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Ansvarsfull försäljning av loperamidtabletter 
Loperamid är ett receptfritt läkemedel med tillfällig diarré (turistdiarré) som godkänd 
indikation och kan också användas mot mer kroniska besvär men ska då förskrivas av läkare. 
Loperamid kan också missbrukas då det i högre doser kan ge viss berusningseffekt eller 
hjälpa till att ”tända av” efter bruk av andra droger. I högre doser finns samtidigt en risk för 
biverkningar som kan vara allvarliga. Tillgängligheten till läkemedlet på apotek är därmed en 
riskfaktor för en felaktig användning som kan få stora negativa konsekvenser. 
 
På apotek finns utbildad personal som kan ge råd och agera vid misstanke om felaktig 
läkemedelsanvändning. Redan idag ska apotekspersonal säkerställa att den mängd 
läkemedel som säljs vid ett och samma tillfälle är rimlig förbrukning för en privatperson. 
Loperamid köps också ofta förebyggande inför en turistresa och kan sedan bli liggande 
oanvänt i hemmet. Det ökar risken för att t.ex. ungdomar kommer över större mängder. I 
rådgivningen om loperamid ingår att upplysa kunder om riskerna med högre doser och 
missbruk samt risker med för stor tillgänglighet i hemmet. 
 
Alla kunder söker dock inte rådgivning och apoteksbranschen har sett att det finns 
utmaningar med stölder från butikshyllan för den här typen av läkemedel. För att ytterligare 
minska risken för felaktig användning av läkemedel innehållande loperamid har 
medlemmarna i Sveriges Apoteksförening kommit överens om: 
 

- Antalet förpackningar innehållande loperamid som säljs till en kund ska begränsas till 
2 stycken per köptillfälle. Detta gäller även vid e-handel. 

- Förpackningar innehållande loperamid ska förvaras bakom disk eller på annat sätt så 
att de inte är direkt gripbara för kund.  
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