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Utkom från trycket 

den xx juli 20xx 

Läkemedelsverkets föreskrifter  

om hantering av veterinärmedicinska 

läkemedelsprover; 
 

beslutade den XX xx 2021. 

 

Läkemedelsverket förskriver med stöd av 9 kap. 11 och 12 §§ läkeme-

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

kontroll av narkotika följande. 

Tillämpningsområde och definitioner 

1 §   Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hantering av ve-

terinärmedicinska läkemedelsprover. Föreskrifterna kompletterar 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 av den 11 de-

cember 2018 om veterinärmedicinska läkemedel och om upphävande 

av direktiv 2001/82/EG.  

 

2 §   De termer och begrepp som används i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 2019/6 har samma betydelse i dessa föreskrif-

ter. 

Utdelande av veterinärmedicinska läkemedelsprover 

3 §   De grundläggande förutsättningarna för att dela ut veterinärme-

dicinska läkemedelsprover i marknadsföringssyfte framgår av artikel 

119 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6.  

 

4 §   Utdelande av läkemedelsprover förutsätter att mottagaren av pro-

verna gör en beställning. Beställningen kan göras elektroniskt eller på 

papper.   

 

5 §   Läkemedel som är narkotika enligt Läkemedelsverkets föreskrif-

ter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika får inte delas ut 

som läkemedelsprov. 

  



 

 
2 

HSLF-FS 

2021:xx 

Dokumentation och kontroll  

6 §   Den som delar ut läkemedelsprover ska göra en kontroll av att 

mottagaren är veterinär eller annan person som får tillhandahålla lä-

kemedlet. 

 

7 §   Vid varje leverans av läkemedelsprover ska skriftlig dokumentat-

ion finnas där det framgår vilka veterinärmedicinska läkemedel som 

delas ut, till vem proverna delas ut och att mottagaren är veterinär eller 

annan person som får tillhandahålla läkemedlet. 

Dokumentationen enligt första stycket ska sparas i fem år. 

 

Förpackning och märkning  

8 §   Varje prov ska vara märkt med texten ”gratis läkemedelsprov, 

inte för försäljning” eller någon annan formulering med motsvarande 

innebörd. 

Inget prov får vara större än den minsta förpackning som förekom-

mer på marknaden. 

 

Dispens 

 

9 §   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 Sve-

riges skyldigheter enligt EU-rätten. 

___________  

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

2. Genom föreskrifterna upphävs Läkemedelsverkets föreskrifter 

(LVFS 1995:25) om utlämnande av läkemedelsprover. 

3. För prover som har delats ut före den 28 januari 2022 gäller äldre 

bestämmelser om bevarande av dokumentation angående beställ-

ningen.  

 

 

NILS-GUNNAR BILLINGER 

 

Joakim Brandberg  

 

 
HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via 

webb: www.xxxxxxxxxxxxx.xx 
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e-post: xxxxxxxx@xxxxxxx.xx 

 

Kontakt 

Xxxxxxxxxxx 

Adress 

Telefon: xx-xxxxxxxxx Fax: xx-xxxxxxxxx 

e-post: xxxxxxxx@xxxxxxx.xx 

webb: www.xxxxxxxxxxxxx.xx 

 
Tryckort: Tryckeri och tryckår 

 

 


