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Sammanfattning
Läkemedelsverket vill med denna rapport beskriva myndighetens arbetssätt för tillsyn av
handeln med vissa receptfria läkemedel samt sammanfatta de genomförda tillsynsinsatserna
under år 2013 och resultatet av dessa.
Läkemedelsverket är övergripande tillsynsmyndighet och kommunen där handeln bedrivs har
kontrollansvaret. Om kommunen upptäcker allvarliga eller upprepade brister/avvikelser vid
sin kontroll rapporterar de dessa till Läkemedelsverket som har sanktionsmöjligheter i form
av föreläggande och förbud kopplade till vite. Samarbetet mellan Läkemedelsverket och
landets 290 kommuner är avgörande för en väl fungerande tillsyn av de nära 5600
försäljningsställen som anmält handel med receptfria läkemedel. Läkemedelsverket har därför
under 2013 genomfört utbildningar för kommunernas handläggare.
Under 2013 mottog och hanterade Läkemedelsverket 97 bristrapporter från kommunerna.
Nära hälften (45 %) av rapporterna handlade om upptäckt av en oanmäld butik. Försäljning
utan anmälan innebär en potentiell risk för konsumentsäkerheten eftersom läkemedlen i de
flesta fall lämnat den legala läkemedelskedjan och butiken därför inte skulle nås av en
indragning. Det faktum att butiksägaren inte har kunskap om regelverket eller aktivt valt att
ignorera det kan i sig innebära risker för konsumenten. Den näst vanligaste bristen var att
verksamheten saknade ett egenkontrollprogram. En verksamhet som inte styrs av ett
egenkontrollprogram (kvalitetssystem) riskerar att hantera och sälja läkemedlen på ett
felaktigt sätt.
Av landets 290 kommuner var det 12 % som bristrapporterade under 2013. Läkemedelsverket
har ingen entydig förklaring till den låga rapporteringsfrekvensen. En anledning kan vara att
kommunen inte funnit någon allvarlig eller kvarstående brist vid sina kontroller. En annan
förklaring kan vara att kommunen gör kontrollbesök vartannat eller vart tredje år och därför
inte besökt några försäljningsställen under förra året. Det kan också vara så att kommunen
inte utfört kontroller i någon större utsträckning.
För att få en nationell bild av kommunernas kontrollarbete och handlarnas följsamhet till
regelverket kommer Läkemedelsverket genomföra en enkätundersökning under 2014.
Näringsidkare och kommuner har uttryckt osäkerhet kring hur handeln och kontrollen av
webbhandel och läkemedelsautomater ska ske. Därför genomförde Läkemedelsverket en
riktad tillsynsinsats i projektform under våren 2013. Fyra verksamheter i tre kommuner
inspekterades. Alla verksamheter utom en hade godtagbara lösningar för att kontrollera att
kunden fyllt 18 år, vilket var ett av de områden som Läkemedelsverket särskilt ville granska.
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De vanligaste bristerna var att det inte tydligt framgick vilka produkter som var läkemedel
samt att skyltning om åldersgränsen saknades.

Syfte
Läkemedelsverket vill med denna rapport beskriva myndighetens arbetssätt för tillsyn av
handeln med vissa receptfria läkemedel samt sammanfatta de genomförda tillsynsinsatserna
och resultaten. Den öppna redovisningen syftar till att öka möjligheten för de verksamheter
som säljer receptfria läkemedel att dra generella lärdomar, samtidigt som informationen blir
tillgänglig för andra aktörer och intresserade.
Läkemedelsverkets tillsyn är riskbaserad och de redovisade resultaten i rapporten utgör en
viktig grund för framtida tillsynsinsatser.

Förutsättningar/Bakgrund
Detaljhandeln med läkemedel utvecklas kontinuerligt vilket ställer krav på ett proaktivt
tillsynsarbete. Läkemedelsverkets tillsyn utövas i nära samarbete med landets kommuner.
Myndigheten eftersträvar också en effektiv och tydlig kommunikation med de näringsidkare
som vill sälja läkemedel.
Gällande bestämmelser
Försäljningen av receptfria läkemedel på andra försäljningsställen än apotek är reglerad
genom lag (2009:730), förordning (2009:929) samt Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS
2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel. Regelverket syftar till att säkerställa att
detaljhandeln bedrivs på ett sådant sätt att läkemedlen inte skadar människor, egendom eller
miljö och så att läkemedlens kvalitet inte försämras. Den som säljer läkemedel ska utöva
egenkontroll och ha ett egenkontrollprogram som är utvecklat och anpassat för verksamheten.
Egenkontrollprogrammet ska innehålla skriftliga instruktioner för att garantera en säker
läkemedelshantering. Personalen som deltar i handeln ska ha kunskap om regelverket och de
instruktioner som egenkontrollprogrammet omfattar.
Läkemedelsverket är övergripande tillsynsmyndighet och kommunen där handeln bedrivs har
kontrollansvaret. Om kommunen upptäcker allvarliga eller upprepade brister/avvikelser vid
sin kontroll rapporterar de dessa till Läkemedelsverket som driver ärendet vidare.
Anmälda försäljningsställen
För att få sälja receptfria läkemedel måste näringsidkaren först anmäla handeln till
Läkemedelsverket. I dagsläget finns cirka 5600 anmälda försäljningsställen; däribland
livsmedelsbutiker, drivmedelsstationer, kiosker, hälsokostbutiker och webbshoppar.
Läkemedelsverket har under året fått in ca 1800 anmälningar, avanmälningar och anmälningar
om förändring av verksamheter och har lagt stora administrativa resurser på hanteringen av
dessa.
Läkemedelsverkets tillsyn och fokus 2013
I tillsynsrapporten för åren 2011-2012 beskrev myndigheten den planerade tillsynen för 2013:
Liksom under 2011 skulle Läkemedelsverket genomföra en riktad tillsynsinsats i
projektform. Fokus skulle denna gång vara distanshandel och läkemedelsautomater
eftersom sådan försäljning innebär särskilda utmaningar vad gäller exempelvis
ålderskontroll, förvaringsbetingelser och exponering.
Läkemedelsverket och SKL skulle fortsatt arrangera grundutbildning och
aktualitetsdagar för de kommunala handläggarna.
Tillsynen av oanmälda butiker skulle få fortsatt prioritet.
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Genomförandet
Administrativ tillsyn
Allvarliga eller upprepade brister/avvikelser som upptäcks vid kommunens kontroll ska
rapporteras till Läkemedelsverket som driver ärendet vidare. Kommunen underrättas om alla
de åtgärder som Läkemedelsverket vidtar i ärendet. Första steget är att Läkemedelsverket
skickar en skrivelse till verksamhetsutövaren med en redogörelse för gällande regelverk och
de avvikelser som kommunen har uppmärksammat. Verksamhetsutövaren ges möjlighet att
yttra sig över skrivelsen och åläggs att skicka in de uppgifter och/eller handlingar som
Läkemedelsverket begär. I de fall verksamhetsutövaren inte rättar sig efter Läkemedelsverkets
påpekanden kan myndigheten besluta om sanktionsåtgärder i form av föreläggande eller
förbud i kombination med vite. Om föreläggandet eller förbudet överträds kan
Läkemedelsverket begära utdömande av vitet hos domstol. I de flesta fall rättar
verksamhetsutövaren sig utan att Läkemedelsverket behöver besluta om förbud eller
föreläggande. Under 2013 har endast ett sådant beslut fattats.
Förutom bristrapporter från kommunerna får Läkemedelsverket synpunkter och frågor från
allmänheten, sjukvården och apoteksbranschen. Signalerna kan resultera i att
Läkemedelsverket initierar ett tillsynsärende. Myndigheten hanterar dessa ärenden på egen
hand eller i samarbete med kommunen. Oavsett tillvägagångssätt informeras alltid aktuell
kommun om pågående tillsynsärenden.
Tillsynsprojekt - distanshandel och läkemedelsautomater
Läkemedelsverket genomförde under våren 2103 en riktad tillsynsinsats i projektform. Fokus
var distanshandel i form av webbhandel och den typ av fristående läkemedelsautomater där
hela köpet genomförs i automaten. Läkemedelsverket har under åren fått signaler från flera
kommuner om att webbshoppar och läkemedelsautomater är svåra att kontrollera och bedöma.
Även näringsidkarna har uttryckt en osäkerhet kring hur handeln ska bedrivas. Försäljning i
dessa kanaler innebär särskilda utmaningar vad gäller exempelvis exponering av läkemedlen
och skyltning om åldersgränsen, hur kundens ålder ska säkerställas samt att läkemedlen ska
förvaras vid acceptabla förvaringsbetingelser i automaten och i samband med leverans.
Läkemedelsverket besökte tre verksamheter som bedriver webbhandel och en verksamhet
som säljer läkemedel via automat. Inspektionerna gjordes tillsammans med kommunernas
handläggare och omfattade alla led i läkemedelshanteringen; från exponering, skyltning och
ålderskontroll till lagerhållning och leverans, samt tillämpliga rutiner i
egenkontrollprogrammet.
Det kan nämnas att samma krav gäller vid distanshandel som vid annan detaljhandel med
receptfria läkemedel.
Utbildning
Samarbetet mellan Läkemedelsverket och landets 290 kommuner är avgörande för en väl
fungerande tillsyn. Läkemedelsverket har därför sedan 2010, tillsammans med Sveriges
kommuner och landsting (SKL), genomfört grundutbildningar i läkemedelskontroll för
kommunernas handläggare samt aktualitetsdagar med erfarenhetsutbyte för de kommuner som
kommit igång med sin kontroll. För att ytterligare stärka samarbetet med kommunerna håller
Läkemedelsverket regelbundna samrådsmöten med representanter från SKL och från några av
de kommuner som är aktiva inom läkemedelskontrollen. Syftet är att följa utvecklingstrender
och behov av ytterligare insatser för att stötta kommunerna i deras kontroll och för att
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gemensamt hitta lösningar på problemområden i regelverket. Under 2013 arrangerades
grundutbildning en gång, aktualitetsdag vid två tillfällen samt två samrådsmöten.
Bedömningshjälp och information
Läkemedelsverket har löpande kontakt med många av landets kommuner via telefon och mejl.
Myndighetens intention är att vara nåbar för kommunerna för att kunna fylla en vägledande
funktion i deras kontrollarbete. Varje månad skickar Läkemedelsverket information till
kommunerna om anmälda och avanmälda försäljningsställen. Utskicken innehåller också
vägledande information om aktuella ämnen och frågeställningar.
Läkemedelsverket har även daglig kontakt med handlare som behöver information och stöd i
frågor om anmälan och hur handeln ska bedrivas.

Resultat
Bristrapporter
Under 2013 mottog och hanterade Läkemedelsverket 97 bristrapporter från kommunerna.
Vissa rapporter beskrev fler än en brist hos försäljningsstället. Rapporterna kom från 34
kommuner.
De sex vanligaste rapporterade bristerna 2013
Oanmäld butik

Antal
44

Egenkontrollprogram saknas

16

Läkemedlen exponeras inte så att det tydligt framgår att
produkterna är läkemedel
Egenkontrollprogrammet saknar vissa
instruktioner
Förvaringen uppfyller inte kraven

11

Butiken saknar skyltning om att nikotinläkemedel inte får säljas vid
misstanke om langning till någon som inte har fyllt 18 år

9
6
6

Oanmäld butik

Som resultatet i tabellen visar är oanmäld försäljning den vanligaste bristen. Att läkemedel
säljs i verksamheter där man saknar kännedom om eller kringgår regelverket är allvarligt.
Försäljning utan anmälan innebär en potentiell risk för konsumentsäkerheten eftersom
läkemedlen i de flesta fall lämnat den legala läkemedelskedjan och butiken därför inte skulle
nås av ett meddelande om indragning av ett defekt läkemedel. Det faktum att butiksägaren
inte har kunskap om regelverket eller aktivt valt att ignorera det kan i sig innebära risker för
konsumenten. Exempelvis skulle bristande uppsikt över läkemedlen eller utebliven
ålderskontroll kunna leda till att barn och ungdomar kommer över läkemedel med felaktig
användning eller missbruk som följd.
Förekomsten av oanmälda butiker beror i vissa fall på ägarbyte av anmälda butiker. Den nya
ägaren har inte varit medveten om anmälningskravet och står då utan anmälan när den förra
ägaren avanmäler butiken. Andra butiksägare har inte tagit reda på vad som krävs för att få
sälja receptfria läkemedel. Butiksägaren kan också aktivt ha valt att inte anmäla handeln,
möjligtvis på grund av de avgifter som Läkemedelsverket och kommunen tar ut och för att
kraven i regelverket är omfattande.
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Läkemedelsverket prioriterar att hantera kommunrapporter om oanmälda butiker. I de flesta
fall har butiksägaren besvarat den första skrivelsen från Läkemedelsverket med att de kommer
att rätta sig efter regelverket och har därmed avslutat försäljningen eller anmält handeln. En
oanmäld butik ska inte kunna köpa läkemedel från en godkänd partihandlare, därför begär
Läkemedelsverket i skrivelsen att få veta var butiksägaren köpt läkemedlen. Svaret har oftast
varit att läkemedlen köpts in från ett apotek eller i en butik.
Att sälja receptfria läkemedel utan anmälan är straffbart. Läkemedelsverket har dock hittills
inte haft anledning att göra någon polisanmälan. Myndigheten har bedömt att den oanmälda
handeln har berott på okunskap och näringsidkaren har i de allra flesta fall avslutat eller
anmält sin läkemedelsförsäljning så snart Läkemedelsverket tagit kontakt. Läkemedelsverket
kan dock komma att göra andra bedömningar framöver.
Egenkontrollprogram saknas eller är bristfälligt

Ett egenkontrollprogram som är väl anpassat för verksamheten är en förutsättning för
verksamhetens kvalitetsarbete. En verksamhet som inte styrs av ett egenkontrollprogram
(kvalitetssystem) riskerar att hantera och sälja läkemedlen på ett felaktigt sätt. Detta skulle
kunna äventyra läkemedlens kvalitet och konsumentsäkerheten.
Läkemedlen exponeras inte så att det tydligt framgår att produkterna är läkemedel

Att det ofta förekommer en otydlighet kring vilka av butikens varor som är läkemedel är ett
problem. Läkemedlens särställning i förhållande till andra produkter ska lyftas fram.
Läkemedel är potenta produkter som vid felanvändning kan leda till skada. När läkemedel
säljs i verksamheter där sådana inte är självklara att finna, måste det vara tydligt för
konsumenten vilka varor som är läkemedel.
Förvaringen uppfyller inte kraven

Oftast handlar bristen om att läkemedlen inte förvaras åtskilt från andra produkter. Läkemedel
ska förvaras så att de inte riskerar att ta skada av andra produkter eller förväxlas med dessa.
Avsaknad av tydlig och klart synbar skylt om förbudet att sälja nikotinläkemedel vid misstanke om langning

Rapporter om denna brist liksom avsaknad av skylt om 18-årsgränsen har minskat markant
jämfört med åren 2011-2012. Läkemedelsverket tog 2011 fram dekaler med information om
åldersgränsen respektive saluförbudet vid misstänkt langning av nikotinläkemedel.
Kommunen kan beställa dekaler från Läkemedelsverket för att lämna till de handlare som
önskar dem.
Övriga rapporterade brister och klagomål från allmänheten

Läkemedelsverket har förutom ovan beskrivna brister bland annat fått fem rapporter från
kommuner och tre klagomål från allmänheten om bristande uppsikt över läkemedlen. Av de
totalt tio klagomål som kom från allmänheten 2013, gällde fem stycken oanmäld handel.
Tillsynsprojekt - distanshandel och läkemedelsautomater
Verksamheterna som inspekterades i projektet hade generellt en god grundförståelse för
regelverket och hantering av läkemedel. Alla verksamheter utom en kunde redan vid
inspektionen uppvisa godtagbara sätt att kontrollera kundens ålder. Samtliga fyra
verksamheter brast dock i exponeringen av läkemedel eftersom det varken på webbshopparna
eller på automatens pekskärm tydligt framgick vilka produkter som var läkemedel. De tre
webbshopparna uppfyllde heller inte kravet på tydlig och lätt synbar skylt om åldersgränsen
för köp av läkemedel. Hos två av dem fanns information om åldersgränsen endast i
köpvillkoren. Hos den tredje riskerade kunden att missa informationen i de fall köp gjordes
via sökfunktionen. Läkemedelsverket noterade dessutom hos två av webbhandlarna att
läkemedel som returnerats från kund på grund av felköp, återfördes till lagret. Detta innebär
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en säkerhetsrisk eftersom verksamhetsutövaren inte kan veta hur läkemedlen har förvarats hos
kunden eller under returleveransen och därmed inte kan garantera läkemedlens kvalitet. En
verksamhet saknade egenkontrollprogram helt och hållet, de övrigas egenkontrollprogram
saknade vissa obligatoriska instruktioner. Varje inspekterad verksamhet fick efter
inspektionen en skriftlig rapport där de noterade bristerna framgick. Samtliga verksamheter
har lämnat godtagbara åtgärdsplaner.

Läkemedelsverkets analys och bedömning
Enligt 21 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ska kommunen
rapportera brister i regelefterlevnaden till Läkemedelsverket. I vägledningen till
Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel rekommenderar
myndigheten kommunerna att omgående rapportera vissa särskilt allvarliga brister (till
exempel oanmäld handel), men att andra brister ska rapporteras först om åtgärder från
verksamhetsutövaren uteblir.
Under 2013 har 34 kommuner rapporterat brister i handeln med receptfria läkemedel. Totalt
mottog Läkemedelsverket 97 bristrapporter. Siffrorna är jämförbara med år 2012 då antalet
rapporter var 126 och rapporterna kom från 41 kommuner och två kommunförbund. Under
2011 inkom endast 40 bristrapporter. En stor del (88 %) av landets kommuner har inte
bristrapporterat någon gång under 2013. Anledningen kan vara att kommunen inte funnit
någon allvarlig eller kvarstående brist vid sina kontroller. En annan förklaring kan vara att
kommunen gör kontrollbesök vartannat eller vart tredje år och därför inte besökt några
försäljningsställen under förra året. Det kan också vara så att kommunen inte utfört kontroller
i någon större utsträckning.
Läkemedelsverket har inte tillsyn över kommunernas arbete och kan därför inte kräva att
kontrollerna ska ske med en viss omfattning eller frekvens. Samarbetet mellan
Läkemedelsverket och kommunerna, och att båda parter tar sitt ansvar, är därför avgörande
för en fungerande tillsyn. För att få en nationell bild av kommunernas kontrollverksamhet och
handlarnas följsamhet till regelverket planerar Läkemedelsverket att under 2014 genomföra
en enkätundersökning riktad till landets 290 kommuner. Förhoppningen är att resultatet från
denna bland annat ska ge Läkemedelsverket bättre förutsättningar att vägleda kommunerna i
deras kontrollarbete.
Det går inte att utifrån de rapporterade bristerna dra några generella slutsatser om
regelefterlevnaden i landet; för det är underlaget för litet. Den planerade enkätundersökningen
kommer dock att kunna ge en bild av vilka delar av regelverket och vilka typer av
verksamheter som kan kräva särskilda tillsyns- eller informationsinsatser.
Årets tillsynsprojekt visar att distanshandel innebär särskilda utmaningar när det gäller
tydliggörandet av vilka produkter som är läkemedel, liksom tydlig skyltning om
åldersgränsen. Betryggande är dock att de inspekterade verksamheterna har kunnat uppvisa
godtagbara lösningar för kontroll av köparens ålder. Däremot framkom att verksamheterna, i
likhet med många andra, har brister i egenkontrollen, dvs. verksamheten saknade eller hade
ett ofullständigt egenkontrollprogram. Läkemedelsverkets erfarenhet är att verksamheter som
saknar ett funktionellt egenkontrollprogram ofta uppvisar ytterligare brister och så var fallet
även här. Läkemedelsverket tar med sig de samlade erfarenheterna från projektet i den
pågående revideringen av de skriftliga vägledningarna till Läkemedelverkets föreskrifter samt
i kommunikation med kommuner och handlare i frågeställningar som rör de aktuella
verksamhetstyperna.
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Läkemedelsverkets uppfattning är att bristerna i regelefterlevnaden till stor del beror på
okunskap. Myndighetens erfarenhet är också att handlarna har varierande förutsättningar att
hitta och ta del av regelverket. Detta ställer stora krav på hur informationen presenteras och
kommuniceras. För att i större utsträckning nå ut med kunskapen planerar Läkemedelsverket
att under 2014 se över förutsättningarna att skapa ett forum för dialog och erfarenhetsutbyte
med branschen. De största branschorganisationerna kommer också, liksom SKL och ett antal
kommuner, att ges möjlighet att lämna synpunkter i samband med att vägledningarna till
Läkemedelsverkets föreskrifter revideras. Under 2014 planerar Läkemedelsverket dessutom
att genomföra en ny riktad tillsynsinsats i projektform. Myndigheten kommer att besöka ett
antal försäljningsställen som är anslutna till de stora kedjorna inom dagligvaruhandel,
servicehandel och hälsofackhandel och bjuda in de centralt kvalitetsansvariga att närvara vid
inspektionen. Läkemedelsverket tror att detta är ett effektivt sätt för att nå ut brett och få en
stor genomslagskraft.
Läkemedelsverket kommer även fortsättningsvis att kontinuerligt följa upp och utvärdera de
signaler som myndigheten fångar upp i tillsynen. Läkemedelsverket har för avsikt att årligen
sammanfatta och publicera resultaten av tillsynen av handeln med receptfria läkemedel.

Referenser:
Tillsynsrapport 2011/2012: Dnr 1.1-2013-030585 (inkluderar tillsynsplan för 2013)
Tillsynsplan 2014: Dnr 6.2.5-2014-016256

Frågor
Tillsynsrapporten är framtagen av verksamhetsområde Tillsyn, enhet: Apotek och receptfri
detaljhandel.
Läkemedelsverket publicerar Tillsynsrapporter 2013 inom följande områden:
o Öppenvårdsapotek
o Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel
o Farmakovigilans
o GMP och GDP Industri
o GMP Sjukvård
o Kliniska prövningar (GCP)
o Narkotika, narkotikaprekursor och sprutor & kanyler
o Godkända läkemedelsprodukter
o Kosmetiska produkter
o Medicinteknik
Frågor om tillsynsrapporten besvaras av: Annika Babra, enhetschef, tel: 018-17 46 00
registrator@mpa.se.
Ytterligare information om verksamheten se www.lakemedelsverket.se.
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