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Remissvar:	”Insatser	för	att	förbättra	
patientsäkerheten	vid	generiskt	utbyte” 
Åtgärder	för	att	vidareutveckla	information	om	generiskt	utbyte	
I Sverige har vi haft generiskt utbyte sedan 2002. Sedan Socialstyrelsens uppföljning 20041 
så har ingen utvärdering av konsekvenser för läkemedelsanvändningen med utbytessystemet 
gjorts.  
Riskbedömning för felmedicinering av de frekventa utbytena har dock gjorts av lagstiftaren 
vid ett par tillfällen2,3 utan att det har lett till några signifikanta förändringar. Det finns ett 
stort behov av en utvärdering av dagens utbytessystem i relation till 
läkemedelsanvändningen. Sveriges Apoteksförening är givet detta positiv till förslagen då de 
bidrar till ökad information om utbytets konsekvenser för vissa patienter/patientgrupper och 
ger visst stöd till de professioner som arbetar med att förklara utbytet. Förenklad och 
förtydligad information om till exempel förpackningstyper och hjälpämnen kan bidra till 
ökad patientsäkerhet vid utbyte på apoteken. Det är också bra med e-utbildningar till de 
professioner som arbetar med det generiska utbytet.  

Åtgärder	för	nya	sätt	att	sprida	information	om	generiskt	utbyte	
Sveriges Apoteksförening delar utredningens ståndpunkt att det är viktigt att både patienter, 
farmaceuter, förskrivare och omvårdnadspersonal har kunskap om det generiska utbytet av 
läkemedel på apotek. All personal som expedierar, förskriver eller på något sätt hanterar 
läkemedel är i behov av information om utbytet på apoteken.  
 
Sveriges Apoteksförening vill särskilt framhålla vikten av att förskrivare vid 
förskrivningstillfället informerar om att ett generiskt utbyte kan komma att ske. Denna 
information bör ske av förskrivaren men även på t.ex. väntrums-tv och informationsmaterial 
i anslutning till förskrivningstillfället. Att information ges redan vid förskrivningen är viktigt 
för att öka tilltron till det generiska utbytet och underlättar den information som ges på 
apoteket. Information från förskrivare om att det utbytbara läkemedlet motsvarar det som är 
förskrivet skulle sannolikt även öka utbytesgraden och därigenom prisdynamiken inom 
utbytessystemet.  
 
Slutligen, de brister som finns med periodens-vara systemet kommer inte lösas med de 
förslag som lämnas i rapporten. En anledning till de brister som uppstår beror på att 
farmaceuten inte har möjlighet att expediera en tredje vara (d.v.s. varken den förskrivna eller 
periodens vara) till kunden inom förmånen. Denna del i regleringen upplever många 
farmaceuter som svår att motivera för kunden. Många farmaceuter upplever också att 
förskrivaren inte förstår varför ett sådant beslut inte kan fattas av farmaceuten då 
                                                   
1 Patientsäkerhet vid utbyte av läkemedel på apotek, Socialstyrelsen oktober 2004 (Art nr 2004-103-14) 
2 Pris, tillgång och service - fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden,  SOU 2012:75 
3 Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel prop. 2013/14:93 
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förskrivaren inte har motsatt sig utbyte och därmed inte har gjort något ställningstagande om 
vilken vara som bör vara ”prioriterad” näst efter periodens vara.  
Frågorna om att ge farmaceut möjlighet att expediera en tredje vara och att utvärdera 
periodens vara systemet är angelägna. 
 
Sveriges Apoteksförening den 3 april 2017-04-03 
Tf Chefsfarmaceut Ludvig Möller 


