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Författningsförslag

1.1

Förslag till läkemedelslag

Härigenom förskrivs 1 följande.
1 kap. Lagens syfte och innehåll
1 § Syftet med denna lag är att skydda människors och djurs liv,
hälsa och välbefinnande samt att värna om folkhälsan och skydda
miljön utan att detta i större grad än vad som är nödvändigt
hindrar utvecklingen av läkemedel och handeln med läkemedel i
Sverige och inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES).
Lagen innehåller även bestämmelser om förordnande och
utlämnande av teknisk sprit.
2 § I lagen finns bestämmelser om
– vissa definitioner (2 kap.),
– lagens tillämpningsområde (3 kap.),
– homeopatiska läkemedel (4 kap.),
– traditionella växtbaserade läkemedel (5 kap.),
– läkemedel för avancerad terapi (6 kap.)
– krav på och godkännande av läkemedel (7 kap.),
– säkerhetsövervakning (8 kap.),
1

Se fotnot i bilaga 1.

7

Innehåll
Författningsförslag

Ds 2013:51

– kliniska prövningar (9 kap.),
– tillverkning (10 kap.),
– import och annan införsel (11 kap.),
– krav vid försäljning av läkemedel (12 kap.),
– försiktighetskrav vid hantering i övrigt (13 kap),
– gemensamma bestämmelser om vissa tillstånd och viss
handläggning (14 kap.),
– information när ett läkemedel tillhandahålls en konsument
(15 kap.),
– marknadsföring av läkemedel (16 kap.),
– förordnande och utlämnande (17 kap.),
– tillsyn (18 kap.),
– avgifter (19 kap.),
– straffbestämmelser och förverkande (20 kap.),
– överklagande (21 kap.),
– ytterligare föreskrifter (22 kap.), och
– läkemedelskontrollen i krig (23 kap.).
Därutöver finns ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.
2 kap. Vissa definitioner
1 § Med läkemedel avses i denna lag varje substans eller
kombination av substanser oavsett ursprung
1. som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper
för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller
djur, eller
2. som kan användas på eller tillföras människor eller djur i
syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk
verkan eller för att ställa diagnos.
2 § Med radioaktiva läkemedel avses läkemedel som avger
joniserande strålning. Till radioaktiva läkemedel räknas inte
slutna strålkällor.
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3 § Med prövningsläkemedel avses en farmaceutisk beredning av
en eller flera aktiva substanser eller placebo som prövas eller
används som referens vid en klinisk läkemedelsprövning. Detta
innefattar även produkter som
1. redan har godkänts för försäljning men som används eller
bereds eller förpackas på annat sätt än det godkända,
2. används för en icke godkänd indikation, eller
3. används för att få ytterligare information om en redan
godkänd användning.
4 § Med generiskt läkemedel avses läkemedel som har samma
kvalitativa och kvantitativa sammansättning i fråga om aktiva
substanser och samma läkemedelsform som ett referensläkemedel och vars bioekvivalens med detta referensläkemedel har
påvisats genom lämpliga biotillgänglighetsstudier. Olika salter,
estrar, etrar, isomerer, blandningar av isomerer, komplex eller
derivat av en aktiv substans ska anses vara samma aktiva substans, såvida de inte har avsevärt skilda egenskaper med avseende
på säkerhet eller effekt. Olika läkemedelsformer som är avsedda
att intas genom munnen och vars läkemedelssubstans omedelbart frisätts vid intaget ska anses vara samma läkemedelsform.
5 § Med aktiv substans avses i denna lag varje substans eller
blandning av substanser som är avsedd att användas i tillverkningen av ett läkemedel och som, när den används för det
ändamålet, blir en aktiv beståndsdel i läkemedlet vilket är avsett
att antingen ha en farmakologisk, immunologisk eller metabolisk
verkan som syftar till att återställa, korrigera eller modifiera
fysiologiska funktioner, eller används för att ställa en diagnos.
Med hjälpämne avses i denna lag varje beståndsdel i ett
läkemedel som inte är den aktiva substansen eller förpackningsmaterialet.
6 § Med förfalskat läkemedel avses i denna lag varje humanläkemedel med en oriktig beteckning som avser dess
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1. identitet, inbegripet förpackning och märkning, namn eller
sammansättning av beståndsdelar, inbegripna hjälpämnen, och
dessa beståndsdelars styrka,
2. ursprung, inbegripet tillverkare, tillverkningsland,
ursprungsland, innehavare av godkännande för försäljning, eller
3. historia, inbegripet register och handlingar från använda
distributionskanaler.
Med förfalskat läkemedel avses inte humanläkemedel med en
oriktig beteckning till följd av oavsiktliga kvalitetsdefekter.
3 kap. Lagens tillämpningsområde
1 § Denna lag gäller endast läkemedel för människor (humanläkemedel) eller djur (veterinärmedicinska läkemedel), som är
avsedda att släppas ut på marknaden i EES och som har tillverkats på industriell väg eller med hjälp av en industriell
process. Som läkemedel för djur anses även förblandningar för
inblandning i foder. Lagen gäller dock inte foder som innehåller
läkemedel.
Bestämmelserna om import från ett land utanför EES,
distribution och tillverkning gäller även läkemedel som endast är
avsedda för export till en stat som inte ingår i EES. Dessa
bestämmelser gäller även mellanprodukter samt aktiva substanser och hjälpämnen avsedda för humanläkemedel.
Vissa läkemedel för sällskapsdjur
2 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att bestämmelserna i denna lag om godkännande för försäljning inte ska gälla i fråga om vissa veterinärmedicinska läkemedel avsedda endast för sällskapsdjur.
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