
 

 

LAGRÅDET               

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2022-09-01 

Närvarande: Justitieråden Mahmut Baran, Leif Gäverth och       

Malin Bonthron 

Vissa frågor om hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap 

 

Enligt en lagrådsremiss den 30 juni 2022 har regeringen 

(Socialdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande          

över förslag till  

 

1. lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel,  

2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),  

3. lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315),  

4. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).  
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Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Lisa Wiberg, 

biträdd av ämnesrådet Helena Santesson Kurti.  

Förslagen föranleder följande yttrande.  

Förslaget till lag om ändring i läkemedelslagen 

14 kap. 4 § 

Av 4 kap. 18 § första stycket framgår bl.a. att den som har fått ett 

läkemedel godkänt minst två månader i förväg ska meddela 

Läkemedelsverket om försäljningen av läkemedlet upphör tillfälligt 

eller permanent på den svenska marknaden. Om det finns särskilda 

skäl, får meddelandet lämnas senare än två månader i förväg. 

Enligt bestämmelsen i den nu föreslagna paragrafen får en 

sanktionsavgift tas ut av den som har fått ett humanläkemedel 

godkänt för försäljning och som inte meddelat ”uppehåll” i 

försäljningen till Läkemedelsverket i enlighet med 4 kap. 18 § första 

stycket. Vid föredragningen har upplysts att avsikten är att sanktions-

avgift ska kunna tas ut vid underlåten underrättelse oavsett om 

försäljningen av ett läkemedel upphör tillfälligt eller permanent.  

Ordet ”uppehåll” i den föreslagna lagtexten ger dock intryck av att 

endast ta sikte på situationen när försäljningen tillfälligt upphör. Mot 

bakgrund av att det är fråga om en sanktionsbestämmelse talar 

mycket för att situationer där försäljningen av läkemedel permanent 

upphör på den svenska marknaden inte kan anses träffas av 

bestämmelsens tillämpningsområde. Lagrådet förordar att bestäm-

melsen i stället ges följande lydelse. 

Om den som har fått ett humanläkemedel godkänt för försäljning inte 
har meddelat enligt 4 kap. 18 § första stycket att försäljningen upphör 
tillfälligt eller permanent, får Läkemedelsverket ta ut en sanktionsavgift 
för överträdelsen. 
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14 kap. 7 § 

I paragrafen, som är utformad efter förebild av 25 c § lagen 

(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., föreslås att en sanktions-

avgift enligt 4 § får sättas ned helt eller delvis om överträdelsen är 

ringa eller om det annars med hänsyn till omständigheterna skulle 

vara oskäligt att ta ut avgiften. Det föreslås att det vid en sådan 

bedömning särskilt ska beaktas 

1. om överträdelsen berott på en omständighet som den 

avgiftsskyldige varken förutsåg eller borde ha förutsett eller inte 

kunnat påverka, 

2. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika överträdelsen, och 

3. om överträdelsen i övrigt framstår som ursäktlig.  

Frågan är hur punkten 3 är avsedd att tillämpas. Den kan läsas som 

att den utgör ett ytterligare krav som måste vara uppfyllt för att en 

nedsättning av sanktionsavgiften ska komma i fråga, men kan   

också förstås som att den är tänkt att fånga upp situationer som    

inte omfattas av punkterna 1 eller 2.  

I författningskommentaren avseende punkt 3 anges att ”det också 

särskilt [ska] beaktas om överträdelsen även i övrigt framstår som 

ursäktlig. Det kan t.ex. vara fråga om rena engångsföreteelser som 

inte ger intryck av att vara särskilt kvalificerade och som inte har    

fått några uppenbara eller i vart fall inte avsevärda negativa 

konsekvenser.”  

Enligt 25 c § lagen om läkemedelsförmåner m.m. ska befrielse från 

sanktionsavgift medges helt eller delvis om det är oskäligt att ta ut 

avgiften. Vad som särskilt ska beaktas vid bedömningen enligt den 

bestämmelsen är i princip detsamma som enligt nu föreslagen 

paragraf. I författningskommentaren till 25 c § lagen om 

läkemedelsförmåner m.m. anges bl.a. följande beträffande 

motsvarande befrielsegrund. ”Enligt punkten 3 kan överträdelsen 



4 

 

 

 

även i övrigt framstå som ursäktlig. Befrielse kan t.ex. övervägas när 

fråga är om rena engångsföreteelser som inte ger intryck av att vara 

särskilt kvalificerade och som inte har fått några uppenbara eller i 

vart fall inte avsevärda negativa konsekvenser.” (Prop. 2013/14:93  

s. 190).  

Såväl skrivningen i nu föreliggande författningskommentar som 

kommentaren avseende motsvarande bestämmelse i lagen om 

läkemedelsförmåner m.m. ger intryck av att punkten 3 är avsedd    

att fånga upp situationer som inte täcks av punkterna 1 eller 2 i 

respektive paragraf. Punkten 3 i nu föreslagen paragraf ska således 

inte ses som ett kumulativt rekvisit. Om detta är avsikten kan det 

emellertid ifrågasättas om inte lagtexten blir tydligare om 

konjunktionen ”och” byts ut mot ”eller”. Alternativt bör förtydliganden 

göras i författningskommentaren. Frågan bör övervägas i den 

fortsatta beredningen.   

Övriga lagförslag 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 

 

 


