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Sammanfattning 
Bakgrund: Enligt lagen om läkemedelsförmåner måste apoteket erbjuda det billigaste alternativet 

till förskrivna läkemedel. Införandet av generikareformen år 2002 hade för syftet att sänka 

läkemedelskostnaderna för både staten och allmänheten. Annat namn eller förpackning på 

utbytbara läkemedel har visat sig vara några av orsakerna till förvirring, oro över bytet eller 

felmedicinering hos minoriteten av patienterna. Vikten av läkarens och farmaceutens information i 

samband med bytet är lika viktig i dag som i början av generikareformen. 

Syfte: Syftet med denna enkätstudie var att undersöka hur kunderna på apoteket upplever generiskt 

utbyte, 16 år efter införandet, och att undersöka om och hur många av dem har fått information 

från läkare att generiskt utbyte kan förekomma på apotek. Studiens sekundära syfte var att 

identifiera vilka eventuella problem kunderna upplever i samband med generiskt utbyte.   

Metod: En enkät med 11 frågor delades ut till kunder som besökte sex apotek i fem olika orter i 

landet under perioden 1-14 mars 2018. Inklusionskriterier: personer över 18 års ålder, som hade 

förskrivna läkemedel vilka ingår i generiskt utbytbara grupper. Studien exkluderade personer 

under 18års ålder, personer som hämtade ut förskrivna läkemedel till någon annan person 

(ombud), samt personer med intellektuell funktionsnedsättning. Medverkan i studien var både 

frivilligt och anonymt. Databehandling och tabulering utfördes i Microsoft Excel och Chi2- test 

användes för statistiska beräkningar. 

Resultat: Av 502 deltagare som svarade på enkäten var det 87 % som uppgav att de hade fått byta 

ut sina mediciner mot generiskt alternativ. Av dem hade 44 % fått information av läkaren om 

generiskt utbyte. Studien visade också att det inte fanns något mönster gällande vilka patienter 

som läkarna väljer ut att informera om generiskt utbyte. Ingen skillnad visades med avseende på 

kön, ålder, utbildningsnivå eller antal mediciner patienter använde regelbundet. Nittio procent av 

deltagarna var nöjda med informationen från apotekspersonalen om generiskt utbyte. Av de 

deltagarna som har valt att byta till generiskt alternativ, var det 28 % som hade upplevt en eller 

flera problem i samband med utbyte. Svårigheter att känna igen namn eller förpackning och nya 

biverkningar var några av mest förekommande problemen bland deltagarna. 

Slutsats: En övervägande del av apotekskunder har positiv inställning till generiskt utbyte. 

Minoriteten upplever problem. Information från läkare tycks påverka deltagarnas åsikt om 

generiskt utbyte på ett positivt sätt. Ytterligare insatser från förskrivare krävs dock för att 

patienternas åsikt om generiskt utbyte ska förbättras.  
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Abstract 
 

Background  

According to the Swedish law (Lagen om läkemedelsförmåner) the pharmacy must offer the 

cheapest alternative to the prescripted drugs. The purpose of the introduction of the generic 

reform in 2002 was to reduce drug costs for both the state and the public. Different names or 

packaging on interchangeable drugs have been shown to be some of the causes of confusion, 

concern about generic switch or medication errors in a minority of the patients. The 

importance of the information given by the physicians and pharmacists regarding the switch 

is as important today as at the beginning of the generic reform. 

 

Objective 

The aim of this survey was to investigate how customers at the pharmacy experience generic 

switch, 16 years after the introduction, and to investigate whether and how many of them 

have received information from physicians that generic switch may occur in pharmacies. The 

secondary aim of the study was to identify what problems customers experience in the 

context of generic switch. 

 

Method 

Pharmacy customers were asked to participate in the study by filling out a questionnaire 

which consisted 11 questions. Customers were selected in six pharmacies in five different 

locations in the country during the period 1-14 March 2018. The study included people over 

the age of 18 who had prescripted drugs that could be generically substituted. The survey 

excluded persons under the age of 18, persons who obtained prescribed drugs for another 

person, as well as persons with intellectual disability. Participation in the study was both 

voluntary and anonymous. Data processing and analyzing using tabulation was performed in 

Microsoft Excel and Chi2 test was used for statistical calculations. 

 

Results  

Out of the 502 participants of the survey, 87% stated that they switched their medicines with 

generic alternatives. Out of these participants, 44% had received information from the 

physician about generic exchange. The study also shows that there is no pattern as to which 

patients doctors chooses to inform about generic exchange. No difference was shown with 

regards to gender, age, educational level or number of medications patients use regularly. 

Ninety percent of participants were satisfied with the information provided by the 

pharmacists about generic exchange. Of the participants who have chosen to switch to 

generic alternatives, 28% had experienced one or more problems related with the exchange. 

Difficulties to recognize name or package and new side effects were some of the most 

common problems among the participants. 

 

Conclusion 

A majority of pharmacy customers have a positive attitude towards generic exchange. A 

minority was experiencing problems. Information from doctors seems to affect participants' 

views on generic exchange in a positive way. However, further efforts from prescribers are 

required to improve patients views on generic exchange. 
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Introduktion 

 

Problemställning 

 

Redan ett par år efter införandet av generisk utbyte av förskrivna läkemedel i 

Sverige, kunde Socialstyrelsen rapportera om problemen och ökade risker för 

läkemedels relaterade incidenter hos patienter, vid utbytet av läkemedlen på 

apoteken. Täta läkemedels byten, otillräcklig information, otydlig märkning på 

läkemedelsförpackningar är några av de riskfaktorer som kan påverka 

patientsäkerheten negativt. Alla dessa faktorer kan bidra till förväxling och/eller 

dubbelmedicinering samt oro och förvirring hos patienterna (1).  

Vikten av tydlig information från framför allt, förskrivaren och apotekspersonalen är 

avgörande för att bemöta dessa problem och skapa trygghet hos den minoriteten av 

patienterna som upplever dem.  

 

 

 

Generiska läkemedel- definition och införandet i Sverige 

 

Generiska läkemedel (generika) kan definieras som läkemedel som har samma aktiva 

substans med samma styrka och beredningsform samt likvärdig effekt som 

motsvarande originalläkemedel. Med originalläkemedel benämns läkemedel som 

varit först på marknaden med en ny läkemedelssubstans, framtagen av 

läkemedelsföretag som har erhållit patent för sin produkt. Efter att patentet gått ut får 

andra läkemedelsföretag möjlighet att utnyttja originaltillverkarens dokumentation 

vid registrering, och börja producera och marknadsföra läkemedel med samma 

verksamma substans, dvs. ett generiskt läkemedel (2). Det läkemedelsföretag som 

ansöker om godkännande av ett generiskt läkemedel måste kunna presentera 

resultaten från s.k. bioekvivalensstudier. Bioekvivalensstudie görs i syfte att påvisa 

den aktiva substansens plasmanivå över tid av ett generiskt läkemedel hos patienter, 

och jämföra den med bioekvivalensstudie för originalläkemedlet. Om dessa visar sig 

vara bioekvivalenta, anses läkemedlen effekt- och säkerhetsmässigt likvärdiga (2) .  

Generiskt utbyte infördes i Sverige år 2002 i syfte att minska läkemedelskostnader 

för både staten och patienten. Apoteken var skyldiga att byta ut det förskrivna 

läkemedlet mot en billigare likvärdig variant, om en sådan fanns på apotekslagret vid 

expeditionstillfället (3). Med införandet av periodens vara (PV) systemet, 2009, blev 

reglerna för generiskt utbyte hårdare, då apoteken blev tvungna att tillhandahålla den 

billigaste kopian oavsett om den fanns i lager eller ej, (se avsnitt Periodens vara). 
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Generiska läkemedel – statistik 

 

År 2016 såldes förskrivna läkemedel för 29,6  miljarder kronor. 69,2 % av det 

försäljningsvärdet omfattade förmånsberättigade läkemedel (20,5 miljarder kronor). 

Kostnader för förmånsberättigade förskrivna läkemedel har gradvis ökat även efter 

införandet av generiskt utbyte 2002. Efter införandet av systemet med periodens vara 

har de kostnaderna börjat stagnera. I Figur 1. presenteras utveckling av 

läkemedelskostnaderna där det visas tydligt att kostnaderna för förmånsberättigade 

läkemedel har stagnerat mellan 2008-2011, d.v.s. efter införandet av periodens vara 

systemet (4). 

 
Figur 1. Utveckling av den totala läkemedelsförsäljningen mellan 2001 och 2016 (4). Efter 2008 och införandet 

av periodens vara systemet, stagnerar läkemedelskostnaderna för förmånsberättigade läkemedel. 

 

Enligt en rapport från eHälsomyndigheten, expedierades totalt 78 miljoner recept på 

svenska apotek, år 2016. På ca hälften, alltså 35 miljoner recept genomfördes byte av 

läkemedel. På 1,8 miljoner recept hade förskrivaren motsatt sig bytet (4).  

 

2017 såldes generiska läkemedel för 7,6 miljarder kronor vilket är en ökning med 13 

% jämfört med försäljningen under 2016. Försäljning av generiska läkemedel 

utgjorde endast 20 % av den totala läkemedelsförsäljningen, utryckt i svenska 

kronor. Den låga kostnaden beror på det effektiva utbytessystemet i Sverige vilket 

har genererat låga priser för generiska läkemedel. Generiska läkemedel står för 2 av 

3 läkemedelsdoser vilket tyder på hög utbytesgrad (5).  

I skrivande stund finns det 1310 olika utbytes grupper i utbytessystemet, vilket 

omfattar 6007 olika varunummer (artiklar) av läkemedel. Som exempel, ett 

mellanstort apotek kan lagerhålla ungefär 5000 artiklar, läkemedel och 

egenvårdsartiklar sammanlagt. Det är 126 olika läkemedelsföretag som är 
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involverade periodens vara systemet. Dessa siffror ändras på månadsbasis i 

varierande grad, eftersom det tillkommer nya grupper allt eftersom det uppstår 

generisk konkurrens till flera substanser, eller när vissa utbytes-grupper tas bort (6). 

 

 

Utbytbara läkemedel 

 

För att två eller flera läkemedel ska kunna ingå i samma utbytesgrupp och anses 

utbytbara, måste de vara godkända i Sverige av Läkemedelsverket, samt ingå i 

läkemedelsförmånen. De måste innehålla samma aktiva substans/er i samma 

koncentration, ha samma beredningsform (tabletter kan dock bytas mot kapslar) och 

visat sig vara bioekvivalenta (7). 

Det som kan skiljas mellan läkemedel som ingår i samma generiska grupp är smak, 

färgämne, fyllnads- och hjälpämnen, förpackningsstorlek (98 eller 100st. förp.) och 

förpackningstyp (blisterkartor eller burk). Det kan även förekomma att utbytbara 

läkemedel innehåller olika salter av den aktiva substansen (7).   

En annan skillnad kan finnas i produktresumeérna och bipacksedlar. Dessa skillnader 

beror oftast på olikheter mellan godkännande processer av läkemedel i dag, inom 

EU, och de processerna som har varit aktuella innan införandet av EU-systemet. 

Tidigare kunde produktfakta för orginalläkemedlet skilja mellan olika länder. Större 

del av generika som godkänts på senare tid grundas på originalläkemedel som blivit 

godkänt innan införandet av EU-systemet. Detta har resulterat i att vissa generiska 

läkemedel fått färre indikationer och fler kontraindikationer och varningar. I 

dagsläget, ska ett läkemedel ha samma faktatext i produktresumeén och bipacksedeln 

i alla länder där läkemedlet godkänns (1, 8). Produktresumeérna är dem primära 

informationskällor för förskrivarna och utgångspunkt för sammanfattningen av 

bipacksedeln (avsedda för information av patienten) (1).  

 

 

Periodens vara 

 

Perodens vara systemet infördes 2009 och den grundas på att det läkemedelsföretag 

som kan erbjuda det lägsta priset för sitt generiska läkemedel, får ensamrätt på 

marknaden under hela perioden (en månad). Resultatet blir ökad priskonkurrens 

mellan läkemedelsföretag och därmed lägre priser för utbytbara läkemedel kan 

fastställas. Det är Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) som fastställer 

priserna och sedan utser periodens varor samt dess två reserver för varje läkemedels- 

och förpackningsstorleksgrupp. Alltså, alla utbytbara läkemedel är indelade i grupper 

med hänsyn till förpackningsstorlek (t.ex. för en månads- eller tre månaders 
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förbrukning), där ett läkemedel i gruppen utses till periodens vara och två andra till 

reserv ett och två. Om PV blir restnoterad kan apotekspersonalen expediera, i första 

hand reserv ett och i andra hand reserv två. Läkemedelsföretag som tillverkar 

läkemedel som har blivit utsett till PV, har tillhandahållandeskyldighet under hela 

perioden, dvs. de måste garantera tillgänglighet av varan med tillräcklig hållbarhet, 

under hela månaden (2). Det är periodens vara som farmaceuterna är skyldiga att 

erbjuda patienten, i första hand, vid expeditionstillfället på apotek. Eftersom PV byts 

varje månad riskerar patienter att få olika utbytbara läkemedel varje gång de ska 

hämta ut sina mediciner (7).  

 

 

Regelverk för utbyte 

 

Vid expeditionstillfället ska apotekspersonalen, enligt Lagen om 

läkemedelsförmånen (2002:160) (9), alltid erbjuda kunden att få byta ut det 

förskrivna läkemedlet till det billigaste likvärdiga, dvs. till den aktuella PV, och 

upplysa patienten om bytet. Patienten kan då välja att gå med på bytet, eller motsatta 

sig och betala prisskillnaden och få det läkemedlet som läkaren har skrivit på 

receptet. Den summan ingår då inte i högkostnadsskyddet. 

Både förskrivaren och farmaceuten har möjlighet att motsätta sig bytet. I båda fallen 

innebär det ingen merkostnad för patienten och hela summan ingår då i 

högkostnadsskyddet. Förskrivaren markerar på själva receptet ”bytes ej” vilket 

signalerar till farmaceuten att det förskrivna läkemedlet ska lämnas ut till patienten. 

Anledningen till att förskrivaren motsätter sig bytet kan vara patientens 

överkänslighet/allergi mot något ämne i andra läkemedel, förväxlingsrisk eller andra 

medicinska anledningar. Förskrivare får inte motsätta sig utbyte av ekonomiska skäl.   

Om farmaceuten i samband med expedition bedömer att det finns en ökad risk för 

sammanblandning av mediciner, försämrad compliance pga. olämplig förpackning 

(reumatikerförpackning) eller om t.ex. tabletter inte går att delas, kan hen också 

motsätta sig bytet av det förskrivna läkemedlet. Notering om skäl mot utbyte 

registreras i apotekens datasystem (2). 

 

 

Högkostnadsskydd 

 

Högkostnadsskyddet är ett system som skyddar patienterna mot höga 

läkemedelskostnader och gäller endast förmånsberättigade läkemedel och 

förbrukningsvaror. En högkostnadsskyddsperiod varar i tolv månader från första 

inköpet av receptbelagda mediciner. Maximalt kan en individ betala 2250kr för sina 

mediciner under 12-månaders period, resten betalar staten. Informationen om hur 
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mycket en enskild person har betalat under perioden registreras i den s.k. 

högkostnadsdatabasen, där kostnaderna ackumuleras och rabattnivå beräknas 

automatiskt. De flesta receptbelagda läkemedel och även vissa receptfria ingår i 

högkostnadsskydde.  

Patienterna får hämta ut endast en begränsad mängd läkemedel vid ett tillfälle för att 

kostnaden ska ingå i högkostnadsskyddet. Den maximala mängden som kan 

förskrivas för ett uttag är den mängd läkemedel som beräknas räcka för tre månaders 

förbrukning. För att läkemedelskostnaden ska ingå i högkostnadsskyddet måste det 

ha gått minst två tredjedelar av förbrukningstiden till att patienterna ska hämta sitt 

nästa uttag. Även förbrukningsvaror för tillförsel och kontroll av medicinering, samt 

förbrukningsvaror vid stomi ingår i högkostnadsskyddet. Från och med 1 januari 

2017 är läkemedel som ingår i förmånen kostnadsfria för alla barn under 18år samt 

preventivmedel som ingår i förmånen för personer som inte har fyllt 21år vid 

expeditionstillfället (10). 

 

 

Förskrivarens och farmaceutens roll vid generiskt utbyte 

 

Förskrivare och farmaceuter som hälso- och sjukvårdspersonal har allmänt 

informationsansvar enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) (11). Enligt denna lag är 

all hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet 

upprätthålls och att varje patient får individuellt anpassad information (11). 

Förskrivarna ska i dialogen med patienten bedöma vilken information som behövs 

genom att reda ut om läkemedlet har används tidigare och om patienten använder 

andra läkemedel (12). 

 Patienterna har stort förtroende för förskrivare och flera har blivit tryggare i 

generiskt utbyte efter att ha fått information från sin läkare (1, 2, 13). En enkätstudie 

gjord av Dylman S. visade att 72,2 % av patienter som inte hade fått information om 

generiskt utbyte från förskrivaren, var negativa till utbytet (14). Det är dock inte 

tydligt markerat hur långt förskrivarens ansvar om att informera patienter att 

generiskt utbyte kan förekomma på apoteken, sträcker sig, förutom det att 

förskrivarna har ansvar att ge individuellt anpassad information. TLV:s bedömning 

är att ansvaret att ge denna information till patienterna ligger även på förskrivarna, 

enligt patientsäkerhetslagen (12).  

Socialstyrelsens studie från 2004, visade att endast 14 % av patienterna fick 

information från sin läkare om att generiskt utbyte kan förekomma på apoteken (1). 

Det framgår däremot tydligt i lagen att farmaceuterna har skyldighet att informera 

patienter om att ett byte sker och vad det innebär för dem (9). 
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Oavsett var informationen om generiskt utbyte kommer ifrån, bidrar den till bättre 

förståelse, ökar trygghet och tilltro för användning av generika hos patienter. Detta 

leder också till ökad följsamhet, förebygger missförstånd och felmedicinering (2).  

 

 

Patienternas syn på generiskt utbyte 

 

Patienternas olika ställning och erfarenheter med generiskt utbyte har studerats i 

många år och i många olika länder. Generellt har patienterna en positiv inställning 

om generiskt utbyte och är allmänt nöjda (1, 13, 15, 16).  Minoriteten av 

populationer i dessa studier var missnöjda med utbytet av olika anledningar. En finsk 

studie som studerade läkarnas och patienternas syn på generiskt utbyte under det 

första året av reformen, visade att 66 % av patienterna som inte valde generiska 

läkemedel, tyckte ändå att reformen var bra. Den vanligaste orsaken varför 

patienterna valde bort generiska läkemedel var deras positiva erfarenhet av 

medicinerna de hade tidigare samt att de först ville diskutera med sin läkare, innan de 

bestämmer sig för bytet. De patienter som valde generiska läkemedel hade gjort det 

för att spara pengar och för att dem hade fått rekommendation på apoteket att göra 

det (16). En norsk studie visade att 78 % av patienterna var allmänt nöjda med 

generisk substitution och att 36 % upplevde bytet som något negativt eller att det 

resulterat i något negativt (13). En svensk studie visade att ca 60 % av 

studiepopulationen inte hade upplevt några svårigheter med generiskt substitution, 

medan resterande 40 % hade upplevt minst ett problem med utbytet. De vanligaste 

bekymmer var att generika har annorlunda biverkningsprofil och att de läkemedlen 

visade sig ha sämre effekt (15). Håkonsen et al. har, i sin reviewartikel, kommit fram 

till att en tredjedel av patienterna kände oro över att byta ut sina läkemedel mot 

generiska motsvarigheter. Bland dem tjugotal studier som var behandlade i artikeln, 

visade sig att upp till 34 % av patienter upplevde sämre effekt samt nya biverkningar 

i samband med generiskt byte. Samma studie visade att den siffran var högre hos 

patienter som behandlas med antiepileptiska läkemedel. Vidare har denna studie visat 

vikten av informationen som patienterna får från hälso- och sjukvårdspersonal, 

framför allt från läkare och farmaceuter, för deras inställning till generiskt byte (17).    
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Syfte 
 

Att undersöka hur kunderna på apoteket upplever generiskt utbyte, 16 år efter 

införandet, och att undersöka om och hur många av dem har fått information från 

läkare att generiskt utbyte kan förekomma på apotek, samt att identifiera vilka 

eventuella problem kunderna upplever i samband med generiskt utbyte.   
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Metod 

 

Studien genomfördes som en enkätundersökning. Undersökningen gjordes av sex 

receptarie studenter, på sex apotek och på geografiskt olika platser i landet 

(Limhamn, Trelleborg, Katrineholm, Båstad och Torshälla). Lista på de apotek som 

deltagarna rekryterades i presenteras i Bilaga 2. Innan undersökningen påbörjades 

inhämtades tillstånd från alla apotekschefer att studien kunde genomföras på deras 

apotek. Datainsamling pågick under två veckors period, från 1:e till 14:e mars 2018. 

Målet var att samla in minst 300 stycken besvarade enkäter.  

Enkäten bestod av 11 frågor, där de flesta hade flersvarsalternativ. Enkäten 

utformades av studenterna i samråd med projektledaren.  

 

 

Rekrytering  

 

Inklusionskriterier: personer över 18års ålder som förskrivet hade läkemedel som 

ingår i generisk utbytbara grupper.  

Exklusionskriterier: personer under 18års ålder, personer som hämtade ut förskrivna 

läkemedel till någon annan person (ombud), samt personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. 

Medverkan i studien var både frivilligt och anonymt. 

Farmaceuterna tillfrågade kunderna om de var villiga att medverka i enkäten under 

tiden de färdigställde mediciner. Kunderna besvarade, enkäten direkt under besöket 

och lämnade in den i slutet av besöket på apoteket.  

För de kunder som tackade nej till att svara på enkäten noterades ålder och kön och 

de räknades för att få en bild av bortfallet. 

Det fanns också ett bortfall i studien i form av de kunder som uppfyllde 

inklusionskriterierna men som inte fick frågan att medverka av olika anledningar 

såsom tidsbrist hos farmaceuten.  
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Bearbetning av insamlad data 

 

All data från enkätformulären matades in i en Excel-fil, som därefter användes för att 

skapa pivottabeller och diagram för presentation av resultatet av undersökningen.  

Bearbetning av data gjordes i två steg. Dels var data granskad manuellt så all 

inmatning gick rätt till och dels genom att ersätta felaktigt inmatad data med 

korrekta. Tabulering och diagram gjordes sedan utifrån korrigerad och 

kvalitetssäkrad data.  

För statistiska beräkningar användes Chi2-test för att kunna påvisa om skillnader 

mellan två eller flera grupper kan anses signifikanta. P<0.05 betraktas som statistiskt 

signifikant. 
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Resultat 
 

Av 540 individer som blev tillfrågade att medverka i studien var det 502 som 

besvarade enkäten, varav 296 kvinnor (59 %) och 205 män (41 %). Antal individer 

som avböjde att delta var 38. Svarsfrekvensen var 93 %.  En av respondenterna hade 

inte angivit kön. Medelåldern för deltagarna var 62,6 år, då yngsta deltagare var 20 

och den äldsta var 96 år gammal. Könsfördelning mellan åldersgrupper presenteras i 

Tabell I. Två deltagare hade ej angivit ålder. 

 

Tabell I. Totalt antal deltagare som har besvarat enkäten, indelade i åldersgrupper och kön. Andel deltagare 

presenteras inom parentes. 

  Kön       

Åldersgrupp Kvinna Man (obesvarad) Totalt 

18-24 4 (1%) 1 (0%) 
 

5 (1%) 

25-44 41 (8%) 18 (3%) 
 

59 (12%) 

45-64 106 (21%) 73 (15%) 
 

179 (36%) 

65-74 85 (17%) 64 (13%) 1(0%) 150 (30%) 

75+ 59 (12%) 48 (9%) 
 

107 (21%) 

(obesvarade) 1 (0%) 1 (0%) 
 

2 (0%) 

Totalt 296 (59%) 205 (41%) 1 (0%) 502 (100%) 

 

Tjugofyra procent av deltagarna (122/502) hade grundskola som högsta 

genomgångna utbildning. Gymnasieutbildning hade 187 eller 37 % av 

studiepopulationen, varav 87 män (46 %) och 100 kvinnor (53 %). Av 190 individer 

(38 %) som har genomgått universitet/högskoleutbildningen var det 45 % kvinnor 

(N=132) och 30 % män (N=58). Tre individer hade inte angett sin högsta 

genomgångna utbildning. Skillnaden mellan antalet kvinnor och män som genomgått 

gymnasie- och högskoleutbildning är signifikant, χ
2
= 10,19; p=0,001. 

40/502 (8 %) av deltagarna använde annat språk än svenska i hemmet. Vanligaste 

språk engelska, finska och språk från forna Jugoslavien. Könsfördelning bland dem 

flerspråkiga deltagare var 16 män och 24 kvinnor.  

Tabell II visar att 51 % av respondenterna var över 65 år. Med ökad ålder ökar också 

antalet receptförskrivna läkemedel. Av de personer som använde  5 läkemedel 

(n=123) var 69 %  65 år.  179/499 (36 %) av respondenterna var mellan 25-64 år. 

Hälften av dem använde 2-4 läkemedel och 25 % vardera 0-1 resp.  5 läkemedel. 

Personer 18-24 år använder minst läkemedel per person.  

Två deltagare hade inte angett hur många mediciner de använder regelbundet och en 

deltagare hade ej angivit sin ålder. Därför är det 499 deltagare som totalt presenteras 
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i Tabell II. 210/499 (42 %) använde regelbundet mellan 2 - 4 receptbelagda 

läkemedel.  

Antal deltagare som hade 0-1 mediciner var 112 eller 23 % och 177 deltagare (35 %) 

hade 5 eller flera läkemedel som de använde regelbundet. Tabell II. visar att flest 

individer som använde 2-4 läkemedel regelbundet tillhörde åldersgruppen 45-64 år. 

Dock, i åldersgruppen 75+ fanns det flest individer som använde 5 eller flera 

läkemedel regelbundet. Andel deltagare som använder 5 eller fler läkemedel ökar 

med stigande ålder. 

 

Tabell II. Deltagarnas fördelning i åldersgrupper med avseende på hur många mediciner de använder 

regelbundet. Andel deltagare som använder 5 eller fler läkemedel ökar med stigande ålder. Sammanlagt tre 

deltagare hade ej svarat på frågan om ålder och hur många mediciner används regelbundet (redovisas ej i 

tabellen). Antal (%) 

 
Antal läkemedel som används regelbundet 

Åldersgrupp 0-1 2-4 5 eller flera Totalt 

18-24 4 (1%) 1 (0%) 
 

5 (1%) 

25-44 26 (5%)   24 (5%) 9 (2%) 59 (12%) 

45-64 48 (10%) 86 (17%) 45 (9%) 179 (36%) 

65-74 24 (5%) 64 (13%) 61 (12%) 149 (30%) 

75+ 10 (2%) 35(7%) 62 (12%) 107 (21%) 

Totalt 112 (23%) 210 (42%) 177 (35%)  499 (100%) 

 

Antal deltagare som avböjde att delta i denna studie var 38, varav 18 kvinnor och 20 

män. Under 65 års ålder var det 20 personer (53 %), över 65 års ålder var det 17st 

(45 %), medan en person inte hade angivit sin ålder. 

 

 

Information om generiskt utbyte 

 

 

På frågan om deltagarna (N=502) hade fått något/några av sina mediciner utbytta till 

generiskt läkemedel, hade 436 personer (87 %) svarat ”Ja”, 53 personer (11 %) 

svarat ”Nej” och 13 personer (2 %) svarat ”Vet ej”. De 66 deltagare som antingen 

svarat ”Nej” eller ”Vet ej” på frågan ”Har Du fått något/några av de läkemedel som 

din läkare ordinerat utbytta mot ett läkemedel med ett annat namn och annat 

utseende?” utelämnas ur vidare analys. Av 436 personer som uppgav att dem har haft 

generiskt alternativ var det 253 kvinnor (58 %) och 182 män (42 %). 

Femtio procent av deltagarna (217 av 436) hade inte fått information från 

förskrivaren om att generiskt utbyte kan förekomma på apoteken, medan 192 

deltagare (44 %) uppgav att de fått den informationen från läkaren. Resterande 27 

deltagare (6 %) hade antigen svarat ”Vet ej” eller inte svarat på denna fråga alls. 
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Antal deltagare i åldersgrupper <65 och >65år var jämn fördelad både i gruppen som 

hade fått (95 respektive 96 deltagare) och gruppen som inte fått (104 resp. 112 

deltagare) information från läkaren om generiskt utbyte. Två personer hade inte 

angivit sin ålder.  

Av de 40 deltagare i studien som använde annat språk i hemmet än svenska, uppgav 

33 att dem hade bytt sina mediciner mot likvärdigt alternativ. Två personer svarade 

”Vet ej” på frågan om informationen från läkaren om generiskt utbyte. Sex av 

resterande 31, eller 19 % hade fått information av läkare om generiskt utbyte. Av 

deltagarna som talade svenska språk i hemmet hade 49 % (186/378) fått information 

av sin läkare om generiskt utbyte på apoteken. Tjugofem deltagare i denna grupp  

svarade ”Vet ej” eller inte svarat alls på frågan om informationen från läkaren om 

generiskt utbyte. Skillnaden i antalet från läkare informerade kunder, m.a.p. om dem 

talar svenska eller annat språk i hemmet, är statistiskt signifikant, χ
2
= 10.25; 

p=0,001. 

Om informationen om generiskt utbyte, som erbjöds på apoteket tyckte 394 personer 

att den var tillräcklig (90 %) och 8 personer tyckte att de ej hade fått tillräcklig 

information om generiskt utbyte på apoteket. På denna fråga hade 34 deltagare valt 

att inte svara (8 %).  

”Fick ingen information” från apotekspersonalen om generiskt utbyte uppgav14 

deltagare varav 3 och 8 informerades respektive informerades ej av läkaren om 

generiskt utbyte.  

I Tabell III presenteras endast antal deltagare som svarat ”Ja” på delfrågor i frågan 

om åsikt kring informationen om generiskt utbyte som gavs på apoteket.  Av 

kunderna som uppgav att dem hade blivit informerade av läkare om generiskt utbyte 

var det 92 % som tyckte att informationen på apoteket var tillräcklig. Andel kunder 

som ej fått information från läkaren och tyckt att informationen på apoteket var 

tillräcklig var 89 %. 

 

Tabell III Deltagarnas åsikt om informationen som gavs på apoteket. Antal deltagare (N=27) som svarat ”Vet ej” 

eller inte svarat på fråga om information från läkaren, presenteras ej i tabellen, därför blir det totala antalet 

deltagare 409. 

Vad tycker Du om den 
information Du fått på apoteket 

om det generiska utbytet? 
Har fått information 
av läkare (av 192) 

Har inte fått information av 
läkare (av 217) 

Fått tillräckligt info på apoteket 177 (92%) 194 (89%) 

Fått onödig info på apoteket 6 (3%) 6 (3%) 

Inte fått någon info på apoteket 3 (1%) 8 (4%) 
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Deltagarnas åsikter om det generiska utbytet 

 

Elva personer valde att inte svara på frågan om åsikt om det generiska utbytet, samt 

27 svarade ”Vet ej” eller inte alls på frågan om informationen om generiskt utbyte 

från läkare. Dessa 38 deltagare presenteras ej i Tabell IV. 

Majoriteten av utvalda deltagare (46 % eller 184st) tyckte att generiskt utbyte är 

”Bra” eller ”Mycket bra”, se Tabell IV. ”Varken bra eller dåligt” tyckte sammanlagt 

166 personer eller 42 %. ”Dåligt” och ”Mycket dåligt” svarade 36 respektive 12 

personer (sammanlagt 12 %). Bortsett från deltagarna som inte har besvarat på frågor 

7 och 8 (Bilaga 1) är skillnaden signifikant (χ
2
=9,794; p= 0,007) mellan gruppen som 

fått och inte fått information om generiskt utbyte från läkaren. 

 

Tabell IV. Deltagarnas åsikt om generiskt utbyte i relation till om dem har fått information om detta från läkaren 

eller ej (antal deltagare). Resterande 38 deltagare exkluderas ur resultatet i tabellen pga. att de hade svarat ”vet ej” 

eller inte svarat på de berörda frågorna.  

Vad tycker du om Generiskt utbyte? 
Har fått information 

av läkare 

Har inte fått 
information av 

läkare Totalt 

Mycket bra, bra 102 (26%) 82 (21%) 184 (46%) 

Varken bra eller dåligt 69 (17%) 97 (24%) 166 (42%) 

Dåligt, mycket dåligt 17 (4%) 31 (8%) 48 (12%) 

Totalt 188 (47%) 210 (53%) 398 (100%) 

 

Skillnad i åsikter hos dem deltagarna som inte har fått information av läkare om 

generiskt utbyte, skiljer sig varken mellan könen, åldern, utbildningsnivån eller 

antalet mediciner deltagarna använder. Någon statistiskt signifikant skillnad i åsikter 

är inte påvisad heller hos dem deltagarna som har blivit informerade av läkaren om 

generiskt utbyte. 

 

 

Problem i samband med generiskt utbyte 

 

 

Av de deltagarna som har valt att byta till generiskt alternativ, var det 114 (28 %) 

som uppgav att de hade upplevt något/några problem i samband med eller efter 

utbytet, medan 294 eller 72 % svarade att dem inte hade drabbats av några problem. 

En person valde ”vet ej” på frågan om upplevda problem efter bytet och 27 svarade 

”Vet ej” eller inte alls på frågan om informationen om generiskt utbyte från läkare. 

Dessa 28 togs inte med i beräkningarna. Däremot hade 14 personer svarat varken 

”ja” eller ”nej” på frågan om upplevda problem efter bytet, men ändå kryssat i för 
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någon/några av dem angivna problem i frågan. Dessa svar räknas med i resultatet för 

denna fråga. 

Av 217 deltagare som påstod att läkaren inte har informerat om generiskt utbyte var 

det 66 (30 %) som hade upplevt något/några problem i samband eller efter utbytet. I 

deltagargruppen som hade blivit informerade av läkaren om generiskt utbyte (N= 

192), hade 48 (25 %) upplevt något/ några problem.  

Vanligast förekommande problem presenteras i Tabell V.  

Tabell V. Översikt över deltagarnas mest förekommande upplevda problem i samband med eller efter ett 

generiskt utbyte. Tabellen presenterar antal svar, då flera deltagare har angett fler än ett problem.  

Problem 
Har fått information av 

läkare 
Har inte fått 

information av läkare 
 

Totalt 

Känner inte igen namn 15 20 35 

Känner inte igen tablett  11 23 33 

Känner inte igen förpackningen 18 24 42 

Nya biverkningar efter bytet 16 12 28 

Skillnad i effekt 13 17 30 

Totalt 73 96 169 

 

Utöver enkätens fasta svarsalternativ kunde deltagaren i fritext exemplifiera andra 

problem, vilket 25 deltagare gjorde. Av dem hade 20 personer inte fått informationen 

om att generiskt utbyte kan förekomma på apoteken. Listan på angivna problem 

redovisas i Bilaga 3. 

 

 

Deltagarnas totala upplevelse med generiskt utbyte 

 

De allra flesta deltagare (83 %) uppgav att de var nöjda med utbytet, 362 av 436 

personer. Missnöjda var 57 personer (13 %). Som partiellt bortfall i denna fråga 

räknades de resterande 17 deltagare (4 %) som hade valt att inte svara på frågan eller 

angav sitt tycke med fritext: ”Både nöjd och missnöjd”, ”Varken nöjd och missnöjd” 

och ”Vet ej”, samt 4 deltagare som inte svarade på frågan om informationen från 

läkaren (redovisas ej i Tabell VI). Därför presenteras 415 deltagare totalt i tabellen. 

Bland totalt 183 deltagare som påstod att dem hade blivit informerade av läkare om 

generiskt utbyte, var det 165 nöjda (90 %) och 18 missnöjda (10 %) med bytet. Av 

210 deltagare som inte hade blivit informerade av läkaren om generiskt utbyte, 

påstod 174 eller 83 % att dem är nöjda med det generiska utbytet. Omkring 17 % 

eller 36 deltagare svarade att dem var missnöjda med bytet, se Tabell VI. Skillnaden 

mellan deltagargruppen som har fått, respektive inte fått information från läkaren om 

generiskt utbyte, är signifikant, χ
2
= 4,405; p= 0,036. 
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Tabell VI. Deltagarnas totala upplevelse av generiskt utbyte indelade i grupp som har fått eller inte fått 

information från läkare om generiskt utbyte. Bortfall (N=17) utgör deltagarna som inte har svarat på fråga 11 eller 

svarat felaktigt på den.    

Total upplevelse 

Har fått 
information av 

läkare 

Har inte fått 
information av 

läkare 

Information av 
läkare 
Vet ej Totalt 

Missnöjd 18 (4%) 36 (9%) 3 (1%) 57 (14%) 

Nöjd 165 (40%) 174 (42%) 19 (4%) 358 (86%) 

Totalt 183 (44%) 210 (51%) 22 (5%) 415 (100%) 

 

Bland dem deltagarna som har fått information från läkaren om generiskt utbyte, 

finns det ingen signifikant skillnad i den totala upplevelsen av utbytet mellan könen, 

åldersgrupper, utbildningsnivån eller antal mediciner dem använder. Någon 

statistiskt signifikant skillnad i den totala upplevelsen med generiskt utbyte är inte 

påvisad heller hos dem deltagarna som ej har blivit informerade av läkaren om 

generiskt utbyte. 
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Diskussion 
 

I denna studie, som gjordes 16 år efter generikareformen, var viktigaste fynden att 

mer än 85 % av deltagarna valde att byta ut sina förskrivna mediciner mot generiskt 

alternativ. Av dessa hade mindre än hälften blivit informerade av förskrivaren om 

generiskt utbyte. Trots detta var den allra största delen av deltagarna nöjd med 

utbytet på apoteket. Studien visade även att information om det generiska utbytet 

från läkare hade väsentlig inflytande på patienternas åsikt om utbytet. 

Patienterna upplevde svårigheter att känna igen namnet eller förpackningen av 

mediciner, samt vissa upplevde skillnad i effekten eller nya biverkningar efter bytet.  

 

Metoddiskussion 

 

En viktig fråga är hur urvalet av deltagarna skedde under studiens gång. Antal 

deltagare som tackade nej till enkäten var 38 eller 7 % av alla tillfrågade kunder. Det 

fanns även ett större bortfall med de apotekskunder som uppfyllde 

inklusionskriterierna men som inte tillfrågades om att delta. Urval av kunderna 

påverkades en hel del av farmaceuternas egen bedömning om just den kunden var 

villig att svara på enkäten, men även av den momentana arbetsbelastningen. De flesta 

av farmaceuterna tyckte att det var lättare att fråga dem kunderna som hade flera 

recept att hämta ut, så att kunderna skulle svara på enkäten under tiden medicinerna 

färdigställdes. Detta betonas med faktum att i ett av apoteken hade alla tillfrågade 

kunder valt att delta i studien. Farmaceuternas subjektiva urval av kunder som blev 

erbjudna att delta, gör att resultatet av denna studie bör tas med försiktighet och 

studiens representativitet bör ifrågasättas. Studien omfattade inte heller dem 

kunderna som inte kunde hämta sina mediciner personligt. Därför bör detta resultatet 

styrkas med en annan studie med mer slumpmässigt urval av deltagare. 

Enkätundersökning som metod valdes för att enkelt och på kort tid kunna nå till 

många apotekskunder som för studiens syfte ansågs intressanta, dvs. personer som 

hade förskrivet läkemedel som ingår i någon generisk grupp. Denna metod valdes för 

att försöka få en övergripande och generell bild av verkligheten, vad utvalda 

apotekskunder tycker om generiskt utbyte. Enkäten ansågs lämplig för denna 

undersökning, för att det tidsmässigt inte skulle bli krävande för expedierande 

farmaceuten, samtidigt som det skulle upplevas enkelt för apotekskunderna att delta i 

studien. Deltagarna hade dessutom kunnat ställa frågor till den expedierande 

farmaceuten i samband med besvarande av enkäten. 

Vissa svagheter med denna undersökningsmetod kunde uppmärksammas även i 

denna studie. Partiellbortfall, dvs. när enstaka frågor i enkäten inte besvarats eller 

besvarats på ett icke korrekt sätt så att svaret inte kunde tolkas (18), hade 

sammanlagt 18 enkäter. En del av dessa 18 missade helt att svara på sista sidan 

eftersom frågeformuläret var utskriven dubbelsidigt (frågor 8-11). Detta kunde 
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förebyggas om ett pilottest hade gjorts innan studiens början. Vissa av deltagarna 

valde att inte kryssa i svaren på enstaka frågor utan besvara dem med fritext, sidan 

om svarsalternativ, vilket kunde tolkas som att dem frågorna inte var helt tydliga. I 

efterhand kan det tyckas att ytterligare kunskapsfördjupning i enkätmetodik hos 

studenterna, innan studiens början, hade lyft denna undersökning till högre nivå, med 

bättre formulerade frågor och därmed enklare tolkning av resultatet.  

Enkäten utformades så att det skulle upplevas motiverande för respondenterna att 

besvara den, dvs. antal frågor bestämdes till elva och de flesta frågor hade fler 

svarsalternativ. Detta för att eventuellt öka svarsfrekvensen eftersom långa enkäter 

med flera öppna frågor kan upplevas som tröttsamma (19). Ett pilottest skulle ha 

utförts innan undersökningen påbörjades vilket eventuellt kunde minska det partiella 

bortfallet och underlätta tolkning av svaren.  

Under inmatningen av data upptäcktes det att fråga 10 (Bilaga 1) var formulerad på 

ett icke konsekvent sätt, eftersom flera deltagare hade svarat ”Ja” på alla 

svarsalternativen. Detta kunde tolkas som att frågan inte var tillräcklig tydlig för 

respondenterna.  

En annan observation var att en tydligare formulering av frågan om kunden har fått 

byta ut sin medicin till det generiska alternativet, hade behövts. Detta dels för att få 

en försäkran att respondenten inte missuppfattat att frågan avser endast medicinuttag 

gjord i samband med enkäten, utan att frågan avser även kundens tidigare erfarenhet 

med generiskt utbyte. En följdfråga kunde, även ställts i fall kunden valde svaret 

”Nej” på denna fråga. Detta för att få reda på om anledningen till nekat utbyte hade 

medicinska skäl eller det handlade om ovan nämnd risk för missuppfattning av 

frågan. Då hade det blivit relevant att ta med dessa deltagarnas svar på frågorna om 

åsikt och upplevelse om generiskt utbyte, in i studiens resultat.  

Att använda en skattningsskalla på fråga 10, om kundernas totala upplevelse med 

generiskt utbyte, och på fråga om upplevda problem i samband med bytet, hade 

kunnat ge mer information och klarare bild på dessa viktiga parametrar.  

 

 

 

Generiskt utbyte 

 

 

I denna studie hade den största delen av deltagarpopulationen (87 %) fått sina 

mediciner utbytta mot mediciner med annat namn eller utseende. Att så stor andel av 

populationen haft utbyte kan tyckas rimligt eftersom rutinen att erbjuda det billigaste 

alternativet av läkemedel på apoteket har pågått i många år, och att apotekskunder 

känner sig mer trygga i utbytes läkemedel.  

Under senaste 16 år har även många fler läkemedel blivit utbytbara mot generiskt 

alternativ (7). Enligt Socialstyrelsens studie gjord 2004, hade 73 % av deltagarna 

varit med om generiskt utbyte (1) och en annan studie gjord 2015 visade att 71 % av 

deltagarna hade accepterat generiskt byte (14). Dock bör jämförelse mot dessa 
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studier göras med försiktighet med tanke på olika formuleringar av frågor som avser 

förekomsten av generiskt utbyte bland deltagarna. 

 

 

Information om generiskt utbyte 

 

De deltagare som påstod att de ej fått sina mediciner utbytta mot generiskt alternativ, 

hade inte inkluderats i resultatanalysen. Hur många i den populationen som har eller 

inte har blivit informerade av läkare om utbytet, har inte studerats.  

Denna studie har inte heller undersökt vikten av förskrivarens information om 

generiskt utbyte för patienternas åsikter eller acceptans av generiskt utbyte. 

Studien visade att 44 % av apotekskunder som har erfarenhet av generiskt utbyte 

hade blivit informerade om utbytet av sin läkare. Siffran är betydligt högre jämfört 

med övriga studier gjorda med liknande syfte. Socialstyrelsens rapport från 2004 

visade att omkring 14 % av studiepopulationen hade blivit informerade om generiskt 

utbyte av sin läkare (1). Kjoenniksen et al. hade kommit fram till att 24 % av 281 

patienter hade informerats av sin läkare (13). Dylmans studie visade att 38 % av 

deltagarna hade blivit informerade av läkaren om generiskt utbyte (14). Till skillnad 

från den har denna studie gjorts på sex apotek i fem olika orter i landet, vilket kan 

tyda på större variation av förskrivare med olika uppfattningar om generiska 

läkemedel.  

Frågan som kan ställas är varför inte flera patienter får information om generiska 

läkemedel från sin läkare, när det är tidigare bevisat att detta bidrar till ökad 

patientsäkerhet och högre förtroende hos patienterna (1, 17, 20). Flera olika studier 

har gjorts i syfte att undersöka förskrivarnas upplevelse av generiska läkemedel. De 

flesta studier visar att förskrivarna är överlag optimistiska över generiska läkemedel, 

men att en betydande del utrycker oro över ökad risk för problem som dessa kan 

medföra för patienter. Andersson et al. visade i sin studie (publicerad 2006) att 

majoriteten av förskrivarna tyckte att dem hade fått tillräcklig information om 

generikareformen, och att mer än hälften av dem var positivt inställda till den. 

Däremot påstod en tredje del av läkarna i studien att generiskt utbyte hade orsakat 

problem hos deras patienter (21). Större del av utvalda finska läkare, i en studie, 

tyckte att generikareform var bra, samtidigt som mer än hälften av dem var osäkra på 

säkerheten och effekten av vissa utbytbara mediciner (16). Toverud et al. hade dock 

visat att förskrivarna i nordeuropeiska länder hade mer förtroende till generiska 

läkemedel än läkarna i övriga europeiska länder (22).  

Denna studie visade inte någon skillnad i vilka patienter som informerades om 

generiskt utbyte av förskrivaren, när det gäller ålder och antal mediciner dem 

använder regelbundet. Det vill säga, läkarna informerade patientgruppen >65 års 

ålder om generiskt utbyte i lika stor utsträckning som dem i yngre populationen. 

Liknande resultat visades i Kjoenniksens studie från 2006 (13). Detta resultat kan 
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anses motiverande att styrkas med fortsatta studier av flera olika anledningar. Dels 

för att antal mediciner har tendens att öka med stigande ålder och dels för att många 

äldre patienter hämtar sina mediciner med hjälp av ombud, vilket gör att dem oftast 

missar information om generiskt utbyte som erbjuds på apoteket (15). Risk för 

felmedicinering ökar med antalet mediciner (1, 15) vilket betonar vikten av 

kommunikationen mellan förskrivare och äldre patienter, och den informationen som 

äldre får från sin läkare.  

Att så liten andel av deltagarna som talar annat språk i hemmet fick information från 

läkare om generiskt utbyte (19 %) kan tyckas förvånande. År 2014 hade TLV tagit 

fram folder för patienter om det generiska utbytet och översatt den på 8 olika språk 

(23). Bland andra finns det folder på engelska, arabiska och språk från forna 

Jugoslavien vilka var bland dem förekommande språken hos deltagarna i denna 

studie. Folderns syfte är att underlätta kommunikation mellan hälso- och 

vårdpersonalen och patienter, samt öka tryggheten hos patienter kring generiska 

utbytet. I svaren på frågan om språket i frågeformuläret, framgick dock ej om 

deltagarna hade svårigheter att förstå svenska, vilket hade kunnat tyda på svårigheter 

i kommunikationen mellan läkaren och den berörda patienten.  

Fjorton deltagare av dem som har fått byta ut sina mediciner mot generiskt alternativ 

påstod att de ej hade fått någon information om generiskt utbyte från 

apotekspersonalen. Detta resultat kan jämföras med resultatet i Dylmas studie där 11 

av 132 personer inte hade fått informationen från farmaceut (14). Även om det 

handlar om endast 3 % av deltagarna i denna studie, bör den siffran inte försummas 

eftersom expedierande farmaceuterna har skyldighet att upplysa kunden om att 

utbytet skett (Lag 2002:160, § 21) och säkerställa att medicinen kommer att 

användas på korrekt sätt.  

 Däremot hade 90 % av berörda deltagare tyckt att informationen om generiskt utbyte 

som de fått på apoteket varit tillräcklig. En annan studie från 2016 visade att 63 % av 

deltagarna hade varit nöjda med informationen från apotekspersonalen (24).  

 

 

Deltagarnas åsikter om generiskt utbyte 

 

Enligt resultatet i denna studie var det fler deltagare som tycker att generiskt utbyte 

är ”bra och mycket bra” och har fått information om utbytet från läkaren, än de 

deltagare som inte har fått den information från läkaren. Majoriteten av dem som ej 

har fått information om generiskt utbyte från läkaren tyckte att utbytet är ”varken bra 

eller dåligt” och ”dåligt och mycket dåligt” (Tabell IV). Slutsatsen som kan dras av 

detta fynd är att information från förskrivaren om generiskt utbyte har positivt 

inflytande på patienternas attityd kring utbytet. Resultatet skulle också kunna tolkas 

som att en del av allmänheten inte är tillräckligt medveten varför generiskt utbyte 

görs på apoteken. Några övergripande slutsatser kan dock inte dras på grund av flera 
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tänkbara felkällor i denna studie. Många andra studier har påvisat vikten av 

informationen från läkaren för att patienterna ska acceptera bytet och känna sig 

tryggare med det (1, 13, 15, 16). Dock kan frågan ändå ställas hur mycket kan 

förskrivarna göra för att öka förståelse hos patienterna om generikareformen med alla 

dess fördelar för statens ekonomiska resurser. Hur deltagarna tolkade frågan och hur 

sanningsenligt de svarade på den i denna enkät är också svårt att bedöma.      

 

 

 

Problem i samband med generiskt utbyte 

 

 

Tjugofyra procent av deltagarna som fått sina mediciner utbytta mot generiskt 

alternativ hade upplevt något/några problem i samband eller efter bytet. Resultat i 

tidigare studier visar varierande resultat. Det är en lägre siffra än den som visats i 

Kjoenniksens studie (13), där 36 % av deltagarna upplevde en eller flera problem i 

samband med generiskt utbyte. Frisk et al. har i sin studie kommit fram till att 40 % 

av studiepopulation hade upplevt minst ett problem med utbytet (15). Patienterna 

hade uppgett liknande problem, bl.a. nya biverkningar efter bytet och/eller skillnad i 

effekten.  

Resultatet i denna studie visade att förekomsten av problem hos deltagarna i 

samband med generiskt utbyte, var oberoende av det att de fått eller inte fått 

information om utbytet från läkaren.  

Frågan om förekommande problem hos deltagarna i denna enkät gav en bild på vilka 

svårigheter som uppstår, men inte hur stora problem är. En skattningsskala hade 

kunnat användas i frågan för att försöka få en tydligare bild om situationen.  

 

 

Deltagarnas totala upplevelse med generiskt utbyte 

 

 

Att det var några fler individer som var nöjda med generiskt utbyte i gruppen som 

inte hade blivit informerad av läkaren om generiskt utbyte, jämfört med gruppen som 

hade informerats (Tabell VI.), kan tyckas bevisa farmaceuternas roll i 

sammanhanget. Detta bekräftar att apotekspersonal har stor påverkan på kunderna 

med det informationen som erbjuds i kundmötet (13, 16). Tydlig dialog mellan 

kunden och farmaceuten förebygger missförstånd och bristande följsamhet under 

hela behandlingen. Heikkila et al. bekräftar i sin studie även att farmaceuternas 

rekommendationer och informationen om generiskt utbyte på apotek är några av 

viktigare anledningar för acceptans av utbytet (16).  

Med generiskt utbyte missnöjda deltagare var fler i gruppen som inte hade fått 

information om det från sin läkare. Flera insatser från förskrivarna, kan det tyckas, 

behövas i just denna patientpopulation, för att öka förståelsen och tryggheten i 
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samband med generiskt utbyte. Det hade varit intressant att undersöka anledningar 

till varför så låg andel patienter blev informerade av sina läkare om generiskt utbyte. 

Berodde det endast på förskrivarens attityd eller berodde det även på övriga tänkbara 

faktorer, som t.ex. arbetsbelastningen eller var det, helt enkelt, så att alla patienter 

inte ville eller behövde ha den informationen från sin läkare. 
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Slutsats 
 

De allra flesta apotekskunder som deltagit i denna studie har positiv inställning mot 

generiskt utbyte och en övervägande del byter ut sina mediciner mot generiskt 

alternativ. En fjärde del av studiepopulationen har upplevt en eller flera svårigheter i 

samband med eller efter utbytet av sina mediciner.  

Hälften av deltagarna som har bytt sina mediciner till generiskt alternativ hade ej fått 

information om bytet från sin förskrivare. Detta fynd visar en liten ökning av andelen 

patienter som blivit informerade av läkaren om generiskt utbyte, jämfört med tidigare 

studier. Studien visar att det inte finns något mönster för vilka patienter läkarna 

väljer ut att informera om generiskt utbyte, äldre får lika ofta den informationen som 

yngre patienter. Ingen skillnad finn det heller med avseende på kön, utbildningsnivå 

eller antalet mediciner som patienterna använder regelbundet.  

Information från läkare tycks påverka deltagarnas åsikt om generiskt utbyte på ett 

positivt sätt. Ytterligare insatser från förskrivare krävs dock för att patienternas åsikt 

om generiskt utbyte ska förbättras. Fler kvantitativa och kvalitativa studier, med 

fokus på förskrivare som undersöker spridning av information om generiskt utbyte 

behövs. Tidigare nämnda felkällor i denna studie minskar generaliserbarheten av 

resultatet och dess slutsatser bör därför iakttas med förbehåll.  
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Bilaga 1.  Frågeformulär till enkäten om generiskt utbyte på apotek 2018 

Examensarbete generikautbyte - Enkätstudie 

 

Information om studentprojekt om patienters syn på generiskt utbyte på apotek. 

Vi är 6 studenter som läser vid Linneuniversitetet i Kalmar till receptarier. Som ett 

led i vår utbildning skall vi göra ett examensarbete. Vi har valt att göra en studie på 

det generiskt utbyte på apoteket. 

2002 beslutade Sveriges riksdag att inom läkemedelsförmånen ska apotek vid 

utlämning av ett förskrivet läkemedel expedierar den billigaste synonymen, s.k. 

generiskt utbyte. 

Vi skulle vilja ha din hjälp med att besvara några frågor om hur Du upplever utbyte 

av läkemedel på apoteket. Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst 

avbrytas. Dina svar kommer att behandlas anonymt och inga personliga svar går att 

spåra. 

 

Åsa Unelid, Biljana Vemic, Matilda Relli, Ivana Vukic, Daniela Durmo, Svjetlana 

Salic                                                                   

Projektledare Anders Ekedahl, Docent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Frågeformulär till kundintervju om generiskt utbyte på apotek 2018 

 

Enkät nr ........ 

 

Datum    ............  Apotek  ...................................................... 

 

           

1. Kön   Kvinna  ☐           Man  ☐    

  

2. Födelseår   .................. 

  

3. Högsta genomgången utbildning   

 

Grundskola ☐   Gymnasium ☐  Universitet/Högskola ☐ 

 

4. Vilket språk talar ni i hemmet? 

 

Svenska  ☐  Annat  ☐  Vilket............... 

 

5. Hur många läkemedel använder du regelbundet?     

0-1 ☐                2-4 ☐                  5 eller flera ☐   

 

6. Har Du fått något/några av de läkemedel som din läkare ordinerat utbytta 

mot ett läkemedel med ett annat namn och annat utseende? 

 

Ja  ☐  Nej  ☐  Vet ej  ☐ 
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7. Har Du fått information av din läkare om generiskt utbyte/ att det läkemedel 

som expedieras på apoteket kan ha ett annat namn och annat utseende än det 

som din läkare skrev på receptet? 

Ja ☐     Nej  ☐     Vet ej  ☐ 

  

8. Vad tycker Du om det generiska utbytet? 

□ Mycket bra 

□ Bra 

□ Varken bra eller dåligt 

□ Dåligt 

□ Mycket dåligt 

 

9. Har du upplevt något problem i samband med eller efter ett utbyte?  Ja    ☐     

Nej  ☐  

Om ja - vilket problem (flera alternativ kan anges) 

  ☐  Känner inte igen namn    

  ☐  Känner inte igen tablett    

  ☐  Känner inte igen förpackningen    

  ☐  Nya biverkningar efter utbytet   

  ☐  Förväxlat medicinerna 

  ☐  Dubbelmedicinerat 

  ☐  Skillnad i effekt       

  ☐  Oroad av utbytet      

  ☐  Annat problem, i så fall 

vilket………………………………………………….. 

 

.........................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
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10. Vad tycker Du om den information Du fått på apoteket om det generiska 

utbytet? 

 

Tillräcklig information   Ja □  Nej  □ 

Onödig information  Ja □  Nej  □ 

Fick ingen information                           □ 

 

11. Hur var din totala upplevelse med generiskt utbyte? 

Nöjd  ☐   Missnöjd ☐ 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2. Deltagarna rekryterades på följande apotek  

 

 Apotek Hjärtat Lasarettet Trelleborg,  

 Apoteket Svea Trelleborg,  

 Apotek Hjärtat Limhamn,  

 Apoteket Svanen Torshälla,  

 Kronans Apotek Katrineholm   

 Kronans Apotek Båstad  
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Bilaga 3. Lista på deltagarnas exemplifierade problem utöver enkätens fasta 

svarsalternativ på fråga 9.  

 

 ”Svårt att öppna” 

 ”Allergi” 

 ”Vissa har smarta förpackningar andra har vanliga kartor med veckodagar 

eller burkar som kan bäras med är smidigt.” 

 ”Vill att namn av origanalläkemedel ska finnas på etiketten på generika.” 

 ”Ej delbar” 

 ”Yr, illamående” 

 ”Känner inte igen färg och form” 

 ”Har UC och reagerar lätt på bindningsmedel el. liknande” 

 ”Annorlunda tablett i storlek och textur. Svårt att svälja” 

 ”Priset olika” 

 ”Allmänt dålig känsla av svullnad och obehag” 

 ”Receptarie eller apotekaren inte alltid påläst om skillnaden” 

 ”Mardrömmar. Trötthet, utslag” 

 ”Har svårt att byta ut Panodil” 

 ”Utslag” 

 ”Storleken av tablett. För stora och tröga” 

 ”Luktade illa, vilket tidigare mediciner inte gjort” 

 ”Har svårt att identifiera tablett” 

 ”Vid ett tillfälle fick jag med ett helt annat namn.” 

 ”Mardrömmar” 

 ”Svårt att svälja, Alvedon forte utbytt mot annat läkemedel, smälte i munnen, 

illasmakande” 

 ”Svårt att öppna förpackningen när apoteket byter” 

 ”Fel förpackning” 

 ”Vill ha det som läkaren skrivit på receptet” 

 ”För stora tabletter som blir svåra att svälja i vissa märken” 
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