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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 24 november 2014 beretts tillfälle att 
avge yttrande över promemorian Sveriges tillträde till Europarådets konvention om 
förfalskning av medicinska produkter och liknande brott som innebär ett hot mot folkhälsa 
- Medicrimekonventionen (Ds 2014:41).  
 
Sverige har varken undertecknat eller ratificerat konventionen. Promemorian föreslår att 
Sverige ska tillträda konventionen genom transformering och innehåller en analys av de 
åtgärder som krävs för att Sverige ska kunna leva upp till de åtaganden som en anslutning 
till konventionen innebär. Syftet med konventionen är att förebygga och bekämpa hot mot 
folkhälsan, att upprätthålla de rättigheter som offren för de brott som anges i konventionen 
har samt att främja nationellt och internationellt samarbete. 
 

Sammanfattning 
 
Advokatsamfundet anser att promemorian presenterar en välavvägd och ändamålsenlig 
reglering för att Sverige ska kunna tillträda konventionen. Eftersom det beträffande 
förslaget om en ny lag om straff för brott som rör förfalskade läkemedel och medicinska 
produkter handlar om en ny kriminalisering och en lagstiftning som skiljer sig från 
befintliga lagar rörande läkemedel och andra medicinska produkter, är det av största vikt 
att förslaget uppfyller de krav som normalt ställs på speciallagstiftning av liknande slag i 
fråga om förutsägbarhet och andra rättssäkerhetsaspekter. Advokatsamfundet har i detta 
hänseende ingen erinran mot förslaget, men anser att definitionen av förfalskning i 1 b § 
läkemedelslagen bör ändras till att omfatta inte endast humanläkemedel utan även 
läkemedel för djur för att helt uppfylla konventionen. Inte heller i övrigt har 
Advokatsamfundet någon erinran mot promemorians förslag.  
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Några allmänna synpunkter på förslaget 
 
Förfalskning av läkemedel och medicintekniska produkter har under lång tid varit ett 
allvarligt globalt problem och som på senare tid ökat kraftigt och dessutom fått en än mer 
allvarlig karaktär. Riskerna för den enskilde såväl som för folkhälsan i stort är uppenbara 
när verkningslösa eller eljest farliga förfalskade medicinska produkter förs in på 
marknaden, vilket numera i ökande utsträckning sker även via den legala distributions-
kedjan. Enligt Advokatsamfundets uppfattning är den föreslagna lagstiftningen nödvändig 
för att komma till rätta med dessa problem och för att Sverige ska uppfylla konventionens 
krav. Advokatsamfundet bedömer att den föreslagna lagstiftningen är balanserad, ger god 
förutsägbarhet och uppfyller kraven på rättssäkerhet.  
 
Advokatsamfundet välkomnar att definitionerna av läkemedel respektive medicinteknisk 
produkt i läkemedelslagen (1992:859) och lagen (1993:584) om medicintekniska 
produkter används i förslaget. Handel med produkter som påstås vara läkemedel men inte 
är godkända av Läkemedelsverket eller annat behörigt organ, kommer då att omfattas av 
begreppet förfalskade läkemedel, vilket medför straffbarhet för sådan handel samt att 
dessa förfalskade läkemedel då kan förverkas. I dag gällande ansvarsbestämmelser för 
handel med läkemedel som bedrivs utan tillstånd enligt lagen (2009:36) om handel med 
läkemedel, omfattar, naturligt nog, endast handel med godkända läkemedel.  
 
Advokatsamfundet anser dock att ett förtydligande är nödvändigt i syfte att uppfylla 
konventionens krav, nämligen att innebörden av begreppet förfalskning i 1 b § 
läkemedelslagen utvidgas till att inte endast omfatta humanläkemedel, utan även 
läkemedel för djur.  
 
För brott av normalgraden föreslås böter eller fängelse i högst två år och för grova brott 
fängelse i lägst 6 månader och högst 6 år. Enligt Advokatsamfundet framstår dessa 
straffnivåer som väl avvägda och ligger i nivå med liknande befintlig strafflagstiftning.  
 
Genom lagförslagets utformning bör åtgärder i hela distributionskedjan kunna angripas. 
Advokatsamfundet delar synen att detta är särskilt viktigt med tanke på de komplicerade 
legala distributionskedjorna för medicinska produkter. Att skydda distributionskedjornas 
integritet är grundläggande för skyddet mot folkhälsan och för att värna den enskilde. 
 
Advokatsamfundet delar även promemorians bedömningar och förslag i fråga om 
främjandet av ett nationellt och internationellt samarbete i nu aktuella frågor. 
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