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Svar på remiss: ändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 
2004:15) om förordnande och utlämnande av narkotikaklassade 
läkemedel för behandling av opiatberoende 
 
Sveriges Apoteksförening (SAF) har beretts möjlighet att komma med synpunkter på 
rubricerad remiss och lämnar följande synpunkter på utredningens olika förslag.  
 
Sveriges Apoteksförening har inga synpunkter på att en ny patientgrupp får tillgång till 
läkemedelsassisterad behandling mot beroende. Ej heller har vi några synpunkter på att 
förskrivningsrätten nu utvidgas till att omfatta specialister i beroendemedicin verksam vid 
en sjukvårdsinrättning inom beroendevården där läkemedelsassisterad 
underhållsbehandling ges. Den nya formuleringen om vad som gäller för läkemedel som är 
godkända på flera indikationer är tydlig och bra. Att den särskilda formuleringen om 
metadon utgår innebär dock att enbart metadonläkemedel godkända för opioidberoende 
omfattas av de särskilda förskrivningsreglerna. Dagens föreskrifter omfattar 
metadonläkemedel när de förskrivs mot opiatberoende även om produkten inte är godkänd 
mot opioidberoende (t.ex. vissa tabletter) eller inte är godkänd alls (eventuell extempore 
eller licens). 
 
Allmänt sett är det idag alldeles för omständligt att kontrollera behörighet att förskriva på 
apotek. Hanteringen är manuell och det finns stora brister i hur informationen förmedlas 
till apoteksaktörerna, t.ex. vid uppdateringar av listan över anmälda sjukvårdsinrättningar. 
För att denna typ av begränsningar av förskrivningsrätt ska fungera bra krävs 
automatiserade systemstöd som tillhandahålls både apotek och förskrivare via 
eHälsomyndigheten. Kontrollen bör i första hand ske redan vid förskrivningsögonblicket 
för att förhindra obehöriga förskrivningar, inte när en kund som behöver sitt läkemedel står 
på apoteket. 
 
Vidare finns det ett problem med dagens föreskrifter som inte tas upp i remissen och det är 
när patienter som står på behandling mot opiatberoende sedan tidigare hamnar på sjukhus 
för andra problem eller inom Kriminalvården. Enheter som normalt inte bedriver 
beroendevård har inte förutsättningar att leva upp till kraven i föreskrifterna, samtidigt som 
patienterna rimligtvis borde få fortsätta med sin ordinarie behandling. Denna brist i 
föreskrifterna orsakar stora problem för sjukvård och apotek. Antingen bryter man mot 
föreskrifterna eller så blir patienterna utan behandling. Detta är en orimlig situation och det 
behövs vägledning från myndigheterna hur den ska hanteras.  
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