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Utkom från trycket 

den xx juli 20xx 

Läkemedelsverkets föreskrifter  

om märkning och bipacksedlar för 

humanläkemedel; 

beslutade den xx 2021. 

Läkemedelsverket föreskriver1 med stöd av 9 kap. 3 § 1 samt 9 kap. 

11 och 12 §§ läkemedelsförordningen (2015:458) följande.  

Definitioner och tillämpningsområde 

1 §   Dessa föreskrifter gäller märkning och bipacksedlar för human-

läkemedel. Bestämmelserna kompletterar läkemedelslagen 

(2015:315) och läkemedelsförordningen (2015:458). Bestämmelserna 

ska inte tillämpas på humanläkemedel som tillverkas på apotek. De 

termer och begrepp som används i läkemedelslagen (2015:315) har 

samma betydelse i dessa föreskrifter.  

I dessa föreskrifter avses med  

bipacksedel det informationsblad för användaren som åtföljer läke-

medlet,  

gängse benämning det internationella generiska namn som rekom-

menderas av Världshälsoorganisationen eller, om sådant inte finns, 

den vanligtvis använda benämningen,  

läkemedelsbehållare den behållare eller förpackning av annat slag 

som befinner sig i direkt kontakt med läkemedlet,  

 

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6  

november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för human- 

läkemedel, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2019/1243 av den 20 juni 2019 om anpassning till artiklarna 290 

och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal 

rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet 

med kontroll.  

Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)  

2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande be-

träffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för  

informationssamhällets tjänster. 
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läkemedelsform den beredningsform som godkänts av Läkemedels-

verket och som ska ingå i märkningen,  

läkemedlets namn kan vara antingen ett fantasinamn, som inte kan 

förväxlas med den gängse benämningen, eller en gängse eller veten-

skaplig benämning tillsammans med namnet på, eller ett varumärke 

för, innehavaren av godkännandet för försäljning,  

läkemedlets styrka halten av den aktiva substansen, uttryckt i 

mängd per doseringsenhet, volymenhet eller viktenhet beroende på lä-

kemedelsform,  

märkning all text och figurer på såväl läkemedelsbehållaren som 

den yttre förpackningen,  

lokal företrädare den som innehavaren av godkännandet för för-

säljning har utsett till sin företrädare i Sverige, 

säkerhetsdetaljer sådan unik identitetsbeteckning och säkerhetsför-

segling som avses i artikel 3 i kommissionens delegerade förordning 

(EU) 2016/161 av den 2 oktober 2015 om komplettering av Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG genom fastställande av 

närmare bestämmelser om de säkerhetsdetaljer som anges på förpack-

ningar för humanläkemedel, 

tillverkare den för vars räkning den sakkunniga personen fattar be-

slut om frisläppande,  

yttre förpackning, den förpackning som läkemedelsbehållaren pla-

cerats i. 

 
2 §   För det fall en innehavare av ett godkännande för försäljning inte 

har ett fast driftställe i Sverige kan ett läkemedels namn, förutom vad 

som anges i 1 §, även bestå av en gängse eller vetenskaplig benämning 

tillsammans med namnet på, eller varumärket för, den lokala företrä-

daren. 

Märkning av humanläkemedel 

Uppgifter på yttre förpackning och läkemedelsbehållare 

3 §   Följande uppgifter ska finnas på den yttre förpackningen och lä-

kemedelsbehållaren, eller där yttre förpackning saknas, på läkeme-

delsbehållaren: 

1. Läkemedlets namn åtföljt av styrka och läkemedelsform. Om det 

är lämpligt ska det även anges om läkemedlet är avsett för spädbarn, 

barn eller vuxna. Om läkemedlet innehåller upp till tre aktiva substan-

ser ska det internationella generiska namnet eller farmakopénamnet 

anges, eller, om ett sådant inte finns, den vanligtvis använda benäm-

ningen. 

2. En deklaration av de aktiva beståndsdelarna med angivande av 

såväl art som mängd per dosenhet eller, beroende på 
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läkemedelsformen, per volym- eller viktenhet, med användning av de 

gängse benämningarna. 

3. Läkemedelsform och mängdangivelse uttryckt i vikt, volym eller 

antal doser av läkemedlet. 

4. En förteckning över sådana hjälpämnen som har känd verkan och 

som har tagits med i de detaljerade anvisningar som offentliggörs av 

Europeiska kommissionen, enligt artikel 65 i direktiv 2001/83/EG, i 

bilagan till riktlinjerna ”Excipients in the label and package leaflet of 

medicinal products for human use”. Om produkten ska injiceras eller 

är avsedd för utvärtes bruk eller som ögonläkemedel ska alla hjälpäm-

nen anges. 

5. Administreringssätt och vid behov administreringsväg. 

6. En särskild varning att läkemedlet ska förvaras utom syn- och 

räckhåll för barn. 

7. En särskild hänvisning om att bipacksedeln ska läsas, om sådan 

finns för läkemedlet i fråga. 

8. En särskild varningstext, om en sådan krävs för läkemedlet i 

fråga. 

9. Utgångsdatum (månad/år). 

10. Särskilda förvaringsanvisningar, om så behövs. 

11. Om så krävs, upplysningar om särskilda försiktighetsåtgärder 

vid bortskaffandet av oanvända läkemedel eller avfall som härrör från 

läkemedel, samt vid behov, en hänvisning till lämpliga och befintliga 

insamlingssystem. 

12. Namn på och adress till innehavaren av godkännandet för för-

säljning och i förekommande fall den lokala företrädaren. 

13. Numret på godkännandet för försäljning. 

14. Tillverkningssatsnummer. 

15. Nordiskt varunummer. 

16. En tom yta ska lämnas för apoteksetiketten. 

17. Receptfria läkemedel ska märkas med orden ”Receptfritt läke-

medel”. Receptfria läkemedel ska dessutom förses med uppgift om in-

dikationer, normaldoseringar, varningar samt andra nödvändiga upp-

lysningar för läkemedlet. 

18. Naturläkemedel ska märkas med ordet ”Naturläkemedel”. I öv-

rigt gäller samma krav som för receptfria läkemedel enligt punkt 17. 

19. Medicinska gasbehållare ska vara märkta med texten. ”Endast 

för medicinskt bruk”. Märkning som är läkemedelsanknuten ska vara 

tydligt åtskild från övrig information.  

20. Samtliga läkemedel som anges i 6 § första stycket och 7 § första 

stycket ska förses med säkerhetsdetaljer för att partihandlare och per-

soner som har behörighet eller tillstånd att lämna ut läkemedel till all-

mänheten ska kunna kontrollera läkemedlets äkthet, identifiera en-

skilda läkemedelsförpackningar samt kontrollera om den yttre 

förpackningen har manipulerats. 
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Undantag från kraven i 3 § för uppgifter på 

läkemedelsbehållare i form av blister och andra små 

läkemedelsbehållare 

4 §    Följande uppgifter ska minst förekomma på läkemedelsbehållare 

i form av blister som är placerade i yttre förpackningar som motsvarar 

kraven i 3 §:  

- läkemedlets namn enligt 3 § 1,  

- namn på innehavaren av godkännandet för försäljning,  

- utgångsdatum,  

- tillverkningssatsnummer. 

 
5 §   Följande information ska minst förekomma på läkemedelsbehål-

lare som är alltför små för att rymma alla de uppgifter som anges i 3 

§: 

- läkemedlets namn enligt 3 § 1 och vid behov administreringsväg,  

- administreringssätt,  

- utgångsdatum,  

- tillverkningssatsnummer,  

- mängdangivelse uttryckt i vikt, volym eller per enhet. 

Säkerhetsdetaljer 

6 §   Receptbelagda humanläkemedel ska förses med säkerhetsdetal-

jer. Det gäller dock inte radioaktiva läkemedel eller läkemedel som 

förtecknas i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 

2016/161.  

Om det behövs av patientsäkerhetsskäl får receptbelagda läkemedel 

som förtecknas i bilaga I samt radioaktiva läkemedel dock förses med 

en säkerhetsförsegling som gör det möjligt att kontrollera om en läke-

medelsförpackning har brutits. 

 

7 §   Receptfria humanläkemedel ska förses med säkerhetsdetaljer 

endast om de innehåller någon av de aktiva substanser eller ingår i 

någon av de produktkategorier som förtecknas i bilaga II till kommiss-

ionens delegerade förordning (EU) 2016/161. 

   Om det behövs av patientsäkerhetsskäl får receptfria läkemedel som 

inte förtecknas i bilaga II dock förses med en säkerhetsförsegling som 

gör det möjligt att kontrollera om en läkemedelsförpackning har bru-

tits. 

 

8 §   Innehavaren av godkännandet för försäljning ska till Läkeme-

delsverket anmäla om läkemedelsförpackningen ska vara försedd med 

säkerhetsförsegling enligt 6 § andra stycket eller 7 § andra stycket. 
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9 §   Förpackningar försedda med säkerhetsdetaljer enligt 6 § får 

också innehålla annan information än den unika identitetsbeteck-

ningen i den tvådimensionella streckkoden om övriga krav i dessa fö-

reskrifter är uppfyllda. 

Punktskrift 

10 §   Läkemedlets namn ska anges i punktskrift på den yttre förpack-

ningen. Om samma läkemedel finns i flera styrkor ska även styrkan 

anges i punktskrift. 

Symboler och bildframställningar 

11 §   Märkningen på den yttre förpackningen, läkemedelsbehållaren 

eller bipacksedeln får inte omfatta upplysningar, symboler eller bild-

framställningar som har ett reklammässigt innehåll. Undantag utgör 

angivelse av logotyp för innehavaren av försäljningstillstånd. Den 

yttre förpackningen och bipacksedeln får dock innehålla symboler el-

ler bildframställningar som är avsedda att förtydliga viss information 

som avses i 3 och 17 §§ och annan information som är förenlig med 

sammanfattningen av produktens egenskaper och som är till nytta för 

patienten. 

Generella krav på märkningen 

12 §   Märkningen på den yttre förpackningen och läkemedelsbehålla-

ren ska vara skriven på svenska. Märkningen kan dock skrivas på flera 

språk under förutsättning att den information som lämnas är den-

samma på samtliga språk som används. 

Märkningen av den yttre förpackningen och läkemedelsbehållaren 

ska vara lätt läsbar, lättförståelig och beständig. Viss del av märk-

ningen ska utformas särskilt tydligt och ges en framträdande plats. Det 

gäller sådana upplysningar som läkemedlets namn enligt 3 § 1, förva-

rings- och bruksanvisningar samt varningar, vilka är viktiga för att an-

vändaren ska kunna använda läkemedlet på rätt sätt. Det är väsentligt 

att märkningen utformas på sådant sätt att läkemedlet kan hanteras 

inom hälso- och sjukvården och utlämnas från apoteket utan risk för 

förväxlingar. 

Innehavaren av godkännandet för försäljning ska se till att märk-

ningen är vetenskapligt uppdaterad, inbegripet de slutsatser av bedöm-

ningen och de rekommendationer som offentliggjorts i den webbportal 

för europeiska läkemedel som avses i artikel 26 i Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om in-

rättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn 

över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om 

inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet. 
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Undantag avseende krav på märkningen 

13 §   Om läkemedlet inte ska lämnas ut direkt till patient eller om det 

föreligger allvarliga problem beträffande tillgången till läkemedlet får 

det, om det är nödvändigt för att skydda människors hälsa, undantas 

från kravet att märkningen ska innehålla de uppgifter som anges i 3 §. 

Likaså får läkemedlet undantas från kravet i 12 § att märkningen ska 

vara skriven på svenska. 

Ansökan om undantag från krav enligt första stycket ska göras till 

Läkemedelsverket. 

Radioaktiva läkemedel 

14 §   Den yttre förpackningen och läkemedelsbehållaren som inne-

håller radionuklider ska märkas i enlighet med föreskrifterna för säker 

transport av radioaktiva material, Regulations for the Safe Transport 

of Radioactive Material 2018 Edition, som fastställts av det internat-

ionella atomenergiorganet i International Atomic Energy Agency sa-

fety standards series No. SSR-6 (Rev.1). 

Märkningen på skyddsavskärmningen ska innefatta de uppgifter 

som nämns i 3 §. Dessutom ska märkningen på skyddsavskärmningen 

innehålla en fullständig förklaring av de kodbeteckningar som an-

vänds på ampullen. Om det är nödvändigt ska även mängden radioak-

tivitet per dos/ampull och antalet kapslar, eller för vätskor, antalet mil-

liliter i behållaren, anges med tid och datum.  

För radioaktiva läkemedel ska injektionsflaska/ampull märkas med 

namn och kod för läkemedlet, inkluderande namn eller kemisk symbol 

för aktuell radionuklid, tillverkningssatsnummer, utgångsdatum, den 

internationella symbolen för radioaktivitet, tillverkarens namn och 

adress samt mängden radioaktivitet. 

Dosdispenserade läkemedel 

15 §   Förpackningar som tillhandahålls för apotekens dosdispense-

ring och som uteslutande används i detta sammanhang behöver inte ha 

samma fullständiga märkning som krävs för andra läkemedel i enlig-

het med denna författning. 

 

16 §   Vad som föreskrivs i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 

2010:9) om maskinell dosverksamhet ska tillämpas vid märkning av 

förpackningar för dosdispenserat läkemedel. 
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Bipacksedel för humanläkemedel 

Bipacksedelns innehåll 

17 §   Förpackningen ska innehålla användarinformation i form av bi-

packsedel, eller om plats finns, som text på den yttre förpackningen 

eller läkemedelsbehållaren. Texten får dock i det senare fallet inte in-

skränka läsbarheten av de upplysningar som i övrigt ska finnas på för-

packningen. 

Bipacksedeln ska utformas i enlighet med produktresumén och 

uppställas som anges nedan och i angiven ordningsföljd: 
1. För identifiering av läkemedlet: 

a) Läkemedlets namn åtföljt av läkemedlets styrka och läkemedels-

formen, i förekommande fall med angivande av om läkemedlet är av-

sett för spädbarn, barn eller vuxna. Den gängse benämningen ska 

anges om läkemedlet endast innehåller en aktiv substans och om dess 

namn är ett fantasinamn. 

b) Farmakoterapeutisk grupp eller verkningssätt uttryckt på ett för 

patienten lättbegripligt sätt. 

2. För läkemedel som är upptagna i den förteckning som avses i 

artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

726/2004 ska följande text införas: ”Detta läkemedel är föremål för 

utökad övervakning”. Informationen ska föregås av den svarta symbol 

som avses i artikel 23 i förordningen och följas av en lämplig standar-

diserad förklaring. 

3. Terapeutiska indikationer. 

4. En förteckning med den information som behövs innan läkemed-

let intas, nämligen 

a) kontraindikationer,  

b) relevanta försiktighetsåtgärder vid användningen,  

c) interaktioner med andra läkemedel och andra typer av interakt-

ioner (t.ex. med alkohol, tobak och livsmedel) som kan påverka läke-

medlets effekt,  

d) särskilda varningar. 

Förteckningen ska 

i) ta hänsyn till vissa användarkategorier (t.ex. barn, gravida kvin-

nor eller ammande mödrar, äldre människor, patienter med särskilda 

sjukdomstillstånd),  

ii) ange om förmågan att framföra fordon eller använda maskiner 

påverkas eller inte, 

iii) ange de hjälpämnen som det är viktigt att känna till för en säker 

och effektiv användning av läkemedlet och som upptas i de detaljerade 

anvisningar som offentliggjorts av Europeiska kommissionen. 

5. De sedvanliga instruktioner som behövs för en korrekt använd-

ning, särskilt  
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a) dosering,  

b) administreringssätt och vid behov administreringsväg,  

c) hur ofta läkemedlet ska administreras, vid behov med angivande 

av lämplig tid när läkemedlet kan eller måste administreras, samt, när 

så är lämpligt beroende på läkemedlets art: 

d) behandlingstidens längd, om denna bör begränsas,  

e) vilka åtgärder som ska vidtas i händelse av överdosering (t.ex. 

symptom, akuta åtgärder),  

f) vad som bör göras när en eller flera doser inte har intagits,  

g) om så är nödvändigt, uppgift om risker vid utsättning,  

h) en särskild rekommendation att vid behov rådfråga läkare eller 

farmaceut för att få närmare information om hur läkemedlet ska an-

vändas. 

6. En beskrivning av de biverkningar som kan uppträda vid normal 

användning av läkemedlet och, om så krävs, vilka åtgärder som bör 

vidtas i sådana fall. Patienten ska uppmanas att ta kontakt med hälso- 

eller sjukvårdspersonal eller själv rapportera till Läkemedelsverket om 

varje misstänkt biverkning. Det ska även framgå att det är möjligt att 

lämna rapporten elektroniskt eller via post. 

7. En hänvisning till det utgångsdatum som anges på etiketten, samt  

a) en varning mot att använda läkemedlet efter detta datum,  

b) särskilda förvaringsanvisningar,  

c) om så krävs, en varning för vissa synliga tecken på försämring 

av läkemedlets kvalitet,  

d) en fullständig deklaration avseende de aktiva substansernas och 

hjälpämnenas art, samt de aktiva substansernas mängd, med använd-

ning av gängse benämning för varje läkemedelsform som läkemedlet 

förekommer i, 

e) läkemedelsform och mängd per viktenhet, volymenhet eller antal 

doser av läkemedlet för varje form som läkemedlet förekommer i, 

f) namn på och adress till innehavaren av godkännandet för försälj-

ning och i förekommande fall den lokala företrädaren, 

g) tillverkarens namn och adress. 

8. Om läkemedlet har godkänts för försäljning enligt förfarandet för 

ömsesidigt erkännande eller decentraliserat förfarande under olika 

namn i de berörda medlemsstaterna, ska en förteckning som anger det 

godkända namnet i var och en av medlemsstaterna finnas. 

9. Datum som anger när bipacksedeln senast har uppdaterats. 

Bipacksedel för blinda och synskadade 

18 §   Innehavaren av godkännandet för försäljning ska ansvara för att 

bipacksedeln på begäran av patientorganisationer görs tillgänglig i 

format som är anpassat för blinda och synskadade. 
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Generella krav på bipacksedeln 

19 §   Bipacksedeln ska vara skriven på svenska. Bipacksedeln kan 

dock tryckas på flera språk, förutsatt att samma information ges på alla 

dessa språk och samlas språkvis. 

Texten i bipacksedeln ska vara klart och lättförståeligt skriven och 

avspegla resultaten av samråd med patienter. Bipacksedeln ska vara 

utformad så att användaren kan hantera och använda läkemedlet på 

avsett vis, vid behov med hjälp av hälso- och sjukvårdspersonal. 

Innehavaren av godkännandet för försäljning ska se till att bipack-

sedeln är vetenskapligt uppdaterad, inbegripet de slutsatser av bedöm-

ningen och de rekommendationer som offentliggjorts i den webbportal 

för europeiska läkemedel som skapats i enlighet med artikel 26 i Euro-

paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004. 

Undantag avseende krav på bipacksedeln 

20 §   Om läkemedlet inte ska lämnas ut direkt till patient eller om det 

föreligger allvarliga problem beträffande tillgången till läkemedlet får 

det, om det är nödvändigt för att skydda människors hälsa, undantas 

från kravet att bipacksedeln ska innehålla de uppgifter som anges i 17 

§. Likaså får läkemedel undantas från kravet i 19 § att bipacksedeln 

ska vara skriven på svenska. 

Ansökan om undantag från krav enligt första stycket ska göras till 

Läkemedelsverket. 

Informationsblad för radioaktiva läkemedel 

21 §   I förpackningar som innehåller radiofarmaka, radionuklidgene-

ratorer, radionuklidkits eller radionuklidprekursorer ska även ett de-

taljerat informationsblad ingå. Texten på detta ska utarbetas i enlighet 

med kraven i 17 §. Dessutom ska informationsbladet ange vilka even-

tuella försiktighetsmått som ska iakttas av användaren och patienten 

när läkemedlet färdigställs och administreras samt vilka särskilda för-

siktighetsmått som gäller vid bortskaffandet av behållaren och dess 

oförbrukade innehåll. 

Ändrad märkning eller bipacksedel 

22 §   Ändring av märkning eller bipacksedel, som inte påverkar pro-

duktresumén, får ske om Läkemedelsverket inte inom 90 dagar mot-

satt sig en sådan framställning. 

 

23 §   Sex månader efter att ändrad märkning eller bipacksedel god-

känts får inga förpackningar med tidigare godkänd märkning eller bi-

packsedel frisläppas på marknaden, om inte Läkemedelsverket beslu-

tar om annat. 
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Dispens 

24 §   Läkemedelsverket kan om det finns särskilda skäl meddela 

undantag (dispens) från bestämmelserna i dessa föreskrifter. Un-

dantag får dock inte medges om det skulle innebära ett åsidosät-

tande av Sveriges skyldigheter enligt EU-rätten. 

_______________ 

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

2. Genom föreskrifterna upphävs Läkemedelsverkets föreskrifter 

(LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar för läkemedel. 

3. Redan godkända eller registrerade läkemedel, som inte uppfyller 

kraven om märkning av receptfria läkemedel i 3 § 17 ska uppdateras 

med texten ”Receptfritt läkemedel” senast den 9 februari 2022. 

 

Läkemedelsverket 

 

 

NILS GUNNAR BILLINGER 

 

Joakim Brandberg 
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Läkemedelsverkets föreskrifter  

om märkning och bipacksedlar för 

veterinärmedicinska läkemedel;  
 

Beslutade den XX månad 2021.  

 

Med stöd av 9 kap. 3 § 8, 9 och10 samt 9 kap. 3 a, 11 a och 12 §§ lä-

kemedelsförordningen (2015:458) föreskriver1 Läkemedelsverket 

följande. 

 

Definitioner och tillämpningsområde 

1 §   Dessa föreskrifter gäller märkning och bipacksedlar för veteri-

närmedicinska läkemedel. Bestämmelserna kompletterar Europapar-

lamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 av den 11 december 

2018 om veterinärmedicinska läkemedel och om upphävande av di-

rektiv 2001/82/EG. Bestämmelserna ska inte tillämpas på veterinär-

medicinska läkemedel som tillverkas på apotek.  
De termer och begrepp som används i Europaparlamentets och rå-

dets förordning (EU) 2019/6 har samma betydelse i dessa föreskrifter. 

 

Märkning av veterinärmedicinska läkemedel 

Uppgifter på yttre förpackning och läkemedelsbehållare 

2 §   Hur ett veterinärmedicinskt läkemedel ska märkas framgår av 

artiklarna 10–13 och 15 i Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2019/6. 

Därutöver ska den yttre förpackningen och läkemedelsbehållaren, 

eller där yttre förpackning saknas, läkemedelsbehållaren vara märkt 

med nordiskt varunummer. 

 

1 Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)  

2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande be-

träffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för  

informationssamhällets tjänster. 
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Märkningen ska i enlighet med artikel 7 i Europarlamentets och rå-

dets förordning (EU) 2019/6 vara skriven på svenska om det inte finns 

förutsättningar för undantag enligt 4 §.  

 

Bipacksedel för veterinärmedicinska läkemedel 

3 §   Hur bipacksedeln för ett veterinärmedicinskt läkemedel ska ut-

formas framgår av artiklarna 14 och 15 i Europaparlamentets och rå-

dets förordning (EU) 2019/6. 

Därutöver ska bipacksedeln innehålla uppgift som anger datum när 

bipacksedeln senast har uppdaterats. 

Bipacksedeln ska tillhandahållas på papper och ska i enlighet med 

artikel 7 i Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 vara 

skriven på svenska om det inte finns förutsättningar för undantag en-

ligt 4-5 §§. 

 

Undantag avseende produktinformationens språk och for-

mat 

Förutsättningar för undantag från språkkrav 

4 §   Förutsättningar för när undantag får göras från kravet i artikel 7 

i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 att uppgif-

terna på märkningen och bipacksedeln ska vara på svenska framgår 

av 9 kap. 3 a § läkemedelsförordningen (2015:458). 

 

Förutsättningar för undantag från bipacksedelns format 

5 §   Genom undantag från kravet i 3 § på att bipacksedeln ska till-

handahållas på papper, får bipacksedeln för ett veterinärmedicinskt 

läkemedel under en begränsad tid tillhandahållas i enbart elektroniskt 

format om  

1. det riskerar att uppstå eller föreligger allvarliga problem beträf-

fande tillgången till det veterinärmedicinska läkemedlet, och  

2. det kan ske utan fara för folk- eller djurhälsan eller miljön. 

 

6 § En innehavare av ett godkännande för försäljning kan ansöka 

om undantag enligt 9 kap. 3 a § läkemedelsförordningen 

(2015:458) och 5 § dessa föreskrifter.   
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Ändrad märkning eller bipacksedel 

7 §   Sex månader efter att ändrad märkning eller bipacksedel god-

känts får inga förpackningar med tidigare godkänd märkning eller bi-

packsedel frisläppas på marknaden, om inte Läkemedelsverket beslu-

tar om annat.  

 

Dispens 

8 §   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 

Sveriges skyldigheter enligt EU-rätten. 

__________ 

 

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

2. Prövning av ansökan angående märkning och bipacksedlar av 

veterinärmedicinska läkemedel som har inkommit till Läkemedelsver-

ket före den 28 januari 2022 i enlighet med Läkemedelsverkets före-

skrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar ska slutföras 

i enlighet med de förskrifterna.  

3. Märkning och bipacksedlar av veterinärmedicinska läkemedel 

som godkänts i enlighet med Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 

2005:11) om märkning och bipacksedlar före den 28 januari 2022 ska 

anses ha godkänts i enlighet med de nya föreskrifterna och omfattas 

av dessa föreskrifter.  

4. Veterinärmedicinska läkemedel som släppts ut på marknaden  

med märkning och bipacksedlar som godkänts i enlighet med Läke-

medelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipack-

sedlar får fortsätta att tillhandahållas till och med den 29 januari 2027, 

även om de inte uppfyller kraven i dessa föreskrifter. 

 

 

Läkemedelsverket 

 

 

NILS GUNNAR BILLINGER 

 

Joakim Brandberg 
 



 

 Dnr.3.1.1-2021-054306 

 Dnr.3.1.1-2021-054308  

  

Konsekvensutredning gällande förslag till nya föreskrifter 

om märkning och bipacksedlar för humanläkemedel (HSLF-

FS 2021:xx) och förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS 

2021:xx) om märkning och bipacksedlar för 

veterinärmedicinska läkemedel 

 

1. Problemet och vad som ska uppnås 
Läkemedelsverket har tagit fram förslag på nya föreskrifter om märkning och bipacksedlar för 

humanläkemedel (se bilaga 1) samt nya föreskrifter om märkning och bipacksedlar för 

veterinärmedicinska läkemedel (se bilaga 2). Förslagen görs huvudsakligen mot bakgrund av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 om veterinärmedicinska läkemedel 

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

veterinärmedicinska läkemedel). Med anledning av den nya EU-förordningen om 

veterinärmedicinska läkemedel har regeringen tillsatt en särskild utredare att göra en översyn 

av nuvarande lagstiftning om läkemedel avsedda för behandling av djur och anpassa den 

svenska lagstiftningen till EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel (se En EU-

anpassad djurläkemedelslagstiftning, SOU 2021:45, publicerad den 31 maj 2021). 

Utredningen har föreslagit ändringar i ett flertal svenska lagar och förordningar, bland annat 

läkemedelslagen (2015:315) och läkemedelsförordningen (2015:458). Dessa ändringar har 

ännu inte beslutats men mot bakgrund av att ändringarna i EU-förordningen om 

veterinärmedicinska läkemedel ska tillämpas från och med den 28 januari 2022 och det är 

angeläget att berörda aktörer får information om vilka nationella bestämmelser som kommer 

att gälla i Sverige gör Läkemedelsverket bedömningen att föreslagna ändringar i ovan nämnda 

föreskrifter bör skickas på externremiss samtidigt som regeringens arbete i frågan fortgår. De 

förslag som remitteras förutsätter i vissa delar, när det gäller veterinärmedicinska läkemedel, 

att ovan nämnda ändringar i läkemedelslagen och läkemedelsförordningen finns på plats för 

att Läkemedelsverkets föreskriftsändringar ska kunna träda i kraft den 28 januari 2022.  

 

1.1. Nya föreskrifter om märkning och bipacksedlar för 
humanläkemedel 

De föreslagna föreskrifterna om märkning och bipacksedlar för humanläkemedel kommer att 

upphäva och ersätta Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och 

bipacksedlar för läkemedel. Regleringen om märkning och bipacksedlar för humanläkemedel 

 

1 EUT L 4, 7.1.2019, s. 43, Celex 32019R0006. 
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kommer i stort sett att vara oförändrad i de föreslagna föreskrifterna. Läkemedelsverket 

föreslår dock att det förs in krav i föreskrifterna som anger hur medicinska gaser ska vara 

märkta. I dagsläget regleras detta i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:16) om 

godkännande av medicinska gaser för försäljning. Men eftersom Läkemedelsverket överväger 

att upphäva dessa föreskrifter föreslås att kravet på hur denna kategori av läkemedel ska 

märkas regleras i de nya föreskrifterna i stället. Utöver det föreslås vissa redaktionella 

ändringar. Det föreslås också vissa förändringar i föreskrifternas struktur jämfört med nu 

gällande föreskrifter. Bestämmelserna om märkning och bipacksedlar för veterinärmedicinska 

läkemedel kommer att skilja sig avsevärt från de bestämmelser som gäller för 

humanläkemedel. Läkemedelsverket föreslår därför, för att underlätta för de aktörer som 

berörs av föreskriften, att de bestämmelser som behövs för att komplettera EU-förordningen 

om veterinärmedicinska läkemedel regleras i en separat föreskrift.  

 

1.1.1. EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel 

Den 28 januari 2022 ska EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel börja tillämpas. 

EU-förordningen ska bland annat ersätta direktiv 2001/82/EG. Genom EU-förordningen om 

veterinärmedicinska läkemedel införs exempelvis gemenskapsrättsliga bestämmelser som rör 

godkännande för försäljning och krav på veterinärmedicinska läkemedel. Bland annat 

innehåller EU-förordningen bestämmelser om vilket språk produktinformationen ska vara på, 

hur veterinärmedicinska läkemedel ska märkas och hur bipacksedeln för ett sådant läkemedel 

ska utformas. En EU-förordning är direkt tillämplig i Sverige och ska inte genomföras i 

nationell rätt. Mot bakgrund härav behöver det svenska regelverket anpassas för att den 

nationella rätten inte ska stå i strid med EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel. 

Vidare får inte sådant som regleras i EU-förordningen också regleras i nationell rätt, varför 

nationella regler behöver ses över så att det inte blir en dubbelreglering.  

Nedan angivna artiklar i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel ger 

medlemsstaterna utrymme att besluta kompletterande nationella bestämmelser avseende 

produktinformationen för veterinärmedicinska läkemedel. 

Enligt artikel 7 i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel ska språket eller 

språken i produktresumén och uppgifterna på märkningen och på bipacksedeln vara på ett 

eller flera officiella språk i den medlemsstat där läkemedlet tillhandahålls på marknaden 

såvida inte medlemsstaten beslutar annat.  

Enligt artikel 10.3 respektive artikel 11.2 i EU-förordningen om veterinärmedicinska 

läkemedel får en medlemsstat besluta att det på läkemedelsbehållaren respektive den yttre 

förpackningen för ett veterinärmedicinskt läkemedel som görs tillgängligt på dess territorium 

ska läggas en identifikationskod till den information som krävs enligt artikel 10.1 och 11.1.  

Av artikel 13 i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel framgår att genom 

undantag från artiklarna 10.1, 11.1 och 12.1 får medlemsstaterna på sina territorier, och på 

begäran från sökanden, tillåta en sådan sökande att på läkemedelsbehållaren eller den yttre 
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förpackningen för ett veterinärmedicinskt läkemedel lägga till ytterligare användbar 

information som är förenlig med produktresumén, och som inte utgör marknadsföring för ett 

veterinärmedicinskt läkemedel. 

I artikel 14 EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel anges vilka uppgifter som en 

bipacksedel minst ska innehålla. Det innebär att medlemsstaten kan ställa krav på att 

ytterligare uppgifter ska ingå i bipacksedeln. Av artikel 14.3 framgår att medlemsstaten får 

besluta att bipacksedeln ska tillhandahållas på papper eller elektroniskt eller båda delarna. 

 

1.2. Nya föreskrifter om märkning och bipacksedlar för 
veterinärmedicinska läkemedel 

1.2.1. Märkning av veterinärmedicinska läkemedel 

Hur ett veterinärmedicinskt läkemedel ska märkas framgår av artiklarna 10–13 i EU-

förordningen om veterinärmedicinska läkemedel. På läkemedelsbehållaren och den yttre 

förpackningen ska som utgångspunkt den information som anges i artikel 10.1 respektive 11.1 

och ingen annan information anges. Som angetts ovan finns dock utrymme att besluta om 

nationella bestämmelser vad gäller identifikationskod på förpackningen.  

Dagens läkemedelsförpackningar är märkta med nordiskt varunummer. 

Det nordiska varunumret syftar till att förpackningen ska kunna identifieras i alla led i 

distributionskedjan, från tillverkare till partihandlare, apotek och myndigheter. Eftersom det 

är viktigt att kunna identifiera förpackningar föreslår Läkemedelsverket att den yttre 

förpackningen och läkemedelsbehållaren, eller där yttre förpackning saknas, 

läkemedelsbehållaren ska vara märkt med nordiskt varunummer.  

Enligt vad som regleras i artikel 11 i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel ska 

den yttre förpackningen vara märkt med uppgiften att läkemedlet endast är för behandling av 

djur samt att det ska förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Utöver det får inte någon 

märkning i form av uppgifter om att det är ett receptfritt läkemedel eller att det ska finnas en 

tom yta för apoteksetiketten finnas på förpackningen.  

Upplysningar om särskilda försiktighetsåtgärder vid bortskaffande av veterinärmedicinska 

läkemedel eller avfall därifrån enligt 17 § 12 LVFS 2005:11 behöver inte längre finnas på 

förpackningen. Inte heller upplysningar som är viktiga för att tillgodose kravet på säkerhet 

och skydd för folkhälsan, däribland särskilda försiktighetsåtgärder vid användningen behöver 

längre finnas på förpackningen.  

Detta följer dock direkt av EU-förordningen av veterinärmedicinska läkemedel. EU-

förordningen möjliggör inte att krav om detta behålls i föreskrifterna. Enligt artikel 13 i 

samma EU-förordning får ytterligare användbar information som är förenlig med 

produktresumén läggas till på förpackningen på begäran av sökanden så länge den inte utgör 

marknadsföring. I vägledningen till de föreslagna föreskrifterna informerar Läkemedelsverket 

mer utförligt om hur detta ska gå till. Nämnas kan dock att vid utformningen av märkningen 
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av ytterförpackningen bör det tas hänsyn till att apoteksetikett kan fästas utan risk att 

information döljs. 

Härutöver föreslår Läkemedelsverket att dagens bestämmelse om att inga förpackningar med 

tidigare godkänd märkning eller bipacksedel får frisläppas på marknaden sex månader efter 

att ändrad märkning eller bipacksedel godkänts förs över till de nya föreskrifterna.  

 

1.2.2. Bipacksedel för veterinärmedicinska läkemedel 

En innehavare av ett godkännande för försäljning av ett veterinärmedicinskt läkemedel (nedan 

MAH) ska enligt artikel 14 i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel göra 

bipacksedeln för ett veterinärmedicinskt läkemedel lätt tillgänglig. I artikel 14 i samma 

förordning regleras också vilka uppgifter en bipacksedel minst måste innehålla.  

Informationen i bipacksedeln uppdateras vid behov. Det är viktigt för alla aktörer att kunna 

kontrollera att det är den senaste versionen av bipacksedeln, inte minst är det värdefullt för 

användaren att veta datum på den bipacksedel som finns i förpackningen för att kunna 

jämföra med söktjänsten Läkemedelsfakta där den senaste versionen av bipacksedeln finns. 

Läkemedelsverket föreslår därför att bipacksedeln ska innehålla uppgift om datum när 

bipacksedeln senast har uppdaterats. 

 

1.2.3. Undantag avseende produktinformationens språk och format  

Språkundantag  

Av SOU 2021:45 framgår att utredningen föreslår en ny bestämmelse, 9 kap. 3 a § 

läkemedelsförordningen, som anger att Läkemedelsverket ska få meddela föreskrifter om 

undantag eller i det enskilda fallet besluta om dispens från kravet i artikel 7 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 om att språket i produktresumén och 

uppgifterna på märkningen och på bipacksedeln till ett veterinärmedicinskt läkemedel ska 

vara skrivna på svenska. Undantagen och dispenserna ska främja tillgången på veterinär - 

medicinska läkemedel i Sverige. Undantag eller dispens får endast meddelas när det kan ske 

utan fara för folk - eller djurhälsan eller miljön. 

Idag saknas en uttrycklig bestämmelse i LVFS 2005:11 om att undantag får göras från kravet 

i 19 § LVFS 2005:11 att märkningen ska vara på svenska. Undantag har hittills meddelats i 

form av särskilda beslut om tillstånd till försäljning med stöd av 4 kap. 10 § läkemedelslagen 

(2015:315). Undantag från kravet i 24 § LVFS 2005:11 att bipacksedeln ska vara på svenska 

har hittills kunnat meddelas med stöd av 24 a § LVFS 2005:11, under förutsättning att 

läkemedlet enbart är avsett att administreras av veterinär.  

Läkemedelsverket bedömer att regleringen i 9 kap. 3 a § läkemedelsförordningen 

självständigt kan utgöra grund för verkets beslut om dispens från kravet på att märkningen 

och bipacksedeln ska vara skrivna på svenska. Därmed införs i föreskriften endast en 
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upplysningsbestämmelse som anger att förutsättningarna för undantag framgår av 9 kap. 3 a § 

läkemedelsförordningen.  

Detta innebär alltså att undantag eller dispens endast får meddelas när det kan ske utan fara 

för folk- eller djurhälsan eller miljön. Läkemedelsverket inför också en bestämmelse som 

anger att MAH kan ansöka om undantag. Sammantaget innebär detta att Läkemedelsverket 

kan fatta beslut om tidsbegränsade undantag från språkkravet, även för märkningen, på 

samma sätt som verket kan idag gällande humanläkemedel.  

Frågan om Läkemedelsverket ska kunna meddela undantag från språkkrav i samband med att 

godkännandet för försäljning meddelas är en komplex fråga som behöver utredas ytterligare 

innan förslag om föreskrifter kan lämnas.  

 

Bipacksedelns format  

Läkemedelsverket föreslår i 3 § i de nya föreskrifterna att bipacksedeln som huvudregel ska 

tillhandahållas på papper. Som ovan nämnts får dock medlemsstaterna även besluta att den får 

tillhandahållas elektroniskt, enligt artikel 14.3. Läkemedelsverket föreslår mot denna 

bakgrund en bestämmelse som medger att bipacksedeln i stället får tillhandahållas i 

elektroniskt format om det riskerar att uppstå eller föreligger allvarliga problem beträffande 

tillgången till ett veterinärmedicinskt läkemedel. En förutsättning för undantag är vidare att 

det kan ske utan fara för folk- eller djurhälsan eller miljön.  

 

2. Alternativa lösningar 
Läkemedelsverket bedömer att något alternativ till bindande regler i form av föreskrifter inte 

finns för de nu föreslagna bestämmelserna. De föreslagna ändringarna med anledning av EU-

förordningen om veterinärmedicinska läkemedel behövs för att nationell rätt ska stå i 

överensstämmelse med EU-rätten.  

Ett alternativ när det gäller bipackedelns format skulle kunna vara att inte föreslå någon regel 

om att bipacksedeln i vissa fall kan tillhandahållas i elektroniskt format. Det skulle dock 

kunna medföra att tillgången till veterinärmedicinska läkemedel på den svenska marknaden 

försämras. Läkemedelsverket bedömer att det är nödvändigt att det finns möjlighet att besluta 

om undantag i enlighet med förslagen bland annat när det uppstår tillfälliga bristsituationer på 

läkemedel i anledning av ökad efterfrågan eller av andra skäl. Ytterligare ett alternativ skulle 

kunna vara att föreslå mer omfattande möjligheter till undantag. Läkemedelsverket bedömer 

dock att de föreslagna reglerna är en lämplig reglering med hänsyn till skyddet för folk- och 

djurhälsan samt miljön.  
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3. De som berörs av regleringen 
De som berörs av föreskriftsändringarna är framförallt MAH som ansvarar för att 

läkemedelsförpackningar förses med den märkning och bipacksedel som föreslås. Likaså 

berörs patienter och djurägare som ska tillgodogöra sig informationen på förpackningen och i 

bipacksedeln.  

Vidare berör de föreslagna reglerna samtliga verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård 

för patienter och djur, samt enskilda förskrivare.  

Även tillståndshavare för öppenvårdsapotek samt farmaceuter och annan personal på 

öppenvårdsapotek som arbetar med att lämna ut läkemedelsförpackningar berörs av de 

föreslagna föreskrifterna. 

Innehavare av partihandelstillstånd berörs på så sätt att det använder det nordiska varunumret 

när de partihandlar med läkemedel. Uppgifter om nordiskt varunummer anges av, eller på 

uppdrag av, MAH i E-hälsomyndighetens system Leverantörernas information i VARA 

(LiiV) för vidare presentation i andra IT-system, varför även de berörs av de föreslagna 

föreskrifterna.  

 

4. Bemyndiganden 

4.1. Humanläkemedel  

Läkemedelsverket meddelar de föreslagna föreskrifterna om märkning och bipacksedlar för 

humanläkemedel med stöd av bemyndiganden i 9 kap. 3 § 1 och 11 och 12 §§ 

läkemedelsförordningen (2015:458).  

4.2. Veterinärmedicinska läkemedel 

Förslaget till föreskrifter om märkning och bipacksedlar för veterinärmedicinska läkemedel 

meddelas med stöd av bemyndiganden, som Läkemedelsverket föreslås få enligt SOU 

2021:45, i 9 kap. 3 § 8, 9 och 10 samt 9 kap. 3 a, 11 a och 12 §§ läkemedelsförordningen. 

Vissa av de förslag som föreslås kan även beslutas med stöd av de bemyndiganden som 

nämnts ovan avseende föreskrifterna om humanläkemedel. Bemyndigandet i 11 a § 

läkemedelsförordningen föreslås innebära att Läkemedelsverket får meddela de ytterligare 

föreskrifter som behövs för att komplettera de bestämmelser i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2019/6 som läkemedelslagen (2015:315) kompletterar. Bemyndigandet i 12 

§ föreslås innebära att Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av 

läkemedelslagen (2015:315), läkemedelsförordningen (2015:458) och de bestämmelser i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 som läkemedelslagen kompletterar. I 

9 kap. 3 § 8 föreslås Läkemedelsverket får bemyndiganden att meddela föreskrifter om att en 

identifikationskod enligt artikel 10.3 och 11.2 i EU-förordningen om veterinärmedicinska 

läkemedel ska finnas på läkemedelsbehållaren eller den yttre förpackningen till ett 

veterinärmedicinskt läkemedel. Vidare föreslås i 9 kap. 3 § 9 att Läkemedelverket får meddela 
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föreskrifter om innehållet i bipacksedeln, utöver det som framgår av artikel 14 och i 9 kap. 3 § 

10 föreslås att Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om när en bipacksedel får 

tillhandahållas i elektroniskt format. Som redogjorts för ovan föreslås i 9 kap. 3 a § 

läkemedelsförordningen att Läkemedelsverket ska få meddela föreskrifter om undantag från 

språkkravet i artikel 7 i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel. 

 

5. Kostnadsmässiga och andra konsekvenser 

5.1. Humanläkemedel  

Bestämmelserna om märkning och bipacksedlar för humanläkemedel kommer i stort sett att 

vara oförändrade i de föreslagna föreskrifterna och därmed kommer de inte att medföra några 

kostnadsmässiga eller andra konsekvenser för berörda aktörer.  

 

5.2. Veterinärmedicinska läkemedel 

MAH och partihandlare 

Av ingresspunkt fem i EU-förordningen om veterinärmedicinska framgår att den syftar till att, 

bland annat, minska den administrativa bördan och att öka tillgången på veterinärmedicinska 

läkemedel samtidigt som man säkerställer bästa möjliga skydd för folk- och djurhälsan och 

miljön. EU-förordningen innebär vidare bland annat att veterinärmedicinska läkemedel ska 

vara märkta med färre uppgifter än vad som gäller enligt dagens reglering. Att förpackningar 

med veterinärmedicinska läkemedel kommer att vara märkta med färre uppgifter torde 

innebära lättnader för MAH av veterinärmedicinska läkemedel och medföra att MAH får 

ökade möjligheter att t.ex. använda fler språk på förpackningen eftersom färre uppgifter 

kommer att medföra att det finns mer utrymme över på förpackningen.   

MAH är skyldig att hålla läkemedlet uppdaterat och vid behov ansöka om eller anmäla 

ändring av sitt godkännande för försäljning. Men de nya bestämmelserna som föreslås i EU-

förordningen om veterinärmedicinska läkemedel medför att märkning och bipacksedel för 

samtliga veterinärmedicinska läkemedel kommer att behöva revideras under 

övergångsperioden. Det för med sig engångskostnader som inte skulle uppkommit utan de 

nya bestämmelserna. 

Den nationella bestämmelsen om att förpackningen ska vara märkt med nordiskt varunummer 

är inte ett nytt krav och torde därför inte orsaka några merkostnader för MAH eller 

partihandlare.  

 

Verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård för djur, apotek, veterinärer och djurägare. 

Då EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel medför tydliga begränsningar om 

vilka uppgifter som kan anges i märkningen av förpackningar kan det medföra att vissa 
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veterinärmedicinska läkemedel kommer att sakna information om varningar på 

förpackningen, trots att skälet till att varningen fortfarande kvarstår. Som en konsekvens av 

detta kommer det att bli ännu viktigare för användare av det veterinärmedicinska läkemedlet 

att ta del av bipacksedeln för att inte missa relevanta varningar i samband med användandet 

av läkemedlet.  

Möjligheterna till undantag avseende formatet på bipacksedeln, i de kompletterande 

föreskrifterna som föreslås, syftar till att bidra till ökad tillgång på veterinärmedicinska 

läkemedel men kan göra det svårare för djurägaren att tillgodogöra sig informationen. 

Detsamma gäller för förslaget i 9 kap. 3 a § läkemedelsförordningen om möjlighet att göra 

undantag från kravet på att uppgifterna i märkningen och bipacksedeln ska vara på svenska. 

Om språket är annat än svenska eller om bipacksedeln endast finns i elektroniskt format ökar 

informationskravet på förskrivare och farmaceut på apotek. Den möjlighet till undantag som 

har föreslagits i läkemedelsförordningen vad gäller språk i märkning och bipacksedlar samt 

den undantagsmöjlighet som föreslås i föreskrifterna beträffande format av bipacksedlar ska 

dock endast användas när det inte finns förpackningar som är på svenska och djurägaren 

riskerar att annars stå helt utan veterinärmedicinskt läkemedel till sitt djur.  

  

6. Överensstämmelse med EU-lagstiftning 

6.1. Humanläkemedel 

Läkemedelsverket bedömer att de föreslagna föreskrifterna är förenliga med EU-rätten då de 

är icke-diskriminerande, proportionerliga och utgör ett genomförande av Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av 

gemenskapsregler för humanläkemedel.  

 

6.1.1. Anmälningsskyldighet  

Läkemedelsverket föreslår också att märkningen av receptfria läkemedel, naturläkemedel och 

medicinska gaser ska innehålla särskilda uppgifter utöver vad som framgår av direktiv 

2001/83/EG. Läkemedelsverket bedömer därmed att föreskrifterna innehåller så kallade 

tekniska krav på märkning av produkter och att de behöver anmälas enligt 

anmälningsdirektivet (EU) 2015/1535.  

 

6.2. Veterinärmedicinska läkemedel 

Föreskrifterna om märkning och bipacksedlar för veterinärmedicinska läkemedel föreslås 

innehålla regler som kompletterar EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel. 

Medlemsstaterna får enligt vad som redogjorts för ovan under avsnitt 1.1. utrymme att besluta 

sådana nationella bestämmelser avseende produktinformationen för veterinärmedicinska 
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läkemedel. Läkemedelsverket bedömer därför att de föreslagna föreskrifterna är förenliga med 

EU-rätten.  

 

6.2.1. Anmälningsskyldighet  

EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel medger att medlemsstaterna reglerar 

vissa kompletterande nationella bestämmelser avseende produktinformationen för 

veterinärmedicinska läkemedel. Eftersom Läkemedelsverket föreslår sådana bestämmelser 

bedöms att även föreskrifterna om veterinärmedicinska läkemedel innehåller så kallade 

tekniska krav på märkning av produkter och att även dessa föreskrifter behöver anmälas enligt 

anmälningsdirektivet (EU) 2015/1535.  

 

7. Tidpunkt för ikraftträdande och särskilda 
informationsinsatser 

De nya föreskrifterna om märkning och bipacksedlar för humanläkemedel respektive de nya 

föreskrifterna om märkning och bipacksedlar för veterinärmedicinska läkemedel föreslås träda 

i kraft den 28 januari 2022, när EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel ska börja 

tillämpas. 

De beslutade föreskrifterna kommer att publiceras på Läkemedelsverkets webbplats när de 

kommer ut från tryckeriet. Både för de nya föreskrifterna om veterinärmedicinska läkemedel 

och för de nya föreskrifterna om humanläkemedel kommer vägledningstext att tas fram av 

Läkemedelsverket. Vägledningsdokumenten kommer att kunna läsas tillsammans med och 

som ett komplement till föreskrifterna när dessa träder i kraft och kan vara till hjälp vid 

tillämpningen av regelverket. 

 

7.1.1. Humanläkemedel 

Genom de nya föreskrifterna upphävs Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om 

märkning och bipacksedlar för läkemedel. Därutöver finns i förslaget en 

övergångsbestämmelse som motsvarar punkten 3 i övergångsbestämmelserna till 

föreskrifterna (HSLF-FS 2018:62) om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 

2005:11) om märkning och bipacksedlar för läkemedel, och som ännu inte löpt. Den anger att 

redan godkända eller registrerade läkemedel, som inte uppfyller kraven om märkning av 

receptfria läkemedel i 3 § 17 ska uppdateras med texten ”Receptfritt läkemedel” senast den 9 

februari 2022. Utöver detta görs bedömningen att det inte behövs några särskilda 

övergångsbestämmelser då regleringen inte innebär nya krav i förhållandet till dagens regler.  
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7.1.2. Veterinärmedicinska läkemedel   

I EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel finns övergångsbestämmelser i artikel 

151.2 för ansökningar om godkännande för försäljning som validerats i enlighet med direktiv 

2001/82/EG före den 28 januari 2022. Läkemedelsverket föreslår att motsvarande ska gälla 

för ansökningar om godkännande av märkning och bipacksedlar för veterinärmedicinska 

läkemedel som har inkommit i enlighet med Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) 

om märkning och bipacksedlar och att dessa ansökningar ska slutföras i enlighet med de äldre 

förskrifterna. Detta gäller både för nya ansökningar om godkännanden för försäljning och 

ansökningar om ändringar av redan godkända läkemedel. 

Punkten tre i de föreslagna övergångsbestämmelserna anger att ansökningar angående 

märkning och bipacksedlar av veterinärmedicinska läkemedel som godkänts i enlighet med 

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar före den 28 

januari 2022 ska anses ha utfärdats i enlighet med de nya föreskrifterna och omfattas av de 

nya föreskrifterna. Motsvarande övergångsbestämmelse för bland annat godkännanden för 

försäljning finns i artikel 152.1 i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel.  

Därutöver finns en övergångsbestämmelse i artikel 152.2 i EU-förordningen som anger att 

veterinärmedicinska läkemedel som har släppts ut på marknaden i enlighet med direktiv 

2001/82/EG får fortsätta att tillhandahållas till och med den 29 januari 2027, även om de inte 

uppfyller kraven i förordningen. Läkemedelverket bedömer att motsvarande övergångsperiod 

också bör finnas för det veterinärmedicinska läkemedel som släppts ut på marknaden med 

märkning och bipacksedlar som utformats i enlighet med LVFS 2005:11. Dessa förpackningar 

får fortsätta att tillhandahållas till och med den 29 januari 2027, även om de inte uppfyller 

kraven i de nya föreslagna föreskrifterna. 

 

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

betydelse 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 § 

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 sådana effekter och förändringar som anges i 8 § 

förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 
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10. Kontaktpersoner 
Nedanstående kontaktpersoner kan nås på telefonnumret 018-17 46 00 och på e-postadressen 

registrator@lakemedelsverket.se  

 

Eva Eriksson Rättsenheten 

Malin Malmström Rättsenheten 

Josefin Sahlin Rättsenheten 

Camilla Ledin Enheten för produktinformation 

Cecilia Fornum Enheten för produktinformation 

 

11. Bilagor 
1. Förslag till föreskrifter om märkning och bipacksedlar för humanläkemedel  

2. Förslag till föreskrifter om märkning och bipacksedlar för veterinärmedicinska läkemedel 

 

mailto:registrator@lakemedelsverket.se
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Postadress: Box 26, 751 03 Uppsala  

Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala 

Telefon: 018-17 46 00 
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Inledning  
Denna vägledning är avsedd att främja en enhetlig tillämpning av Läkemedelsverkets föreskrifter 

(HSLF-FS 2021:XX) om märkning och bipacksedlar för humanläkemedel. 

Vägledningen omfattar märkning och bipacksedlar för humanläkemedel inom central, ömsesidig, 

decentral samt nationell procedur.  

Vägledningen är riktad till de företag som ska utarbeta märkning och bipacksedel. Avsikten med 

vägledningen är att beskriva och tolka innehållet i gällande författningar för att få en märkning och 

patientinformation som är tydlig och användarvänlig, samt minska risken för förväxling och 

felanvändning. En vägledning kan innehålla ytterligare information jämfört med författningarna, med 

syfte att öka förståelsen för författningarnas krav.  

Vägledningar är inte rättsligt bindande, utan är exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp 

vid bedömning och tillämpning av författningsbestämmelserna. Vägledningen utesluter inte andra 

handlingssätt för att uppnå det resultat som avses med författningarna, utan presenterar 

Läkemedelsverkets uppfattning.  

Den senaste QRD-mallen för läkemedel godkända via central, ömsesidig, decentral samt nationell 

procedur, med tillhörande standardtexter, fastställda av EMA ska användas (ref. 1). 

Vägledningen ska läsas som ett komplement till föreskrifterna och inte som ett fristående dokument. 

Paragraferna i denna vägledning hänvisar till motsvarande paragrafer i föreskrifterna.  

Text inom heldragen ram är författningstext från Läkemedelsverkets föreskrifter HSLF-FS 2021:XX 

om märkning och bipacksedlar för humanläkemedel i dess senaste lydelse. 

 

Text utan ram är vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter HSLF-FS 2021:XX om märkning och 

bipacksedlar för humanläkemedel. 

 

För ytterligare vägledande dokument, se Läkemedelsverkets webbplats: 

Sökväg: http://www.lakemedelsverket.se/ 

Gå vidare med: Tillstånd, godkännande och kontroll/Försäljningstillstånd/ Produktinformation 

 

Särskilda läkemedelskategorier 

Läkemedel för klinisk läkemedelsprövning 

• Beträffande märkning av läkemedel för klinisk läkemedelsprövning på människor föreskrivs i 

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:19) om kliniska läkemedelsprövningar på 

människor. 

 

Homeopatiska läkemedel  

• Beträffande märkning av homeopatiska humanläkemedel, se Läkemedelsverkets föreskrifter 

(HSLF-FS 2021:XX) om registrering för försäljning av homeopatiska humanläkemedel. 

 

Parallellimporterade humanläkemedel 

• Förutom vad som beskrivs i denna vägledning ska Läkemedelsverket föreskrifter (HSLF-FS 

2021:XX) om parallellimporterade humanläkemedel tillämpas vid utformning av märkning 

och bipacksedel av parallellimporterade humanläkemedel. 

 

Traditionella växtbaserade läkemedel  

• Förutom vad som beskrivs i denna vägledning ska Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 

2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk tillämpas vid märkning av 

traditionella växtbaserade läkemedel. 

 

http://www.lakemedelsverket.se/
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För ovanstående föreskrifter, se Läkemedelsverkets webbplats  

Sökväg: http://www.lakemedelsverket.se/ 

Gå vidare med: Lagar & regler/ Föreskrifter 

Förkortningar 
CMD(h) Cooperation Group for Mutual and Decentralised Procedures (human) - 

Samarbetsgrupp inom EU för godkännandeprocedurer för humanläkemedel. 

EMA European Medicines Agency – Europeiska läkemedelsmyndigheten 

MAH Marketing Authorisation Holder - Innehavare av godkännande för 

försäljning. I denna text motsvarar MAH även den som har tillstånd att sälja 

ett parallellimporterat läkemedel eller ett registrerat traditionellt växtbaserat 

läkemedel. 

QRD Quality Review of Documents – arbetsgrupp inom EU för förbättrad struktur 

och kvalitet på produktinformation; publicerar t.ex. dokumentmallar för 

produktinformation. 

ref. Referens 

SmPC Summary of Product Characteristics – Produktresumé (humanläkemedel) 

QRD-mall QRD template - Dokumentmall för produktinformation (ref. 1). 

Övriga begrepp 
”X” Används för produktbenämning dvs. relevant användning av namn eller 

substans. 

Ord inom {…} Ersätts med relevant text. 

<…> Markerar föreslagna standardtexter/standardrubriker. 

Blue Box  Ytterligare information (som inte finns i QRD-mall) som kan krävas 

nationellt. Dessa särkrav publiceras på CMD(h):s webbplats (ref. 2). Blue 

box-koncept för bipacksedel gäller ej för central procedur. 

direktimporterat 

läkemedel 

Det läkemedel som det parallellimporterade läkemedlet refererar till i 

ansökan om tillstånd till försäljning. 

generiskt namn, 

gängse benämning 

I HSLF-FS 2021:XX avses erkänd benämning på aktiv substans (INN, 

farmakopénamn eller vanligtvis använd benämning) 

multipelförpackning Förpackningsstorlek som är godkänd att innehålla flera mindre 

förpackningsenheter och där de enskilda förpackningsenheterna inte får 

säljas separat 

mock-up Elektronisk 2-dimensionell modell av ytter- eller innerförpackning av 

vilken märkningen på förpackningen, samt förpackningens layout, framgår 

märkning Märkningstext och mock-up 

märkningstext Märkningstextdokument enligt QRD-mall 

http://www.lakemedelsverket.se/
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Definitioner och tillämpningsområde 

1 § Dessa föreskrifter gäller märkning och bipacksedlar för humanläkemedel. Bestämmelserna 

kompletterar läkemedelslagen (2015:315) och läkemedelsförordningen (2015:458). Bestämmelserna 

ska inte tillämpas på humanläkemedel som tillverkas på apotek. De termer och begrepp som används i 

läkemedelslagen (2015:315) har samma betydelse i dessa föreskrifter.  

I dessa föreskrifter avses med  

bipacksedel det informationsblad för användaren som åtföljer läkemedlet, 

gängse benämning det internationella generiska namn som rekommenderas av 

Världshälsoorganisationen eller, om sådant inte finns, den vanligtvis använda benämningen, 

läkemedelsbehållare den behållare eller förpackning av annat slag som befinner sig i direkt kontakt 

med läkemedlet, 

läkemedelsform den beredningsform som godkänts av Läkemedelsverket och som ska ingå i 

märkningen, 

läkemedlets namn kan vara antingen ett fantasinamn, som inte kan förväxlas med den gängse 

benämningen, eller en gängse eller vetenskaplig benämning tillsammans med namnet på, eller ett 

varumärke för, innehavaren av godkännandet för försäljning, 

läkemedlets styrka halten av den aktiva substansen, uttryckt i mängd per doseringsenhet, volymenhet 

eller viktenhet beroende på läkemedelsform, 

märkning all text och figurer på såväl läkemedelsbehållaren som den yttre förpackningen 

lokal företrädare den som innehavaren av godkännandet för försäljning har utsett till sin företrädare i 

Sverige, 

säkerhetsdetaljer sådan unik identitetsbeteckning och säkerhetsförsegling som avses i kapitel 3 i 

kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 av den 2 oktober 2015 om komplettering av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG genom fastställande av närmare bestämmelser om 

de säkerhetsdetaljer som anges på förpackningar för humanläkemedel, 

tillverkare den för vars räkning den sakkunniga personen fattar beslut om frisläppande,  

yttre förpackning den förpackning som läkemedelsbehållaren placerats i. 

 

2 § För det fall en innehavare av ett godkännande för försäljning inte har ett fast driftställe i Sverige 

kan ett läkemedels namn, förutom vad som anges i 1 §, även bestå av en gängse eller vetenskaplig 

benämning tillsammans med namnet på, eller varumärket för, den lokala företrädaren.  
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Märkning av humanläkemedel 
Information om märkning gäller både märkningstext och på förpackning om inte annat anges.  

Uppgifter på yttre förpackning och läkemedelsbehållare 

3 § Följande uppgifter ska finnas på den yttre förpackningen och läkemedelsbehållaren, eller där yttre 

förpackning saknas, på läkemedelsbehållaren: 

 

3 § 1. Läkemedlets namn åtföljt av styrka och läkemedelsform. Om det är lämpligt ska det även 

anges om läkemedlet är avsett för spädbarn, barn eller vuxna. Om läkemedlet innehåller upp till tre 

aktiva substanser ska det internationella generiska namnet eller farmakopénamn anges, eller, om ett 

sådant inte finns, den vanligtvis använda benämningen. 

 

• Läkemedlets namn och styrka anges på förpackningen med tydligt och lättläst typsnitt. 

• Användning av versaler i hela namnet (och även i annan text) bör undvikas för bättre 

läsbarhet. Om produktnamnet är godkänt i versaler kan produktnamnet skrivas med versaler i 

avsnitt 1 i märkningstexten men med gemener i övrig text. 

• Läkemedlets namn och styrka anges i samma typsnitt och storlek, och om möjligt på samma 

rad. 

• Ingenting får finnas mellan läkemedlets namn och styrka. 

• Hela läkemedlets namn anges med samma färg. 

• Styrkan anges endast en gång per förpackningssida, och då tillsammans med läkemedlets 

namn. 

• Olika styrkor av ett läkemedel ska särskiljas tydligt. Särskiljningen görs förslagsvis med hjälp 

av färgmarkering av styrkan på förpackningen. Om samma styrka av injektions-

/infusionsläkemedel finns i olika totalmängd i en enskild behållare (X ml=Y mg) särskiljs 

även totalmängden med hjälp av olika färgmarkering. För parallellimporterade läkemedel 

anges eventuell färgmarkering i enlighet med det direktimporterade läkemedlets 

färgmarkering. 

• Läkemedelsformen är en viktig del av identifieringen av ett läkemedel och ska alltid anges i 

anslutning till läkemedlets namn och styrka. Se vidare under 2 § 3. 

• Aktiv substans, inklusive den första bokstaven, anges med gemener under läkemedlets namn 

och styrka även om det ingår i läkemedlets namn. Om läkemedlet innehåller tre eller färre 

aktiva substanser ska dessa anges (i samma ordning som de anges i styrkan). Om läkemedlet 

innehåller fyra eller fler aktiva substanser behöver inte dessa anges i anslutning till 

läkemedlets namn. 

• Den aktiva substansen anges på förpackningen med halva stilstorleken av läkemedlets namn. 

• Den aktiva substansen anges i den form som motsvarar styrkan.  

o Exempel 1. Om läkemedlet har styrkan 8 mg och innehåller buprenorfinhydroklorid 

8,64 mg motsvarande buprenorfin 8 mg så är det buprenorfin som ska anges i 

anslutning till läkemedlets namn.  

o Exempel 2. Om läkemedlet har styrkan 20 mg och innehåller 20 mg 

omeprazolhydroklorid motsvarande 19,52 mg omeprazol så är det 

omeprazolhydroklorid som ska anges i anslutning till läkemedlets namn. 

Observera att även om den/de aktiva substansen/substanserna står i anslutning till läkemedlets 

namn ska den/de dessutom alltid anges i deklarationen (se 2 § 2). 

 

3 § 2. En deklaration av de aktiva beståndsdelarna med angivande av såväl art som mängd per 

dosenhet eller, beroende på läkemedelsformen, per volym- eller viktenhet, med användning av de 

gängse benämningarna. 
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• I deklarationen anges mängden av den form av aktiv substans som motsvarar styrkan, t.ex. 

buprenorfinhydroklorid motsvarande buprenorfin 8 mg. 

• Deklarationen inleds med <1 tablett innehåller…>, <1 ml innehåller…>, <1 tablett:…>,  

<1 ml:…> eller liknande. För vaccin skrivs <1 dos innehåller…>. 

• I de fall hjälpämnen ska deklareras anges dessa tillsammans med aktiv substans i 

deklarationen på yttre förpackning och/eller läkemedelsbehållare. Se vidare under 3 § 4. 

• För flerspråkiga förpackningar accepteras att deklaration anges på latin 

o I central procedur: latin anges i märkningstexten i de fall latin används på 

förpackningen. 

o I decentral, ömsesidig och nationell procedur: svenska anges alltid i märkningstexten, 

detta även om latin används på förpackningen. 

o För (traditionella) växtbaserade läkemedel: växtnamn anges vanligtvis på latin och 

svenska både i den svenska märkningstexten och på förpackningen. 

 

3 § 3. Läkemedelsform och mängdangivelse uttryckt i vikt, volym eller antal doser av läkemedlet. 

 

• Läkemedelsformen anges enligt gällande EDQM Standard Terms (ref. 3). 

• Fullständig läkemedelsform anges på förpackningens framsida. På förpackningens övriga 

sidor kan, vid platsbrist, kortform enligt gällande EDQM Standard Terms (ref. 3) användas. 

Om kortform för läkemedelsformen används i märkningen (t.ex. ”tablett” för ”filmdragerad 

tablett”), ange denna även i bipacksedeln i avsnitt 6 (och i SmPC avsnitt 3). 

• Läkemedelsform kan, när så är lämpligt, utgöras av förpackningsstorlek  

(= mängdangivelse), t.ex. <30 tabletter>. Om den yttre förpackningen innehåller fler 

läkemedelsbehållare anges detta i samband med förpackningsstorleken, t.ex. om det är två 

burkar med 30 tabletter i varje, anges det som <60 (2x30) tabletter>.  

• Förpackningsstorlek för injektionsprodukter anges som ”X x Y ml” eller X injektionsflaskor à 

Y ml, eller för pulver ”x injektionsflaska(or)”.  

• Mängd för injektionsprodukter anges i svensk märkning som “5 ml = 50 mg” i stället för ”50 

mg/5 ml” 

• Förpackningsstorlek anges tillsammans med läkemedlets namn, styrka och läkemedelsform på 

alla sidor av förpackningen, om utrymme finns. 

• Förpackningsstorlek placeras i det övre vänstra hörnet på framsidan av förpackningen. 

• Olika läkemedelsformer av ett läkemedel särskiljs tydligt på förpackningen för att undvika 

förväxling. 

• Om förpackningen innehåller kanyler, torkar eller liknande ska det framgå på den yttre 

förpackningen. 

• För läkemedelsförpackningar där innehållet befinner sig under tryck ska både netto- och 

bruttovolym anges. 

 

3 § 4. En förteckning över sådana hjälpämnen som har känd verkan och som har tagits med i de 

detaljerade anvisningar som offentliggörs av Europeiska kommissionen, enligt artikel 65 i direktiv 

2001/83/EG, i bilagan till riktlinjerna ”Excipients in the label and package leaflet of medicinal 

products for human use”. Om produkten ska injiceras eller är avsedd för utvärtes bruk eller som 

ögonläkemedel ska alla hjälpämnen anges. 

 

• Till läkemedel för utvärtes bruk räknas i detta fall läkemedel som appliceras lokalt, t.ex. 

hudläkemedel och läkemedel som administreras till lungorna via inhalation. För utvärtes bruk 

räknas också läkemedel som administreras lokalt på de orala, nasala, rektala eller vaginala 

slemhinnorna. 

• För vaccin anges adjuvant/adsorbant både kvalitativt och kvantitativt. 
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• I de fall hjälpämnen ska deklareras anges dessa tillsammans med aktiv substans i 

deklarationen på yttre förpackning och/eller läkemedelsbehållare. 

 

3 § 5. Administreringssätt och vid behov administreringsväg. 

 

• Administreringssätt är t.ex. <sväljes hela>, <införes i ändtarmen>. 

• Administreringsväg är t.ex. <intravenös användning>, <för användning på huden>, <för 

användning i munhålan> o.s.v. 

• För injektions- och infusionsläkemedel anges administreringsväg både på yttre förpackning 

och på läkemedelsbehållare. 

 

Översätt icke-patientvänliga administreringssätt med en mer patientvänlig översättning. Exempelvis 

enligt tabell nedan:  

Standard term Patientvänligt uttryck 

Oral användning Ska sväljas  

(kan utelämnas helt från mock-ups för tabletter och 

kapslar men ska anges i märkningstexten) 

Kutan/transdermal användning  

(t.ex. krämer, geler, salvor) 

För användning på huden 

Transdermal användning (plåster) Fästes på huden 

Okulär användning För användning i ögat 

Nasal användning För användning i näsan 

Användning för inhalation För inhalation 

 

3 § 6. En särskild varning att läkemedlet ska förvaras utom syn- och räckhåll för barn. 

 

• Texten ”Förvaras utom syn- och räckhåll för barn” används. 

3 § 7. En särskild hänvisning om att bipacksedeln ska läsas, om sådan finns för läkemedlet i fråga. 

 

• Texten ”Läs bipacksedeln före användning” ska anges på yttre förpackning och/eller 

läkemedelsbehållare för alla läkemedel som har en godkänd bipacksedel. Vid undantag då 

SmPC bipackas anges istället texten ”Läs produktresumén före användning”. 

3 § 8. En särskild varningstext, om en sådan krävs för läkemedlet i fråga. 

 

• Läkemedel i aerosoler ska märkas i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskaps författningar. 

• Nödvändiga bruksanvisningar t.ex. <tuggas>, <omskakas>, <ska spädas>, <löses i ett glas 

<vatten> anges på yttre förpackning och/eller läkemedelsbehållare.  
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• Även andra upplysningar av värde för användaren, t.ex. <munnen bör sköljas efter varje 

inhalation>, <kan färga hud, hår och kläder>, <kan färga urinen/avföringen>, <kan missfärga 

mjuka kontaktlinser> anges på yttre förpackning och/eller läkemedelsbehållare. 

• Nedan anges några exempel på standardtexter att använda för vissa substanser eller 

läkemedelsgrupper. Observera att detta inte är en heltäckande lista över varningar: 

 

Cytostatika: <Cytostatikum>  

Paracetamol: <VARNING! Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket 

allvarlig leverskada.> 

<Använd inte X utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada eller om 

du samtidigt använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol.>  

<Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.> 

Den sista meningen ersätter standardtexten <Förvaras utom syn- och räckhåll för barn>. 

Bensoylperoxidprodukter och tretinoin: <Undvik solning, även i solarier vid behandling med 

detta läkemedel.> 

Steroider till utvärtes bruk: <Undvik att få <läkemedlet> <salvan> <X> i ögonen.> 

• För receptfria läkemedel se vidare under 3 § 17. 

 

3 § 9. Utgångsdatum (månad/år). 

• Utgångsdatum föregås av fastställd förkortning, <Utg.dat.> eller <EXP>, och anges på samma 

sätt som i bipacksedeln.  

• Om <Utg.dat.> eller <EXP> tillkommer vid tryck ska det anges vilken av förkortningarna som 

kommer att användas samt dess placering på den yttre förpackningen och/eller 

läkemedelsbehållaren. 

• I utgångsdatumet anges månaden med två siffror eller med bokstäver och årtalet anges med 

fyra siffror. 

• Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad som anges efter <Utg.dat.> eller <EXP>.  

• Om uppgifter om hållbarhet för öppnad förpackning eller hållbarhet efter beredning anges i 

SmPC anges dessa uppgifter också på den yttre förpackningen och/eller läkemedelsbehållaren. 

 

3 § 10. Särskilda förvaringsanvisningar, om så behövs. 

 

• Förvaringsanvisning(ar) ska stämma överens med det som anges i SmPC och uttrycks i 

enlighet med QRD-mallens Appendix III (ref. 4). 

 

3 § 11. Om så krävs, upplysningar om särskilda försiktighetsåtgärder vid bortskaffandet av oanvända 

läkemedel eller avfall som härrör från läkemedel, samt vid behov, en hänvisning till lämpliga och 

befintliga insamlingssystem. 

 

• Ange eventuella försiktighetsåtgärder vid kassering av oanvända läkemedel eller avfall som 

härrör från läkemedlet. 

• För plåster anges följande text: <Använda plåster viks ihop med den klibbiga sidan inåt och 

kasseras enligt information i bipacksedeln.> 

 



Läkemedelsverket 

 

10 

3 § 12. Namn på och adress till innehavaren av godkännandet för försäljning och i förekommande fall 

den lokala företrädaren.  

 

• Namn och adress till MAH ska anges. 

• Lokal företrädare anges med namn och adress på ytterförpackning (eller innerförpackning då 

ytterförpackning saknas) men anges inte i märkningstexten. Den lokala företrädaren ska vara 

registrerad hos Läkemedelsverket. Uppgifterna om den lokala företrädaren föregås av rubriken 

<Lokal företrädare>. Om angivet företag endast lämnar information om läkemedlet föregås 

namn och adress av rubriken <Information lämnas av>. 

• I de fall ytterligare produktintressenter, utöver MAH, anges på yttre förpackning och/eller 

läkemedelsbehållare anges någon av följande rubriker för att produktintressenterna ska kunna 

särskiljas: 

 

<Innehavare av godkännande för försäljning> 

<Importör> (Endast för parallellimporterade läkemedel.) 

<Innehavare av registrering för försäljning> (Endast för traditionella växtbaserade läkemedel.) 

<Lokal företrädare> eller <Information lämnas av> 

Om plats finns anges rubrik för båda produktintressenterna. Vid platsbrist anges rubrik för 

minst en av produktintressenterna (För parallellimporterade läkemedel, se även nedan). 

• Namn, stad och land (när staden inte ligger i Sverige) är minimikrav för adressuppgifter för 

samtliga produktintressenter. Stad och land anges på svenska. 

• Hänvisning till webb-adress accepteras inte.  

• E-postadress accepteras. 

• För parallellimporterade läkemedel ska även ompackarens och tillverkarens namn och adress 

anges. Istället för tillverkarens namn och adress kan ett relevant koncernbegrepp anges (se 12 

§ Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:XX) om parallellimporterade 

humanläkemedel). Dessa uppgifter föregås av <Ompackare> och <Tillverkare>. 

• Om logotyp för lokal företrädare anges ska även namn och adress till lokal företrädare finnas 

med på ytterförpackningen (Se även 25§).  

 

3 § 13. Numret på godkännandet för försäljning. 

 

• Numret på godkännandet för försäljning föregås av uttrycket ”MTnr:” och placeras på 

förpackningen tillsammans med namn och adress till MAH. 

 

3 § 14. Tillverkningssatsnummer. 

 

• Tillverkningssatsnummer föregås av fastställd förkortning <Sats>, <Batch> eller <Lot>.  

• Tillverkningssatsnummer placeras tillsammans med utgångsdatum på förpackningen. 

• Om <Sats>, <Batch> eller <Lot> tillkommer vid tryck anges det i märkningstext vilken av 

förkortningarna som kommer att användas samt visas på mock-up dess placering på yttre 

förpackning och/eller läkemedelsbehållare. 

 

3 § 15. Nordiskt varunummer. 
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• Nordiskt varunummer anges i det övre högra hörnet på framsidan av den yttre förpackningen. 

• Nordiskt varunummer anges minst en gång i anslutning till läkemedlets namn, på den yttre 

förpackningen eller där yttre förpackning saknas, på läkemedelsbehållaren.  

• Nordiskt varunummer anges med siffrorna grupperade två och två och föregås av ”Vnr” (Vnr 

XX XX XX). 

• För läkemedel som ska beredas före användning t.ex. cytostatika anges varunummer även på 

innerförpackningen.  

• Multipelförpackningar: Det räcker att den yttre förpackningen har varunummer. Om 

varunummer även förekommer på varje delförpackning får detta nummer inte vara detsamma 

som det på den yttre förpackningen, dvs. varje delförpackning får inte ha 

multipelförpackningens varunummer. 

 

3 § 16. En tom yta ska lämnas för apoteksetiketten. 

 

• Hänsyn ska tas till att apoteksetikett kan placeras på förpackningen utan att information döljs. 

T.ex. kan en tom yta sparas för apoteksetiketten. 

 

3 § 17. Receptfria läkemedel ska märkas med orden ”Receptfritt läkemedel”. Receptfria läkemedel 

ska dessutom förses med uppgift om indikationer, normaldoseringar, varningar samt andra 

nödvändiga upplysningar för läkemedlet. 

 

• Receptfria läkemedelsförpackningar ska förses med uppgift om indikation(er) godkända för 

receptfri behandling och vanlig dosering vid dessa indikationer. 

• Indikation anges i märkningstexten såsom angiven i bipacksedeln. I vissa fall kan även 

kortform accepteras. Använd vid behov förtydligande rubriker, t.ex. <Framsida> och 

<Baksida>, i märkningstexten. 

• Indikationen placeras på framsidan av förpackningen. Om läkemedlet har en accepterad 

kortform för indikationen i märkningstexten, t.ex. ”mot halsbränna”, placeras den på 

framsidan av förpackningen. Den fullständiga indikationen placeras då på annan plats på 

förpackningen, lämpligen tillsammans med doseringsanvisningen.  

• Receptfria läkemedelsförpackningar ska förses uppgift om dosering i enlighet med dosering i 

bipacksedeln. Följande anges: 

o Dosering (samt eventuella åldersintervall) 

o Maximal behandlingstid utan läkarkontakt 

o Maximal dos: inkludera det som är relevant för produkten: maximal dygnsdos, maximal 

dos för vid-behovsdosering och doseringsintervall 

• Särskilda varningar och upplysningar ska anges på den yttre förpackningen eftersom 

läkemedlet ofta inhandlas utan läkarordination. En sådan varning kan t.ex. vara att gravida 

och/eller ammande kvinnor inte ska använda läkemedlet.  

• För receptfria läkemedel ska ”Receptfritt läkemedel” anges i märkningstext och på 

läkemedelsförpackningarna.  

• För receptfria läkemedel finns det, för vissa substanser, OTC-substansrapporter publicerade på 

Läkemedelsverkets webbplats (ref. 5). OTC-substansrapporten sammanfattar den information 

som bör finnas med i bipacksedel/märkning för ett läkemedel som godkänns som OTC, 

inklusive förpackningsstorlekar godkända för OTC. 

• För de substanser som saknar OTC-substansrapport kan ytterligare varningar behövas i 

enlighet med bipacksedel. Följande text är exempel på standardtext som används för en 

läkemedelsgrupp: 
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NSAID: <Om du försöker bli eller är gravid ska X undvikas och endast användas efter läkares 

ordination. Mer information finns i bipacksedeln.>  

<Ska inte användas om du har eller har haft magsår eller om du är överkänslig mot 

acetylsalicylsyra. Har du astma bör du rådfråga läkare innan du använder X.> 

• För traditionella växtbaserade läkemedel ska följande anges: 

<Traditionellt växtbaserat läkemedel använt {indikation}. 

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet 

av långvarig användning.> 

<Rådgör med läkare om symtomen kvarstår under användningen av läkemedlet eller om 

biverkningar som inte nämns i bipacksedeln uppträder.> 

• Terapeutisk indikation för receptfria växtbaserade läkemedel anges enligt följande:  

<Växtbaserat läkemedel {indikation}.> 

 

3 § 18. Naturläkemedel ska märkas med ordet "Naturläkemedel". I övrigt gäller samma krav som för 

receptfria läkemedel enligt punkt 17. 

 

• Produkter som godkänts som naturläkemedel ska märkas <Naturläkemedel> på framsidan av 

förpackningen.  

 

3 § 19. Medicinska gasbehållare ska vara märkta med texten. ”Endast för medicinskt bruk”. Märkning 
som är läkemedelsanknuten ska vara tydligt åtskild från övrig information.  

 

• Märkningsetikett på gasbehållare kan innehålla både läkemedelsanknuten information och 

information specifik för gasbehållare och gaser under tryck. Icke-läkemedelsanknuten 

information baserad på annan myndighets krav granskas inte specifikt av Läkemedelsverket. 

• I övrigt hänvisas till gällande regler avseende märkning och tillhörande informationstexter för 

gasbehållare och gaser under tryck vid utformning av märkning, se t.ex. föreskrifter utfärdade 

av Arbetsmiljöverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

 

3 § 20. Samtliga läkemedel, som anges i 6 § första stycket och 7 § första stycket ska förses med 

säkerhetsdetaljer för att partihandlare och personer som har behörighet eller tillstånd att lämna ut 

läkemedel till allmänheten ska kunna kontrollera läkemedlets äkthet, identifiera enskilda 

läkemedelsförpackningar samt kontrollera om den yttre förpackningen har manipulerats. 

 

- 

 

Krav avseende uppgifter på yttre förpackning och läkemedelsbehållare enligt andra föreskrifter 

12 § 2. HSLF-FS 2021:XX. Om det parallellimporterade humanläkemedlet i något avseende avviker 

från det direktimporterade humanläkemedlet ska ytterförpackningen märkas med text som upplyser 

om detta. 

 

 

Kommenterad [MPA1]: Till läsare av remissen: 

Denna text kommer från 12 § 2 Läkemedelsverkets förslag till 
föreskrifter (HSLF-FS 2021:XX) om parallellimporterade 

humanläkemedel, som för närvarande remitteras (se dnr. 3.1.1-2021-

052021). 
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Undantag från kraven i 2 § för uppgifter på läkemedelsbehållare i form av blister och andra små 

läkemedelsbehållare 

4 § Följande uppgifter ska minst förekomma på läkemedelsbehållare i form av blister som är 

placerade i yttre förpackningar som motsvarar kraven i 3 §:  

- läkemedlets namn enligt 3 § 1,  

- namn på innehavaren av godkännandet för försäljning,  

- utgångsdatum,  
- tillverkningssatsnummer. 

 

 

• Med läkemedlets namn enligt 3 § 1 avses läkemedlets namn åtföljt av styrka, läkemedelsform 

och aktiv substans. Aktiv substans behöver inte anges om läkemedlet innehåller fyra eller fler 

aktiva substanser. Aktiv substans kan utelämnas för generiskt namn vid platsbrist. 

• Inför godkännande ska blistrets utformning dvs. antal tabletter och hur de är placerade på 

blistret markeras på mock-up. Detta för att möjliggöra kontroll av att läkemedlets namn och 

styrka samt läkemedelsform (om relevant) är läsligt även när endast en tablett (oavsett vilken) 

återstår i blistret. 

• För läkemedel som är godkända med endosblister ska blistret märkas med läkemedlets namn, 

styrka, läkemedelsform, aktiv(a) substans(er), utgångsdatum och tillverkningssatsnummer på 

varje avskiljbar enhet för en säker spårbarhet. Namn på MAH ska förekomma på blistret minst 

en gång, men behöver inte anges på varje avskiljbar enhet. För parallellimporterade läkemedel 

ska namn på parallellimportören anges på varje avskiljbar enhet för att säkerställa spårbarhet, 

se 12 § HSLF-FS 2021:XX.  

• Perforerade blister utformas som vanliga blister men kan med fördel utformas som 

endosblister.  

• Namn på innehavaren av godkännandet för försäljning kan på förpackningen ersättas med 

logotyp om MAH-namnet framgår av logotypen 

 

 

5 § Följande information ska minst förekomma på läkemedelsbehållare som är alltför små för att 

rymma alla de uppgifter som anges i 3 §:  

- läkemedlets namn enligt 3 § 1 och vid behov administreringsväg,  

- administreringssätt,  

- utgångsdatum,  

- tillverkningssatsnummer,  

- mängdangivelse uttryckt i vikt, volym eller per enhet. 

 

• Denna paragraf tillämpas på läkemedelsbehållare som är alltför små för att rymma alla de 

uppgifter som anges i 3 § om det finns en fullständigt märkt ytterförpackning. 

• Med läkemedlets namn enligt 3 § 1 avses läkemedlets namn åtföljt av styrka, läkemedelsform 

och aktiv substans. Aktiv substans behöver inte anges om läkemedlet innehåller fyra eller fler 

aktiva substanser. 

• För parallellimporterade läkemedel ska namn på parallellimportören anges för att säkerställa 

spårbarhet, se 12 § HSLF-FS 2021:XX. 

• För läkemedel som ska beredas före användning, t.ex. cytostatika, anges varunummer även på 

innerförpackningen. 
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Säkerhetsdetaljer 

6 § Receptbelagda humanläkemedel ska förses med säkerhetsdetaljer. Det gäller dock inte radioaktiva 

läkemedel eller läkemedel som förtecknas i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 

2016/161.  

 Om det behövs av patientsäkerhetsskäl får receptbelagda läkemedel som förtecknas i bilaga I samt 

radioaktiva läkemedel dock förses med en säkerhetsförsegling som gör det möjligt att kontrollera om 

en läkemedelsförpackning har brutits. 

- 

7 § Receptfria humanläkemedel ska förses med säkerhetsdetaljer endast om de innehåller någon av de 

aktiva substanser eller ingår i någon av de produktkategorier som förtecknas i bilaga II till 

kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161. 

 Om det behövs av patientsäkerhetsskäl får receptfria läkemedel som inte förtecknas i bilaga II dock 

förses med en säkerhetsförsegling som gör det möjligt att kontrollera om en läkemedelsförpackning 

har brutits. 

• Receptfria läkemedel som varit utsatta för förfalskning ska vara försedda med 

säkerhetsdetaljer (säkerhetsförslutning och unik identitetsbeteckning). För att begränsa risken 

för att förfalskade läkemedel kommer in i den lagliga försörjningskedjan ska sådana 

läkemedel inte säljas utanför apotek. 

 

8 § Innehavaren av godkännandet för försäljning ska till Läkemedelsverket anmäla om 

läkemedelsförpackningen ska vara försedd med säkerhetsförsegling enligt 6 § andra stycket eller 7 § 

andra stycket. 

- 

9 § Förpackningar försedda med säkerhetsdetaljer enligt 6 § får också innehålla annan information än 

den unika identitetsbeteckningen i den tvådimensionella streckkoden om övriga krav i dessa 

föreskrifter är uppfyllda. 

• Exempel på annan information kan vara sådant som nu nås via en separat QR-kod på 

förpackningen, t.ex. bruksanvisning, bipacksedel etc. 

 

Punktskrift 

10 § Läkemedlets namn ska anges i punktskrift på den yttre förpackningen. Om samma läkemedel 

finns i flera styrkor ska även styrkan anges i punktskrift.  

 

• Läkemedlets namn (och, om flera styrkor finns, även styrka) ska anges i punktskrift på den 

yttre förpackningen eller där yttre förpackning saknas, på läkemedelsbehållaren. 

• Punktskriftsnämndens rekommendationer för märkning av läkemedel följs. 

• Om styrkan anges är det önskvärt att, om plats medger, även enhet anges i punktskrift. 

Använd Euro-Braille för skiljetecken (så som i mg/ml).  

• Om ett läkemedel har samma namn men finns i olika läkemedelsformer är det önskvärt att 

även läkemedelsformen anges i punktskrift. Vedertagen förkortning av läkemedelsform 

accepteras. 

• På mock-up anges placering av punktskrift samt en översättning av punktskriften.  
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• Det är företagets ansvar att punktskriften är korrekt. 

• Punktskriften placeras så att läsbarheten av annan text inte försämras. 

• För läkemedelsförpackningar som inte hanteras av patient krävs inte punktskrift.  

 

Symboler och bildframställningar 

11 § Märkningen på den yttre förpackningen, läkemedelsbehållaren eller bipacksedeln får inte omfatta 
upplysningar, symboler eller bildframställningar som har ett reklammässigt innehåll. Undantag utgör 
angivelse av logotyp för innehavaren av försäljningstillstånd. Den yttre förpackningen och bipacksedeln 
får dock innehålla symboler eller bildframställningar som är avsedda att förtydliga viss information som 
avses i 3 och 17 §§ och annan information som är förenlig med sammanfattningen av produktens 

egenskaper och som är till nytta för patienten. 

 

• Symboler, upplysningar och/eller bilder får inte vara av reklamkaraktär.  

• Symboler, färger och/eller bilder får inte vara dominerande i förhållande till 

informationstexten på förpackningen och får inte heller störa den text som är tryckt på 

förpackningen. 

• Symboler och bilder som är avsedda att förtydliga information kan eventuellt få förekomma 

på förpackningar, framför allt om risk för felanvändning föreligger. Informationen ska då även 

gå att återfinna i bipacksedel, märkningstext och produktresumé. 

• Inga bilder på olika organ för att förtydliga användningsområdet får förekomma på 

förpackningar för receptbelagda läkemedel. 

• Om läkemedelsformen avbildas ska bilden vara i naturlig storlek.  

• Logotyp för MAH och den lokala företrädaren, får förekomma på förpackningen och på tryckt 

bipacksedel. 

• Logotypen får inte vara dominerande på förpackningen.  

• En förutsättning för att logotypen ska accepteras är dock att företaget (namn och adress) också 

anges i klartext. 

• För parallellimporterade läkemedel kan tillverkarens logotyp accepteras.  

Generella krav på märkningen 

12 §   Märkningen på den yttre förpackningen och läkemedelsbehållaren ska vara skriven på svenska. 

Märkningen kan dock skrivas på flera språk under förutsättning att den information som lämnas är 

densamma på samtliga språk som används. 

Märkningen av den yttre förpackningen och läkemedelsbehållaren ska vara lätt läsbar, lättförståelig 

och beständig. Viss del av märkningen ska utformas särskilt tydligt och ges en framträdande plats. Det 

gäller sådana upplysningar som läkemedlets namn enligt 3 § 1, förvarings- och bruksanvisningar samt 

varningar, vilka är viktiga för att användaren ska kunna använda läkemedlet på rätt sätt. Det är 

väsentligt att märkningen utformas på sådant sätt att läkemedlet kan hanteras inom hälso- och 

sjukvården och utlämnas från apoteket utan risk för förväxlingar. 

Innehavaren av godkännandet för försäljning ska se till att märkningen är vetenskapligt uppdaterad, 

inbegripet de slutsatser av bedömningen och de rekommendationer som offentliggjorts i den 

webbportal för europeiska läkemedel som avses i artikel 26 i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för 

godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om 

inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet . 

• Namn, styrka, läkemedelsform och aktiv substans ges en framträdande plats på förpackningen. 

• Namn, styrka, läkemedelsform, aktiv substans, förpackningsstorlek och varunummer placeras 

inom samma synfält på framsidan av förpackningen. 
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• Förpackningsstorlek placeras i övre vänstra hörnet på framsidan av förpackningen. 

• Nordiskt varunummer placeras i övre högra hörnet på framsidan av förpackningen. 

• Förpackningen utformas på sådant sätt att risken för förväxlingar minimeras.  

• Om det finns flera läkemedel med samma läkemedelsnamn, t.ex. olika läkemedelsformer eller 

parallellimporterade läkemedel, särskiljs dessa med hjälp av olika färger och/eller 

förpackningsdesign. 

• Olika styrkor av ett läkemedel ska särskiljas tydligt. Särskiljningen görs förslagsvis med hjälp 

av färgmarkering av styrkan på förpackningen. Om samma styrka av injektions-

/infusionsläkemedel finns i olika totalmängd i en enskild behållare (X ml=Y mg) särskiljs 

även totalmängden med hjälp av olika färgmarkering. För parallellimporterade läkemedel 

anges eventuell färgmarkering i enlighet med det direktimporterade läkemedlets 

färgmarkering. 

• Texten ska vara lättläst, även för personer med nedsatt syn, och anges med tydligt och lättläst 

typsnitt. 

• Undvik att skriva ord med endast versaler eftersom det kan försämra läsbarheten. Användning 

av gemener rekommenderas.  

• Kontrasten mellan text och bakgrund ska vara hög.  

• Text/information, som hör ihop anges tillsammans på förpackningen och mot en enhetlig 

bakgrund. 

• All text på samma panel placeras i samma riktning (horisontellt eller vertikalt) på den yttre 

förpackningen och/eller läkemedelsbehållaren. (Gäller inte punktskrift.) 

• Siffror angivna på den yttre förpackningen och/eller läkemedelsbehållaren anges tillsammans 

med enhet, t.ex. 1 injektionsflaska, 1 ml, 1 dos.  

• Om märkningen består av utvikbar etikett, t.ex. utvikbar bipacksedel, ska etiketten som sitter 

direkt på förpackningen (under den utvikbara etiketten) vara identisk med framsidan på den 

utvikbara etiketten. 

• Flera språk på förpackningen kan accepteras om utrymme finns och läsbarheten inte 

försämras. 

• På flerspråkiga förpackningar är det företagets ansvar att informationen på samtliga språk är 

identisk. 

• För parallellimporterade läkemedel kan det i vissa fall vara tillåtet att använda samma 

förpackningsmaterial som i utförsellandet och märka om förpackningsmaterialet så att kraven 

i HSLF-FS 2021:XX  uppfylls. Utländsk text kan i dessa fall accepteras om den inte strider 

mot den del av texten som anges på svenska, se 12 § HSLF-FS 2021:XX. 

• För vaccin anges indikationen på förpackningen enligt följande: <Vaccin mot…>.   

 

Undantag avseende krav på märkningen  

13 § Om läkemedlet inte ska lämnas ut direkt till patient eller om det föreligger allvarliga problem 

beträffande tillgången till läkemedlet får det, om det är nödvändigt för att skydda människors hälsa, 

undantas från kravet att märkningen ska innehålla de uppgifter som anges i 3 §. Likaså får läkemedlet 

undantas från kravet i 12 § att märkningen ska vara skriven på svenska.  

Ansökan om undantag från krav enligt första stycket ska göras till Läkemedelsverket. (LVFS 2012:17) 

- 

Radioaktiva läkemedel  

14 §   Den yttre förpackningen och läkemedelsbehållaren som innehåller radionuklider ska märkas i 

enlighet med föreskrifterna för säker transport av radioaktiva material, Regulations for the Safe 

Transport of Radioactive Material 2018 Edition, som fastställts av det internat-ionella 

atomenergiorganet i International Atomic Energy Agency safety standards series No. SSR-6 (Rev.1). 

Märkningen på skyddsavskärmningen ska innefatta de uppgifter som nämns i 3 §. Dessutom ska 

märkningen på skyddsavskärmning-en innehålla en fullständig förklaring av de kodbeteckningar som 

används på ampullen. Om det är nödvändigt ska även mängden ra-dioaktivitet per dos/ampull och 

antalet kapslar, eller för vätskor, antalet milliliter i behållaren, anges med tid och datum.  

Kommenterad [MPA2]: Till läsare av remissen: 

Denna text kommer från 12 § 2 Läkemedelsverkets förslag till 

föreskrifter (HSLF-FS 2021:XX) om parallellimporterade 
humanläkemedel, som för närvarande remitteras (se dnr. 3.1.1-2021-

052021). 
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För radioaktiva läkemedel ska injektionsflaska/ampull märkas med namn och kod för läkemedlet, 

inkluderande namn eller kemisk symbol för aktuell radionuklid, tillverkningssatsnummer, utgångsda-

tum, den internationella symbolen för radioaktivitet, tillverkarens namn och adress samt mängden 

radioaktivitet.  

Dosdispenserade läkemedel 

15 § Förpackningar som tillhandahålls för apotekens dosdispensering och som uteslutande används i 

detta sammanhang behöver inte ha samma fullständiga märkning som krävs för andra läkemedel i 

enlighet med denna författning. 

 

• Förpackningar som endast är avsedda för att användas för dosdispensering behöver inte förses 

med information som riktar sig direkt till patienten. Dessa förpackningar märks med texten 

”Endast för dosdispensering”. Detta anges på förpackningen även om texten inte finns med i 

godkänd märkningstext. 

• Följande information kan utelämnas:  

o Administreringssätt och administreringsväg 

o ”Läs bipacksedeln före användning”  

o ”Se bipacksedeln för ytterligare information”  

o  ”Förvaras utom syn- och räckhåll för barn”  

o Information i punktskrift 

• Förvaringsanvisningar samt deklaration över aktiva substanser och hjälpämnen anges på 

samma sätt som på förpackningar som inte är avsedda för dosdispensering. 

• I de fall förpackningsstorlekar avsedda endast för dosdispensering inkluderas i 

märkningstexten görs ingen separat märkningstext för dessa. Istället kan ”Endast för 

dosdispensering” inkluderas efter förpackningsstorleken i avsnitt 4 i märkningstexten. 

• Förpackningar för dosdispensering är inte undantagna kraven för säkerhetsdetaljer. 

  

16 § Vad som föreskrivs i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:9) om maskinell 

dosverksamhet ska tillämpas vid märkning av förpackningar för dosdispenserat läkemedel. 

- 
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Bipacksedel för humanläkemedel  
 

 

Bipacksedelns innehåll  

17 § Förpackningen ska innehålla användarinformation i form av bipacksedel, eller om plats finns, 

som text på den yttre förpackningen eller läkemedelsbehållaren. Texten får dock i det senare fallet 

inte inskränka läsbarheten av de upplysningar som i övrigt ska finnas på förpackningen.  

  Bipacksedeln ska utformas i enlighet med produktresumén och uppställas som anges nedan och i 

angiven ordningsföljd: 

 

• Underrubriker där relevant information saknas kan strykas. Dock ska underrubrikerna 

”Graviditet och amning” samt ”Körförmåga och användning av maskiner” finnas med 

och innehålla information i enlighet med SmPC. 

 

17 § 1. För identifiering av läkemedlet: 

a) Läkemedlets namn åtföljt av läkemedlets styrka och läkemedelsformen, i förekommande fall 

med angivande av om läkemedlet är avsett för spädbarn, barn eller vuxna. Den gängse 

benämningen ska anges om läkemedlet endast innehåller en aktiv substans och om dess namn är 

ett fantasinamn. 

 

• Användning av versaler i hela namnet (och även annan text i bipacksedeln) bör undvikas för 

bättre läsbarhet. Om produktnamnet är godkänt i versaler kan produktnamnet skrivas med 

versaler i bipacksedelns rubrik, men skrivs med gemener i övrig text. 

• Om kortform för läkemedelsformen används i märkningen (t.ex. ”tablett” för ”filmdragerad 

tablett”), anges denna även i bipacksedeln i avsnitt 6 (och i SmPC avsnitt 3). För accepterade 

kortformer se EDQM Standard Terms (ref. 3). 

• Ange aktiv substans, inklusive den första bokstaven, med gemener. 

• Ange den aktiva substansen så att det motsvarar styrkan som anges direkt efter läkemedlets 

namn. Observera att även om den/de aktiva substansen/substanserna står i anslutning till 

läkemedlets namn ska den/de dessutom alltid anges i deklarationen (se 13 § 6d) 

o Exempel 1. Om läkemedlet har styrkan 8 mg och innehåller buprenorfinhydroklorid 

8,64 mg motsvarande buprenorfin 8 mg så är det buprenorfin som ska anges i 

anslutning till läkemedlets namn.  

o Exempel 2. Om läkemedlet har styrkan 20 mg och innehåller 20 mg 

omeprazolhydroklorid motsvarande 19,52 mg omeprazol så är det 

omeprazolhydroklorid som ska anges i anslutning till läkemedlets namn. 

 

17 § 1. 

 b) Farmakoterapeutisk grupp eller verkningssätt uttryckt på ett för patienten lättbegripligt sätt. 

 

• Ange läkemedlets positiva effekt(er), på ett sakligt och balanserat sätt.  

o Exempel 1. X minskar hiv-1 i din kropp och detta stärker ditt immunsystem (din 

kropps naturliga försvar) och minskar risken att utveckla sjukdomar förknippade med 

hiv-infektion. 
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o Exempel 2. Upprepade blodtransfusioner kan ge upphov till en ansamling av 

överskottsjärn. Det beror på att blod innehåller järn samt att din kropp inte har något 

naturligt sätt att avlägsna det järnöverskott du får genom dina blodtransfusioner. Med 

tiden kan järnöverskottet skada viktiga organ, t.ex. levern och hjärtat. Läkemedel som 

kallas järnkelatkomplexbildare används för att avlägsna järnöverskottet och minska 

risken för att det ska orsaka organskada.  

o Exempel 3. X hör till en grupp läkemedel som kallas antidepressiva och du har fått 

detta läkemedel för att behandla din depression. X minskar depressiva symtom, 

inklusive nedstämdhet, inre spänning (känsla av oro), sömnstörningar (minskad 

sömn), minskad aptit, koncentrationssvårigheter, känsla av värdelöshet, förlust av 

intresse för favoritaktiviteter och känsla av att vara långsam. 

o Exempel 4. X utvidgar blodkärlen och minskar på så sätt belastningen på hjärtat och 

hjärtats syrebehov. 

 

17 § 2. För läkemedel som är upptagna i den förteckning som avses i artikel 23 i Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nr 726/2004 ska följande text införas: ”Detta läkemedel är föremål för 

utökad övervakning”. Informationen ska föregås av den svarta symbol som avses i artikel 23 i 

förordningen och följas av en lämplig standardiserad förklaring.  

 

• Symbolen  och en standardiserad förklaring återfinns i QRD-mallen (ref. 1, se även ref. 6). 

 

17 § 3. Terapeutiska indikationer. 

 

• Läkemedel som både har förpackningar som får säljas receptfritt och förpackningar som är 

receptbelagda bör ha separata bipacksedlar. Indikation kan vara snävare för ett receptfritt 

läkemedel. Receptfria läkemedel bör ha separata bipacksedlar för olika styrkor för att undvika 

risk för feldosering. 

• Ange följande text om det finns ett redan godkänt läkemedel med samma aktiva substans 

(Blue Box) (ref. 2):  

<{Aktiv substans} som finns i {Produktnamn} kan också vara godkänd för att behandla andra 

<sjukdomar> <tillstånd> som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- 

eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras 

instruktion.>  

• Blue box-koncept för bipacksedel gäller ej för central procedur. 

• Terapeutisk indikation för växtbaserade läkemedel anges enligt följande:  

<{Växtbaserat läkemedel {indikation}.> 

Terapeutisk indikation för traditionella växtbaserade läkemedel anges enligt följande:  

<{Traditionellt växtbaserat läkemedel använt {indikation}. 

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet 

av långvarig användning}.> (Se även 12 a §) 

 

17 § 4. En förteckning med den information som behövs innan läkemedlet intas, nämligen 

    a) kontraindikationer, 

 

• Ange samtliga kontraindikationer.  
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• Förklara varför man inte ska ta läkemedlet vid vissa tillstånd t.ex. ”Kan öka risken för 

hjärtsvikt.” 

 

17 § 4. 

b) relevanta försiktighetsåtgärder vid användningen, 

 

• Förtydliga hur man gör för att vara försiktig, t.ex. ”Ta inte fler tabletter än rekommenderad 

dos.”. Förklara varför, t.ex. ”Du får inte bättre smärtlindring men risken för biverkningar 

ökar.” 

 

17 § 4.  

c) interaktioner med andra läkemedel och andra typer av interaktioner (t.ex. med alkohol, tobak och 

livsmedel) som kan påverka läkemedlets effekt, 

 

• Använd förslagsvis följande uppställning av texten. ”X kan påverka eller påverkas av vissa 

läkemedel som innehåller följande aktiva substanser: ” Denna mening åtföljs därefter i 

punktform av de olika substanserna. Ange terapeutiskt användningsområde som förklaringar 

till substanserna, t.ex. ”erytromycin (används mot infektioner)”, och/eller läkemedelsgrupp, 

t.ex. ”erytromycin (antibiotikum)”. Det spelar ingen roll om förklaringen eller substansen står 

inom parentes men var konsekvent.  

Om antalet läkemedel med kontraindicerad samtidig behandling är stort, kan en hänvisning till 

avsnittet med kontraindikationer vara lämpligare än att upprepa informationen såsom 

exemplifieras ovan. 

• Förklara, i de fall det är till hjälp för användaren, varför man inte ska kombinera med andra 

läkemedel, t.ex. ”Kan öka risken för biverkningar.” ”Effekten av X kan öka/minska om…” 

”Effekten av {det andra läkemedlet} kan öka/minska om…”. 

• Om det finns skäl, ange även tidsintervall mellan intag av olika läkemedel. 

• Interaktioner med substanser som inte finns registrerade i Sverige kan ändå anges. Dessa kan 

vara vanligt förekommande licensläkemedel eller komma ifråga när läkemedel införskaffas 

utomlands. 

• Den tidigare benämningen av naturläkemedel bör ersättas med: 

1. Vid allmän syftning ersätts ”naturläkemedel” med ”(traditionella) växtbaserade läkemedel 

och naturläkemedel”, t.ex. ”Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen 

har tagit andra läkemedel, inklusive (traditionella) växtbaserade läkemedel och 

naturläkemedel.” 

2. Vid specifik syftning på t.ex. johannesört ersätts ”naturläkemedel som innehåller 

johannesört” med ”(traditionella) växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört” 

• Förklara varför man inte ska kombinera medicineringen med viss mat/dryck, t.ex. 

grapefruktjuice, annan sur fruktjuice, mjölk. Om det finns skäl, ange även tidsintervall i 

förhållande till den mat/dryck som läkemedlet interagerar med. 

• Informera i förekommande fall om kombination med alkohol. Förklara varför kombinationen 

är olämplig (ökad risk för biverkningar, interaktion, olämpligt i samband med viss sjukdom 

etc.). 

 

17 § 4. 

 d) särskilda varningar. 



Läkemedelsverket 

 

21 

 

• Nedan anges några exempel på standardtexter att använda för vissa substanser eller 

läkemedelsgrupper. Observera att detta inte är en heltäckande lista över varningar: 

Acetylsalicylsyra:  

<Läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra ska inte ges till personer under 18 år med feber 

utan att läkare tillfrågats beroende på risken för uppkomst av Reyes syndrom, ett sällsynt men 

allvarligt sjukdomstillstånd.> 

Cytostatika: 

<Om <tabletten> <kapseln> går sönder eller löses upp; tvätta händerna omsorgsfullt med 

vatten.> 

NSAID:  

<Ska inte användas om du har eller har haft magsår eller om du är överkänslig mot 

acetylsalicylsyra. Har du astma bör du rådfråga läkare innan du använder X.> 

Paracetamol:  

<Använd inte X utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och 

använd inte heller X tillsammans med alkohol. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom 

tillägg av X. Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska 

du inte använda X utan att först tala med läkare eller apotekspersonal. Ta aldrig mer X än vad 

som står under doseringsanvisningarna. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre 

smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på 

leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar 

läkare omedelbart om du har tagit för stor dos, även om du mår bra.> 

<Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.> 

Den sista meningen ersätter standardtexten <Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.>. 

Bensoylperoxidprodukter och tretinoin: 

<Undvik solning, även i solarier vid behandling med detta läkemedel.> 

Steroider till utvärtes bruk: 

<Undvik att få <läkemedlet> <salvan> <X> i ögonen.> 

 

17 § 4. Förteckningen ska 

i) ta hänsyn till vissa användarkategorier (t.ex. barn, gravida kvinnor eller ammande mödrar, äldre 

människor, patienter med särskilda sjukdomstillstånd), 

 

• All information enligt SmPC ska avspeglas här. Det är inte tillräckligt att hänvisa till 

läkarkontakt. Om preventivmedel rekommenderas ska det även stå att patienten ska diskutera 

sitt val av preventivmedel med sin läkare. 

• I de fall läkemedlet (t.ex. NSAID/acetylsalicylsyra) är kontraindicerat under sista trimestern 

och läkemedlet kan användas med försiktighet under resten av graviditeten, ange följande text. 

<Gravida kvinnor ska inte använda X under de sista tre månaderna av graviditeten. Intag av X 

ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del 

av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination>.  
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• Det ska framgå tydligt om man får eller inte får använda läkemedlet när man är gravid eller 

ammar. 

• Standardmeningen om graviditet ska endast användas när den är relevant.  

Exempel på när meningen inte bör användas: 

o Läkemedel som endast är avsedda för barn. 

o Läkemedel som strikt inte ska användas vid graviditet och amning. 

o Läkemedel som kan användas vid graviditet och amning utan restriktioner. 

 

• Om läkemedlet påverkar fertilitet, ska detta anges (ex. cytostatika). Om ingen påverkan/ej 

studerat anges ingenting. 

• I de fall läkemedlet kan påverka fertilitet och manlig/kvinnlig reproduktion, ersätt termerna 

t.ex. med ”möjlighet att få barn”. 

Avsnittet ”Graviditet amning och fertilitet” kan uppfattas som irrelevant för män eller för 

kvinnor som inte planerar graviditet. Det kan behövas ytterligare underrubriker som t.ex.   

<Preventivmedel för <män> <och> <kvinnor>> 

<Fertilitet för <män> <och> <kvinnor>> 

<Män:> 

<Kvinnor:> 

<Om du planerar att skaffa barn> 

• Information gällande preventivmedel (t.ex. krav på multipla skydd inklusive minst en 

barriärmetod) bör anges t.ex. i avsnittet för särskilda varningar.   

 

17 § 4  

ii) ange om förmågan att framföra fordon eller använda maskiner påverkas eller inte, 

 

• Följande typ av meningar kan användas. 

<Kör inte bil eller annat fordon därför att…>  

<Använd inte verktyg eller maskiner därför att…> 

• Inkludera eventuella biverkningar från SmPC som kan påverka förmågan att framföra fordon 

eller använda maskiner. Exempel på sådana biverkningar är trötthet, yrsel och synstörningar. 

Observera att även om det finns studier som visar att läkemedlet har liten eller ingen påverkan 

på körförmågan, kan kompletterande information om sjukdomssymtom och biverkningar vara 

av värde i både SmPC och bipacksedeln. 

• Inkludera följande text (Blue Box) för de flesta läkemedel (ref. 2).  

<Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller 

utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din 

förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller 

biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför 

all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller 

apotekspersonal om du är osäker.> 

o Undantag från införandet av Blue Box-texten kan göras för de läkemedel som på 

motsvarande avsnitt i SmPC innehåller information om att läkemedlet har ingen eller 

försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Undantaget 

gäller även för vissa typer av läkemedel som Blue Box-texten inte anses vara relevant 

för, så som t.ex. vitaminpreparat, mjukgörande medel och salvor.  
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o Observera att om SmPC och bipacksedel innehåller biverkningar som kan påverka 

förmågan att framföra fordon etc. ska Blue Box-texten införas i bipacksedeln, även 

om SmPC innehåller informationen att läkemedlet har ingen eller försumbar effekt på 

förmågan att framföra fordon och använda maskiner. 

• Blue box-koncept för bipacksedel gäller ej för central procedur. Däremot kan gärna 

informationen som sådan användas. 

 

17 § 4. 

 iii) ange de hjälpämnen som det är viktigt att känna till för en säker och effektiv användning av 

läkemedlet och som upptas i de detaljerade anvisningar som offentliggjorts av Europeiska 

kommissionen. 

 

• På EMA:s webbplats finns riktlinjens annex med översättningar till respektive språk: 

Excipients in the label and package leaflet of medicinal products for human use (ref. 7). Det 

finns även dokument med bakgrundsinformation och frågor och svar.  

 

17 § 5. De sedvanliga instruktioner som behövs för en korrekt användning, särskilt 

a) dosering, 

b) administreringssätt och vid behov administreringsväg, 

c) hur ofta läkemedlet ska administreras, vid behov med angivande av lämplig tid när läkemedlet 

kan eller måste administreras, 

 

a) Ange hur patienten/hälso- och sjukvårdspersonal ska dosera och administrera läkemedlet. Vid 

lång eller komplicerad dosering kan man exempelvis skriva ”Läkaren kommer att avgöra 

vilken dos som är lämplig för dig”. 

Information om hur läkemedlet ska tas (t.ex. med eller utan mat/dryck) anges. Om det finns 

skäl, ange även tidsintervall i förhållande till mat/dryck (se även 17 § 4 c)   

b) Ange administreringsväg på ett sätt som är lätt att förstå för patienter. Följande typ av 

meningar kan användas. 

o <Svälj <läkemedelsformen> <X> med ett glas <vätska> <vatten>.>  

I förekommande fall kombinerat med <Får inte tuggas eller krossas.> Efterföljande 

förklaring bör ingå.  

o Inkludera relevanta instruktioner t.ex. <tuggas>, <omskakas>, <ska spädas>, <löses i 

ett glas <vätska> <vatten>>. Specificera lämplig vätska ifall inte vatten anges.  

o Komplettera eventuellt med bilder. Utförlig bruksanvisning kan placeras sist i 

bipacksedeln. Man bör då skriva in en hänvisning under administreringsavsnittet. 

Bipacksedel och bruksanvisning ska vara bifogade som en sammanhållen enhet. De 

får inte delas upp i två separata delar (ark/häfte) i förpackningen. Om förpackningen 

är flerspråkig kan ett språk anges per enhet. 

Bruksansvisningen kan vara ”avrivbar”. 

o Översätt icke-patientvänliga administreringssätt med en mer patientvänlig 

översättning. Exempelvis enligt tabell nedan:  
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Standard term Patientvänligt uttryck 

Oral användning Ska sväljas  

(kan utelämnas helt för tabletter och kapslar) 

Kutan/transdermal användning  

(t.ex. krämer, geler, salvor) 

För användning på huden 

Transdermal användning (plåster) Fästes på huden 

Okulär användning För användning i ögat 

Nasal användning För användning i näsan 

Användning för inhalation För inhalation 

 

För mer komplicerade läkemedelsformer, komplettera med en beskrivning av 

läkemedelsformen med förtydligande information t.ex.   

o Tabletter med modifierad frisättning: Tabletterna är utformade så att det verksamma 

ämnet finns i två lager. Från det ena lagret frisätts det verksamma ämnet snabbt och 

från det andra sker frisättningen stegvis under lång tid. På så sätt har läkemedlet både 

en snabb och långvarig verkan.  

o Oral suspension/lösning: viktigt att det framgår att det är vätska som ska sväljas. 

o Munsönderfallande tablett: Löser upp sig i munnen. 

Andra upplysningar av värde för användaren kan anges, t.ex. <munnen bör sköljas efter varje 

inhalation>, <kan färga hud, hår och kläder>, <kan färga urinen/avföringen>, <kan missfärga 

mjuka kontaktlinser>.  

Hanteringsanvisning som riktar sig till sjukvårdspersonal placeras sist i bipacksedeln.  

Informationen bör i huvudsak omfatta beredningsanvisningar, förvaringsanvisningar (även 

efter beredning), hållbarhet, eventuella skyddsföreskrifter för personalen samt t.ex. varningar 

om reaktioner som kan uppstå vid administreringen. 

c) - 

 

17 § 5.  

samt, när så är lämpligt beroende på läkemedlets art: 

d) behandlingstidens längd, om denna bör begränsas, 

e) vilka åtgärder som ska vidtas i händelse av överdosering (t.ex. symtom, akuta åtgärder), 

f) vad som bör göras när en eller flera doser inte har intagits, 

g) om så är nödvändigt, uppgift om risker vid utsättning,  

h) en särskild rekommendation att vid behov rådfråga läkare eller farmaceut för att få närmare 

information om hur läkemedlet ska användas. 

 

d) Om möjligt, ange hur länge medicineringen ska pågå (kort kur/långtidsbehandling).  



Läkemedelsverket 

 

25 

Infoga en uppmaning att kontakta läkare om förväntad effekt inte uppnås, om relevant. 

Specificera vad förväntad effekt innebär, eller vilka symtom patienten ska vara uppmärksam 

på.  

 

e) Inkludera nedanstående mening i avsnittet (Blue Box) (ref. 2).  

”Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av 

misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för 

bedömning av risken samt rådgivning.”  

 

För sjukhusprodukter behöver denna ”blue box”-text ofta omformuleras eller uteslutas. 

Då det gäller en översättning från engelska kan det vara nödvändigt att omformulera/anpassa 

texten i detta stycke för att undvika upprepningar i den svenska texten. 

 

Blue box-koncept för bipacksedel gäller ej för central procedur. 

 

f) Ge exempel på hur man kan gå tillväga om man missat att ta en dos som ordinerats att intas 

t.ex. i samband med måltid eller vid sänggåendet. 

 

Ange även tidsintervall som är aktuella för olika åtgärder, t.ex. efter vilken tid dosen ska 

hoppas över helt. 

 

g) Ange symtom som kan uppstå vid utsättning av läkemedel. Ange även information om 

läkemedel som kräver nedtrappning. Hänvisa eventuellt till biverkningsavsnittet.  

h) - 

 

17 § 6. En beskrivning av de biverkningar som kan uppträda vid normal användning av läkemedlet 

och, om så krävs, vilka åtgärder som bör vidtas i sådana fall. Patienten ska uppmanas att ta kontakt 

med hälso- eller sjukvårdspersonal eller själv rapportera till Läkemedelsverket om varje misstänkt 

biverkning. Det ska även framgå att det är möjligt att lämna rapporten elektroniskt eller via post. 

 

• Alla biverkningar som finns i SmPC ska även finnas i bipacksedeln.  

 

Första delen av detta avsnitt - allvarliga biverkningar:  

• Stycket inleds med följande: <Sluta ta X och> kontakta <omedelbart> <snarast> läkare eller 

uppsök närmaste akutmottagning om du upplever följande symtom: 

• Ta hänsyn till vilka biverkningar som är listade för liknande läkemedel. 

• Frekvensen bör anges för att patient ska veta hur ofta/sällan det förekommer, så att budskapet 

inte blir onödigt skrämmande.    

• Följande texter bör anges om något av följande tillstånd nämns som varning eller biverkan i 

SmPC:  

Agranulocytos:  

<<Sluta att ta> och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom 

(agranulocytos): feber i kombination med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber i 

kombination med ont i halsen/svalget/munnen eller svårt att kissa, vilket är tecken på 

infektion. Eftersom X i sällsynta fall kan leda till ett försämrat infektionsförsvar på grund av 

brist på vita blodkroppar kan infektioner bli allvarliga. Därför är det viktigt att du i dessa 

situationer också informerar om din medicinering. 
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Stevens-Johnsons syndrom / TEN / DRESS / AGEP: 

<Sluta ta X och kontakta omedelbart läkare eller uppsök närmaste akutmottagning om du 

upplever följande symtom: 

Extremt kraftiga och allvarliga hudbiverkningar såsom <Stevens-Johnsons syndrom>, <toxisk 

epidermal nekrolys>, <läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS)>, 

<akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP)> har rapporterats vid användning av X. 

Hudbiverkningarna kan bestå av utslag med eller utan blåsor. Även hudrodnad, <sår eller 

svullnad i mun, hals, ögon, näsa och runt könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom)>, <ödem 

(DRESS)> samt feber och influensaliknande symptom kan förekomma.> 

Om Stevens-Johnsons syndrom / Toxisk epidermal nekrolys ingår lägg till följande: < 

Hudutslagen kan utvecklas till allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av överhuden och 

ytliga slemhinnor) med livshotande följder.> 

Om DRESS ingår lägg till följande: <Symtom på DRESS utvecklas vanligen cirka 2-6 veckor 

(eventuellt upp till 8 veckor) efter behandlingsstart.> 

Om AGEP ingår lägg till följande: <Om symtom på AGEP uppstår sker detta ofta i nära 

anslutning till behandlingsstart.> 

Angioödem:  

<Sluta att ta X och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom 

(angioödem):  

svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och 

andningssvårigheter.> 

Rhabdomyolys:  

<Sluta att ta X och kontakta läkare snarast möjligt om du får oförklarlig muskelsmärta, 

muskelkramper eller muskelsvaghet.> 

 

Andra delen av detta avsnitt – övriga biverkningar: 

• Ska baseras på listan med övriga biverkningar i 4.8 i SmPC. En rubrik bör separera avsnittet 

från föregående stycke om allvarliga biverkningar, t.ex. ”Andra biverkningar som kan 

förekomma:”. 

• Vid flera olika biverkningar inom samma organsystem med liknande symtom kan 

biverkningarna grupperas. T.ex. kan olika hjärtdiagnoser beskrivas som <påverkan på hjärtats 

rytm>. Informationen kan eventuellt kompletteras med <som visar sig vid <blodprov>, 

<EKG>, <provtagning>.  

• Ange biverkningarna med termer som i första hand beskriver symtom. Använd ett enkelt 

språk. För vissa patientgrupper som förväntas vara mera insatta i sina sjukdomstillstånd kan 

lite fler specialtermer användas. Om medicinska termer används ska de förklaras med svensk 

term eller med symtom. Om medicinska termer används ska det vara i ett visst syfte, t.ex. att 

termen är vedertagen hos gemene man eller att den medicinska termen bättre beskriver 

tillståndet eller underlättar vidare informationssökning. Läsbarhetstest har visat att medicinska 

termer hakar upp läsflödet och försvårar för patienten att ta in information. 
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• Biverkningarna bör redovisas efter hur ofta de förekommer om detta har definierats i SmPC 

(undvik % -tecken).  

Följande beskrivning av frekvenser rekommenderas: 

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): 

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): 

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): 

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): 

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): 

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): 

• Följande text rekommenderas för rapportering av biverkningar (se även ref. 8): 

Rapportering av biverkningar 

Om du får biverkningar, tala med <läkare> <eller> <,> <apotekspersonal> <eller 

sjuksköterska>. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan 

också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar 

kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. 

Läkemedelsverket 

Box 26  

751 03 Uppsala  

www.lakemedelsverket.se 

 

17 § 7. En hänvisning till det utgångsdatum som anges på etiketten, samt 

a) en varning mot att använda läkemedlet efter detta datum, 

b) särskilda förvaringsanvisningar, 

 

• Följande mening anges för att informera användaren om utgångsdatumet:  

Används före utgångsdatum som anges på <etiketten> <kartongen> <flaskan> <…> <efter 

{<Utg.dat.> eller <EXP> eller <Utg.dat. eller EXP>}.> <Utgångsdatumet är den sista dagen i 

angiven månad.> 

• Om särskilda instruktioner gäller för destruktion kan något av följande användas: 

Text för läkemedelsformen plåster 

<Använt plåster ska vikas ihop med den klibbiga sidan inåt och förvaras på ett säkert sätt så att 

barn inte kommer åt plåstret. Återlämna använt plåster till apotek, helst i 

originalförpackningen.> 

Astmaläkemedel (inhalatorer) och liknande. 

<Eftersom läkemedelsrester kan finnas kvar i de tomma förpackningarna bör man inte kasta 

dessa i soporna utan även de tomma förpackningarna bör återlämnas till apotek.> 

 

 

http://www.lakemedelsverket.se/
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17 § 7.  

c) om så krävs, en varning för vissa synliga tecken på försämring av läkemedlets kvalitet, 

- 

 

17 § 7.  

d) en fullständig deklaration avseende de aktiva substansernas och hjälpämnenas art, samt de 

aktiva substansernas mängd, med användning av gängse benämning för varje läkemedelsform 

som läkemedlet förekommer i, 

 

• I deklarationen anges mängden av den form av aktiv substans som motsvarar styrkan, t.ex. 

buprenorfinhydroklorid motsvarande buprenorfin 8 mg.  

 

17 § 7. 

e) läkemedelsform och mängd per viktenhet, volymenhet eller antal doser av läkemedlet för varje 

form som läkemedlet förekommer i, 

 

• Inkludera beskrivning av läkemedelsformen och läkemedlets utseende.  

• För granulat som ska spädas till antibiotikasuspension kan skrivas <Bereds på apotek till oral 

suspension> eftersom kunden endast ser den färdigberedda suspensionen. 

• Alla förpackningsstorlekar ska anges i enlighet med SmPC.  

• För bipacksedlar för receptfria läkemedel, ange endast de receptfria förpackningsstorlekarna. 

• För bipacksedlar för receptbelagda läkemedel, ange samtliga förpackningsstorlekar. 

 

17 § 7.  

f) namn på och adress till innehavaren av godkännandet för försäljning och i förekommande fall 

den lokala företrädaren,  

 

• Använd rubriken <Innehavare av godkännande för försäljning> 

• För parallellimporterade läkemedel ersätts underrubriken Innehavare av godkännandet för 

försäljning med <Importör/information lämnas av:> eller <Importör:>. 

• För traditionella växtbaserade läkemedel ersätts underrubriken Innehavare av godkännandet 

för försäljning med <Innehavare av registrering för försäljning>.  

• Lokal företrädare anges om den lokala företrädaren är registrerad som lokal företrädare hos 

Läkemedelsverket. Använd rubriken <Lokal företrädare> 

• Om angivet företag inte är registrerad som lokal företrädare hos Läkemedelsverket, utan bara 

lämnar information om läkemedlet kan rubriken <Information lämnas av:> användas istället.  

• Fullständig adress (företrädesvis postadress) anges i bipacksedeln. Därutöver kan 

telefonnummer, faxnummer och/eller e-postadress också anges. Hänvisning till webb-adress 

accepteras inte. 
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17 § 7. 

g) tillverkarens namn och adress. 

 

• Med tillverkare avses tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats, se definition i 1 

§ LVFS 2005:11.  

• Om tillverkaren är annat företag än MAH, ange tillverkaren separat. Använd rubriken 

<Tillverkare> 

• Om tillverkare ingår i samma koncern som MAH behöver inte tillverkare anges. Använd 

rubriken <Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare> 

• För parallellimporterade läkemedel ska ompackarens och tillverkarens namn och adress anges. 

Istället för tillverkarens namn och adress kan ett relevant koncernbegrepp anges, se 12 § 

HSLF-FS 2021:XX. Dessa uppgifter föregås av <Ompackare> och <Tillverkare>. 

 

17 § 8. Om läkemedlet har godkänts för försäljning enligt förfarandet för ömsesidigt erkännande eller 

decentraliserat förfarande under olika namn i de berörda medlemsstaterna, ska en förteckning som 

anger det godkända namnet i var och en av medlemsstaterna finnas. 

- 

17 § 9. Datum för den senaste versionen av bipacksedeln. 

 

• Läkemedelsverket kompletterar med datum när bipacksedeln är klar att godkännas.  

 

Bipacksedel för blinda och synskadade  

18 § Innehavaren av godkännandet för försäljning ska ansvara för att bipacksedeln på begäran av 

patientorganisationer görs tillgänglig i format som är anpassat för blinda och synskadade. 

- 

Generella krav på bipacksedeln 

19 § Bipacksedeln skall vara skriven på svenska. Bipacksedeln kan dock tryckas på flera språk, 

förutsatt att samma information ges på alla dessa språk och samlas språkvis.  

  Texten i bipacksedeln ska vara klart och lättförståeligt skriven och avspegla resultaten av samråd 

med patienter. Bipacksedeln ska vara utformad så att användaren kan hantera och använda läkemedlet 

på avsett vis, vid behov med hjälp av hälso- och sjukvårdspersonal. 

  Innehavaren av godkännandet för försäljning ska se till att bipacksedeln är vetenskapligt uppdaterad, 

inbegripet de slutsatser av bedömningen och de rekommendationer som offentliggjorts i den 

webbportal för europeiska läkemedel som skapats i enlighet med artikel 26 i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 726/2004. 

 

• Informationen i bipacksedeln ska överensstämma med innehållet i SmPC och i övrigt vara till 

nytta för användaren.  

• Informationen bör vara kortfattad. 
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• Använd helst aktiv form, t. ex ”Ta tabletten med mat” istället för ”Tabletterna tas med mat”. 

• Läkemedlets positiva egenskaper bör framställas på ett balanserat sätt men får inte innehålla 

reklambudskap eller värdeladdade formuleringar.  

• Särskilt viktig information ges lämpligen framträdande placering i respektive avsnitt. 

Framträdande placering kan göras med hjälp av punktlistor, ramar eller genom att sätta särskilt 

viktig information först i respektive avsnitt. Ytterligare underrubriker, förutom de redan 

fastställda underrubrikerna, kan användas.  

• För receptfria läkemedel ska bipacksedel och märkning innehålla tillräcklig information och 

utformas så att patienten/kunden kan använda läkemedlet utan läkarkontakt.  

• För bipacksedel finns det malltext särskilt anpassad för receptfria läkemedel i QRD-mall och 

annotated QRD-mall (QRD-mall med instruktionstexter) (ref. 1). 

• För receptfria läkemedel, finns det för vissa substanser, OTC-substansrapporter publicerade på 

Läkemedelsverkets webbplats (ref. 5). OTC-substansrapporten sammanfattar den information 

som bör finnas med i bipacksedel/märkning för ett läkemedel som godkänns som OTC, 

inklusive förpackningsstorlekar godkända för OTC.  

• Om bipacksedlarna är identiska för flera styrkor kan en kombinerad bipacksedel användas. I 

dessa fall får endast styrkespecifika uppgifter skilja. Syftet med den kombinerade 

bipacksedeln ska vara att förtydliga doseringsanvisningarna för användaren, t.ex. när en 

patient under en behandlingstid byter mellan olika styrkor.  

Receptfria läkemedel bör dock ha separata bipacksedlar för olika styrkor för att undvika risk 

för feldosering. 

• Vid multipelförpackning räcker det med en bipacksedel. Multipelförpackning för ett 

parallellimporterat läkemedel bör bipackas med samma antal bipacksedlar som det 

direktimporterade läkemedlet. 

• Den tryckta bipacksedeln ska vara lättläst, även för personer med nedsatt syn. Användning av 

versaler undviks. God läsbarhet kan också åstadkommas genom att dela in texten i fler korta 

stycken med avstånd mellan styckena. Använd ett tydligt och lättläst typsnitt. Undvik sådan 

papperskvalitet där text kan lysa igenom till andra sidan. Text uppdelat i fler smala kolumner 

ökar läsbarheten jämfört med få breda kolumner.  

• Endast information som gäller den svenska marknaden ska anges i den svenska bipacksedeln 

som godkänns av Läkemedelsverket.  

• För traditionella växtbaserade läkemedel ska anges att användaren ska rådgöra med läkare om 

symtomen kvarstår under användningen av läkemedlet eller om biverkningar som inte nämns i 

bipacksedeln uppträder.  

 

Undantag avseende krav på bipacksedeln  

20 § Om läkemedlet inte ska lämnas ut direkt till patient eller om det föreligger allvarliga problem 

beträffande tillgången till läkemedlet får det, om det är nödvändigt för att skydda människors hälsa, 

undantas från kravet att bipacksedeln ska innehålla de uppgifter som anges i 17 §. Likaså får 

läkemedel undantas från kravet i 19 § att bipacksedeln ska vara skriven på svenska. 

  Ansökan om undantag från krav enligt första stycket ska göras till Läkemedelsverket. 

 

• Dosdispenserade läkemedel: bipacksedel behöver inte medfölja dessa förpackningar. 

• Läkemedel som inte marknadsförs i Sverige: inför marknadsföring måste förslag till 

bipacksedel sändas in till Läkemedelsverket för granskning och godkännande. 

• För medicinska gaser som endast tillhandahålls på sjukhus, och då bipacksedeln accepterats av 

Läkemedelsverket att endast tillhandahållas på Läkemedelsverkets webbplats, anges följande 

text på etiketten: “Läs produktinformation som finns tillgänglig på www.lakemedelsverket.se” 

(Ovanstående gäller då gasbehållare förvaras i gasdepå och gasen distribueras via 

ledningssystem till behandlingsrum.)  

http://www.lakemedelsverket.se/
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• Utöver ovanstående finns inga generella produktkategorier som beviljas undantag utan varje 

enskilt fall måste motiveras i ansökan. 

• Observera att sjukhusprodukter och radioaktiva läkemedel inte beviljas undantag att 

tillhandahålla bipacksedeln i förpackningen på generell basis. Patienter som erhåller dessa 

läkemedel ska kunna få en bipacksedel av sjukvårdspersonal och kunna hitta informationen på 

Läkemedelsverkets webbplats i efterhand. 

 

Informationsblad för radioaktiva läkemedel 

21 § I förpackningar som innehåller radiofarmaka, radionuklidgeneratorer, radionuklidkits eller 

radionuklidprekursorer ska även ett detaljerat informationsblad ingå. Texten på detta ska utarbetas i 

enlighet med kraven i 17 §. Dessutom ska informationsbladet ange vilka eventuella försiktighetsmått 

som ska iakttas av användaren och patienten när läkemedlet färdigställs och administreras samt vilka 

särskilda försiktighetsmått som gäller vid bortskaffandet av behållaren och dess oförbrukade innehåll. 
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Ändringar och dispens 
 

Gäller märkning och bipacksedel för humanläkemedel. 

Ändrad märkning eller bipacksedel  

22 § Ändring av märkning eller bipacksedel, som inte påverkar produktresumén, får ske om 

Läkemedelsverket inte inom 90 dagar motsatt sig en sådan framställning. 

- 

23 § Sex månader efter att ändrad märkning eller bipacksedel godkänts får inga förpackningar med 

tidigare godkänd märkning eller bipacksedel frisläppas till marknaden, om inte Läkemedelsverket 

beslutar om annat. 

 

Läkemedelsverket kan besluta att parallellförsäljning av förpackningar med tidigare godkänd 

respektive ny märkning eller bipacksedel får förekomma endast under en begränsad övergångsperiod. 

För vissa ändringar (t.ex. namn, styrka eller läkemedelsform, allvarliga säkerhetsuppdateringar, vissa 

kontraindikationer och kvalitetsändringar etc.), kan Läkemedelsverket besluta att parallellförsäljning 

inte får ske, alternativt begränsa tiden för parallellförsäljning.  

För namnändringar gäller vanligtvis 1 månads parallellförsäljning av förpackningar med tidigare 

godkänd respektive ny märkning eller bipacksedel. 

 

Dispens  

24 § Läkemedelsverket kan om det finns särskilda skäl meddela undantag (dispens) från 

bestämmelserna i dessa föreskrifter. Undantag får dock inte medges om det skulle innebära ett 

åsidosättande av Sveriges skyldigheter enligt EU-rätten.  
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Referenser 
 

LVFS och HSLF-FS 

Läkemedelsverkets författningssamling som publiceras på Läkemedelsverkets webbplats: 

https://www.lakemedelsverket.se/sv/lagar-och-regler/foreskrifter  

 

Referenslista 

ref. 1 QRD-mallar för humanläkemedel  

För humanläkemedel finns separata mallar för läkemedel inom central respektive 

ömsesidig/decentral/nationell procedur. 

 

Sökväg http://www.ema.europa.eu/ema/   

Gå vidare med:  

Human regulatory/ Marketing authorisation/ Product Information/ Templates  

 

Sökväg http://www.hma.eu/    

Gå vidare med:  

Human Medicines/ CMDh/ Templates/ QRD 

 

ref. 2 Blue-box requirements 

Sökväg: CMD(h):s webbplats http://www.hma.eu/cmdh.html    

Gå vidare med: Procedural Guidance/ Application for MA/ 'Blue-box' requirements 

 

ref. 3 EDQM Standard terms 

Sökväg https://standardterms.edqm.eu/ 

ref. 4 Appendix till QRD-mallar för humanläkemedel 

Appendix III (appendix to the Quality Review of Documents templates for human 

medicinal products) 

Appendix IV (Terms for batch number and expire date to be used on outer and/or 

inner labelling) 

Appendix V (Adverse-drug-reaction reporting details) 

 

Sökväg http://www.ema.europa.eu/ema/    

Gå vidare med: Human regulatory/ Marketing Authorisation/Product Information/ 

Templates 

 

ref. 5 OTC-substansrapporter 

Sökväg: http://www.lakemedelsverket.se/  

Gå vidare med: Försäljningstillstånd/ Receptfrihet för läkemedel  

 

Ändrad fältkod
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ref. 6 EMA List of medicines under additional monitoring 

Sökväg: https://www.ema.europa.eu/  

  

Gå vidare med: 

Human regulatory/ Post-authorisation/ Pharmacovigilance/ Medicines under 

additional monitoring/ List of medicines under additional monitoring 

 

ref. 7 Hjälpämnen och information för bipacksedeln 

 

Engelsk version samt svensk översättning av tillhörande Annex: 

Excipients in the label and package leaflet of medicinal products for human use 

 

Sökväg https://www.ema.europa.eu/   

Gå vidare med:  

Human regulatory/ Marketing authorisation/ Product information/ Reference and 

guidelines/ Excipients labelling  

 

ref. 8 Alternativ för hur rapportering av biverkningar ska anges 

 

Sökväg: http://www.lakemedelsverket.se/ 

Gå vidare med: 

Försäljningstillstånd/ Produktinformation/ Att utforma produktinformation 
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