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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Utbyte till generiska läkemedel som förekommer på apotek, enligt lag (2002:160) om 

läkemedelsförmåner, minskar samhällskostnader för läkemedel vilket skapar förutsättningar att allokera 

resurser till andra områden inom hälsa och sjukvården. Bristande information, varierande läkemedelsnamn 

och tablett- och förpackningsutseende bidrar till en negativ inställning och trovärdighet för generiskt utbytta 

läkemedel. Konsekvensen av detta kan bli en sämre följsamheten till den ordinerade behandlingen. 

Syfte: Syften med denna uppsats är att undersöka vilken inställning receptkunder år 2018 har till generiskt 

utbytta läkemedel samt om det finns skillnader i uppfattning mellan kunder över respektive under 75 års 

ålder. 

Metod: Vald metod var en enkätundersökning.  

Resultat: I kohorten ingick 502 respondenter varav 107 (21%) var 75 år eller äldre. Av dem hade drygt en 

tredjedel vardera grundskole- eller motsvarande respektive universitetsstudier som utbildningsbakgrund. 

En fjärdedel hade gymnasieutbildning. 60% använde 5 eller fler läkemedel och 33% 2- 4 st. 84% hade fått 

ett läkemedel utbytt på apotek vilket var lite färre än åldersgruppen <75 år. 54% av respondenterna hade 

fått information om utbyta läkemedel av sin förskrivare. 87 % ansåg sig tillräckligt informerade om vad 

generisk substitution innebar. 10% ansåg att de inte fått eller fått otillräckligt med information. Av 100 

respondenter 75 år eller äldre som svarade på frågan om vad de tyckte om generisk substitution på apotek 

tyckte 35% att det var mycket bra eller bra, 48% var neutrala, och 13% tyckte det var dåligt eller mycket 

dåligt (n=3). Av 107 personer 75 år eller äldre upplevde 22 % problem med det utbytta läkemedlet (jmf 

21% <75 år). Personer 75 år eller äldre angav följande problem med sitt utbytta läkemedel: Problem i form 

av att man inte kände igen läkemedelnamnet (22%), förpackningen (29%), tabletten (29%). Mindre problem 

var att man upplevde skillnader i effekt (4%), nya biverkningar (3%), oro (5%) och förväxlingar (2%). 

Trots ovan problem som beskrivs bland 22% av 100 respondenter 75 år eller äldre var 79 % nöjda med sitt 

generiska utbyte och 16 % missnöjda.  En stor andel, 42%, av de apotekskunderna som tackade ja till att 

medverka i undersökningen förhöll sig neutrala till generiskt utbyte och svarade att den var ”varken bra 

eller dålig”En mer positiv attityd till utbytet hade åldersgruppen under 75 (45%) jämfört med åldern 75 år 

och äldre, 35% (p= 0,053) däremot hade åldersgruppen 75 eller äldre något större negativ attityd till 

generiska utbyten, 13%, jämfört med åldersgruppen under 75 år, 11% p = 0,49.  

Slutsats: Undersökningen visade att en ganska stor andel av receptkunderna inte hade någon särskild åsikt 

om generiska utbyten. De flesta deltagare accepterade och tolererade generiskt utbyta läkemedel väl. 

Användningen av dessa läkemedel var emellertid inte helt problemfri. Problem uppstod i alla åldrar. Därför 

krävs ytterligare åtgärder avseende storleken och formen på tabletterna och förpackningen för att minska 

problemet. 

 

 
 



  
 

 

 

Abstrakt 
 

Background: Generic exchangeable pharmaceuticals which occur in pharmacies, under 

the law (SFS: 2002:160) about medicinal benefits, reduces government and individual 

spending in drugs. The gain these cost reductions generate can be relocated to other 

sections within the healthcare sector. Lack of information and misunderstanding with 

variations in brand names and shape, layout of drug containers, tablet size and form 

contributes to a negative attitude and credibility towards generic exchangeable 

pharmaceuticals. Consequences of this can be worse adherence to prescribed treatment 

or under/ over usage of drugs resulting in unwanted effects or new side effects. 

 

The aim: The aim of this study was to examine pharmacy customers attitude toward 

generic substitution of drugs in pharmacies.  Especially with a focus of differences 

between respondents older than 75 years and those younger.  

                                                                                                                               

Method: The method chosen was a survey poll.  

 

Results: The majority of prescriptions in the pharmacies were satisfied with the 

substitution of their prescribed drug to a generic drug. The cohort included 502 

respondents, of which 107 (21%) were 75 years or older. More than a third of them had 

either primary or equivalent university studies as educational background. A quarter of 

them had high school education. 60% used 5 or more drugs and 33% 2- 4 pcs. 84% had 

received a drug exchange at pharmacies, which was a little less than the age group <75 

years. 54% of respondents had received information about drug replacement by their 

prescribers. 87% considered sufficiently informed about what generic substitution meant. 

10% felt they had not received or received insufficient information. Of the 107 

respondents, 75 years or older, responding to the question of what they thought about 

generic substitution at pharmacies, 35 thought it was very good or good, 48 were neutral, 

and 13 thought it was bad or bad (n = 3). Of the 107 respondents in the group 75 years of 

age or older, 22% experienced problems with the substituted drug (compared: 21% <75 

years). 56 people 75 years of age or older indicated the following problems with their 

replaced drug: Problems with the recognition of the drug name (22%), the package (29%), 

the tablet (29%). Minor problems were experiencing differences in effect (4%), new side 

effects (3%), concern (5%) and confusion (2%). Despite the above problems described 

among 22% of 100 respondents 75 years or older, 79% were satisfied with their generic 

change and 16% dissatisfied. A large part, 42%, of the customers who took part in the 

poll do not have a particular opinion about generic exchanges, they answered that it was 

“neither good or bad”. A larger part of the  respondents at age 75 and above have this 

opinion compared with 41% of the respondents aged below 75. There was a positive 

attitude towards the exchange among a larger proportion of the respondents below the 

age of 75 (45%) compared to the respondents aged above 75, 35% (p= 0,053). 

 

Conclusion: The survey showed that quite a large proportion of drug users had no 

particular opinion about generic exchanges. Most participants accepted and tolerated 

generic drug exchanges well. However, the use of these drugs were not completely hassle 

free. Problems occurred at all ages. Therefore, additional measures are required, 

regarding the size and shape of the tablets and packaging to reduce the problem. 
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1 Inledning 
 

Receptbelagda läkemedel står i genomsnitt för cirka tre fjärdedelar av apotekens 

omsättning. Efter att kostnaden för receptbelagda läkemedel ökade stort under nittiotalet 

införde den svenska regeringen lagen (SFS 2002:160) om läkemedelsförmåner under år 

2002 (1). 

 

Enligt lagen (SFS 2002:160) om läkemedelsförmåner som trädde i kraft i oktober 2002 

är apoteken skyldiga att erbjuda utbyte av ett dyrare förskrivna läkemedel inom en 

utbytesgrupp till det tillgängliga generiskt utbytbara läkemedlet, periodens vara, som har 

lägst pris per doseringsenhet i sin förpackningsstorleksgrupp under en period som kan 

vara minst en månad (2). Syftet med generikareformen var att minska samhällskostnader 

för läkemedel och frigöra medel till andra områden inom hälsa och sjukvården. Varje år 

minskas kostnaderna för receptförskrivna läkemedel med ca 8 miljoner kronor genom 

generiska utbyte enligt Tandvård- och Läkemedelsförmånsverkets beräkningar (3).  

 

Efter att apoteksmonopolet slopades år 2009, infördes en höjning av apotekens 

handelsmarginal med 10 kronor per utbytt läkemedel. Anledningen till denna höjning var 

att kompensera apoteken för det merarbete utbytet innebar (4). 

 

Mellan år 2009 och 2013 låg försäljningen av receptbelagda läkemedel på mellan 26,0 

och 26,3 miljarder kronor. En del av variationen förklaras av minskade 

läkemedelskostnader inom förmånen, som en konsekvens av att ett flertal patent gått ut 

och generika tog större plats på läkemedelsmarknaden. Besparingen var över 50 miljoner 

kronor (1, 5). 

 

År 2017 uppgick läkemedelskostnaderna inom förmånen till ca 23,3 miljarder kronor, där 

minst ett läkemedel expedierades till 6,6 miljoner personer. Detta  motsvarade  66% av 

den totala befolkningen, med störst andel i den äldre populationen. Paracetamol, 

Omeprazol och Penicillin V var de mest uthämtade läkemedlen. Under samma år såldes 

generiska läkemedel till ett värde av 7,6 miljarder kronor. Jämfört med 2016 var det en 

ökning med 854 miljoner kronor (13%). Jämfört med tidigare år var det en betydlig högre 

försäljningsökning som i genomsnitt var 379 miljoner kronor per år sedan 2010. En 

förklaring till denna ökning kan vara ökad tillgång till flera generika samt en större andel 

av de äldre i populationen (1).  

 

Följsamheten till en ordinerad läkemedelsbehandling kan påverkas av det generiska 

utbytet som utförs på apoteken enligt lag (SFS 2002:160) om läkemedelsförmåner (2). 

Faktorer som kan bidra till detta är bristande information och missförstånd på apotek, 

varierande läkemedelsnamn och utseende på förpackningar och tabletter vid generiska 

utbyten. Patientens förvirring, oro, negativa inställning och trovärdighet för generiskt 

utbytta läkemedel kan leda till över - / undermedicinering och därtill hörande 

ogynnsamma effekter eller nya biverkningar (6).  

 

 

 

1.1  Generiskt utbytbara läkemedel 

 

Ett generiskt utbytbart läkemedel är medicinskt likvärdigt med avseende på aktiva 

substans, styrka, beredningsform och biotillgänglighet. Dock, kan de skilja sig åt vad 
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gäller hjälpämnen, produktnamn, leverantör, utseende, tillsatser, produktresumé, 

information i  bipacksedel och pris (3).  

 

Orginalläkemedel benämns det första registrerade läkemedel som innehåller en viss aktiv 

substans/ substanser (7). Patent ger originalläkemedelsutvecklaren ensamrätt till 

läkemedelsproduktion och försäljning i 20 år efter ansökan om patent hos Patent- och 

Registreringsverket. (8). De läkemedel som registreras inom Europeiska Unionen 

godkänns och granskas, vad gäller kvalitet, säkerhet och effekt av EU-kommissionen (9). 

 

Generiska läkemedel tillhandahålls efter att originalläkemedlets patent har gått ut. De 

måste uppfylla samma kvalitetskrav som orginalläkemedlet. Generiskt utbytbara 

läkemedel har ett lägre pris. Anledningen är att deras tillverkare, vid 

läkemedelsregistrering, kan använda sig av den befintliga originaltillverkarens 

dokumentation samt att man inte har haft några kostnader för 

originalläkemedelsutveckling och registrering (2).  

 

De läkemedel som ingår i förteckning över utbytbara läkemedel i Sverige granskas och 

godkänns av Läkemedelsverket. Denna lista över utbytbara läkemedel publiceras på 

Läkemedelsverkets hemsida (2).  

 

 

 

1.2  Generisk substitution i Sverige  

 

Vilka läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånen i Sverige samt deras pris bestäms av 

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket. På apoteken är det tillåtet att bara byta ut 

läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen. (3). Tack vare systemet med periodens vara 

är Sveriges läkemedelskostnader bland de lägsta i Europa (2). 

 

Rätt till att motsätta sig läkemedelsutbyte har både förskrivare, apotekspersonal och 

patient (3). Förskrivare och apotekspersonal motsätter sig läkemedelsutbyte om de 

bedömer att det generiska utbytet kan leda till en sämre läkemedelsanvändning eller andra 

risker för patientens hälsa. I dessa fall ingår hela läkemedelskostnaden i 

högkostnadsskyddet. Förskrivare och farmaceuter för inte motsätta sig utbytet av 

ekonomiska skäl. (3) 

 

Högkostnadsskyddet innebär att del av läkemedelskostnader täcks av statliga medel, 

vilken är ca 75% av AUP, försälljnings pris (3). Rätt till högkostnadsskydd har alla 

personer bosatta eller anställda i Sverige. För myndiga patienter gäller 

högkostnadsskyddet i tolv månader från och med första läkemedelsköpet. Patienten 

betalar högst 2 250 kronor för sina läkemedel enligt förmånstrappan under denna tolv 

månaders period. Förbrukningsartiklar som ingår i högkostnadsskyddet, nödvändiga för 

läkemedelstillförsel eller egenkontroll av medicinering, subventioneras helt av staten. För 

barn under 18 år subventionerar staten hela läkemedelskostnaden för läkemedel som ingår 

i läkemedelsförmånen. Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen subventioneras 

helt av staten för personer som inte har fyllt 21 år vid inköpstillfället (10).  

Om endast patienten motsätter sig utbytet får hon/han själv stå för kostnaden i prisskillnad 

mellan det receptförskrivna läkemedlet och det erbjudna generiska läkemedlet. Denna 

prisskillnad tillgodoräknas inte i högkostnadsskyddet. Patienten har rätt att begära 

expedition av ett annat utbytbart läkemedel och bekosta hela kostnaden själv. Den 

kostnaden tillgodoräknas inte heller i högkostnadsskyddet. Läkemedelskostnaden som 
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inte ingår i läkemedelsförmånen och högkostnadsskyddet finansieras av patienten själv 

(3).  

 

 

 

1.3  Generisk substitution i andra länder 

 

Generiska substitutioner finns i många länder (11). I europeiska länder varierar generiskt 

utbyte från land till land beroende på hur länge det generiska läkemedlet har funnits i 

landet och på vilket sätt de understödjas (12). 

 

I skandinaviska länder, Danmark, Finland och Norge, liknar utbytessystemen varandra 

och det svenska systemet, med en viss skillnad. I Finland och Norge finns det exempelvis 

möjlighet för generisk förskrivning. Dock nyttjas det i båda länder sparsamt (11).  

 

I Storbritannien tillåts inte generisk substitution utan där tillämpas generisk förskrivning. 

Den är frivillig och omfattar mer än 80 % av läkemedelsförskrivningarna. Dock är 

generisk förskrivning för läkemedel med ett smalt terapeutisk intervall inte tillåtet. För 

vilka substanser det gäller publiceras i British National Formulary (BNF motsvarighet till 

svenska FASS) och uppdateras var sjätte månad (11).  

 

Vid generisk förskrivning anges inte läkemedlets handelsnamn på receptet utan 

läkemedlets generiska namn, läkemedelssubstans. Utifrån uppgifterna på receptet väljer 

expedierande apotekspersonal en adekvat läkemedelsprodukt som kan vara antingen ett 

original-, parallellimporterade eller generiskt läkemedel (11). 

 

Parallellimporterade läkemedel kan vara originalläkemedel eller generiska läkemedel 

som importeras från ett annat EU/EES-land. Parallellimport av läkemedel är bara möjlig 

för företag som erhållit Läkemedelsverkets tillstånd och att läkemedlet är godkänt i både 

det importerade och exporterande landet (12).  

 

 

 

1.4 Generisk substitution ur patientperspektiv 

 

Uppfattningen och inställningen till generiska läkemedels effektivitet skiljer sig åt mellan 

olika länder.  

 

I en finsk studie (2007) visades en positiv attityd till generisk substitution. Dock, visades 

även att 65% av kunder (n = 1243, svarsfrekvens 44%) nekade generisk substitution på 

grund av de positiva erfarenheterna från tidigare använda läkemedel (13). 

 

En dansk studie (Rathe J et al, 2013) som omfattade 2 476 kunder i åldern 20 år eller 

äldre, visade att äldre kunder som använt generiska läkemedel var mer negativa gällande 

upplevelsen av generiska läkemedel jämfört med yngre kunder. Kunder som använt 

generiskt utbyte någon gång var mer positiva till generiska läkemedel och villiga till 

framtida utbyte. Dock, var de kunder som hade varit med om 5 eller fler generiska utbyten 

mer negativa till generika. (14)    
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En australisk studie (2011) som hade för syfte att utvärdera farmaceuternas 

rekommendation av generisk substitution samt kundens acceptans och 

kostnadsbesparingar relaterat till substitutionen. Resultat visad att farmaceuterna 

rekommenderade generiska utbyten till 1461 av 1515 kunder. Då, accepterades generiska 

utbyte av flera patienterna i avlägsna områden (84,5%) jämfört med kunder på 

landsbygden (78,6%) och stadsområden (73,2%). Lägre acceptans till generiska utbyte 

fanns hos kunder med kroniska sjukdomar (72,4%) jämfört med kunder med akuta 

tillstånd (81,6%). Kundernas kostnadsbesparingar genom substitutionen var cirka 21% 

(15).  

 

I Edesjös enkätstudie (Sverige, 2003) framkom att 8/ 22 (35%) av kunderna som 

accepterade generiska utbyten var osäkra på läkemedelseffekten. Av de som inte 

accepterade generiska utbyten betalade 65 % (13 av 20) mellanskillnaden för att få det 

förskrivna läkemedlet, med osäkerhet på läkemedelseffekten som anledning (16). 

  

I en annan svensk enkätundersökning (2004), utförd av Socialstyrelsen och 

Läkemedelsverket för att säkerställa och kartlägga problem som följer av generiskt utbyte 

som behövde åtgärd, visades att generika utbyten inte här lett till några allvarliga 

händelser som var livshotande eller krävde sjukhusvård. Tre fjärdedelar (totalt 700 

deltagare) förstod vad utbytet innebär och upplevde inte några problem med det. En 

tredjedel var förvirrad och oroad över utbytet. Vidare upplevde 7 % problem till följd av 

utbytet, främst skedde felmedicinering i åldersgruppen 51–60 år och hos deltagare som 

använde 5 eller flera läkemedel, (17, 18).   

  

I en undersökning (Sverige, 2008), med 1551 deltagare och syftet att utvärdera kundernas 

upplevelse kring generiska utbyten, visades att 35 % hade en positiv uppfattning relaterad 

till generisk substitution, exempelvis bra pris, medan 40 % uppgav minst ett problem 

relaterat till utbytet. Bland dessa uppgavs sämre effekt och andra typer av biverkningar. 

En mindre andel, 6,8 %, uppgav felmedicinering (19).  

 

I en annan intervjustudie (n= 16, Sverige,  2012),  som hade för syfte att undersöka 

farmaceuternas attityder och erfarenheter  kring generisk substitution visades att 

farmaceuterna var positiva till de besparingar som medföljer generisk utbytet men 

betonade  att utbyten kan leda till förvirring och oro hos en del av patienter, som i 

slutändan kan påverka följsamhet till det ordinerade läkemedelsbehandlingen negativt 

(20).   

 

Söderlunds enkätundersökning (Sverige, 2016, n= 81), beträffande problem som kan 

uppstå i samband med generisk substitution hos personer över 65 år  visade att generiska 

utbyten skapar problem hos äldre läkemedelskonsumenter i form av att de inte känner 

igen läkemedelsnamnet, förpackningen och/eller tabletten samt att 58 % av alla kvinnor 

(48/ 81) och 55 % av alla män (33/ 81) som medverkade i undersökningen upplevde  

generiska utbytet som dåligt eller mycket dåligt (p = 0,631), (21). 

 

Sammanfattningsvis kan de besparingar som generiska utbyten för med sig, utan att 

minska tillgången till effektiva läkemedel, skattas högt. Det finns dock studier och 

undersökningar som påvisar att generiska utbyten även medför problem hos 

apotekskunder (14, 16, 19,21). Dock finns det idag väldigt få studier som undersöker 

inställningen till generiska utbyten bland apotekskunder, i Sverige, i åldern under 75 år 

och 75 år eller äldre. 
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2 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken inställning receptkunder 2018 på apoteket 

har till generiska utbyten samt om det finns skillnader i uppfattningen mellan kunder över 

respektive under 75 års ålder. 

 

 

 

 

3 Material och Metod 
 

Studien genomfördes som en enkätundersökning.  

 

 

 

3.1 Enkätens utformning 

 

Enkätens frågor utformades med hjälp av andra undersökningsenkäter som hade liknande 

syfte och frågor om generiska utbyten (21).  

 

Enkäten bestod av flera frågor, både öppna och slutna. De inledande frågorna var 

bakgrundsfrågor, respondenternas ålder, kön, språk, utbildning och antal läkemedel som 

användes regelbundet medan resterande frågor var kopplade till respondenternas 

erfarenheter, åsikter och upplevelser kring generiska utbyten, se Bilaga B. 

Respondenterna skulle välja de svar som bäst stämde överens med deras åsikter. 

Respondenterna hade även möjlighet att framföra sina problem och åsikter genom att 

beskriva ett problem om det inte fanns något svarsalternativet som stämde överens med 

problemen och åsikterna.  

 

Med enkäten följde skriftlig information om enkätens syfte och att medverkandet sker 

frivilligt, Bilaga A.  Enkäterna besvarades anonymt, dem enda uppgifter om respondenten 

som noterades var ålder, kön och genomgången utbildning så att de enskilda individerna 

inte skulle kunna identifieras av utomstående. Varje enkät hade ett nummer i syfte att 

kunna kontrollera eventuella fel vid datainmatning och vidare svarsbearbetning. Enligt 

nyttjandekravet ska de insamlade uppgifterna inte användas i något annat syfte än för det 

ändamål enkäten ämnar och informerar om. (22)  

 

 

 

3.2 Inklusionskriterier 

 

Enkätens målgrupp är apotekskunder i åldern 18 år och äldre, som besökte apotek med 

mål att ta ut sina receptbelagda läkemedel, då de eventuellt skulle kunna få sina 

receptbelagda läkemedel utbytta mot generiska läkemedel under period 1. mars - 14. mars 

2018.  
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3.3 Exklusionskriterier 

 

Apotekskunder under 18 år, kunder utan recept, ombud och kunder med kognitiv 

nedsättning exkluderades från studien. Även apotekskunder som inte nyttjat generiska 

läkemedel har exkluderats (de apotekskunder som svarat ”nej” på fråga 6 i enkäten). 

 

 

 

3.4 Rekrytering och genomförande 

 

Enkäten genomfördes på sex apotek i landet på begäran av sex receptariestudenter från 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Före undersökningen genomförandes inhämtades 

godkännande från apotekschefen för att utföra undersökningen.  Av de sex apotek som 

var involverade i enkätundersökningen är fyra belägna i Skånelän och två i 

Södermanlands län.  

 

Enkäten delades ut av de sex studenterna, eventuellt av apotekspersonalen, till 

receptkunder före eller efter läkemedelsexpedition, dock inte till alla receptkunder varje 

dag på grund av tidsbrist.  Undersökningen varade i två veckor och hade som mål att 

samla in så många enkäter som möjligt, dock minst 50 stycken per apotek.  

 

 

 

3.5 Bortfall 

 

Som bortfall räknades de kunder som vid expeditionsdisken uppfyllde 

inklusionskriterierna men tackade nej för att medverka i undersökningen. För dessa 

personer antecknades kön och födelseår av expedierande apotekspersonal. Även, de 

enkäter som var besvarade men inte uppfyllde inklusionskriterierna exkluderades. De 

enkäter där vissa frågor inte besvarades eller inte kunde tydas, räknades inte som bortfall, 

istället klassades dessa svar som internbortfall per fråga. Även, de kunder som  uppfyllde 

inklusionskriterierna men inte tillfrågades att medverka i undersökningen räknades som 

bortfall. Antal noterades inte.   

 

 

 

3.6 Svarbearbetning 

 

Svar från insamlade enkäter matades in i Excel för analys. Variablerna definierades, både 

kvantitativa och kvalitativa. Före analys kvalitetskontrollerades inmatade data genom 

kontrolläsning. Därefter framtogs frekvenstabeller för samtliga variabler med kön som 

central variabel för att få en uppfattning om materialet.  

 

Data bearbetades, analyserandes genom korstabulering (pivottabell). För att statistiskt 

säkerhetsställa resultatet i de svar där skillnaden var liten mellan åldersgrupper, under 75 

år och 75 år eller äldre (75+) utfördes Chi2-test, p <0.05 betraktas som statistiskt 

signifikant 
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4 Resultat 
 

4.1 Respondenternas bakgrund 

 

Antalet receptkunder som tillfrågades på apoteken om att medverka i 

enkätundersökningen var 540. Femhundratvå personer tackade ja medan, 38 personer 

tackade nej. Kohorten består av svar från 502 enkäter.  

Fler kvinnor än män tackade ja för att medverka i undersökningen, 59 % (296 av 502) 

kvinnor respektive 41 % (205 av 502) män. En deltagare besvarade inte frågan gällande 

kön, Tabell I. 

 

 
Tabell I. Åldersgrupper, Könsfördelning respektive åldersgrupp av respondenter som tackade ja för att 

vara med i undersökningen   

Åldersgrupp Kvinna  Man  Okänt kön Total 

18- 24 4 (1%) 1 (0,5%)  5 ( 1%) 

25- 44 41 (14%) 18 (9%)  59 (12%) 

45- 64 106 (36%) 73 (36%)  180 (36%) 

65- 74 85 (29%) 64 (31%) 1 149 (30%) 

75 år eller äldre 59 (20%) 48 (23%)  107 (21%) 

Ökänd ålder  1 1 (0,5%)  2 

Total 296 (100%) 205 (100%) 1 502 (100%)  

 

 

 

 

Sjuttionio procent (393/ 500) av deltagarna som tackade ja till att vara med i 

undersökningen var under 75 år, medan 21 % (107/ 500) var 75 år eller äldre. Två enkäter 

var obesvarade angående ålder, internbortfall, där av baseras resultatet på 500 enkäter, 

Tabell II.  

 

 
Tabell II. Åldersgrupp under 75 år samt 75 år eller äldre, Antal kvinnor och män      respektive 

åldersgrupp,  

Kön Under 75 år  75 år eller äldre Okänd ålder Total  

Kvinna  237 (60%) 59 (55%) 1 297 (59%) 

Man  156 (40%) 48 (45%) 1 205 (41%) 

Total 393 (100%) 107 (100%) 2 502 (100%) 
 

 

I Tabell II. framgår att båda åldersgrupperna inkluderar fler kvinnor än män, 60 % (237/ 

393) i åldersgrupp under 75 år, 55 % (59/ 107) i åldern 75 år och äldre.  

 

 

 

Den procentuella fördelning av den högst genomgångna utbildningen hos receptkunder 

som tackade ja att vara med i undersökningen var: grundskola 24 % (122/ 499) 

gymnasium 37 % (186/ 499), universitet/ högskola, 38 % (190 av 499), 1 % (3/ 502) 

svarade inte. Tre okända svar angående utbildning resulterade i att resultatets material 

består av 497 enkäter, Tabell III. 
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Som högst genomgången utbildning som deltagarna hade genomgått i åldern under 75 år 

respektive 75 år eller äldre var: grundskola, 20 % (80 av 393) respektive 39 % (41 av 

105), gymnasium 41 % (160 av 392) respektive 25 % (26 av 105), universitet/ högskola 

39 % (152 av 392) respektive 36 % (38 av 105).  

 

 
Tabell III Högsta genomgången utbildning, Respondenternas högst genomgångna utbildning fördelat 

per åldersgrupp, under 75 år respektive 75 år och äldre, inkluderade i undersökningen. 

Utbildning Under 75 år  75 år eller äldre Okänd ålder Total  

Grundskola 80 (20%) 41 (39%) 1 122 (24%)  

Gymnasium 160 (41%) 26 (25%) 1 187 (37%) 

Universitet/ Högskola 152 (39%) 38 (36%)  190 (38%) 

Okänt svar 1 2  3 (1%) 

Total  393 (100%) 107 2 502 (100%) 

 

 

I Tabell III. framgår det att i åldersgruppen under 75 år hade en större andel av 

respondenterna universitet/ högskola, 39 % (152/ 392) som högst genomgången 

utbildning jämfört med 36 % (38/ 105) i åldersgruppen 75 år och äldre. Det var ingen 

statistiskt säkerhetsställd skillnad mellan åldersgrupperna (p <0,05), Chi2= 0,23, p = 0,63. 

De flesta respondenterna som tackade ja för att vara med i undersökningen talade svenska 

i hemmet, mer än 90 % (470 av 502).   

 

 

 

Tjugosex procent (102/391) av de som besvarade enkäten använde 0–1 läkemedel 

regelbundet i åldern under 75 år och 10 % (10/107) i åldern 75 år och äldre. 45 % 

(175/391) av deltagarna i åldern under 75 år och 33 % (35/107) i åldern 75 år och äldre 

använde 2-4 läkemedel regelbundet. 29 % (115/ 391) i åldern under 75 år och 58 % 

(62/107) i åldern 75 år eller äldre använde 5 eller fler läkemedel regelbundet. Två 

deltagare svarade inte på frågan, vilket resulterade i internbortfall. Konsekvensen av detta 

är att resultatens material baseras på 498 enkäter, Tabell IV. 

 

 
Tabell IV. Antal regelbundet använda läkemedel, Antal läkemedel som respondenter använde 

regelbundet fördelat per åldersgrupp, under 75 år och 75 år och äldre, som inkluderades i undersökningen   

Antal läkemedel Under 75 år  75 år eller äldre Okänd ålder Total  

0–1 102 (26%) 10 (10%)  112 (22%) 

2–4 175 (45%) 35 (32%)  210 (43%) 

5 eller fler 115 (29%) 62 (58%)  178 (35%) 

Okänt svar 2   2 

Total 393 (100%) 107 (100%) 2 502 (100%) 

 

 

I Tabell IV framgår, att det procentuellt, var det flera deltagare i åldersgrupp 75 år och 

äldre som regelbundet använde 5 eller fler läkemedel, 58% (62/ 107) jämfört med 29% 

(115/ 391) i åldersgruppen under 75 år. Skillnaden mellan åldersgrupperna är statistiskt 

signifikant; Chi2=40,4935; p<0,05. 
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4.2 Information samt generisk substitution  

 

Åttiosju procent (436/502) av de deltagare som besvarade enkäten hade fått generiska 

utbyten, medan 10,5 % (53/ 502) inte hade fått det och 2,5 % (13/502) visste inte om de 

fått något generiskt utbyte, Tabell V.  

 

 
Tabell V Generiska utbyten, Antal utförda respektive inte utförda generiska utbyten per åldersgrupp, 

under 75 år och 75 år eller äldre, hos deltagare som besvarade enkäten 

Generiska utbyten Under 75 år 75 år eller äldre Okänd ålder Total 

Utförda  344 (88%) 90 (84%)  436 (87%) 

Inte utförda  37 (9%) 16 (15%)  53 (10%) 

Visste inte om 

utbyten utförd 12 (3%) 1 (1%)  13 (3%) 

Total 393 (100%) 107 (100%) 2 502 (100%) 
 

 

 

Läkarna informerade om möjligt förekommande generiska utbyten på de förskrivna 

läkemedlen, vid läkemedelsexpedition på apotek, hos 46 % (230/ 502) av deltagarna som 

besvarade enkäten. Dock, fick inte 47 % (238/ 502) denna information av läkarna. Tjugo 

respektive 10 deltagare visste inte om läkaren hade informerat om detta medan, 3 

deltagare inte svarade, Tabell VI. 

 

 

Fyrtiofyra procent (172/ 393) i åldern under 75 år och 54 % (58/ 107) i åldern 75 år eller 

äldre informerades av sin läkare om möjligt förekommande generiska utbyten på de 

förskrivna läkemedlen vid expedition på apotek. Medan, 51 % (199/ 394) i åldern under 

75 år och 36 % (39/ 107) i åldern 75 år eller äldre inte informerades om detta av sin läkare.  

 

 

Det kan enligt tabell VI inte påvisas att acceptansen till generiska utbyten hade varit högre 

om läkarna hade informerat alla respondenter som tackade ja till att vara med i 

undersökningen. Skillnaden mellan åldersgrupperna är inte signifikant (p <0,05), Chi2= 

2, 72, p= 0,10.  

 

 
Tabell VI. Läkarens information om generiska utbyten Läkarens information om möjligt 

förekommande generiska utbyten av det förskrivna läkemedlet vid läkemedelsexpedition på apotek fördelat 

per åldersgrupp, under 75 år och 75 år eller äldre, som deltog i undersökningen 

Läkarens information Under 75år 75 år eller äldre Okänd ålder Total 

Läkare informerade  172 (44%) 58 (54%)  230 (46%) 

Läkare informerade inte 199 (51%) 39 (36%)  238 (47%) 

Visste inte om  

läkare informerade 

 

20 (5%) 

 

10 (10%) 

  

30 (6%) 

Okänt svar 2  2 4 (1%) 

Total 393 (100%) 107 (100%)   502 (100%) 

 

 

I Tabell VI. framgår det att läkarna informerade flera patienter i åldersgruppen 75 år eller 

äldre 54 % (58/107) jämfört med 44 % (172/ 393) i åldersgruppen under 75 år. Skillnaden 

mellan åldersgrupperna är ej signifikant, Chi2= 3,69, p= 0. 055 (p <0,05).  
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Vid läkemedelsexpedition informerade apotekspersonalen 96 % (480 av 502) om 

generiska utbyten medan 4 % (22 av 502) av respondenterna inte informerades. Det var 

ingen skillnad mellan åldersgrupperna. 

 

 

 

4.3 Generisk substitution ur patientperspektiv 

 

Femhundratvå deltagare besvarade enkäten. Av de 502, hade 53 deltagare inte haft något 

generiskt utbyte och 13 visste inte om de fått något generiskt utbyte. Dessa 66 

respondenter antas som internbortfall där av utgår totalmaterial till 436 enkäter. 

 

 

Nittio procent av de deltagare som fick generiska utbyten på apotek vid 

läkemedelsexpedition tyckte att informationen om generiska utbyten från expedierande 

apotekspersonal var: tillräcklig, 90 % (394/ 436); otillräcklig, 2 % (8/ 436); onödig, 3 % 

(12/ 436). 5 % (22/ 436) informerades dock inte om generiska utbyten, Tabell VII.   

 

 
Tabell VII. Apoteksinformation om generiska utbyten Apotekspersonals information om generiska 

utbyten vid läkemedelsexpedition till åldersgrupperna, under 75 år och 75 år eller äldre, som deltog i 

enkätundersökningen. 

Apoteksinformation Under 75 år 75 år eller äldre Total 

Tillräckligt med information 316 (91%) 78 (87%) 394 (90%) 

Otillräckligt med information  6 (2%) 2 (2%) 8 (2%) 

Onödig information 9 (3%) 3 (3%) 12 (3%) 

Fick inte information 15 (4%) 7 (8%) 22 (5%) 

Total  346 (100%) 90 (100%) 436 (100%) 

 

 

Nittioen procent (316/ 346) i åldern under 75 år och 87 % (78/ 90) i åldern 75 år eller 

äldre tyckte att informationen från expedierande apotekspersonal angående generiska 

utbyten var tillräcklig medan 1,7 % (6/ 346) i åldern under 75 och 2 % (2/ 90) i åldern 75 

år eller äldre tyckte att den var otillräcklig. Däremot tyckte, 2,6 % (9/ 346) i åldern under 

75 och 3 % (3/ 90) i åldern 75 år eller äldre att informationen gällande generiska utbyten 

var onödig medan, 4 % (15/ 346) i åldern under 75 år och 8 % (7/90) i åldern 75 år eller 

äldre inte fick någon information, Tabell VII. Resultaten visade inte på någon signifikant 

skillnad mellan åldersgrupperna.  

 

 

 

Tolv procent (59/ 502) av respondenterna som hade fått generiska utbyten tyckte att 

generiska utbyten var mycket bra, 31 % (156/ 502) tyckte det var bra, 42 % (212/ 502) 

tyckte det var varken bra eller dåligt, 3 % (15/ 502) tyckte att det var mycket dåligt och 8 

% (41/ 502) dåligt. 4 % (19/ 502) svarade inte, Tabell VIII.  

 

 

Tretton procent (52/ 393) i åldersgruppen under 75 år respektive 7 % (7/ 107) i 

åldersgruppen 75 år eller äldre tyckte att generiska utbyten är mycket bra, 32 % (126/ 

393) respektive 28 % (30/ 107) tyckte det var bra, 41 % (161/ 393) respektive 48 % (51/ 
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107) tyckte det var varken bra eller dåligt, 3 % (12/ 393) respektive 3 % (3/ 107) tyckte 

det var mycket dåligt och 8 % (30/ 393) respektive 10 % (5/107) tyckte att det var dåligt.  

 
 

 

Tabell VIII. Vad tycker respondenterna om generiska utbyten Vad respondenterna som har fått 

generiska utbyten i åldersgruppen under 75 år respektive 75 år eller äldre tycker om generiska utbyten 
Vad tycker 

respondenterna om 

generiska utbyten Under 75 år 75 år eller äldre Okänd ålder Total 

Mycket bra  52 (13%) 7 (7%)  59 (12%) 

Bra 125 (32%) 30 (28%) 1 156 (31%) 

Varken bra eller dåligt 160 (41%) 51 (48%) 1 212 (42%) 

Mycket dåligt  12 (3%) 3 (3%)  15 (3%) 

Dåligt 30 (8%) 11 (10%)  41 (8%) 

Okänt svar 14 (3%) 5 (4%)  19 (4%) 

Total 393 (100%) 107 (100%) 2 502 (100%) 

 

 

I Tabell VIII. framgår att flera respondenter i åldern under 75 år tyckte att generiska 

utbyten var mycket bra och bra jämfört med respondenterna i ålder 75 år eller äldre. 

Skillnaden mellan åldersgrupper var väldigt nära till signifikans (p <0,05), Adderad data 

för mycket bra och bra: chi2 = 3, 76 p= 0,053, inte signifikant (p <0,05), samt adderade 

data för mycket dåligt och dåligt:  chi2 = 0,49, p= 0,49, inte signifikant (p <0,05). Det kan 

inte påvisas att det var skillnad mellan åldersgrupperna.  

 

 

 

Sjuttiofyra procent (369/ 502) som besvarade enkäten upplevde inte något problem efter 

generiskt utbyte. Dock upplevde 22 % (108/ 502) ett eller flera problem efter generiska 

utbyten.  

 

 

Tjugoen procent (84/ 393) av deltagarna i åldersgruppen under 75 år och 22 % (24/ 107) 

i åldersgruppen 75 år eller äldre upplevda problem. Tabell IX. Skillnaden mellan 

åldersgrupperna var ej signifikant (p< 0,05), Chi2= 0,06. p= 0,81.  

 

 
Tabell IX. Upplevde problem efter generiska utbyten, Antal respondenter som upplevda problem 

respektive inga problem efter utbytet, fördelat per åldersgrupp, under 75 år och 75 år eller äldre, som var 

involverade i undersökningen 

Upplevde problem Under 75 år 75 år eller äldre Okänd ålder Total 

Ja  84 (21%) 24 (22%)  108 (22%) 

Nej 293 (75%) 76 (71%)  369 (74%) 

Vet ej 1   1 

Okänt svar 16 (4%) 7 (7%)  23 (4%) 

Total 393 (100%) 107 (100%) 2 502 (100%) 

 

 

I Tabell X. framgår antal och procentuell andel upplevda problem per åldersgrupp, under 

75 år och 75 år eller äldre. De tre mest upplevda problemen i åldersgruppen under 75 år 

var: känner inte igen namn, skillnad i effekt och nya biverkningar efter utbytet. Medan i 
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åldersgruppen 75 år eller äldre var det mest framkommande problemet: känner inte igen 

förpackning-, tablett och namn på det utbytta läkemedlet.  

 

 
Tabell X. Upplevda problem efter generiska utbyten, Upplevda problem efter generiska utbyten hos 

deltagare som deltog i enkäten, i ålder under 75 år respektive 75 år eller äldre, listad från mest upplevda till 

minst upplevda 

Upplevda problem Under 75 år 75 år eller äldre Total 

känner inte igen namn  30 (20%) 12 (22%) 42 (20%) 

känner inte igen förpackning 25 (16%) 16 (29%) 41 (20%) 

känner inte igen tablett 23 (15%) 16 (29%) 39 (19%) 

skillnad i effekt 28 (19%) 2 (4%) 30 (14%) 

nya biverkningar efter utbytet 26 (17%) 3 (5%) 29 (14%) 

oroad av utbytet 14 (9%) 5 (8%) 19 (9%) 

förväxlat medicinerna  5 (3%) 2 (3%) 7 (3%) 

dubbelt medicinerat 2 (1%) 0 2 (1%) 

Total  153 (100%) 56 (100%) 209 (100%) 

 

 

 

Andra upplevda problem beskrivna och registrerade under annat problem visas i Tabell 

Xa, Bilaga C. 

 

 

 

4.4 Total upplevelse kring generisk substitution ur patientperspektiv 

 

Den totala upplevelsen kring det generiska utbytet på apotek hos deltagare som besvarade 

enkäten var 72 % (362/ 502) nöjd medan 11 % (57/ 502) var missnöjda.  Resterande 3 %, 

var både nöjd och missnöjd (1/ 502), varken nöjd eller missnöjd (1/ 502), vet ej (1/ 502) 

och 3 % (14/ 502) svarade inte. 
 

 

Femtiotre av 502 respondenter hade inte haft något generiskt utbyte och 13 visste inte om 

de fått generiskt utbyte. Dessa 66 respondenter antas som internbortfall och därmed utgår 

totalmaterialet i resultatet till 436 enkäter. 
 

 

Åttiofyra procent (291/ 346) under 75 år och 79 % (71/ 90) i åldern 75 år eller äldre var 

nöjda, 12 % (43/ 346) i åldern under 75 år och 16 % (14/ 90) i åldern 75 år eller äldre var 

missnöjda med generiska utbyten, Tabell XI.   
 

 
Tabell XI. Total upplevelse av generiska utbyten Total upplevelse presenterad i antal svar och % 

beträffande generisk substitution i åldern under 75 år och 75 år eller äldre 

Total upplevelse  Under 75 år 75 år eller äldre  Total 

Nöjd 291 (84%) 71 (79%) 362 (83%) 

Missnöjd 43 (12%) 14 (16) 57 (13%) 

Både nöjd och missnöjd 1 (0,33%)  1 (0,33%) 

Varken nöjd eller missnöjd 1 (0,33%)  1 (0,33%) 

Vet ej 1 (0,33)  1 (0,33%) 

Svarade inte 9 (3%) 5 (5%) 14 (3%) 

Total  346 (100%) 90 (100%) 436 (100%) 
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I Tabell XI framgår att ett högre andel respondenter i åldersgruppen under 75 år som var 

nöjda kring den totala upplevelsen med generiska utbyten, 84 % (291/ 346) jämfört med 

79 % (71/ 90) i åldersgruppen 75 år eller äldre. Skillnad mellan åldersgrupperna är ej 

signifikant. 

 

 

 

 

Av samtliga 502 respondenter accepterades generiskt utbyte av 436 deltagare medan 53 

respondenter inte hade haft något generiskt utbyte och 13 visste inte om de fått generiskt 

utbyte. Dessa 66 (53 + 13) respondenter antas som internt bortfall vid färdigställande av 

resultat gällande information om generiska utbyten på apotek, total upplevelse 

beträffande generisk substitution hos kunder över respektive under 75 års ålder.  

 

Generiskt utbytta läkemedel tolererades bra av de flesta deltagare som medverkade i 

enkäten, 74 % (369/ 502) upplevde inte några problem efter generiskt utbyte medan 22 

% (108/ 502) upplevde en eller flera problem till följd av generiska utbyten, en deltagare 

visste inte om det generiska utbytet orsakade något problem.  

 

I resultatet framkom att en marginellt högre andel patienter i åldersgruppen 75 år och 

äldre upplevde mer problem, 22 % (24/ 107) jämfört med 21 % (84/ 394) åldersgruppen 

under 75 år. Skillnaden var inte signifikant (p < 0,05).  Angående antal biverkningar per 

åldersgrupp, förekom flera biverkningar i åldersgruppen 75 år eller äldre, 49 % (52/ 107) 

jämfört med 39 % (153/ 394) i åldersgruppen under 75 år. Det var dock inte signifikant 

(p <0,05).  

 

Den totala åsikten om generiska utbyten hos respondenter som var involverade i 

enkätundersökningen var; mycket bra ca 12 % (59/ 502), bra 31 % (156/ 502), varken bra 

eller dålig 42 % (212/ 502) mycket dåligt 3 % (15/ 502), dåligt 8 % (41/ 502) och 4 % 

(18/ 502) svarade inte.  

 

Den totala upplevelsen kring generiska utbyten hos samtliga 502 receptkunder på 

apoteken som medverkade i enkätundersökningen var; nöjd 81 % (406/ 502), missnöjd 

13 % (63/ 502), samt 1 % (1/ 502 både nöjd och missnöjd, 2/ 502 varken nöjd eller 

missnöjd), vet ej 2/ 502) medan 5 % (28/ 502) inte svarade. 

 

 

 

 

5 Diskussion 
 

Enkätundersökningens syfte var att undersöka vilken inställning receptkunder 2018 på 

apoteket har till generiska utbyten samt om det finns skillnader i uppfattningen mellan 

kunder över respektive under 75 års ålder. 

 

 

5.1 Resultatdiskussion 

 

Resultatet indikerar att ganska stor andel, 42 %, av apotekskunderna som tackade ja till 

att medverka i enkäten hade en neutral uppfattning om generiska utbyten och svarade att 
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den var ”varken bra eller dålig”. Procentuellt hade flera respondenter, 45 %, i åldern 75 

år och äldre den åsikten jämfört med, 41 %, åldern under 75 år. Skillnaden mellan 

åldersgrupperna visades var liten, inte statistiskt säkerhetsställt (p <0,05). Anledningarna 

till varför vissa apotekskunder valde just detta svar kan bero på olika faktorer. En 

anledning kan vara att man inte tidigare har fått något läkemedel utbytt till generisk och 

därmed inte vill yttra sig om det då man inte har någon erfarenhet av. En annan anledning 

kan vara att respondenterna inte har tillräckligt mycket kunskap om varför generiska 

utbyten finns och dess syfte. De har kanske inte upplevt några problem med generika för 

att ha en åsikt. Svarsalternativet stämmer ”varken bra eller dåligt” stämmer då bäst 

överens med deras erfarenheter.  

 

I undersökningen deltog många respondenter 190/ 502 (38%) vars högsta genomgångna 

utbildning var universitet/ högskola. Fördelat per åldersgrupp var det 39% under 75 år 

respektive 36% i åldersgrupp 75 år eller äldre. En förklaring till den höga andelen 

deltagere med universitet/ högskola som högsta genomgångna utbildning, kan vara att en 

av kommunerna som ingick i undersökningen är attraktiv för pensionärer, samt att en del 

av respondenterna är stadsbor. Vidare är allmänt känt att andelen stadsbor med 

universitets-/ högskoleutbildning är hög i Sverige. Sett till statistik gällande svenska 

befolkningen har 43 % hade läst vidare efter gymnasiet och 27% har dessutom 

högutbildning med utbildning på tre eller flera år efter gymnasiet. Detta kan leda till 

missvisande resultat då urvalet inte är representativt och därför inte generaliserbart. (23).  

 

Det finns inte flera tidigare studier som fokuserar på olika åldersgruppers åsikter kring 

generika utbyten. Med äldre population avser individer som är 75 år och äldre.  

 

I denna undersökningen  mer positiv attityd till utbytet fans inom åldersgruppen under 75 

år (45 %) jämfört med åldersgruppen 75 år och äldre (35 %), dock inte statistiskt 

säkerhetsställt (p <0,05), men väldigt nära p= 0,053. Samma positiva attityd kan ses i den 

generella populationen i både en finsk studie 2007, (13), en australiensk studie 2011, (15) 

och i en svensk studie, 2008, (19).  

 

Resultaten från denna undersökning visade att majoriteten (87%) av de 502 

apotekskunderna som medverkade i undersökningen accepterade generiskt utbyten (87 

%) och kände sig tillgodosedda med informationen om generika utbyten från expedierade 

apotekspersonal (90 %) och läkare (46 %). Det var ingen skillnad mellan åldersgrupperna. 

Dock kände en liten andel (2 %) att de inte fått den information som de behövde, medan 

(3 %) tycket att informationen var onödig från expedierande apotekspersonal.  

 

Generisk utbytta läkemedel tolererades väl av de flesta deltagare som medverkade i 

enkäten, 74 % (369/ 502) upplevde inte några problem efter generiskt utbyte medan 22 

% (108/ 502) upplevde en eller flera problem till följd av generika utbyten, en deltagare 

visste inte om det generiska utbytet orsakade några problem.  

 

I åldersgruppen under 75 år var det mest uttalade problemen att de inte kände igen namnet 

på läkemedlet, de kände skillnad i effekter och att de fick nya biverkningar efter utbytet. 

I åldersgruppen 75 år eller äldre var det mest uttalade problemen att de inte kände igen 

förpackningen, namnet och tabletten på det utbytta läkemedlet. En förklaring till att 

problemen inom åldersgrupp 75 år eller äldre var mer frekventa, kan vara att flera 

deltagare 62/ 107 (58%) i denna åldersgrupp använder 5 eller flera läkemedel regelbundet 

jämfört med åldersgruppen under 75 år, 29% (115/ 391), statistiskt signifikant (p< 0,05).  
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Den negativa attityden till generiska utbyten var något högre i åldersgruppen 75 år eller 

äldre (13 %) jämfört med åldersgruppen under 75 år (11 %), inte statistiskt säkerhetsställd 

(p <0,05). I resultatet framkom även att en väldigt marginell andel patienter i 

åldersgruppen 75 år och äldre upplevde mer problem efter generiska utbyten, 22 % 

jämfört med 21 % i åldersgruppen under 75 år. Skillnaden var inte statistiskt signifikant 

(p <0,05).  

 

Den här undersökningen kunde inte påvisa att det fanns någon skillnad mellan 

åldersgrupperna i den negativa inställningen till följd av generiska utbyten. Dock visade 

i Söderlunds enkätundersökning att 53 % av studiens deltagare som var över 65 år ansåg 

att generiska utbyten var dåliga. Samma studie påvisade även att generiska utbyten 

orsakar problem hos individer äldre än 65 år. Sextiotre procent av deltagarna upplevde i 

denna studie att generiska utbyten var problematiska. I studien var de vanligaste upplevda 

problemen hos respondenterna att de inte kände igen förpackningen, namnet och 

tabletten, (21). Vilket även den här undersökningen påvisade. 

 

Den äldre populationen tycker att generiskt utbyte är mindre bra jämfört med de som är 

under 75 år. Även om de tycker att de får tillräckligt med information från både läkare 

och apotekspersonal. Anledningen till att de tycker att generiskt utbyte är mindre bra kan 

bero på att de använder flera läkemedel regelbundet och har svårare att hålla reda på de 

olika förpackningarna. Åtgärder som har vidtagits för att lösa detta problem är genom 

märkning med etikett på läkemedelsförpackningen om att generiskt utbyte har skett. 

Däremot kvarstår fortfarande problemet, kanske är det för att de äldre inte förstår 

innebörden av denna märkning.  

 

Den totala upplevelsen kring generiska utbyten hos samtliga 502 receptkunder på 

apoteken som medverkade i enkätundersökningen var; nöjd 81 % och missnöjd 13 %. 

Anledningen till att 13 % var missnöjda kan bero på upplevda problem, däremot kunde 

studien inte påvisa att det enbart är det som är orsaken till missnöje. Därför 

rekommenderas ytterligare studier som fokuserar på skillnader, problem, och åtgärder hos 

åldersgrupperna över respektive under åldern 75 år gällande generiska utbyten. Detta med 

tanke på att antalet äldre ökar och därmed ökar användningen av läkemedel. 

 

 

 

5.2 Metoddiskussion 

 

Den valda metoden var enkätundersökning på sex apotek, 4 från Skånelän och 2 från 

Södermanland län. Enkäten gav en indikation om åsikter kring generiska utbyten hos 

apoteks receptkunder år 2018.   

 

Enkätens styrka var att det är ett praktiskt redskap som ger möjlighet till en snabb och 

billig insamling av större data. Den gav möjligheten till att under kort tid samla in 540 

enkäter, från en varierande population på olika geografiska platser i Sverige. Fördelen 

med enkäten var även att samma frågor ställdes till alla deltagare. Det gjorde 

datainmatningen och efterkontrollen enkel och snabb. Respondenternas anonymitet var 

säker i denna typ av undersökning. Detta underlättade för respondenterna att ge svar på 

känsliga frågor, (22). I den här undersökningen kan möjligtvis frågan ”Hur många 

läkemedel använder du regelbundet” vara en känslig fråga.  
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Generellt är det känt att enkäter fylls i mekaniskt och snabbt av de flesta deltagare (22). 

Dock, bedöms det att den här undersökningen gav deltagarna möjlighet att i egen takt i 

lugn och ro läsa, överväga och fylla in sina svar. Därmed eliminerades intervjuareffekten. 

Det är välkänt och dokumenterat att respondenternas svar kan påverkas mer eller mindre 

genom hur en fråga och följdfråga ställs (22). Respondenternas svar i den här 

undersökningen, kunde påverkas av den inledande informationen som de tilldelades från 

studenterna eller expedierande apotekspersonalen om varför undersökningen gjordes.  

 

En annan svaghet var att undersökningen hade ett begränsat antal frågor i 

enkätformuläret.Dessutom hade enkätens deltagare en liten möjlighet till att ställa 

följdfrågor om något var oklart. Generellt ska det inte behövas mer än 15-30 minuter för 

att fylla i ett formulär då följebrev, frågornas utformning och enkäternas layout ska bidra 

till detta. Efter att enkäter lämnas in fans det inte möjlighet för komplettering (22).  

 

I kvalitativa undersökningar, där människors uppfattningar och attityder mäts, är det svårt 

att avgöra om rätta saker har mätts eftersom att dessa är komplexa i sin natur. Därför tar 

frågornas utformning med lättbegriplighet en central roll för spegling av respondenternas 

uppfattningar och attityder angående ämnet som skildrar helhetsbilden (22). Det är svårt 

att bedöma om frågorna i denna undersökning var lättförståeliga eftersom inget pilottest 

gjordes för att bedöma frågornas läsbarhetstest före enkätundersökningen. En möjlig 

konsekvens av detta, kan vara missförstånd vid ifyllning av enkäten vilket påverkar 

resultatens trovärdighet. 

 

Om frågor med gradering på en skala och följdfrågor riktade mot problem i en 

åldersgrupp istället hade valts, då hade kanske undersökningen lett till ett underlag med 

djupare och mer rättvis data för ett mer representativt resultat. Exempelvis, frågan i 

undersökningen ”Vad tycker du om den information du fått på apotek om det generiska 

utbytet?” kunde man tagit med en följdfråga som ”Vilken information hade du önskat att 

få från apotekets personal vid läkemedelsexpedition gällande generiska utbyten som du 

inte har fått”. Då hade det kanske gett en klarare bild av respondenternas uppfattning och 

kännedom kring generisk utbytbarhet. Det kunde även ha påvisat om det fanns problem 

och missförstånd som kunde leda till en sämre uppföljning av den ordinerade 

läkemedelsbehandlingen. Det hade underlättat att identifiera behov av eventuella åtgärder 

som behöver göras för att undvika framtida missförstånd.  

 

En annan svaghet i studien är att alla receptkunder som besökte apoteket inte tillfrågades 

utan räknades som bortfall. En av anledningar till det var expedierande personalens 

tidsbrist, under dessa två veckor. Fortsättningsvis fanns det risk för att apotekspersonalen 

även medvetet eller omedvetet gjorde ett urval av de personer som skulle tillfrågas för att 

var med i undersökningen. Risken kan bland annat vara att frågan ställdes till de 

receptkunder som regelbundet besöker apoteket där apotekspersonalen har en god relation 

med respektive kund och visste att kunden skulle tacka ja för att vara med i 

undersökningen. Å andra sidan ville kanske receptkunderna vara snälla och besvarade då 

enkäten utan att vara ärliga i sina svar på grund av rädsla att deras svar skulle ses av 

expedierande apotekspersonal och misstolkas och i sin tur påverka den goda relationen 

negativt.  

 

Eftersom insamlingen av data varade under en kort tidsperiod medfördes en risk för att 

undersökningen omfattade betydligt högre andel kunder som ofta besöker apoteket. I så 

fall är undersökningens resultat inte lika representativt för hela receptkundspopulationen 

som besöker apotek. Då ges en ofullständig helhetsbild och som inte går att generaliseras. 
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Resultatet blir då mer representativt för just den grupp av apoteksreceptkunder som ofta 

besöker apotek på eget bevåg för att ta ut sina receptbelagda läkemedel.  

 

 

 

 

 

6 Slutsats 
 

Användning av generiska läkemedel har ökat genom åren och därmed genererat en mer 

kostnadseffektiv hälso- och sjukvård.  

 

I denna enkätundersökning framkom att en ganska stor andel av apotekskunderna inte 

hade någon särskild åsikt kring generiska utbyten. De flesta deltagarna accepterade och 

tolererade generiskt utbyta läkemedel, väl. Dock var inte användningen av dessa 

läkemedel helt problemfri, utan problem förekom i alla åldrar. Enkätens resultat visade 

vidare på en mer negativ attityd till generiska utbyte bland kunder i åldersgruppen 75 år 

eller äldre. Denna åldersgrupp hade en marginellt högre andel kunder som upplevde mer 

problem, samt hade flera biverkningar efter utbytet. Flera respondenter inom samma 

åldersgrupp använde 5 eller flera läkemedel, och   upplevde problem med att  känna igen 

läkemedelsnamnet, förpackningen samt tabletten trots att de tyckte att informationen från 

apotekspersonal och läkare kring generiska utbyte varit tillräcklig. Flera kunder under 75 

år hade, efter det generiska utbytet, problem med igenkänning av läkemedelsnamnet, 

upplevda skillnader i läkemedelseffekt och nya biverkningar. 

 

Utifrån denna studie går det inte att fastställa hur receptkunder i Sverige ser på generiska 

utbyten eftersom studien endast omfattade en liten andel av apotekskunder, alla 

apotekskunder, som besökte apoteket under datainsamlingen, inte tillfrågades att delta i 

enkäten, samt att resultaten i de flesta frågorna inte var statistisk signifikanta. Resultaten 

ligger dock i linje med tidigare studiers resultat då den trots osignifikanta resultat, pekar 

på att generiska ubyten medför vissa problem. 

 

God kommunikation vid generiska utbyten på apotek är centralt för att skapa trygghet 

bland receptkunderna och öka följsamheten av de ordinerade läkemedelsbehandlingarna. 

Utöver god kommunikation, kan ytterligare åtgärder vidtas, såsom liknande storlek och 

form på tabletter och förpackningar för att minska problemet. Avslutningsvis skulle en 

tredje åtgärd kunna vara att begränsa genriska utbyte under receptens giltighetstid för 

patienter som använder flera läkemedel, genom exempelvis en bagatellgräns på 11,50 

kronor, varför även detta undersökningsområde rekommenderas för framtida studier.  
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8 Bilagor 

 
Bilaga A, Information om studentprojekt om patienters syn på 

generiskt utbyte på apotek 

 

 

 

Examensarbete generikautbyte - Enkätstudie 

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

 

Hej!  

 

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

vår utbildning ska en studie genomföras. Vi har valt att fokusera på konsekvenser av 

generiskt utbyte på apoteket. 

 

I Sverige finns sedan 2002 en lagstiftning som säger att apotek vid utlämning av ett 

förskrivet läkemedel ska byta ut detta till dess billigaste generiska kopia s.k. generiskt 

utbyte. Detta utbyte har sedan det infördes, i samband med att en del kostnadsdrivande 

patent gick ut, medfört mycket stora ekonomiska besparingar för staten varje år. 

Generiskt utbyte är samtidigt omdiskuterat utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv, då det 

anses kunna orsaka olika problem. Syftet med denna studie är att undersöka vilka dessa 

problem är samt i vilken utsträckning de förekommer.  

 

Vi undrar om Du kan tänka Dig att svara på 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 B, Frågeformulär till kundintervju om generiskt utbyte 2018 

           

1. Kön 

Kvinna  ☐           Man  ☐    

  

2. Ålder 

18-45  ☐ 46-75  ☐ ≥ 75  ☐ 

  

3. Utbildningsnivå   

Grundskola ☐   Gymnasium ☐  Universitet/Högskola ☐ 

 

4. Vilket är ditt modersmål? 

Svenska  ☐ Annat  ☐ 

 

5. Fick du information av din läkare att generiskt utbyte kan förekomma på 

apoteket? 

Ja ☐     Nej  ☐     Vet ej  ☐ 

 

6. Hur många mediciner använder du regelbundet?  

Inga  ☐ 1-3  ☐  4 eller fler  ☐ 

 

7. Har dessa läkemedel bytts ut mot ett generika/en likvärdig kopia?  

Ja  ☐  Nej  ☐  Vet ej  ☐ 

  

8. Anser du att utbytet är ett problem för dig?  

Ja  ☐  Nej  ☐  Vet ej  ☐ 

 

9. Har du upplevt något av följande problem efter ett utbyte?  

Känner inte igen namn   ☐     

Känner inte igen tablett   ☐ 

Känner inte igen förpackning   ☐   

Nya biverkningar efter utbytet  ☐  

Felmedicinering  ☐    

Skillnad i effekt  ☐       

Oroad av utbytet   ☐      

Inget av ovanstående   ☐  

 

10. Hur var din totala upplevelse av det generisk utbytet? 

Nöjd ☐   Missnöjd ☐ 

 

 

Tack för din medverkan!  
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Bilaga C, Övriga upplevda problem efter generiska utbyten 

 

 

 

 
Tabell Xa. Övriga upplevda problem efter generiska utbyten per deltagare ej listad i tabell X. 

 

 

Övriga upplevda problem efter generiska utbytet 

 

Antal  

deltagare (st) 

□ Annorlunda tablett i storlek och textur. Svårt att svälja 3 

□ Svårt att öppna 2 

□ Utslag 2 

□ Allergi 1 

□ yr, illamående 1 

□ känner inte igen färg och form 1 

□ har UC och reagerar lätt på bindnings medel eller 

liknande 

1 

□ Ej delbar 1 

□ Allmänt dålig känsla av svullnad och obehag 1 

□ Receptarie eller apotekaren inte alltid påläst om 

skillnaden 

1 

□ Trötthet 1 

□ Har svårt att byta ut Panodil 

□  

1 

Total  16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


