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Regeringsuppdrag Märkning av apoteksetiketten med substansnamn vid generiskt utbyte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I den Nationella läkemedelsstrategin (NLS) för 2016-18 uppges följande: 

 

I regeringsuppdraget ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid det generiska utbytet” 

som slutredovisades till Socialdepartementet i maj 2015 föreslår Läkemedelsverket insatser 

som kan genomföras på kort och lång sikt för att förbättra patientsäkerheten vid det generiska 

utbytet. Aktiviteterna avser att främja att substansnamnet framgår och används i hela 

ordinations- och expeditionsprocessen, från förskrivarens dialog med patienten till att 

apoteksetiketten innehåller denna information. 

 

En insats är att Läkemedelsverket verkar för förbättringar så att apoteksetiketten vid ett 

utbyte, kan innehålla information både om vilket läkemedel som förskrivits, vilket läkemedel 

som expedierats samt namnet på den aktiva substansen och att receptföreskriften LVFS 

2009:13 revideras vid behov. Bättre kunskap hos patienten minskar risken för missförstånd 

och felanvändning och ger ökad trygghet. Att korrekt information ges är ett ansvar både för 

vården i samband med förskrivningen och för apoteken i samband med expedieringen. 

 

Syftet med uppdraget är att öka patienternas information om och förståelse för det generiska 

utbytet, för en säkrare läkemedelsanvändning. 

 

Enligt uppdraget, ska Läkemedelsverket verka för att apoteksetiketten på receptförskrivna 

läkemedel vid ett generiskt utbyte ska innehålla tydlig och enhetlig information om både 

vilket läkemedel som förskrivits och vilket läkemedel som har expedierats, såväl namn på 

den/de aktiva substansen/erna som produktnamn, på landets samtliga apotek. Uppdraget 

genomförs som en inventering, som sedan ligger till grund för förslag om hur ovanstående  

mål kan uppnås. Förslag på revidering av Receptföreskriften LVFS 2009:13 kan vid behov 

komma att anges men ej implementeras inom ramarna för detta projekt. 

 

Fyra av landets fem apotekskedjor, merparten av apoteken i Sveriges Oberoende Apoteks-

aktörers Förening (SOAF) samt apotea internet-apotek har redan uppfyllt projektmålet,  

genom att uppge de efterfrågade uppgifterna på apoteksetiketten. Dock kan de komma att 

beröras av ändrad utformning av etikettens innehåll eller layout, då en standardisering 

kommer att eftersträvas. Uppdraget planeras vara slutfört i juni månad i år.  

 

 

 

 

 



 

Läkemedelsverket önskar inhämta följande synpunkter från patienter, pensionärer och 

sjukvårdsprofessionerna genom respektive organisationer samt från berörda myndigheter: 

  

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

presenterade uppgifter (typ, antal och ordningsföljd), läsbarhet och layout, enligt följande 

exempel?  

 

a) Fyra apoteksaktörer uppger i nämnd ordning expedierad resp. förskriven produkt,  

    inkl. varunummer, beredningsform, styrka och antal tabletter, liksom namnet på den  

    aktiva substansen under rubriken ”Båda innehåller:”: 

  

 
 

b) En apoteksaktör uppger färre uppgifter om i nämnd ordning expedierad resp. förskriven  

    produkt och har valt texten ”Båda innehåller samma verksamma ämne” i stället för  

    substansens namn: 

 

  
 

c) En apoteksaktör uppger i nämnd ordning förskriven resp. expedierad produkt, inkl.  

    varunummer, styrka, antal och beredningsform, och substansens namn under rubriken 

    ”Verksamt ämne:”, allt på en separat etikett: 

 

  
 

 

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

 

3) Vilken betydelse tillmäter ni apoteksetikettens information vid generikabyte ur 

patientsäkerhetssynpunkt? 



 

 

Tacksam att få era synpunkter per mail till registrator@mpa.se senast fredagen den 8 april 

2016 

 

Med vänliga hälsningar, 

Tommy Westerlund  
Projektledare NLS-uppdrag Substansnamn på apoteksetikett 

 

Enheten för Läkemedel i användning 

018 16 77 61 | 070 712 45 43 
E-mail: tommy.westerlund@mpa.se 
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