Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:10) om veterinärers införsel av läkemedel
till djur
Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot
den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar t.o.m. HSLF-FS 2016:75. För
uppgift om ikraftträdande- och inaktuella övergångsbestämmelser och samtliga fotnoter; se
respektive föreskrift.
Tillämpning
1 § I dessa föreskrifter anges under vilka förutsättningar veterinärer för sin yrkesutövning
enligt vad som anges i 9 kap. 4 § läkemedelslagen (2015:315) samt 8 kap. 2 §
läkemedelsförordningen (2015:458) får föra in läkemedel för behandling av djur i Sverige.
(HSLF-FS 2016:75)
Vad gäller narkotiska läkemedel gäller särskilda bestämmelser enligt Läkemedelsverkets
föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika. (HSLF-FS 2016:75)
Definitioner
2 § De uttryck och benämningar som används i läkemedelslagen (2015:315) och läkemedelsförordningen (2015:458) har samma betydelse i dessa föreskrifter. (HSLF-FS 2016:75)
Införsel av läkemedel
3 § De läkemedel som införs i Sverige skall vara godkända för försäljning eller omfattas av
tillstånd enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG i den
medlemsstat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i vilken veterinären annars
tjänstgör.
För läkemedel som är avsedda att ges till livsmedelsproducerande djur gäller dessutom att
dessa skall ha samma kvalitativa och kvantitativa sammansättning i fråga om aktiva
substanser som läkemedel som godkänts för försäljning i Sverige. För homeopatiska
läkemedel skall de ingående homeopatiska stammarna ha samma kvalitet och spädningsgrad
som homeopatiska läkemedel som registrerats i Sverige. (HSLF-FS 2016:75)
4 § Det urval och den mängd läkemedel som införs får inte överstiga vad som är nödvändigt
för att täcka ett normalt dagsbehov av läkemedel. Veterinären ska förvara medhavda
läkemedel i tillverkarens originalförpackningar.
Utlämnande av jourdos får ske i enlighet med vad som anges i Läkemedelsverkets föreskrifter
(HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. (HSLFFS 2016:75)
5 § Veterinärer som annars tjänstgör i Sverige får vid inresa till Sverige efter motsvarande
tjänstgöring som avses i 9 kap. 4 § läkemedelslagen (2015:315) återinföra läkemedel som
förts ut ur landet. (HSLF-FS 2016:75)

