Underlag till regioner – förslag till notiser och artikel
Här nedan följer tre texter om informationsmaterialet om det generiska utbytet. Texterna är förslag
till notiser och artikel för att underlätta för dig som vill skriva om det i egna kanaler.
Notis
Informationsmaterial om det generiska utbytet

TLV och Läkemedelsverket har tagit fram informationsmaterial i flera delar om det
generiska utbytet som förskrivare och apotekspersonal kan använda i mötet med
patienten.
En del av materialet är kortfattat och ger svar på de vanligaste frågorna. En annan är mer
djupgående och uppbyggt som ett kunskapsunderlag.
Materialet är framtaget i samråd med bland andra regionerna, Svenska Läkaresällskapet,
Sveriges Apoteksförening, apoteksaktörer och pensionärs- och patientorganisationer. Det får
användas fritt, att länka till, trycka eller skriva ut.
Du hittar det på www.lakemedelsverket.se/utbyte och på www.tlv.se.
Längre notis
Informationsmaterial om det generiska utbytet

TLV och Läkemedelsverket har tagit fram informationsmaterial i flera delar om det
generiska utbytet som förskrivare och apotekspersonal kan använda i mötet med
patienten.
Materialet syftar till att ge information om det generiska utbytet samt underlätta och stödja
dialogen med patienten om bytet.
Både kortfattad och djupgående information
En del av materialet är kortfattat och ger svar på de vanligaste frågorna. En annan är mer
djupgående och uppbyggt som ett kunskapsunderlag.
Kunskapsunderlaget är avsett att ge förskrivaren en god överblick över frågorna kring det
generiska utbytet och de roller som förskrivaren, farmaceuten, Läkemedelsverket och TLV
har.
Materialet bygger på aktuella författningar och vägledningar, forskningsresultat, andra studier
och rapporter samt underlag från Läkemedelsupplysningen.
Framtaget i samråd med berörda
Materialet är framtaget i samråd med regionerna, Svenska läkaresällskapet,
patientorganisationer, pensionärsföreningar, apoteksaktörer, Apotekarsocieteten genom
Läkemedelsakademin och Sveriges Apoteksförening.
Det får användas fritt, att länka till, trycka eller skriva ut.

Du hittar det på www.lakemedelsverket.se/utbyte och på www.tlv.se.
Artikel
Informationsmaterial om det generiska utbytet

TLV och Läkemedelsverket har tagit fram informationsmaterial i flera delar om det
generiska utbytet som förskrivare och apotekspersonal kan använda i mötet med
patienten.
Det generiska utbytet ger samhället kostnadsbesparingar på flera miljarder kronor varje år.
Samtidigt kan det leda till osäkerhet hos patienten, med risk för minskad följsamhet till
läkemedelsbehandlingen.
-

Information från förskrivaren om det generiska bytet kan spela stor roll för att
patienten ska känna sig trygg med utbytet. En kort information från förskrivaren
förbereder patienten på bytet på apoteket. Det är en av anledningarna till att vi två
myndigheter har tagit fram det här materialet, säger Inger Erlandsson, chef för
Apoteksavdelningen på TLV och Catarina Bernet, samordnare utbytbarhet på
Läkemedelsverket.

Materialet syftar till att underlätta och stödja dialogen med patienten om bytet och att beskriva
processen kring det generiska utbytet, bland annat hur Läkemedelsverkets utbytesbedömning
går till.
Både kortfattad och djupgående information
En del av materialet är kortfattat och ger svar på de vanligaste frågorna. En annan är mer
djupgående och uppbyggt som ett kunskapsunderlag.
Förhoppningen är att när materialet används av såväl förskrivare som apotekspersonal skapar
de tillsammans en trygghet för patienten kring bytet genom att patienten får information i alla
led genom hela vårdkedjan.
Informationsmaterialet utgörs av
•
•
•
•

En folder till patienter, att användas vid mötet med patienterna, för förskrivare
och apotekspersonal
Kunskapsunderlag om det generiska utbytet, dels ett för förskrivare, dels ett för
apotekspersonal
Faktablad om det generiska utbytet, dels ett för förskrivare, dels ett för
apotekspersonal
En affisch som riktar sig till patienter, för vårdcentraler, apotek eller dylikt

Materialet bygger på aktuella författningar och vägledningar, forskningsresultat, andra studier
och rapporter samt underlag från Läkemedelsupplysningen.
Framtaget i samråd med berörda
Informationsmaterialet är framtaget i samråd med regionerna, Svenska läkaresällskapet,

patientorganisationer, pensionärsföreningar, apoteksaktörer, Apotekarsocieteten genom
Läkemedelsakademin, Sveriges Apoteksförening.
Det får användas fritt, att länka till, trycka eller skriva ut.
Du hittar det på www.lakemedelsverket.se/utbyte och på www.tlv.se.

