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Konsekvensutredning gällande förslag till ändring av 
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:6) om 
marknadsföring av humanläkemedel 

1. Problemet och vad som ska uppnås
Bakgrund
EU-domstolen meddelade i juni 2020 dom i målet C-786/18 mellan ratiopharm GmbH och 

Novartis Consumer Health GmbH.1 År 2013 hade ratiopharms medarbetare kostnadsfritt delat 

ut läkemedel med den aktiva substansen diklofenak till tyska apotekare. Novartis yrkade i 

domstol att ratiopharm skulle förbjudas att dela ut gratisprover till apotekare. Tyska Bundes-

gerichthof (Federala högsta domstolen) beslutade att ställa tolkningsfrågor om artikel 96 i 

direktiv 2001/83 om humanläkemedel2 till EU-domstolen.  

Artikel 96 lyder: 

1.   Gratisprover till personer som har befogenhet att förskriva dem skall endast kunna lämnas i 

undantagsfall och på följande villkor:

a) Endast ett begränsat antal prover av varje läkemedel får lämnas per år till personer som är 

behöriga att förskriva dem.

b) Varje provleverans skall ske som svar på en skriftlig, daterad och undertecknad begäran från 

en person som har behörighet att förskriva.

c) De personer som levererar proverna skall kontinuerligt tillämpa ett lämpligt system för kontroll 

och ansvarsfördelning.

d) Inget prov får vara större än den minsta förpackning som förekommer på marknaden.

e) Varje prov skall vara märkt med texten ”gratis läkemedelsprov ej för försäljning” eller någon 

annan formulering med motsvarande innebörd.

f) Varje prov skall åtföljas av ett exemplar av sammanfattningen av produktens egenskaper.

g) Inga läkemedelsprover som innehåller psykotropa eller narkotiska ämnen, i den mening som 

avses i internationella konventioner som t.ex. Förenta nationernas konventioner av år 1961 och 

1971, får levereras.

2.   Medlemsstaterna får även införa ytterligare begränsningar för utdelningen av prover av vissa 

läkemedel.

För att undanröja risken att bestämmelserna om utdelning kringgås ska artikel 96 enligt EU-

domstolen tolkas så att endast personer som är behöriga att förskriva receptbelagda läkemedel 

har rätt att ta emot gratisprover av sådana läkemedel (punkten 44 i domen). Det innebär, 

konstaterar EU-domstolen, att apotekare inte har rätt att göra det. De läkemedel som faller 

1 Ratiopharm, C-786/18, EU:C:2020:459. 
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskaps-

regler för humanläkemedel. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=celex:32001L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=celex:32001L0083


Dnr. 3.1.1-2022-104744

2

under artikel 96 är alltså receptbelagda läkemedel (punkten 52). I sitt domslut uttalar EU-

domstolen att artikel 96 i direktivet om humanläkemedel ska tolkas så att den inte tillåter att 

läkemedelsföretag kostnadsfritt delar ut prover av receptbelagda läkemedel till apotekare. 

Bestämmelsen utgör däremot inte hinder, fortsätter EU-domstolen, för gratis utdelning till 

apotekare av prover av receptfria läkemedel. 

Överväganden om ändringar 
EU-domstolens dom gällande tolkningen av artikel 96 i direktivet 2001/83 om humanläke-

medel medför att Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:6) om marknadsföring av 

humanläkemedel behöver justeras. Av 11 § bör det således framgå att gratisprover av 

receptbelagda läkemedel endast får lämnas till behöriga förskrivare. I paragrafen regleras 

också utlämnande av läkemedelsprover av receptfria läkemedel till öppenvårdsapotek, andra 

detaljhandlare och farmaceuter vid sjukhusapotek.  

Bestämmelserna i 13 § genomför i stor utsträckning artikel 96.1 i direktivet. Paragrafen är 

tillämplig på läkemedelsprov av både receptbelagda och receptfria läkemedel. EU-domstolen 

konstaterar i sin dom att artikel 96.1 inte kan anses gälla samtliga läkemedel, trots att det inte 

går att utläsa av ordalydelsen (se p. 29 och 41). Någon uttrycklig reglering gällande förutsätt-

ningarna för att lämna ut prover av receptfria läkemedel finns således inte i direktivet. Men 

EU-domstolen slår fast att direktivet, ”på villkor som innebär vissa begränsningar”, tillåter att 

apotekare (vilka är de som är föremål för den tyska domstolens fråga) tillhandahålls gratis-

prover med stöd av nationell rätt – ”förutsatt att det sker i enlighet med de mål som efter-

strävas med direktivet” (p. 51). 

I skäl 47 till direktivet sägs att läkemedelsreklam som riktas till personer som är behöriga att 

förskriva eller lämna ut läkemedel bidrar till att ge dessa personer ökad information. Sådan 

reklam bör dock, heter det vidare, vara föremål för stränga krav och effektiv kontroll. Av skäl 

51 framgår att det bör vara möjligt att, på villkor som innebär vissa begränsningar, lämna ut 

gratisprover av läkemedel till personer som är behöriga att förskriva eller lämna ut sådana så 

att dessa personer kan bli förtrogna med nya produkter och skaffa sig erfarenhet av att hantera 

dem. I skäl 49 konstateras att läkemedelsbolagens försäljningsrepresentanter bör åläggas vissa 

krav, i synnerhet kravet att lämna en sammanfattning av produktens egenskaper (dvs. pro-

duktresumén) till de personer de uppsöker. De återgivna skälen i p. 47 och 51 formuleras 

alltså likadant för personer som är behöriga att förskriva och för personer som är behöriga att 

lämna ut läkemedel. 

Slutsatsen från denna genomgång av domen och skälen för direktivet är att 13 § bör lämnas 

oförändrad. Förutsättningarna för utlämnande av läkemedelsprover bör med andra ord 

fortsättningsvis gälla både receptbelagda och receptfria läkemedel. 

Det kan vara värt att notera att inte heller de nya reglerna för veterinärmedicinska läke-

medelsprover gör någon åtskillnad mellan receptbelagda och receptfria läkemedel. Den 

regleringen finns i artikel 119 i EU-förordningen 2019/6 om veterinärmedicinska läkemedel3 

och i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:86) om hantering av veterinär-

medicinska läkemedelsprover. I EU-förordningen finns regler om mängd och märkning (art. 

119.8 och 119.10). Regler om utdelande, dokumentation och kontroll finns i verkets 

föreskrifter (se 4–7 §§). Sammantaget är kraven för utlämnande av veterinärmedicinska 

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 av den 11 december 2018 om veterinärmedicinska 

läkemedel och om upphävande av direktiv 2001/82/EG. 
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läkemedelsprover i stor utsträckning liknande som kraven i 13 § Läkemedelsverkets 

föreskrifter (LVFS 2009:6) om marknadsföring av humanläkemedel.   

I 4 § föreskrifterna (LVFS 2009:6) om marknadsföring av humanläkemedel finns upplys-

ningar om bestämmelser i läkemedelslagen (2015:315). Den föreslås nu kompletteras med 

information om att det i läkemedelslagen också finns regler om marknadsföring av 

homeopatiska läkemedel och traditionella växtbaserade läkemedel. Förslaget innebär inte 

någon ändring i sak av regleringen.

I punkten 2 i övergångsbestämmelserna till föreskrifterna (LVFS 2009:6) sägs att Läke-

medelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:25) om utlämnande läkemedelsprover från den 1 juli 

2009 ska tillämpas i fråga om läkemedel för veterinärt bruk. LVFS 1995:25 har emellertid 

upphävts genom Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:86) om hantering av 

veterinärmedicinska läkemedelsprover. För tydlighetens skull föreslås därför att punkten 2 i 

övergångsbestämmelserna till LVFS 2009:6 nu upphävs.  

2. Alternativa lösningar
De föreslagna ändringarna krävs för att anpassa föreskrifterna till EU-domstolens tolkning av 

artikel 96 i direktivet 2001/83 om humanläkemedel. Någon annan lösning än föreskrifts-

ändringar är därför inte aktuell. 

3. De som berörs av regleringen
Regleringen berör i första hand dem som sysslar med marknadsföring av humanläkemedel. 

De föreslagna ändringarna gäller lämnande av läkemedelsprover till förskrivare, apotek och 

andra detaljhandlare som har rätt att sälja läkemedel. 

4. Bemyndiganden
Läkemedelsverket avser att meddela de föreslagna ändringsföreskrifterna med stöd av 

bemyndigandena i 9 kap. 11 och 12 §§ läkemedelsförordningen (2015:458). 

5. Kostnadsmässiga och andra konsekvenser
De föreslagna ändringarna bedöms inte i sig medföra några ökade kostnader eller andra 

konsekvenser av nämnvärd betydelse. 

6. Överensstämmelse med EU-rätt
Ändringarna föreslås för att föreskrifterna ska stå i bättre överenstämmelse med artikel 96 i 

direktivet 2001/83 om humanläkemedel, såsom den har tolkats av EU-domstolen. 

7. Tidpunkt för ikraftträdande och informationsinsatser
Föreskriftsändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2023. Information om föreskrifterna 

kommer att publiceras på Läkemedelverkets webbplats. 

8. Effekter av betydelse för företag?
Om regleringen kan få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrens-

förmåga eller villkor i övrigt ska konsekvensutredningen innehålla en beskrivning enligt 7 § 

förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Föreskriftsändringarna 

bedöms inte medföra några sådana effekter eller förändringar av betydelse. Konsekvensutred-

ningen innehåller därför inte någon beskrivning enligt bestämmelsen.  
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9. Effekter för kommuner eller regioner? 
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 

My Sjöstedt Rättsenheten 

Kenneth Nordback Rättsenheten

Anders Ullerås Enheten Apotek och receptfri detaljhandel (ARD).  

Elsa Willebrand Enheten Apotek och receptfri detaljhandel (ARD).

Bilaga:
Förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:6) om 

marknadsföring av humanläkemedel.  

mailto:registrator@lakemedelsverket.se
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Utkom från trycket 

den dd mm 2023 

Föreskrifter 

om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 

2009:6) om marknadsföring av humanläkemedel; 

beslutade den dd mm 2023. 

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 9 kap. 11 och 12 §§ läke-

medelsförordningen (2015:458) i fråga om verkets föreskrifter (LVFS 

2009:6) om marknadsföring av humanläkemedel  

dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till 

föreskrifterna ska upphöra att gälla,   

dels att 4 och 11 §§ ska ha följande lydelse.  

 

 

4 §1   I 12 kap. 1 § läkemedelslagen (2015:315) finns förbud mot  

– marknadsföring av humanläkemedel som inte har godkänts för för-

säljning,  

– marknadsföring av humanläkemedel riktad till barn och  

– marknadsföring av receptbelagda läkemedel riktad till allmänheten 

(med undantag för kampanjer för vaccination av människor mot in-

fektionssjukdomar). 

Bestämmelser om generella krav för marknadsföring av humanlä-

kemedel, utformningen av reklamen och uppgifter som ska finnas med 

i marknadsföringen finns i 12 kap. 2 § läkemedelslagen. I samma pa-

ragraf finns regler om marknadsföring av homeopatiska läkemedel 

och traditionella växtbaserade läkemedel. I 12 kap. 3 § finns en be-

stämmelse om att den som innehar ett godkännande för försäljning av 

läkemedel ska ha en funktion med vetenskaplig kompetens som över-

vakar informationen om läkemedlet. 

Bestämmelser om mutbrott finns i brottsbalken. 

 

 

 

1 Senaste lydelse HSLF-FS 2016:27.  
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11 §   Gratisprover av läkemedel (läkemedelsprover) får lämnas till 

personer som är behöriga att förskriva läkemedel. Prover av receptbe-

lagda läkemedel måste dock omfattas av förskrivarens behörighet. 

Läkemedelsprover av receptfria läkemedel får lämnas till den som 

har tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek och till öppenvårdsapote-

kets läkemedelsansvarige. Läkemedelsprover av receptfria läkemedel 

får även lämnas till andra detaljhandlare som har rätt att sälja läke-

medlet.  

Vidare får läkemedelsprover av receptfria läkemedel lämnas till en 

av vårdgivaren utsedd farmaceut vid ett sjukhusapotek. 

 

 

 

____________________ 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2023.  

 

Läkemedelsverket 

 

 

BJÖRN ERIKSSON 

 

Joakim Brandberg 
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