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Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och
utlämnande av narkotikaklassade läkemedel för
behandling av opiatberoende

Utkom från trycket
den 18 november 2004

beslutade den 26 oktober 2004.
Med stöd av 14 och 17 §§ läkemedelsförordningen (1992:1752) samt 11 §
förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika meddelar Läkemedelsverket efter samråd med Socialstyrelsen följande föreskrifter.
1 § Läkemedel som utgör narkotika enligt Läkemedelsverkets föreskrifter
(LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika och som godkänts för behandling av opiatberoende får utlämnas från apotek endast om det förordnats
av läkare med specialistkompetens i psykiatri och som är verksam vid en
sjukvårdsinrättning inom beroendevården där läkemedelsassisterad underhållsbehandling ges. Samma begränsningar gäller för metadon när substansen förskrivs för behandling av opiatberoende.
2 § Med ”sjukvårdsinrättning inom beroendevården där läkemedelsassisterad underhållsbehandling ges ” avses sådan verksamhet som omfattas av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende (SOSFS 2004:8) och som är anmäld till
Socialstyrelsen i enlighet med nämnda föreskrift.
3 § Undantagsvis kan en läkare som uppfyller kraven i 1§ och som har ansvaret för ledningsuppgifter som rör underhållsbehandling delegera förskrivningsrätten till en icke-specialistkompetent läkare som är verksam vid samma
sjukvårdsinrättning och som av den delegerande läkaren bedöms ha erforderlig erfarenhet och kunskap av beroendevård. En sådan delegation skall ske
skriftligt och skall vara tidsbegränsad. Delegationen skall skriftligen meddelas det apotek som avses lämna ut läkemedlen. På receptet skall antecknas på
vilket apotek delegationsbeslutet förvaras.
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2005.
Övergångsbestämmelser:
1. Recept som utfärdats före den 1 januari 2005 får expedieras till och med
den 31 mars 2005 även om kraven i denna föreskrift inte är uppfyllda.
2. Fram till och med den 30 juni 2005 skall följande vårdinrättningar anses utgöra en sådan vårdinrättning som avses i 1 § denna föreskrift även om verksamheten ännu ej anmälts till Socialstyrelsen i enlighet med 2 kap 5 §
SOSFS 2004:8: Metadonprogrammet i Götalandsregionen, Metadon-
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programmet i Stockholms läns landsting, Metadonprogrammet i Uppsala
läns landsting, Metadonprogrammet i Lund Region Skåne och Metadonprogrammet i Helsingborg, Region Skåne. För tid efter den 30 juni 2005
krävs dock att dessa vårdinrättningar är anmälda i enlighet med föreskriften.
Läkemedelsverket
GUNNAR ALVAN
Anna Maria Åslundh-Nilsson
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