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• Endast godkända eller registrerade läkemedel får säljas.

• Tillstånd krävs för klinisk prövning, tillverkning, import, försäljning av

läkemedel.

• Läkemedelsverket kan utfärda förbud

• Brott mot ovanstående: böter eller fängelse < 1 år

Läkemedelslagen (2015:315)
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• 1. PRESENTATION 

Påståenden om sjukdomar? 

• 2. INNEHÅLL 

Används i läkemedel eller livsmedel? 

• 3. Beredningsform 

Läkemedelslik? 

• 4. Syftet med produkten 

Till friska eller sjuka? 

Vad omfattas av läkemedelslagen? 
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• Förfalskade läkemedel (inom eller utanför den legala kedjan) 

• Produkter som säljs som till exempel kosttillskott, injektionspreparat eller 

foder men som innehåller läkemedelssubstans 

• Produkter som påstås vara bra mot sjukdomar – ”mirakelmediciner”

• Genuina läkemedel som säljs på fel sätt

Olagliga läkemedel – brott mot 
läkemedelslagen – några exempel 
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• TVBL (traditionellt växtbaserat läkemedel) ”Kosttillskott”

Exempel på otillåtet läkemedel
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Exempel på otillåtna läkemedel
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Örtprodukter för bantning och potens innehåller OFTA 
läkemedelssubstanser! 
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Förfalskade läkemedel i legala kedjan
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Säkerhetsdetaljer på läkemedel
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Försäljande företag måste vara registrerade 
och visa logga med länk
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Hur klassas 
min produkt?
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OPERATION PANGEA
Pangea



13

• Viktigaste målet:

- skydda folkhälsan genom att försöka göra allmänheten 

medveten om riskerna med att köpa läkemedel från webbplatser 

utan tillstånd.

Pangea
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• Fler äldre som köper läkemedel på nätet (zopiklon)

• Ivermektin och Niclosamid (360 tabletter)

• Anti-malaria (352 tabletter)

• 5 kg pulver, tadalafil (potensmedel)

Pangea XIV, 2021
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Narkotika 7 619 tabletter

Potensmedel 852 tabletter

Anti-malaria 392 tabletter

Parasitmedel 360 tabletter

Doping 4053 tabletter

Vilka beslag gjordes?
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• Läkemedelsverket: 55 nätsidor

Anmälda webbplatser under Pangea
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Potensmedel, beslag under Pangea. 

Innehållet har deklarerats som IPhone case.
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Pangea XIV, 2021
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Pangea XIV, 2021 Internationella beslag
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Pangea i media



27

Olaglig Internetförsäljning

Risker med Läkemedlen

– För hög / för låg dos

– Fel aktiv substans

– Ingen aktiv substans

– Föroreningar
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-Du får inte läkemedlet utskrivet (narkotika, doping) 

-Läkemedlet ska användas i ett syfte som inte är så medicinskt och du vill 

spara pengar och uppfattar läkarkontakt som onödigt (potensmedel, 

bantningsmedel, Botox) 

-Läkemedlet finns inte i Sverige (ingår i annat lands tradition, till exempel 

TCM/ Ayurveda/ homeopatika, smärtstillande från USA) 

Vem köper läkemedel på nätet? 
Det finns en anledning… 
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-Du lever inte lagligt i Sverige/ vet inte hur sjukvården fungerar

-Läkemedlet du har ett medicinskt behov av restar

-Läkemedlet du har ett medicinskt behov av täcks inte av 

högkostnadsskyddet

Vem köper läkemedel på nätet? Fort. 
Det finns en anledning… 
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Apotek-på-nätet.se
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- Köparen är inte medveten om att man handlar från ett apotek 

utanför legala kedjan

- Köparen är medveten om att man handlar utanför legala kedjan men 

inte medveten om riskerna

- Köparen är medveten om att man handlar utanför legala kedjan och 

är medveten om riskerna

Vem är köparen? 
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”Mirakelkurer”
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Anoroc
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- COL – centrum mot olagliga läkemedel

- Tillsyn av olaglig försäljning av läkemedel med koppling till Sverige

- Anmälan av utländska olagliga internetapotek med information på svenska 

till Interpol

- Projekt läkemedel på sociala medier

- Information till allmänheten om riskerna med att handla olagliga läkemedel

Vad gör Läkemedelsverket? 
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-Import av alla typer av läkemedel från länder utanför EU/EES är förbjuden

-All import av narkotika och dopning är förbjuden (oavsett om du har 

recept eller inte) 

-Inom EU kan du köpa läkemedel på apotek som är godkända i båda 

länderna om du har recept 

Licensförskrivning – möjlighet att förskriva ej godkänt läkemedel.

Får jag köpa läkemedel på nätet? 
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Läkemedel är perfekta att luras med. De är dyra,

lätta att skicka och man kan inte se vad de innehåller!
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Tack!


