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Sammanfattning 

Sveriges apoteksmarknad har sedan år 2002 genomgått två stora förändringar, generikareformen och 

avregleringen/privatiseringen. Med intervjuer och en enkätundersökning undersöktes farmaceuternas 

uppfattning om arbetsmiljö och yrkesroll efter reformerna. De främsta orsakerna till stress är under-

bemanning, generikadiskussioner och tekniska problem. Mer än hälften av de tillfrågade har upplevt 

hot och aggressivt bemötande under det gånga året.  

Till följd av privatiseringen uppger de svarande ett breddat sortiment, ett ökat fokus på lönsamhet och 

yrkets förskjutning mot ”säljare”. I sin nuvarande form har generikautbytet negativa konsekvenser för 

både arbetssituationen och kundernas förtroende, huvudsakligen beroende på de korta försäljningspe-

rioderna och att kunderna inte har förstått reformen. Farmaceuterna efterfrågar information om både 

generikautbytet och läkemedelsadministrering på minoritetsspråk för att förbättra situationen.  

Utifrån enkätsvaren gjordes också ett försök att skatta den extra tid och kostnad som generikautbytet 

medför vid kundmötet. Tiden som åtgår för att förklara och diskutera ett generiskt utbyte när kunden 

har frågor eller motsätter sig utbytet kan uppskattas till ca 90 minuter/dag eller 465 timmar/år på ett 

medelstort apotek där antal utförda generikautbyten är fler än 75/dag. Tiden som åtgår för att förklara 

och genomföra ett generiskt utbyte utgör en kostnad för det enskilda apoteket. Antalet generikautby-

ten/dag varierar med apotekets läge och kundkrets men för ett apotek där antal utbyten som leder till 

diskussion är ≥ 15/ dag beräknas kostnaden till minst 94 000 kronor/år. 



SUMMARY 

Since the year of 2002, the pharmacy market in Sweden has undergone two major changes. First, the 

generic exchange system and later, the liberalisation in 2009 when Sweden abandoned the state phar-

macy retail monopoly. The aim was to reduce the increasing cost of pharmaceuticals and to increase the 

access to drugs in society. According to The Dental and Pharmaceutical Benefits Agency (TLV) the 

generic exchange system has reduced society’s cost for pharmaceuticals with 3–4 billion crowns/year. 

The liberalisation has entailed an increasing number of pharmacies (mainly in the cities), longer opening 

hours and greater labour mobility. 

Mainly based on questionnaires and interviews, this study was an attempt to assess how the reforms 

have influenced the pharmacists - their profession and work situation. Another objective was to estimate 

the extra time needed to fill a prescription with a generic substitution compared to a recipe without such 

an exchange. No conclusions can be drawn from the survey, but the result can serve as a basis for further 

investigation. 

Apart from the computerisation, the pharmacists with long experience state two major changes over the 

last 15 years, the generic reform, and an increased focus on profit after the liberalisation. They observe 

a broadened assortment of non-drugs and fear a watering down of their profession from pharmacists to 

salesmen. Increased competition leads to longer opening hours and more autonomous work which in-

creases the risk of violence. More than half of the respondents claim to have been exposed to threats 

and aggressive behaviour during the last year. Older pharmacists to a slightly lesser extent. 

Stressful situations are, according to the respondents, mainly caused by insufficient staffing and generic 

discussions. The pharmacists express frustration with the generic exchange system and claim that the 

short periods before another brand must be offered confuse the customers, create stock problems and is 

one of the reasons why filling a prescription with a generic exchange results in repetitive and time 

consuming explanations and discussions and a loss of credibility.  

More than half of the pharmacists experience that the customers do not always trust them – one fourth 

report that the confidence is lost. This lowered level of trust may result in less compliance and has 

implications on the status of their profession. Half of the respondents state that they have encountered 

threats and aggressive behaviour from customers due to the exchange system. Furthermore, the phar-

macists show a dissatisfaction with the responsibility to inform and imply the reform, a problem that 

possibly could have been avoided if the authorities, TLV and the Swedish Government, had informed 

the public properly at an early stage and constructed a less rigid reform.  

The average time difference between filling an ordinary prescription and one with generic substitution 

was estimated at 5,9 minutes. The time difference - due to an extra workload for explaining how the 

systems of drug substitution and reimbursement works - was used to estimate a yearly cost in an average 

medium-sized pharmacy, based on the number of filled substituted prescriptions, average salary and 

annual working hours. The time consumed was estimated at 465 hours/year. This generates a “cost” of 

at least 94 000 crowns/year per pharmacy and more than 100 million crowns/year for the pharmacies in 

Sweden - only to fill substituted prescriptions, stock-keeping and ordering excluded.To improve the 

work situation, and to improve the situation for customers, the pharmacists ask for longer periods for 

“the product of the period” and information in other languages both concerning the exchange system 

and administration of pharmaceuticals. 



FÖRORD 
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1. INTRODUKTION 
 

 

1.1 Bakgrund 
 

År 1998 hade Apoteket AB ännu ensamrätt på detaljhandel med läkemedel, ett system mer 

eller mindre unikt för Sverige. Bolaget sysselsatte 10 000 personer och omsatte 23 miljarder 

kronor. Apoteksbolagets uppgift var inte att generera vinst åt ägaren utan verka för en god 

tillgänglighet och en rationell användning av läkemedel i samhället. I verksamhetsberättelsen 

från 1999 uppger Apoteket AB att Sveriges apotekssystem ”behåller lägst andel av varje lä-

kemedelskrona” i Europa.   

 

Under 1900-talets sista decennier hade statens kostnader för läkemedel accelererat, trots låga 

distributionskostnader, och 1999 utfärdade därför Regeringen ett direktiv till en utredning och 

översyn av det dåvarande subventionssystemet (1,2,3). Samma år tog staten över samtliga ak-

tier i Apoteksbolaget och Arne Björnberg avgick som VD. Soliditeten hade då sjunkit, perso-

nalstyrkan hade reducerats och utdelningen till ägarna hade gått från 300 miljoner 1996 till 

100 miljoner kronor. (1997 delades dock 1,5 miljarder ut varav en tredjedel gick till den dåva-

rande andelsägaren, pensionsstiftelsen.)  

 

Bland de viktigaste förslagen i den efterföljande propositionen, ”De nya läkemedelsför-

månerna”, (2001/02:63) var att en ny myndighet (Läkemedelsförmånsnämnden) skulle överta 

Riksförsäkringsverkets (RSV) uppdrag att avgöra om ett läkemedel ska rabatteras av samhället 

eller inte. Läkemedelsförmånsnämnden, som senare blev TLV (Tandvårds- och Läkemedels-

förmånsnämnden) skulle dessutom reglera prisbildningen och välja ut läkemedel och bered-

ningsformer baserat på hälsoekonomiska analyser där läkemedelsföretagen visar att läkemed-

let är kostnadseffektivt och gör ”marginalnytta” (4). Systemet skulle ligga till grund för det s.k 

”generikautbytet” varvid läkemedel innehållande samma aktiva substans med lägsta pris ska 

expedieras. Förhoppningen var att dämpa de accelererande kostnaderna för läkemedel och där-

med frigöra medel för andra delar av hälso- och sjukvården.  

 

Den första oktober 2002 infördes generikareformen och 2009 avreglerades apoteksmarknaden, 

varvid 465 apotek såldes ut av staten, framförallt till riskbolag. Några få apotek såldes till 

enskilda entreprenörer som samlades under Apoteksgruppen. Syftet med avregleringen var att 

öka tillgängligheten, öka konkurrensen och minska statens engagemang och kostnader. 

 

I november 2009 infördes den s.k ”generikatian” (apoteken får tio kronor för varje utbytt post) 

dels som en ersättning för apotekens merkostnader för reformen, dels för att öka lönsamheten 

och därmed underlätta utförsäljningen av apoteken, d.v.s locka nya aktörer (5, 6).  
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1.1.1 Avregleringen –  allmänt 

I Sveriges Apoteksförenings branschrapport från 2012, tre år efter avregleringen, uppgavs att 

antalet apotek var 345 fler än tiden före denna. Öppettiderna hade i genomsnitt ökat från 42 

till 53 timmar i veckan, 78 miljoner recept expedierades och apoteken hade 110 miljoner kund-

besök per år.  Omsättningen låg på 33 miljarder/år, varav receptläkemedel stod för 75 %. Han-

delsmarginalen bedömdes av branschorganisationen som låg. Ungefär lika många människor 

var sysselsatta inom branschen som år 1998. 

 

Enligt Apoteket AB:s årsredovisning från 2012 hade bolaget 353 egna apotek varav 11 var 

nyöppnade. Två apotek hade stängts under året. Omsättningen uppgick till drygt 21 miljarder 

och resultatet efter skatt, avskrivningar och periodiseringar, var 367 miljoner kronor. Vinsten 

hade således ökat markant jämfört med år 2001 trots, eller p.g.a, att antal apotek som fortfa-

rande hörde till Apoteket AB mer än halverats. Vinsthöjningen kan dock bero på andra faktorer 

t.ex avskrivningar. 

 

Efter avregleringen kom således flera nya aktörer in på marknaden och idag finns huvudsak-

ligen fem aktörer kvar; Apoteket AB, Apotek Hjärtat, Kronans Apotek, Apoteksgruppen och 

Lloyds. Därutöver finns några marginella aktörer som har tillstånd att bedriva apoteksverk-

samhet. Kedjorna har efter omregleringen expanderat och/eller sålts vidare. Några aktörer har 

lämnat marknaden (ex Boots, NK) medan några få har gått i konkurs på grund av bristande 

lönsamhet (7). Enligt en artikel i Dagens Industri (DI) från januari år 2014 löper apotek 28 % 

högre risk att gå i konkurs än andra aktiebolag på grund av dålig lönsamhet och DI spår att 

flera aktörer kommer att försvinna under de kommande åren. Informationen grundar sig på 

kreditupplysningsföretaget Upplysningscentralens genomgång av bokslut (8). 

 

Den dåvarande Regeringen har fått kritik för att apoteken såldes ut för billigt vid avregleringen. 

Wallenbergfamiljens riskkapitalbolag (IGC) köpte 24 apotek i södra Sverige för 225 miljoner. 

Tre år senare (en tidsfrist som måste ha löpt ut enligt försäljningsavtalet), såldes de vidare för 

600 miljoner till Apotek Hjärtat. En så betydande värdestegring kan tyda på en undervärdering 

vid statens försäljning (9,10). Få nya apotek har etablerats i glesbygd och de befintliga kan 

brottas med lönsamhetsproblem. Enligt Regeringens förordning SFS 2013:80 kan ett apotek, 

efter ansökan, få ett statsbidrag för att ”tillförsäkra konsumenter i glesbygd” en god läkeme-

delsförsörjning. Maximalt kan apoteken få 670 000 kronor. Totalt ansökte 39 apotek om eko-

nomiskt stöd under 2013. Om alla dessa glesbygdsapotek skulle få maximalt stöd handlar det 

årligen om 24 miljoner kronor i bidrag. 

 

Avregleringen har medfört en rad uppenbara förändringar för apoteksbranschen. Reklam för 

både läkemedel och egenvårdsprodukter har ökat och apotekens sortiment har breddats och 

förändrats eftersom fri prissättning endast får förekomma på icke receptbelagda läkemedel 

samt egenvårdsprodukter och här har apoteken störst vinstmarginal. Det växande antalet apo-

tek har bidragit till en ökad rörlighet för apotekspersonalen men för nyanställda har arbetstiden 

ökat från tidigare 38,5 till 40 timmar/vecka och utökade öppettider resulterar för många far-

maceuter i mer ”obekväm” arbetstid. 
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1.1.2 Tandvårds- och Läkemedelsförmånsnämnden (TLV) 

Enligt Kommittédirektivet 2002:35 bildades år 2003 Läkemedelsförmånsnämnden som senare 

fick namnet Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV). Den nyinrättade myndigheten 

fick ta över prissättningsuppgiften från Riksförsäkringsverket och ansvara för ”subventions- 

och prisregleringsbeslut inom läkemedelsförmånerna” (11). TLV:s främsta uppgift är att 

”pröva om ett läkemedel, förbrukningsartikel eller tandvårdsbehandling ska subventioneras 

av samhället” (12).  

 

För att få bättre kontroll över statens kostnader för läkemedelsförmånen införde myndigheten 

ett system som innebär att läkemedelsföretag som tillverkar eller handlar med läkemedel an-

söker om att preparatet ska ingå i läkemedelsförmånen. Till ansökan bifogas hälsoekonomiska 

studier som ska ha publicerats i någon välrenommerad internationell tidskrift. Preparatets mar-

ginalnytta och kostnadseffektivitet ska här visas. Företagen, eller deras ombud, begär ett pris 

för läkemedlet och TLV avslår, eller tillstyrker, priset och begäran om att läkemedlet ska få 

ingå i läkemedelsförmånen. På så sätt fastställer TLV priser på receptförskrivna läkemedel och 

hanterar läkemedelsförmånen. Genom att granska hälsoekonomiska analyser innan man god-

känner preparaten för rabattering inom högkostnadsskyddet fyller TLV en viktig funktion, 

men analyserna har i sig också kritiserats bland annat för att granskningen av dem brister (14).  

 

Myndigheten kan besluta att ett läkemedel får ingå i förmånen - och därmed bli rabatterat - i 

en viss beredningsform eller förpackningsstorlek eller för endast en indikation även om det är 

godkänt för andra. Många läkemedel, framför allt sådana som endast används på sjukhus, t.ex 

narkosmedel, omfattas inte av läkemedelsförmånen.  

 

Apotek får inte konkurrera om pris på läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet (statens 

subventioner av läkemedel) genom att sälja dem till ett lägre utförsäljningspris än det TLV 

bestämt. Myndigheten har tillgång till apotekens försäljningsstatistik och kan därigenom 

granska huruvida apoteken lever upp till de regler som gäller för utbyte av förskrivna läkeme-

del inom de olika läkemedelsgrupperna som har utbytbara läkemedel. Om apotek expedierar 

läkemedel inom utbytesgrupperna, d.v.s de av TLV utvalda läkemedlen för en viss indikation, 

som - mot regelverkets föreskrifter - genererar merkostnader för den enskilde eller staten kan 

man utdöma vite. Under år 2013 vitesförelade TLV Kronans Droghandel och drev ett ärende 

mot Apotek Hjärtat som senare avskrevs (15).  

 

TLV beslutar om regelverket för det generiska utbytet och sköter tillsynen av detta. Myndig-

heten reglerar apoteken och ser till att de tillhandahåller de av TLV utvalda läkemedlen för att 

spara pengar åt det allmänna och den enskilde (13,16).  

 

Statens utgifter för läkemedelsförmånen uppgavs i TLV:s årsredovisning 2013 uppgå till 19 

miljarder kronor/ år. Läkemedel som ingick i utbytessystemet stod för 20 % av denna kostnad, 

d.v.s. drygt 3,8 miljarder. Ramanslaget för TLV anges i 2014 års Regleringsbrev till 133,3 

miljoner kronor (17).  
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1.1.3 Generikabytet, ”takpriser” och periodens vara 

När ett patent har gått ut kan andra företag börjar producera samma aktiva substans (generika) 

och priset sjunker. Läkemedelsverket (LMV) avgör vilka preparat som är möjliga att byta ut 

och TLV bestämmer vilka varor som ska ingå i högkostnadsskyddet under en viss period (18).  

 

TLV sätter ett takpris när generika i utbytbarhetsgruppen kostar mindre än 30 % av originalets 

AIP (Apotekens inköpspris) och preparatet har varit ute på marknaden minst fyra månader. 

Takpriset sätts till 35 % av det noterade ursprungspriset för originalet och efter det har företa-

gen möjlighet att ”komma med ansökningar om prissänkningar under tak eller om utträde ur 

högkostnadsskyddet” (19). Processen tar tre månader och syftet är att sänka priset på original-

läkemedel med 65 % och få en mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning i Sverige.  

 

Under 2011 och 2012 lämnade några företag den svenska marknaden då prispressen var för 

stor och marknaden inte längre lockade. Under 2012 lämnade 5 företag systemet, under 2013 

inget. Man kan befara att en första ”utrensning” redan har ägt rum och, även om det är ett fåtal 

företag som lämnar systemet minskar konkurrensen och det finns risk för både kartellbildning 

och prisökningar. TLV uppger att takpris sparade skattebetalarna 60 miljoner kronor under 

2013 (19). Priserna för patentreglerade läkemedel uppges ligga något högre i Sverige än inter-

nationellt.   

 

Varje månad väljer TLV ut de billigaste alternativen inom utbytesgrupperna. Dessa kallas ”pe-

riodens vara”. Därutöver väljer TLV ut två reservalternativ och apoteken uppmanas att expe-

diera dessa tre. Listan över månadens utvalda preparat finns att hämta på www.tlv.se/databas 

eller www.tlv.se/apotek. Periodens vara får säljas till AUP, Apoteken försäljningspris, maxi-

malt i 14 dagar efter att en ny vara har valts ut. På den 6:e dagen får varan säljas till inköpspris 

(AIP) för att apoteken ska få möjlighet att sälja ut kvarvarande lager (18). Detta gäller endast 

om varan har ett lägre inköpspris än 300 kronor, om värdet överstiger det får varan inte säljas. 

Det betyder att om apoteket har preparatet kvar får det ligga på lager i hopp om att det återigen 

blir utvalt av TLV innan utgångsdatum har passerat, alternativt resulterar det i kassation.  

 

Förskrivaren eller farmaceuten kan motsätta sig utbytet om det finns medicinska eller farma-

ceutiska skäl. Kunden har dessutom valmöjligheten att få ett ordinerat dyrare läkemedel expe-

dierat mot betalning av mellanskillnaden. Denna merkostnad får inte kunden tillgodogöra sig 

i sitt högkostnadsskydd. Patientinformation med regler för generikautbyte finns bl.a på Vård-

guidens hemsida www.1177.se under rubriken: ”Vad kostar läkemedel på recept?” (20). Alla 

patientgrupper har dock inte möjlighet att söka information på internet och på både apotek och 

vårdcentraler bör det numera finnas foldrar som förklarar hur och varför läkemedel byts ut om 

inte förskrivaren upplyser patienten om detta. Informationen om utbyten och prisskillnader 

måste annars ske vid expediering av recepten. 

 

1.1.4 Generikatian och handelsmarginal 

För att kompensera apoteken för det merarbete det innebär att byta ut förskrivna läkemedel 

från utbytesgrupperna till jämförbara generika och parallellimporterade läkemedel infördes 
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vid avregleringen den s.k generikatian. Det innebär att apoteken får 10 kr för varje utbytt lä-

kemedelspost. Kostnaden för ”tian” beräknades 2012 uppgå till ca 400 miljoner kronor årligen 

(5, 6). Enligt TLV skulle finansieringen ske inom ramen för befintlig budget och genom den 

prissänkning som TLV åstadkommit på originalläkemedel. På tio år blir det 3–4 miljarder 

kronor som staten betalar för generikatian. Vinsten ligger i lägre kostnader för läkemedel inom 

utbytesgrupperna. Handelsmarginalen, numera 18 %, är skillnaden mellan apotekens inköps-

pris (AIP) och apotekens försäljningspris (AUP) och utgör den ersättning som apoteken får för 

att hantera receptbelagda läkemedel och andra varor. Handelsmarginalen för receptförskrivna 

läkemedel fastställs av TLV och år 2013 uppgick handelsmarginalen till ungefär 4.5 miljarder 

kronor/år. I Danmark är handelsmarginalen något högre, 20 % (21).  

 

1.1.5 Brist på information eller kunskap? En infekterad debatt 

Kritik har riktats både mot TLV:s organisation och dess beslut och generaldirektör Ann-

Christin Tauberman blev år 2009 avsatt av alliansregeringen, något som Ylva Johansson (s) 

anmälde till KU (22). Taubermann blev sedermera ersatt av Gunilla Hulth-Backlund som lät 

göra en analys och genomgång av organisationen som kom fram till att, sina femtio medarbe-

tare till trots gick genomgångarna av läkemedel för sakta och mer pengar skulle kunna sparas 

(23).  Apoteksbranschen har protesterat mot TLV:s hantering av det regelverk som styr utbytet 

av läkemedel och de krav som apoteken har att leva upp till. TLV ger i sin tur apoteksbranschen 

”svidande kritik” för deras motspänstiga inställning till generikareformen och menar att apo-

teken har dåliga inköpsrutiner och undermålig lagerhållning och att kunderna fått sitt utbytbara 

läkemedel i 94 % av fallen (24, 25).  

 

Under 2009 presenterade TLV ett förslag till förändringar som skickades ut på remiss, detta 

efter att kritik hade framförts av såväl patientgrupper som apotekspersonal och Sveriges Apo-

teksförening (26). Sverige Apoteksförening skriver i sitt remissvar den 13 april 2010 att – ”det 

finns stora problem både vad gäller patientsäkerheten och praktisk hantering samt att det 

leder till stora kostnader för apoteken p.g.a merarbete vid hantering av periodens vara och 

slutförsäljning till AUP två veckor efter att en ny ”periodens vara” utsetts. Problem finns 

också när periodens vara inte finns att tillgå”. (27) Apotekarsocieteten bifaller i sitt remissytt-

rande förslaget om att näst och därefter näst billigaste generikavarianten i en utbytesgrupp får 

säljas när periodens vara inte finns tillgänglig (28).  

 

I maj 2010 beslutade TLV att utse ytterligare två varor som kan expedieras om och när peri-

odens vara är slut. Apotekarsocieteten påpekar i sitt remissyttrande dock även att tidsperioden 

– en månad – är alldeles för kort tid för förändring av prissättningen, något som även påpekats 

i en tidigare remissinlaga (28).  

 

Den korta tidsperioden som gäller för periodens vara har kritiserats och diskussioner om en 

förlängning har förts men TLV har medvetet valt att ha korta perioder för ”periodens vara” för 

att stimulera konkurrensen och behålla mindre läkemedelsaktörer i systemet. Apoteken har 

dock inte alltid kunnat köpa in de av TLV utvalda preparaten, eftersom de har varit slutsålda 

eller inte har levererats. Eftersom ersättningsalternativ har saknats har det skapat förvirring. 

Apoteken har inte kunnat sälja något likvärdigt med förmån. Med anledning av den dåliga 
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tillgången och den låga leveranssäkerheten har TLV från och med oktober 2014 skärpt kraven 

på leverantörerna. De läkemedelsföretag som vill delta i utbytessystemet måste visa att de kan 

tillgodose marknadens behov av läkemedlet hela perioden ut (29).  

 

Kritiken har dock fortsatt och i Sveriges Apoteksförenings branschrapport för år 2011 framförs 

problem med tillgänglighet, konsekvenser för patienter med täta utbyten och svårigheten att 

hålla tjugofyra-timmarsregeln, d.v.s den regel som säger att apoteken måste kunna tillhanda-

hålla ett läkemedel inom 24 timmar till kund (30). På sidan 12 skriver föreningen; ”Många 

patienter, är helt beroende av sina läkemedel, och därmed av att de finns tillgängliga på apo-

teken. Den 1 september 2011 var alla förpackningar av Omeprazol (månadens vara) slut. Ett 

av företagen som blev utsedd att leverera månadens vara hade avregistrerats hos Skatteverket 

flera veckor innan de blev utsedda.” 

 

I en debattartikel i Svenska Dagbladet 2013-04-23 pekar Anna Märta Stenberg (generaldirek-

tör för TLV sedan 2012) på bristande kunskaper angående utbytessystemet hos både förskri-

vare och apotekspersonal, trots att apotekspersonalen i en enkätundersökning uppger att de har 

kunskap (31). Fackförbundet Sveriges Farmaceuter ”går i taket” över uttalandet och är inte 

nådiga i sin kritik mot TLV när Thony Björk, ordförande för förbundet, skriver att ”TLV måste 

inse sitt informationsansvar” samt att: ”Förbundet skrev redan i remissvaret till LMV att kraf-

tiga informationsinsatser bör riktas mot allmänheten eftersom vi upplever att kunskapsläget 

hos den gruppen är mycket lågt och resulterar i att onödigt mycket tid läggs på generikain-

formation ute på apoteken. ” (32).  Fackförbundet menar att informationen till allmänheten har 

brustit, det är inte medlemmarna som saknar kunskap, men informationsansvaret har helt över-

låtits på dem.  

 

I TLV:s årsredovisning för 2013, nu med Sofia Wallström som generaldirektör, skriver myn-

digheten återigen att enkätundersökningen visade att apotekspersonal upplever att de har bris-

tande kunskaper om utbytessystemet och att informationen från apotekspersonalen kan bli 

bättre (13). Med anledning av detta - i slutet av år 2013, elva år efter reformens införande – 

tog TLV fram ett informationsmaterial tillsammans med LMV och andra aktörer/organisat-

ioner (bl.a. Apotekarsocieteten) för att ”stötta och underlätta dialogen”. Under december 

samma år skickades 200 foldrar ut till varje apotek och vårdinrättningar. Kostnaden för detta 

arbete uppskattades i resultaträkningen till cirka 4 miljoner kronor (13). Utgiften betraktades 

som stor och om apoteken/vårdinrättningar vill ha fler foldrar får de bekosta informations-

materialet själva. 

 

1.1.6 Övriga befarade konsekvenser av systemet för generikautbyte 

Generikautbytet har sparat pengar åt det allmänna men vissa kritiker menar att många patent 

hade löpt ut under 2000-talet och att företagen som producerar generika hade pressat priserna 

via konkurrens, med eller utan TLV. Framförallt under år 2012 sjönk kostnaderna för läkeme-

del p.g.a utgångna patent enligt Socialstyrelsens rapport, SOU 2012:75 (33). En annan konse-

kvens av systemet med utbytet är risken för kartellbildning. Under år 2013 misstänktes två 

läkemedelsbolag för denna typ av otillåten uppgörelse då de varannan månad hade skickat in 
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det billigaste alternativet. Misstankarna avfördes dock under hösten 2013 av Konkurrensver-

ket.  

 

TLV:s val av månadens vara har beskyllts för att inte vara tillräckligt transparent, miljökonse-

kvenser och arbetsförhållanden i det land generika produceras är inte alltid kända och dessa 

aspekter har inte funnits med i urvalsproceduren. Frågan om bioekvivalens och biverkningar 

och vad som händer med en patient om en tillverkare står utanför läkemedelsförsäkringen har 

lyfts och diskuterats (33).  

 

I den pågående Läkemedels- och apoteksutredningen (S2011:07) ser man över hur läkeme-

delsförsäkringen ska utformas och hur miljökonsekvenser ska beaktas när man tar beslut om 

subvention (33,34). Utredningen skulle ha varit klar i april 2014 men fick ett tilläggsdirektiv i 

februari samma år. Om generikautbytet innebär sämre ”compliance” (patienten tar läkemedlet 

på förskrivet sätt) eller felmedicinering kan besparingen resultera i kostnader både inom öppen 

och sluten vård (se nedan 1.2.2). 

 

 

1.2 Tidigare studier 
 

1.2.1 Vad har gjorts för att undersöka farmaceuternas åsikter om generikareformen?  

Under hösten 2012 utförde TLV tillsammans med Statistiska centralbyrån en enkätundersök-

ning rörande apotekspersonalen och förskrivarnas inställning till generikautbyte och till TLV 

som myndighet. 2700 enkäter skickades ut till apotekspersonal och ca hälften så många till 

förskrivare. Svarsfrekvensen var 45 % respektive 33 %.  

 

Enligt TLV:s rapport ”Generiskt utbyte – ur apotekspersonals och förskrivares perspektiv” 

visar enkätsvaren att ”förskrivare och apotekspersonal anser att utbytbara läkemedel är lika 

effektiva som originalläkemedel samt att de inte orsakar fler eller värre biverkningar” (35). 

Av rapporten (35) framgår att 84 % av apotekspersonalen uppger att de har kunskap och att 

79 % har uppgett att de kan förklara generikautbytet för kunder/patienter medan andelen bland 

förskrivare var betydligt lägre, 33 %. Montgomery et al. hänvisar till att frågan är en själv-

skattningsfråga och – trots svaren – drar man slutsatsen att berörda parter har för lite kunskap 

(s. 40) men TLV tillstår/slår fast att det kan vara en utmaning att förklara systemet och generika 

för kunden/patienten.  

 

Några av de slutsatser som TLV drar och redovisar i rapporten gav upphov till en infekterad 

debatt om ”vem som bär skulden för situationen” (se 1.1.5). Båda de undersökta grupperna, 

förskrivar- och apotekspersonal, verkar lägga huvudansvaret för att förklara generikautbytet 

på varandra (s. 35). Enligt rapporten befarar apotekspersonalen att generikautbytet orsakar 

oro/förvirring hos patienten, risk för dubbelmedicinering samt försämrad följsamhet. Persona-

len pekar också på brister i information till allmänheten från myndigheten, och att informat-

ionsansvaret har lagts över på dem. Detta har påverkat apotekspersonalens arbetssituation ne-

gativt. Enligt enkätsvaren är vinsten med generikautbyte att resurser frigörs till annat inom 

hälso- och sjukvård (35). 
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1.2.2 Vad har gjorts för att undersöka tidsåtgång vid kundmöten? 

E. Ohlsson (numera anställd på TLV), S. Kälvemark m.fl publicerade 2013 en tidsstudie av 

farmaceuternas dialoger med kunder (36). Där anges att i genomsnitt endast en tiondel eller 

tio sekunder av kundmötena gick åt till medicinsk information. Syftet med studien var att 

väcka debatt om farmaceuternas yrkesroll efter reformernas införande och vad som krävs för 

att de ska utnyttja sin arbetstid på bästa sätt. I TLV:s rapport ”Generiskt utbyte...” (35) hänvisar 

man till tidsstudien på sidan 14. Där beskrivs att endast en femtondel (medianvärde) och 25 

sekunder används till medicinsk information.  

 

Sveriges Farmaceuter (2013-05-24) skickade under 2013 ut enkäter till sina medlemmar rö-

rande hur personalen fördelar sin tid generellt men inte specifikt expediering eller receptposter 

med eller utan utbyte. 

 

1.2.3 Vad har gjorts för att undersöka konsekvenser för patienterna? 

P. Frisk, T. Rydberg et al publicerade en studie i Journal of Pharmaceutical Health Services 

Research i mars 2011. Studien behandlade hur patienter upplever generikautbytet (37). Där 

rapporterades att 40 % av kunderna hade upplevt någon form av svårighet i samband med 

utbytet såsom upplevd utebliven effekt, oro och att det ”delvis har lett till felmedicinering”. 

35 % uppgav positiv erfarenhet, mestadels i form av pris. Studien ger alltså till viss del farma-

ceuterna stöd för befarad sämre ”compliance” och risk för felmedicinering i samband med 

utbyten.  

 

Under 2004, två år efter generikareformens införande, publicerade Socialstyrelsen en uppfölj-

ning som behandlade patientsäkerheten vid utbyten (38). Rapporten byggde till del på en en-

kätundersökning av 700 apotekskunder. Här framkom bl.a att 16 % av de vars läkemedel bytts 

ut upplevde sämre effekt och 7 % uppgav felmedicinering men inga allvarliga incidenter hade 

rapporterats. 
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2. SYFTE 
 
 

Syftet med studien var att undersöka hur införandet av generikareformen och avregleringen 

har upplevts av farmaceuterna och hur de båda reformerna har påverkat arbetsmiljö och yrkes-

roll. Därutöver var syftet att undersöka om farmaceuterna har behov av informationsmaterial 

angående generikautbytet och läkemedelsadministrering på minoritetsspråk. Syftet var också 

att undersöka om expediering av receptposter som är föremål för generiskt utbyte tar längre 

tid och beräkna den ungefärliga personalkostnaden för den extra tid som åtgår. 

 

 
3. MATERIAL OCH METOD 
 
 

För att få en inblick i farmaceuternas nuvarande arbetssituation utfördes inledande intervjuer 

med två erfarna farmaceuter samt två organisationer, Sveriges Farmaceuter och eHälsomyn-

digheten. Båda organisationerna var behjälpliga med information. Sveriges Farmaceuter hän-

visade till artiklar som rörde arbetssituationen och studier som genomförts tidigare (se refe-

renser) och eHälsomydigheten skickade efter ett informativt samtal, data angående antal 

utbyten som skett under första kvartalet under 2014 samt under hela året 2013 (bilaga 1).  

 

En enkät (bilaga 2) utarbetades och provades ut tillsammans med en erfaren farmaceut. Frå-

gorna på enkäten rörde dels arbetsmiljö och yrkesrollens eventuella förändring, dels behovet 

av kundinformation om generika och utbytessystemet på både svenska och andra språk samt 

administrering av läkemedel på andra språk. Arbetsmiljön undersöktes genom att ställa frågor 

med svarsalternativ och en öppen fråga där farmaceuten kunde ange orsaker till stress. För att 

undersöka vilka förändringar som farmaceuterna upplevt som störst efter avregleringen och 

generikareformen ställdes en ”öppen” fråga som farmaceuter med >10 års erfarenhet uppma-

nades att svara på. Behovet av information angående generikautbytet undersöktes genom att 

ställa dels två öppna frågor, en om varför informationen dröjt och en som efterfrågade förslag 

till förbättringar, dels frågor med svarsalternativ för att avgöra vad som utgör problem vid 

kundmötet. Här ställdes dels frågor med svarsalternativ samt en öppen fråga där farmaceuterna 

kunde skriva ner vanliga kundsvar vid generikautbyte.   

 

För att undersöka behovet av information kring administrering av läkemedel på andra språk 

ställdes en fråga med svarsalternativ där farmaceuten skattar behovet av sådan information 

samt en fråga om vad denna information i så fall ska innehålla.  För att undersöka hur mycket 

extra tid som åtgår för att förklara utbytessystemet och diskutera valet av läkemedel i ”enkla” 

och ”svåra” (=problematiska) kundfall fick farmaceuterna i enkäten skatta tiden det tar. Far-

maceuterna fick också skatta den tid ett ”normalt” recept med 2–3 poster tar. Tidsskillnaden 

mellan ett "enkelt" och ett "svårt" fall av kundmöte relaterades därefter till det antal utbyten 

som i medeltal sker på ett medelstort - stort apotek för att beräkna den ungefärliga kostnaden 

i form av årsarbetstid och lönekostnader.  
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60 enkäter delades ut till 14 slumpvist utvalda apotek av varierande storlek och läge. Apoteken 

låg i en geografisk "kvadrat" mellan Kalmar, Halmstad, Helsingborg och Kristianstad och in-

nefattade mindre apotek belägna i köpcentra, större landsort/tätortsapotek, centralt belägna 

apotek i städer, samt två sjukhusapotek.  

 

Vissa apotek fick enkäter i handen medan andra fick dem via post, men alltid efter samtal med 

apotekschef och närvarande personal. De ifyllda enkäterna hämtades personligen på närlig-

gande apotek eller postades av personal på geografiskt mer avlägsna. I ett fall överräcktes 

enkäter av en receptarie som delat ut och samlat in enkäter från två olika apotek i samma stad.  

Alla enkäter låg i slutna kuvert vid mottagandet. Enkäterna numrerades och apoteken som 

svarade bokfördes.  

 

Studien var kvalitativ och grundades på självskattning och personliga svar. Efter sammanräk-

ning och sammanställning av enkätsvaren (figurer), ställdes förtydligande frågor till farma-

ceuter som hade varit yrkesverksamma längre än 15 år. De fick förklara nya begrepp och kort 

berätta hur de hade tolkat frågor som kunde missförstås eller lämnade stort tolkningsutrymme 

(fråga 2 och 6 ).  
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4. RESULTAT 
 

 

Enkäterna delades ut till 14 apotek. Av 60 utdelade enkäter hade det vid tiden för samman-

ställning inkommit 24 stycken.  Ett apotek avstod aktivt från att svara, apotekschefen ringde 

och ville inte att apoteket skulle delta. Svarsfrekvensen är låg, bara 40 %, och av ett så litet 

material kan inga säkra slutsatser dras men resultatet kan tjäna som ett underlag för diskussion 

och som en inventering av eventuella problemområden.  

 

För de svarande var det frivilligt att uppge arbetsplats, däremot skulle de uppge apotekets stor-

lek (antal anställda) samt var apoteket var beläget (stad, köpcentra, tätort, sjukhusapotek)  

eftersom kundunderlaget kan variera med lokalisation. I de fall det var relevant, t.ex vid utvär-

deringen av fråga 2 och 3, gjordes skillnad på privatägda, statligt ägda och sjukhusapotek.  

 

Yrkesvana indelades i <5 år, 5–10 år och >10 år, då de med >10 års erfarenhet bör ha varit 

med om reformerna och kan jämföra med apoteksmonopolet och tiden innan reformerna trädde 

i kraft. Endast ett av sjukhusapoteken deltog. Bara två av de svarande var män, en av dessa var 

dessutom relativt ny inom yrket (5–10 år) och resten var kvinnor. Skillnader i upplevelser av 

arbetsmiljö etc. på grund av genus gick alltså inte att utvärdera. Positivt var att alla svarade på 

alla frågor utom på frågan om orsaker till stress.  

 

Fördelningen av de svarande med avseende på apotekens lokalisering visas i figur 1. 

 
 

 

 

 

           Figur 1. Apotekens läge och antal farmaceuter som svarat på enkäten. 
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4.1 Arbetsmiljö  
 
Över hälften, 16 av de svarande 24 farmaceuterna, uppger att de varit utsatta för hot eller 

aggressivt bemötande i samband med generikautbyte (figur 2). Lika många uppger att de varit 

utsatta för hot eller aggressivitet under det gångna året. Två har varit utsatta för hot/aggressi-

vitet i samband med generikautbyte men inte under det gångna året. Två andra uppger tvärtom 

att de har upplevt hot under det gångna året men inte i samband med generikautbyte. Åtta av 

de svarande har inte varit utsatta för hot eller aggressivt bemötande alls. Hälften av de svarande 

har arbetat mer än 10 år och dessa mer erfarna farmaceuter verkar vara utsatta för hot och 

aggressivitet i något mindre utsträckning (figur 3). 

 

 
 

                               Figur 2. Andel av tillfrågade farmaceuter som upplevt hot eller aggressivitet i  

                samband med generikautbyte. 

 

                                       Figur 3. Andel farmaceuter med mer resp. mindre än 10 års erfarenhet som har  

         upplevt hot eller aggressivitet. 
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På frågan om hur ofta de upplever stress eller obehag på arbetsplatsen svarar nästan hälften 1–

2 gånger/vecka men 7 av 24 farmaceuter uppger att de upplever det 1–2 eller flera gånger per 

dag (figur 4).  

 

 

 Figur 4. Farmaceuternas uppskattning av hur ofta de upplever stress eller obehag på arbetet. 

 
 

Som orsak till stress eller obehag uppges: ”många kunder, generikadiskussioner, underbeman-

ning etc.” (figur 5). Relativt många uppger inte orsak. 

 

 
 

 Figur 5. Vad farmaceuterna uppger som orsak till stress eller känslor av obehag. 
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Det är sällan som farmaceuterna tar med sig problemet hem. 18 av 24 svarar att de sällan är 

arga eller irriterade för något som hänt på jobbet. Övriga svarar ”aldrig” och bara en svarar 

”ofta”. Strax under hälften av farmaceuterna, 11 av 24, uppger att de inte har några uttalade 

krav på maximal tid för expediering (figur 6). Något över hälften svarar ”ja” eller att kravet 

finns underförstått. Ingen apotekskedja utmärker sig åt det ena eller andra hållet. 

 

  

Figur 6. Antal farmaceuter som uppger att det finns uttalade eller underförstådda krav på en 

maximal tid som en expediering får ta. 

 

 

På frågan om hur ofta kundmöten resulterar i konflikt eller aggressivt bemötande svarar nästan 

hälften att det sker 1–2 gånger/vecka eller 1–2 gånger/dag. 13 av 24 farmaceuter svarar att det 

sker ”sällan”, 7 svarar att det sker 1-2 gånger/vecka.  

 

 

4.2 Förändringar till följd av reformerna 
 
De farmaceuter som arbetat längre än tio år (12 av 24 farmaceuter) fick svara på en öppen 

fråga om vad de upplever som den största förändringen genom åren (Fråga 1). En förändring 

som uppges som positiv av en av de svarande är att; ”man nu ser hela kunden nu och inte bara 

hjälper till med recept-expediering”. Samma farmaceut uttrycker samtidigt att förändringarna 

har inneburit ”mindre farmaci, mer försäljning”. Tre farmaceuter anser att den största föränd-

ringen är att de går ifrån ”läkemedelsexpert” mot ”säljare”. Lönsamhetskrav och egenvårds-

ortiment tar allt större plats. Av flera farmaceuter pekas generikautbytet ut som den största 

förändringen och de anser att en stor del av kundmötet numera handlar om kostnader och ut-

byte. En farmaceut skriver ”förr pratade vi läkemedel och informationen var producentobun-

den. Idag är det försäljning som gäller och informationen handlar om periodens vara och 

kostnader”. En farmaceut skriver ”Mer vinstintresse o allt viktigare att sälja egenvårdspro-

dukter” 
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En annan farmaceut listar förändringarna genom att skriva ” 70-talet var det mkt lite rådgiv-

ning kring lm till kund. Däremot tillverkades det mycket lm (extempore) på apoteken. 90-talet 

fokus på rådgivning. 2000-talet - mycket pengaprat – utbyte av lm och mer försäljning av HA-

varor”. En farmaceut påpekar att en löpande förändring är att kunder som förr fick fria läke-

medel har gått från rabatterad förmån till att inte få någon förmån alls och tar upp hostmedel 

som ett exempel. ”Datoriseringen” uppges också vara en stor förändring. Några uppger tek-

niska problem som en källa till stress men de ser också att datorer ger en smidigare hantering 

av recept. En farmaceut påpekar att datoriseringen har lett till färre anställda. 

 

 

4.3 Behov av information kring läkemedel och administrering  
på minoritetsspråk 
 

Nästan hälften av personalen uppger att de skulle vara hjälpta av information kring läkemedlet 

och dess administrering på andra språk, en fjärdedel uppger att de ”kanske” skulle vara hjälpta 

av sådan (figur 7). De som är anställda på Apoteket AB svarar att information på andra språk 

redan finns men att den bör uppdateras och förenklas. En av de svarande vill att varje språk 

ska vara för sig på olika blanketter som lätt ska kunna dras ut ur datasystemet. 

 

 

Figur 7. Antal farmaceuter som skulle vara hjälpta av information kring läkemedel på andra språk. På Apoteket 

AB finns sådan information.   

 

 

Farmaceuterna uppskattar också hur stor andel av kundkretsen som inte behärskar språket fullt 

ut. På ett och samma apotek anger tre farmaceuter helt olika procentandelar, från 1–10 % till 

>25 %.  De flesta anger att andelen utgör 1–10 % av kunderna. (Figur 8) 
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andra spåk?



21 
 

 
Figur 8. Farmaceuternas skattning av andel kunder som inte behärskar språket fullt ut. 

 

 

4.4 Information om generikautbytet  
 

Många farmaceuter uppger att införandet av generikautbytet har medfört en stor förändring 

som både tar tid och ger upphov till irritation hos både kunder och personal. Någon uttrycker 

det som att yrkesrollen undermineras av reformen och dess utformning. Några frågor ställdes 

till farmaceuterna kring detta. Vanliga kundsvar (fråga 8) när läkemedel som är föremål för 

utbyte ska expedieras, är enligt farmaceuterna; ”Det är så rörigt med olika namn” eller ”Ni 

byter ju jämt..” och ”Jag har provat alla märken, de byts varje gång”. ”Jag har frikort, varför 

ska jag då betala?” och ”Jag känner inte igen förpackningen”. Svaren/diskussionen tar tid i 

anspråk. Farmaceuterna menar att patienten inte alltid litar på generika och säger: ”Jag tål inte 

generika” eller ”Jag vill ha den bästa medicinen” och tror att det billigare preparatet är sämre. 

Enligt enkätsvaren anser kunden att skulden ligger hos apoteket och visar uppgivenhet och 

irritation genom att t.ex säga ”Ni gör ändå som ni vill” med avseende på utbytet. Kunden säger 

t.ex. ”Det är så dåligt nu för tiden, ni har aldrig någonting hemma”.  

 

Farmaceuterna anser att det inte handlar om svårigheter att formulera sig angående generika-

utbytet, inte heller är det en fråga om tidsbrist enligt de flesta. (Figur 9 och 10) Strax under 30 

% svarar tvärtom, att de ofta känner sig stressade för att de inte har tiden som krävs och många 

farmaceuter uppger tidsbrist som orsak till stress (se figur 5 under 4.1). Flera svarar att det är 

svårt att förklara generikautbytet på ett trovärdigt sätt för kunden (figur 11). Nästan 40 % 

uppger att så är fallet 1–2 gånger/dag.   
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Figur 9. Farmaceuternas uppskattning av hur ofta de har problem att formulera sig angående  

generikautbytet. 

 

 
 

Figur 10. Antal farmaceuter som upplever sig sakna tid för att förklara generikautbytet. 

 

De flesta anser att det sällan saknas tid men en tredjedel upplever det ofta. Trots det uppger 

farmaceuterna att de - i genomsnitt - flera gånger om dagen har svårt att förklara generikaut-

bytet på ett trovärdigt sätt för svensktalande personer. De flesta svarar ofta, somliga så ofta 

som flera gånger/dag (figur 11). ”Det är inte här problemet ligger” skriver en farmaceut. ”Det 

är själva konstruktionen av generikautbytet som är svår att försvara och att informera kun-

derna om”. Vid intervjuer av farmaceuter framgår det att det främst är de korta försäljnings-

perioderna, förpackningarnas olika utseende och prisskillnader vid flera uttag av läkemedel 

som försvårar arbetssituationen, förvirrar och ibland upprör kunderna. 
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Figur 11. De svarandes uppskattning av hur ofta det är svårt att förklara generikautbytet på ett  

trovärdigt sätt. 

 

Sju av de svarande upplever att förtroendet ibland bryts p.g.a generikautbytet, lika många att 

det sker sällan. Fem svarar att de upplever det ofta (Figur 12). De som anser att förtroendet 

bryts är farmaceuter med > 10 års erfarenhet. 

 

Figur 12. Farmaceuternas uppskattning av hur ofta de upplever att förtroendet mellan dem och kunden 

bryts p.g.a generikautbytet. 

 

 

På frågan om de upplever att kunden inte litar på dem uppger nästan hälften att det sker ibland, 

fyra av de svarande uppger att det sker ofta, en fjärdedel svarar sällan eller aldrig (figur 13). 
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        Figur 13. Farmaceuternas uppskattning av hur ofta som de upplever att kunderna inte litar på dem. 

 

På frågan om de upplever svårigheter att förklara generikautbytet för personer som inte be-

härskar språket fullt ut svarar tio farmaceuter ”ibland” och en fjärdedel svarar ”sällan”.  Åtta 

farmaceuter upplever att det händer ett par - flera gånger/vecka (figur 14). De som upplever 

det mycket ofta uppskattar att de kunder som inte behärskar språket utgör 10–25 % av kun-

derna en normal dag (figur 8). 

 

 

  

           Figur 14. Farmaceuternas uppskattning av hur ofta det är svårt att förklara generikautbytet  

           för kunder som inte helt förstår svenska. 

 

Farmaceuterna tillfrågades om de tror att de hade varit hjälpta av information kring generika-

utbytet på andra språk. 11 av de 24 farmaceuterna svarar ”kanske” och 9 svarar ”ja”  

(figur 15). 
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 Figur 15. Antal farmaceuter som tror att de skulle, eller kanske skulle, ha nytta av information  

          angående generikautbytet på andra språk än svenska. 

 

På den öppna delen av fråga 18 kunde farmaceuterna svara på om de hade varit hjälpta av 

information på svenska. Tre svarar att sådan redan finns och avser TLV:s foldrar som kom 

2013. De skriver bl.a att ”information på svenska kom nyligen”. De menar dock att informat-

ionen skulle finnas i datasystemet så att man lätt kom åt den och att den information som kom 

2013, kom alldeles för sent. Någon svarar att det finns information att tillgå på nätet men att 

den är; ”svår att komma åt och tillkrånglad”. Överlag anser farmaceuterna att staten och TLV 

borde ha skickat ut information till alla hushåll innan reformen trädde i kraft samt att förskri-

varna och vården borde ha större kunskap och ta ett större ansvar.  

 

I ovanstående fråga, fråga18, får farmaceuterna fritt uttrycka sina tankar om varför de tror att 

det dröjde så länge innan information trycktes upp. Där svarar någon ”för att det sköts ändå”. 

Andra svarar ”man gör först och tänker sedan” eller ” jag tror att TLV lämnar över ansvaret 

till apoteken. Det är först nu på senare tid som vi har fått en broschyr från TLV som förklarar 

bytet”. Någon svarar: ”Vet ej! De kanske håller på att utvärdera först?” en annan farmaceut 

svarar: ”De tänker sig kanske att apotekspersonalen (kanske läkaren i viss mån) informerar 

kring detta”. Någon går längre än så och skriver: ”lathet från TLV?”. 

 

 

4.5 Tidsåtgång för expediering av recept med eller utan generikautbyte 
– uppskattad tidsdifferens 
 
Farmaceuterna fick uppskatta tidsåtgång för en expediering av ett normalt recept innehållande 

2-3 poster som inte är föremål för generikautbyte i fråga 2. En sådan expediering beräknades 

ta 3,6 minuter i medeltal (figur 17). När det gäller expediering av recept varierar tiden det tar 

men vid expediering med generiska utbyten måste frågan ”vad väljer ni?” alltid ställas vilket 

förlänger mötet. Vissa kunder accepterar bytet omedelbart medan andra inte gör det. I fråga 

13, uppskattade farmaceuterna den tid det tar när kunden är accepterande och godtar bytet 

direkt (”enkla fall”) och därefter hur lång tid det tar när kunden inte accepterar utbytet (”svåra 

0

2

4

6

8

10

JA KANSKE INTE MYCKET NEJ

9
11

3

1

Fråga 18. Tror du att en kort information om 
generikautbytet på andra språk skulle underlätta ditt 

arbete?



26 
 

fall”). I figur 16 visas den tid i minuter som farmaceuterna uppger för ”enkla” respektive 

”svåra” fall. Resultatet är inte korrelerat mot apotekets läge, kundkrets eller farmaceutens yr-

kesvana. Den farmaceut som ligger högst i sin uppskattning av tidsåtgång är en erfaren farma-

ceut som arbetar vid ett större apotek i ett  köpcentra i en förort. I medeltal tar ett enkelt fall 

cirka 1,4 min medan ett svårt fall tar cirka 7,25 min. Differensen är 5,9 minuter. Farmaceut 24 

exkluderades vid beräkningen. I figur 17 visas den genomsnittliga tidsåtgången för ”enkla” 

respektive ”svåra” fall. 

 

 

Figur 16. Farmaceuternas uppskattning av tidsåtgång för enkla och svåra fall med generikautbyte. 

 

En ordinär expediering av ett recept med 2–3 receptposter utan generikautbyte uppskattas i 

medel ta 3,6 minuter, d.v.s 1,44 minuter per receptpost (baserat på 2.5 poster). En receptpost 

med generikautbyte där kunden direkt accepterar utbyte uppskattas i medel ta 1.4 minuter me-

dan en kund som inte accepterar utbyte eller betalning av mellanskillnaden, i medel tar över 7 

minuter att expediera. Uppskattad skillnad i tidsåtgång mellan en expediering av ett recept 

innehållande 2–3 receptposter utan generikautbyte och ett ”svårt” fall är 3,65 min (Figur 17). 
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Figur 17. Jämförelse tidsåtgång (i minuter) mellan enkla och svåra fall med generikautbyte och recept med 2–3 

(2,5) poster utan utbyten. 

 

 

4.6 Kostnad för expediering av generika 
 

Vid beräkning av extra kostnad för expediering med generikautbyte poneras att ett ”enkelt” 

fall där kunden direkt accepterar utbytet är att jämställa med en expediering utan generiskt 

utbyte och att tidsskillnaden mellan ett ”enkelt” fall och ett ”svårt” fall är 5,9 minuter (se 4.5). 

I Sverige expedieras ca 80 miljoner recept per år. Vissa av dessa recept behandlas dock på 

dosapotek och alla innehåller inte poster som är föremål för utbyten.  

 

Minst 30 miljoner läkemedelsposter byts dock ut varje år (baserat på kostnad för tian år 2013). 

Antalet öppenvårdsapotek är för närvarande ca 1300. TLV skriver (13) att ”mer än vartannat 

läkemedel på recept är utbytbart” och att: ”periodens vara expedieras i två fall av tre”. Det 

betyder att ca 33 % av de utbytbara läkemedlen inte byts ut mot periodens vara för att kunden, 

förskrivaren eller farmaceuten har invändningar. Antal recept på ett medelstort apotek som blir 

föremål för generikautbyte/dag uppskattas genom att det totala antalet läkemedelsutbyten/år 

delas med antal apotek och antal arbetsdagar. (30 miljoner utbytta receptposter/1300 apotek = 

23 100 utbytta receptposter/år och apotek). 

 

Beräkningen kompliceras av att vissa apotek har öppet alla dagar utom de stora helgdagarna, 

d.v.s 355 dagar/år. Dessa apotek kan dessutom ha öppet 10-12 timmar per dag. Andra apotek 

har öppet 5,5 dagar/vecka, 9 timmar per dag, vilket blir ca 280 hela dagar. Här räknas därför 

med ett "medelapotek" som har öppet cirka 310 heldagar per år. Det som försvårar beräkningen 

ytterligare är att apoteken varierar både i storlek och antal kunder, här räknar jag därför med 

ett medelstort - stort apotek med 23 100 generiska utbyten/år. Det skulle innebära att ett apotek 
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ställs inför ett generikautbyte ca 75 gånger per dag. (Under år 2011 expedierades 210 000 

recept/dag (29). Det skulle ge 161,5 recept per dag/apotek). Om 20 % av dessa utbyten slutar 

i diskussion sker det i genomsnitt 15 gånger per dag på ett medelstort apotek.  

 

En enskild farmaceut upplever det eventuellt som ett mindre antal gånger/dag (se fråga 6 och 

14). Utslaget på flera farmaceuter som arbetar sida vid sida under en dag är det inte säkert att 

det märks att tid konsumeras eller att de svarande upplever tidsbrist och att de möts av missnöje 

eller dras in i diskussioner särskilt ofta under en dag. En fjärdedel svarar dock att de ofta inte 

har tid att förklara utbytet (figur 10). 

 

Om varje "svårt" fall tar 5.9 minuter extra av farmaceutens tid blir det sammanlagt 90 minu-

ter/dag som går åt. För ett apotek som har öppet 310 dagar/år blir det totalt 465 timmar per år. 

Årsarbetstiden för en farmaceut är 1760 timmar, det betyder att ca 26 % av årsarbetstid på ett 

medelstort apotek går åt till diskussioner kring utbyten och periodens vara.  

 

Lönen för en farmaceut är 24 060 kr/månad (lönestatistik år 2011) exkl. sociala avgifter och 

kostnaden för arbetsgivaren blir då ca.75 000 kr/år. Inklusive sociala avgifter (här räknas med 

25 %) är kostnaden högre, ca 94 000 kr/år.  

 

 

5. DISKUSSION / KOMMENTARER TILL RESULTAT   
 

Studiens resultat visar att mer än hälften av farmaceuterna uppger att de har varit utsatta för 

hot eller aggressivitet under det gångna året och att det även förekommer i samband med ge-

nerikautbyte. Stress orsakas enligt farmaceuterna främst av underbemanning, långa köer, tek-

niska problem och generikadiskussioner. De största förändringarna upplevs vara generikaut-

bytet, ett ökat fokus på lönsamhet samt datoriseringen. Det finns krav på begränsad tid för 

expediering men ingen apotekskedja utmärker sig. På de privatägda apoteken saknas inform-

ation kring läkemedels administrering på minoritetsspråk men de svarande tror att sådant 

material skulle underlätta arbetet.  Häften av farmaceuterna har varit utsatta för hot och ag-

gressivitet från kunder, de är mer stressade, upplever fler kundkonflikter etc. Detta kan bero 

på att olika apotek har olika kundtryck och kundkrets. Det går inte att koppla ”grupperingen” 

till ålder och erfarenhet och därmed ett eventuellt missnöje med förändringarna - inte utan en 

uppföljande studie. 

 

 

5.1 Farmaceuternas arbetsmiljö 
 

Ur enkätsvaren går det inte att utläsa om arbetsmiljön, utöver det som är kopplat till generika-

reformen, har förändrats över tid. Frågorna har inte ställts på ett jämförande sätt. Däremot kan 

man få en uppfattning om farmaceuternas nuvarande arbetsmiljö och eventuella problemom-

råden.  
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Omregleringen har inneburit en tydlig förskjutning mot kommersiella hänsynstaganden och 

farmaceuterna uppger också ett ökat lönsamhetskrav i sina kommentarer vilket sannolikt kan 

bidra till stress och oro. Att fler yngre än äldre farmaceuter uppger stress och obehag bör hållas 

under observation. Några farmaceuter väljer att inte ange orsak vilket kan vara tecken på att 

det är arbetsplatsrelaterat då anonymiteten inte kunde garanteras.   

 

Lite drygt hälften uppger att det finns krav på begränsad tid för expediering, underförstått eller 

uttalat. Det går dock inte att dra slutsatsen att kraven skulle ha ökat eller inträtt med omregle-

ringen. Ett ökat vinstintresse skulle kunna medföra krav på en begränsad tid för expediering 

men kraven kan också komma indirekt från arbetskamrater (vi är inte alla lika snabba) och har 

alltid funnits i någon form som t. ex en klocka ovanför receptdisken eller irriterade blickar från 

kollegor som anser att man tar för god tid på sig. Positivt är att nästan hälften av apoteken inte 

har något sådant krav och att ingen apotekskedja utmärker sig åt ena eller andra hållet. 

 

Över hälften av farmaceuterna uppger att de har upplevt hot och aggressivitet under det gångna 

året och i samband med generiska utbyten. Hot och konflikter kan uppstå kring andra saker än 

generiskt utbyte, såsom nekade uttag av narkotiska preparat och utgångna recept. De flesta 

orsakerna till stress, förutom tekniska problem, verkar vara relaterade till underbemanning. 

Generikadiskussioner och långa köer anges som orsaker och detta hade kunnat avhjälpas med 

högre personaltäthet. Långa köer förekom dock även innan reformerna.  

 

Den höga andel av farmaceuter som uppger att de har upplevt hot under det gångna året och i 

samband med generikautbyte talar för att branschen bör vidta åtgärder för att undvika allvar-

liga incidenter. Utökade öppettider och mer ”ensamarbete” är en effekt av avreglering och 

lönsamhetskrav. Med detta följer också ökad risk för hot, rån och allvarliga kundkonflikter. 

Med en god arbetsledning kan konstruktiv kritik och öppna diskussioner resultera i lösningar. 

Det kan handla om små förändringar i schemaläggning och arbetsfördelning så att ensamarbete 

undviks på udda tider.  

 

På ett större apotek blir kundkonflikter och utdragna diskussioner utspridda över dagen vilket 

kan bidra till att en enskild farmaceut inte upplever det särskilt ofta och här kan farmaceuten 

oftast få hjälp av sina kollegor. På ett mindre apotek med få kunder upplevs möjligen inte 

generiska diskussioner och konflikter som stressande – man hinner ta det – och det sker kanske 

mer sällan här, men när det uppstår en svår situation/konflikt kan det vara svårt att hantera, i 

synnerhet om kön redan är lång eller växer på en liten, lågt bemannad enhet.  

 

I flera enkätfrågor visar sig två grupper av farmaceuter (se 4.1). Den hälft av farmaceuterna 

som har varit utsatta för hot och aggressivitet från kunder, är mer stressade, upplever fler kund-

konflikter etc. Detta beror sannolikt på att olika apotek har olika kundtryck och kundkrets. Det 

går inte att koppla ”grupperingen” till ålder och erfarenhet och därmed ett eventuellt missnöje 

med förändringarna - inte utan en uppföljande studie.  
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5.2 En förändrad yrkesroll? 
 

Förändringarna som farmaceuterna upplever som stora är också de som på sikt kan urholka 

deras yrkesroll och status. Med ökade lönsamhetskrav och handelsvaror som ska generera vinst 

kommer yrkesrollen att förskjutas mot försäljare. Generikareformen har förändrat samtalet 

med kunden och tar tid i anspråk både vad gäller lagerföring och vid expediering. 

 

Enligt farmaceuterna gör det generiska utbytet i sin nuvarande utformning att de dagligen 

tvingas försvara en reform och ett regelverk som ger upphov till repetitiva diskussioner kring 

pris, kundens åsikter och önskan. Att gång på gång lugnt bemöta kundsvar som ”Det betalade 

jag inte förra gången” eller ” De har jag inte haft förut. Doktorn har ju skrivit ut…” kan vara  

frustrerande. Om farmaceuten blir misstrodd eller upplevs som ett hinder i vägen när hon inte 

lämnar ut det läkaren skrivit ut, kan kundens förtroende gå förlorat. Tre farmaceuter skriver 

att det ”oftast löser sig till det bästa” och att de flesta kunder accepterar bytet, en del lättare än 

andra. På köpcentra uppger personalen problemen som mindre, vilket kan bero på att yngre 

kunder lättare accepterar utbytet eller – att färre kunder hämtar ut recept. 

 

Till följd av lönsamhetskravet och det breddade sortimentet uttrycker tre farmaceuter det som 

att de går från ”läkemedelsexpert mot försäljare”, någon uttrycker det som ”mindre farmaci 

och mer försäljning” - en förändring som kan tillskrivas avregleringen. Enligt de svarande har 

lönsamhetskravet medfört ett breddat sortiment, konkurrens, reklamkampanjer och mer ”stå-

ende expediering”. Stående expediering har blivit allt vanligare och syftar till en ökad kund-

genomströmning och att mer lokalyta frigörs för egenvård med fler inköp som följd. Recept-

disken fylls med handelsvaror, kunder som är sjuka och trötta kan inte sitta ner under 

väntetiden eller under expediering. Ett sittande möte ger ett mer avslappnat och avskilt kund-

möte. Det är inte ovanligt att nästa kund vid stående expediering visar mycket lite hänsyn och 

står precis bakom den kund som expedieras och ”stressar på” eller/och lyssnar på kundsamta-

let. Konsekvenser för både kunder och personal bör utredas. 

 

För en del farmaceuter är utvecklingen inte lätt att acceptera. Många farmaceuter känner sig 

inte bekväma med det utökade utbudet och ser förändringen som negativ. Det framgår av svar 

på fråga 1 (öppen del) och vid intervjuer. Apoteken fylls av produkter som farmaceuterna inte 

har kunskap om och som de i grunden inte anser hör hemma på ett apotek men som de anmodas 

att sälja. Risken med att bli betraktad som säljare är att trovärdigheten och förtroendet går 

förlorat och att yrkesrollen på sikt urvattnas. 

 

En farmaceut skriver att en förändring är att ”man nu ser hela kunden och inte bara farmaci”. 

Det innebär en rådgivande funktion kring livsstil, kost och hälsa. Idag säljs många handelsva-

ror som rör livsstil ute på apoteken, bantningskurer och skönhetsprodukter, och många farma-

ceuter ser det som rådgivning och att syftet är gott men det kan bli fel om man inte känner 

kundens hela problematik och/eller har bred kunskap om varorna. Andra ser det som att de 

tvingas sälja produkter som de inte anser hör hemma på ett apotek, produkter som saknar ve-

tenskaplig grund och som de inte har någon kunskap om. 
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Datoriseringen (se 4.2) uppges av flera farmaceuter vara en stor förändring och det kan ha 

utgjort ett större problem för de äldre farmaceuterna. Datoriseringen har, enligt farmaceuterna 

dock bidragit till många positiva förändringar som snabbare och säkrare hantering av data, 

förenklad uppföljning av lager, inköp och incidenter och snabb kommunikation parter emellan. 

Detta är goda effekter som tydligt märks när det inte fungerar. Tekniska problem är en orsak 

till stress och kan påverka verksamheten mycket. Ett apotek kan ligga nere en hel dag vid 

lokala datahaverier eller bristande nätanslutning och det påverkar både lönsamheten och kun-

der. Det faktum att olika kedjor har olika datasystem kan bidra till minskad rörlighet på mark-

naden och samordningssvårigheter. 

 

Datoriseringen kommer att fortsätta. När systemen gör expedieringar mer säkra, varnar vid 

felaktigheter och ger bra stöd angående kontraindikationer och varningar kommer kraven på 

läkemedelskompetens att minska. Om farmaceuten blir kringskuren av ett alltför finmaskigt 

byråkratiskt regelverk och alltmer raffinerade datasystem behövs mindre eller en annan kom-

petens för expediera recept. Utbildningen måste följa utvecklingen och anpassas till den mo-

derna verksamheten och ge mer kunskap om datorer och datoriserade rutiner samt kunskap om 

nya produkttyper som säljs på apoteken. För farmaceuterna gäller det att värna om profess-

ionen och göra anspråk på sin yrkestitel innan den urholkas. Något som också kan påverka 

yrkesrollen är att kunderna många gånger är pålästa, vilket en farmaceut påtalar i den öppna 

delen av fråga 1. De söker information på nätet och ifrågasätter mer. De har ibland mer in-

formation än farmaceuten vilket i sig inte behöver innebära större kunskap.  

 

Alla yrken förändras över tid och farmaceutens yrkesroll har förändrats förut. Förr tillverkade 

man mer läkemedel ute på apoteken något som de äldre farmaceuterna minns. Det någon upp-

lever som positivt upplever andra som en negativ förändring. 

 

 

5.3 Behov av information om läkemedel och administrering  
på minoritetsspråk 
 

För att underlätta farmaceuternas arbete borde det finnas tryckt information kring läkemedels 

administrering på minoritetsspråk på alla apotek oavsett ägare. På Apoteket AB finns blanket-

ter där personalen kan kryssa i information angående administrering på minoritetsspråk. Far-

maceuterna menar dock att denna skulle kunna förenklas och uppdateras.  De privata kedjorna 

har inte tagit fram något sådant material. På en avreglerad marknad bör ansvaret för detta 

eventuellt ligga på Läkemedelsverket eller TLV eftersom det annars blir upp till varje apo-

tekskedja att utarbeta informationen som då kommer att se olika ut på olika apotek. Det ligger 

i samhällets intresse att ta fram sådan information eftersom det eventuellt kan spara vårdkost-

nader som uppstår till följd av utebliven medicinering eller felmedicinering. Med det stora 

antalet nyanlända blir det ännu viktigare att ta fram informationsmaterial för att underlätta 

farmaceuternas dagliga arbete och öka kundernas trygghet. Många farmaceuter har idag ett 

annat modersmål, de kan översätta och hjälpa till om det föreligger språkhinder men, det måste 

finnas information att tillgå i tryckt form - med både bilder och text - som farmaceuten lätt kan 

visa och kryssa i vid expediering. Farmaceuterna fick uppskatta hur stor andel av kunderna 
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som inte behärskar språket. På ett och samma apotek uppger farmaceuter helt olika procent-

andelar. Det visar att vår ”tolkning” av omvärlden kan skilja mycket mellan olika individer. 

De flesta bedömer att de som inte förstår svenska fullt ut utgör 1 – 10 % av kunderna, andra 

att andelen är högre (figur 8). Hur stor andelen är beror på apotekets lokalisation men kommer 

sannolikt att öka.  

 

 

5.4 Generikareformen – ”periodens vara” – konsekvenser och behov av  
information 
 

Idag sker cirka 30 miljoner generiska utbyten/år och TLV uppger att två tredjedelar av de 

läkemedel som kan bytas ut också byts mot periodens vara eller dess alternativ (13).  

 

Vid intervjuer och samtal uttrycker farmaceuterna en irritation över periodens vara och utby-

tessystemet, framförallt över de korta perioderna, men också för att det krävs repetitiva för-

klaringar och tidskrävande diskussioner med kunder. De upplever att kunderna många gånger 

blir upprörda och oroade av täta utbyten, även tretton år efter reformens införande. Uppskatt-

ningen av tidsåtgång stöder deras uppfattning. Kunderna är irriterade över att inte få det som 

är utskrivet eller det som de är vana vid, att varan inte finns eller att de måste betala extra för 

att få det läkaren skrivit ut. Täta utbyten kan orsaka sämre följsamhet, särskilt om kunden inte 

litar på farmaceuten eller det läkemedel som denne lämnar ut. Det generiska utbytet har inte 

förståtts eller accepterats av alla kunder. Många kunder har dock vant sig vid utbytet men - 

nya kunder tillkommer.  

 

De svarande saknade länge tryckt information om generikautbytet på svenska och är tydligt 

upprörda/irriterade över att de lämnades med ansvaret för kundinformationen. I den öppna 

frågan om varför de tror att myndigheterna inte såg till att det fanns tillräckligt med informat-

ion skriver de ungefär ”att man utgår från att det löser sig ändå”. Farmaceuterna påtalar bris-

ten på information till allmänheten i flera svar i enkäten vilket de också gjorde i TLV:s enkät-

undersökning 2011 (35). I fråga 9 ger farmaceuterna förslag till hur informationen borde ha 

sett ut när reformen infördes. De anser att det borde ha funnits information både på svenska 

och andra språk vid reformens införande och att denna kunde ha ingått i både radio och TV-

sändningar eller skickats ut som masskorsband till alla hushåll. Det är märkligt att material 

inte togs fram när behovet först påtalades av apoteken och fackliga organisationer. Att tryckt 

information på svenska kom så sent som 2013 (13) måste ses som en allvarlig felbedömning 

som har kostat apotekspersonalen tid och tålamod men eventuellt också har medfört kostnader 

för både apoteken och vården. Det gick elva år efter att generikareformen trädde i kraft tills 

den första informationsinsatsen i form av foldrar från TLV kom. Vid en så stor reform borde 

staten ha avsatt avsevärt mycket mer resurser för informationskampanjer. Genom att inte göra 

det har staten skjutit över ansvaret för implementeringen till farmaceuter och förskrivare. 

 

Nästan hälften av de svarande uppger att det ibland är svårt att förklara generikautbytet, andra 

svarar alltifrån 1-2 ggr/vecka eller flera gånger/ dag (figur 9). Här visar sig återigen två grupper 

av farmaceuter, vissa tycker att det är svårt, andra inte. De flesta uppger dock att de har tid att 
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förklara generikautbytet och att det inte är svårt att formulera sig men, att det är svårt att göra 

det på ett trovärdigt sätt. Hälften av farmaceuterna upplever att det flera gånger/dag är svårt 

att förklara utbytet på ett trovärdigt sätt, andra mer sällan (figur 9, 10).  Skillnaderna kan ligga 

i tolkningen av ordet "trovärdig" eller att vissa är skickligare i att kommunicera än andra. Det 

kan också ha med arbetsbelastning att göra. Alla apotek har inte samma kundtryck och inte 

heller samma kundkrets. Om kön är lång kan den tid som krävs för att förklara utbytet för 

kunden och den påföljande diskussionen bli en stressfaktor.  

 

Drygt en fjärdedel uppger att förtroendet ofta bryts mellan dem och kunderna på grund av 

generikautbytet, något fler att det sker ibland, lika många att det sker sällan (figur 11). Mer än 

hälften upplever ibland, eller ofta, att kunden inte litar på dem, att de inte blir trodda (figur 

13). Lika många (5) som upplever att förtroendet bryts uppger att kunden ofta inte litar på dem. 

De som anser att förtroendet bryts är erfarna farmaceuter vilket kan betyda att de åtnjöt en 

större ”respekt” från kunderna före reformen och/eller att de upplever att kundmötet har för-

ändrats till det sämre. Både svårigheten av förklara på ett trovärdigt sätt, att kunden inte litar 

på dem och egentligen inte accepterar utbytet, kan ha följder för "compliance" men lämnar 

också farmaceuten med en oro för detta. Resultatet överensstämmer med de svar TLV fick vid 

sin enkätundersökning (35) och problemen tycks kvarstå, trots att det gått lång tid sedan refor-

men infördes. Farmaceuterna uppgav även då att de hade kunskap och kunde förklara gene-

rikautbytet men att det är trovärdigheten som sätts på prov.  

 

Merparten av farmaceuterna anser att de skulle vara hjälpta av information kring generikaut-

bytet på andra språk och arbetet med att ta fram ett sådant material pågår på TLV. Det kan 

vara lite motsägelsefullt eftersom farmaceuterna uppger att det är ”sällan” eller bara ”ibland” 

som de har svårt att förklara generikautbytet för de som inte behärskar språket fullt ut (jämför 

figur 13 och 14). Om kunden inte har förstått vad farmaceuten säger kan det leda till oro hos 

både kunden och farmaceuten. Därför är det faktum att så många svarar ”ibland” på fråga 9 

mycket oroande. Framförallt för äldre och multisjuka är det viktigt att känna igen tabletter och 

förpackning för att de ska känna sig trygga och inte ska ta fel medicin. Det har därför framförts 

krav på att patienter över 70 år ska undantas från generikautbyte/periodens vara (38). Om ge-

nerikautbytet och de korta perioderna leder till sämre följsamhet hos patienterna är risken att 

notan för öppen och sluten vård hamnar hos skattebetalarna på grund av felmedicinering eller 

utebliven medicinering.  

 

För att minska belastningen på personalen (och kunderna) kan ett steg i rätt riktning vara en 

förlängning av perioden för "periodens vara" från en månad till två, som nu är på förslag (39). 

Om förskrivaren dessutom förklarar att han godkänner utbyte och vad det innebär vid expedi-

ering av receptet underlättar det farmaceuternas situation. Troligen kommer patienterna att få 

denna information vid förskrivningar i större utsträckning i fortsättningen.  

 

En receptarie efterfrågar märkning (fråga 12) så att man också kan upplysa kunden om till-

verkningsort och ge denne en möjlighet att välja ett dyrare preparat av samma skäl som man 

kan välja andra produkter av etiska skäl. Eftersom priset är det avgörande för ”periodens vara” 
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finns risken att produktionen av lågpristabletter ger miljökonsekvenser för det land där pro-

duktionen sker – att vi, istället för att tillverka substanserna på ett kontrollerat sätt i en ren och 

kvalitetskontrollerad fabrik med små utsläpp i västvärlden - skjuter över ett problem på låglö-

neländer med låga krav på miljö-aspekter och kontroll. I stora drag kan staten tjäna miljarder 

och därmed ge en miljöskuld till andra länder som i värsta fall framkallar sjukdom och ohälsa 

hos de som arbetar i fabrikerna och bor i landet där tillverkningen sker. Miljökonsekvenser 

kommer troligen att beaktas framöver eftersom det tas upp i Läkemedels- och Apoteksutred-

ningen SOU 2012:75 (33). Prispressen kan därutöver leda till direkta oegentligheter och bris-

tande kontroll, i synnerhet när man ofta byter producent och vara. Läkemedelsverket har inga 

möjligheter att kontrollera varje parti av läkemedel. Omfattas läkemedlet av försäkringen om, 

eller när, någon skadas? (33). Samtidigt som kunder uppmuntras att lämna tillbaka överblivna 

läkemedel av miljöskäl och miljöfrågorna är mer aktuella än någonsin, tvingas apoteken kas-

sera ”periodens vara” efter utgångsdatum, om man inte har sålt eller kan returnera eller sälja 

resterande förpackningar. Det är slöseri med resurser, råvaror och energi.  

 

 

5.5 Tidsåtgång och kostnad för expediering av generika 
 

Att det kan ta tid att förklara generikautbytet och komma till ett avslut framgår av de kundsvar 

som farmaceuterna anger som vanliga (se 4.4). Varje fråga eller motargument måste bemötas 

på något sätt och besvaras professionellt. Det tar tid i anspråk. Faktorer som påverkar tiden 

som går åt på grund av utbytet är dels antal mottagna recept, antal receptposter som innehåller 

utbyten samt hur många av dessa som kräver förklaringar eller leder till diskussioner. Efter 

min praktik kan jag konstatera att de problem som farmaceuterna hävdar och ger exempel på 

i fråga 8 verkligen uppstår till följd av täta utbyten, men också att farmaceuterna generellt 

underskattar den tid ett kundmöte tar. Bara att ställa frågan ”Läkaren har kryssat i.. Går det 

bra att byta?” och invänta kundens reaktion tar tid. En tidsstudie skulle därför troligen visa 

samma eller större tidsåtgång. Några minuter går mycket fort. För att upprätta en kundrelation, 

diskutera valet, kontrollera lagerstatus och kompatibilitet mot utskrivet preparat, komma till 

avslut m.m krävs mer tid än man är medveten om.  

 

Även om kunden är van vid byten och snabbt accepterar ett sådant tar det lite extra tid. Om 

kunden inte är van, eller på dåligt humör, kan det bli diskussioner om både högkostnadsskydd, 

och val av läkemedel. En kund har ofta flera poster på samma recept som kan bytas ut och i 

enkla fall räcker det med att frågan" går det bra att byta?" ställs en enda gång, men - kompati-

bilitet mot recept måste ofta kontrolleras för varje enskilt läkemedel som byts ut (t.ex delbar-

het) vilket tar tid. I fråga 13 uppskattar farmaceuterna den tid det tar när kunden är accepte-

rande och godtar bytet (”enkla fall”) och därefter hur lång tid det kan ta när kunden inte 

accepterar bytet rakt av och det uppstår diskussion, missnöje och eventuellt konflikt (”svåra 

fall”). Syftet var att få fram en ungefärlig tid för ett enkelt och ett svårt kundfall, men här borde 

frågan begränsats till att gälla en receptpost för att undvika missförstånd. Efter samtal med 

farmaceuter och det som de ibland själva fyller i, framgår det dock att de flesta tolkar frågan 

som en ordinär receptpost som är föremål för generikautbyte och tiden som det tar i medeltal.  

Figur 17 kan ge stöd för det antagandet. Svaren varierar mellan farmaceuterna så att man dels 
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kan ana olika effektivitetsgrad, dels olika tidsuppfattning men, klart är att nästan alla uppskat-

tar ett svårt fall som mer tidskrävande än en ordinär expediering av ett recept innehållande 2–

3 receptposter.  

 

En expediering av en receptpost utan generikautbyte uppskattas i medeltal ta cirka 1.44 minu-

ter (beräknat på 2,5 poster, se 4.5) baserat på svaren i fråga 2 där farmaceuterna uppskattar den 

tid en expediering av ett recept med 2–3 receptposter som inte är föremål för generikautbyte 

tar. Ett ”enkelt” fall uppskattas, i medeltal, ta ungefär lika lång tid och jämställs därför med en 

receptpost utan utbyte. Tidsdifferensen mellan ”svåra” och ”enkla” fall är som medelvärde 

cirka 5,9 min (se figur 17). Vid beräkningen av tidsåtgången vid generikautbyte exkluderades 

Farmaceut 24 eftersom avvikelsen är stor gentemot de andra svarande.  

 

Resultatet, såväl som använda värden, kan diskuteras men indikerar att det är relativt mycket 

tid som går åt vid ett kundmöte med generiskt utbyte. Cirka 1,5 timmar per dag (15 × 5.9 

minuter) ägnas av personalen på ett medelstort/stort apotek åt till att förklara och diskutera 

generiskt utbyte. Ju mindre tid som krävs för att expediera recept, desto färre farmaceuter krävs 

vid receptdisken. För ett apotek där antal generikautbyten som leder till diskussion är ≥ 15/ 

dag blir kostnaden, lågt räknat, ca 94 000 kronor/år. Merkostnaden för alla öppenvårdsapotek 

i Sverige, baserat på beräkningen ovan, blir cirka 122 miljoner kronor/år. För varje utbytt re-

ceptpost får apoteken 10 kronor vilket på ett större apotek innebär en betydande inkomst som 

väl täcker farmaceuttiden vid expediering. Sammantaget kan det dock bli fråga om en förlust 

eftersom tid för expediering inte är all mertid som åtgår för att underhålla systemet. Lagerfö-

ring av generiska preparat/periodens varor utgör en stor del som inte har beaktats.  

 

 

5.6 Metodkritik/kommentarer till den använda metoden 
 

Av 60 enkäter som delats ut till 14 olika apotek kom endast 24 tillbaka. Materialet är litet och 

svarsfrekvensen bara 40 %, några säkra slutsatser går därför inte att dra. Apoteken har olika 

storlek och läge, olika ägare och kundkrets, och med ett litet antal svarande blir det svårt att 

dra några allmängiltiga slutsatser. De förhållanden som gäller för vissa farmaceuter gäller inte 

för andra vilket avspeglas i svaren. För att få mer jämförbara resultat borde enkäten ha delats 

ut till relativt homogena apotek och behandlat en problemställning i taget, t.ex kundmöte vid 

generikautbyte. 

 

Bristen på anonymitet har påverkat antal svar negativt. Eftersom chefen på vissa apotek sam-

lade in enkäterna för att posta dem, kan farmaceuter som har sagt sig vilja svara, tvekat och 

avstått av rädsla för att avslöjas med kritik rörande arbetsplatsen. En viss tveksamhet har kun-

nat skönjas även hos apotek som helhet. Vissa apotek avstod aktivt från att svara vilket kan 

bero på att det rör känsliga frågor som orsaker till stress eller kritik mot myndighet. För att få 

fler att delta krävs troligen att man delar ut enkäter personligen och motiverar de svarande 

genom sitt eget engagemang. De som efter ett samtal har fått enkäten i handen har också lämnat 

in. Även en enkät som skickas ut via nätet kan ha brister vad gäller anonymitet och riskerar att 



36 
 

fallera om de svarande inte känner sig motiverade eller kan tvingas till ifyllnad via en organi-

sation eller myndighet. Möjligheterna att skicka ut och ta in svar via nätet är som distansstu-

dent små. Datorkapacitet, god uppkoppling och kontaktyta saknas. 

 

Utformning och formulering av frågeställningar ger generellt problem i enkäter. Den svarande 

tolkar värdeladdade ord, och frågor, utifrån den egna referensramen. Endast med ett större 

antal svarande kan ”allmänna” åsikter framgå tydligt. Eftersom svaren bygger på självskatt-

ning kan de svarande överdriva det som är dåligt, överskatta eller underskatta sin förmåga. 

Svaren kan dessutom vara en missnöjesyttring och endast de som känner behov av att uttrycka 

åsikter tar sig tid att svara. De som är nöjda med arbetssituationen eller rädda för att uttala sig, 

fyller inte i. 

 

När det gäller arbetssituation och yrkesrollens förändring är metoden fullt användbar men en-

käten visade sig ha brister vad gäller frågornas konstruktion (se 5.1). Vissa frågor har lämnat 

alltför stort tolkningsutrymme och några frågor borde ha begränsats vad gäller antal svars-

alternativ. Med så få deltagare blir svaren utspridda och visar ibland bara skillnader mellan 

olika individer. Intervjuer och öppna frågor ger mer information men är svåra att samman-

ställa. Frågor med svarsalternativ kräver fler svarande för att ge ett säkert utfall.  

 

När det gäller frågan om tidsåtgång har metoden brister men kan fungera med väl utformade 

frågor och tillräckligt många svarande. En regelrätt tidsstudie eller en mer direkt jämförelse 

av t.ex bokföring från tiden "före" och "efter" reformen hade kunnat vara ett alternativ. Resul-

tatet kan dock väcka intresse för frågan.  Även i denna del av enkäten brister frågorna i for-

mulering (se 5.5). Vad som uppfattas som ett enkelt eller svårt/problematiskt fall är individu-

ellt. Det ”svåra” fallet behöver bara innebära att farmaceuten måste förklara generikareformen 

och diskutera kundens valmöjligheter för att det ska ta extra tid. En ”skattning” av hur mycket 

tid som åtgår är osäker. Vi uppfattar tid olika (om vi inte mäter den) och det kan bero på både 

omgivning och dagsform. Eftersom enkäten har svagheter görs kostnadsberäkningen med 

”lägsta” antagande vad gäller t. ex lön och antal poster som byts ut och som föranleder förkla-

ringar/diskussioner. Beräkningen bygger dessutom på flera antaganden och variabla faktorer - 

t.ex. det faktum att olika apotek har olika öppettider och antal arbetsdagar (se 5.6). Det innebär 

att tidsåtgång och kostnad för apoteken mycket väl kan vara 2–4 ggr så hög. 

 

 

5.7 Vad bör undersökas i framtiden? Finns det något att följa upp?  
 

Med få deltagande kan studien ändå identifiera områden för fortsatta undersökningar. Allt 

material har av tidsbrist inte utvärderats, så har t.ex apotekens lokalisation inte korrelerats mot 

andelen farmaceuter som upplevt hot eller aggressivitet. Hur ser hotbilden ut? Vilka apotek är 

mest utsatta? Hur ofta leder just generikautbytet till aggressivitet från kundernas sida? Är det 

likadant för alla farmaceuter och om inte – vad skiljer dem åt? Små apotek med långa öppet-

tider är ibland dåligt bemannade på kvällstid och risken för hot och rån ökar. Finns det någon 

signifikant skillnad mellan äldre och yngre farmaceuters arbetssituation?  För att undersöka 

stressfaktorer bör man jämföra homogena apotek. Kundkrets och kundtryck är olika.  
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Huruvida det förändrade/breddade sortimentet och generikautbytet undergräver kundernas för-

troende för farmaceuterna bör undersökas. Om generikautbytet leder till ökade kostnader inom 

öppen och sluten vård bör undersökas och om bristen på information kan avhjälpas och under-

lätta farmaceuternas arbete. Det framgår att det finns ett behov av information kring admini-

strering av läkemedel på andra språk. Det är ett arbete som snarast borde påbörjas.  

 

En ny och omfattande studie av tidsåtgång för hantering och expediering av generikautbyte 

skulle kunna ske genom observationer och regelrätta tidsstudier. Enklast sker möjligen en så-

dan studie genom att jämföra ett apotek - som inte genomgått några andra radikala förändringar 

- "före" och "efter" reformen beträffande bemanning och antal recept som hanterats under en 

tidsperiod.  

 

Även om arbetet inte har rört övriga konsekvenser av utbytessystemet såsom miljöproblem i 

andra länder eller kassation så har farmaceuterna uttryckt en "oro" för detta och påtalar att det 

saknas ”ursprungsmärkning” och konsekvensbeskrivningar av produktionen i låglöneländer. 

Detta är också områden som borde granskas och dokumenteras.  

 

 

6. SLUTSATS 
 
 

Apoteksbranschen har genomgått två stora förändringar sedan år 2002. Först generikarefor-

men med en ny myndighet och ett nytt regelverk kring hur läkemedelsutbyten ska ske för att 

ingå i kundens högkostnadsskydd. Därefter kom avregleringen med fler privata aktörer och ett 

ökat antal apotek (dock inte i glesbygden eller på mindre tätorter) vilket ökade farmaceuternas 

mobilitet. Förändringarna som farmaceuterna upplever kopplade till avregleringen är ett allt 

större fokus på vinst, utökade öppettider, reklam och ett breddat sortiment. De befarar att yr-

kesrollen går mot försäljare. Samtidigt som allt fler apotek konkurrerar om kunder och vinster, 

konkurrerar de också om personal vilket har bidragit till en större rörlighet på arbetsmarknaden 

och högre löner. Omställningen från ett statligt monopol med ett gemensamt utbud, en huvud-

organisation och homogena personalgrupper kan vara svår för de farmaceuter som har upplevt 

monopolets fördelar. Från att ha varit anställda i en statligt reglerad och relativt enhetlig verk-

samhet är de nu utspridda på fler och olika enheter med olika förutsättningar och under kon-

kurrens. Förändringen av sortiment, ägare och verksamhet tar tid att acceptera. Privatisering 

av statlig egendom är ytterst en politisk fråga - nyttan av privatiseringar ifrågasätts och ses inte 

med blida ögon av alla - vilket också bidrar till kritik från olika håll. 

 

Den stress som farmaceuterna upplever (se 4.1) förefaller bero på underbemanning vilket 

eventuellt kan härröras till ett större fokus på vinst. Mellan år 1998 och 2012 ökade både öp-

pettider och antalet apotek men antalet personer som var sysselsatta inom branschen var kon-

stant. Detta bör ha medfört fler arbetstimmar på obekväm arbetstid. När det gäller systemet för 

generikautbyte menar farmaceuterna att de läkemedel som TLV utser månadsvis, försvårar 

hanteringen av lager, orsakar merarbete, ändrar kundsamtalets karaktär och orsakar irritation, 

missnöje och oro hos både kunder och personal. De flesta kunder accepterar generikautbytet, 
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men inte alla. Mer än hälften av de som besvarade enkäten uppgav att de har upplevt hot och 

aggressivitet från kunder i samband med generikautbyte. Farmaceuterna pekar ut bristen på 

initial information till allmänheten (se 4.4) som en av orsakerna till deras försämrade arbetssi-

tuation. Länge saknades tryckt information och på andra språk har det inte funnits alls. Myn-

digheten/staten borde ha informerat allmänheten väl innan reformen infördes, genom att inte 

göra det har de skjutit över ansvaret för implementeringen på apotekspersonalen. Farmaceu-

terna uttrycker ett behov av översatt information (se 4.3) - ett arbete som TLV har påbörjat, 

men som farmaceuterna menar kommer för sent.  

 

Farmaceuterna anser att de kan förklara utbytet för kunden (se 4.4) och det är oftast inte fråga 

om tidsbrist, problemet är snarare systemets konstruktion. Diskussionen med kunden gäller 

pris och vad som är tillgängligt inom högkostnadsskyddet för den aktuella månaden och har 

en negativ inverkan på kundrelationen. Det sänker trovärdigheten, förändrar yrkesrollen och 

på sikt professionens status. Farmaceuternas yrkesroll kan försämras så mycket att yrket inte 

längre är attraktivt vilket leder till rekryteringsproblem. Farmaceuterna uppger att en orsak till 

svårigheterna att förklara och försvara generikautbytet, samt oron för sämre ”compliance”, 

bottnar i de korta försäljningsperioderna för periodens vara. Kunden litar inte alltid på farma-

ceuten, har inte förstått reformen och lägger skulden för oönskade utbyten på apoteket.  

 

Enligt farmaceuterna tar en expediering av en receptpost utan generikautbyte ca 1.4 minuter 

medan en receptpost med generikautbyte där kunden inte accepterar utbytet eller betalning av 

mellanskillnaden (”svåra fall”, se figur 17) tar över 7 minuter att expediera. Den extra tid som 

åtgår utgör en kostnad för apoteket. Ju längre tid expedieringen av recept tar, desto fler farma-

ceuter behövs vid receptdisken för att hålla nere både väntetider och stressnivåer om andra 

nödvändiga uppgifter inte ska åsidosättas eller utföras på övertid. På ett apotek som genomför 

> 75 utbyten/dag går, enligt beräkningen, ca 1.5 hr/dag av farmaceuternas tid åt till att förklara 

och diskutera utbytet med kunder som motsätter sig detta eller inte förstår systemet.  

 

Beräkningen av kostnaden för den extra arbetstid som åtgår vid expediering av ”svåra fall” 

vilar på flera antaganden och variabla faktorer t.ex lön och antal utbyten/dag (se 4.5 och 5.5). 

Lågt räknat uppgår kostnaden till ca 94 000 kronor/år för ett apotek där antal generikautbyten 

som leder till diskussion är ≥ 15/ dag. För Sveriges 1300 apotek uppgår kostnaden till lägst 

120 miljoner kronor/år. Denna kostnad kan dock vara två-fyra gånger högre då beräkningen 

bygger på låg lön och antar att endast 20 % av alla recept med utbyten resulterar i diskussioner, 

samt att arbetstid för lagerföring och inköp av periodens varor inte inräknat är inräknat. ”Tian” 

som apoteken får för varje utbytt läkemedel täcker kostnaderna för den extra tid som åtgår vid 

kundmöten. 

 

Systemet med ”periodens vara” sparar enligt TLV staten 3–4 miljarder/år (13) men genererar 

ökade totalkostnader för apoteken. Därutöver, finns risker för ökade kostnader för öppen och 

sluten vård, om det bidrar till sämre ”compliance” eller felmedicinering (37, 38). Utbyten, med 

lägsta pris som enda ledstjärna, kan orsaka försämrad livskvalitet för äldre, multisjuka patien-

ter och därutöver bidra till miljöbelastning och hälsoproblem i andra länder (33).   
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BILAGOR 
Bilaga 1. Expeditioner 

 

Antal receptexpeditioner (läkemedel) per kvartal, exklusive dosdispensering och veterinär förskrivning 

Förmånstyp Utbytbarhet 

(expedierat 

läkemedel) 

Försäljningstillstånd 

(expedierat läke-

medel) 

Byte utfört 2013- 

KV1 

2013- 

KV2 

2013- 

KV3 

2013- 

KV4 

2014- 

KV1 

Inom förmånen Bytesgrupp Generika Byte ej utfört 2 113 505 2 103 657 2 058 448 2 030 941 2 050 717 

Inom förmånen Bytesgrupp Generika Byte utfört 5 305 821 5 554 836 5 410 469 5 667 940 5 638 676 

Inom förmånen Bytesgrupp Original Byte ej utfört 3 148 518 3 174 311 2 885 361 2 903 281 2 956 184 

Inom förmånen Bytesgrupp Original Byte utfört 828 659 794 513 724 567 739 486 821 309 

Inom förmånen Bytesgrupp Original, generika Byte ej utfört 2 482 1 985 1 665 1 399 964 

Inom förmånen Bytesgrupp Original, generika Byte utfört 372 365 425 376 160 

Inom förmånen Bytesgrupp Parallellhandel Byte ej utfört 172 808 185 506 171 250 181 596 163 558 

Inom förmånen Bytesgrupp Parallellhandel Byte utfört 1 075 299 1 116 177 1 047 672 1 114 154 1 036 664 

Inom förmånen Ej bytesgrupp Beredningar Byte ej utfört 11 675 11 795 11 847 12 310 12 443 

Inom förmånen Ej bytesgrupp Beredningar Byte utfört 1 034 1 086 1 049 1 086 1 143 

Inom förmånen Ej bytesgrupp Generika Byte ej utfört 1 062 117 1 102 831 1 014 488 1 093 502 1 122 447 

Inom förmånen Ej bytesgrupp Generika Byte utfört 169 877 192 259 155 736 142 821 132 413 

Inom förmånen Ej bytesgrupp Original Byte ej utfört 2 803 271 2 818 685 2 727 848 2 895 396 2 918 817 

Inom förmånen Ej bytesgrupp Original Byte utfört 157 147 156 897 144 621 147 559 143 730 

Inom förmånen Ej bytesgrupp Original, generika Byte ej utfört 6 978 6 274 7 846 6 300 7 117 

Inom förmånen Ej bytesgrupp Original, generika Byte utfört 202 203 214 326 226 

Inom förmånen Ej bytesgrupp Parallellhandel Byte ej utfört 2 002 1 870 1 790 2 023 985 

Inom förmånen Ej bytesgrupp Parallellhandel Byte utfört 11 929 29 526 21 925 17 384 1 678 

Inom förmånen Ej bytesgrupp Lagerberedningar Byte ej utfört 93 470 89 536 82 724 87 156 83 537 

Inom förmånen Ej bytesgrupp Lagerberedningar Byte utfört 1 693 1 457 1 452 1 358 1 644 

Inom förmånen Ej bytesgrupp Licensläkemedel Byte ej utfört 33 143 32 623 28 682 26 834 27 038 

Inom förmånen Ej bytesgrupp Licensläkemedel Byte utfört 1 722 1 618 1 337 855 473 

Utom förmånen Bytesgrupp Generika Alla expeditioner 85 355 90 439 94 191 103 835 160 237 

Utom förmånen Bytesgrupp Original Alla expeditioner 96 538 96 133 101 389 213 616 255 658 

Utom förmånen Bytesgrupp Original, generika Alla expeditioner 443 283 438 245 436 693 430 874 398 432 

Utom förmånen Bytesgrupp Parallellhandel Alla expeditioner 67 023 65 855 56 541 138 740 120 017 

Utom förmånen Ej bytesgrupp Beredningar Alla expeditioner 156 154 195 178 249 

Utom förmånen Ej bytesgrupp Generika Alla expeditioner 29 659 28 897 26 530 28 321 33 796 

Utom förmånen Ej bytesgrupp Original Alla expeditioner 77 802 86 335 80 603 96 786 106 284 

Utom förmånen Ej bytesgrupp Original, generika Alla expeditioner 531 436 372 262 309 588 424 290 441 418 

Utom förmånen Ej bytesgrupp Parallellhandel Alla expeditioner 644 479 302 231 74 

Utom förmånen Ej bytesgrupp Lagerberedningar Alla expeditioner 10 222 5 717 4 147 5 054 4 802 

Utom förmånen Ej bytesgrupp Licensläkemedel Alla expeditioner 337 342 313 263 213 

Utom förmånen Ej bytesgrupp Naturläkemedel Alla expeditioner 138 118 96 83 71 

Utom förmånen Ej bytesgrupp TVBL Alla expeditioner 53 38 38 39 28 

Utom förmånen Ej bytesgrupp VBL Alla expeditioner 1 135 1 102 1 074 1 257 1 292 

Utom förmånen Ej bytesgrupp VUM Alla expeditioner 122 132 172 177 197 
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Bilaga 2. Enkät 

Hur ser ditt apotek ut? 

Enmansapotek  Större apotek 

Antal anställda:  2–5 5–10 >10 

Landsort  Stad 

Förort   Centralt 

Privat   Apotekskedja:  (frivilligt att uppge) 

Antal kunder en ”normal” dag:  <100 <250 250–500 >500 

Man  Kvinna 

1. Hur länge har du arbetat som farmaceut/apotekare? 

<5 år 5–10 år >10 år 

Om du har arbetat mer än tio år – vad upplever du som den största förändringen i din yrkesroll 

under denna tid? 

 

2. Hur lång tid uppskattar du att det tar att expediera en genomsnittlig kund, vars re-

cept i snitt innehåller 2–3 poster, och som inte är föremål för generikautbyte? 

 

1   5  10    minuter 

(Sätt ett kryss på linjen där du uppskattar den genomsnittliga tiden ) 

3. Har det på din arbetsplats uttryckts en önskan, eller ett krav, om hur lång tid en  

expediering ”maximalt” får ta per kund? 

Ja   Nej   Kravet finns underförstått 

4. Hur ofta upplever du obehag och/eller stress som påverkar dig negativt på  

din arbetsplats? 

Aldrig  1–2 ggr/månad   1–2 ggr/vecka  1–2 ggr/dag   

Annat intervall:            

Orsak (om du känner till denna.)  
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5. Hur stor procentandel (genomsnittligt) av de kunder som du expedierar under en dag  

behärskar inte språket fullt ut? 

<1 %  1–10 %  10–25 % >25 %  50 %  >50 % 

6. Hur ofta upplever du att du har svårt att förklara generikautbytet på ett trovärdigt sätt för  

svensktalande kunder? 

Aldrig  1–2 gånger/månad  1–2 gånger/vecka 

1–2 gånger/dag  1 gång/timme 

Annat intervall:          

7. Händer det att kundmötet resulterar i konflikt, aggressivt eller otrevligt bemötande? 

Sällan  1–2 ggr/vecka  1–2 ggr/dag  1–2 ggr/timme  Aldrig 

8. Om du skulle plocka ut ett vanligt kundsvar när denne inte får det läkemedel som står på receptet 

utan att betala mellanskillnaden eller om läkemedlet inte finns att tillgå – vad skulle det vara? 

 

 

9. Hur ofta upplever du att du inte kan förklara generikautbytet tillfredsställande för de kunder  

som inte behärskar svenska fullt ut? 

Aldrig  Sällan  Ibland  1–2 ggr/vecka  1–2 ggr/dag 1–2 ggr/tim 

Annat intervall: _________________________________________________ 

10. Tycker du att det är problematiskt att formulera dig angående generikautbytet så att kunden inte 

förstår dig/det av den anledningen? 

Ibland  Ja  Nej  Oftast inte  Aldrig 

11.  Upplever du att förtroendet mellan dig och kunden bryts p.g.a generikautbyte? 

Någon enstaka gång  Ibland  Sällan  Ofta  Aldrig 

12. Upplever du att kunden inte litar på dig och det du säger? 

Ibland  Sälla  Ofta  Aldrig 

Du får gärna utveckla dina tankar kring detta, t.ex tänkbar orsak! 
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13. Hur lång tid skulle du uppskatta att det tar att förklara generikautbytet, fram till dess att kun-

den har bestämt sig för att köpa ett visst läkemedel generellt? 

1______________5______________10 minuter  

(sätt ett kryss på linjen där du uppskattar den genomsnittliga tiden) 

Om du tänker dig de enklaste fallen – hur lång tid tar det då i anspråk? 

1______________5______________10 minuter 

I de mest problematiska fallen? 

1______________5______________10 minuter 

14. Händer det att du känner dig stressad/otålig för att du saknar den tid som krävs för att förklara  

generikabyte eller ”periodens vara”? 

Sällan  Aldrig  Ofta 

15. Händer det att du är arg och upprörd när du kommer hem över något kundrelaterat? 

Sällan  Aldrig  Ofta 

16. Har du upplevt hot eller aggressivt beteende vid något tillfälle under det sista året? 

Ja  Nej 

Har du upplevt hot eller aggressivt bemötande i samband med generikautbyte? 

Ja  Nej 

17. Om du skulle få tillgång till översättningar som förklarar både generikautbyte och administre-

ring av läkemedel, vilka språk anser du att det finns störst behov av? 

Tyska Arabiska Albanska Finska Serbiska Franska 

Somaliska Persiska Kroatiska Ryska Danska Polska 

Spanska Engelska Annat språk: _________________________________ 

18. Tror du att en kort information om generikautbyte på andra språk skulle underlätta ditt arbete? 

Ja  Kanske  Nej  Inte särskilt mycket 

Reformen ägde rum 2002 då Läkemedelsförmånsnämnden bildades. Myndigheten bytte namn till TLV den 

1 september 2009. Samma år avreglerades apoteksmarknaden och 2011 gjorde TLV en översyn av regel-

verket kring generikautbytet och läkemedels-subventioner, vad tror du är orsaken till att det fortfarande saknas 

information till allmänheten, både på svenska och andra språk? 
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19. Har du andra tankar kring hur informationen skulle kunna delges kunderna så att du inte behö-

ver lägga tid på det? (Fritt fram för förslag!) 

 

20. Tror du att du skulle vara hjälpt av ett enkelt informationsblad kring läkemedlets administre-

ring på olika språk där du snabbt kan kryssa i det som gäller för patienten? Ett blad som samti-

digt innehåller flera språk, sida vid sida! 

Ja  Finns redan  Kanske  Nej  Inte särskilt mycket 

21. Vad anser du bör finnas med på en sådan ”kryss”-blankett? 

Exempel 

Antal tabletter/dag 

Tidsintervall 

Biverkningar (de vanligaste) 

Indikation 

Administreringssätt 

Förvaring 

Antal dagar 

Interaktioner 

 

Fyll gärna i med fler viktiga förslag här nedan! 

 

 

Tack för din medverkan! Jag kommer nu att sammanställa de synpunkter som framkommit för att lyfta 

fram de utmaningar och förändringar som receptarier ställts inför i.o.m reformen samt göra en enkel blan-

kett där man kan kryssa i administrering och viktig information till kunder som inte berhärskar språket. 

 

Jag kommer också göra ett försök att uppskatta den tid som åtgår för att förklara varför kunden inte alltid 

kan få det läkemedel som läkaren har skrivit ut inom högkostnadsskyddet. 

 

TLV håller på att ta fram informationsblad angående generikautbyte på olika språk. 
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