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Yttrande över genomförande av ändringsdirektiv 2011/62/EU angående förhindrande av 
förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan Ds 2012:16 
 
Reumatikerförbundet har medlemmar som oftast är stora konsumenter av sjukvård och 
läkemedel. Våra sjukdomar är allvarliga och ingår i av riksdagen fattade prioriteringsbeslut 
grupp 1 och 2.  Hur sjukvården fungerar, vilken kvalitet, patientsäkerhet, tillgänglighet som 
finns är viktig. Våra medlemmar måste kunna lita på sjukvården och alla dess delar där 
läkemedel, dess förskrivning och försäljning är en avgörande faktor för vår vård och 
behandling. 
 
Denna promemoria har en avgörande betydelse för patientsäkerheten och för folkhälsan i 
stort. Det som har visat sig varit en del av problemen är att förfalskade läkemedel har tagit sig 
in i den legala produktionskedjan via apotek. En orsak kan vara att distributionskedjan inte är 
sammanhållande och ett stort antal mellanhänder samt en ökad parallellimport. Därför är 
detta direktiv av stor betydelse och den anpassning som därmed kommer i svensk lagstiftning. 
 
Reumatikerförbundet har följande synpunkter på promemorian. 
 
Definitioner 
Förslagen till nya definitioner av förfalskade läkemedel och dess syfte att trygga hela 
försörjningskedjan är en förutsättning för att direktivet ska gå att efterföljas. 
Reumatikerförbundet instämmer med förslagen i promemorian på detta område. 
 
Tillämpningsområde för läkemedelslagen 
Bestämmelsen om tillstånd för tillverkning och import från land utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet av aktiva substanser och hjälpämnen skärper ytterligare upp 
möjligheten att kontrollera så att bara seriösa producenter finns med i läkemedelskedjan. Det 
ar bra anser Reumatikerförbundet. 
 
Krav på säkerhetsdetaljer 
Detta förslag är mycket betydelsefullt för att trygga patientsäkerheten och så långt det är 
möjligt garantera äktheten hos läkemedlet. Att detta gäller receptbelagda originalläkemedel, 
generiska och parallellimporterade läkemedel är tydligt och bra. När det gäller homeopatiska 
läkemedel finns det vad vi förstår inga godkända sådana i Sverige. Det gör att 
säkerhetsdetaljerna som föreslås inte gäller för dem utan här gäller särskild lagstiftning. Där vi 
kan dock se ett problem, vilket inte är något nytt och kommer inte att påverkas av förslagen i 
denna promemoria utan dessa måste hanteras särskilt. . 
 
 
 
 



Aktiva substanser 
Att det även ska ställas ytterligare krav på aktiva substanser som tillverkas i tredje land dvs. 
land som befinner sig utanför det Europeiska ekonomiska samarbetetsområdet förstärker 
säkerheten ytterligare, och är bra. 
 
Distanshandel 
Att reglera eller försöka reglera denna handel är viktigt anser Reumatikerförbundet. Denna 
väg kommer tyvärr en hel del av det som är ett stort problem på läkemedelsområdet in. 
Allmänheten behöver ett förstärkt skydd för att kunna skilja seriösa produkter från oseriösa. 
Enligt oss finns det alltid en risk med att handla läkemedel denna väg. De förslag som finns i 
promemorian är bra, frågan är bara hur långt dessa räcker. Det är viktigt att denna utveckling 
följs och att lagstiftningen anpassas ytterligare om det visar sig att det behövs. 
 
Reumatikerförbundet tycker i övrigt att förslagen i sin helhet är bra och vi anser att det är ett 
steg för en ökad patientsäkerhet. Vi tar oss även friheten att i detta sammanhang påpeka 
vikten av att reglera de problem som finns med läkemedelsförsäkringen. Allt för en ännu mer 
patientsäker läkemedelsanvändning.  
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