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Konsekvensutredning gällande förslag till nya föreskrifter 

om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel samt 

förslag till nya föreskrifter om god tillverkningssed för 

läkemedel 

1. Problemet och vad som ska uppnås 
Läkemedelsverket har tagit fram förslag på nya föreskrifter om tillstånd för tillverkning och 

import av läkemedel och förslag på nya föreskrifter om god tillverkningssed för läkemedel (se 

bilaga 1 och 2). Förslagen görs huvudsakligen mot bakgrund av följande europeiska 

rättsakter:  

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 om veterinärmedicinska 

läkemedel och om upphävande av direktiv 2001/82/EG (härefter EU-förordningen om 

veterinärmedicinska läkemedel),  

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 536/2014 av den 16 april 2014 om 

kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG 

(härefter EU-förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel), 

• kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1569 av den 23 maj 2017 om 

komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 536/2014 vad 

gäller principer och riktlinjer för god tillverkningssed för prövningsläkemedel för 

humant bruk och rutiner för inspektioner (härefter kommissionsförordningen om god 

tillverkningssed för prövningsläkemedel för humant bruk), samt 

• kommissionens direktiv (EU) 2017/1572 av den 15 september 2017 om komplettering 

av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG vad gäller principer och 

riktlinjer för god tillverkningssed för humanläkemedel (härefter kommissionens 

direktiv (EU) 2017/1572). 

 

Dessutom föreslås vissa redaktionella ändringar i de föreslagna föreskrifterna i förhållande till 

motsvarande bestämmelser i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:6) om god 

tillverkningssed för läkemedel och Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 

2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel. Mot bakgrund av att de 

föreslagna ändringarna leder till relativt omfattande strukturella förändringar av föreskrifterna 

föreslås att LVFS 2004:6 och LVFS 2004:7 upphävs och ersätts av de nu föreslagna nya 

föreskrifterna.  

1.1. Förändringar med anledning av 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, och innehåller bland annat bestämmelser som rör tillverkning och import av 

veterinärmedicinska läkemedel. Det finns även bestämmelser om god tillverkningssed för 

veterinärmedicinska läkemedel i den nya EU-förordningen.  

 

En EU-förordning är direkt tillämplig i Sverige och ska inte genomföras i nationell rätt. Mot 

den bakgrunden behöver det svenska regelverket anpassas för att den nationella rätten inte ska 
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stå i strid med EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel. Vidare får inte sådant 

som regleras i de nya EU-förordningarna också regleras i nationell rätt, varför nationella 

regler behöver ses över så att det inte blir en dubbelreglering.  

 

Regeringen har med anledning av den nya EU-förordningen om veterinärmedicinska 

läkemedel tillsatt en särskild utredare och utredningen har lämnat betänkandet En EU-

anpassad djurläkemedelslagstiftning (SOU 2021:45). Utredningen har gjort en översyn av 

nuvarande lagstiftning om läkemedel för djur. Syftet med översynen är att anpassa 

lagstiftningen till bland annat EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel. 

Utredningen har föreslagit ändringar i ett flertal svenska lagar och förordningar, bland annat 

läkemedelslagen (2015:315) och läkemedelsförordningen (2015:458). Dessa ändringar har 

ännu inte beslutats. Men mot bakgrund av att EU-förordningen ska tillämpas från och med 

den 28 januari 2022 och det är angeläget att berörda aktörer får information om vilka 

nationella bestämmelser som kommer att gälla i Sverige gör Läkemedelsverket bedömningen 

att de föreskrifter som här föreslås bör skickas på externremiss samtidigt som regeringens 

arbete i frågan fortgår. 

1.1.1. I korthet om ändringarna som föreslås i föreskrifterna om 
tillverkning och import 

Idag regleras tillverkning och import av veterinärmedicinska läkemedel i Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av 

gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel. Regler om tillverkning och import av 

humanläkemedel finns i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 

november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel. Trots att 

tillverkning och import av veterinärmedicinska läkemedel och humanläkemedel alltså regleras 

i två olika EU-direktiv har det på nationell nivå varit möjligt att ha ett gemensamt regelverk i 

lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för tillverkning och import av både 

humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel.  

1.1.1.1.  Strukturella ändringar och undvika dubbelreglering 

EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel kommer att bli direkt gällande i samtliga 

medlemsstater inom unionen. För att det inte ska förekomma dubbelreglering föreslås därför 

att motsvarande krav som finns i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel tas bort 

i de nya föreskrifterna om tillverkning och import av läkemedel. Detta kommer att medföra 

att de nya föreskrifterna endast kommer att innehålla en bestämmelse som specifikt gäller för 

veterinärmedicinska läkemedel. Bestämmelserna som reglerar tillverkning och import av 

humanläkemedel ska dock fortsatt gälla. För att tydliggöra detta föreslår Läkemedelsverket att 

föreskrifterna delas upp i tre olika avdelningar; en som reglerar tillverkning och import av 

humanläkemedel, en som reglerar tillverkning och import av veterinärmedicinska läkemedel 

och en avdelning med gemensamma bestämmelser som gäller för både humanläkemedel och 

veterinärmedicinska läkemedel.  

1.1.1.2.  Tillämpningsområde 

De föreslagna föreskrifterna ska tillämpas vid utfärdande av tillstånd för tillverkning och 

import av läkemedel, vilket innefattar både humanläkemedel och veterinärmedicinska 

läkemedel, mellanprodukter och övriga varor som läkemedelslagen ska tillämpas på. Vilka 

dessa varor är regleras i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:15) om tillämpning av 

läkemedelslagen (2015:315) på vissa varor. Föreskrifterna ska inte tillämpas vid utfärdande 
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av särskilt tillstånd till import enligt 9 kap. 1 § andra och fjärde styckena läkemedelslagen och 

6 kap. 1–4 §§ läkemedelsförordningen (2015:458). Sådana tillstånd kan bland annat utfärdas 

när en aktör önskar importera så kallade licensläkemedel. I den föreslagna 3 § framgår vilka 

paragrafer som ska gälla vid utfärdande av tillverkningstillstånd för prövningsläkemedel för 

djur. Se mer under avsnitt 1.2.1.1 vad som föreslås angående tillverkningstillstånd för kliniska 

prövningsläkemedel för människor. 

1.1.1.3.  Innehåll i ansökan 

I artikel 89.2 i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel regleras vad en ansökan 

om tillverkningstillstånd åtminstone ska innehålla. I artikel 41 i direktiv 2001/83/EG anges att 

för tillstånd till tillverkning av humanläkemedel krävs att sökanden minst ska uppfylla vissa 

krav. Det ger utrymme för medlemsstaterna att utforma bestämmelser som innehåller 

ytterligare krav på vad en ansökan att få tillverkningstillstånd ska innehålla. För att säkerställa 

att Läkemedelsverket får de uppgifter som behövs för att bedöma en ansökan inom den 

lagstadgade handläggningstiden föreslås därför vissa tillägg i vad en ansökan ska innehålla 

jämfört med vad som gäller idag. För att underlätta för sökanden som både tillverkar och 

importerar human- och veterinärmedicinska läkemedel är det också lämpligt att kraven på vad 

en ansökan ska innehålla är så likartade som möjligt och att en gemensam ansökningsblankett 

kan användas oavsett om ansökan rör humanläkemedel eller veterinärmedicinska läkemedel.  

 

Läkemedelsverket föreslår därför i 8 och 17 §§ i de nya föreskrifterna att den som ansöker om 

tillverkningstillstånd, utöver de krav som idag gäller enligt LVFS 2004:7, bland annat ska 

beskriva hur organisationen och verksamheten är utformad, vilka aktiviteter som ska vidtas 

avseende import och tillverkning och om ansökan avser tillverkning av läkemedel som 

sökanden innehar godkännande för försäljning för eller om den avser kontraktstillverkning. 

Likaså ska sökanden lämna en försäkran om att verksamheten är förberedd för att kunna 

inspekteras av Läkemedelsverket. Den som ansöker om tillverkningstillstånd för 

humanläkemedel ska även försäkra att verksamheten uppfyller god tillverkningssed när 

ansökan lämnas in. De föreslagna förändringarna av kraven på vad en ansökan om 

tillverkningstillstånd att tillverka och importera humanläkemedel ska innehålla innebär inte 

någon förändring av kraven på själva verksamheten. Den föreslagna 17 § som ställer krav på 

vad en ansökan om tillverkningstillstånd ska innehålla är, som redogjorts för ovan, den enda 

bestämmelsen som Läkemedelsverket föreslår som specifikt ska gälla endast för 

veterinärmedicinska läkemedel. 

1.1.1.4.  Ändrade regler för humanläkemedel 

I samband med att Läkemedelsverket anpassar de nya föreskrifterna till EU-förordningen om 

veterinärmedicinska läkemedel har även en översyn av genomförandet av bestämmelserna om 

tillverkning och import i direktiv 2001/83/EG gjorts. Läkemedelsverket föreslår därför även 

att vissa av bestämmelserna om humanläkemedel ändras i de nya föreskrifterna om 

tillverkning och import av läkemedel jämfört med dagens LVFS 2004:7. Detta görs bland 

annat genom att det i 10 § föreslås en bestämmelse som anger att utfärdat tillstånd gäller 

endast för de lokaler, de läkemedel och de läkemedelsformer som angetts i tillståndet. I 12 § 

tydliggörs att det finns ytterligare krav, utöver de som anges i 8 kap. 3 § läkemedelslagen, 

som en tillståndsinnehavare måste leva upp till. I den föreslagna 13 § regleras vilka 

kompetenskrav som en sakkunnig person måste uppfylla. Motsvarande bestämmelse finns i 

LVFS 2004:7 men kraven i de nya föreskrifterna föreslås anpassas för att bättre 

överensstämma med vad som regleras i artikel 49 i direktiv 2001/83/EG.  
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1.1.1.5.  Vissa regler tas bort ur föreskrifterna 

I övrigt föreslås vissa redaktionella ändringar samt att vissa bestämmelser som finns i dagens 

LVFS 2004:7 tas bort från den föreslagna föreskriften om tillverkningstillstånd eftersom det 

som regleras i dessa bestämmelser, se bl.a.10, 11 och 12 §§ LVFS 2004:7 om återkallelse av 

tillstånd och handläggningstider, redan regleras i läkemedelslagen (2015:315) och 

läkemedelsförordningen (2015:458). Utöver det föreslås att de allmänna råd som finns i 

LVFS 2004:7 ska upphävas. Informationen i de allmänna råden kommer att återfinnas i den 

vägledning som planeras att tas fram till Läkemedelsverkets föreskrifter om tillverkning och 

import av läkemedel.  

 

Vissa regleringar i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel innebär förändringar 

för de aktörer som tillverkar och importerar veterinärmedicinska läkemedel. Dessa 

förändringar behandlas dock inte i denna konsekvensutredning eftersom kraven följer av 

nämnda EU-förordning och inte av Läkemedelsverkets föreskrifter.  

1.1.2. I korthet om ändringarna som föreslås i föreskrifterna om god 
tillverkningssed 

Idag regleras vad som utgör god tillverkningssed för veterinärmedicinska läkemedel i 

kommissionens direktiv 91/412/EEG av den 23 juli 1991 om fastställande av principer och 

riktlinjer för god tillverkningssed avseende veterinärmedicinska läkemedel. Vad som utgör 

god tillverkningssed för humanläkemedel återfinns i kommissionens direktiv 2003/94/EG om 

fastställande av principer och riktlinjer för god tillverkningssed ifråga om humanläkemedel 

och prövningsläkemedel för humant bruk.  

 

I artikel 93.2 i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel regleras att 

kommissionen genom genomförandeakter ska anta åtgärder avseende god tillverkningssed för 

veterinärmedicinska läkemedel och aktiva substanser som används som utgångsmaterial i 

sådana läkemedel. Enligt artikel 153.4 ska dessa akter antas senast den 29 januari 2025. Fram 

till dess ska kommissionens direktiv 91/412/EEG om god tillverkningssed gälla för 

veterinärmedicinska läkemedel. Direktiv 91/412/EEG respektive 2003/94/EG är genomförda i 

LVFS 2004:6. Direktiv 2003/94/EG kommer att upphävas och ersättas av kommissionens 

direktiv (EU) 2017/1572 och kommissionsförordningen om god tillverkningssed för 

prövningsläkemedel för humant bruk. Se mer under avsnitt 1.3. vilka ändringar detta medför i 

de föreslagna föreskrifterna om god tillverkningssed för läkemedel jämfört med LVFS 

2004:6. 

1.2. Förändringar med anledning av EU-förordningen om kliniska 
prövningar av humanläkemedel  

Enligt artikel 82 och 99 i EU-förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel ska 

förordningen tillämpas från och med sex månader efter att kommissionen offentliggjort ett 

meddelande med innebörden att en EU-portal och en EU-databas, som det föreskrivs om i 

förordningen, blivit fullt funktionsdugliga och uppfyller tillämpliga krav. Kommissionen 

offentliggjorde ett sådant meddelande den 31 juli 2021, se kommissionens beslut (EU) 

2021/1240. EU-förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel ska således börja 

tillämpas från och med den 31 januari 2022. 
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Riksdagen beslutade den 20 juni 2018 lagen (2018:1272) om ändring i läkemedelslagen 

(2015:315) med flera lagar för att anpassa den svenska lagstiftningen till EU-förordningen om 

kliniska prövningar av humanläkemedel. Det överlämnades till regeringen att bestämma när 

lagstiftningen skulle träda i kraft. Den 20 oktober 2021 beslutade regeringen att lagen 

(2018:1272) om ändring i läkemedelslagen (2015:315) ska träda i kraft den 31 januari 2022. 

 

Förslaget till föreskrifter i denna del av konsekvensutredningen utgår från de 

föreskriftsbemyndiganden Läkemedelsverket kommer att få enligt förslagen i betänkandet 

Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar (Ds 

2016:11) samt propositionen 2017/18:196 Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen 

om kliniska läkemedelsprövningar. 

 

EU-förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel innehåller bland annat 

bestämmelser om tillstånd till tillverkning och import av kliniska prövningsläkemedel för 

människor.   

1.2.1. I korthet om ändringarna som föreslås i föreskrifterna om 
tillverkning och import 

Förutom att LVFS 2004:7 ska tillämpas vid tillverkning och import av läkemedel, 

mellanprodukter och övriga varor på vilka läkemedelslagen ska tillämpas i enlighet med vad 

som anges i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:15) om tillämpning av 

läkemedelslagen (2015:315) på vissa varor, ska i dag gällande föreskrifter även tillämpas på 

ansökningar om att få tillverka eller importera prövningsläkemedel. Detta gäller oavsett om 

det handlar om prövningsläkemedel för människor eller för djur. Av artikel 61 i EU-

förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel framgår dock att det krävs ett 

tillstånd utfärdat i enlighet med den förordningen för att kunna tillverka eller importera 

kliniska prövningsläkemedel för människor från och med den 31 januari 2022. Nuvarande 

bestämmelser i LVFS 2004:7 behöver således anpassas på ett sätt som kompletterar EU-

förordningen och svensk lagstiftning som kompletterar denna EU-förordning.  

1.2.1.1.  Ändrat tillämpningsområde 

För att anpassa de nya föreskrifterna till EU-förordningen om kliniska prövningar av 

humanläkemedel anges i 4 § att vid utfärdande av tillverkningstillstånd för tillverkning eller 

import av kliniska prövningsläkemedel för människor ska tillstånd utfärdas med stöd av 

artikel 61.1 i EU-förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel. I 4 § redogörs 

också för att i den nämnda EU-förordningen anges i artikel 61.4 att artiklarna 42–45 och 

artikel 46 e direktiv 2001/83/EG ska i tillämpliga delar gälla även för tillstånd för tillverkning 

och import av prövningsläkemedel för människor. Dessa artiklar har genomförts i svensk rätt 

och reglerar bland annat hur tillstånd ska beviljas, vilka handläggningstider som gäller samt 

att tillståndsinnehavaren har en skyldighet att se till att sakkunnig person kan fullgöra sina 

åligganden.  

 

1.2.1.2.  Innehåll i ansökan om tillverkningstillstånd ifråga om kliniska 

prövningsläkemedel för människor 

I artikel 61.3 i EU-förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel framgår att den 

som ansöker om ett tillverkningstillstånd gällande kliniska prövningsläkemedel för människor 



6 

ska ange vilka typer av prövningsläkemedel och läkemedelsformer som ska tillverkas eller 

importeras, hur tillverkningen eller importen ska ske, hur tillverkningsprocessen går till, om 

det är relevant, och på vilken plats prövningsläkemedlen ska tillverkas eller till vilket ställe i 

unionen som de ska importeras samt ge närmare uppgifter om den sakkunniga personen.  

 

Utöver detta föreslår Läkemedelsverket att vissa punkter i 8 § ska tillämpas på en ansökan om 

tillstånd för tillverkning och import av prövningsläkemedel för människor. Det innebär att 

sökanden med vissa undantag ska inkomma med de uppgifter och den dokumentation som 

gäller för en ansökan om tillstånd för tillverkning eller import av humanläkemedel från tredje 

land, dvs. det som anges i 8 § 1–3, 6 och 8–12. 

1.2.1.3.  Upplysningsbestämmelse om tillverkningsprocesser som inte 

kräver något tillverkningstillstånd enligt artikel 61.1 

I artikel 61.5 i EU-förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel anges att vissa 

tillverkningsprocesser inte kräver något tillverkningstillstånd enligt artikel 61.1 EU-

förordningen. Istället ska medlemsstaterna bestämma vilka lämpliga och proportionerliga krav 

som ska ställas på dessa processer. I 6 § föreslås en upplysningsbestämmelse som anger var 

man kan hitta de krav som förslås gälla för de tillverkningsprocesser som regleras i artikel 

61.5 a-c i EU-förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel.  

1.3. Förändringar med anledning av kommissionsförordningen 
om god tillverkningssed för prövningsläkemedel för humant 
bruk och kommissionens direktiv (EU) 2017/1572 

Den 23 maj 2017 antogs kommissionsförordningen om god tillverkningssed för 

prövningsläkemedel för humant bruk. Lite senare samma år, den 15 september, antogs 

kommissionens direktiv (EU) 2017/1572. Dessa båda rättsakter ska börja tillämpas vid samma 

tidpunkt som EU-förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel, det vill säga den 

31 januari 2022, se avsnitt 1.2. 

1.3.1. I korthet om ändringarna som föreslås i föreskrifterna om god 
tillverkningssed 

För närvarande finns bestämmelser om principer och riktlinjer för god tillverkningssed i fråga 

om humanläkemedel och prövningsläkemedel för humant bruk i kommissionens direktiv 

2003/94/EG. I anledning av EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar av 

humanläkemedel överförs bestämmelserna om prövningsläkemedel för människor från det 

direktivet till kommissionsförordningen om god tillverkningssed för prövningsläkemedel för 

humant bruk.  

  

1.3.1.1.  Strukturella ändringar och undvika dubbelreglering 

Som redogjorts för ovan är EU-förordningar direkt gällande i samtliga medlemsstater inom 

unionen. För att det inte ska förekomma dubbelreglering föreslås därför att motsvarande krav 

som finns i kommissionsförordningen om god tillverkningssed för prövningsläkemedel för 

humant bruk utgår i de nya föreskrifterna om god tillverkningssed för läkemedel. Detta 
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kommer att medföra att de nya föreskrifterna kommer att innehålla bestämmelser som gäller 

för humanläkemedel, veterinärmedicinska läkemedel och kliniska prövningsläkemedel för 

djur. För att de ska bli lättare att överblicka de nya föreskrifterna föreslår Läkemedelsverket 

att föreskrifterna ska delas upp i kapitel med rubriker och underrubriker.  

1.3.1.2  Tillämpningsområde och definitioner  

Det föreslås i 1 kap. 2 § att föreskrifterna ska tillämpas på tillverkning och import av 

läkemedel, mellanprodukter och övriga varor på vilka läkemedelslagens bestämmelser ska 

tillämpas i enlighet med vad som anges i LVFS 2011:15, se ovan under avsnitt 1.1.1.2. Vidare 

ska de föreslagna föreskrifterna gälla för kliniska prövningsläkemedel för djur om inte annat 

anges i enskilda bestämmelser i föreskrifterna. De föreslagna föreskrifterna ska således 

tillämpas i sin helhet om prövningsläkemedlet ifråga är godkänt för försäljning men om ett 

sådant prövningsläkemedel för djur har ändrats och denna ändring inte omfattas av 

godkännandet för försäljning så gäller föreskrifterna om inte annat anges. De föreslagna 

föreskrifterna kommer inte att vara tillämpliga på kliniska prövningsläkemedel för människor. 

Dessa prövningsläkemedel kommer istället att omfattas av bestämmelserna i 

kommissionsförordningen om god tillverkningssed för prövningsläkemedel för humant bruk, 

se 1 kap. 4 §.  

 

I gällande LVFS 2004:6 finns en definition av prövningsläkemedel. Eftersom det i 

läkemedelslagen införs två nya definitioner, prövningsläkemedel för människor respektive 

prövningsläkemedel för djur som ersätter definitionen av prövningsläkemedel föreslås inte 

någon definition av dessa begrepp i de nya föreskrifterna. Av den föreslagna 1 kap. 5 § 

framgår att de termer och begrepp som används i läkemedelslagen har samma betydelse i 

dessa föreslagna föreskrifter. 

1.3.1.3  Ändrade regler för humanläkemedel och veterinärmedicinska 

läkemedel 

I samband med att Läkemedelsverket har tagit fram de nya föreskrifterna om god 

tillverkningssed för läkemedel har även en översyn av genomförandet av bestämmelserna om 

god tillverkningssed i direktiv 91/412/EEG och direktiv (EU) 2017/1572 gjorts och följande 

ändringar föreslås som ett resultat av detta.  

 

I 2 kap. 1 § i de nya föreskrifterna föreslås att tillverkningen, förutom att den ska utföras i 

enlighet med god tillverkningssed, ska utföras i enlighet med tillståndet ifråga. I samma 

paragraf föreslås även att vid tillverkning av ett läkemedel som omfattas av ett godkännande 

för försäljning ska tillverkaren utföra alla moment i tillverkningen av ett läkemedel i enlighet 

med godkännandet. Motsvarande krav föreslås även gälla för den som importerar ett 

läkemedel, se 3 kap. 2 § i de föreslagna föreskrifterna. Tillverkaren har också en skyldighet 

att regelbundet se över tillverkningsmetoderna och följa den vetenskapliga och tekniska 

utvecklingen. Vid behov ska godkännandet för försäljning ändras.  

 

De föreslagna bestämmelserna i kapitel fyra, kvalitetsledning, har endast genomgått 

redaktionella ändringar jämfört med vad som gäller enligt LVFS 2004:6. Läkemedelsverket 

föreslår dock att begreppet ”kvalitetssystem” ersätter ”kvalitetssäkringssystem” (se 4 kap. 1 

och 2 §§). För att få en bättre överensstämmelse med de begrepp som används i direktiv 

2001/82/EG och 2001/83/EG och läkemedelslagen föreslår Läkemedelsverket att begreppet 

”återkallelse” ersätter ”indragning” (se 4 kap. 22 och 23 §§). Observeras också att i 4 kap. 21 
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§ föreslås en bestämmelse som i stora delar liknar regleringen i 25 § LVFS 2004:6. 

Bestämmelsen i de nya föreskrifterna, som reglerar att en kontraktstagare som bara utför 

kvalitetskontroll och inte innehar något tillverkningstillstånd ska ändå iaktta principerna och 

riktlinjerna för god tillverkningssed samt tillåta inspektioner av behöriga myndigheter. Den 

föreslagna bestämmelsen föreslås gälla endast vid tillverkning av humanläkemedel. Mot 

bakgrund av att det i artikel 88.1.b i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel 

anges att det ska krävas ett tillverkningstillstånd för att få utföra bland annat testning av 

veterinärmedicinska läkemedel kan inte tillverkaren av veterinärmedicinska läkemedel anlita 

en kontraktstagare som inte har ett eget tillverkningstillstånd. 

 

I 2 kap. 5 § i de nya föreskrifterna föreslås en upplysningsbestämmelse som anger hur en 

tillverkare av veterinärmedicinska läkemedel ska hantera aktiva substanser som denne ska 

använda som utgångsmaterial i sina läkemedel. Motsvarande bestämmelse för 

humanläkemedel finns redan i nu gällande föreskrifter, LVFS 2004:6 och föreslås flyttas över 

till de nya föreskrifterna, se föreslagna 2 kap. 3 och 4 §§. 

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-

förordningen om veterinärmedicinska läkemedel, EU-förordningen om kliniska prövningar av 

humanläkemedel, kommissionsförordningen om god tillverkningssed för prövningsläkemedel 

för humant bruk samt kommissionens direktiv (EU) 2017/1572 behövs för att nationell rätt 

ska stå i överensstämmelse med EU-rätten. De föreslagna förändringarna är således 

nödvändiga för att Sverige ska leva upp till sina åtaganden enligt gemenskapsregelverket.  

3. De som berörs av regleringen 
De som berörs av de föreslagna reglerna är de som idag tillverkar eller importerar läkemedel 

eller som framöver avser att tillverka eller importera läkemedel. Likaså berörs de aktörer som 

tillverkar eller importerar mellanprodukter, varor som omfattas av LVFS 2011:15 samt 

kliniska prövningsläkemedel för människor och djur.   

4. Bemyndiganden 
Förslagen utgår från de bemyndiganden som Läkemedelsverket kan antas få enligt 

betänkande av utredningen om en EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning (SOU 2021:45) 

och i propositionen 2017/18:196 Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om 

kliniska läkemedelsprövningar. Läkemedelsverket har således för avsikt att meddela de 

föreslagna föreskrifterna med stöd av bemyndiganden som Läkemedelsverket föreslås få i 9 

kap. 7 § 1, 4 och 5, 9 kap. 8 § 1 och 3 samt 9 kap. 11–12 §§ läkemedelsförordningen 

(2015:458).  

 

Om de nya, preciserade, bemyndigandena inte hinner träda i kraft före den 28 januari 2022 

gör Läkemedelsverket bedömningen att föreslagna föreskrifter även kan beslutas med stöd av 

idag gällande bemyndiganden som finns i 9 kap. 7 § 1, 9 kap. 8 § 1 och 4 samt 9 kap. 11 och 

12 §§ läkemedelsförordningen (2015:458).  
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5. Kostnadsmässiga och andra konsekvenser 
Det finns drygt 128 bolag med tillverkningstillstånd i Sverige idag. Av dessa omfattar 101 

humanläkemedel, 12 veterinärmedicinska läkemedel och 54 stycken prövningsläkemedel för 

människor. Många tillverkningstillstånd omfattar fler områden. Av de 12 tillverkningstillstånd 

som beviljats för tillverkning av veterinärmedicinska läkemedel är det endast ett som avser 

tillverkning enbart av veterinärmedicinska läkemedel, således omfattar övriga 11 tillverkning 

av både humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel. De tillstånd som beviljats för 

tillverkning av veterinärmedicinska läkemedel kan gälla endast för begränsade 

tillverkningsaktiviteter, till exempel enbart packning eller sekundärpackning. Många tillstånd 

gällande prövningsläkemedel för människor har utfärdats för humanläkemedel som är 

godkända för försäljning, men det finns också sådana som enbart omfattar tillverkning av 

prövningsläkemedel.  

 

I avsnitt 5.1 redogörs för de konsekvenser som Läkemedelsverket bedömer att de nu 

föreslagna ändringarna medför. 

5.1. Ändringar med anledning av EU-förordningen om 
veterinärmedicinska läkemedel, EU-förordningen om kliniska 
prövningar av humanläkemedel, kommissionsförordningen 
om god tillverkningssed för prövningsläkemedel för humant 
bruk samt kommissionens direktiv (EU) 2017/1572 

Som nämnts ovan utgår majoriteten av de föreslagna förändringarna från det behov av 

anpassning av nationella regler som uppstår med anledning av EU-förordningen om 

veterinärmedicinska läkemedel, EU-förordningen om kliniska prövningar av 

humanläkemedel, kommissionsförordningen om god tillverkningssed för prövningsläkemedel 

samt kommissionsförordningen om god tillverkningssed för prövningsläkemedel för humant 

bruk.  

5.1.1. De föreslagna föreskrifterna om tillverkning och import av 
läkemedel 

Den strukturella förändringen av Läkemedelsverkets föreskrifter om tillverkningstillstånd som 

föreslås, där föreskrifterna i huvudsak delas upp i en avdelning för tillverkning och import av 

humanläkemedel, en avdelning för tillverkning och import med veterinärmedicinska 

läkemedel och en gemensam avdelning för båda typerna av tillverkning och import, medför 

inte några konsekvenser för berörda aktörer. I fråga om vilka krav en sökande ska uppfylla för 

att få ett tillstånd så skiljer sig inte de föreslagna föreskrifterna i någon större del från de 

föreskrifter som gäller idag, förutom att kraven som ställs på en sakkunnig person som ska 

hantera humanläkemedel har anpassats för att bättre överensstämma med de krav som ställs i 

direktiv 2001/83/EG och att den information och de uppgifter som sökanden ska skicka in till 

Läkemedelsverket för att få ett tillverkningstillstånd har utökats. Detta är dock mindre 

justeringar jämfört med vad som gäller idag och de nya kraven avseende dokumentation 

innebär inte någon ändring av vilka krav som ställs på sökandens verksamhet, utan 

förändringen medför endast att sökanden behöver beskriva sin verksamhet tydligare redan i 

ansökan om tillverkningstillstånd. Läkemedelsverket bedömer att denna förändring kommer 

att medföra endast marginellt ökade administrativa kostnader för den som ansöker om 

tillverkningstillstånd eller anmäler förändringar i verksamheten.  
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Eftersom regelverket avseende tillverkning och import av humanläkemedel respektive 

veterinärmedicinska läkemedel i viss mån kommer att skilja sig åt i och med att EU-

förordningen om veterinärmedicinska läkemedel och EU-förordningen om kliniska 

prövningar av humanläkemedel ska börja tillämpas kommer det att framöver behöva utfärdas 

separata tillstånd för tillverkning och import för dessa olika typer av läkemedel. Det innebär 

också att den som avser att tillverka eller importera olika typer av läkemedel eller 

prövningsläkemedel kan komma att behöva flera tillverkningstillstånd för sin verksamhet. 

Denna förändring härrör inte från Läkemedelsverkets föreskrifter utan kommer sig av att det 

är olika regelverk som reglerar de olika tillstånden. För att underlätta för aktörerna har 

Läkemedelsverket dock för avsikt att sträva efter att göra ansökningsförfarandet så lika som 

möjligt för de olika typerna av tillverkningstillstånd. Tilläggas kan också att de föreslagna 

föreskrifterna inte kommer att påverka den ansöknings- eller årsavgift som en tillverkare av 

läkemedel är ålagd att betala. 

5.1.2. De föreslagna föreskrifterna om god tillverkningssed för 
läkemedel 

Den strukturella förändringen av Läkemedelsverkets föreskrifter om god tillverkningssed för 

läkemedel som föreslås, där föreskrifterna delas upp i kapitel där olika områden inom god 

tillverkningssed regleras, medför inte några konsekvenser för berörda aktörer. 

Läkemedelsverket gör också bedömningen att de övriga ändringar som föreslås i de nya 

föreskrifterna om god tillverkningssed utgör anpassningar av regelverket till vad som redan 

idag tillämpas då det följer av EU-direktiv, till exempel att tillverkningen ska utföras i 

enlighet med utfärdat tillverkningstillstånd och godkännandet för försäljning. Det är således 

något som redan görs idag och därför inte medför några extra kostnader för berörda aktörer.  

 

Även om detta inte är en konsekvens av ändringar som Läkemedelsverket har beslutat så 

medför artikel 88.1.b i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel att de nya 

föreskrifterna om god tillverkningssed bör justeras så att den som har för avsikt att anlita en 

kontraktstagare för att utföra kvalitetskontroll (testning) av veterinärmedicinskt läkemedel 

måste anlita en aktör som har tillverkningstillstånd.  

6. Överensstämmelse med EU-lagstiftning 
De föreslagna föreskrifterna är icke-diskriminerande och proportionerliga samt syftar till att 

anpassa svensk rätt till EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel, EU-

förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel, kommissionsförordningen om god 

tillverkningssed för prövningsläkemedel för humant bruk samt kommissionens direktiv (EU) 

2017/1572. Läkemedelsverket bedömer därför att de föreslagna föreskrifterna är förenliga 

med EU-lagstiftningen. 

7. Tidpunkt för ikraftträdande och särskilda 
informationsinsatser 

EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel ska börja tillämpas den 28 januari 2022, 

EU-förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel, kommissionsförordningen om 

god tillverkningssed för prövningsläkemedel för humant bruk samt kommissionens direktiv 

(EU) 2017/1572 den 31 januari 2022.  
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7.1. De föreslagna föreskrifterna om tillverkning och import av 
läkemedel 

För att den nationella regleringen på området ska vara i överensstämmelse med EU-rätten bör 

även de föreslagna föreskrifterna träda i kraft den 28 januari 2022 med undantag av 4–6 §§ 

som bör träda i kraft den 31 januari 2022. Det föreslås även att LVFS 2004:7 upphävs den 28 

januari 2022. De upphävda föreskrifterna och allmänna råden ska dock fortfarande gälla för 

ansökningar om tillstånd att tillverka och importera kliniska prövningsläkemedel för 

människor som inkommer till och med den 30 januari 2022. För ansökningar som kommer in 

från och med den 31 januari 2022 sker prövningen enligt EU-förordningen om kliniska 

prövningar av humanläkemedel.  

 

Även om det inte är några större skillnader på de kompetenskrav som föreslås ska gälla för en 

sakkunnig person går det inte att utesluta att en person som idag är utsedd som sakkunnig 

person inte helt uppfyller de nya kraven i de föreslagna föreskrifterna. Läkemedelsverket 

föreslår därför en övergångsbestämmelse som anger att en person som vid tidpunkten för de 

nya föreskrifternas ikraftträdande fullgör uppgifter som åligger en sakkunnig, men som inte 

uppfyller de krav som ställs i 13 § i de nya föreskrifterna får fortsätta fullgöra sina uppgifter. 

Det förutsätter att arbetsuppgifterna inte förändras väsentligt. 

 

Mot bakgrund av att de bestämmelser som kommer att gälla för tillverkning och import av 

läkemedel efter den 28 januari 2022 inte skiljer sig på någon avgörande punkt från vad som 

gäller idag och då redan utfärdade tillstånd är tidsbegränsade anser Läkemedelsverket att 

tillstånd utfärdade före den 28 januari 2022 bör fortsätta att gälla. Läkemedelsverket föreslår 

därför en övergångsbestämmelse som innebär att tillverkningstillstånd som är utfärdade före 

den 28 januari 2022 är fortsatt giltiga efter denna tidpunkt till dess att giltighetstiden på 

aktuellt tillstånd löper ut. Detta gäller om inte Läkemedelsverket i ett enskilt fall beslutar 

annat.  

 

De beslutade föreskrifterna kommer att publiceras på Läkemedelsverkets webbplats när de 

kommer ut från tryckeriet. Läkemedelsverket kommer även att informera om förändringarna. 

7.2. De föreslagna föreskrifterna om god tillverkningssed för 
läkemedel 

De föreslagna föreskrifterna bör träda i kraft den 31 januari 2022 för att överensstämma med 

EU-rätten. Samma datum föreslås även att LVFS 2004:6 upphävs att gälla. 

 

Även dessa föreskrifter kommer att publiceras på Läkemedelsverkets webbplats när de 

kommer ut från tryckeriet. Likaså kommer Läkemedelsverket att informera om de nya 

föreskrifterna.  

8. Effekter för företag 
Läkemedelsverket bedömer inte att de föreslagna föreskrifterna kommer att få några effekter 

av betydelse för företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor, utöver de 

som framgår av avsnitt 5 ovan. Det föreslagna bestämmelserna bedöms mot denna bakgrund 

inte få sådana effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga 

eller villkor i övrigt som anges i 7 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid 
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regelgivning. Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning enligt den 

bestämmelsen. 

 

9. 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. 

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

registrator@lakemedelsverket.se  

 

Eva Eriksson Rättsenheten 

Robert Ling Rättsenheten 

John Boutelje Inspektion av industri och sjukvård 

Javad Mohammadnejad Inspektion av industri och sjukvård 

Kai-Uwe Riedel Inspektion av industri och sjukvård 

Marianne Weisner Inspektion av industri och sjukvård 

 

11. Bilagor 
1. Förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:xx) om tillstånd för tillverkning 

och import av läkemedel  

2. Förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:xx) om god tillverkningssed för 

läkemedel  
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