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Utkom från trycket 

den xx juli 20xx 

Läkemedelsverkets föreskrifter  

om märkning och bipacksedlar för 

veterinärmedicinska läkemedel;  
 

Beslutade den XX månad 2021.  

 

Med stöd av 9 kap. 3 § 8, 9 och10 samt 9 kap. 3 a, 11 a och 12 §§ lä-

kemedelsförordningen (2015:458) föreskriver1 Läkemedelsverket 

följande. 

 

Definitioner och tillämpningsområde 

1 §   Dessa föreskrifter gäller märkning och bipacksedlar för veteri-

närmedicinska läkemedel. Bestämmelserna kompletterar Europapar-

lamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 av den 11 december 

2018 om veterinärmedicinska läkemedel och om upphävande av di-

rektiv 2001/82/EG. Bestämmelserna ska inte tillämpas på veterinär-

medicinska läkemedel som tillverkas på apotek.  
De termer och begrepp som används i Europaparlamentets och rå-

dets förordning (EU) 2019/6 har samma betydelse i dessa föreskrifter. 

 

Märkning av veterinärmedicinska läkemedel 

Uppgifter på yttre förpackning och läkemedelsbehållare 

2 §   Hur ett veterinärmedicinskt läkemedel ska märkas framgår av 

artiklarna 10–13 och 15 i Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2019/6. 

Därutöver ska den yttre förpackningen och läkemedelsbehållaren, 

eller där yttre förpackning saknas, läkemedelsbehållaren vara märkt 

med nordiskt varunummer. 

 

1 Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)  

2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande be-

träffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för  

informationssamhällets tjänster. 
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Märkningen ska i enlighet med artikel 7 i Europarlamentets och rå-

dets förordning (EU) 2019/6 vara skriven på svenska om det inte finns 

förutsättningar för undantag enligt 4 §.  

 

Bipacksedel för veterinärmedicinska läkemedel 

3 §   Hur bipacksedeln för ett veterinärmedicinskt läkemedel ska ut-

formas framgår av artiklarna 14 och 15 i Europaparlamentets och rå-

dets förordning (EU) 2019/6. 

Därutöver ska bipacksedeln innehålla uppgift som anger datum när 

bipacksedeln senast har uppdaterats. 

Bipacksedeln ska tillhandahållas på papper och ska i enlighet med 

artikel 7 i Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 vara 

skriven på svenska om det inte finns förutsättningar för undantag en-

ligt 4-5 §§. 

 

Undantag avseende produktinformationens språk och for-

mat 

Förutsättningar för undantag från språkkrav 

4 §   Förutsättningar för när undantag får göras från kravet i artikel 7 

i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 att uppgif-

terna på märkningen och bipacksedeln ska vara på svenska framgår 

av 9 kap. 3 a § läkemedelsförordningen (2015:458). 

 

Förutsättningar för undantag från bipacksedelns format 

5 §   Genom undantag från kravet i 3 § på att bipacksedeln ska till-

handahållas på papper, får bipacksedeln för ett veterinärmedicinskt 

läkemedel under en begränsad tid tillhandahållas i enbart elektroniskt 

format om  

1. det riskerar att uppstå eller föreligger allvarliga problem beträf-

fande tillgången till det veterinärmedicinska läkemedlet, och  

2. det kan ske utan fara för folk- eller djurhälsan eller miljön. 

 

6 § En innehavare av ett godkännande för försäljning kan ansöka 

om undantag enligt 9 kap. 3 a § läkemedelsförordningen 

(2015:458) och 5 § dessa föreskrifter.   
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Ändrad märkning eller bipacksedel 

7 §   Sex månader efter att ändrad märkning eller bipacksedel god-

känts får inga förpackningar med tidigare godkänd märkning eller bi-

packsedel frisläppas på marknaden, om inte Läkemedelsverket beslu-

tar om annat.  

 

Dispens 

8 §   Läkemedelsverket kan om det finns särskilda skäl meddela un-

dantag (dispens) från bestämmelserna i dessa föreskrifter. Undantag 

får dock inte medges om det skulle innebära ett åsidosättande av 

Sveriges skyldigheter enligt EU-rätten. 

__________ 

 

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 28 januari 2022.  

2. Prövning av ansökan angående märkning och bipacksedlar av 

veterinärmedicinska läkemedel som har inkommit till Läkemedelsver-

ket före den 28 januari 2022 i enlighet med Läkemedelsverkets före-

skrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar ska slutföras 

i enlighet med de förskrifterna.  

3. Märkning och bipacksedlar av veterinärmedicinska läkemedel 

som godkänts i enlighet med Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 

2005:11) om märkning och bipacksedlar före den 28 januari 2022 ska 

anses ha godkänts i enlighet med de nya föreskrifterna och omfattas 

av dessa föreskrifter.  

4. Veterinärmedicinska läkemedel som släppts ut på marknaden  

med märkning och bipacksedlar som godkänts i enlighet med Läke-

medelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipack-

sedlar får fortsätta att tillhandahållas till och med den 29 januari 2027, 

även om de inte uppfyller kraven i dessa föreskrifter. 

 

 

Läkemedelsverket 

 

 

NILS GUNNAR BILLINGER 

 

Joakim Brandberg 
 


