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Konsekvensutredning gällande förslag till 
Läkemedelsverkets föreskrifter om hantering av 
veterinärmedicinska läkemedelsprover  
 

1. Problemet och vad som ska uppnås 

1.1. Bakgrundsbeskrivning  

Den 11 december 2018 antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 om 

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

förordningen om veterinärmedicinska läkemedel). EU-förordningen om veterinärmedicinska 

läkemedel ska börja tillämpas den 28 januari 2022 och kommer att ersätta Europaparlamentets 

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

gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel2. En EU-förordning är direkt tillämplig i 

Sverige och ska inte genomföras i den svenska lagstiftningen. Däremot behöver det svenska 

regelverket anpassas för att EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel ska få 

avsedd effekt och för att undvika nationell dubbelreglering. Regeringen har med anledning av 

den nya EU-förordningen tillsatt en särskild utredare som har gjort en översyn av nuvarande 

lagstiftning om läkemedel för djur. Utredningen har lämnat betänkandet, En EU-anpassad 

djurläkemedelslagstiftning (SOU 2021:45). Syftet med översynen är att anpassa lagstiftningen 

till två nya EU-förordningar om veterinärmedicinska läkemedel och om foder som innehåller 

läkemedel. Utredningen har föreslagit ändringar i ett flertal svenska lagar och förordningar, 

bland annat läkemedelslagen (2015:315) och läkemedelsförordningen (2015:458).  

 

Marknadsföring av veterinärmedicinska läkemedel regleras i artiklarna 

119122 i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel. Dessa bestämmelser är direkt 

tillämpliga. Regleringen av utdelande av läkemedelsprover i artikel 119.8 och 119.10 behöver 

dock enligt Läkemedelsverkets bedömning kompletteras med preciserande bestämmelser och 

bestämmelser som möjliggör kontroll och tillsyn av att hanteringen av läkemedelsprover 

efterlever EU-förordningens krav.  

 

Utdelande av veterinärmedicinska läkemedelsprover regleras idag i Läkemedelsverkets 

föreskrifter (LVFS 1995:25) om utlämnande av läkemedelsprover och benämns där som 

utlämnande av prover, som framgår av föreskriftens namn. Dessa regler utgör i vissa delar en 

dubbelreglering i förhållande till EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel. 

Läkemedelsverket föreslår mot bakgrund av ovan anförda att LVFS 1995:25 upphävs. I de 

delar förordningens regler behöver kompletteras föreslår Läkemedelverket i stället att sådana 

bestämmelser införs i en ny föreskrift om hantering av veterinärmedicinska läkemedelsprover.  

 

1.2. De bestämmelser som föreslås i korthet 

 

Av artikel 119 i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel framgår att 

veterinärmedicinska läkemedel inte får delas ut i reklamsyfte, med undantag för små mängder 

av prover. Vidare framgår att proverna ska märkas på lämpligt sätt så att det framgår att de är 

prover och att proverna ska ges direkt till veterinärer eller andra personer som får 

 
1 EUT L 4, 7.1.2019, s. 43, Celex 32019R0006. 
2 EGT L 311, 28.11.2001, s. 1, Celex 32001L0082. 
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tillhandahålla dessa veterinärmedicinska läkemedel vid sponsrade evenemang eller av säljare 

under deras besök. 

 

För att det ska vara möjligt att kontrollera hanteringen av läkemedelsprover och att 

förordningens krav på att endast små mängder prover får delas ut i reklamsyfte efterlevs, 

föreslår Läkemedelsverket att det ska finnas krav på en beställning för att ett läkemedelsprov 

ska få delas ut. Detta motsvarar dagens krav (se 9 § LVFS 1995:25). Beställningen bör kunna 

göras elektroniskt eller på papper.  

 

Kravet på att beställning av läkemedelsprover ska undertecknas, som finns i 9 § LVFS 

1995:25, föreslås inte finnas med i den nya föreskriften då bedömningen görs att beställning 

även bör kunna göras elektroniskt, utan krav på elektronisk signatur. Inte heller kravet i 10 § 

LVFS 1995:25 om att skriftlig information som sammanfattar produktens egenskaper ska 

bifogas, om aktuell information om produkten inte finns publicerad i FASS eller FASS VET 

tas med i den nya föreskriften. Denna information finns numera alltid tillgänglig digitalt på 

Läkemedelsverkets tjänst Läkemedelsfakta. Därutöver kan man för de flesta läkemedel hitta 

information i FASS eller FASS VET. Proverna får dessutom endast lämnas ut till veterinärer 

och andra personer som får tillhandahålla de veterinärmedicinska läkemedlen, vilka får antas 

ha god kunskap om hur man söker efter information om läkemedlen.  Mot denna bakgrund ser 

Läkemedelsverket inte att denna regel behövs.  

 

Läkemedelsverket föreslår vidare att det vid varje provleverans ska dokumenteras vilka 

läkemedel som delas ut, till vem proverna delas ut och att denne är behörig att förordna eller 

tillhandahålla läkemedlen. Dokumentationen kan vara på papper eller elektronisk.  

 

Läkemedelsverket föreslår att dokumentationen ska sparas i fem år. Kravet på att spara 

dokumentationen i fem år överensstämmer med den tid som dokumentation rörande 

partihandel med läkemedel ska sparas enligt bland annat artikel 101.8 i EU-förordningen om 

veterinärmedicinska läkemedel.  

 

Läkemedelsverket föreslår härutöver att förordningens regler kompletteras med bestämmelser 

om märkningen av proverna och förpackningsstorleken. Dessutom bör det inte heller 

fortsättningsvis vara tillåtet att dela ut läkemedelsprover som innehåller narkotika (se 6 § 

LVFS 1995:25), varför även de nu föreslagna föreskrifterna innehåller en regel om detta.  

2. Alternativa lösningar 
 

Alternativet till att ta fram föreskrifter är att krav på dokumentation samt detaljregler om 

märkning och förpackningsstorlek lämnas oreglerade. Detta skulle kunna leda till att det blir 

otydligt för företagen vad som gäller vid distribution av veterinärmedicinska 

läkemedelsprover. Det skulle också leda till svårigheter i att utöva tillsyn av att hanteringen av 

prover av veterinärmedicinska läkemedel följer reglerna i EU-förordningen om 

veterinärmedicinska läkemedel. Ett alternativ skulle kunna vara att ha mer eller mindre 

detaljerade regler rörande hantering av prover. Läkemedelverket gör bedömningen att 

förslaget innehåller en lämplig grad av detaljnivå.  

3. De som berörs av regleringen 
De som berörs av regleringen är framförallt partihandlare, tillverkare, importörer, innehavare 

av godkännande för försäljning av veterinärmedicinska läkemedel och ombud som idag är de 

aktörer som, såvitt Läkemedelverket känner till, kan lämna ut läkemedelsprover. Utlämnande 
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av veterinärmedicinska läkemedelsprover är dock, såvitt Läkemedelverket känner till, 

ovanligt idag.  

 

Även de som enligt EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel får ta emot 

läkemedelsprover berörs. Läkemedelsverkets bedömning är att det i Sverige motsvarar 

veterinärer samt personal vid apotek som är behörig att lämna ut läkemedel. Även annan 

personal på apotek, tillståndshavare för apotek och aktörer som bedriver verksamhet inom 

djursjukvården kan beröras.  

 

4. Bemyndiganden 
Läkemedelsverket meddelar de föreslagna föreskrifterna med stöd av bemyndiganden i 9 kap. 

11 och 12 §§ läkemedelsförordningen (2015:458) och 11 § förordningen (1992: 1554) om 

kontroll av narkotika. 

 

Läkemedelsverket föreslås härutöver enligt SOU 2021:45 få nya bemyndiganden i 9 kap. 11 a 

och 12 §§ som ger stöd för att meddela föreskrifter som kompletterar EU-förordningen om 

veterinärmedicinska läkemedel samt föreskrifter om verkställighet av densamma. De 

bemyndiganden som föreslås i SOU 2021:45 kommer att användas för att meddela 

föreskrifterna under förutsättning att de förordningsändringar som utredningen föreslår 

beslutas av regeringen och träder i kraft i tid. 

5. Kostnadsmässiga och andra konsekvenser 
 

De regler som finns idag i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:25) om utlämnande av 

läkemedelsprover överensstämmer i stort sett i sak med kraven i EU-förordningen om 

veterinärmedicinska läkemedel samt de regler som nu föreslås som komplement till EU-

förordningen.  

 

De delar av kraven i LVFS 1995:25 som regleras i EU-förordningen om veterinärmedicinska 

läkemedel kommer dock inte att finnas med i de nu föreslagna föreskrifterna. Exempelvis 

återfinns kravet på att endast små mängder prover får lämnas ut i EU-förordningen. Likaså 

framgår det av EU-förordningen att läkemedelsprover får lämnas ut i reklamsyfte och alltså 

inte ska användas för behandling av djur. Av EU-förordningen framgår också till vilka prover 

får lämnas.  

 

Kravet på att en beställning av läkemedelsprover ska undertecknas tas helt bort eftersom 

bedömningen görs att beställningen även bör kunna göras elektroniskt, utan krav på 

elektronisk signatur. Även kravet på att information som sammanfattar produktens egenskaper 

ska skickas med för vissa läkemedel tas bort. Dessa förslag innebär alltså en lättnad i 

jämförelse med nuvarande reglering.  

 

De kostnadsmässiga konsekvenserna av reglerna följer av kravet på upprättande av 

beställning och dokumentation. Detta innebär dock ingen förändring jämfört med idag. 

Regleringen bedöms därför inte innebära några nya konsekvenser eller kostnader för företag 

alternativt endast små konsekvenser eller kostnader. Däremot behöver de aktörer som berörs 

uppdatera sina interna instruktioner m.m. så att de anpassas till det nya regelverket. Denna 

konsekvens bedöms dock vara av liten omfattning och är till störst del en följd av EU-

förordningen om veterinärmedicinska läkemedel.  
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6. Överensstämmelse med EU-lagstiftning 
Allmänt om förenlighet med EU-rätten 

Föreskrifterna föreslås innehålla regler som kompletterar EU-förordningen om 

veterinärmedicinska läkemedel. Medlemsstaterna får enligt artikel 122 i 

veterinärläkemedelsförordningen fastställa de förfaranden som är nödvändiga för 

genomförande av artiklarna 119, 120 och 121. Av artikel 2.9 i EU-förordningen om 

veterinärmedicinska läkemedel framgår vidare att ingenting i förordningen 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. Läkemedelsverket gör 

bedömningen att de föreslagna reglerna är förenliga med EU-rätten.  

 

Anmälningsskyldighet  

Som ovan nämnts har medlemsstaterna möjlighet att fastställa de förfaranden de finner 

nödvändiga för genomförande av artikel 119–121 som reglerar marknadsföring av 

veterinärmedicinska läkemedel. EU-förordningen ger alltså visst utrymme att reglera frågan 

nationellt. Läkemedelverket har vidare, som framgått ovan, bedömt att det behövs vissa 

kompletterande bestämmelser, exempelvis om hur proverna ska vara märkta. När det gäller 

anmälan enligt anmälningsdirektivet (EU) 2015/1535 så är dock syftet med anmälan enligt 

detta förfarande att bland annat nationella tekniska föreskrifter (tekniska föreskrifter) inte ska 

skapa nya omotiverade hinder för den fria rörligheten. Av 2 § a) förordningen (1994:2029) 

om tekniska regler framgår att med tekniska regler avses föreskrifter eller andra bestämmelser 

som utgörs av eller hänvisar till tekniska specifikationer eller andra krav och som är rättsligt 

eller faktiskt tvingande vid saluföring eller användning av en vara.  

 

I och med att regleringen om läkemedelprover handlar om prover som delas ut i reklamsyfte 

och som alltså inte ska säljas eller användas för behandling så bedömer Läkemedelsverket att 

förslaget inte omfattas av anmälningsdirektivet.  

 

 

7. Tidpunkt för ikraftträdande och särskilda 
informationsinsatser 

De nya föreskrifterna och föreskriftsändringarna föreslås träda i kraft den 28 januari 2022, när 

EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel veterinärläkemedelsförordningen ska 

börja tillämpas. Information om föreskrifterna kommer att publiceras på Läkemedelverkets 

webbplats i god tid innan ikraftträdandet.  

 

I samband med att de nya föreskrifterna träder i kraft upphävs LVFS 1995:25. Äldre 

bestämmelser om bevarande av dokumentation angående beställningen föreslås gälla för 

prover som har delats ut före den 28 januari 2022. Eftersom de nya reglerna i stort sett 

överensstämmer i sak med vad som har gällt sedan tidigare finns det inte något ytterligare 

behov av övergångsbestämmelser till föreskrifterna.  

8. Effekter av betydelse för företag 
Som konstaterats ovan under avsnitt 5 bedöms reglerna inte få några nya konsekvenser för 

företag, alternativt endast konsekvenser av mindre betydelse. De föreslagna 

föreskriftsändringarna bedöms mot den bakgrunden inte få sådana effekter av betydelse för 

företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt som anges i 7 § 
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förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Konsekvensutredningen 

innehåller därför inte någon beskrivning enligt den bestämmelsen.   

 

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

Föreskriftsändringarna bedöms inte medföra några sådana effekter eller förändringar för 

kommuner eller regioner som avses i 8 § förordningen om konsekvensutredning vid 

regelgivning. 

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

registrator@lakemedelsverket.se  

 

Malin Malmström   Rättsenheten 

Therese Isgren  Rättsenheten 

Anders Ullerås   Apotek och receptfri detaljhandel  

Elsa Willebrand  Apotek och receptfri detaljhandel 

11. Bilaga 
1. Förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:XX) om hantering av 

veterinärmedicinska läkemedelsprover  
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