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Till Läkemedelsverket 
 
Dnr 1.1-2016-005861 
 
 
 
 
 

Remiss avseende Insatser att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte 
 
Apotekarsocieteten är en ideell förening med 5200 medlemmar och vars stadgar godkänts av regeringen. 
Föreningens syfte är att verka för en bra utveckling och användning av läkemedel. Medlemmarna återfinns inom 
hela läkemedelskedjan från tidig forskning, utveckling, kvalitet, tillverkning och användning och representerar olika 
professioner i denna kedja. För att uppnå en bra utveckling och användning av läkemedel främjar 
Apotekarsocieteten kunskaps- och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. 
 
Mot denna bakgrund lämnar föreningen följande remissvar. Vid besvarande av denna remiss har sektionerna för 
läkemedelsinformation och öppenvårdsfarmaci varit delaktiga. 
 
Information till patient i samband med generiskt utbyte är en viktig aspekt ur patientsäkerhetssynpunkt och har 
utretts ett flertal gånger. En bra information ger patienten förtroende inte bara för det aktuella läkemedlet utan till 
behandlingen som helhet. Den utredning som nu är på remiss hade i sitt uppdrag att ge förslag på nya lösningar för 
att nå ut till olika målgrupper med information om det generiska utbytet och på så sätt bidra till ökad kunskap och 
bättre förståelse hos både patienter och hälso- och sjukvårdspersonal. 
 
Apotekarsocieteten är som helhet positiv till de förslag som utredningen presenterar i kap 6 och tillstyrker dem med 
följande kommentarer: 
 
Vi ser positivt på den skrivning som berör att utöver åtgärdsförslagen kommer Läkemedelsverket och TLV att 
upprätta en gemensam plan för myndigheternas information om det generiska utbytet. Detta känns viktigt då 
information är färskvara och behöver förvaltas och uppdateras över tid. Likaså förslagen under 6.1 Åtgärder för att 
vidareutveckla informationen om generiskt utbyte. 
 
I utredningen lyfts också vikten av att information ska ges till all hälso- och sjukvårdspersonal och inkluderar även 
omsorgspersonal inom hemtjänsten. Detta är viktigt och välkommet då omsorgspersonalen är den som hjälper 
patienten med den dagliga läkemedelshanteringen och därmed reagerar på om läkemedel ser annorlunda ut, om 
individen börjar ha svårt att ta sin medicin eller reagerar annorlunda på något sätt. 
 
Vad gäller föreslagen under 6.2 Åtgärder för nya sätt att sprida information om generiskt utbyte har vi följande 
kommentarer.  
 
Informationsinsatserna vänder sig i huvudsak till två huvudmålgrupper, professioner resp allmänhet/patienter. 
 
Vad gäller professionerna ser vi att det är viktigt med utbildning i hela kedjan från förskrivare till apotek samt 
omvårdnadspersonal inkl studerande som står i förslaget. Dessa utbildningar behöver ha tydliga målbilder gentemot 
de olika målgrupperna om vad de ska veta mer om/göra annorlunda än idag. Apotekarsocieteten bidrar gärna i 
framtagande av dessa utbildningar.  
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Vad gäller information till allmänhet/patient vill vi lyfta följande: 
 
Tydligare märkning på förpackningen är en högt prioriterad åtgärd då företagsnamnet av många uppfattas som 
produktnamnet. 
 
1177 som informationskanal bör prioriteras liksom patientinformation. 
 
Några generella kommentarer kring framtagande av informationsmaterial. 

 Informationsmaterial till samtliga målgrupper bör göras i webbanpassat format. Gärna med rörlig bild/korta 
filmer som förklarar nyckelfrågor. 

 Tryckt informationsmaterial bör vara mycket kort patientinformationsfolder (2 sidor) att distribueras via 
apotek, på olika språk. 

 Informationsmaterial till patienter bör göras på fler språk än svenska. Viktigt att även anpassa material för 
personer med nedsatt syn och hörsel. 

 Särskilda avsnitt bör handla om utbyte av läkemedel för barn. Ibland kan läkemedel sakna möjlighet till 
delning eller på annat sätt vara olämpliga att byta ut. 
 

 Med tanke på att yngre i sådan stor utsträckning använder internet som informationskälla tycker vi att det är 
värt att notera att ”sprida informationen på sociala medier” endast nämns en gång i texten. 

 För att öka kunskapen bland allmänheten om varför det generiska utbytet sker och där med motivationen att 
bytta skulle kanske en enkel app i form av ett spel för patienten som väntar på vård möjligen vara ett 
effektivt komplement till väntrums-TV.  

Ovanstående insatser är av mer generell informationskaraktär. Apotekarsocieteten anser att ett mer fylligt 
informationsmaterial som komplement till den generella informationen behövs. Det är information som är kopplad 
till den aktuella förskrivningen t.ex. en A4 som kan skrivas ut vid behov, där informationen är hämtad ur centralt 
register från LV/EHM/TLV, som beskriver det specifika utbytet och besvarar ett antal vanliga frågor: 

 

 Varför byttes mitt läkemedel ut? 

 Vilka andra läkemedel ingår i gruppen? 

 På vilka grunder bedöms dessa läkemedel vara utbytbara? 

 Eventuella anmärkningar/kommentarer kring gruppen 

 Vilka läkemedel har jag fått tidigare av dessa? 

 På vilka sätt skiljer sig dessa läkemedel sig åt? (utseende, beredningsform,  indikationstexter) 

 Vad gör jag om jag upplever skillnad i effekt eller säkerhet jämfört med det förra läkemedlet? 
 

Informationen blir då en slags kvittens på att utbytet skett på rätt sätt, och vad som ligger bakom utbytet. Syftet är 
att skriftligen kunna lämna information till patienten så att denna känner sig trygg i bytet, med information som är 
mer patient- och receptspecifik än den generella informationen om utbytet, men som ger utrymme för mer 
information än det som kan anges på den utskrivna etiketten. Apotekarsocieteten står gärna till förfogande i 
processen kring uppdatering och förbättring av informationsmaterial. 
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Några avslutande kommentarer: 

Uppdraget rör nu generika men vi vill lyfta att vissa av de frågeställningar som rör generika även gäller andra 
tillfällen när läkemedel byts ut på apotek. Det kan vara frågan om parallellimport, biosimilarer och/eller 
duplikatprodukter. Även kring dessa finns kunskapsluckor hos både professioner och allmänhet. 

Utanför denna rapports uppdrag men kanske av intresse är att förskrivare kan uttrycka önskemål att förhindra 
utbyte pga förpackning, smak eller färg men motsätter sig inte utbytet egentligen. Ytterligare regler för t.ex ”ej 
blister - valfri tillverkare burk”, ”ej citronsmak – valfri annan smak”, ”vit tablett – valfri tillverkare” eller ”ett utbyte 
per år går bra men inte ny förpackning var tredje månad”. 
 
 
Enligt uppdrag 
 
Birgitta Karpesjö, Leg apotekare 
Kommunikationsansvarig 
Apotekarsocieteten 
Postadress: Box 1136, 111 81 Stockholm 
Besöksadress: Wallingatan 26 A, 111 24 Stockholm 
Telefon/mobil: 08-723 50 42 
E-post: birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se 
www.apotekarsocieteten.se 
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