Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1996:5) om rätt att för personligt bruk föra in
läkemedel i Sverige
Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot
den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar t.o.m. HSLF-FS 2016:67. För
uppgift om ikraftträdande- och inaktuella övergångsbestämmelser och samtliga fotnoter; se
respektive föreskrift.
Inledande bestämmelse
1 § I dessa föreskrifter anges under vilka förutsättningar läkemedel får föras in i Sverige för
personligt bruk. Annan införsel för personligt bruk av läkemedel är inte tillåten.
Definitioner
2 § De uttryck och benämningar som används i läkemedelslagen (2015:315) har samma
betydelse i dessa föreskrifter. (HSLF-FS 2016:67)
3 § Med läkemedel för personligt bruk avses i dessa föreskrifter läkemedel som lagligen
erhållits för medicinskt ändamål och personligt bruk.
Med läkemedel för personligt bruk avses i dessa föreskrifter även läkemedel för användning
till djur som medföljer resande och som av veterinär ordinerats läkemedlet på indikation som
inte strider mot 28 § djurskyddsförordningen (1988:539).
Resandes införsel för personligt bruk
4 § Läkemedel för personligt bruk får av resande föras in från ett land utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) i en mängd som vid varje inresa till Sverige motsvarar
högst tre månaders förbrukning.
5 § Läkemedel för personligt bruk får av resande föras in från ett land inom EES i en mängd
som vid varje inresa till Sverige motsvarar högst ett års förbrukning.
6 § Resanden ska kunna styrka att läkemedlet är för personligt bruk. Detta kan beträffande
receptbelagda läkemedel ske genom att skriftligt intyg från läkare eller veterinär visas upp
eller genom att läkemedlet är försett med apoteksetikett som upptar namnet på den som för in
läkemedlet och namnet på den läkare eller veterinär som förskrivit läkemedlet.
Införsel genom försändelser m.m.
7 § Införsel av läkemedel genom postförsändelse eller motsvarande får äga rum från ett land
inom EES om följande förutsättningar är uppfyllda;
a) läkemedlet är för mottagarens personliga bruk,
b) läkemedlet är godkänt i det andra EES-landet och har införskaffats på ett apotek eller
motsvarande i det landet,
c) läkemedlet är godkänt och receptfritt i Sverige eller i fråga om receptbelagda läkemedel,
har förskrivits av en behörig förskrivare inom EES.

Varje sådan försändelse får innehålla en mängd läkemedel som motsvarar högst ett års
förbrukning.
8 § Mottagaren ska kunna styrka att de förutsättningar som anges i 7 § är uppfyllda.
Dopningsmedel
9 § För läkemedel som omfattas av lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
gäller att ett sådant medel för personligt bruk får föras in endast av resande i en mängd som
vid varje inresa till Sverige motsvarar högst fjorton dagars förbrukning.
Narkotiska läkemedel
10 § Beträffande rätt att föra in narkotiska läkemedel till Sverige gäller Läkemedelsverkets
föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika. (HSLF-FS 2016:67)
Dispens
11 § Läkemedelsverket kan meddela undantag (dispens) från bestämmelserna i dessa
föreskrifter.

