
 

 
 

 

 

 

 

Till Socialdepartementet 

 

 

Dnr: S2015/04035/FS 

 

Restnoteringar av läkemedel 

 

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerad remiss. 

 

Uppdraget bestod i att fortsatt kartlägga restnoteringar, analysera orsaker bakom dessa 

restnoteringar, analysera tillgängliggörandet av dessa restnoteringar samt analysera 

konsekvenser av givna förslag. 

 

Tidigt i rapporten konstateras att inte alla uppkomna restsituationer anmäls till LV även 

om det redan i dagsläget förefaller föreligga sådana skyldigheter i enlighet med EU-

regelverket.  

 

Vi samtycker i Läkemedelsverkets bedömning att regelverket egentligen finns på plats 

som lagstadgar anmälningsskyldigheten. I och med att läkemedelslagen redan nu anger 

att den som har fått ett läkemedel godkänt i förväg ska meddela LV om försäljningen av 

ett läkemedel upphör är det svår att se varför en stoppad läkemedelsförsäljnings som 

beror på en restsituation skulle undantas detta. I rapporten nämner även LV att 

betydelsen av begreppen restnotering och försäljningsuppehåll i princip densamma. Mot 

bakgrund av detta menar även vi att förslag om en anmälningsskyldighet av restnoterade 

läkemedel redan ryms i lagrum. 

 

Det är slående att man i God tillgänglighetssed omnämner TLV som den instans som 

företaget ska rapportera förändringar i tillgänglighet. Anmälningsskyldighet till LV 

omnämns inte alls. Eventuellt skulle detta kunna vara en bidragande orsak till att inte 

alla restsituationer anmäls till LV. 

 

I rapporten föreslås en anmälningsskyldighet till LV och att samma myndighet ska 

ansvara för samordnad publicering av dessa. Dessutom föreslås en sanktionsmöjlighet i 

fall av underlåtenhet. Sveriges Farmaceuter tillstyrker dessa förslag, inte minst av 

patientsäkerhetsskäl. Frågan om sekretess är inte självklar. Vår hållning är att MAH i 

dialog med LV anger skäl till restsituation men att den information som går ut till 

allmänhet kan behöva modifieras och att denna modifiering av text bör ske i samråd 

med företaget.  

 

 



 

 

Vi välkomnar LV förslag om en samordnad publicering. I sammanhanget är det av stor 

vikt att säkerställa skillnaden mellan restsituation och försäljningsuppehåll av andra skäl 

eftersom det redan idag förefaller förekomma osäkerhet kring hur begreppet tolkas. Det 

eftersträvansvärda är ju just en lista över restnoteringar och inget annat.  

 

Viktigt att tänka på vid upprättande av denna typ av publicering är vilken typ av 

information som ska återges. Orsak till restsituation är en självklar information men 

information kring detta bör ske i samråd med företaget, se ovan. Förväntat 

leveransdatum finns redan idag för vissa fall och skulle vara en önskvärd information 

men ofta fallerar dessa datum inte med verkligheten vilket skapar frustration. Frågan är 

då om leveransdatum ska uppges eftersom säkerheten i uppgifterna är så osäkra? Vi 

bejakar LV:s argument om att en kontinuerlig uppdatering av leveransdatum sannolikt 

tar för mycket resurser i anspråk. Vi hade gärna sett ett resonemang vad gäller 

avanmälan. Lika självklar som anmälan av restnotering måste avanmälan vara, så att 

den lista som är publicerad verkligen är relevant. 

 

Den norska förlagan med läkemedelsyndigheten som ansvarig instans för anmälningar 

och synliggörande av informationen förefaller vara ett gott exempel. I synnerhet det 

faktum att man också ger råd till hälso- och sjukvårdspersonal om hur restnoteringarna 

ska hanteras. I Norge har man även en tidsgräns där kortvariga restnoteringar, 

understigande fyra veckor, inte publiceras. Detta är mindre bra. Vi föreslår att alla 

restnoteringar publiceras, oavsett duration. 

 

 

 

 

För Sveriges Farmaceuter 

Stockholm 160412 

 

 

 

 

Clary Holtendal  

Föredragande  

 

 

 

Kristina Fritjofsson   

Förbundsordförande   

 


