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Sammanfattning:  
Bakgrund: Generisk substitution infördes i Sverige år 2002 för att minska läkemedelskostnaderna. Apoteken är 

efter införandet skyldiga att erbjuda generisk substitution, dvs utbyte till billigare likvärdigt alternativt läkemedel 

inom läkemedelsförmånen till kunden. Läkemedelsverket bedömer vilka läkemedel som är utbytbara. Det finns 

enligt tidigare studier en positiv inställning till generiskt utbyte då det minskar kostnaden även för den enskilde 

kunden men för vissa kunder innebär utbytet problem. Syfte: Syftet var att undersöka kundernas upplevelse 

kring det generiska utbytet på apoteken samt identifiera skillnader i eventuella problem som kan förekomma vid 

generiskt utbyte och därtill även eventuella samband med antal läkemedel. Material/metod: Studien 

genomfördes med en enkät som kunderna erbjöds fylla i vid besök på apoteket. Enkätundersökningen utfördes 

av sex studenter på olika apotekskedjor och geografiskt olika platser i landet under två veckors tid. Inkluderades 

gjorde kunder över 18 år som hämtade läkemedel på recept åt sig själv och erbjöds generiskt utbyte av 

läkemedel. Resultat: Undersökningen gav 436 enkäter som grund för resultat. Av dessa var 253 kvinnor och 182 

män. 51% av deltagarna var i ålder från 65 år och uppåt. 81% av de som besvarade enkäten hade fler än två 

läkemedel. Resultatet visar att antal använda läkemedel ökar med stigande ålder. 55% av dem som enbart hade 

grundskola använde fler än fem läkemedel regelbundet och för de med högskola var det 31% som använde fler 

än fem läkemedel regelbundet. Det framkom även att andelen kunder som upplever problem ökade med ökande 

antal använda läkemedel. Det totala intrycket av generiskt utbyte visade att 86% av deltagarna var nöjda. 

Slutsats: Studien visar att 70 % av kunderna på apoteket som använder flera läkemedel är nöjda med det 

generiska utbytet och den visar att antalet använda läkemedel spelar roll för om problem uppstår. Fler studier bör 

göras med inriktning på farmaceuters och förskrivares information om generiskt utbyte. 
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Abstract 

Background:  

Generic substitution was introduced in Sweden year 2002. The purpose with the reform was 

to reduce costs of medicines. Since the reform was introduced, the pharmacies were obligated 

to offer generic substitution. This means that the pharmacist has to offer equal drug substitute 

to the customer. The Swedish Medical Products Agency assesses which drugs who are 

substitutable. Most patients have a positive attitude towards generic substitution, as it reduces 

costs, but for some customers, the generic substitution gives medical problems. 

The purpose:  

The purpose of this study was to investigate the customers' experience with generic 

substitution. It will identify the differences with potential problems that may occur in generic 

substitution. This paper will also identify if there are possible differences between customers 

with five or more prescribed drugs compared to customers with a few prescribed medicines. 

Methods:  

To answer the purpose of this study a questionnaire where offered to the customer who visited 

the pharmacies. The survey was conducted by six students in different pharmacies in 

geographically different locations in Sweden for two weeks. The participants were customers 

over 18 years old who fetched prescription drugs for themselves and were offered generic 

drug exchange. 

Result:  

540 pharmacy customers were asked to participate, 38 declined and 66 questionnaires were 

excluded, leaving 436 respondents for the analysis. Of the 436 respondents, 253 were women 

and 182 men. 51% of the participants were 65 years old or older. 81% of those who answered 

the questionnaire used several drugs. 55% of the participants who only had primary school 

used five or more drugs regularly and for those with higher education.it was 31% that used 

five or more drugs. It also shows that the number of used drugs increased with increasing age 

and that the proportion of customers who experienced problems increased with increasing 

number of regularly used drugs. 86% of the participants was satisfied with the generic 

substitution at the pharmacy. By the participants with a larger proportion of used drugs, the 

results show that they were satisfied. This indicates that even those with many drugs that are 

expected to have more problems, still are satisfied. Conclusion: 

The study shows that 70% of the customers that used five or more drugs regularly are 

satisfied with the generic substitution and that experienced problems increased with 

increasing number of regularly used drugs. Further studies need to be done. 
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Introduktion 
 

Anledningen till att generiskt utbyte infördes på apotek år 2002 var att minska samhällets 

läkemedelskostnader. Dagens läkemedelsanvändning skulle ha kostat ca 8 miljarder mer per 

år om inte det generiska utbytet funnits. Apotekens ekonomiska ersättning för att utföra dessa 

byten är sedan den 1 januari 2015, 11,50 kronor per utbytt läkemedel (1).  

Under 2017 såldes i Sverige läkemedel för 43,5 miljarder kronor på apotek, varav 

receptbelagda läkemedel inom förmånen var 27,3 miljarder. Av dessa var det 5,5 miljarder 

som bestod av patientens egenavgift resterande summa däremellan subventionerades av 

landstingen som får statsbidrag för detta. Försäljningen av generiska läkemedel var under 

samma år 7,6 miljarder kronor vilket var en ökning med 854 miljoner kronor mellan 2016 och 

2017. En tredjedel av de receptbelagda läkemedlen ingår i det generiska utbytet. (2). Under 

2017 tog drygt 6,6 miljoner personer ut minst ett läkemedel det motsvarar drygt 66% av 

befolkningen. Störst andel läkemedelsanvändare finns i de äldre åldersgrupperna. De 

läkemedel som hämtas ut av flest patienter är Paracetamol, Omeprazol och Pencillin V (3). 

I en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Apoteket AB uppgav 6% av tillfrågade 

receptkunder mellan 75–79 år att de förväxlat sina läkemedel efter ett utbyte till generiskt 

alternativ skett på apotek (4). Ju fler läkemedel kunden har ju större är sannolikheten för 

generiska utbyten, så kallat billigare medicinskt likvärdigt alternativ på apoteket. Det som 

renderar en stor besparing för samhället kan innebära ett problem för den enskilde. Problem 

som utöver förväxling kan vara dubbelmedicinering eller undermedicinering då kunden inte 

känner igen förpackningarna eller namnen på läkemedlen (4). 

I läkartidningen under debatt, skriver läkaren David Svaninger (2011) ett inlägg där han 

propagerar för att Sverige bör införa generisk förskrivning av läkemedel för att på så vis göra 

medicineringen mer säker. Detta då det nuvarande systemet med generiskt utbyte riskerar att 

minska följsamheten till ordinationen då kunden inte känner igen och har full kontroll över 

sina läkemedel. Kunden har kanske inte heller grundläggande kunskap om sin medicinering 

då olika namn förekommer efter varje besök på apoteket (5).  

 

Generikareformen 
Sedan 2002 finns en generikareform i Sverige som säger att apoteken skall erbjuda kunden att 

byta originalläkemedel till billigare generiskt läkemedel där detta finns, så vida förskrivaren 

inte motsatt sig utbytet (6). Reformen var ett led i att minska samhällets kostnader för 

läkemedel och enligt beräkningar som Tandvårds och Läkemedelsförmånsverket (TLV) gjort 

innebär besparingen flera miljarder varje år med dagens läkemedelsanvändning. (1). 

I samband med omregleringen av apoteksmarknaden 2009 beslutades att det generiska utbytet 

skulle fortsätta användas men det blev en skärpning av systemet och utbytbarheten. 

Skärpningen innebar att styrningen av utbyte ökade. Priserna för läkemedel omförhandlas av 

TLV och läkemedelsleverantörerna varje månad och de billigaste läkemedlen kallas för 

periodens vara.  
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Apotek ska sedan erbjuda kunden det utbytbara läkemedlet som har det lägsta priset på 

marknaden. Apoteken får en ekonomisk ersättning för att utföra dessa byten, som sedan den 1 

januari 2015 är 11,50 per utbytt läkemedel (1).  

 

Utbytbarhet 
Vilka läkemedel som är utbytbara mot varandra och bedöms som medicinskt likvärdiga 

avgörs av Läkemedelsverket. De läkemedel som bedöms utbytbara skall uppfylla ett antal 

grundkriterier. Dessa är att de måste ha samma aktiva substans/substanser, innehålla samma 

mängd substans/substanser, ha samma beredningsform och vara terapeutiskt likvärdigt. 

Antalet biverkningsrapporter till Läkemedelsverket kopplade till generika ökade efter att 

reformen infördes (1). 

  

Periodens vara 
För att en vara skall bli periodens vara och vara generiskt utbytbar på apoteket måste 

Läkemedelsverket avgöra att den är medicinskt likvärdig. När Läkemedelsverket avgjort att 

läkemedlet är detta tar TLV över ansvaret och grupperar förpackningar så att de är 

storleksmässigt utbytbara för de utbytbarhetsgrupper som finns, som innehåller generiska 

läkemedel. TLV tar sedan beslut om vilket tillgängligt läkemedel i varje förpackningsgrupp 

som har lägst pris och denna blir då ”periodens vara”. Det är periodens vara som är det 

läkemedel som apoteken ska erbjuda sina kunder då utbyte är aktuellt (7). 

 

Högkostnadsskyddet 
Bara de läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen, högkostnadsskyddet kan bytas ut mot 

billigare generiskt alternativ. Det är TLV som gör bedömningen om ett läkemedel ska ingå i 

läkemedelsförmånen och till vilket pris. För att ett läkemedel ska få ingå i 

läkemedelsförmånen ska läkemedelsföretaget skicka in en ansökan om detta till TLV. Dock 

kan ett läkemedel hamna på utbytbarhetslistan innan det ingår i läkemedelsförmånen men då 

kommer inget utbyte att kunna ske på apoteket (7). För patienten innebär högkostnadsskyddet 

att hen betalar högst 2 250 kronor för läkemedel inom förmånen under en tidsperiod på ett år, 

som räknas från det första inköpet under perioden. Detta år kallas för en högkostnadsperiod. 

Högkostnadsskyddet gäller för läkemedel som skrivs på recept och som TLV godkänt som 

subventionerade (8). 
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Lagen 
Lagen om läkemedelsförmåner (2002:160) säger att apoteken skall upplysa patienten om att 

utbyte kommer att ske och om patientens valmöjligheter. Utbyte av läkemedel får inte ske om 

förskrivaren, farmaceuten eller patienten motsätter sig detta. När förskrivaren motsätter sig ett 

utbyte ska det ske på medicinska grunder som till exempel allergi mot färgämne eller 

fyllnadsämnen. Nej till utbyte kan också behövas för patienter som har särskilda behov av 

kontinuitet av sin medicinering och inte kan hantera läkemedel med olika utseende och namn. 

Varken förskrivare eller farmaceut får motsätta sig utbyte av ekonomiska skäl (7). 

Även farmaceuten på apoteket kan motsätta sig utbyte. Då grundar sig beslutet på om 

utformningen av läkemedlet eller att utbytet i sig kan förväntas innebära en betydande 

olägenhet för patienten. Olägenheten kan vara i form av en försämrad läkemedelsanvändning 

eller annan risk för patientens hälsa (7).  

När patienten motsätter sig utbytet kommer kostnaden för patienten att påverkas. Patienten 

kan själv motsätta sig utbytet på apoteket och får då betala skillnaden i pris mellan det 

läkemedel som läkaren förskrivit och det billigaste utbytbara läkemedlet. Patienten kan även 

välja annat utbytbart alternativ men får då betala hela kostnaden av detta läkemedel och denna 

mellanskillnad gottgörs inte av högkostnadsskyddet för läkemedel (7).  

Information på läkemedelsverkets hemsida visar att det är viktigt med information även från 

läkarens sida om att utbyte till generiskt alternativ kommer att ske på apoteket. Där 

rekommenderas förskrivaren ha en dialog med patienten om att utbyte av läkemedel leder till 

att patienten får tillgång till ett billigare men medicinskt likvärdigt läkemedel med innehåll av 

samma verksamma ämne. Förskrivaren bör även tala om att det som kan skilja mellan de 

generiska utbytbara läkemedlen är produktnamn, hjälpämnen, förpackning och bipacksedelns 

information (9). 

 

Patientsäkerhet 
Det finns två olika problemområden som kan uppstå för patienten vid läkemedelsutbyte, dessa 

är 

Typ 1: När en patient ska använda ett läkemedel för första gången och får ett läkemedel på 

apoteket med annorlunda läkemedelsnamn än det på receptet eller på läkemedelslistan från 

läkaren. Även om patienten inte använt läkemedlet tidigare kan detta skapa förvirring (6). 

Typ 2: När en patient har hämtat sitt läkemedel på recept en gång och sedan vid nästa uttag på 

receptet får ett läkemedel med annat produktnamn än föregående gång. Patienten har nu två 

förpackningar med samma läkemedelssubstans men med olika läkemedelsnamn, vilket ökar 

risken för dubbelmedicinering. Så med dagens system finns risk att patienten får fyra olika 

förpackningar med olika namn om receptet gäller för fyra uttag. Det finns även fall där 

patienten kan hämta läkemedel varje månad och få ännu fler utbyten, då periodensvara med 

lägst pris omförhandlas av TLV varje månad (6).  

Andra risker som kan uppstå vid generiskt utbyte är att Patienten tar för hög eller för låg dos 

läkemedel. För hög dos erhålls då patienten har två olika generiska namn men med samma 

aktiva substans, detta kan resultera i biverkningar och läkemedelsinteraktioner.  
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För låg dos läkemedel får patienten om denne inte tar läkemedlet pga. tvivel om de olika 

läkemedelsnamnen och olika utseende på tabletten och förpackningen. Detta ger ofullständig 

och utebliven effekt (6). 

Ytterligare en risk är att patienten känner bristande tilltro till behandlingen. För att 

åstadkomma en god behandlingseffekt är det viktigt att patienten har förtroende för sin läkare. 

Om läkaren beskrivit läkemedlet för patienten med ett annorlunda namn än det som står på 

förpackningen som patienten fått på apoteket och läkaren inte har förklarat att utbyte kommer 

att ske. Då kan patientens tilltro till behandlingen minska vilket även minskar behandlingens 

effekt. Patienten kan då välja att inte använda läkemedlet och att inte hämta ut det från 

apoteket (6). 

För patienter med allergier och överkänslighet kan intoleransbesvär eller allergiska reaktioner 

kan uppkomma om läkaren glömmer att fylla i att utbyte inte får ske.   

En försvårad biverkansutredning kan uppstå då det i patientens journal saknas uppgifter om 

vilket läkemedel som patienten fått på apoteket. Det leder till att läkaren får svårare att 

bestämma vilket läkemedel eller tillsatsämne som orsakar reaktionen (6) 

 

 

Generisk förskrivning 
Läkemedelsverket har på uppdrag från regeringen utrett andra tänkbara åtgärder för att 

förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte. En var att utreda generisk förskrivning. 

Utredningen startade i maj 2014 och hade som utgångspunkt att systemet med generiskt 

utbyte skulle kvarstå men att utreda om det gick att förbättra patientsäkerheten med att inför 

generisk förskrivning (10). Generisk förskrivning finns i ett flertal europeiska länder till 

exempel England, Tyskland, Norge och Finland (11). Ordination och expediering av 

förskrivna läkemedel är en omfattande process där patienten måste kunna känna förtroende 

för alla aktörer i processen och utbytessystemet för att följsamheten tillordinationen ska vara 

den bästa. Läkemedelsverket kom dock fram till att det inte finns något stöd för att införa 

generisk förskrivning i Sverige. Det kan inte säkerställas att det skulle ge någon ökad 

patientsäkerhet. I de länder som har generisk förskrivning finns det inga studier som visar att 

patientsäkerheten har förbättras eftersom detta inte har följts upp (10). 

 

Trots att generikareformen funnits i 16 år finns fortfarande ett ifrågasättande från 

apotekskundens sida om generiskt utbyte. Det finns studier där det framkommer att 

informationen om generikautbyte fortfarande behöver förbättras till apotekskunden (12, 13). 

Det finns även studier som gjorts för att komma fram till om det finns läkemedelsrelaterade 

problem i samband med generiskt utbyte (14). 
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Syfte 
Syftet med studien var att undersöka kundernas upplevelse kring det generiska utbytet på 

apoteken samt identifiera skillnader i eventuella problem som kan förekomma vid generiskt 

utbyte och därtill eventuella samband med antalet regelbundet använda läkemedel. 

 

 

Metod/material   
 

Den genomförda studien är en enkätstudie. Enkäten utformades för att kunna fyllas i snabbt 

under besöket på apoteket och därför valdes frågor som kunde besvaras med att kryssa i ett 

eller flera svarsalternativ. Där fanns även en fråga (fråga 9) som kunde besvaras med egna ord 

om vilket problem som uppstått i samband med utbyte. Enkäten innehöll totalt 11 frågor, där 

vissa var bakgrundsfrågor om kön, ålder och utbildning så kallade nominala frågor. Där fanns 

även några frågor som kunde delas in i rangordning, ordinala frågor (15, 16)  (Bilaga 1,). Ett 

läsbarhetstest genomfördes av enkäten där ett fåtal personer tillfrågades om att besvara 

enkäten. Åsikter från denna grupp ledde till viss förändring av enkätens frågor. 

 

Målgrupp  
Inklusionskriterier var kunder över 18 år som hämtade läkemedel på recept åt sig själv och 

erbjöds generiskt utbyte av läkemedel. Exklusionskriterier var kunder som inte uppnått åldern 

18 år och kunder som agerade ombud och hämtade läkemedel för någon annans räkning. 

Ofullständiga enkäter som inte besvarats till fullo räknades som bortfall. 

 

Rekrytering  
Receptkunder tillfrågades om deltagande vid sitt besök på apoteket. Deltagandet var frivilligt 

och anonymt, enkäten besvarades direkt på plats. Tillsammans med enkäten lämnades även ett 

informationsbrev ut. (Bilaga 2) Studien utfördes av sex studenter på olika apotekskedjor och 

geografiskt olika platser i landet under två veckors tid (180301–180314) då avsikten var att 

samla in sammanlagt ca 600 enkätsvar. De som tackade nej till att delta noterades som bortfall 

och endast deras kön och ålder skrevs upp. Bortfall av de kunder som inte tillfrågades var inte 

möjligt att registrera i denna studie. 

 

Datainsamling 
Den skapade enkäten bestod av flervalsfrågor där apotekskunden kunde välja vilket svar som 

bäst stämde överens med deras uppfattning. Det gavs även tillfälle att själv fylla i åsikter och 

uppfattningar om problem som uppstått vid det generiska utbytet, om deras problem inte 

fanns som alternativ Det fanns även ett informationsblad om studien och de studenter som 

utförde den. Enkäten delades ut av antingen farmaceut på apoteket i samband med expedition 

eller av studenten själv då väntetid uppstod innan expedition. De flesta som tillfrågades om 

deltagande tackade ja till att besvara enkäten. 
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Databearbetning/Analys  
Alla svaren från enkäterna matades in i ett Microsoft Excelblad och därefter gjordes analyser 

av de inmatade svaren. Chi2-test användes för att undersöka om de samband som drogs var 

statistiskt signifikanta eller ej och p <0,05 betraktades som statistiskt signifikant. 

 

 

 

Resultat 
  

Femhundrafyrtio enkäter lämnades ut. Av dessa besvarades 502 enkäter, 38 kunder tackade 

nej till att delta. 66 kunder angav att de inte hade haft eller inte visste om de haft något 

generiskt utbyte eller hade ofullständigt ifyllda enkäter. Totalt gav det 436 enkäter som grund 

för resultat. 

 

Ålder, kön, utbildning och språk  
Av dessa 436 personer var 253 (58%) kvinnor och 182 (41%) män och det fanns en person 

som inte hade fyllt i kön. Drygt hälften (52%) av deltagarna var i åldern från 65år och uppåt. 

Två deltagare hade inte angett sin ålder. Ålders och könsfördelning, se figur 1. 

 

 

Figur 1: Fördelning med avseende på åldersgrupp och kön för de 434 kunder som besvarat dessa frågor på 

enkäten. Av de 436 deltagarna var det en person som inte fyllt i vilket kön hen hade och två deltagare som inte 

angett sin ålder. 
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Majoriteten av de som besvarade enkäten hade flera läkemedel. Av de 436 deltagarna var det 

två deltagare som inte angett sin ålder och en deltagare som inte angett vilket antal läkemedel 

han använde regelbundet, vilket gav 433 deltagare, se figur 2. 

Antal använda läkemedel ökade med stigande ålder. (Chi2=35,50; p <0,05) 

 

 

Figur 2: Fördelning i åldersgrupper och hur stort antal läkemedel som används regelbundet i dessa grupper. Av 

de 436 deltagarna var det två deltagare som inte angett sin ålder och en deltagare som inte angett vilket antal 

läkemedel han använde regelbundet, vilket gav 433 deltagare. 

 
 
 
 

Vid jämförelse mellan kvinnor och män och vilket antal läkemedel som används regelbundet 

så var det fyrtiotre procent av båda kvinnor (109/253) och män (78/180) använde 2–4 

läkemedel regelbundet. Trettiosju procent (93/253) av kvinnorna och 41 % (73/180) av 

männen i studien använde fem eller fler läkemedel regelbundet. Av de 436 deltagarna fanns 

en deltagare som inte angett sitt kön och två deltagare som inte angett vilket antal läkemedel 

de använde regelbundet, se figur 3. 
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Figur 3: Fördelning mellan kön och antal läkemedel som används regelbundet. Av de 436 deltagarna fanns en 

deltagare som inte angett sitt kön och två deltagare som inte angett vilket antal läkemedel de använde 

regelbundet. 

 

 

Av de som besvarat enkäten och använde fler än fem läkemedel regelbundet så var det 55 

(53%) deltagare som hade högst grundskola som utbildning och 54 (31%) deltagare som hade 

akademiskutbilning som högsta nivå. Av dem som använde 0–1 läkemedel regelbundet var 

det 6 (5,8%) deltagare som hade grundskola och 44 (26%) deltagare som hade 

högskola/universitet som utbildningsnivå. Av de 436 deltagarna var det en deltagare som inte 

angett vilket antal läkemedel den använde regelbundet och en deltagare hade inte angett 

vilken utbildning som var den högsta genomgångna, se figur 4. 

En större andel med de som enbart hade grundskola använde fem eller fler läkemedel 

regelbundet jämfört med dem med högre utbildning. (Chi2=7,93och 22,59; p <0,05) 
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Figur 4: Fördelningen mellan deltagarens utbildningsnivå och det antal läkemedel som deltagaren använder 

regelbundet. Av de 436 deltagarna var det en deltagare som inte angett vilket antal läkemedel den använde 

regelbundet och en deltagare som inte angett vilken utbildning som var den högsta genomgångna 

 

För att avgöra om vilket språk som talades i hemmet kan påverka om kunden väljer att byta 

till ett generisk alternativ eller ej efterfrågades i enkäten vilket språk som talades i hemmet. 

Det var en minoritet av deltagarna som talade ett annat språk och 94% av deltagarna talade 

svenska. 

 

 

Information från läkare om att utbyte av läkemedel sker på apotek 
Av de 436 deltagarna uppgav knappt hälften att de fått information från doktorn om att 

generiskt utbyte kunde ske på apoteket. Det var ingen signifikant skillnad i information 

beroende på hur många läkemedel man använde regelbundet och om man hade fått 

information från sin doktor.  

 

Åsikter om det generiska utbytet 
Här syns jämförelse om antal läkemedel som används regelbundet påverkade deltagarens 

upplevelse av hur bra eller dåligt det är med generiskt utbyte. De som tyckte att det var bra 

eller mycket bra var tillsammans 194 (45%) deltagare. Av dessa 194 var det 72 (37 

procentenheter) deltagare som hade fem eller fler läkemedel regelbundet. De som tyckte att 

generiskt utbyte var dåligt eller mycket dåligt var 51 (12%) deltagare.  

Av de 436 deltagarna var det 11 deltagare som inte hade någon åsikt i denna fråga och de 

fördelades jämt över hur många läkemedel de använde regelbundet. Dessutom var det 1 

deltagare som inte angett vilket antal läkemedel den använde regelbundet. Det var ingen 

signifikant skillnad mellan uppfattning om generiskt utbyte och antal läkemedel som används 

regelbundet. 
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Figur 5: Fördelning av åsikter om generiskt utbyte i förhållande till det antal läkemedel som används 

regelbundet. Av de 436 deltagarna var det 11 deltagare som valde att inte ha någon åsikt i denna fråga och de 

fördelades jämt över hur många läkemedel de använde regelbundet. Dessutom var det en deltagare som inte 

angett vilket antal läkemedel den använde regelbundet. 

 

 

 

Problem som uppstått i samband med eller efter ett generiskt utbyte 
Av de 436 deltagare som angett att de fått generiskt utbyte var det 103 deltagare av som 

svarade ja på frågan om de upplevt problem. Det var det 11 deltagare som valde att inte ha 

någon åsikt i denna fråga och de fördelades jämt över hur många läkemedel de använde 

regelbundet. Dessutom var det en deltagare som inte angett vilket antal läkemedel den 

använde regelbundet. (figur 6) 

De som besvarade frågan med ja hade sedan flera olika alternativ att välja mellan för att ange 

just sitt/sina problem och det gick att väja flera svarsalternativ. (tabell I). Under denna fråga 

fanns även valet att själv skriva vilket problem som upplevts och inte fanns med bland de som 

radats upp i enkäten. Det var det 16 deltagare som valde att beskriva sitt problem. Svaren på 

denna fråga återfinns i bilaga 3. Andelen kunder som upplevt problem ökade med ökande 

antal regelbundet använda läkemedel.  

(Chi2=4,88; p <0,05) 
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Figur 6: Fördelning av antal läkemedel som används regelbundet och om dessa deltagare har upplevt problem 

efter utbytet. Av de 436 deltagarna var det en deltagare som inte angett vilket antal läkemedel den använde 

regelbundet och två deltagare som svarat ”vet ej” på frågan om de upplevt något problem efter utbytet. 

 

 

Vid uträkning av Chi2 -värde på de specifika problemen så visar det på en trend att det finns 

en skillnad mellan det antal läkemedel som används regelbundet och vilket/vilka problem som 

uppkom. (Chi2=13,38, p=0,009) 

 

Tabell I Fördelning av de problem som de 103 deltagarna av 433 uppgav att de upplevt. Det var ett eller flera 

problem i samband med eller efter ett generiskt utbyte. De olika problemen fördelades enligt nedanstående tabell 

och visar även andelen som använde fem läkemedel eller fler regelbundet som angivit detta problem   

 

Problem 

 

 

Antal 

Varav antal som 

använde fem eller fler 

läkemedel regelbundet 
Känner inte igen förpackning 32 28 

Känner inte igen namn 31 27 

Nya biverkningar efter utbytet 29 11 

Skillnad i effekt 29 6 

Känner inte igen tablett 26 23 

Oroad av utbyte 14 10 

 Förväxlat medicinerna 6 6 

Dubbel medicinerat 0 0 

 167 111 
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Informationen som ges på apotek 
Majoriteten av dem som besvarade frågan 90% ansåg att de fått tillräcklig information av 

apotekspersonalen. Det var ingen skillnad i åsikt beroende på antalet läkemedel som användes 

regelbundet. 

 

Den totala upplevelsen med generiskt utbyte 
På den sista frågan i enkäten ombads deltagaren att kryssa i sin totala upplevelse av det 

generiska utbytet av läkemedel och där fanns två alternativ, nöjd och missnöjd.  Det var också 

16 deltagare som valde att inte besvara denna fråga. 

En större andel av de som hade flera läkemedel valde att ange alternativet nöjd. Vilket 

tenderar att visa att även om deltagaren har många läkemedel och därmed större risk för att 

problem skall uppstå så är totala nöjdheten med generiskt utbyte stor. Det finns dock ingen 

statistisk signifikant skillnad mellan grupperna för att säkerställa detta. 

 

 

Figur 7: Fördelningen av det totala intrycket av generiskt utbyte av läkemedel på apoteket fördelat mellan hur 

stort antal läkemedel som deltagaren använder regelbundet. Av de 436 deltagarna var det 16 deltagare som valde 

att inte besvara frågan alls. 
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Diskussion 
 

 

Metoddiskussion 
Totalt delades 540 enkäter ut varav 38 kunder valde att inte besvara enkäten och räknades 

som bortfall, dessa uppgav kön och födelseår. Internbortfall blev de som angav att de inte 

hade haft något generiskt utbyte, dvs svarade nej eller vet ej på fråga 6 (n=66). Eventuellt kan 

de ha haft åsikter om generiskt utbyte ändå, det går inte att veta hur frågan tolkades. Det kan 

vara så att de inte uppfattar att de fått läkemedel utbytt, inte vet vad generiskt utbyte är, kan 

ha haft utbyte förut men inte nu mm. Deras åsikt kunde ha speglat mer av de problem som kan 

förekomma. Bortfall blev även de kunder som inte tillfrågades av studenten eller farmaceuten 

om deltagande i studien, dessa kunder var dock inte möjligt att registrera i denna studie. Detta 

kan dock ha påverkat resultatet. 

Studien gjordes med en pragmatisk ansats där det fanns ett bekvämlighetsurval (kund på 

apoteket) (15). Vid utlämnande av enkäter fysiskt på apotek, kan det vara så att det görs ett 

bekvämlighetsurval. Studenten eller farmaceuten som hjälper till att dela ut enkäter väljer 

omedvetet subjektivt ut de apotekskunder som är lätta att få att medverka i studien och 

utesluter omedvetet att fråga andra. Detta kan leda till en fråga om hur väl de ”utvalda” 

apotekskunderna och resultatet på enkäten motsvarar den egentliga populationen (17). I vår 

studie kan det ha resulterat i en selektion av deltagare då bortfallet endast var 38 deltagare 

vilket kan ha påverkat resultatet negativt. 

Enkätstudien valdes för att undersöka apotekskundens generella uppfattningar och åsikter. 

Urvalet gjordes genom att fråga individer som på eget initiativ besökte de sex olika apoteken 

under de bestämda två veckorna i mars och uppfyllde inklusionskriterierna. Svagheten i 

undersökningar som sker i så kallat väntrum är att urvalet inte är slumpmässigt och att det 

tenderar att fler högkonsumenter deltar. Detta kan leda till att resultatet blir osäkert och/eller 

svagt (17).  

Fördelen med en enkätundersökning är att den är billig att utföra, lätt kan göras på en ganska 

stor grupp och det går att till viss del förbereda efterarbetet. Deltagaren påverkas inte av den 

som vill ha resultaten då enkäten kan fyllas i på egen hand och svarsalternativen är samma för 

alla deltagare vilket gör enkäten lättolkad (16).  

Nackdel med enkätundersökningar är svårigheten att mäta bortfall, där finns även 

internbortfall, dvs man har inte fyllt i alla frågor i enkäten. Det kan även vara så att deltagaren 

kan tolka frågan fel, vilket kan leda till missvisande resultat (16).  

Nyttjandet av Chi2-test har en styrka då det lätt visar på skillnader mellan två grupper i en 

population och att det är osannolikt att skillnaden mellan grupperna har orsakats av en slump. 

Testet har däremot en svaghet i och med att skillnadens styrka inte kan bevisas och då kan det 

behövas ytterligare analyser för att öka studiens styrka (17).  
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Resultatdiskussion 
De flesta patienterna i denna studie hade en positiv inställning till generiskt utbyte.  

I studien konstateras att antal använda läkemedel ökade med stigande ålder. Det framkom 

även att en större andel av de som enbart hade grundskola använde fem eller flera läkemedel 

regelbundet jämfört med dem med högre utbildning. Likaså framkom att andelen kunder som 

upplevt problem ökade med ökande antal regelbundet använda läkemedel.  

 

Svarsfrekvens på denna enkätstudie var 81% vilket är nästan jämförbart med den studie som 

Apoteket AB  och Socialstyrelsen gjorde om generiskt utbyte 2004, vilken hade 86% i 

svarsfrekvens (6). 

En övervägande andel (85%) av deltagarna som var med i studien hade en positiv inställning 

till generisk substitution och av dessa var det en stor andel (39 procentenheter) som använde 

fem läkemedel eller fler som var representerade. Trots den positiva inställningen var det några 

deltagare som angav att de fått problem i samband med att deras läkemedel byttes ut mot ett 

generiskt läkemedel. De vanligaste problemen var att inte känna igen förpackningen eller 

namnet på läkemedlet, en del deltagare hade upplevt nya biverkningar efter utbytet och även 

skillnad i effekt. Svaren tolkas som att de flesta som besvarat enkäten är nöjda med det system 

som finns och att kundnöjdheten ökat under de år som generiskt utbyte funnits.  

Enligt en studie som gjordes i Norge av Kjoenniksen et al 2006 var kundnöjdheten med 

generiskt utbyte 78% vilket ligger lägre än denna studies kundnöjdhet (14). 

 

Utbildning 

I studien undersöktes om de som har lägre utbildning också använde fler läkemedel.  

Resultatet visar med statistisk signifikans att en större andel av de som enbart hade 

grundskola använde fem eller flera läkemedel regelbundet jämfört med dem som hade högre 

utbildning. Av dem som hade högst grundskola som utbildning var det 53% av deltagarna 

som använde fem läkemedel eller fler regelbundet. Motsvarande för de med akademisk 

utbildning var 31% av deltagarna som använde fem eller fler läkemedel regelbundet.  

Liknande resultat kan även utläsas i statistik från socialstyrelsen 2014 som visar på skillnad i 

läkemedelsanvändning mellan individer med olika utbildningsnivå (18).  

 

Antal regelbundet använda läkemedel 

Majoriteten av deltagarna som besvarade enkäten hade flera läkemedel. Andelen använda 

läkemedel ökade med stigande ålder. Däremot visade studien ingen skillnad mellan kvinnor 

och män och det antal läkemedel som används regelbundet.  

Denna skillnad mellan ålder och det antal läkemedel som används kan utläsas i 

socialstyrelsens statistik från 2014 (18). Även om denna studie inte visade skillnad mellan 

kvinnor och män och det antal läkemedel som används så visar andra studier att det är äldre 

kvinnor som använder mest läkemedel (12). 
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Problem i samband med generiskt utbyte 

Studien visade att det var 103 (23%) av deltagarna som upplevde att de fick problem i 

samband med eller efter ett utbyte. Andelen kunder som upplevt problem ökade med ökande 

antal använda läkemedel. Chi2 -värde på de specifika problemen visar på en trend mot att det 

finns en skillnad mellan det antal läkemedel som används regelbundet och vilket/vilka 

problem som uppkom. Det vanligast upplevda problemet var att inte känna igen 

förpackningen. 

I den undersökning som Söderlund et al gjorde år 2016 var det 63% som uppgav att de fått 

problem efter utbytet vilket var en högre andel än i denna studien dock var inriktningen på 

studiepopulationen annorlunda då den studien inriktades mot äldre kunder över 65 år (12). 

I Frisk et als studie från 2011 var det 40% av deltagarna som upplevde problem i samband 

med generiskt utbyte (19). Vilket är nästan dubbelt så många som i denna studie. I alla 

studierna ligger problemet med nya biverkningar efter utbytet högt upp i listan över problem, 

så även i denna studie. 

 

 

Information från läkaren om att utbyte av läkemedel sker på apotek 

Det var knappt hälften av de 436 deltagarna i studien som uppgav att de fått information från 

sin läkare om att generiskt utbyte kunde ske på apoteket. Det var ingen signifikant skillnad i 

information från läkaren beroende på det antal läkemedel som användes regelbundet. Det är 

förvånande att andelen som fått information om att utbyte av läkemedel kommer att ske på 

apoteket från sin läkare är så liten. Detta då det på läkemedelsverkets hemsida 

rekommenderas att förskrivaren för en dialog med sin patient om detta för att lägga grunden 

för en god och trygg läkemedelsanvändning. Förskrivaren har en nyckelroll i att skapa 

förståelse för utbytet (9). 

Ett liknande resultat om läkarens information till patienterna om att utbyte sker på apotek 

utbyte kom även Dylman et al fram till i sin studie år 2016 (20) 

Det finns en intervjustudie utförd av Olsson och Kälvemark Sporrong som visar på vikten av 

att läkaren informerar tydligt och ordentligt för sina patienter om generika och utbyten innan 

patienten kommer till apoteket (13).  

Ytterligare en studie Kjoenniksen et al har kommit fram till samma resultat, dvs vikten av att 

läkaren informerar patienten om att generiskt utbyte sker på apoteken (14).  

I studien som utfördes i Finland av Heikkilä et al som mätte kunders och läkares åsikt om 

generisk substitution framkom det att kunden är mer benägen att byta till ett generiskt 

alternativ om informationen kommer från läkaren (21). 
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Informationen som ges på apotek 

Studien visar att 90% av deltagarna var nöjd med den information som de fick av 

apotekspersonalen och att de fann den tillräcklig. Det fanns ingen skillnad i upplevelse av 

information i relation till antalet läkemedel som användes regelbundet. Av de resterande 10% 

var det 7% som valde att inte besvara frågan alls. Vilket kan ses som lite konstigt då de 

besvarat resten av enkäten. 

I socialstyrelsens studie från 2004 var det 84% som fått information från apotekspersonalen 

och 76% svarade ja på frågan om informationen varit tillräcklig (6). Denna studie visar en 

viss ökning av informationen och dess innehåll under åren som gått. 

Att kunderna är nöjda med den information som de får bekräftas i Salminen et als studie från 

2015 där 91% av kunderna nöjd eller mycket nöjd med den information som de fick av 

apotekspersonalen (22). Den studien hade dock ett mycket mindre underlag än denna studie. 

 

Åsikter om det generiska utbytet 

Det totala antalet som tycker att generiskt utbyte är mycket bra eller bra så är det 45%. Att 

använda det svårtolkade dubbla svaret varken bra eller dåligt är egentligen inte bra i en enkät, 

många deltagare använder nog tyvärr det svaret för att det ”ligger i mitten” och man behöver 

inte ta ställning. När man tittar på de deltagare som använder fem läkemedel eller mer 

regelbundet så är det 37 procentandelar av de 45% som har åsikten mycket bra eller bra. De 

deltagare med samma antal läkemedel som tycker att generiskt utbyte är dåligt eller mycket 

dåligt är 12%. Det var ingen signifikant skillnad mellan åsikterna och vilket antal läkemedel 

som användes regelbundet.  

I studien som Frisk et al gjorde var andelen deltagare som var positiva till generiskt utbyte 

34% varav de flesta var positivt inställda med anledning av att de sparade pengar (19).  

I studien som utfördes av Söderlund et al (12) var andelen som tyckte att utbytet var bra eller 

mycket bra 33% och i socialstyrelsens undersökning från 2004 anser över 70% att det är ett 

bra sätt för både sjukvården och dem själva att spara pengar (6). I denna studien kunde 

deltagarna inte tala om varför de tyckte att generiskt utbyte var bra, vilket kunde ha varit 

intressant att jämföra. Att denna studie har fler som tycker att det är mycket bra eller bra i 

jämförelse med Söderlunds studie kan bero på att denna studie har ett större antal deltagare 

och att åsikter har hämtats in på sex olika apotek spridda över landet och kan anses vara mer 

representativ för landets befolkning. 

 

Total upplevelse med det generiska utbytet 

En stor andel av deltagarna (86%) svarade att de var nöjda med det generiska utbytet. Det 

kunde ses att en större andel av de som hade flera läkemedel valde att ange alternativet nöjd. 

Vilket tenderar att visa att även om deltagaren har många läkemedel och därmed större risk 

för att problem skall uppstå så är totala nöjdheten med generiskt utbyte stor. Det finns dock 

ingen statistisk signifikant skillnad mellan grupperna för att säkerställa detta. 
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Slutsats 
Studien visar att en stor andel av kunderna på apoteket är nöjd med det generiska utbytet men 

att det fortfarande efter 16 år finns vissa problem för ett mindre antal kunder.  

Det framkom i studien att det var 45% av deltagarna som hade åsikten att det var bra eller 

mycket bra med generiskt utbyte. Av dem som använde fem eller fler läkemedel regelbundet 

var det 17% som tyckte att det var bra eller mycket bra. Det var ingen statistisk signifikant 

skillnad mellan apotekskundens åsikt om generiskt utbyte och det antal läkemedel som 

användes regelbundet. 

Det visade sig att en större andel (70%) av de som använde fler än två läkemedel valde att 

ange att de var nöjda med det generiska utbytet på apotek. Inte heller här fanns någon 

statistisk signifikant skillnad. 

Studien visar med statistisk signifikans att antal använda läkemedel ökade med stigande ålder. 

Den uppvisar även att en större andel av de som enbart hade grundskola använde fem eller 

flera läkemedel regelbundet jämfört med dem med högre utbildning. Likaså framkom att 

andelen kunder som upplevt problem ökade med ökande antal regelbundet använda 

läkemedel. 

Studien ger en indikation om hur verkligheten på apoteket ser ut och den ger en uppfattning 

om kundens inställning till generiskt utbyte. Utifrån denna studie vore det intressant att göra 

studier med inriktning på hur farmaceuter och förskrivare väljer att informera om generiskt 

utbyte och hur det påverkar kundens åsikt. 
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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? 

 

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? 
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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…………………………………………… 

 

 

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 □ 
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11. Hur var din totala upplevelse med generiskt utbyte? 

 

Nöjd  ☐   Missnöjd ☐ 

Tack för din medverkan! 

 

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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Bilaga 3 
 

De problem som upplevts av deltagarna och som inte fanns att kryssa för. 

• Allergi 

• Allmänt dålig, känsla av svullnad och obehag 

• Annorlunda tablett i storlek och textur. Svårt att svälja 

• Ej delbar tablett 

• Fel förpackning 

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

• Har svårt att byta ut Panodil 

• Har svårt att identifiera tablett 

• Har UC (Ulcerös Colit) och regerar lätt på bindemedel eller liknande 

• Känner inte igen färg och form 

• Luktade illa vilket inte tidigare mediciner gjort 

• Mardrömmar, trötthet, utslag 

• Mardrömmar 

• Receptarien eller apotekaren inte alltid påläst om skillnaden 

• Storleken av tabletten för stor och för trög 

• Svårt att svälja, Alvedon Forte utbytt mot annat läkemedel, smälte i munnen, 

illasmakande 

• Svårt att öppna  

• Utslag 

• Vid ett tillfälle fick jag ett helt annat namn 

• Vissa har smarta förpackningar andra har vanliga kartor med veckodagar eller burkar 

som kan bäras med är smidigt 

• Yr, illamående 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


