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Föreskrifter
om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter 
(HSLF-FS 2017:74) om begränsningar av 
förordnande och utlämnande av vissa läkemedel;

beslutade den xx yyyy 2021.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 9 kap. 9 och 11 §§ 
läkemedelsförordningen (2015:458) att 3 § och rubriken närmast före 
3 § ska ha följande lydelse.

Godkända läkemedel som innehåller isotretinoin eller 
alitretinoin
3 §   Ett godkänt läkemedel som innehåller isotretinoin eller 
alitretinoin får lämnas ut från ett apotek endast om det har förordnats 
av en läkare med specialistkompetens i hud- och könssjukdomar. 
__________________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2021.

Läkemedelsverket

NILS GUNNAR BILLINGER

Mattias Thalén
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Förslag till tillägg av alitretinoin i Läkemedelsverkets föreskrifter 
(HSLF-FS 2017:74) om begränsningar av förordnande och 
utlämnande av vissa läkemedel

1 Bakgrund, problemet och vad vi vill uppnå

Isotretinoin (år 2013) 
I april 2013 beslutades Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:9) om förordnande och 
utlämnande av läkemedel som innehåller isotretinoin. Av konsekvensutredningen till före-
skrifterna framgår bl.a. följande. Isotretinoin används för behandling av svår akne hos 
patienter där annan behandling inte gett tillräcklig effekt. Isotretinoin har allvarliga biverk-
ningar bl.a. i form av fosterskadande effekt varför det är kontraindicerat för gravida kvinnor 
och kontraindicerat för kvinnor i fertil ålder som inte uppfyller alla villkor i det graviditets-
förebyggande programmet. Före 2013 fanns inget godkänt läkemedel som innehöll iso-
tretinoin. Isotretinoin förskrevs dock i stor omfattning på licens. För beviljande av licens 
krävde Läkemedelsverket då att förskrivaren var en hudläkare med kunskap om isotretinoin. 
Det var alltså denna praxis som kom till uttryck i föreskrifterna LVFS 2013:9. För att säker-
ställa en god patientsäkerhet ansåg Läkemedelsverket att en begränsning av förskrivnings-
rätten var nödvändig när läkemedel innehållande isotretinoin godkändes för försäljning i 
Sverige. Möjligheten att förordna begränsades till specialister i dermatologi. 

År 2017 samlades reglerna från fyra olika föreskrifter i Läkemedelsverkets föreskrifter 
(HSLF-FS 2017:74) om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel.1 
Bestämmelsen om isotretinoin återfinns i 3 § i de nya föreskrifterna. Den tidigare lydelsen 
använde begrepp som dermatologi och dermatolog. Dessa begrepp är dock inte definierade 
som specialiteter enligt Socialstyrelsen. Kravet förtydligades därför från år 2017 att gälla 
läkare med specialistkompetens i hud- och könssjukdomar. 

Alitretinoin (år 2020) 
Från år 2020 finns det produkter med alitretinoin som är godkända för försäljning och 
marknadsförs i Sverige. Redan år 2000 godkändes en gel med alitretinoin som aktiv substans. 
Den produkten har dock inte marknadsförts i Sverige. 

Alitretinoin används för att behandla vuxna patienter med svårt kroniskt handeksem som inte 
svarat tillräckligt bra på andra typer av behandlingar. I läkemedlens produktinformation 

1 De fyra föreskrifterna var: Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1992:4) om förordnande av viss farmacevtisk 
specialitet, Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2002:7) om förordnande av narkotikaklassade läkemedel för 
behandling av ADHD hos barn och ungdomar, Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:15) om förordnande 
och utlämnande av narkotiska läkemedel för behandling av opioidberoende samt Läkemedelsverkets föreskrifter 
(LVFS 2013:9) om förordnande och utlämnande av läkemedel som innehåller isotretinoin.
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framhålls att alitretinoin leder till en hög frekvens av allvarliga och livshotande fosterskador 
om det används av gravida kvinnor. Alitretinoin är därför, liksom isotretinoin, strikt kontra-
indicerat för gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder (om inte alla villkor i det graviditets-
förebyggande programmet är uppfyllda). I produktresumén anges vidare att läkemedlen 
endast ska förskrivas av dermatologer eller läkare med erfarenhet av användning av 
systemiska retinoider, och som är fullt införstådda med riskerna med alitretioninbehandling 
och övervakningskraven.  

Sammantaget är alltså samma försiktighetsåtgärder som för isotretinoin påkallade för läke-
medel som innehåller alitretinoin. Ur klinisk synvinkel bör de båda substanserna behandlas 
lika. Läkemedelsverket föreslår därför att de båda substanserna regleras på samma sätt, dvs. 
så att ett godkänt läkemedel som innehåller isotretinoin eller alitretinoin får lämnas ut från 
apotek endast om det har förordnats av en läkare med specialistkompetens i hud- och 
könssjukdomar. 

Den föreslagna regleringen är i linje med hur licensgivningen har sett ut för icke-godkända 
läkemedel med alitretinoin. För licens har det varit ett krav att en specialist inom hud- och 
könssjukdomar motiverat licensen. Licenser har beviljats med villkor att läkemedlet får 
lämnas ut av apoteket endast om läkemedlet har förordnats av en läkare som har specialist-
kompetens inom hud- och könssjukdomar eller som gör sin specialisttjänstgöring (ST) inom 
hud- och könssjukdomar. För ST-läkare kommer det således i fortsättningen, i stället för en 
licens att förordna ett icke-godkänt läkemedel med alitretinoin, i praktiken att krävas en 
dispens för att förordna ett godkänt läkemedel med alitretinoin. Situationen är densamma som 
för hur det såg ut för isotretinoin före, respektive efter, godkännandet för försäljning år 2013.

2 Alternativa lösningar 

För att uppnå den avsedda och ändamålsenliga begränsningen av förordnande och utlämnande 
av läkemedlen krävs bindande regler i form av föreskrifter. Något alternativ till reglering i 
föreskriftsform finns alltså inte. Regleringen av alitretinoin bör ske på samma sätt och i 
samma föreskrifter som för isotretinoin.

3 Vilka som berörs 

För läkare med specialistkompetens i hud- och könssjukdomar innebär förslaget inga 
begränsningar i möjligheten att förordna godkända läkemedel som innehåller alitretinoin. ST-
läkare inom hud- och könssjukdomar kommer, som berörts i avsnitt 1, att behöva söka 
dispens för att kunna förordna godkända läkemedel som innehåller alitretinoin. Det är alltså 
samma ordning som idag gäller för isotretinoin. 
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Begränsningen berör alltså alla läkare med annan specialistkompetens än hud- och 
könssjukdomar som förskriver alitretinoin, men det kommer, som sagt, att finnas en möjlighet 
att söka dispens.

Ett läkemedel kan förordnas antingen genom förskrivning via recept eller genom rekvisition 
till en vårdinrättning. Vid förskrivning via recept hämtar patienten ut läkemedlet på apotek 
medan läkemedel genom rekvisition hämtas ut av eller levereras till den behandlande vårdin-
rättningen för att där administreras till patienter. Läkemedelsverket förmodar att det över-
vägande kommer att röra sig om förordnande av alitretinoin genom receptförskrivning. 

Farmaceuter på apotek kommer att behöva göra samma kontroll vid förordnande av 
läkemedel med alitretinoin som idag görs för läkemedel med isotretinoin. Uppgiften om 
specialistkompetens kan inhämtas från Socialstyrelsen. E-hälsomyndigheten har en tjänst 
riktad till öppenvårdsapotek där specialistkompetens kan kontrolleras vid expediering av 
recept. Tjänsten finns bara tillgänglig för öppenvårdsapotek och ger inte stöd vid rekvisitions-
hantering. De apotek som bedrivs av regioner för sjukhusens läkemedelsförsörjning kan inte 
använda tjänsten. Uppgift om specialistkompetens måste då inhämtas manuellt.  

Tillståndshavare för öppenvårdsapotek och regioner som driver sjukhusapotek kommer att 
behöva informera den personal som arbetar med expediering av recept och rekvisitioner om 
det nya regelverket, och kan behöva uppdatera instruktioner.

När det gäller läkemedelsföretag som innehar ett godkännande för försäljning av läkemedel 
med alitretinoin kan det konstateras att den föreslagna begränsningen är i linje med den 
godkända produktresumén, enligt vilken läkemedlen ska förskrivas endast av dermatologer 
eller läkare med erfarenhet av användning av systemiska retinoider. 

Patienter i behov av läkemedlet kan få det förskrivet av utpekade specialister eller av en 
annan läkare med dispens. 

4 Bemyndiganden 

Föreskriftsförslaget grundas på bemyndiganden i 9 kap. 9 och 11 §§ läkemedelsförordningen 
(2015:458).

5 Kostnadsmässiga och andra konsekvenser 

ST-läkare inom hud- och könssjukdomar kommer, som redan framhållits, i fortsättningen att 
behöva söka dispens för att förordna ett godkänt läkemedel med alitretinoin. Situationen är 
densamma som för isotretinoin. Jämfört med att en specialist motiverar en licens per patient 
och år bör det inte innebära ökade kostnader för vården om ST-läkare istället vid behov 
årligen söker dispens.
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Läkemedelsverket skickar information om beviljade dispenser elektroniskt till E-hälso-
myndigheten. Apoteken kan genom E-hälsomyndigheten ta del av informationen via Registret 
för individuella förskrivarbehörigheter (RIF). Apotek har i och med detta möjlighet att 
kontrollera dispenser direkt i sina IT-stöd vid receptexpedition. Läkemedelsverket bedömer 
att de föreslagna föreskriftsändringarna inte kommer att innebära att apoteken behöver göra 
ändringar i sina expedieringssystem eller andra IT-stöd. Detsamma torde i allt väsentligt gälla 
också för E-hälsomyndighetens tjänster. Smärre anpassningar kommer att behöva göras i 
Läkemedelsverkets dispenslösning, DAN.

Expedierande farmaceuter kommer att behöva kontrollera specialistkompetens eller att 
dispens finns i samband med expediering av förordnanden. Detta kommer att innebära att 
varje expediering tar lite längre tid jämfört med att expediera ett läkemedel utan utlämnande-
begränsning. Fram till juli 2020 har det dock krävts en licens för expedition av läkemedel 
innehållande alitretinoin. Jämfört med att söka, kontrollera och räkna av licenser, kan man 
anta att arbetet i samband med expedieringar inte kommer att ta längre tid i anspråk. 
Apoteken kommer att behöva informera expedierande personal om de nya reglerna och kan, 
som sagt, också behöva uppdatera sina instruktioner.

6 Regleringens överensstämmelse med EU-rätten 

De föreslagna föreskrifterna bedöms vara förenliga med EU-lagstiftningen.

7 Ikraftträdande och informationsinsatser 

Ikraftträdandet bör bestämmas så att berörda aktörer hinner anpassa sina rutiner. 
Läkemedelsverket kommer att informera om föreskrifterna. 

8 Effekter för företag 

Förslaget bedöms inte få sådana effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, 
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt som anges i 7 § förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning. Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon 
beskrivning enligt den bestämmelsen.



 
 Konsekvensutredning

5(5)

Dnr 3.1.1-2020-098941

9 Effekter för kommuner eller regioner 

Föreskriftsändringarna bedöms inte medföra några sådana effekter och förändringar för 
kommuner eller regioner som anges i 8 § förordningen om konsekvensutredning vid 
regelgivning.

Kontaktuppgifter 

Nedanstående kontaktpersoner kan nås på telefonnumret 018-17 46 00 och på e-postadressen 
registrator@lakemedelsverket.se 

Maria Jafner , Kliniska prövningar och licenser

Hessam Hassani, Apotek och receptfri detaljhandel

Karl Mikael Kälkner, Enheten för läkemedelssäkerhet

Lena Hedman, Enheten för effekt och säkerhet 2

Madelene Skeppar och Kenneth Nordback, Rättsenheten 
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