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Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt och fackligt obunden organisation, som arbetar 

för förbättrad hälsa och sjukvård med patientens bästa för ögonen. 

 

Efter hörande av SLS kommitté för läkemedelsfrågor och Svenska Psykiatriska Föreningen 

vill vi avge följande yttrande. 

 

 

Svenska Läkaresällskapet har sedan länge drivit frågan om generisk förskrivning och menar 

att sådan bör införas så brett och så snart som möjligt, i syfte att underlätta för både 

förskrivare och patienter i hanteringen och kommunikationen kring 

läkemedelsförskrivningen. Beträffande utbildningsbehovet inom läkarkåren inför generisk 

förskrivning bedöms det som ringa. I praktiken uppfattar många förskrivare redan idag att de 

förskriver generiskt, då man lite slumpartat väljer en vara, som sedan ändå är föremål för 

generiskt utbyte på apoteket. Svenska Läkaresällskapet stödjer de flesta av LVs slutsatser 

inom utredningen. Läkaresällskapet vill dock göra följande påpekanden: 

 

 Begreppet ”frivillig” generisk förskrivning förefaller överflödigt. Det kan istället anges 

vara frivilligt (och ibland nödvändigt) att förskriva icke generiskt, när så är påkallat. I 

analogi bör Läkemedelsverket kanske hellre ange för vilka preparat generisk förskrivning 

inte är möjlig. 

 Det är oklart varför det inte ska vara möjligt att förskriva generiskt på pappersrecept. 

Denna inskränkning förefaller onödig, liksom inskränkningen att slutenvården inte skulle 

omfattas. Dessutom kan begränsningen till generisk förskrivning på e-recept och inte 

pappersrecept verka ojämlikt mellan vårdgivare. Dessa initiala begränsningar kan få 

systemet att fungera sämre än vid ett mer allmänt genomgörande dvs. om det vore möjligt 

att tillämpa generisk förskrivning på de flesta preparat. 

 Svenska Läkaresällskapet finns inte omnämnd som en samverkansaktör under punkten 

7.5, vilket vi finner beklagansvärt. 
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