
Informationsmaterial  
i flera delar 
om det generiska utbytet 
 
För mer kunskap  
och till mötet med patienten 



Det generiska utbytet kan ge upphov till frågor 

Varför byter man 
ut mitt läkemedel 

på apoteket? 



Det generiska utbytet  
frigör miljardbelopp varje år 

Det generiska utbytet leder till priskonkurrens och prispress på utbytbara 
läkemedel. 
 
Om vi betalade samma pris idag som när läkemedlen saknade generisk 
konkurrens, skulle kostnaden vara 8 miljarder högre per år. 
 
Exempel på vad hälso- och sjukvård i Sveriges kostade 2011: 
2 miljarder: drift av 68 vårdcentraler 
2 miljarder: all barnhälsovård 
4 miljarder: alla ambulans- och sjuktransporter 
 
 
SKL 2011: Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling. 
 
 
 



Det generiska utbytets utmaningar 

Patienter ser positivt på de besparingar som det generiska utbytet ger. 
 
Patienter  uppger också att det kan ge upphov till behov av mer information, 
oro, osäkerhet och förvirring. 
 
 



Information skapar en trygg situation för patienten 

Förskrivare och farmaceuter har nyckelroller för att skapa förutsättningar för 
ett tryggt och patientsäkert generiskt utbyte. 
 
Forskning visar att information om bytet från farmaceut och läkare: 
 

•  Gör att patienten känner sig tryggare med bytet 
•  Påverkar patientens användning av generiska läkemedel 
•  Påverkar patientens tilltro och inställning till generiska läkemedel 
 
 
 



Information genom hela vårdkedjan 

Med en god dialog med samstämmig information 
om bytet genom hela vårdkedjan går det att 
förebygga oro, missförstånd och oklarheter kring 
det generiska utbytet. 
 
 
Med materialet om det generiska utbytet vill  
TLV och Läkemedelsverket: 
• ge information om det generiska bytet 
• underlätta och stödja dialogen med patienten om 

bytet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informationsmaterial i flera delar 

• En folder för patienter 
• En affisch 

• i två format 

• Faktablad 
• dels för apotekspersonal 
• dels för förskrivare 

• Kunskapsunderlag 
• dels för apotekspersonal 
• dels för förskrivare 

 



Forskning, studier och i samråd med berörda 

Materialet bygger på aktuella författningar och 
vägledningar, forskningsresultat, andra studier och 
rapporter samt underlag från Läkemedelsupplysningen. 
 
Materialet är framtaget i samråd med bland andra 
landstingen, Svenska Läkaresällskapet, Sveriges 
Apoteksförening, apoteksaktörer och pensionärs- och 
patientorganisationer.  
 
 
 
 
 
 



Har patienten fler frågor? 

Om patienten har ytterligare frågor om läkemedel eller generiskt utbyte 
• Läkemedelsupplysningen: 0771 - 46 70 10 
• www.lakemedelsverket.se/utbyte 

 



Länka till det, skriv ut det, tryck det! 
 
 
 
 
 
 
 

Informationsmaterialet finns på 
www.lakemedelsverket.se 

www.tlv.se 
 

http://www.lakemedelsverket.se/
http://www.tlv.se/
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