
Läkemedel i utländska förpackning-
ar kan nu börja säljas i Sverige. EMEA,
EU:s läkemedelsverk i London, har hit-
tills godkänt 13 läkemedel. Godkän-
nandet från EMEA innebär att svenska
apotek kan ta in dessa läkemedel för
försäljning.

De EU-godkända läkemedlen säljs i
Sverige i sina originalförpackningar.
Det kan därmed finnas utländska for-
muleringar på förpackningen. På dessa
förpackningar ska svensk text finnas
påklistrad och det ska även finnas
svensk bipacksedel.

Risk för förväxling
Man ska inte förväxla EU-läkeme-

del, som också kan kallas parallelldis-
tribuerade läkemedel, med parallellim-
porterade läkemedel. 

För att ett läkemedel ska få paral-
lellimporteras måste det  vara godkänt i
Sverige av det svenska läkemedels-
verket. 

Importören står som avsändare och
förpackningen är helsvensk. Ett paral-
lellimporterat läkemedel packas alltså
om av importören, vilket inte är fallet
med EU-läkemedlen.

Sverige blir det andra landet i Euro-
pa där EU-läkemedel introduceras. En
anledning till att importera EU-läke-
medel från andra länder inom EU är att
få ner priset i Sverige. I vissa länder är
priserna så låga att det lönar sig att im-
portera läkemedlen trots transportkost-
naderna.•
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Kommitté i närkamp 
med langare och svartsprit
Skåne värst drabbat enligt ny rapport

– Ungdomars drickande av
alkohol har ökat under 1990-ta-
let. En förklaring är sannolikt
den stora tillgången på svart -
sprit. Det är alldeles för enkelt
att få tag på alkohol. 

– Om utvecklingen fortsätter
riskerar vi att snart få ett lika
omfattande alkoholmissbruk
bland ungdomar som på 1970-
talet.

Håkan Leifman är alkoholforskare
vid Centrum för socialvetenskaplig al-
kohol- och drogforskning vid Stock-
holms universitet och oroad över ut-
vecklingen, inte minst i Skåne där kon-
sumtionen ökar mest.

Ny kampanj ska ta ett steg
närmare »vanliga vuxna»
Nu har OAS, en av regeringen tillsatt

kommitté, startat en ny kampanj  med
temat: 

»Det är inte bara organiserade
brottslingar som langar svartsprit».

Redan tidigare har kommittén i två
kampamjer fokuserat på sambandet
mellan svartspriten och den kriminella
världen.

Årets kampanj är tänkt att ta ett steg
närmare vanligt folk, den visar att det
finns »vanliga vuxna» i vår närhet som
langar svartsprit till ungdomar. 

Sedan den 1 januari i år är det straff-
bart att köpa, sälja och inneha både
hembränt och smuggelsprit.

Kampanjen ska visas i TV, i annon-
ser i dagspressen och på utomhustavlor
i storformat. En förstärkt annonsinsats
blir det i södra delarna av Sverige.

På OAS säger kanslichefen Håkan
Wrede:

– Det räcker inte med att polisen och
tullen gör ett bra jobb för att stoppa
svartspriten. Det handlar om att var och
en av oss måste ta ett större ansvar. Fler
måste säga nej till att langa sprit till
ungdomar.

Allt högr e andel 
drick er svartsprit
Andelen personer som dricker svart-

sprit har ökat i södra Sverige. Det visar
Håkan Leifmans forskning. 

Skåne och Halland ligger i topp

bland länen när det gäller andelen som
uppger att de druckit svartsprit de se-
naste två månaderna.

Bland kvinnorna har 33 procent i
Skåne och Halland druckit smuggel-
sprit, riksgenomsnittet är 25 procent.
Bland männen är motsvarande siffror
52 respektive 50 procent.

Även när det gäller ungdomar och
smuggelsprit ligger södra Sverige hö-
gre än övriga riket. Dessutom är det fler
ungdomar än vuxna som dricker svart-
sprit.

Tillgången ökar
på smuggelsprit
Att södra delen av landet har en hö-

gre konsumtion än riksgenomsnittet
förklarar Håkan Leifman med den öka-
de tillgången på oregistrerad alkohol i
form av omfattande resandeinförsel,
speciellt från Danmark, och smuggel-
sprit.

– Om utvecklingen fortsätter riske-
rar vi att snart få ett lika omfattande al-
koholmissbruk bland ungdomar som på
1970-talet, säger han.

Systembolagets spritförsäljning i
området Halland, Blekinge och Skåne
har minskat med mer än 40 procent un-
der 1990-talet. 

Den totala försäljningen av sprit, vin
och öl har minskat med 25 procent.
Minskningen förklaras av en ökad kon-
sumtion av svartsprit och resandeinför-
sel av alkohol.

Slår Systembolagets 
försäljningssiffror
Den privatinförda oregistrerade al-

koholen i Sydsverige uppgick för två år
sedan till drygt 80 procent av den
mängd Systembolaget sålde. (Om man
lägger till smuggelsprit och hembränt
blir den totala oregistrerade försälj-
ningen klart högre än Systembolagets).
Motsvarande andel var för hela landet
cirka en tredjedel. 

Fotnot: OAS, Oberoende Alkohol-
samarbete, är en kommitté som rege-
ringen tillsatt för att organisera ett sam-
arbete för information och upplysning-
ar mellan myndigheter och näringsli-
vet. 

Den bedriver en bred opinionsinsats
mot den illegala alkoholhanteringen
och svartspriten. •

EU-läkemedel 
börjar säljas i Sverige

Ny rapport om
invandrares hälsa

Skillnaderna i självrapporterad hälsa
är stora mellan infödda svenskar och in-
vandrare från Chile, Iran, Polen och
Turkiet men också mellan dessa fyra
grupper. Svenskarnas hälsa är i regel
bättre än invandrarnas.

Men det finns likheter också. I hu-
vudsak är det samma faktorer som har
samband med hälsan bland infödda
svenskar och invandrare. 

Är man ensamboende, har låg ut-
bildning, saknar arbete, har svag ekono-
mi, känner sig otrygg eller saknar soci-
alt stöd så rapporterar man oftare dålig
hälsa oavsett om man är svenskfödd el-
ler har invandrat.

Det visar en ny rapport från Social-
styrelsen baserad på intervjuer från
1996 med 2 000 invandrare som kom till
Sverige under 1980-talet. •


