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Sammanfattning 
Bakgrund: För att minska läkemedelskostnader genomfördes reformen generiskt utbyte i Sverige år 

2002. Enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner är alla apotek skyldiga att byta ut 

originalläkemedlet mot ett generiskt läkemedel dvs ett läkemedel som omfattas av 

läkemedelsförmånen samt av Läkemedelsverket funnits vara likvärdigt originalläkemedlet. 

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) tar beslut om vilket tillgängligt läkemedel som har 

lägst pris, ”periodens vara”. Reformen har lett till stora ekonomiska besparingar både för individen 

och samhället. Tidigare studier har visat att majoriteten av patienter har en positiv inställning till det 

generiska utbytet, medan det generiska utbytet för en liten andel patienter har medfört ökade 

säkerhetsproblem i form av felmedicinering, utebliven effekt av läkemedlet samt biverkningar. 

Bristande information från förskrivare och apotekspersonal såväl som olika namn på läkemedel har 

lett till förvirring hos patienterna. Syfte: Syfte med studien var att undersöka kundernas upplevelse 

kring det generiska utbytet på apoteken, eventuella problemen vid generiskt utbyte, samt om 

eventuella skillnader i upplevelsen kring det generiska utbytet kunde härledas till kundernas 

utbildningsnivå. Metod: Undersökningen genomfördes som en enkätstudie. Enkäten bestod av 10 st. 

flervalsfrågor där respondenten hade möjlighet att välja vilket svar som bäst stämde överens med 

deras uppfattning. Resultat och diskussion: Majoriteten (87%) av deltagarna uppgav att de hade 

accepterat utbytet. Ingen större skillnad mellan olika grupper när det gäller utbildningsnivå kunde 

påvisas. Bland de som hade universitet/högskola som högsta utbildningsnivå var större andel kvinnor 

(45%) än män (29%). En liten andel (22 %) av deltagarna hade upplevt problem i samband eller efter 

utbytet. Ingens större skillnad mellan deltagarna med avseende på utbildningsnivå kunde påvisas. 

Bland problemen som nämns fanns bland annat: kände inte igen namn, tablett, förpackning, nya 

biverkningar. 42% av deltagarna hade fått information av läkare medan det var 90% av deltagarna 

som hade fått information om generiskt utbyte på apotek. Ingen skillnad mellan olika grupper kunde 

påvisas. Den totala upplevelsen med det generiska utbytet visade att 81% av deltagarna var nöjda med 

utbytet. Ingen skillnad mellan olika grupper kunde påvisas. Slutsats: Studien visar att de flesta 

deltagarna är positiva till det generiska utbytet. Majoriteten av deltagare hade fått bra information om 

generiskt utbyte på apotek medan förskrivarna inte var lika bra på att informera sina patienter om 

utbytet. Ingen större skillnad mellan olika grupper kunde påvisas vad det gäller acceptans och 

generella uppfattningen om det generiska utbytet. Nyckelord: generiskt utbyte, generika, 

utbildningsnivå, enkät. 
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Summery (English)   

Background: To reduce the increasing cost for pharmaceuticals on prescription in 

Sweden, the generic drug exchange was introduced in 2002. According to the law 

(2002:160) of drug benefits all pharmacies are forced to exchange the brand-name 

product/original for a generic drug, i.e. a drug that is covered by the Swedish drug 

benefit system and in addition has been found by The Swedish Medical Products 

Agency (MPA) to be equivalent to the brand-name product/original in question. The 

Dental and Pharmaceutical Benefits Agency, TLV, determines which available drug 

is the lowest price, "the product of the period". The reform has led to major 

economic savings for both the individual and the society. For some patients the 

generic drug exchange has resulted in increased safety problems in the form of 

medication errors, lack of drug effects, and new unwanted side effects. Insufficient 

information from prescribers and pharmacists and different names of drugs has led to 

confusion among patients. Purpose: The purpose of the study was to investigate the 

customers' experience of the generic drug exchange at pharmacies, the potential 

problems of generic exchange, and whether any differences in how the generic drug 

exchange is experienced can be explained by the customer's level of education. 

Method: The investigation was conducted as a survey, which consisted of 10 

different multiple choice questions where the respondent was able to choose the 

answer best in line with their perception. Results and discussion: The majority 

(87%) of the participants stated that they had accepted the generic exchange. In 

general, there was no apparent difference in regards to the different levels of 

education. Nevertheless, among those with university/college as the highest level of 

education, there was a greater proportion of women (45%) than men (29%). A small 

percentage (22%) of the participants had experienced problems in connection with or 

after the exchange. Among the problems mentioned were, among other things, 

unknown name, tablet, or packaging; and new side effects. 42% of the participants 

had received information about the generic drug exchange from the medical doctors 

while 90% of the participants had received information at the pharmacy. No 

difference between different groups could be detected. The overall experience with 

the generic exchange showed that 81% of participants were satisfied with the 

exchange. No difference between different groups could be detected. Conclusion: 

The study showed that the main part of the (survey) participants has a positive 

attitude towards generic exchange. The majority of the participants felt that they had 

gotten adequate information regarding the exchange at the pharmacy (from the 

pharmacist), whilst the survey revealed that the medical doctors was insufficient in 

informing their patients about the possibility of generic exchange. There was no 

apparent difference amongst different groups when it comes to acceptance and 

general perception of the generic drug exchange. Keywords: generic drug exchange, 

generics, level of education, survey 
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Bakgrund 

Generiskt utbyte infördes på svenska apotek för att minska de ökande kostnader för 

läkemedel. Det infördes för att varken patienten eller samhället ska behöva betala 

mer än nödvändigt för läkemedel. 

Globalt omsätter läkemedel cirka 7 200 miljarder kronor per år. Under år 2017 

omsatte den svenska läkemedelsmarknaden 43,8 miljarder kronor. Sextiotvå procent 

av totalmarknaden (27,3 miljarder kronor) utgjordes av läkemedel inom förmånen. 

Patienterna stod för 5,5 miljarder kronor av kostnaden och resten subventionerades 

av staten. Under 2017 såldes 203 miljoner läkemedelsförpackningar i Sverige. Av 

dessa förpackningar var ca 101 miljoner (49%) receptbelagda läkemedel. Femtio 

procent av alla förpackningar som säljs inom läkemedelsförmånen utgörs av 

läkemedel som tillhör utbytesgruppen periodens vara, men de står endast för 20% av 

försäljningen (1). Försäljningen av generiska läkemedel under 2017 var 7,6 miljarder 

kronor, som är en ökning på 13% (854 miljoner kronor) jämfört med 2016 (2). Enligt 

TLV:s beräkningar sparar staten 8 miljarder kronor per år på det generiska utbytet. 

Det generiska utbytet har lett till en sänkning av läkemedelskostnader i genomsnitt 

med 10 procent (3). Apoteken får, utöver handelsmarginalen, en ersättning på 11,5 

kronor per förpackning för hantering av det generiska utbytet (4). 

Reformen om generiskt utbyte medförde inte enbart positiva effekter med minskade 

läkemedelskostnader utan den medförde risk för patienterna i form av: 

felmedicinering, utebliven effekt av läkemedlet, biverkningar. Olika namn på 

läkemedel och bristande information om vad generiskt utbyte innebär har lett till oro 

och osäkerhet kring utbytet hos patienterna (3). 

Generiskt läkemedel  

Originalläkemedel är ett nytt läkemedel som har forskats fram av ett 

läkemedelsföretag. Läkemedelsföretag kan söka patent som ger ensamrätt att 

tillverka och sälja läkemedlet under en viss period. När perioden löper ut kan andra 

företag tillverka likvärdiga läkemedel med samma verksamma ämne (5).  

Generika eller generiskt läkemedel är läkemedel som innehåller samma verksamma 

ämne som originalläkemedel. Förutom det verksamma ämnet innehåller läkemedel 

olika hjälpämne som ger form, färg och smak till läkemedlet. Dessa hjälpämnen kan 

skiljas mellan originalläkemedel och generiskt läkemedel (6).  

Sedan oktober 2002 när reformen om genetiskt utbyte genomfördes i Sverige är alla 

apotek skyldiga enligt lag att byta ut originalläkemedel mot generiskt likvärdigt 

läkemedel (7). Detta innebär att alla läkemedel förskrivna på recept ska bytas ut mot 
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det billigaste läkemedlet. Det är Läkemedelsverket som beslutar vilka läkemedel som 

är likvärdiga och utbytbara (8). Det är endast läkemedel som ingår i 

läkemedelsförmånen som byts ut mot generiskt läkemedel. Det är Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket (TLV) som beslutar vilka läkemedel som ingår i 

läkemedelsförmånen (6). 

Periodens vara 

Varje månad utser TLV periodens vara. Periodens vara är det generiskt utbytbara 

läkemedel som har lägst pris på marknaden. TLV utser även två reservläkemedel 

som apotekspersonal kan byta till om det inte går att få tag på den billigaste 

läkemedlet (5).  

Högkostnadsskyddet 

De flesta läkemedel som skrivs ut på recept omfattas av högkostnadsskyddet och är 

subventionerade med statliga medel, staten betalar en del av läkemedlets kostnad. 

Högkostnadsskyddet gäller under tolv månader från första inköpsdatum och kunden 

betalar högst 2250 kronor under den här perioden. Med högkostnadsskyddet 

reduceras priset på medicinen stegvis (9). När en högkostnadsperiod påbörjas, betalar 

patienten hela kostnaden för läkemedel och stomiartiklar upp till 1125 kronor. Efteråt 

påbörjas rabattsystemet. Mellan 1125 kronor och 2147 kronor av läkemedlets 

kostnad betalar patienten 50 procent, tills de har betalat 1636 kronor. För 

läkemedelskostnaden mellan 2148 kronor och 3990 kronor betalar patienten 25 

procent, tills de har betalat 2097 kronor. För läkemedelskostnaden mellan 3991 

kronor och 5522 kronor betalar patienten 10 procent. När patienten har betalat 2250 

kronor, behöver hon/han inte betala för läkemedel under resten av 

högkostnadsskyddet (10). Alla som är bosatta och/eller anställda i Sverige har rätt till 

högkostnadsskyddet. För barn under 18 år är alla läkemedel som ingår i 

högkostnadsskyddet kostnadsfria. Preventivmedel som ingår i högkostnadsskyddet är 

kostnadsfria till alla under 21 år. Förbrukningsartiklar som behövs vid tillförsel av 

läkemedel till kroppen och som ingår i högkostnadsskyddet är kostnadsfria. För 

stomiprodukter gäller samma regler som för läkemedel.  

Alla apotek är skyldiga att erbjuda patienten det likvärdiga läkemedel som ingår i 

högkostnadsskyddet och har lägst pris. Patienten har rätt att motsätta sig utbytet mot 

betalning av mellanskillnaden som inte ingår i högkostnadsskyddet. Om ett annat 

utbytbart läkemedel väljs, en tredje alternativ som inte är utskrivet på recept och inte 

det utbytbara alternativet, då står man själv för hela kostnaden och det ingår inte i 

högkostnadsskyddet. Förskrivaren kan pga. medicinska skäl motsätta sig bytet, då 

ingår hela kostnaden i högkostnadsskyddet. Farmaceuten kan också motsätta sig 

bytet om utbytet kan leda till försämrad läkemedelsanvändning eller till risk för 
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patientens hälsa. Detta kan ske tex om det utbytbara läkemedlet inte är delbar och 

patienten är förskriven en delad dos eller om det kan leda till försämrad 

läkemedelsanvändning pga. många förskrivna mediciner. Då ingår också hela 

kostnaden i högkostnadsskyddet.  

Maximala mängd läkemedel som kan hämtas ut per tillfälle och inom 

högkostnadsskyddet är den mängd läkemedel som kan förbrukas inom 90 dagar. 

Preventivmedel kan förskrivas och hämtas ut i större mängder. När två tredjedelar av 

förbrukningstiden har gått ut kan ett nytt uttag av läkemedel göras. Vill man hämta ut 

läkemedel tidigare innan de två tredjedelar av förbrukningstiden har gått ut, måste 

hela kostnaden av läkemedel betalas själv och den summan ingår inte i 

högkostnadsskyddet. Farmaceuten kan vid ett och samma tillfälle bedöma att det 

finns särskilda skäl att lämna ut läkemedel i större mängd än för 90 

förbrukningsdagar och innan förbrukningsperioden av två tredjedelar har gått ut. 

Finns det flera recept med samma substans, styrka, beredningsform och dosering får 

endast läkemedel från ett recept hämtas ut vid ett och samma tillfälle och inom 

högkostnadsskyddet.  

Alla uppgifter om högkostnadsskyddet samlas i högkostnadsdatabasen och alla 

personer har rätt att ta del av uppgifter som lagras i högkostnadsdatabasen. Det är 

eHälsomyndigheten som lagrar informationen i databasen. Alla behöver inte vara 

anslutna till högkostnadsdatabasen. De som inte vill vara anslutna i 

högkostnadsdatabasen erbjuds ett högkostnadsbevis vilket visar på vilken nivå i 

högkostnadsskyddet man ligger och får att betala rätt pris på medicinen måste 

senaste beviset på inköp visas vid varje receptuthämtning (9).  

För och nackdelar med generiskt utbyte 

Avsikten med reformen var att minska kostnaderna för läkemedelsförmånen. 

Generiskt utbyte har även lett till ökade risker för bl.a. felmedicinering. Utbyte av 

läkemedel kan leda till förvirring bland patienterna. Namnen på läkemedel som står 

på receptet kan skilja sig från namnet på förpackningen. Informationen som följer 

med förpackningen kan skilja sig från informationen som finns i FASS. Patienten 

kan vid flera olika tillfälle hämta ut läkemedel från samma recept med helt olika 

namn. Allt detta kan leda till felmedicinering, dubbelmedicinering, i tro att det rör sig 

om olika mediciner.  

Med generiskt utbyte utsätts patienter för ökad risk att ta för hög eller låg dos av 

läkemedel. För hög dos kan uppstå om patienten har flera generiskt utbytta 

läkemedel och inte uppfattat att det rör sig om samma läkemedelssubstans och tar 

mer än ett av läkemedlen. För låg dos kan uppstå om patienten på grund av många 

olika namn, tablettform, förpackningar blir osäker och på grund av det avstår från att 
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ta medicinen. En annan risk med utbytet är att effekten uteblir pga. bristande tilltro 

för behandlingen eller ökad risk för intolerans eller allergi (11). 
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Syfte 

Syfte med studien är att undersöka kundernas upplevelse kring det generiska utbytet 

på apoteken, eventuella problemen vid generiskt utbyte, samt eventuella skillnader 

med avseende på kundernas utbildningsnivå.  
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Material och metod 

Rekrytering 

Studien utfördes av sex studenter på fem olika orter i landet och på tre olika 

apotekskedjor. Enkätundersökningen gjordes på apotek 

Målet var att under perioden av 2 veckor (180301–180315) få svar från 300 kunder. 

Enkätutformning 

Undersökningen genomfördes som en enkätstudie. Enkäten bestod av 10 st. 

flervalsfrågor (se Bilaga 1) där respondenten hade möjlighet att välja vilket svar som 

bäst stämde överens med deras uppfattning. 

Enkäten besvarades anonymt men kunderna ombads ange kön, åldern, antal 

läkemedel och utbildningsnivå.  

Flera frågor besvarades med ett ja, nej eller vet ej. Dessa frågor var: fråga 6, 7, 9 och 

10.  

Vid svar ”Ja” på fråga 9 ”Har du upplevt något problem i samband med eller efter ett 

utbyte?”  hade deltagarna även ett alternativ för ”annat”. Där kunde deltagarna själva 

fylla i de problem de hade upplevt och som inte fanns bland de givna 

svarsalternativen.  

I fråga 2 ”Födelseår” fick kunderna skriva sina födelseår. 

Datainsamling 

Enkäter samt informationsblad (se Bilaga 2) delades ut av både studenter och 

apotekspersonal i samband med expediering av läkemedel på recept. Datainsamling 

pågick under tvåveckorsperiod, 180301–080315. Enkäten erbjöds till kunder där 

möjlighet till generiskt utbyte fanns och när apotekspersonalen bedömde att 

möjlighet till kundförfrågan fanns. Under perioden fanns det apotekskunder som 

kunde ha uppfyllt inklusionskriterierna men som aldrig fick frågan om att delta, ett 

bortfall. 

Deltagande i undersökningen var frivilligt. För kunderna som inte ville vara med i 

studien, registrerade apotekspersonalen kön och åldern på enkäten. Kunderna som 

ville vara med i undersökningen fick fylla i enkäten på plats på apoteket. Enkätsvar 

samlades på apoteket. Alla enkäter numrerades av studenterna.  
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Målgrupp 

Målgruppen för studien var alla kunder som besökte apoteket under perioden av två 

veckor och som skulle hämta läkemedel på recept där genetiskt utbyte var möjlig. 

Inklusionskriterium för studien var alla kunder som var över 18 år som hämtade 

läkemedel på recept där generiskt utbyte kunde erbjudas.  

Exklusionskriterier för studien var kunderna som var under 18 år, ombud dvs. 

personer som hämtade läkemedel åt en annan person samt personer med intellektuell 

funktionsnedsättning exkluderades ur studien.  

Bearbetning och analys: 

Alla enkätsvar registreradedes i en databas (Excel).  

Kvalitetssäkring av data gjordes i två steg: 

1. Manuellt: 

Alla enkätsvar kontrollerades om de var korrekt ifyllda. För att alla 

betäckningar skulle vara gjorda på samma sätt tvättades data och befintliga 

värde ersattes med korrekt värde. 

2. Tabuleringar och diagrammen gjordes utifrån den tvättade databasen. 

Som bortfall räknades alla enkätsvar som inte var korrekt ifyllda eller som var 

oläsbara, samt kunderna som tackar nej till undersökningen.  
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Resultat 

Av totalt 540 numrerade och utdelade enkäter besvarades 502 enkäter. 38 st. tackade 

nej till deltagande. För de 38 kunder/patienter som tackade nej till undersökningen 

registrerade apotekspersonalen kundens kön och födelseår på enkätformuläret.  

Ålders och könsfördelning se tabell I. 

Tabell I. Köns och åldersfördelning bland alla 540 deltagare i enkätstudien.   

 
Kön 

 
Åldersgrupp Kvinna  

 

 

Man (tom) Totalsumma 
Antal (%) 

18–24 4 (1) 2 (1) 
 

6 

25–44 42 (13) 21 (9) 
 

63 

45–64 113 (36) 81 (36) 
 

194 

65–74 91 (29) 68 (30) 1 160 

75+ 63 (20) 51 (23) 
 

114 

(tom) 1 2 
 

3 

Totalsumma 314 (58) 225 (42) 1 540 

 

Majoriteten av deltagare talade svenska i hemmet. Mindre än 10% av deltagarna 

talade annat språk än svenska i hemmet 

Övriga enkätsfrågor 

Etthundratolv deltagare uppgav att de använde 0–1 läkemedel regelbundet, 210 

deltagare använde 2–4 läkemedel regelbundet och 178 deltagare använde 5 eller flera 

läkemedel regelbundet. 2 deltagare svarade ej på frågan.  

Åttiosju procent (436/502) deltagare uppgav att de hade fått något/några läkemedel 

utbyta mot generiskt läkemedel, 11% (53/502) deltagare uppgav att de inte hade fått 

något/några läkemedel utbyta mot det generiska läkemedlet. 13 deltagare svarade 

”vet ej”.  

Fyrtiotvå procent (211/498) deltagare uppgav att de hade fått information, 51% 

(257/498) deltagare uppgav att de inte hade fått information och 6% (30/498) 

deltagare visste inte om de fått informationen av läkare om generiskt utbyte. 4 

deltagare svarade inte på frågan. 

För deltagarnas uppfattning (antal och andel) om det generiska utbytet, se tabell II.  

19 deltagare svarade ej på frågan. 
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Tabell II.  Deltagarnas uppfattning om det generiska utbytet. 

Vad tycker du om generiskt utbyte Antal (%) 

Mycket bra 59 (12) 

Bra 156 (32) 

Varken bra eller dåligt 212 (44) 

Dåligt 41 (9) 

Mycket dåligt 15 (3) 

Totalsumma 483 

 

Tjugotvå procent (108/501) uppgav att de hade upplevt något problem i samband 

med eller efter ett utbyte, 78% (393/501) uppgav att de inte hade upplevt något 

problem i samband eller efter ett utbyte. 1 deltagare svarade ej på frågan.  

Deltagarna hade möjlighet att skriva i om de hade upplevt andra problem som inte 

fanns bland svarsalternativen. Av de som hade upplevt problem i samband eller efter 

utbytet svarade 39% (43/108) att de inte kände igen namn, 37% (40/108) deltagare 

kände inte igen tablett, 39% (43/108) deltagare kände inte igen förpackningen, 28% 

(30/108) deltagare upplevde nya biverkningar efter utbytet. 7% (7/108) deltagare 

hade förväxlat medicinerna, 2% (2/108) deltagare hade dubbelmedicinerat, 28% 

(30/108) deltagare hade känt skillnad i effekten. Det var 18% (19/108) deltagare som 

var oroade över utbytet och 18% (19/108) deltagare som hade upplevt annat problem 

som tex. allergi, känslan av svullnad och obehag, upplevt att tabletten var annorlunda 

i storlek och textur, svårigheter att svälja, tabletterna ej delbara, svårigheter att 

identifiera tabletter etc.  

Majoriteten av deltagarna, 90% (442/451) uppgav att de hade fått tillräcklig 

information på apoteket om det generiska utbytet. 51 deltagare svarade ej på frågan.  

För kundernas totala upplevelse med det generiska utbytet, se tabell III. 28 deltagare 

svarade ej på frågan. 1 deltagare svarade både nöjd och missnöjd på frågan.  

Tabell III. Kundernas totala upplevelse med det generiska utbytet. 

Total upplevelse Antal (%)  

Både nöjd och missnöjd 1 (0,2) 

Missnöjd 63 (13) 

Nöjd 406 (86) 

Varken nöjd eller missnöjd 2 (0,4) 

Vet ej 2 (0,4) 

Totalsumma 474 
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Utbildningsnivåns påverkan på deltagarnas syn om generiskt utbyte 

Trettioåtta procent (190/502) deltagare uppgav att de hade högskola/universitet som 

högsta utbildningsnivå, 37% (187/502) deltagare uppgav att de hade gymnasium och 

24% (122/502) deltagare uppgav att de hade grundskolan som högsta genomgången 

utbildning. 3 deltagare lämnade ej svar på frågan om högsta utbildningsnivå.  

Det var 45% (132/295) kvinnor och 29% (58/203) män bland de som hade 

universitet/högskola som högsta utbildningsnivå. Antal och andel mellan båda könen 

och alla utbildningsnivåerna, se tabell IV. En högre andel kvinnor än män hade 

universitet/högskola som högsta utbildningsnivå. Skillnaden är statistiskt signifikant 

(Chi2=13,332; p=0,000261). 

Tabell IV. Antal och andel kvinnor respektive män som hade grundskola, gymnasium eller 

universitet/högskola som högsta utbildningsnivå. 

 
Kön  

Högsta utbildning 
Kvinna Man 

Totalsumma 
Antal (%) 

Grundskola 63 (21) 58 (29) 121 

Gymnasium 100 (34) 87 (43) 187 

Universitet/Högskola 132 (45) 58 (29) 190 

Totalsumma       295     203 498 

 

Nittioåtta procent (106/108) deltagare med grundskola, 100% (173/173) med 

gymnasium och 96% (160/167) med universitet/högskola som högsta utbildningsnivå 

uppgav att de hade fått tillräckligt information på apoteket om det generiska utbytet, 

se Figur 1. Ingen skillnad mellan olika grupper kunde påvisas. 
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Figur 1. Andel deltagare från respektive utbildningsgrupp (grundskola, gymnasium, 

universitet/högskola) som hade fått information om det generiska utbytet på apoteket.  

Bland de som hade fått information från läkare var 46% (49/107) med grundskola, 

47% (81/174) med gymnasium och 43% (79/184) med universitet 

universitet/högskola som högsta utbildningsnivå, se Figur 2. Ingen skillnad mellan 

olika utbildnings grupper kunde påvisas. 

 

Figur 2. Andel deltagare från respektive utbildningsgrupp (grundskola, gymnasium, 

universitet/högskola) som hade fått information om det generiska utbytet från läkare. 

Tvåhundraelva av fyrahundraåttio deltagare uppgav att de tyckte varken bra eller 

dåligt om det generiska utbytet. 42% (48/114) av de som hade grundskola, 46% 

(83/182) av de som hade gymnasium och 45% (83/184) av de som hade 

universitet/högskola uppgav att de tyckte mycket bra/bra om det generiska utbytet. 

Deltagarnas uppfattning om det generiska utbytet med avseende på utbildningsnivå, 

se tabell V. Ingen skillnad mellan olika grupper kunde påvisas. 
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Tabell V. Deltagarnas uppfattning om det generika utbytet med avseende med högsta utbildningsnivå 

uttryckt i antal och procent.  

 
Högsta Utbildning 

 

Vad tycker du om 

generiskt utbyte 

Grundskola Gymnasium 
Universitet/ 

Högskola Totalsumma 

Antal (%) 

Mycket bra 10 (9) 23 (13) 26 (14) 59 

Bra 38 (33) 60 (33) 57 (31) 155 

Varken bra eller 

dåligt 
53 (46) 79 (43) 79 (43) 211 

Dåligt 9 (8) 14 (8) 17 (9) 40 

Mycket dåligt 4 (6) 6 (3) 5 (3) 15 

Totalsumma 114 (24) 182 (38) 184 (38) 480 

 

På frågan om den totala upplevelsen uppgav 88% (100/113) av de som hade 

grundskola, 89% (160/179) av de som hade gymnasium och 82% (146/177) av de 

som hade universitet/högskola som högsta utbildningsnivå att de var nöjda med det 

generiska utbytet, se Figur 3. Ingen skillnad mellan grupper med avseende på 

utbildningsnivå kunde påvisas. 

  

Figur 3. Deltagarnas totala upplevelse med det generiska utbytet med avseende på utbildningsnivå, 

redovisat i procent. 
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På frågan om de hade upplevt problem i samband efter utbytet till generiskt 

läkemedel uppgav 24% (29/122) med grundskola, 21% (39/187) med gymnasium 

och 21% (40/189) med universitet/högskola som högsta utbildningsnivå att de hade 

upplevt problem i samband eller efter utbytet. 1 deltagare med universitet/högskola 

svarade vet ej på frågan. Ingen skillnad mellan olika grupper kunde påvisas.  

Bland problem som de flesta av deltagarna upplevde som problem var att de inte 

kände igen namn och inte kände igen förpackning. Ingen skillnad mellan olika 

grupper kunde påvisas.  
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Diskussion 

Resultaten från studien visade att majoriteten av deltagarna hade någon gång haft 

generiskt utbyte och tyckte bra/mycket bra om generiskt utbyte. Majoriteten av 

deltagarna hade dessutom inte upplevt några problem i samband och/eller efter det 

generiska utbytet. Av de som hade upplevt något problem i samband och/eller efter 

det generiska utbytet svarade majoriteten att de inte kände igen namn, tablett eller 

förpackning. Förutom att större andel kvinnor än män hade universitet/högskola som 

högsta utbildningsnivå, kunde ingen större skillnad mellan olika grupper påvisas vad 

det gäller acceptans och generella uppfattningen om det generiska utbytet.  

Utbildningsnivå och generell uppfattning om generiskt utbyte 

Totalt 87% av deltagarna hade haft en eller flera läkemedel utbyta mot ett generiskt 

läkemedel som visar att majoriteten av deltagarna hade en större acceptans till 

generiskt utbyte. Detta kan även ses i en annan studie där resultaten visar mer 

positiva synpunkter på det generiska utbytet med mer positivt benägna konsumenter 

(3).  

Av alla deltagare som hade accepterat generiskt utbyte hade 84% grundskola, 86% 

gymnasium och 91% högskola/universitet som högsta utbildningsnivå. Ingen större 

skillnad kunde påvisas mellan olika grupper när det gäller acceptansen av utbytet. 

Resultaten tyder på att utbildningsnivå inte hade någon påverkan på kundernas 

acceptans av generiskt utbyte. En annan studie från Irland visar på motsatta resultat 

där acceptans av generika förefaller vara högre hos konsumenterna med högre 

utbildningsnivå medan de konsumenterna från lägre socioekonomiska demografiska 

grupper, allmänt sätt med lägre utbildningsnivåer, tenderar att ha större misstanke om 

generika (14).  

Lika stor andel av deltagare tyckte ”varken bra eller dåligt” eller ”mycket bra/bra” 

om det generiska utbytet. Ingen större skillnad mellan olika grupper kunde påvisas. 

Detta visar att utbildningen har ingen påverkan på den generella uppfattningen om 

det generiska utbytet. En annan studie som gjordes i Sverige visar på liknande 

resultat där ingen skillnad mellan grupperna kunde observeras varken vad det gäller 

generell uppfattning eller acceptans (15). 

Information från förskrivare och farmaceut 

Flera studier påvisar hur stor betydelse information från läkare om generiskt utbyte 

har för patienterna. Eftersom patienter har en hög grad av förtroende för sin läkare 

kan läkarens åsikter påverka patienternas åsikter.  Detta kan leda till att patienter som 
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får information från läkare om generiskt utbyte lättare accepterar utbyte jämfört med 

de som inte får information (14). Totalt 42,0% av deltagarna hade fått information 

om generiskt utbyte från sin läkare. Det var ingen större skillnad mellan olika 

utbildningsgrupper vad det gäller acceptans av generiskt utbyte. Resultaten från 

denna enkätstudie kunde inte påvisa om information från läkare hade påverkan på 

deltagarnas acceptans av generiskt utbyte. En annan studie gjord i Danmark visar på 

liknande resultat, där kunde ingen koppling mellan patienternas acceptans av 

generiskt utbyte och informationen från förskrivare ses (16).  

De flesta kunderna var nöjda med det generiska utbytet. Ingens större skillnad kunde 

påvisas mellan olika grupper.  

När det gäller information från apotekspersonal visade resultaten av studien att totalt 

88,0% av deltagare hade fått information från apotekspersonalen om generiskt utbyte 

som är mer än dubbelt så mycket jämfört med informationen från förskrivare 

(42,0%). Detta stärks av en studie från Norge där patienterna upplevde att de fick bra 

information om generiskt utbyte av farmaceuterna men i de flesta fall ingen 

information från läkare och det orsakade förvirring och misstro hos patienterna (17). 

Samma resultat visade en annan studie gjord bland svenska akademiker med utländsk 

bakgrund, där deltagarna hade en positiv syn på det generiska utbytet, men upplevde 

bristande information från läkare medan det var bra information från apoteket (18). 

Att apotekspersonalen är bättre på att informera kunder om generiskt utbyte kan bero 

på att apoteken är enligt lag skyldiga både att informera och erbjuda kunder generiskt 

utbyte trots att på båda parterna vilar stort ansvar vad det gäller informationen om 

generiskt utbyte (3,6).  

Eftersom patienter visar stor förtroende för sin förskrivare och farmaceuten är det 

viktigt att båda parterna informerar patienter om betydelsen av generiskt utbyte (3). 

Ovan nämnda studie från Norge visade att patienter som hade fått information från 

farmaceut lättare accepterade utbytet till generika, men en viss misstro fanns 

fortfarande mot det generiska utbytet eftersom fåtal hade fått information av sin 

läkare. Patienterna hade känt sig säkrare om de hade fått mer information av läkare 

(17). Detta stärks av två andra studier som visar att det finns en samband mellan 

tryggheten hos patienter när det gäller generiskt utbyte och informationen från 

förskrivare/farmaceuten. Informationen från förskrivare/farmaceuten bidrog till 

större utbyte till generiskt läkemedel (14, 19).   

Storlek och typ av problem vid generiskt utbyte 

Resultaten från denna enkätstudie visar att en liten andel av deltagare hade upplevt 

något problem i samband eller efter det generiska utbytet. Det betyder att majoriteten 

av alla deltagare som hade bytt till generika inte hade upplevt några problem med 

bytet. Resultaten från denna studien stärker resultaten från en annan studie som 
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visade att det generiska utbytet är välfungerande och nästan problemfritt medan en 

annan studie som genomfördes i Norge visade att en större andel av deltagarna hade 

upplevt utbytet som problematiskt (16, 17). Tittar man på resultaten mellan olika 

grupper när det gäller utbildningsnivå, kunde inte någon större skillnad mellan dessa 

grupper påvisas.  

Efter sammanfattningen av svaren om vilka problem kunderna upplevde som mest 

problematiska visade det sig att de flesta upplevde att de inte kände igen namn, 

kände inte igen tablett, kände inte igen förpackningen och upplevde nya 

biverkningar. En annan studie som gjordes av Apoteket AB visade på liknande 

resultat vad det gäller problematiken kring det generiska utbytet (9). Resultaten från 

ovan nämnda studien från Norge visade på samma problematik, kunderna upplevde 

förvirring när det gäller olika namn, form och färg på generiska läkemedel (17). Efter 

jämförelsen mellan grupperna vad det gäller högsta utbildningsnivå och dessa 

uppvisade problem, kunde ingen större skillnad mellan grupperna påvisas.  

Det var endast en liten andel av deltagarna som hade förväxlat medicinerna och som 

hade dubbelmedicinerat. 1,8% av alla deltagare hade förväxlat medicinerna och 

dubbelmedicinerat. Detta visar på ett lägre resultat jämfört med en rapport från 

Socialstyrelsen där det framgick att 7.5% av deltagarna hade felmedicinerat dvs. tagit 

fel medicin, har dubbelmedicinerat, tagit för mycket/litet av medicinen eller missat 

att ta medicin (9). Rapporten från Socialstyrelsen uppgav även att en del av 

deltagarna tyckte att de upplevde skillnad i effekt efter utbytet till generika (9).  

Eftersom problematiken kring det generiska utbytet fortfarande finns kvar efter drygt 

15 år skulle en åtgärd vara att förskrivare fokuserar mer på den aktiva substansen vid 

förskrivning av läkemedel istället för läkemedlets namn (21). Detta tas upp även i en 

artikel från Läkartidningen där författaren menar att med införandet av generisk 

förskrivning dvs att förskrivaren anger enbart substansnamn, styrka, dosering och 

beredningsform, skulle problematiken med generiskt utbyte kunna minimeras (20). 

En annan viktig åtgärd för att öka patientsäkerheten är förbättra kommunikationen 

och dialogen med patienterna, både vid förskrivning och expedieringen av 

medicinen. Detta stärker resultaten från studien som utfördes i Norge där patienterna 

hade känt sig mer säkrare om läkare hade haft en mer aktiv roll när det gäller att 

informera om det nya systemet. Patienterna hade fått information av farmaceuten och 

hade accepterat utbytet men trots det var de fortfarande förvirrade med det generiska 

utbytet (17) 

Metoddiskussion 

Undersökningsmetoden som valdes för att undersöka kundernas upplevelse kring det 

generiska utbytet på apoteken och eventuella problem som kan förekomma vid 

generiskt utbyte var en enkätundersökning. Studien utfördes av sex studenter på sex 
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olika apotek och 5 olika orter i Sverige. Enkäterna delades ut av både studenter och 

apotekspersonal i samband med receptexpediering. Alla kunder där generiskt utbyte 

var möjlig tillfrågades om de ville medverka i undersökningen. Från studien 

exkluderades alla individer under 18 år, ombud och individer med intellektuell 

funktionsnedsättning.  

Enkätundersökning är en metod som är enkel att göra och lätt att administrera (12). 

Den är billig att utföra och kan göras på en stor grupp. Efterarbetet kring 

enkätundersökningen kan förberedas till en viss del (13). Enkätundersökning är lätt 

att tolka och alla deltagare har samma svarsalternativ. 

Nackdel med enkätundersökningar är bortfall som kan förekomma som internbortfall 

dvs. att vissa frågor i enkäten inte besvaras pga. att respondenten inte förstår frågan. 

Bortfall kan också förekomma om respondenten inte hittar lämpligt svar bland 

svarsalternativen. Då är svarsalternativet ”vet ej” ett bra sätt att undvika missvisande 

svar. Risk för bortfall finns även hos individer med språk- och lässvårigheter (12).  

Enkäten i denna studie innehöll 10 frågor, dels frågor med bakgrundskaraktär för att 

undersöka om det fanns kopplingar vad det gäller generiskt utbyte och åldern, kön, 

antal läkemedel eller utbildningsnivån och dels av specifika frågor som är kopplade 

till generiskt utbyte. Frågorna var korta och lätta att förstå för att undvika 

missförstånd hos respondenterna. Frågorna besvarades genom att kryssa i de 

svarsalternativ som bäst stämde överens med kundernas uppfattning kring det 

generiska utbytet.  

Hur representativa dessa kunder som har erbjudits och besvarat enkäten för hela 

populationen är, kan diskuteras vidare. En fråga som kan ställas är hur 

apotekspersonalen valde vem de skulle fråga om deltagandet? Var det bara de som 

var vänliga och såg villiga att besvara enkäten som blev tillfrågade? Var det kunder 

som ofta besöker apoteken och personalen känner igen? Där finns även en 

möjlighet/risk att de kunder som känner sig lite ”speciella” inte besvarar frågor ärligt, 

att de lämnar felaktiga svar bara för att de känner att de har en relation med 

personalen. 

Enkäten besvarades på plats under receptexpeditionen med apotekspersonal 

närvarande som kan ha påverkat respondenternas svar och gjort att tillförlitligheten 

av studieresultaten ifrågasatts. Men samtidigt hade respondenterna möjlighet att 

ställa frågor till apotekspersonalen om de inte förstod frågor.  

En annan fråga som kan ställas är om kunderna som inte pratade tillräckligt bra 

svenska blev tillfrågade om deltagandet. Personalen kan medvetet ha valt bort dessa 

kunder för att slippa följdfrågor och missförstånd. En annan fråga som kan ställas är 

om apotekspersonalen hade frågat kunder om deltagandet under de stunderna när 

köerna var långa på apoteket och många kunder väntade på att bli expedierade.  
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Eftersom äldre och sjuka människor ofta har ett ombud som hämtar deras medicin 

kan frågan ställas hur representerade de är i studien.  

Som det nämns ovan kan det finnas flera faktorer som kan ha påverkat 

trovärdigheten av studiens resultat. Den största felkälla till studieresultaten kan vara 

felrekrytering av deltagarna. Deltagarna skulle valts slumpmässigt och obundet, dvs. 

alla i populationen skulle ha samma möjlighet att bli valda i studien.  
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Slutsats 

De flesta patienterna upplevde inga problem med utbytet. Ingen skillnad mellan olika 

utbildningsgrupper kunde påvisas. 

Förutom att större andel kvinnor än män hade universitet/högskola som högsta 

utbildningsnivå, kunde ingen större skillnad mellan olika grupper påvisas vad det 

gäller acceptans och generella uppfattningen om det generiska utbytet. Det finns 

tidigare gjorda studier som både stärker och motsätter sig resultaten från denna 

studien.  

Eftersom problematiken kring det generiska utbytet fortfarande finns kvar, som 

stärks av flera andra studier, en lämplig åtgärd skulle kunna vara att öka 

kommunikationen mellan förskrivare och patient, för att öka trygghet hos patienterna 

och minska problemen som uppkommer med utbytet.    

Eftersom deltagarna inte rekryterades på helt korrekt sätt, dvs valdes inte 

slumpmässigt, krävs det flera undersökningar med slumpmässiga och obundna 

rekryteringar för att kunna dra en slutsats. 
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Bilaga 1 

 

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? 
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Ja  ☐  Nej  ☐  Vet ej  ☐ 

 

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      
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  ☐  Annat problem, i så fall 

vilket………………………………………………….. 

 

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

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

 

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

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

 

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 

 

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 
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