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Remiss av förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter om registrering av 
homeopatiska läkemedel Dnr 3.1-2016-088985 
 
Apotekarsocieteten är en ideell förening med 5200 medlemmar och vars stadgar godkänts av regeringen. 
Föreningens syfte är att verka för en bra utveckling och användning av läkemedel. Medlemmarna återfinns 
inom delar av hela läkemedelskedjan från tidig forskning, utveckling, kvalitet, tillverkning till användning 
och representerar olika professioner i denna kedja. För att uppnå en bra utveckling och användning av 
läkemedel främjar Apotekarsocieteten kunskaps- och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. 
 
Apotekarsocieteten vill lyfta att vi finner det olyckligt att denna produktgrupp i  läkemedelslagen har fått 
benämningen homeopatiska läkemedel. Begreppet läkemedel bör vara reserverat för produkter som 
uppfyller de krav på dokumentation på effekt och säkerhet som står i lagen. Detta uppfyller inte de 
homeopatiska produkterna vilket gör att vi finner den tidigare använda termen homeopatika mer riktig 
varför vi yrkar på att begreppet i läkemedelslagen ändras från homeopatiska läkemedel till homeopatika. 
 
Vad gäller förslaget på föreskrifter har vi följande synpunkter: 
 
Som vi skriver ovan anser Apotekarsocieteten att begreppet homeopatika ska användas i stället för 
homeopatiska läkemedel. 
 
Vad gäller 3 kap Märkning anser vi att begreppet antroposofiska läkemedel inte ska användas. Vi anser att 
man i stället , i likhet med gruppen traditionella växtbaserade läkemedel, bör använda "homeopatika  
använt inom antroposofisk medicin utan erkända terapeutiska indikationer" i de fall där särskiljning 
önskas. Detta gör namnet för produktgruppen enhetligt, och bedömning av kvalitet och säkerhet för de 
som inte är insatta i detaljerna kring olika behandlingstraditioner tydlig. Eftersom antroposofisk medicin 
utöver preparat beredda enligt homeopatiska principer redan omfattar traditionella växtbaserade 
läkemedel och medel godkända som växtbaserade läkemedel blir begreppet "antroposofiskt läkemedel" 
mångtydigt och förvirrande.  
De inledande bestämmelserna i tredje kapitlet anser vi därför bör formuleras i enlighet med följande 
förslag, och ändringar i respektive vägledning genomföras som en konsekvens av denna formulering: 
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3 kap. Märkning  
 
Humanläkemedel 
1  §  Den yttre förpackningen och läkemedelsbehållaren, eller där yttre förpackning saknas, på 
läkemedelsbehållaren och i förekommande fall i bipacksedeln, ska innehålla följande uppgifter och ingen 
information därutöver: 
 

1. Både texten ”homeopatika” och ”homeopatika utan erkända terapeutiska indikationer” alternativt 
”homeopatika använt inom antroposofisk medicin utan erkända terapeutiska indikationer” ska 
anges tydligt.  

 

 
Den ideologiska skillnaden, exempelvis i sjukdomars orsaker och uppkomst, mellan hur utövare av 
homeopatisk respektive antroposofisk medicin använder preparaten motiverar inte den begreppsförvirring 
som det nu liggande förslaget introducerar med tanke på den begränsade omfattning som respektive 
terapi har i Sverige. 
 
En ytterligare fråga är varför denna produktgrupp inte har krav på bipacksedel. 
 
 
Enligt uppdrag  
 
Birgitta Karpesjö, Leg apotekare  
Kommunikationsansvarig  
Apotekarsocieteten  
Postadress: Box 1136, 111 81 Stockholm  
Besöksadress: Wallingatan 26 A, 111 24 Stockholm  
Telefon/mobil: 08-723 50 42 
 
 
 


