
 
Generella önskemål till läkemedelsindustrin från apoteksbranschen vad gäller förpackningar 
frisläppta innan den 9 februari 2019 och som därmed inte omfattas av förordningen men kommer 
vara kvar på marknaden efter detta datum. 
- Om 2D-koder sätts på förpackningarna ska dessa innehålla fullständig serialiseringsinformation enligt 
den delegerade förordningen om ni vet att förpackningar kommer vara kvar på marknaden efter den 9 
februari 2019. Om ni inte ännu har möjlighet till fullständig serialiseringsinformation så föredrar 
apoteksbranschen fortsatt märkning med endast EAN-kod. 
- Om förpackningar med fullständig serialiseringsinformation frisläpps innan den 9 februari så behöver 
dessa läggas upp i EU-hubben retroaktivt för att expedition av läkemedlet ska kunna genomföras utan 
problem på apotek.  
 
Generella önskemål till läkemedelsindustrin från apoteksbranschen vad gäller förpackningar 
frisläppta efter den 9 februari 2019 och som därmed omfattas av förordningen.  
- Undvik att sätta QR-koder på förpackningarna eller andra koder som visuellt liknar 2D-koderna. 
- Undvik att sätta EAN-koder på förpackningar som omfattas av förordningen 
- Undvik att sätta 2D-koder eller QR-koder på förpackningar som INTE omfattas av förordningen. 
Använd fortsatt EAN-kod på dessa. 
 
 
General requests to the pharmaceutical industry from pharmacies for packages that will be released 
before the 9

th
 of february 2019 and therefore not are covered by the FMD but will remain on the 

market after this date. 
- If a 2D Data Matrix are placed on a package it should contain full serialization information according 
to the FMD if there’s a possibility that the package will remain on the market after the 9

th
 of february 

2019. If you are unable to comply with this, label package with an EAN code (old linear barcode). 
- If a package with full serialization information according to the FDM are released before 9

th
 of 

february 2019, this information need to be retroactively uploaded to the EU hub. Otherwise 
pharmacies will have problem dispensing this pack.   
 
General requests to the pharmaceutical industry from phamacies for packages released after the 9

th
 

of february 2019 and thus are covered by the FMD. 
- Avoid QR codes on packages or other codes visually similar to the 2D Data Matrix. 
- Avoid EAN codes (old linear barcodes) on packages  
- Avoid a 2D Data Matrix or QR codes on packages that are NOT covered by the FMD. Use EAN codes 
(old linear barcodes) on these instead. 
 


