt
understreges af, at myndighederne i Sverige i november
2015 fjernede paracetamol fra detailhandlens hylder på
grund af et øget antal forgiftninger og selvmordsforsøg.

