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Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte 

 

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. 

 

Vi har tidigare besvarat remiss avseende utredning att utreda insatser för att förbättra 

patientsäkerheten vid generiskt utbyte, se bil. 1 och står fast vid våra slutsatser vilka kan 

sammanfattas enligt nedan: 

 

 Sveriges Farmaceuter förespråkar en förskrivningsmodell med generisk 

förskrivning men med möjlighet att vid behov välja specifik produkt. 

 Vi ifrågasätter varför Läkemedelsverket väljer att avråda från generisk 

förskrivning mot bakgrund av att de flesta remissinstanser förespråkar generisk 

förskrivning.  

 Vi menar att argumentet att generisk förskrivning inte innebär ökad 

patientsäkerhet är märkligt då detta inte är förankrat i forskning. 

 Vi bejakar den pedagogiska fördel som kan ligga i att man i och med generisk 

förskrivning får förskrivare, patient och apoteksfarmaceuter att ”tala samma 

språk”. 

 Vi anser att generisk förskrivning kan ligga till grund för att utöka farmaceutens 

möjlighet till farmaceutkryss och ett ”tredje alternativ”. 

 

Kommentarer på nytillkomna skrivningar i rapporten 

Vi noterar att rapporten till största del överensstämmer med tidigare remiss varför vi i 

nedanstående kommentarer har för avsikt att fokusera på nytillkomna skrivningar. 

 

Vad innebär generisk förskrivning för patienten 

 

I rapporten skrivs att ”Den information som förmedlas av förskrivaren och farmaceuten 

framstår som viktigare för patienten än om det har förskrivits en substans eller en 

produkt.” och menar att patienter vanligtvis inte ser vad som förskrivits eftersom den 

överväldigande majoriteten av recept är elektroniska. Vi menar att man inte ska 

underskatta den skrivna informationen som också spelar en mycket viktig roll för 

patienten. På apoteken får de skriftliga sammanfattningar av recept i ”Mina sparade 

recept” från apoteket och medicinlistan från förskrivare är också en viktig 

informationskälla för många patienter. Inte sällan förekommer olika produktnamn i 

respektive listor och det skapar många gånger förvirring och uppenbara risker för 



 

 

patientsäkerhet. Därmed menar vi att det finns en viktig pedagogisk finess i det att det 

då skulle stå generiska substanser i stället för substans + företagsnamn. Företagsnamnen 

tenderar också att få en lika stor, om inte större, betydelse för många patienter som 

substansnamnet och det är också kring dessa detaljer som en stor del av samtalen på 

apotek kretsar kring idag. 

 

Slutsatser och förslag angående generisk förskrivning 

 

Läkemedelsverket skriver om innebörden av ett ”generiskt förhållningssätt” och menar 

att förskrivare och farmaceut i dialog ska använda det generiska namnet. Vi skulle vilja 

påstå att det gör man redan idag. Vinsten i att införa denna förändring är sannolikt 

överskattad. Dialogen störs dock av det faktum att det i den skrivna informationen 

såsom ”Mina sparade recept” står både substans och företagsnamn vilket man skulle få 

förutsättningar att komma bort ifrån med möjlighet till generisk förskrivning.  

 

Förslag till insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte 

 

Förslaget ”Återrapportering till förskrivare vid utbyte av läkemedel ” är omformulerat i 

det att man i remissen föreslog att detta skulle utredas. Vi välkomnar detta men menar 

att återrapportering även ska inkludera viktig information mellan förskrivare och 

apotek, exempelvis om byte inte har skett på grund av faktorer som uppkommit i dialog 

mellan apoteksfarmaceut och patient eller problem med läkemedelsanvändning . 

 

Litteraturgenomgång 

 

I rapporten förekommer en litteraturgenomgång avseende generikabyte som visar på 

intressanta och till viss del motstridiga resultat. Farmaceut- och förskrivarkryss är 

förvisso en god väg att gå för att undvika läkemedelsfel men det är inte alltid som 

problematiken uppdagas i dialog med farmaceut eller förskrivare. Generikabyte spelar 

en viktig roll vid generisk förskrivning, eftersom man inte kan undkomma det faktum 

att detta kommer att ske oberoende av om vi har generisk förskrivning eller ej. Dock 

ställer vi oss något frågande till att man i rapporten diskuterar dessa byten så utförligt. 

 

Remissvar 

 

De intressentseminarier som hölls visade att samtliga intressenter utom E-

hälsomyndigheten och en patientorganisation förordade generisk förskrivning. Detta 

förefaller inte återspeglas i remissvaren eftersom denna redovisning ger upphov till en 

betydligt större spretighet. I remissvaren förefaller inställningarna variera mellan olika 

aktörer/organisationer.  Alla intressenters inställning är förstås viktigt att inhämta men 

vi menar att man vid inhämtande av remissvar borde vikta inställningarna beroende på i 

vilken utsträckning som eventuell generisk förskrivning påverkar vederbörandes 

situation. Det finns intressenter som är mer påverkade av effekter av generisk 

förskrivning än andra. I detta sammanhang ska inte minst framhålla patienters 

inställning då det till syvende och sist är patientsäkerhet som står högst på 

dagordningen. 

 

LVs rekommendation om generisk förskrivning 

 

Läkemedelsverket bedömer att det inte kan säkerställas att ett införande av generisk 

förskrivning skulle ge ökad patientsäkerhet eftersom kunskap saknas om generisk 

förskrivning betydelse för patientsäkerheten. Vi anser att det är ett märkligt sätt att 

resonera då man uppenbart har ett system med generiskt utbyte där man inte heller vet 



 

 

effekterna på patientsäkerhet. Det finns viss forskning, så som Läkemedelsverket 

redovisare i rapporten, och dessa visar i flera studier negativa effekter. Man hänvisar 

också till kostnader som generisk förskrivning skulle ge upphov till men undviker 

konsekvent att fundera på vilka samhällsekonomiska vinster ett system skulle kunna ge 

upphov till. Vi bejakar det faktum att även om generisk förskrivning inte löser 

problematiken med generikautbyte kan det vara en väg att minska förvirring och direkta 

läkemedelsfel hos många patienter. 

 

Andra uppkomna synpunkter 

 

LV resonerar kring förslaget om att låta farmaceuter byta till ett ”tredje alternativ” det 

vill säga annat alternativ än periodens vara eller förskrivet läkemedel. TLV har i 

rapporten fått ge sin syn på saken i det att de dels menar att detta skulle leda till ett mer 

komplext regelverk dels att förslaget riskerar att driva upp priser och därmed påverka 

den totala prispressen. Detta är verklighetsfrämmande argument. Regelverket skulle 

med stor sannolikhet inte upplevas som mer komplext av vare sig farmaceuter eller 

patienter utan snarare som en förbättring. Att priser skulle pressas upp är sannolikt inte 

heller relevant eftersom denna möjlighet endast kommer att utnyttjas för en minoritet av 

patienter och då det är högst nödvändigt av patientsäkerhetsskäl. Vi skulle vilja gå så 

långt att mena att TLVs argumentering är en missförtroendeförklaring gentemot 

apotekare och receptarier, som har erhållit sina legitimationer för att självständigt 

ansvara för patienters säkerhet. Vi vill trycka på de patientsäkerhetsfördelar som ett 

tredje alternativ skulle ge upphov till och vi menar att generisk förskrivning skulle 

kunna vara en viktig komponent i att möjliggöra ett tredje alternativ för farmaceuter. 
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