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Angående  Remiss avseende uppdrag att utreda insatser för att förbättra 

patientsäkerheten vid generiskt utbyte, dnr 1.1-2014-06-04-105666. 

 

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

för förbättrad hälsa och sjukvård med patientens bästa för ögonen. Utifrån synpunkter från 

Sektionen för läkemedelslära och Kommittén för läkemedelsfrågor vill vi avge följande 

yttrande. 

 

Svenska Läkaresällskapet verkar för att generisk förskrivning bör införas 

Svenska Läkaresällskapet har sedan lång tid tillbaka förespråkat att generisk förskrivning 

snarast bör införas, med grund i de goda många skäl som anges i utredningen under punkten 

6.1.2. Ytterligare ett aktuellt argument för generisk förskrivning är det faktum att hälften av 

våra nylegitimerade läkare har fått sin utbildning i ett annat land, med andra varunamn på 

läkemedlen. Det generiska substansnamnet skapar samstämmighet i linjen forskning, 

utbildning, förskrivning, hantering och kommunikation i både det nationella och det 

internationella perspektivet. Generisk förskrivning är det mest logiska instrumentet för att 

stödja denna linje. Vi ser inte heller att man kan eller bör utreda receptförskrivning som en 

avskild företeelse. Den enskilda läkaren (som representant för den största förskrivarkategorin) 

ordinerar ofta på flera olika sätt, både på mottagning, avdelning och på recept.  

 

Allmänna kommentarer till utredningen 

Vi ser inte att de svårigheter eller nackdelar som utredningen lägger fram utgör något 

egentligt hinder mot införandet av möjligheten att förskriva generiskt. De problem som 

relaterar till de föreslagna utbytesgrupperna och som utförligt redovisas i utredningen tolkar 

vi som just ett problem med utbytesgrupperna, inte med den generiska förskrivningen som 

sådan. Utgångspunkten för den generiska förskrivningen måste vara att läkaren tar ansvar för 

att ordinationen omfattar rätt substans, dosering och administrationsväg, samt i 

förekommande fall en viss beredningsform, såsom en slow-release-beredning. Det hör dock 

snarast till undantagen att valet av beredningsform är strikt medicinskt motiverat. Tvärtom ser 

vi fördelar med att lämna detta val mer öppet för en dialog mellan expedierande farmaceut 

och patient, som har bättre möjligheter att välja den förpackning eller beredningsform som 

fungerar bäst för individen. 
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Generisk förskrivning behöver inte införas som ett allt eller inget-alternativ, utan bör kunna 

ses som ett praktisk möjlighet och förenkling vid flertalet förskrivningar, medan det i vissa 

situationer är både naturligt och nödvändigt att förskriva ett visst preparat, en viss produkt 

eller t o m en specifik vara. Valet mellan dessa möjligheter bör vara något som den 

medicinskt ansvarige ordinatören tar ansvar för. 

 

Svenska Läkaresällskapet ställer också frågan om varför utredningen inte närmare har tagit 

del av erfarenheterna från Storbritannien, som är det land där man till största del förskriver 

generiskt och det sedan lång tid tillbaka.  

 

Risken för namnförväxling finns för både substansnamn och varunamn. De riktigt långa och 

krångliga substansnamnen kan ersättas med generiska ”smeknamn”. Så går till exempel 

kombinationen av trimetoprim och sulfametoxazol i internationell litteratur ofta under 

beteckningen cotrimoxazol. Fenoximetylpenicillin kan lika gärna förskrivas som penicillin. 

 

De kostnader som redovisats vara förknippade med den tekniska lösningen för generisk 

förskrivning utgår från ett tänkt, helt nytt system. Vi erfar att det kan finnas alternativa 

tekniska lösningar, utgående från befintliga system, till avsevärt lägre kostnader.  

 

Specifika kommentarer: 

Sid 19, 6.3.6. Det problem som framhålls, att det skulle vara svårare för patienten att lära sig 

de generiska namnen och därmed kommunicera sin läkemedelsbehandling till sjukvården, 

föreligger redan idag med de generika som finns och det generiska utbytet. Vi ser inte att 

generisk förskrivning skulle förvärra detta problem. Vår uppfattning är istället, att den 

fokusering på substansnamn som då skulle göras skulle gynna patientens förståelse och 

kommunikationen kring läkemedelsbehandlingen. 

Sid 19, 6.3.8. Allergier mot de hjälpämnen, färgämnen och konserveringsmedel som vanligen 

förekommer i läkemedel är mycket ovanliga. 

Sid. 24, 6.4.4. Att en patient samtidigt kan ha t.ex. Lipitor och atorvastatin är inte unikt för 

generisk förskrivning, utan gäller redan idag. Om patienten har läkemedel kvar när nästa uttag 

på receptet görs kan en annan vara expedieras, vilket kan leda till att flera olika produktnamn 

innehållande samma aktiva substans kan finnas hemma hos patienten. Problemet skulle dock 

minska med en tydligare märkning med substansnamn på förpackningarna. 

Sid. 32. 7.2.1.1. En återrapportering inom befintliga IT-system skulle vara mycket 

välkommen bland förskrivarna. 

Sid. 33. 7.2.1.3. Vi välkomnar en översyn av läkemedelslistorna i enlighet med förslaget. 

Sid. 35. 7.2.2.1. Substansnamnet bör alltid framgå, inte bara vid utbyte. 

Sid. 35. 7.2.2.2. Vi tillstyrker förslaget om att verka för tydligare angivande av substansnamn 

på förpackningarna. 

 

Sammanfattning 

Svenska läkaresällskapets uppfattning är att generisk förskrivning skulle gagna 

patientsäkerheten både direkt, genom tydligare kommunikation kring aktiv substans och 

tydligare märkning av förpackningar, och indirekt, genom bättre utbildad hälso- och 

sjukvårdspersonal med ett gemensamt språkbruk kring aktiva läkemedelssubstanser. På sikt 

ser vi också att beslutsstöd kring läkemedelsbehandlingen kan byggas på ett enklare och 

säkrare sätt med aktiv substans i fokus, istället för varuförpackningar. 
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Svenska Läkaresällskapet rekommenderar 

att möjligheten att förskriva generiskt snarast införs i Sverige 

att LV i samarbete med andra myndigheter och berörda aktörer arbetar vidare med en översyn 

av hela ordinations- och expeditionsprocessen, för att med patienten i fokus finna de arbetssätt 

som bäst tar till vara både förskrivarens och expedierande farmaceuts kompetens och tid 

 

 

För Svenska Läkaresällskapet 
 

 
 

Kerstin Nilsson   Ylva Böttiger 

Ordförande     Ordförande i Kommittèn för  

    läkemedelsfrågor 

 


