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Konsekvensutredning gällande förslag till nya föreskrifter 

om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk 

sprit samt förslag till föreskrifter om ändring av 

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om 

detaljhandel vid öppenvårdsapotek 

 

1. Problemet och vad som ska uppnås 
Läkemedelsverket har tagit fram förslag på nya föreskrifter om förordnande och utlämnande 

av läkemedel och teknisk sprit (se bilaga 1) samt föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets 

föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek (se bilaga 2). Förslagen 

görs huvudsakligen mot bakgrund av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 

om veterinärmedicinska läkemedel och om upphävande av direktiv 2001/82/EG1 (härefter 

EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel). Vidare görs vissa förslag mot bakgrund 

av Läkemedelsverkets rapport Uppdrag om tillgång till uppgifter om expediering av 

läkemedel för djur.2 Utöver detta föreslås ändringar i läkemedelslistan för sjuksköterskor med 

förskrivningsrätt. Dessutom görs vissa redaktionella ändringar både i de föreslagna 

föreskrifterna om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit, i förhållande 

till motsvarande bestämmelser i HSLF-FS 2019:32, och i LVFS 2009:9. 

 

Till förslaget på nya föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk 

sprit har Läkemedelsverket även tagit fram ett kommentarsdokument (se bilaga 3). I 

kommentarsdokumentet framgår det vilka ändringar som föreslås i förhållande till 

motsvarande bestämmelser i HSLF-FS 2019:32. Kommentarerna kommer inte att finnas med 

i de föreskrifter som beslutas. 

1.1. Nya föreskrifter om förordnande och utlämnande av 
läkemedel och teknisk sprit 

De föreslagna föreskrifterna om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit 

kommer att upphäva och ersätta Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2019:32) om 

förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (de så kallade 

receptföreskrifterna). Vissa krav i de föreslagna föreskrifterna är nya, vissa ändras i 

förhållande till HSLF-FS 2019:32 och vissa krav som idag finns upphävs. Utöver det har 

vissa delar av HSLF-FS 2019:32 förts över oförändrade till de föreslagna föreskrifterna och 

vissa bestämmelser har genomgått redaktionella ändringar. Det föreslås också vissa 

strukturella förändringar i föreskrifternas upplägg jämfört med nu gällande föreskrifter. Nedan 

följer en beskrivning av de skillnader som föreslås i de nya föreskrifterna jämfört med HSLF-

FS 2019:32. 

 

1 EUT L 4, 7.1.2019, s. 43, Celex 32019R0006. 
2 Rapport, Läkemedelsverkets diarienummer 4.3.1-2019-032907, med anledning av regeringens uppdrag till E-

hälsomyndigheten, Statens jordbruksverk och Läkemedelsverket, regeringsbeslutets diarienummer 2019-04-11 

S2018/05389/FS, S2019/00290/FS (delvis), S2019/01775/FS (delvis). 
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1.1.1. EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel 

Den 28 januari 2022 ska EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel börja tillämpas. 

EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel ska bland annat ersätta direktiv 

2001/82/EG. Genom EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel införs exempelvis 

gemenskapsrättsliga bestämmelser som rör detaljhandel med läkemedel, krav rörande 

veterinärrecept och krav gällande användning av veterinärmedicinska läkemedel. Bland annat 

införs EU-rättsliga krav gällande vilka uppgifter som minst ska finnas på ett veterinärrecept, 

samt vilka uppgifter ett öppenvårdsapotek ska registerföra vid transaktioner av 

veterinärmedicinska läkemedel. En EU-förordning är direkt tillämplig i Sverige och ska inte 

genomföras i nationell rätt. Mot bakgrund av det behöver det svenska regelverket anpassas för 

att den nationella rätten inte ska stå i strid med EU-förordningen om veterinärmedicinska 

läkemedel. Vidare får inte sådant som regleras i EU-förordningen om veterinärmedicinska 

läkemedel också regleras i nationell rätt, varför nationella regler behöver ses över så att det 

inte blir en dubbelreglering.  

 

Enligt artikel 103.1 i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel ska reglerna om 

detaljhandel med veterinärmedicinska läkemedel fastställas enligt nationell rätt, om inte annat 

föreskrivs i förordningen. Av artikel 103.6 framgår att medlemsstaterna får föreskriva villkor 

som motiveras med hänsyn till skyddet av folkhälsan och djurhälsan eller miljön för 

detaljhandeln med veterinärmedicinska läkemedel inom deras territorier, förutsatt att dessa 

villkor överensstämmer med unionsrätten, är proportionella och icke-diskriminerande. Av 

artikel 105.9 framgår att utlämnande av förskrivna veterinärmedicinska läkemedel ska ske 

enligt nationell rätt. 

 

I SOU 2021:45 En EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning lämnas förslag på nationella lag- 

och förordningsändringar som utredningen funnit behöver göras för att anpassa det svenska 

regelverket på området till EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel. Bland dessa 

ändringar finns även förslag på nya eller ändrade bemyndiganden för Läkemedelsverket att 

meddela föreskrifter. Enligt betänkandet ska de föreslagna lag- och förordningsändringarna 

träda i kraft den 28 januari 2022.   

1.1.1.1. Receptuppgifter och receptblankett 

Genom EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel införs begreppet veterinärrecept 

(se artikel 4.33). I artikel 105.5 i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel stadgas 

att ett veterinärrecept minst ska innehålla den information som anges i bestämmelsen. Det 

innebär att det finns utrymme att införa nationella krav på ytterligare receptuppgifter. 

Eftersom vissa av de receptuppgifter som i dag ska anges på recept för djur inte räknas upp i 

artikel 105.5, finns det enligt Läkemedelsverket ett behov av att utnyttja möjligheten att införa 

nationella krav på ytterligare receptuppgifter som ska anges på recept utfärdade av i Sverige 

behöriga veterinärer. Det innebär att veterinärer som är behöriga förskrivare i Sverige behöver 

beakta både artikel 105.5 i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel och den nu 

föreslagna 5 kap. 9 § vid utfärdande av recept avseende läkemedel för behandling av djur. För 

att det ska bli tydligt för de som ska tillämpa reglerna, införs en upplysningsbestämmelse i 5 

kap. 8 § där det framgår vilka uppgifter som enligt artikel 105.5 i EU-förordningen om 

veterinärmedicinska läkemedel minst ska finnas på ett veterinärrecept framgår. 

 

I och med att krav på vilka uppgifter som ska anges vid förskrivning till djur tillkommer eller 

förändras, föreslås det att en ny receptblankett ska införas, bilaga 9 till de föreslagna 
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föreskrifterna. Den föreslagna nya receptblanketten ska användas vid förskrivning av 

läkemedel och teknisk sprit till djur och ersätter bilaga 9 till HSLF-FS 2019:32. I och med att 

ett flertal nya receptuppgifter tillkommer (se närmare beskrivning nedan i avsnittet), föreslår 

Läkemedelsverket av layoutmässiga skäl att blanketten endast ska ha plats för ett läkemedel, 

jämfört med två på receptblanketten i den nuvarande bilaga 9 till HSLF-FS 2019:32. Den 

föreslagna receptblanketten kommer, liksom tidigare, att kunna användas även för 

förskrivning av särskilda läkemedel, inklusive narkotiska läkemedel. För att motverka 

eventuell förfalskning (till exempel kopiering) av blanketten i syfte att komma över särskilda 

läkemedel eller andra begärliga läkemedel, föreslår Läkemedelsverket att den nya blanketten 

ska ha säkerhetsdetaljer. Säkerhetsdetaljerna motsvarar dem som redan idag finns på 

receptblankett för förskrivning till människa enligt bilaga 5 till HSLF-FS 2019:32. 

 

Läkemedelsverket föreslår även att en ny blankett för telefonrecept, bilaga 8 till de föreslagna 

föreskrifterna, ska ersätta nuvarande den blankett som återfinns i bilaga 6 till HSLF-FS 

2019:32. Den nya blanketten anpassas för de nya och förändrade receptuppgifter som beskrivs 

nedan i avsnittet.  

 

Vissa uppgifter som ska anges på veterinärrecept enligt EU-förordningen om 

veterinärmedicinska läkemedel är nya krav i förhållande till de uppgifter som enligt nu 

gällande receptföreskrifter ska anges på recept för djur. De krav som tillkommer är: 

 

- när antimikrobiella läkemedel förskrivs för användning som profylax eller metafylax 

ska detta anges (se artikel 105.5 m),  

- när ett läkemedel förskrivs som inte är godkänt i Sverige för det aktuella djurslaget 

och/eller för den aktuella indikationen, inklusive förskrivning av humanläkemedel till 

djur ska detta anges (se artikel 105.5 l), 

- veterinärens yrkesregistreringsnummer, vilket i Sverige motsvaras av 

veterinärnummer, ska anges (se artikel 105.5 d), 

- det förskrivna läkemedlets aktiva substanser ska anges (se artikel 105.5 f). 

 

Enligt artikel 105.5 m i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel ska uppgift om 

när antimikrobiella läkemedel förskrivs för profylax (förebyggande av sjukdom) eller 

metafylax (förebyggande av smittspridning) anges på veterinärreceptet. EU-förordningen om 

veterinärmedicinska läkemedel ställer alltså inte upp något krav på att veterinären på receptet 

ska ange att en förskrivning av ett antimikrobiellt läkemedel görs för behandling av pågående 

sjukdom hos djur. Läkemedelsverket har i samråd med Statens jordbruksverk (SJV), Statens 

veterinärmedicinska anstalt (SVA) och E-hälsomyndigheten (EHM) konstaterat att de 

uppgifter som enligt artikel 105.5 m ska anges inte är tillräckliga för att medge korrekt 

uppföljning av användningen av antimikrobiella läkemedel till djur. Om det endast finns krav 

på att ange uppgiften i de fall artikel 105.5 m är tillämplig, kan en utebliven uppgift antingen 

betyda att receptet gäller behandling av pågående sjukdom hos djur, eller att den förskrivande 

veterinären har glömt att ange uppgiften. Läkemedelsverket föreslår därför att det, förutom 

alternativen profylax eller metafylax, ska införas ett nationellt krav på att det även ska anges 

om anledningen till förskrivning av ett antimikrobiellt läkemedel är terapi (behandling av 

pågående sjukdom) när inte kraven i artikel 105.5 m är tillämpliga. På så sätt måste alltid 

något av de tre alternativen anges vid förskrivning av antimikrobiella läkemedel, vilket 

medför att statistik över förskrivning av antimikrobiella läkemedel blir mer rättvisande. På 

receptblanketten för recept för djur enligt bilaga 9 samt blanketten för telefonrecept enligt 
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bilaga 8 till de föreslagna föreskrifterna införs därför ett fält med de tre alternativen terapi, 

profylax och metafylax, vilket alltid ska fyllas i vid förskrivning av antimikrobiella 

läkemedel.  

 

Enligt artikel 105.5 l i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel ska det på 

veterinärreceptet anges om förskrivningen av ett läkemedel görs i enlighet med artiklarna 112, 

113 eller 114. De nämnda artiklarna reglerar användning av läkemedel som inte är godkänt i 

medlemsstaten, i detta sammanhang Sverige, eller som inte är godkänt för den aktuella 

indikationen hos det aktuella djurslaget. Detta omfattar förskrivning av läkemedel godkända 

för andra djurslag eller andra indikationer, extemporeläkemedel, licensläkemedel och 

humanläkemedel. På receptblanketten för recept för djur enligt bilaga 9 samt på blanketten för 

telefonrecept enligt bilaga 8 till de föreslagna föreskrifterna finns ett fält där veterinären kan 

ange med signatur om receptet förskrivs enligt ovanstående. Enligt EHM kommer uppgiften 

inte att kunna anges som ett separat värde i det elektroniska receptformatet, vilket innebär att 

uppgiften istället behöver anges som fritext i till exempel doseringsfältet vid elektronisk 

förskrivning.  

 

Veterinärnummer och läkemedlets aktiva substanser ska anges på veterinärrecept enligt 

artikel 105.5 d respektive f i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel. Detta 

innebär att uppgifterna ska anges vid förskrivning och det läggs därför till utrymme för 

uppgifterna på receptblanketten för recept för djur enligt bilaga 9 samt blanketten för 

telefonrecept enligt bilaga 8 till de förslagna föreskrifterna.  

 

Läkemedelsverket har även uppmärksammat att uppgifter som idag ska anges enligt HSLF-FS 

2019:32 vid utfärdande av recept för att identifiera djurägaren och det eller de djur som ska 

behandlas behöver omformuleras eller förtydligas. I EU-förordningen om 

veterinärmedicinska läkemedel nämns både djurägare och djurhållare. Till exempel ska, enligt 

artikel 105.5 b i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel, djurägarens eller 

djurhållarens fullständiga namn och kontaktuppgifter anges. I HSLF-FS 2019:32 nämns 

endast djurägare. Läkemedelsverket konstaterar att regleringen för djurägare och djurhållare 

är lika i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel, och ser inte heller att det finns 

anledning att särskilja djurägare och djurhållare i de nya föreskrifterna. Läkemedelsverket 

föreslår därför att begreppet djurhållare läggs till i föreskrifterna på samtliga ställen där 

djurägare nämns sedan tidigare, för att förtydliga att samma krav även gäller för djurhållare. 

Läkemedelsverket konstaterar också att uppgiften om djurhållare behöver läggas till som en 

informationsmängd i receptblanketten för recept för djur enligt bilaga 9 samt blanketten för 

telefonrecept enligt bilaga 8. Gällande kontaktuppgifter till djurägare eller djurhållare har 

Läkemedelsverket, i samråd med EHM, SJV och SVA, konstaterat att adress behöver anges 

för att möjliggöra uppföljning och tillsyn. Adress till djurägare eller djurhållare behöver 

därför anges på alla recept för djur. Däremot är uppgift om telefonnummer en uppgift som är 

möjlig, men inte obligatorisk, att ange på receptet för att underlätta kontakten mellan å ena 

sidan öppenvårdsapotek eller veterinär och å andra sidan djurägare eller djurhållare.  

 

Enligt nu gällande krav i HSLF-FS 2019:32 ska djurägarens namn och adress anges vid 

utfärdande av recept för djur. Vid förskrivning av särskilda läkemedel ska även djurägarens 

personnummer eller födelsedatum anges. Som framgår av Läkemedelsverkets rapport 

Uppdrag om tillgång till uppgifter om expediering av läkemedel för djur, är det av vikt för 

SJV:s och länsstyrelsernas tillsyn och uppföljning att de får tillgång till uppgifter som kan 



5 

identifiera djurägaren eller djurhållaren och vissa uppgifter om djuret som ska behandlas. 

Djurägarens personnummer eller födelsedatum skulle därför behöva anges vid förskrivning av 

läkemedel till djur. Eftersom djurägare och djurhållare kan vara antingen fysiska eller 

juridiska personer konstaterar Läkemedelsverket att det finns behov av att utfärda recept både 

till djurägare och djurhållare som är fysiska personer och sådana som är juridiska personer. 

När förskrivningen görs till en juridisk person bör företagets organisationsnummer anges. Att 

uppgift om djurägarens eller djurhållarens personnummer, födelsedatum eller 

organisationsnummer anges vid förskrivning bidrar också till att säkerställa att läkemedlet 

lämnas ut till rätt mottagare vid expedieringen på apoteket. Uppgifterna kan även behövas för 

Läkemedelsverkets tillsyn över öppenvårdsapoteks hantering av receptexpedieringar.  

 

Läkemedelsverket föreslår därför att det i 5 kap. 9 § införs krav på att djurägarens eller 

djurhållarens personnummer eller födelsedatum ska anges vid förskrivning då djurägaren eller 

djurhållaren är en fysisk person. Om djurägaren eller djurhållaren är en juridisk person ska 

istället organisationsnummer anges. Receptblanketten för recept för djur enligt bilaga 9 samt 

blanketten för telefonrecept enligt bilaga 8 till de föreslagna föreskrifterna anpassas så att 

veterinären vid förskrivning kan ange antingen djurägarens eller djurhållarens personnummer 

eller födelsedatum för fysiska personer (inklusive företag som drivs som enskild firma) eller 

organisationsnummer för juridiska personer.  

 

Med anledning av förslaget att lägga till möjligheten att förskriva på djurägarens eller 

djurhållarens organisationsnummer föreslår Läkemedelsverket att det i 5 kap. 13 § ska 

förtydligas att särskilda läkemedel, det vill säga även narkotiska läkemedel, inte får förskrivas 

till juridiska personer. Detta är inte någon ny begränsning, eftersom det idag är ett krav enligt 

5 kap. 5 § 1 HSLF-FS 2019:32 att ange djurägarens personnummer eller födelsedatum vid 

förskrivning av särskilda läkemedel. En djurägare som är en juridisk person har av naturliga 

skäl inte något personnummer eller födelsedatum, och det är alltså inte heller enligt dagens 

regelverk möjligt att förskriva narkotiska läkemedel eller andra särskilda läkemedel till 

juridiska personer.  

 

Enligt nu gällande krav i 5 kap. 5 § 2 HSLF-FS 2019:32 ska det eller de djur som receptet 

avser identifieras med djurslag och djurets eller djurens identitet. Efter samråd med EHM, 

SJV och SVA konstaterar Läkemedelsverket att ytterligare uppgifter behöver anges avseende 

identifiering av djuret/djuren för att möjliggöra korrekt uppföljning hos SJV och SVA vad 

gäller läkemedelsförskrivning och läkemedelsanvändning. Förutom djurslag och djurets eller 

djurens benämning, föreslås att det införs ett krav på att det också ska anges om det rör sig om 

individ/-er, en grupp av djur eller en hel besättning. De två senare är framförallt relevanta 

avseende livsmedelsproducerande djur, men kravet förslås införas generellt. I blanketten för 

recept för djur enligt bilaga 9 samt blanketten för telefonrecept enligt bilaga 8 föreslås att ett 

fält läggs till där veterinären ska ange om receptet avser individ, grupp eller besättning.  

1.1.1.2. Ny struktur avseende kapitel om receptformat och utfärdande av recept 

Med anledning av behovet av anpassning av HSLF-FS 2019:32 till EU-förordningen om 

veterinärmedicinska läkemedel kommer det att bli skillnader i reglerna om receptformat och 

utfärdande av recept till människa respektive recept för djur. Läkemedelsverket har därför 

gjort en översyn av kapitel 4 och 5 i de nuvarande föreskrifterna. Dessa kapitel reglerar 

receptformat respektive utfärdande av recept och båda kapitlen reglerar såväl recept till 

människa som recept för djur. Läkemedelsverket föreslår en ändrad struktur av dessa två 
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kapitel. Den föreslagna strukturen innebär att kapitel 4 reglerar både receptformat och 

utfärdande av recept, men endast för recept till människa, och att kapitel 5 på samma sätt 

reglerar både receptformat och utfärdande av recept, men endast för recept för djur. Den nya 

strukturen innebär ingen ändring i sak utöver de ändringar som nämnts ovan rörande 

veterinärrecept. 

1.1.1.3. Expedieringshinder 

Av artikel 37.5 i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel framgår att 

kommissionen genom genomförandeakter ska ange vilka antimikrobiella medel eller grupper 

av antimikrobiella medel som uteslutande ska användas för behandling av vissa infektioner 

hos människor. I artikel 107.5 stadgas att de läkemedel som innehåller de antimikrobiella 

medel som avses i artikel 37.5 inte får användas i enlighet med artiklarna 112, 113 och 114. 

Det innebär att dessa läkemedel inte får användas för behandling av djur, utan är reserverade 

för behandling av människor. Dessa läkemedel får därför inte heller förskrivas till djur. För att 

säkerställa att denna begränsning efterlevs föreslår Läkemedelsverket att ett nytt 

expedieringshinder läggs till i 8 kap. 12 § i de föreslagna föreskrifterna, vilket anger att ett 

förordnande inte får expedieras om det avser läkemedel som innehåller sådant antimikrobiellt 

medel som avses i artikel 37.5 i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel och är 

utfärdat för djur. 

1.1.1.4. Expediering av recept som utfärdats i annat EES-land 

Av artikel 105.7 i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel följer att ett 

veterinärrecept under vissa förutsättningar ska vara giltigt i hela unionen. Läkemedelsverket 

bedömer att det bör vara möjligt för svenska öppenvårdsapotek att expediera recept för djur 

från samtliga EES-länder, och inte enbart från andra EU-länder. I skrivande stund pågår 

dessutom ett arbete för att lägga till EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel till 

EES-avtalet, vilket innebär att reglerna med största sannolikhet kommer att omfatta samtliga 

EES-länder när EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel ska börja tillämpas.  

 

Redan idag finns i HSLF-FS 2019:32 regler gällande giltighet av recept till människa som 

utfärdats av en förskrivare behörig i ett annat EES-land. Mot bakgrund av det och 

bestämmelsen i artikel 105.7 i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel, föreslår 

Läkemedelsverket att det görs vissa justeringar i 7 kap. 1–3 §§ om mottagande av recept på 

öppenvårdsapotek. Dessa tillägg kompletterar ett förslag i 8 kap. 38 § som anger att det 

föreligger expedieringshinder om ett recept har utfärdats på annat sätt än skriftligen. 

 

Utlämnandet av det förskrivna läkemedlet regleras nationellt. I förhållande till kraven i 7 kap. 

4 § HSLF-FS 2019:32 görs ett tillägg i 7 kap. 4 § i de föreslagna föreskrifterna för att 

förtydliga att veterinärrecept inte ska omvandlas till elektronisk form om receptet utfärdats av 

en veterinär behörig i annat EES-land. Det har även gjorts en översyn av de bestämmelser i 8 

kap. HSLF-FS 2019:32 som berör expedieringshinder och åtgärder inför utlämnande mot 

recept utfärdat av förskrivare behörig i annat EES-land. Dessutom har farmaceutens möjlighet 

till rättelse av recept utfärdat i annat EES-land förtydligats. Därtill har vissa strukturella 

ändringar gjorts enligt nedan för en tydligare framställning. 

- Bestämmelserna om vad en farmaceut särskilt ska iaktta vid expediering av recept 

utfärdat av en förskrivare behörig i annat EES-land har delats upp i en bestämmelse 

för recept till människa och en bestämmelse för recept för djur, 8 kap. 36 § respektive 

8 kap. 37 §. 
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- Bestämmelserna om vad som utgör expedieringshinder vid expediering av recept 

utfärdat av en förskrivare behörig i annat EES-land har samlats i en paragraf, 8 kap. 38 

§, istället för att omfattas av 8 kap. 12 §. På samma sätt som i 8 kap. 12 § har ett 

tillägg gjorts gällande att det föreligger expedieringshinder i de fall receptet avser 

läkemedel som innehåller sådant antimikrobiellt medel som avses i artikel 37.5 i EU-

förordningen om veterinärmedicinska läkemedel och är utfärdat för djur. 

- Bestämmelserna om vad som inte utgör expedieringshinder vid expediering av recept 

utfärdat av en förskrivare behörig i annat EES-land har samlats i en bestämmelse, 

8 kap. 39 §. 

Den nya strukturen innebär ingen ändring i sak vad gäller recept till människa som utfärdats 

av en förskrivare behörig i annat EES-land jämfört med vad som gäller idag enligt HSLF-FS 

2019:32, utöver de förtydliganden som nämns ovan. Avseende recept för djur som utfärdats 

av en förskrivare behörig i annat EES-land är bestämmelserna nya.  

 

I bestämmelsen som rör recept för djur, 8 kap. 37 §, anges att särskilda läkemedel och teknisk 

sprit inte får lämnas ut mot recept som utfärdats av en förskrivare behörig i annat EES-land. 

Denna begränsning finns redan i dag, i 8 kap. 36 § 4 HSLF-FS 2019:32, och kommer även att 

kvarstå i den nu föreslagna 8 kap. 36 § som rör recept till människa. Vad gäller recept till 

människa följer begränsningen av artikel 11.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid 

gränsöverskridande hälso- och sjukvård (patientrörlighetsdirektivet). I artikel 105.7 i EU-

förordningen om veterinärmedicinska läkemedel anges dock att ett veterinärrecept ska vara 

giltigt i hela unionen, utan något omnämnande om att vissa läkemedel inte ska vara möjliga 

att lämna ut annat än i den medlemsstat i vilken veterinärreceptet utfärdats. Läkemedelsverket 

bedömer dock att det inte ska vara möjligt att lämna ut särskilda läkemedel eller teknisk sprit 

mot recept som utfärdats av veterinär behörig i annat EES-land.  

 

Läkemedelsverket föreslår denna begränsning, i den del den avser narkotiska läkemedel, med 

stöd av artikel 2.9 i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel, vilken anger att 

ingenting i denna förordning ska hindra en medlemsstat från att på sitt territorium behålla 

eller införa någon som helst kontrollåtgärd som den finner lämplig när det gäller narkotika 

och psykotropa ämnen. Avseende särskilda läkemedel som inte är narkotiska läkemedel 

framgår det av artikel 103.6 i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel att 

medlemsstaterna får föreskriva villkor som motiveras med hänsyn till skyddet av folkhälsan 

och djurhälsan eller miljön för detaljhandeln med veterinärmedicinska läkemedel inom deras 

territorier, förutsatt att dessa villkor överensstämmer med unionsrätten, är proportionella och 

icke-diskriminerande. Läkemedelsverket finner att utlämnande av andra särskilda läkemedel 

än narkotiska läkemedel mot recept utfärdat av veterinär behörig i annat EES-land måste 

begränsas med hänsyn till folk- och djurhälsan eftersom det gäller läkemedel som är begärliga 

och där det kan föreligga risk för förfalskning eller på annat sätt försök till avledning. Vad 

gäller recept utfärdade av en veterinär behörig i ett annat EES-land är det svårare för personal 

vid öppenvårdsapotek att bedöma äktheten av receptet. Teknisk sprit omfattas inte av EU-

förordningen om veterinärmedicinska läkemedel varför det inte finns något krav enligt 

förordningen att lämna ut teknisk sprit mot recept utfärdat av veterinär behörig i annat EES-

land. 
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1.1.1.5. Bilagornas ordning ändras 

Den 1 januari 2021 infördes en ny bilaga 4 a i HSLF-FS 2019:32. Vidare har antalet bilagor 

till receptföreskrifterna under de senaste åren förändrats och de bilagor som beskriver 

receptblanketter finns inte i sammanhängande följd efter varandra. I och med att HSLF-FS 

2019:32 nu föreslås upphävas och ersättas av nya föreskrifter om förordnande och utlämnande 

av läkemedel och teknisk sprit, föreslår Läkemedelsverket en ny ordning för bilagorna till 

föreskrifterna. I och med detta hålls bilagor som beskriver samma typ av uppgifter samman 

och bilagorna kommer huvudsakligen i den ordning som de nämns i föreskrifterna. 

1.1.2. Uppgifter vid rekvisition 

Som beskrivits ovan finns ett krav i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel på 

att veterinärnummer ska anges vid förskrivning (det vill säga vid utfärdande av recept) av 

veterinärmedicinska läkemedel. Detta medför att SJV och länsstyrelserna kan få tillgång till 

uppgifter om veterinärernas förskrivning av veterinärmedicinska läkemedel. Cirka 20 % av de 

veterinärmedicinska läkemedel som säljs i Sverige lämnas dock ut från öppenvårdsapotek mot 

rekvisition.3 Av rapporten Uppdrag om tillgång till uppgifter om expediering av läkemedel för 

djur framgår att SJV och länsstyrelserna för sin tillsyn och uppföljning även behöver 

information om vilken veterinär som ansvarat för en rekvisition. Läkemedelsverket föreslår 

därför att veterinärnummer ska anges även vid rekvirering av veterinärmedicinska läkemedel. 

Förslaget på krav att veterinärnummer ska anges vid utfärdande av rekvisitioner görs mot 

bakgrund av de förslag som lämnas i rapporten samt de författningsändringar som nu föreslås 

i lagrådsremissen Bättre uppföljning av läkemedel för djur som överlämnades till Lagrådet 

den 10 juni 2021. 

 

Läkemedelsverket föreslår även att adressen till den som beställt läkemedlen ska anges vid 

utfärdande av rekvisition. Denna uppgift behövs för att öppenvårdsapoteken ska ha möjlighet 

att leva upp till kravet i artikel 103.3 e i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel 

på att registrera stadigvarande adress på mottagaren vid köp av veterinärmedicinska 

läkemedel. Se även avsnitt 1.1.3 gällande uppgifter som ska sparas vid transaktioner med 

receptbelagda veterinärmedicinska läkemedel.  

1.1.3. Uppgifter om transaktioner 

Idag finns krav på verifikationer i 8 kap. 41 och 42 §§ HSLF-FS 2019:32. I artikel 103.3 i 

EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel stadgas att den som bedriver 

detaljhandel med veterinärmedicinska läkemedel ska föra utförliga register över varje 

transaktion med receptbelagda veterinärmedicinska läkemedel. I artikeln anges vilka uppgifter 

som ska registerföras vid sådana transaktioner. Eftersom kraven på verifikationer i dagens 

8 kap. 41 och 42 §§ till viss del träffar samma situationer som de som avses i artikel 103.3 

föreslås justeringar av de krav som idag finns i 8 kap. 41 och 42 §§ HSLF-FS 2019:32 för att 

undvika dubbelreglering av de registerkrav som finns i EU-förordningen om 

veterinärmedicinska läkemedel avseende transaktioner som omfattas av artikel 103.3.  

 

Förutom de justeringar som behöver göras i 8 kap. 41 och 42 §§ HSLF-FS 2019:32, innebär 

artikel 103.3 att det ställs krav på öppenvårdsapoteken att spara nya uppgifter i sina 

verifikationer. De uppgifter som tillkommer med anledning av kraven i EU-förordningen om 

veterinärmedicinska läkemedel är att i de fall utlämnande sker mot recept ska i förekommande 

 

3 Uppgift från E-hälsomyndigheten avseende perioden januari 2019-april 2021. 
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fall en kopia på veterinärreceptet sparas samt att numret på det veterinärmedicinska 

läkemedlets godkännande för försäljning ska sparas. 

 

Läkemedelsverket har även i övrigt sett över kraven på vilka uppgifter som öppenvårdsapotek 

ska spara i verifikationer och kommit fram till att uppgiften om utfärdandedatum för recept 

behöver läggas till. Uppgiften behövs för att Läkemedelsverket ska kunna bedriva tillsyn över 

att ett recept har expedierats inom receptets giltighetstid.  

1.1.4. Expediering av recept avseende antimikrobiella läkemedel 

Enligt artikel 105.10 i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel ska ett 

veterinärrecept avseende antimikrobiella läkemedel vara giltigt i fem dagar från och med 

dagen för dess utfärdande. Denna bestämmelse är en del av de krav som EU-förordningen om 

veterinärmedicinska läkemedel ställer upp för att motverka problemet med 

resistensutveckling mot antimikrobiella läkemedel. Mot bakgrund av detta, samt att kravet i 

artikel 105.10 ska börja tillämpas den 28 januari 2022, bedömer Läkemedelsverket att 

expediering av recept för djur avseende antimikrobiella läkemedel som utfärdats till och med 

den 27 januari 2022, endast ska få expedieras från öppenvårdsapotek till och med den 3 

februari 2022, om inte receptet har en kortare giltighetstid. Giltighetstiden för dessa recept 

blir alltså maximalt fem dagar från och med den 28 januari 2022, även om de skulle haft en 

längre giltighetstid enligt tidigare gällande regler. Begränsningen avseende expediering av 

sådana recept införs i en övergångsbestämmelse till de föreslagna föreskrifterna. 

1.1.5. Ändringar avseende sjuksköterskors förskrivningsrätt (nuvarande 
bilaga 4 a) 

1.1.5.1. Bakgrund 

Sedan den 1 januari 2021 ingår bilaga 4 a i HLSF-FS 2019:32, vilken reglerar vilka läkemedel 

som sjuksköterskor med förskrivningsrätt får förskriva. Tidigare fanns motsvarande bilaga i 

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att 

förskriva och ordinera läkemedel. 

 

Läkemedelsverket föreslår vissa justeringar i denna bilaga. För det första föreslår 

Läkemedelsverket att en substans som inte är lämplig för sjuksköterskor att förskriva tas bort 

ur bilagan, vilket medför att sjuksköterskor inte längre har möjlighet att förskriva detta 

läkemedel. För det andra föreslås att vissa ATC-koder som i dag nämns i bilagan tas bort, 

eftersom det inte längre finns några godkända läkemedel inom dessa ATC-koder. Utöver detta 

föreslås vissa ändringar kopplat till administrationssätt och indikation samt vissa redaktionella 

ändringar. Förslagen redogörs för nedan. 

1.1.5.2. Substans som sjuksköterskor med förskrivningsrätt inte längre bör få förskriva 

Glukos infusionsvätska 50 mg/ml vid tillfällig uttorkning 

Sjuksköterskor får enligt den nu gällande bilaga 4 a, tabell 16, förskriva glukos 50 mg/ml vid 

tillfällig uttorkning. Ren glukoslösning utan natriuminnehåll är generellt olämplig som 

vätsketerapi vid uttorkning. Om uttorkning dessutom är av sådan svårare grad att intravenös 

vätskebehandling krävs behövs bedömning och behandlingskontroll av läkare.  

 

Behandling av uttorkning med glukos 50 mg/ml är i de flesta fall olämpligt och förenat med 

ökade risker för livshotande komplikationer. Svår symtomgivande iatrogen hyponatremi är en 
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ovanlig, men potentiellt livshotande komplikation till vätskebehandling. Den som ordinerar 

behandlingen behöver ha grundläggande kunskap om vätske- och elektrolytbalans, observans 

på faktorer som ökar risken för hyponatremi, och fortlöpande övervaka vätske- och 

elektrolytbalans, inklusive P-natrium. Konsekvenserna av felbedömningar i samband med den 

behandlingen kan vara livshotande för patienten. Mot den bakgrunden är det olämpligt att 

behandling av tillfällig uttorkning med glukos 50 mg/ml omfattas av förskrivningsrätten för 

sjuksköterskor. Därför föreslår Läkemedelsverket att förskrivningsrätt för glukos 50 mg/ml på 

indikationen tillfällig uttorkning tas bort.  

1.1.5.3. ATC-koder utan godkända läkemedel 

I nu gällande bilaga 4 a till HSLF-FS 2019:32 finns det ett antal substanser/ATC-koder 

nämnda inom vilka det numera inte finns några i Sverige godkända läkemedel.  

Läkemedelsverket förslår därför att följande ATC-koder tas bort ur bilagan. 

- I tabell 1, ”1.3 Munsår orsakade av herpes simplex hos immunkompetenta patienter”: 

docosanol (D06B B11) 

- I tabell 2, ”2.5 Symtomatisk behandling av ospecifika diarréer”: loperamidoxid 

(A07D A05) 

- I tabell 3, ”3.1 Förebyggande av vitamin- och mineralbrist vid ensidig kost eller 

otillräckligt födointag hos vuxna”: multivitaminer, kombinationer (A11A) och 

multivitaminer utan tillsatser (A11B) 

- I tabell 7, ”7.2 Mjällbildning och seborroisk dermatit i hårbotten”: 

svavelkombinationer (D11A C08) 

- I tabell 7, ”7.3 Huvudlöss”: permetrin (P03A C04) och malation (P03A X03) 

- I tabell 13, ”13.2 Allergisk rinit”: beklometason (R01A D01).  

- I tabell 14, ”14.1 Allergisk konjunktivit”: nedokromil (S01G X04) 

1.1.5.4. Förändringar kopplat till administrationssätt och indikation 

Paracetamol (parenterala beredningar) 

I nu gällande bilaga 4 a till HSLF-FS 2019:32 finns paracetamol med ATC-kod N02BE01 

upptagen, dels i tabell 12 (12.1 Tillfällig lätt till måttlig smärta), dels i tabell 16 (16.5 Feber). 

Flera godkända läkemedel med paracetamol och även ett flertal olika beredningsformer, 

exempelvis oral lösning, brustabletter, suppositorium filmdragerad tablett, munsönderfallande 

tabletter och infusionsvätska, ingår i ATC-koden.  

 

I nuläget finns ingen begränsning avseende beredningsform angiven för paracetamol 

inkluderade i bilaga 4 a, vilket innebär att även parenterala beredningsformer är inkluderade i 

förskrivningsrätten. Det finns i dagsläget fyra godkända läkemedel med paracetamol som ges 

parenteralt. Paracetamol infusionsvätska är avsett för symtomatisk korttidsbehandling av akut 

smärta av måttlig svårighetsgrad (särskilt efter kirurgi) samt feber, när intravenös 

administrering är kliniskt motiverat och då andra administreringsvägar inte är möjliga. 

 

Bland principer för förskrivningsrätt för distriktssjuksköterskor från 1994 finns att 

indikationer ska röra omvårdnadsuppgifter och i första hand avse läkemedel för symtomatisk 

behandling av olika slag av ospecifika symtom av lätt till måttlig grad.4 

 

 

4 Information från Läkemedelsverket. (1994) 6:94, sida 307–308. 
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Indikationen för paracetamol infusionsvätska, gäller visserligen de i bilaga 4 a angivna 

indikationerna, det vill säga måttlig smärta samt feber, men kriterierna för indikation bedöms 

inte vara uppfyllda i och med att det gäller ställningstagande av val av administreringsväg och 

inte omvårdnadsuppgifter. 

 

Läkemedelverket föreslår därför att förskrivningsrätten för sjuksköterskor inte längre ska 

omfatta läkemedel som innehåller paracetamol avsedd för parenteral administrering. 

 

Dimenhydrinat 

Enligt 2 kap. 11 § HSLF-FS 2019:32, som reglerar sjuksköterskors behörighet att förskriva 

vissa läkemedel enligt bilaga 4 a till föreskrifterna, avser behörigheten godkända läkemedel 

om inte annat anges. 

 

I bilaga 4 a finns, i tabell 16, dimenhydrinat (ATC-kod R06A A02) upptaget både under 16.1 

Tillfälligt illamående och under 16.2 Åksjuka. Endast ett läkemedel som innehåller 

dimenhydrinat är godkänt under ATC-kod R06A A02, och detta läkemedel har indikation 

åksjuka. Det saknas alltså ett godkänt läkemedel innehållande dimenhydrinat med indikation 

tillfälligt illamående. Indikationen är en del av godkännandet. Dimenhydrinat föreslås därför 

tas bort från 16.1 Tillfälligt illamående i tabell 16. Syftet med förändringen är att förtydliga 

att sjuksköterskor endast får förskriva dimenhydrinat på godkänd indikation, dvs. mot 

åksjuka. 

1.1.6. Redaktionella ändringar 

I de föreslagna föreskrifterna görs vissa ändringar som är redaktionella i förhållande till 

motsvarande bestämmelser i nu gällande HSLF-FS 2019:32. Nedan beskrivs några av de 

redaktionella ändringarna som inte endast utgörs av exempelvis mindre språkliga justeringar. 

 

Bestämmelsen om expedieringshinder i nu gällande 8 kap. 12 § HSLF-FS 2019:32 har setts 

över och vissa punkter som pekar ut avsaknad av vissa specifika receptuppgifter har tagits 

bort. Detta då dessa innehållet i punkter bedöms rymmas inom punkt 6 i den föreslagna 8 kap. 

12 §, av vilken det följer att det föreligger expedieringshinder om förordnandet är otydligt, 

ofullständigt eller uppenbart oriktigt. Även 8 kap. 13 § har setts över med anledning av att 

nämnda punkter i 8 kap. 12 § förslås tas bort. 

 

I tabellerna i de föreslagna bilagorna 3 och 4 ändras, i förhållande till motsvarande bilagor till 

HSLF-FS 2019:32, rubriken ”Godkända läkemedel” till ”Godkända läkemedel innehållande”. 

 

I den föreslagna bilaga 5 ändras innehållsförteckningen i förhållande till utformningen i bilaga 

4 a till HSLF-FS 2019:32, på så sätt att innehållsförteckningens sidnummer tas bort. I bilagan 

tas också numrering av indikationerna inom tabellerna bort. 

 

I bilaga 4 a till HSLF-FS 2019:32 används begreppen ”ATL” och ”ATL standardberedningar” 

i samband med vissa ATC-koder för att beteckna läkemedel som tillverkas av apotek. ATL är 

en förkortning för apotekstillverkade läkemedel, vilket kan vara både extemporeläkemedel 

som bereds till enskild patient och lagerberedningar. En lagerberedning är enligt 

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2018:26) om lagerberedningar ett standardiserat 

läkemedel som inte är godkänt för försäljning i Sverige och som tillverkas av ett apotek. De 

apotekstillverkade läkemedel som upptas i bilagan är samtliga lagerberedningar som funnits 



12 

tillgängliga under en längre tid. Sådana lagerberedningar anmäls till Läkemedelsverket och 

finns i det nationella produkt- och artikelregistret VARA. Läkemedelsverket föreslår att 

begreppen ”ATL” och ”ATL standardberedningar” därför i bilaga 5 till de förslagna 

föreskrifterna ersätts med det mer precisa begreppet ”lagerberedning”.  

 

1.1.7. Framskjutande av elektronisk förskrivning som huvudregel samt 
ändringar till följd av detta 

I 4 kap. 1 § HSLF-FS 2019:32 finns krav på elektronisk förskrivning som huvudregel vid 

utfärdande av recept till människa. Bestämmelsen träder i kraft den 1 oktober 2021. I 

samband med ikraftträdandet av elektronisk förskrivning som huvudregel ska också en ny 

version av 4 kap. 5 § HSLF-FS 2019:32 träda i kraft, i vilken det finns en hänvisning till 

4 kap. 1 §. När beslut fattades om införande av elektronisk förskrivning som huvudregel var 

en grundförutsättning att det för samtliga förskrivare som är behöriga att utfärda recept till 

människa skulle finnas tillgång till ett system för elektronisk förskrivning, det vill säga även 

för de förskrivare som inte har tillgång till exempelvis ett journalsystem med en inbyggd 

förskrivningsmodul (till exempel så kallade fritidsförskrivare). EHM håller på att utveckla ett 

sådant verktyg, den så kallade Förskrivningskollen, och enligt tidigare uppgift skulle 

Förskrivningskollen lanseras till fullo i maj 2021. För att vårdgivare och förskrivare skulle få 

möjlighet att implementera Förskrivningskollen i sin verksamhet, innan elektronisk 

förskrivning som huvudregel infördes, valde Läkemedelsverket att sätta ikraftträdandedatum 

till den 1 oktober 2021, det vill säga fem månader efter den planerade lanseringen av 

Förskrivningskollen. Läkemedelsverket har nu fått information från EHM om att 

Förskrivningskollen kommer att lanseras med full funktionalitet först i november 2021.  

 

Eftersom en av grundförutsättningarna för införandet av elektronisk förskrivning som 

huvudregel alltså inte kommer att finnas på plats till fullo förrän senare än beräknat, behöver 

ikraftträdandet av 4 kap. 1 § och den nya versionen av 4 kap. 5 § HSLF-FS 2019:32 skjutas 

fram. I övergångsbestämmelserna föreslås därför en skrivning om att 4 kap. 1 § i de nu 

föreslagna föreskrifterna om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit ska 

träda i kraft den 10 maj 2022. Vidare finns förslag till föreskrifter om ändring i 

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:XX) om förordnande och utlämnande av 

läkemedel och teknisk sprit genom vilka den ny lydelsen av 4 kap. 5 § föreslås träda i kraft 

den 10 maj 2022 (se bilaga 4 i denna remiss). Mot den beskrivna bakgrunden arbetar 

Läkemedelsverket även med att införa ett senare ikraftträdande av de bestämmelser i de nya 

föreskrifterna som motsvarar 4 kap. 1 § och den nya versionen av 4 kap. 5 § i de nu gällande 

HSLF-FS 2019:32. Läkemedelsverket hanterar det sistnämnda framskjutandet i ett separat 

ärende som remitteras för sig, se remiss med diarienummer 3.1.1-2021-045856.  

1.2. Ändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om 
detaljhandel vid öppenvårdsapotek 

I Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek finns 

krav på detaljhandel med läkemedel som bedrivs av öppenvårdsapotek. Delar av dessa 

föreskrifter måste, med anledning av EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel, 

justeras. Läkemedelsverket föreslår därför föreskrifter om ändring av LVFS 2009:9 enligt 

följande.  
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I artikel 103 i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel finns, som nämnts i 

avsnitt 1.1.3. vissa krav på registerföring och inventering för den som bedriver detaljhandel 

med receptbelagda veterinärmedicinska läkemedel. Med anledning av detta föreslås att det i 

25 § LVFS 2009:9 införs krav på att ett öppenvårdsapoteks egenkontrollprogram ska 

innehålla instruktion för, eller beskrivning av, hur de krav som anges i artikel 103 och 104 i 

EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel ska uppfyllas.  

 

Vidare justeras 27, 27 b, 27 c, 29 och 30 §§ LVFS 2009:9 som rör dokumentation för att 

anpassas till de krav som ställs i artikel 103 i EU-förordningen om veterinärmedicinska 

läkemedel. Det innebär att det kommer ställas olika krav i LVFS 2009:9 på humanläkemedel, 

receptfria veterinärmedicinska läkemedel respektive receptbelagda veterinärmedicinska 

läkemedel.  

 

Idag finns ett krav i 17 b § 2009:9 på att öppenvårdsapotek minst en gång per år ska inventera 

innehavet av samtliga läkemedel. Detta infördes i föreskrifterna för att införliva kravet i 

artikel i 66.2 i veterinärläkemedelsdirektivet på att inventera innehavet av 

veterinärmedicinska läkemedel. I artikel 103.5 i EU-förordningen om veterinärmedicinska 

läkemedel finns krav på att den som bedriver detaljhandel med receptbelagda 

veterinärmedicinska läkemedel ska inventera lagret minst en gång om året. Med anledning av 

detta tas det nuvarande kravet i 17 b § LVFS 2009:9 bort för att undvika dubbelreglering. Att 

17 b § upphävs innebär att det i LVFS 2009:9 inte heller kommer att finnas kvar något krav 

på inventering av humanläkemedel. Gällande registerföring avseende narkotiska läkemedel 

finns särskilda bestämmelser i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av 

narkotika. 

 

I artikel 104 i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel införs krav på den som 

bedriver detaljhandel med veterinärmedicinska läkemedel på distans genom 

informationssamhällets tjänster. Kommissionen ska enligt artikel 104.6 fastställa en 

unionsgemensam logotyp och av artikel 104.5 c följer att den som bedriver sådan 

distanshandel ska visa denna logotyp på samtliga sidor av dennes webbplats som erbjuder 

distansförsäljning av veterinärmedicinska läkemedel. Av kommissionens 

genomförandeförordning, som är beslutad men ännu ej publicerad, framgår att språket i 

logotypen ska fastställas av den medlemsstat där detaljhandlaren är etablerad. 

Läkemedelsverket ser därför behov av ett krav på att texten i logotypen ska vara på svenska. 

Ett sådant krav skulle kunna införas i 11 a § LVFS 2009:9 (se förslag till ny lydelse av 11 a § 

i LVFS 2009:9) på motsvarande sätt som för distanshandel med humanläkemedel. Eftersom 

kommissionens genomförandeförordning ännu inte är publicerad, finns det inte något förslag 

kring bemyndigande i SOU 2021:45. Förslaget till ny lydelse av 11 a § i LVFS 2009:9 införs 

under förutsättning att relevanta bemyndiganden finns. 

1.3. Följdändringar 

Som en följd av att HSLF-FS 2019:32 föreslås upphävas och ersättas med de nu föreslagna 

föreskrifterna kommer ändringar avseende hänvisningar att göras i de av Läkemedelsverkets 

föreskrifter som hänvisar till HSLF-FS 2019:32. 

2. Alternativa lösningar 
Läkemedelsverket bedömer att något alternativ till bindande regler i form av föreskrifter inte 

finns för de nu föreslagna bestämmelserna. De föreslagna ändringarna med anledning av EU-
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förordningen om veterinärmedicinska läkemedel behövs för att nationell rätt ska stå i 

överensstämmelse med EU-rätten. De föreslagna ändringarna i bilaga 4 a till HSLF-FS 

2019:32 behöver ändras för att förskrivningsrätten för sjuksköterskor ska vara korrekt 

reglerad. Även de förslag som görs mot bakgrund av Läkemedelsverkets rapport Uppdrag om 

tillgång till uppgifter om expediering av läkemedel för djur behöver införas som bindande 

föreskrifter för att säkerställa att Jordbruksverket och länsstyrelserna får de uppgifter som 

behövs för deras uppföljning och tillsyn. 

3. De som berörs av regleringen 
De som berörs av de föreslagna reglerna är samtliga verksamheter som bedriver hälso- och 

sjukvård för djur där läkemedel förordnas för behandling av djur, samt enskilda veterinärer. 

Dessa aktörer kommer att behöva anpassa sig till de nya kraven på uppgifter som ska anges 

vid förskrivning och rekvisition. De kommer också att behöva anskaffa nya receptblanketter 

samt eventuellt etiketter med veterinärnummer i maskinläsbar form, och det kan även behöva 

göras anpassningar i de journalsystem som används vid förskrivning.  

 

Vidare berörs tillståndshavare för öppenvårdsapotek samt farmaceuter och annan personal på 

öppenvårdsapotek. Dessa påverkas av att de nya receptuppgifterna behöver kontrolleras vid 

expediering av recept, av kraven på vilka uppgifter som behöver bevaras gällande inköp och 

försäljning av veterinärmedicinska läkemedel samt av att det i instruktioner ska anges hur 

kraven i artikel 103 och 104 i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel ska 

uppfyllas.  

 

Djurägare och djurhållare berörs av regler rörande giltighetstid för recept för djur avseende 

antimikrobiella läkemedel som utfärdats till och med den 28 januari 2022. Sådana recept får 

expedieras till och med den 3 februari 2022 om de inte har en kortare giltighetstid. 

 

De som berörs av förslagen gällande ändringar avseende sjuksköterskors förskrivningsrätt är 

sjuksköterskor med förskrivningsrätt samt läkare. Sjuksköterskor med förskrivningsrätt berörs 

på så sätt att de inte längre får förskriva vissa läkemedel som de tidigare fått förskriva. Läkare 

berörs på så sätt att de i större utsträckning kan komma att behöva förskriva de läkemedel som 

sjuksköterskor med förskrivningsrätt inte längre får förskriva. De föreslagna förändringarna 

kan också medföra att vårdgivare behöver ändra sina rutiner. 

4. Bemyndiganden 
Läkemedelsverket meddelar de föreslagna föreskrifterna och föreskriftsändringarna, i de delar 

de inte påverkas av de i SOU 2021:45 föreslagna förändringarna av verkets bemyndiganden, 

med stöd av bemyndiganden i 9 kap. 5 §, 9 § 2 och 3, 10–12 §§ läkemedelsförordningen 

(2015:458), 14 § 3, 4, 14 och 15 samt 15 § förordningen (2009:659) om handel med 

läkemedel, 11 § förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika och 12 § förordningen 

(2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. 

 

Under förutsättning att författningsförslagen i SOU 2021:45 beslutats i tid inför beslut av de 

nu aktuella förslagen till föreskrifter, utgår förslagen även från de föreskriftsbemyndiganden i 

14 § 16, 17 och 18 förordningen om handel med läkemedel samt 9 kap. 9 § 4 i 

läkemedelsförordningen som Läkemedelsverket kan antas få enligt betänkandet. Om 

förslagen i betänkandet inte beslutats innan de nu aktuella förslagen till föreskrifter ska 
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beslutas kommer föreskrifterna att beslutas med stöd av ovan nämnda befintliga 

bemyndiganden. Detta gäller dock inte förslaget till ny lydelse av 11 a § i LVFS 2009:9 

eftersom denna nya lydelse, av de skäl som redogjorts för i avsnitt 1.2, inte kommer att 

införas om det inte finns relevant bemyndigande för Läkemedelsverket vid tidpunkten för 

beslut av föreskrifterna.  

5. Kostnadsmässiga och andra konsekvenser 

5.1. Verksamheter inom hälso- och sjukvård för djur 

Det finns cirka 1 450 veterinärverksamheter i Sverige.5 Detta omfattar enskilda veterinärer, 

större djurvårdsenheter och de distriktsveterinärer som är en del av SJV:s verksamhet. 

 

Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård för djur kommer att behöva 

uppdatera de elektroniska IT-system som används för att förskriva recept för djur så att de nya 

receptuppgifterna kan anges korrekt. Detta kommer att medföra kostnader för IT-utveckling. 

Läkemedelsverket har fått uppgift om att kostnaden för sådan IT-utveckling skulle kunna 

uppgå till cirka 150 000 kronor. Kostnaden för verksamheter inom hälso- och sjukvård för 

djur kan variera beroende på hur frågan om sådan utveckling har reglerats i avtal mellan 

enskilda sådana verksamheter och deras systemleverantörer. Om verksamheten använder ett 

elektroniskt system för att utfärda rekvisitioner så behöver uppgifterna om veterinärnummer 

samt verksamhetens adress även kunna anges där. Även sådan uppdatering skulle kunna 

medföra kostnader. 

5.2. Veterinärer 

Både enskilda veterinärer och veterinärer vid verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård 

för djur, berörs av de föreslagna föreskrifterna.  

 

I och med att både EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel och de föreslagna 

föreskrifterna reglerar vilka uppgifter som ska finnas på recept för djur, behöver veterinärer ta 

hänsyn till både förordningen och föreskrifterna när de utfärdar recept för djur. Veterinärer 

kommer även att behöva ange fler uppgifter vid förskrivning av veterinärrecept än tidigare.  

 

Veterinärer ska också på ett veterinärrecept ange om ett antimikrobiellt läkemedel förskrivs 

som profylax, metafylax eller terapi. Kravet på att ange om ett antimikrobiellt läkemedel 

förskrivs som profylax eller metafylax ställs i EU-förordningen om veterinärmedicinska 

läkemedel. Kravet på att ange om förskrivningen avser terapi är dock ett krav som föreslås 

införas nationellt. Vidare kommer veterinären enligt krav i EU-förordningen om 

veterinärmedicinska läkemedel att behöva ange uppgifter om det förskrivna läkemedlets 

aktiva substans eller substanser samt om ett recept avser ett djurslag eller en indikation som 

läkemedlet inte är godkänt för.  Läkemedelsverket bedömer att kravet på att ange nya 

receptuppgifter totalt sett innebär en liten ökning i tidsåtgång vid förskrivning och 

tidsåtgången för att ange den uppgift som föreslås införas nationellt, dessutom i form av en 

kryssruta och endast på recept avseende antimikrobiella läkemedel, bedöms som försumbar. 

 

 

5 Uppgift från Statistiska Centralbyrån den 5 maj 2021 
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Veterinärer kommer att behöva anskaffa nya receptblanketter då det föreslås en ny 

receptblankett för recept för djur. I och med att Läkemedelsverket lägger till säkerhetsdetaljer 

på receptblanketten för att förhindra förfalskning kommer blanketterna att bli något dyrare per 

styck. Dessutom kommer den nya blanketten endast att ha utrymme för förskrivning av ett 

läkemedel, jämfört mot den nuvarande receptblanketten där det finns utrymme för 

förskrivning av två läkemedel. Den nuvarande blanketten, bilaga 9 till HSLF-FS 2019:32, 

kostar cirka 150 kr per hundra blanketter. Som jämförelse kan nämnas att den blankett för 

förskrivning av recept till människa som är försedd med säkerhetsdetaljer kostar cirka 180 kr 

för hundra blanketter.  

 

Läkemedelsverket konstaterar att de flesta veterinärrecept är elektroniska. År 2020 var cirka 

85 % av alla recept för djur elektroniska och denna andel förväntas öka.6 Läkemedelsverket 

bedömer därför att anskaffning av receptblanketter samt förtryckning av receptblanketter 

alternativt tryck av klisteretiketter inte kommer att innebära en betydande kostnadsökning för 

merparten av veterinärerna. 

 

Uppgiften om veterinärnummer kommer att behöva anges på alla recept för djur. Vid 

förskrivning av elektroniska recept anges veterinärnummer redan idag.7 När det gäller 

förskrivning på receptblankett kommer veterinären att behöva ange veterinärnumret i en för 

öppenvårdsapoteket maskinläsbar form, dvs. i form av en streckkod. I praktiken innebär detta 

att veterinärer kommer att behöva beställa antingen receptblanketter som förtryckts med 

veterinärnummer i en maskinläsbar form eller klisteretiketter med veterinärnumret i 

maskinläsbar form, vilka fästs på receptblanketterna. Förtryckta blanketter uppskattas 

innebära en extrakostnad om 70 kr för hundra blanketter medan hundra klisteretiketter kostar i 

storleksordningen 150–450 kr beroende på leverantör. 

 

För veterinärer som rekvirerar läkemedel innebär de föreslagna ändringarna även att de på 

varje rekvisition ska ange veterinärnummer samt adress till veterinären eller den 

djurvårdsverksamhet där veterinären är verksam. En rekvisition kan utfärdas antingen 

skriftligen på ett sätt som är överenskommet mellan den som bedriver 

djursjukvårdsverksamheten/veterinären å ena sidan och öppenvårdsapoteket å andra sidan, 

eller elektroniskt via djurvårdsverksamhetens eller öppenvårdsapotekets beställningssystem. 

Läkemedelsverkets bedömer att den extra tidsåtgången för att ange uppgift om 

veterinärnummer inte kommer att medföra någon betydande kostnadsökning.  

5.3. Öppenvårdsapotek och apotekspersonal 

Bland de öppenvårdsapotek som berörs av föreskrifterna finns både öppenvårdsapotek som 

ingår i apotekskedjor och öppenvårdsapotek som drivs av enskilda aktörer. Det finns för 

närvarande 1 463 öppenvårdsapotek i Sverige. Av dessa tillhör 1 361 de fem största 

apoteksaktörerna (Admenta Sweden AB, Apotek Hjärtat AB, Apoteket AB, Apoteksgruppen 

Detaljist AB, Kronans Apotek AB). De resterande öppenvårdsapoteken är fördelade på 83 

olika tillståndshavare.8 

 

6 Uppgift från E-hälsomyndigheten  
7 Uppgift från E-hälsomyndigheten 
8 Uppgift från Läkemedelsverkets register över öppenvårdsapotek den 5 maj 2021. 
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5.3.1. Registrering av uppgifter i samband med expediering 

De nu aktuella förslagen kommer att medföra att expedierande apotekspersonal kommer att 

behöva registrera och hantera vissa nya uppgifter i receptexpedieringssystemet vid 

expediering av recept för djur. De nya uppgifterna är dels veterinärnummer, dels, när det är 

aktuellt, uppgift om att ett antimikrobiellt läkemedel har förskrivits som profylax, metafylax 

eller terapi. Dessutom tillkommer ett krav på att registrera personnummer, födelsedatum eller 

organisationsnummer för alla recept, något som tidigare endast har gällt recept avseende 

särskilda läkemedel. I samband med expediering av elektroniska recept torde detta inte skapa 

något ytterligare arbete för den expedierande apotekspersonalen eftersom uppgifterna ska 

anges i journalsystemet av veterinären vid förskrivning. Uppgifterna finns då på det 

elektroniska receptet när öppenvårdsapoteket läser in det i apotekets 

receptexpedieringssystem. När det gäller expediering av veterinärrecept som förskrivits på 

receptblankett behöver farmaceuten dock överföra den information som finns på 

receptblanketten till receptexpedieringssystemet. När det gäller veterinärnummer ska detta 

anges på receptet i en för öppenvårdsapoteket maskinläsbar form. Detta innebär att 

apotekspersonalen kommer att kunna hantera uppgiften om veterinärnummer på samma sätt 

som sker sedan tidigare för förskrivarkoder på recept till människa, det vill säga genom att 

läsa av koden maskinellt. År 2020 var cirka 85 % av alla recept för djur elektroniska och 

denna andel förväntas öka.9 Läkemedelsverket bedömer sammantaget att överföringen av nya 

uppgifter inte kommer att leda till någon nämnvärd ökad tidsåtgång vid expedieringen.  

 

Expedierande apotekspersonal kommer att behöva kontrollera att veterinärnummer finns 

angivet på rekvisitioner av läkemedel till djursjukvårdsverksamheter och kontrollera att 

veterinärnumret är giltigt. De behöver också registrera uppgiften i öppenvårdsapotekets 

expedieringsstöd för rekvisitioner. Läkemedelsverket bedömer att detta arbetsmoment inte 

kommer att leda till någon markant ökad tidsåtgång vid expedieringen.  

5.3.2. Kostnader för uppdatering och implementering av instruktioner och 
arbetssätt 

De föreslagna föreskrifterna medför att öppenvårdsapoteken måste ändra befintliga 

instruktioner och att de behöver upprätta nya instruktioner. Läkemedelsverket beräknar att 

detta kommer att ta cirka fem arbetsdagar i anspråk. Läkemedelsverket bedömer att uppgiften 

typiskt sett kommer att utföras av en läkemedelsansvarig med en beräknad timlön på 

220 kronor. Det skulle innebära en kostnad om upp till 8 800 kronor per öppenvårdsapotek. 

Till detta belopp kommer kostnader för sociala avgifter. Om instruktioner tas fram på central 

nivå, exempelvis inom en apotekskedja, blir kostnaden per öppenvårdsapotek sannolikt lägre. 

Därefter ska instruktionerna implementeras i verksamheten. Berörd personal på 

öppenvårdsapoteket behöver inläsningstid för att ta del av instruktionerna och 

läkemedelsansvarig eller annan ansvarig person behöver tid för att följa upp att personalen har 

tagit del av tillämpliga instruktioner. Beroende på hur öppenvårdsapoteks personalgrupper är 

sammansatta avseende antal anställda och yrkeskategorier kan kostnaden för detta variera. 

 

Enligt artikel 103.3 f i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel ska en kopia på 

veterinärreceptet sparas i förekommande fall, det vill säga då veterinärmedicinska läkemedel 

säljs mot recept. Detta kan innebära att ytterligare ändringar behövs i öppenvårdsapotekets 

instruktioner. Eftersom kravet på att spara en kopia av receptet följer av EU-förordningen om 

 

9 Uppgift från E-hälsomyndigheten  
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veterinärmedicinska läkemedel och inte av Läkemedelsverkets föreskrifter, kommer 

konsekvenserna för öppenvårdsapoteken av införandet av detta krav inte att utredas eller 

beskrivas ytterligare i denna konsekvensutredning. 

5.3.3. Kostnader relaterade till uppdatering av IT-stöd 

De föreslagna föreskrifterna kommer att innebära att öppenvårdsapoteken behöver göra 

anpassningar i sina receptexpedieringssystem och eventuella andra IT-stöd. Exempel på 

ändringar som behöver genomföras är stöd för inrapportering av uppgifter om att ett recept 

avseende antimikrobiella läkemedel har förskrivits som profylax/metafylax/terapi samt 

kontroll och inrapportering av veterinärnummer i samband med expediering av recept och 

rekvisitioner. Vidare behöver öppenvårdsapotekens system ändras så att verifikationer över 

utlämnande mot recept även innehåller uppgiften om när receptet har utfärdats.  

 

Det finns för närvarande fyra receptexpedieringssystem som används av öppenvårdsapoteken. 

De olika systemen skiljer sig åt, bland annat vad gäller komplexitet, service och hantering. 

Kostnaden hos en systemleverantör för uppgradering av ett receptexpedieringssystem för att 

möta de nya krav som ställs i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel och 

Läkemedelsverkets föreskrifter uppskattas till storleksordningen 3–4 miljoner kronor. De 

flesta apoteksaktörer köper in receptexpedieringssystem från en systemleverantör, en 

apoteksaktör har dock egen utveckling. Apoteksaktörer som köper in ett 

receptexpedieringssystem betalar cirka 250 000–350 000 kronor per uppdatering för 

driftsättning och andra kostnader i samband med denna.10 Läkemedelsverket bedömer att det 

inte går att särskilja vilka kostnader som är kopplade till införandet av EU-förordningen om 

veterinärmedicinska läkemedel och vilka kostnader som är hänförliga till nu föreslagna 

ändringar av Läkemedelsverkets föreskrifter. 

 

Enligt artikel 103.3 g i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel ska numret på 

godkännandet för försäljning ingå i de utförliga register som den som bedriver detaljhandel 

med receptbelagda veterinärmedicinska läkemedel ska föra. För läkemedel som är nationellt 

godkända motsvaras numret på godkännandet för försäljning av det så kallade MT-numret 

och för läkemedel som godkänts av kommissionen motsvaras det av EMA-numret. 

Öppenvårdsapoteken sparar idag inte uppgift om godkännandenummer vid inköp eller 

expediering av veterinärmedicinska läkemedel.11 Detta innebär att öppenvårdsapoteken 

kommer att behöva uppdatera sina IT-system så att uppgifterna om nummer för godkännande 

sparas vid inköp respektive i verifikationerna över utlämnade veterinärmedicinska läkemedel. 

Kravet kommer även innebära att Läkemedelsverket ser över hur uppgift om nummer för 

godkännande exporteras från Läkemedelsverkets register till det nationella produkt- och 

artikelregistret VARA. Mot bakgrund av att kravet på att spara numret för godkännandet 

följer av EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel och inte av Läkemedelsverkets 

föreskrifter, kommer konsekvenserna för öppenvårdsapoteken av införandet av detta krav inte 

att utredas eller beskrivas ytterligare i denna konsekvensutredning. 

5.3.4. Kostnader relaterade till nya blanketter för telefonrecept 

Läkemedelsverket föreslår att en ny blankett för telefonrecept, bilaga 8 till de föreslagna 

föreskrifterna, ska ersätta den nuvarande blanketten för telefonrecept enligt bilaga 6 till 

 

10 Uppgift från Sveriges Apoteksförening. 
11 Uppgift från Sveriges Apoteksförening 
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HSLF-FS 2019:32. Det är frivilligt för öppenvårdsapotek att använda blankett vid mottagande 

av telefonrecept, den farmaceut som mottar telefonreceptet får också skriva in uppgifterna 

direkt i öppenvårdsapotekets receptexpedieringssystem. Läkemedelsverket har därför bedömt 

att det inte ska vara tvingande för öppenvårdsapotek att anskaffa nya blanketter för 

telefonrecept, så länge samtliga receptuppgifter noteras vid mottagandet. Blanketter för 

telefonrecept som redan tryckts upp i enlighet med kraven i HSLF-FS 2019:32 innan de 

föreslagna föreskrifterna trätt i kraft får alltså användas tills de tar slut. Detta innebär att den 

föreslagna blanketten inte medför någon ytterligare tvingande kostnad för öppenvårdsapotek. 

5.4. Djurägare och djurhållare 

I och med att EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel stadgar att veterinärrecept 

avseende antimikrobiella läkemedel är giltiga i fem dagar från och med utfärdandet, kommer 

djurägaren eller djurhållaren att behöva kontakta ett öppenvårdsapotek omgående efter att 

receptet har utfärdats för att säkerställa att det förskrivna läkemedlet hinner hämtas ut innan 

giltighetstiden har passerats. Behandling av infektionssjukdomar ska normalt påbörjas så snart 

som möjligt, varför detta i sig inte borde påverka djurägare eller djurhållare negativt i någon 

större omfattning.  

5.5. Vårdgivare med sjuksköterskor som har förskrivningsrätt 

De förslag som rör ändringar i bilagan om vilka läkemedel som sjuksköterskor med 

förskrivningsrätt får förskriva skulle kunna innebära vissa kostnader för vårdgivare som 

behöver ändra sitt arbetssätt rörande vilka läkemedel som förskrivs av sjuksköterskor 

respektive läkare. Ändringarna bedöms inte medföra några kostnadsmässiga konsekvenser i 

övrigt. 

6. Överensstämmelse med EU-lagstiftning 
Läkemedelsverket bedömer att de föreslagna föreskrifterna är förenliga med EU-rätten då de 

är icke-diskriminerande, proportionerliga och utgör en anpassning av svensk rätt till EU-

förordningen om veterinärmedicinska läkemedel. 

7. Tidpunkt för ikraftträdande och särskilda 
informationsinsatser 

Veterinärförordningen ska börja tillämpas den 28 januari 2022. För att den nationella 

regleringen på området ska vara i överensstämmelse med EU-rätten bör därför även de 

föreslagna föreskrifterna träda i kraft detta datum. Samma datum för ikraftträdande föreslås 

för samtliga ändringar för att underlätta tillämpningen av föreskrifterna. 

 

De nya receptblanketterna för veterinärrecept enligt bilaga 9 till de föreslagna föreskrifterna 

föreslås också gälla från och med den 28 januari 2022. Dock föreslås en 

övergångsbestämmelse som innebär att blanketterna enligt bilaga 9 till HSLF-FS 2019:32, 

som tryckts innan ikraftträdandet av de nu föreslagna föreskrifterna, får användas för 

förskrivningar till och med den 28 september 2022, dvs. åtta månader efter 

ikraftträdandedatumet för den nya receptblanketten. Dessa recept är sedan giltiga i ett år från 

utfärdandedatum, om inte förskrivaren angett kortare giltighetstid, vilket innebär att de gamla 

receptblanketterna kan vara i omlopp till och med den 28 september 2023. Detta gäller dock 

inte för recept avseende antimikrobiella läkemedel. 
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Den nya blanketten för telefonrecept enligt bilaga 8 till de nya föreskrifterna föreslås gälla 

från och med den 28 januari 2022. Blanketten för telefonrecept ändrades senast den 1 juli 

2020. Öppenvårdsapotek behöver inte heller använda blanketten för telefonrecept när de tar 

emot ett telefonrecept, utan den är tänkt som ett stöd vid mottagandet av ett telefonrecept. Det 

avgörande är vilka uppgifter som anges av förskrivaren när ett öppenvårdsapotek tar emot ett 

telefonrecept. Mot bakgrund av det bedömer Läkemedelsverket att de blanketter för 

telefonrecept enligt bilaga 7 till HSLF-FS 2019:32 som tryckts före ikraftträdandet av de nu 

föreslagna föreskrifterna, ska få fortsätta användas av öppenvårdsapotek till dess de tar slut. 

Läkemedelsverket föreslår därför en övergångsbestämmelse som innebär att blanketter för 

telefonrecept enligt bilaga 7 till HSLF-FS 2019:32, som tryckts innan ikraftträdandet av de nu 

föreslagna föreskrifterna, får fortsätta att användas. 

 

De beslutade föreskrifterna kommer att publiceras på Läkemedelsverkets webbplats när de 

kommer ut från tryckeriet. Till de föreslagna nya föreskrifterna kommer även en vägledning 

att publiceras så snart som möjligt efter detta. 

8. Effekter för företag 
Läkemedelsverket bedömer inte att de föreslagna föreskrifterna och föreskriftsändringarna 

kommer att få några effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, 

konkurrensförmåga eller villkor, utöver de som framgår av avsnitt 5 ovan. 

9. Tidsåtgång och administrativa kostnader för företag 
Den tidsåtgång och de kostnader som de föreslagna föreskrifterna och föreskriftsändringarna 

kommer att medföra framgår av avsnitt 5 ovan. 

10. Andra kostnader och förändringar för företag 
De föreslagna föreskrifterna och föreskriftsändringarna bedöms inte leda till andra kostnader 

än de som angetts ovan. Läkemedelsverket bedömer att företagen inte behöver vidta några 

ytterligare förändringar av verksamheten än de som redogjorts för ovan. 

11. Konkurrensförhållanden för företag 
En stor del av de föreslagna förändringarna föranleds av EU-förordningen om 

veterinärmedicinska läkemedel, varför svenska aktörers konkurrenskraft på den inre 

marknaden inte påverkas negativt i dessa delar. Vad gäller övriga föreslagna förändringar 

påverkas svenska företags konkurrensförhållanden inte i och med att samma krav kommer att 

gälla för samtliga aktörer. Det rör sig dessutom till klart övervägande del om ett rent nationellt 

område, vilket bidrar till att de svenska aktörernas konkurrenskraft på den inre marknaden 

eller i övrigt internationellt inte påverkas negativt av de föreslagna förändringarna. 

12. Om särskild hänsyn behöver tas till små företag 
Läkemedelsverket bedömer att det inte är möjligt att ta särskild hänsyn till små företag 

eftersom kraven införs för att genomföra EU-förordningen om veterinärmedicinska 

läkemedel. I övrigt bedömer Läkemedelsverket att de föreslagna bestämmelserna inte kommer 

att ha sådan påverkan på företags verksamheter att särskild hänsyn behöver tas till små 

företag. 
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13. Effekter för kommuner, regioner eller förändringar av 
kommunala befogenheter och skyldigheter 

De föreslagna föreskrifterna och föreskriftsändringarna bedöms inte medföra sådana effekter 

och förändringar som anges i 8 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid 

regelgivning. 

14. Kontaktpersoner 
Nedanstående kontaktpersoner kan nås på telefonnumret 018-17 46 00 och på e-postadressen 

registrator@lakemedelsverket.se  

 

Ellen Nilsson Rättsenheten 

Frida Nylén Rättsenheten 

Therese Isgren Rättsenheten 

Mikael Wibeck Rättsenheten 

Annika Emerson Apotek och receptfri detaljhandel 

Gustav Sjöstrand Apotek och receptfri detaljhandel 

Ulrika Eriksson Apotek och receptfri detaljhandel 

 

Sjuksköterskors förskrivningsrätt 

Pia Bylund Läkemedel i användning 

Lovisa Wallenberg Läkemedel i användning 
 

15. Bilagor 
1. Förslag till föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit 

2. Förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverket föreskrifter (LVFS 2009:9) om 

detaljhandel vid öppenvårdsapotek 

3. Dokument där de föreslagna föreskrifterna om förordnande och utlämnande av läkemedel 

och teknisk sprit kommenteras 

4. Förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:XX) 

om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit 

mailto:registrator@lakemedelsverket.se

