
Varken patient eller samhälle ska behöva betala mer än 
nödvändigt för läkemedel, det är syftet med generiskt 
utbyte. Patienter ser positivt på de besparingar gene-
riskt utbyte ger, men uppger att det i vissa fall ger upp-
hov till oro, osäkerhet och förvirring. Förskrivare har, 
liksom farmaceuter, en nyckelroll för att skapa trygg-
het för patienten i samband med bytet. Detta faktablad 
utgör en del av flera dokument som tagits fram för att 
ge information om generiskt utbyte samt för att stödja 
och underlätta dialogen med patienten.

Varje år subventioneras läkemedel med drygt 20 miljar-
der kronor. Om vi idag betalade samma pris som gällde 
när läkemedlen hade patentskydd och inte utsattes för 
generisk konkurrens, skulle kostnaden vara 8 miljarder 
kronor högre per år. Detta motsvarar till exempel den 
årliga kostnaden för att driva nästan 300 vårdcentraler. 

Utbytbara läkemedel är likvärdiga
Läkemedelsverket ansvarar för att bedöma vilka läke-
medel som är utbytbara. Utbytbara läkemedel innehåller 
samma aktiva substans, i samma styrka och har samma 
beredningsform. De är bedömda som terapeutiskt lik-
värdiga och har samma medicinska effekt. Samma höga 
kvalitetskrav ställs på generiska läkemedel som på origi-
nalläkemedel och samtliga måste godkännas av Läkeme-
delsverket eller EU-kommissionen, innan de får säljas. 

Endast läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna kan 
bytas ut. 

Den medicinska bedömningen görs av förskrivaren
Förskrivaren gör en medicinsk bedömning om ett 
generiskt utbyte är lämpligt för patienten. Medicinska 
skäl till att motsätta sig bytet kan exempelvis vara allergi 
mot ett hjälpämne i läkemedlet. Det kan också vara att du 
bedömer att patienten kan förväxla läkemedel eller medi-
cinera dubbelt på grund av många läkemedel och/eller 
kognitiva svårigheter. Om förskrivaren förhindrar utbyte 
omfattas hela kostnaden av högkostnadsskyddet. 

På apotek gör den expedierande farmaceuten en bedöm-
ning om det aktuella utbytet fungerar för den enskilde 
patienten. Det kan exempelvis handla om möjlighet att 

dela en tablett vid halverad dos. 
Liksom då förskrivaren motsätter sig bytet, ingår hela kost-
naden i högkostnadsskyddet om farmaceuten motsätter sig 
byte.
Även patienten kan tacka nej till utbytet, men då täcks inte 
hela kostnaden för läkemedlet av högkostnadsskyddet.

Information ger trygghet
Vissa patienter har en bristande tilltro till generiska läke-
medels säkerhet och effekt. En del önskar mer informa-
tion om generiskt utbyte från förskrivare och uppger att 
de skulle känna sig tryggare om förskrivaren informerade 
mer aktivt. Samtalet med förskrivaren om det generiska 
bytet förbereder patienten för frågan på apoteket.

Med en bra dialog med samstämmig information om 
bytet genom hela vårdkedjan går det att förebygga oro, 
missförstånd och oklarheter kring generiskt utbyte. 

Förskrivarens roll vid  
generiskt utbyte

Fördjupad information och folder till patient
Det här faktabladet är framtaget gemensamt av Läkeme-
delsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 
TLV. Det är en del i ett informationsmaterial som består 
av flera delar. Det utgörs av fördjupade kunskapsunder-
lag till förskrivare respektive farmaceuter, en folder som 
riktar sig till patienter, en affisch samt detta faktablad. 

 

Använd gärna materialet i ditt patientmöte. Varför 
inte även placera ut det i väntrummet? Du hittar det på 
www.tlv.se och www.lakemedelsverket.se/utbyte


