
 

 
 

 

 

 

 

Till Läkemedelsverket 

 

 

Regeringsuppdrag Märkning av apoteksetiketten med substansnamn vid generiskt 

utbyte 

 

Läkemedelsverket har ett uppdrag att verka för att apoteksetiketter på receptförskrivna 

läkemedel vid ett generiskt utbyte ska innehålla tydlig och enhetlig information. 

Standardisering eftersträvas. 

 

Frågeställningarna var följande: 

 

1) Hur upplever ni befintlig utformning av apoteksetiketter vid generikabyte i fråga 

om presenterade uppgifter (typ, antal och ordningsföljd), läsbarhet och layout 

enligt exempel a-c? 

 

Exempel a: 

Varunummer anges både vad gäller det förskrivna varumärket och det expedierade. All 

relevant text ryms vilket är bra, dock med mycket liten stil och relativt plottrigt vilket 

torde påverka läsbarheten. 

 

Exempel b: 

Här anges inte varunummer. Textstorleken något större men på bekostnad av att inte 

hela texten kommer med. Bra med texten ”Båda innehåller samma verksamma ämne”, 

sannolikt ingen nackdel att använda ordet verksamma. Mindre bra att det verksamma 

ämnet inte anges. 

 

Exempel c: 

Återigen anges varunummer. Hela texten kommer inte med, vilket kan vara en nackdel. 

Onödigt långt mellanrum mellan orden? Nackdel ur ett arbetsmiljömässigt perspektiv 

att lappen måste klistras ihop med doseringsetiketten vilket orsakar både ett tidsödande 

och extra påfrestande manuellt moment i det att farmaceuten inte kan klistra endast en 

etikett. Verksamt ämne bra, men sannolikt ännu bättre om det stod att båda innehåller. 

 

2) Hur skulle ”den idealiska” apoteksetiketten vid generikabyte se ut? 

 

Inledningsvis bör poängteras att vad gäller denna frågeställning väger förstås patientens 

inställning tungt. Om texten på etiketten inte kan uppfattas av ett eller flera skäl spelar 

det ingen roll vad som står. Sannolikt är etiketten i de flesta fall ett komplement till den 

muntliga information som hen har fått av förskrivare och eller apoteksfarmaceut.  



 

 

Texten bör vara så stor att den är lätt att läsa. En av de vanligare invändningar som ges 

är just det att texten är så liten att den är svår att uppfatta.  

 

Fördelen med att samla all information på en etikett är att det är enkelt för 

apoteksfarmaceuten att klistra etiketten. Nackdelen är att utrymmet blir så litet att 

storleken påverkas negativt. En möjlighet skulle helt enkelt vara att förlänga hela 

etiketten så att utbytesinformationen kan skrivas med större bokstäver än vad som är 

fallet idag men att farmaceuten endast behöver klistra en etikett istället föra att klistra 

ihop två stycken etiketter. 

 

De signaler vi får är att varunummer inte är något som man i allmänhet efterfrågar som 

patient. Det kan finnas en risk att denna information endast förvillar, återigen viktigt att 

fråga patienterna. 

 

Den ideala slutmeningen torde vara ”Båda innehåller samma verksamma ämne x” det 

vill säga viktigt att både ordet verksamma och substansens namn (x) framgår tydligt. 

Just denna mening återfanns inte i något av exemplen a-c. 

 

3) Vilken betydelse tillmäter ni apoteksetikettens information vid generikabyte ur 

patientsäkerhetssynpunkt? 

 

Betydelsen är stor av flera skäl. Dels är det en informationskälla apotekare och 

receptarier kan hänvisa till när man informerar patienten – ”Som du ser står det på 

etiketten att…”. Dels kan informationsmiljön eller andra faktorer ibland bidra till att den 

verbala informationen vid receptdisken inte uppfattas eller glöms och då är den 

skriftliga informationen en viktig pusselbit för patienten. 

 

En viktig fråga är också om alla tillståndsinnehavare har möjlighet till att skriva ut i 

blindskrift för synskadade patienter. 

 

För övrigt vill vi trycka på vikten av att använda det generiska namnet i hela kedjan, 

från förskrivar- till apoteksledet och att alla vårdprofessioner ser och tar sitt ansvar i 

detta. 
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