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Till Förbundsstyrelsen
Förslag till remissvar Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte - Rapport
från Läkemedelsverket
Förbundet har tagit del av remissen, och har en del synpunkter som bifogas. Vi har inte tagit ställning
till om generisk förskrivning ska införas eller inte, utan valt att fokusera på vilka konsekvenser ett
eventuellt införande skulle få för människor med allergi och/eller annan överkänslighet.
Generisk förskrivning tolkas i uppdraget som att förskrivaren i stället för ett produktnamn använder
sig av det generiska namnet vid förskrivningen, dvs. substansnamnet och överlåter till farmaceuten
att välja vilken produkt som patienten får expedierad. Generiskt utbyte innebär förenklat att ett
förskrivet läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen ska bytas ut på apoteket mot det billigaste
likvärdiga läkemedlet som finns tillgängligt. För att öka priskonkurrensen på läkemedelsmarknaden
och därmed hålla kostnaderna för läkemedel nere introducerades systemet med periodens vara.
Periodens varor är de generiskt utbytbara läkemedel som är marknadens billigaste och som apoteken
ska erbjuda vid ett utbyte.
Förslag till beslut:
Kansliet föreslår förbundsstyrelsen att godkänna remissvaret.
Eva-Maria Dufva
Ombudsman
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Synpunkter på ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte” Rapport från Läkemedelsverket
Om förslaget med generisk förskrivning skulle bli verklighet ser vi att det skulle bli problem för de
grupper Astma- och Allergiförbundet företräder, människor med astma, allergi eller annan
överkänslighet. Vi har tagit del av rapporten och vill lämna följande synpunkter:
Personer med allergier eller överkänslighet (t.ex. allergi mot färg- eller fyllnadsämnen) kan redan
idag utsättas för onödig exponering om förskrivaren glömmer att markera den ruta på receptet som
indikerar att utbyte inte få ske. Det kan också hända om föreskrivaren eller patienten inte tänker på
att kontrollera vilka tillsatser som ingår i de olika generiska läkemedlen.
Om generisk förskrivning skulle bli verklighet är det av oerhört viktigt att förskrivaren har möjlighet
att förskriva en bestämd produkt i de fall då ett felaktigt val av produkt kan leda till allergiska
reaktioner och/eller överkänslighetsreaktioner. Lika viktigt är det att farmaceuten har möjlighet att
agera på apoteket, det som idag sker genom att farmaceuten kan motsätta sig ett utbyte. Hänsyn
måste tas till enstaka patienters personliga egenskaper och behov.
Generiskt utbyte av läkemedel är redan idag ett problem för stora patientgrupper. Främst drabbas
personer som behöver känna igen både förpackning, färg och form på sitt läkemedel för att ta det vid
rätt tillfälle och i rätt dos. Att läkemedel byts ut påverkar också människor omkring den som
föreskrivits det. Ett exempel är elever i skolan som har behov av läkemedel under skoldagen.
Elevernas vårdnadshavare upprättar akutplaner eller handlingsplaner där läkemedlen skrivs in med
namn, vid vilka symtom det ska tas och i vilken dos. Vid varje utbyte av läkemedel behöver en ny
handlingsplan upprättas.
Man inte kan förvänta sig att pedagogisk personal ska hålla sig uppdaterade om verksamt ämne i de
olika läkemedlen. Generisk förskrivning kommer att få negativa konsekvenser för elever med allergi
och överkänslighet, vårdnadshavare och skolpersonal.
Vi har tidigare påpekat att utbyte kan innebära att patienten får ett läkemedel som inte omfattas av
läkemedelsförsäkringen. Många av förbundets medlemmar har allergi och överkänslighet som gör att
de är extra känsliga för just tillsatser i olika former, t.ex färg och fyllnadsmedel, som bland annat kan
finnas i läkemedel. Alla apotek anslutna till Sveriges Apoteksförening ingick i mars 2013 en
branschöverenskommelse som innebär att de avstår från att ingå avtal med parallellimportörer av
läkemedel som inte är med i den svenska Läkemedelsförsäkringen. Oklart hur det har fungerat.
Att man kan riskera att få ett läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförsäkringen ser vi som
extra allvarligt. Det är naturligtvis allvarligt för alla konsumenter, men särskilt för den som är känslig
för tillsatser i olika former.
Vänliga hälsningar
Maritha Sedvallson
Förbundsordförande

