
 
 

 
 

Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige, bidrar till ett säkert samhälle och 
konkurrensneutral handel. Vi förenklar den legala handeln och förhindrar den illegala genom att erbjuda smidiga tullrutiner för 
utrikeshandeln, en enkel gränspassage för resande och ett effektivt gränsskydd. Vårt uppdrag kommer från Sveriges riksdag 
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Stor internationell insats mot olagliga läkemedel   
  

58 personer har gripits och över 9,8 miljoner tabletter har tagits i beslag till ett värde av 

290 miljoner svenska kronor. Det blev resultatet när myndigheter runt om i världen 

gemensamt slog till mot handeln med olagliga läkemedel. 
 

Mellan den 18 och 25 juni deltog ett hundratal länder i insatsen, kallad ”Pangea VI”. I Sverige 
har Läkemedelsverket och Tullverket samverkat i operationen, som omfattat insatser mot 
både införsel och försäljning av olagliga läkemedel i landet. Med olagliga läkemedel menas 
läkemedel som inte har tillstånd att säljas i Sverige.  
 

– Vi har varit på plats bland annat på Arlanda och Toftanäs/Malmö. Det kom stora partier 
med vad vi tror är det narkotikaklassade läkemedlet tramadol i omärkta påsar, säger Monika 
Johansson, projektledare, Läkemedelsverket. Narkotikaklassade läkemedel får aldrig föras in 
via brev och paket oavsett vilket land det skickas ifrån. 
 
Tidigare erfarenheter visar att en betydande andel av de läkemedel som säljs olagligt via nätet 
antingen är okontrollerade förfalskningar, helt verkningslösa eller innehåller substanser som 
är otillåtna på grund av kända hälsorisker eller för att säkerhetsdata saknas. Den oreglerade 
läkemedelshandeln har blivit en global industri – där kunderna ibland får betala med hälsan 
som insats. 
 

Tullverket har hindrat införsel till Sverige av cirka 15 000 tabletter, kapslar och ampuller av 
främst narkotikaklassade läkemedel. De vanligaste avsändarländerna var bl.a. Storbritannien, 
Thailand och Spanien. Tullverket deltar i den här insatsen för fjärde året i rad.  
 
– Samarbetet med alla inblandade i Pangea och samordningen av Interpol har fungerat mycket 
bra, säger Mats Pettersson, operativ samordnare Pangea VI, Tullverket. 
 
Nu kommer Läkemedelsverket att analysera de läkemedel som beslagtagits. Mycket av det 
som tagits i beslag är omärkta kapslar och tabletter eller läkemedel som inte är godkända på 
den svenska marknaden. Det handlar framför allt om narkotikaklassade läkemedel, 
potenshöjande medel och bantningsmedel.  
 
Kontaktuppgifter: 

Monika Johansson, projektledare vid Läkemedelsverket, 018-17 42 13 
Mats Pettersson, operativ samordnare Pangea VI, Tullverket, 08-456 66 78 
Läs mer om vad du bör tänka på om du vill köpa läkemedel på internet  
Blunda inte för riskerna  
För bilder kontakta Tullverkets presstjänst, 0771-450 590. 
Läs mer om de internationella resultaten från Pangea VI på Interpols webbplats, 
www.interpol.int  
 


