
 
Rutinbeskrivning 
 

Planering 

Syftet med arbetsplanering är att styra implementering av förbundets tillsynsplan.  

Berörd handläggare tillsammans med chef ansvarar för genomförandet av det arbete som 

anges av tillsynsplanen.  

 

Årlig tillsynsplanen innehåller antal objekt i Ystad, Simrishamn och Tomelilla kommun.  

Det bör utföras minst ett kontrollbesök årligen på alla företag.  

 

Anmälan om handeln samt krav på verksamheten 

Enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ska den näringsidkare som 

avser bedriva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel först anmäla handeln till 

Läkemedelsverket.  

Försäljning av vissa receptfria läkemedel får inte ske innan anmälan har gjorts.  

 

Enligt förordningen (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel ska 

Läkemedelsverket underrätta de kommuner där detaljhandeln bedrivs om inkomna 

anmälningar. Läkemedelsverket skickar en gång i månaden ut en lista över anmälda 

försäljningsställen till alla kommuner.  

 

Den som bedriver detaljhandel med vissa läkemedel ska 

1. utöva särskild kontroll (egenkontroll) över detaljhandeln och hanteringen i övrigt av 

läkemedel och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram, 

2. bedriva verksamheten i lokaler som är lämpliga för sitt ändamål, 

3. tillhandahålla läkemedlen på lämpligt sätt 

Programmet ska vara skriftligt.  

Vid detaljhandel får läkemedel och nikotinläkemedel inte säljas till den som inte har fyllt 18 

år. Den som säljer läkemedel ska förvissa sig om att konsumenten har fyllt 18 år.  

Där detaljhandel bedrivs ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om 

åldersgräns. 

Den som bedriver detaljhandel ska informera konsumenten om var han eller hon kan få 

farmaceutisk rådgivning. 

 

Tillsyn 

Läkemedelsverket har tillsyn över efterlevnaden av lagen och av de föreskrifter som har 

meddelats i anslutning till lagen. 

 

Kontroll 

Miljöförbundet kontrollerar efterlevnaden av lagen (2009:730) om handel med vissa 

receptfria läkemedel och av de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.  

Miljöförbundet har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för 

kontrollen.  

För att utföra sina uppgifter har Miljöförbundet rätt till tillträde till områden, lokaler och andra 

utrymmen som används i samband med detaljhandeln och hanteringen i övrigt av läkemedel. 

Miljöförbundet har inte rätt till tillträde till bostäder.  



Miljöförbundet ska till Läkemedelsverket rapportera brister i efterlevnaden av lag (2009:730) 

om handel med vissa receptfria läkemedel och av de föreskrifter som har meddelats i 

anslutning till lagen. 

 

Avgifter 
För kontrollen har Miljöförbundet rätt att ta ut en fast årlig avgift som beslutas av 

kommunfullmäktige. 
 

Återbesök och andra kontrollåtgärder föranlett av brister ingår inte i den fasta årsavgiften. Om 

bristande efterlevnad medför tillsyn utöver den ordinarie tillsynen, tas timavgift ut för nedlagd 

tid. 

 

Inspektion 

Förberedelse genom att läsa igenom tidigare ärenden på i verksamheten.  

Inspektioner kan ske oanmälda eller att handläggare skickar ut brev eller ringer om att 

inspektion kommer att göras och vad verksamheten ska ha förberett till dess. En samordnad 

tillsyn kan planeras in tillsammans med Läkemedelsverket. 

 

Inspektör tar fram eventuell checklista och andra dokument som ska användas vid inspektion. 

Checklista finns som mall i miljöreda ”LÄTI - Checklista läkemedel” 

Inspektionen kan genomföras i samband med livsmedelsinspektion. 

Inledningsvis talar inspektör om vad inspektionen kommer att omfatta.  

Inspektör kontrollerar bl.a. att anmälan om försäljning gjorts, egenkontrollprogram, skyltning, 

exponering, marknadsföring, märkning mm.  

Inspektör går vid behov igenom aktuell lagstiftning. 

Inspektör kan vid inspektionstillfället lämna ut informationsmaterial. 

 

Inspektör skriver inspektionsrapport och eventuellt rapport till Läkemedelsverket om brister i 

efterlevnaden av lag och av de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. 

Inspektionsrapport lämnas antingen ute på plats eller skickas från kontoret. 

 

Ansvar 

Handläggare ansvarar för planering.  

Handläggaren ska anges med tjänstebenämning. 

 

Lagrum 

Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel  

Förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel  

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel 

 

 

 

 

 


