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Sammanfattning 
I Sverige infördes generiska utbytet 2002, sedan periodens vara år 2009 i samband med 
omreglering av apoteksmarknaden. Detta ledde till ökad konkurrens, därmed 
prisnedgång för läkemedel. Då flera patienter kunde behandlas och sparade resurser till 
annat inom hälso-och sjukvården. En utmaning med generiskt utbyte är att det kan skapa 
otrygghet hos patienten. Information om utbyte från läkare och farmaceuter är viktig, 
men patienter som får information om utbyte från sina läkare accepterar utbytet i större 
utsträckning jämfört med de som bara får information från farmaceuter. Patienten har 
stort tilltro till sin läkare och om fler läkare informerar sina patienter om utbyte, 
underlättas utbytet, besparingarna blir större och patientsäkerheten förbättras, men alla 
läkare gör inte det. Denna studie undersöker hur ev. kunskapskrav gällande generiskt 
utbyte, läkemedelsförmåner och kostnader är formulerad i kursplaner och hur de 
förmedlas till studenterna på läkarutbildningarna. Dessutom undersökes inställningen till 
undervisningen om ämnena hos kursansvariga. Slutlige granskas innehållet i artiklar som 
tar upp ämnena i Läkartidningen och Information från Läkemedelsverket.  
 
En multimetod-modell användes i detta arbete för att ta reda på vad som tas upp när det 
gäller generiskt utbyte, läkemedelsförmåner och kostnader i olika kunskapskällor som 
riktar sig till läkare. Metoden består av två huvuddelar, dels en kartläggning av 
läkarutbildningarna i Sverige, dels avgränsad artikelsökning och innehållsanalys i två 
tidskrifter. Först gjordes en granskning av kursplanerna, sedan en enkät skickades till 
kursansvariga på de sju lärosäten som har medicinutbildningar i Sverige, för att få en 
bredare bild av vad som ingår i utbildningarna och få kursansvarigas inställning till 
undervisningen om ämnena. Slutligen gjordes en överskådlig innehållsanalys av artiklar i 
två tidskrifter, som riktar sig till fr. a förskrivare för att se vad skrivits om dessa områden. 
 
I kursplanerna nämns inget som berör teman generiskt utbyte, läkemedelsförmåner eller 
läkemedelskostnader. Men av enkätsvaren framgick att de tas upp på föreläsningar på 
samtliga lärosäten. Dock varierar föreläsningarnas längd rejält dvs från en timme till en 
halvdag. Läkemedelskostnader ingår inte i någon föreläsning vid två av lärosätena. 
Respondenterna är relativt positiva till undervisningen om dessa ämnen och de flesta 
tycker att de bör ligga under den kliniska delen, men bör även upprepas under de sista 
terminerna. Respondenterna uttryckte vikten av att informera patient om utbyte från 
båda läkare och farmaceuter. Totalt hittades tjugoåtta artiklar och de flesta artiklar som 
handlar om generiskt utbyte hittades i Information från läkemedelsverket. Medan 
Läkartidningen fokuserade mer på generisk förskrivning och läkemedelskostnader. Dock 
hittades två artiklar som är negativa till utbyte och systemet med periodens vara. 

 
Det är överraskande att det inte nämns något i kursplanerna om generiskt utbyte, 
läkemedelsförmåner och kostnader, trots att de är viktiga att kunna vid dialog med 
patienten. Men enkätundersökningen visar att föreläsningar om dessa ämnen tas upp på 
utbildningarna, men att tidsomfattningen varierar avsevärt, vilket var oväntat. 
Förvånansvärt tas inte upp läkemedelskostnader på alla lärosäten med tanke på att det 
kostar samhället miljarder årligen och besparingar inom detta område kan göras för att 
kunna behandla flera patienter. Insatser från TLV, som är den ansvariga myndigheten, 
kan behövas inom detta område. Mycket kunskap om ämnena sprids via tidskrifterna, 
som har många läsare och kan nå många inom läkaryrket. Artiklarna ger även smarta 
förslag på lösningar för att öka konkurrensen och pressa priserna såsom att skapa en pris-
databas.  

 
Läkarstudenter får information om generika, läkemedelsförmånerna och 
läkemedelskostnader på sin grundutbildning vid de flesta lärosäten och inställningen till 
undervisningen är positivt. I Tidskrifterna skrivs mycket, oftast positivt om ämnena.   
 
Nyckelord: generiskt utbyte, periodens vara, läkemedelsförmåner, läkarens roll vid 
utbyte 



 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Innehåll 
1. Introduktion ............................................................................................................................ 1 

1.1 Kostnadsbesparingar på läkemedel .................................................................................... 1 

1.2 Förskrivarens ansvar vid utbyte ......................................................................................... 2 

1.3 Valmöjligheter vid utbyte .................................................................................................... 3 

1.4 Farmaceutens roll vid utbyte .............................................................................................. 4 

1.5 Befintliga informationsvägar kring generiskt utbyte ....................................................... 4 

1.6 Insatser för att öka kunskap om det generiska utbytet ................................................... 5 

1.7 Kunskapskällor för läkare .................................................................................................... 5 

2. Syfte .............................................................................................................................................. 6 

3. Metod ........................................................................................................................................... 7 

3.1 Metod för kartläggningen av undervisning på läkarutbildningarna ............................. 7 

3.2 Metod för artikelsökning i de två tidskrifterna ................................................................ 8 

3.3 Total innehållsanalys ........................................................................................................... 9 

4. Resultat ........................................................................................................................................ 9 

4.1 Undervisning om generiskt utbyte och läkemedelsförmåner på läkarutbildningarna9 

4.2 Artiklar i tidskrifter ............................................................................................................ 13 

4.3 Sammanställning av resultat från de olika metoderna ................................................. 16 

5. Diskussion ................................................................................................................................. 17 

5.1 Metoddiskussion ................................................................................................................. 17 

5.2 Resultat diskussion ............................................................................................................ 18 

5.3 Sammanfattande diskussion ............................................................................................ 20 

5.4 Slutsatser ............................................................................................................................. 21 

5.5 Tackord ................................................................................................................................ 22 

6. Referenser ................................................................................................................................. 23 

Bilaga 1. ...................................................................................................................................... 27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 1  

1. Introduktion 
 
I Sverige regleras läkemedelsförmåner i 21 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner 
m.m. Läkemedelsförmåner skyddar patienten mot höga läkemedelskostnader. Detta 
innebär att apoteken är skyldiga att erbjuda sina kunder marknadens billigaste utbytbara 
läkemedel dvs periodens vara. Periodens vara är den utbytbara vara som patienten 
erbjuds att byta till i varje förpackningsstorleksgrupp, som har lägst pris på marknaden 
och är tillgänglig under en hel månad. Det är läkemedelsverket som beslutar vilka 
läkemedel är utbytbara.   
 
Systemet med periodens vara infördes år 2009 i samband med omregleringen av 
apoteksmarknaden. Syftet med systemet är att sänka läkemedelskostnader för individer 
och samhället utan att äventyra kvaliteten. Utan generiskt konkurrens, skulle läkemedel 
ha kostat samhället 8 miljarder mer per år, vilket motsvarar den årliga kostnaden för att 
bedriva 300 vårdcentraler(1). 
 
TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, är den myndighet som beslutar om vilka 
läkemedel ska ingå i högkostnadsskyddet(2) samt utser periodens vara varje månad. En 
utmaning vid utbyte till periodens vara är att den kan orsaka förvirring och osäkerhet hos 
patienten(3). Information från läkare och farmaceuter spelar en viktig roll för att 
patienten ska känna sig trygg vid utbyte. Men studier visar att patienten har störst 
förtroende för sin läkare(4) och informationsförmedling från läkare till patienten om 
utbyte kan underlätta generiskt utbyte på apotek, öka besparingar och förbättra 
patientsäkerheten. 

 
1.1 Kostnadsbesparingar på läkemedel 
Läkemedelsbehandlingar kostar samhället miljarder varje år och totalkostnaden kommer 
att öka främst för rekvisitionsläkemedel och läkemedel inom förmånen(5). Bidragande 
faktorer till kostnadsökningen är åldrande befolkning, nya effektiva läkemedel och nya 
alternativ läkemedel mot svåra sjukdomar som kommer ut på marknaden, samt ökad 
förskrivning av de nya och dyra läkemedlen (5). Utbytessystemet ökar konkurrensen och 
reducerar priser på utbytbara läkemedel, vilket leder till att försäljningsvolymer ökar(6) 
(Figur 1). 

 

  
Figur 1. Visar hur genomsnittliga priset sjunker för läkemedel som har fått konkurrens 
efter 2003. I samband med det ökar volymen, vilket gör att flera kan behandlas(7).  
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En jämförelse som TLV har gjort år 2017 visar att Sverige tillsammans med 
Nederländerna och Danmark har lägst priser på utbytbara läkemedel jämfört med nitton 
andra europeiska länder.  Orsaken är att hög försäljning av periodensvara ökar 
drivkraften hos läkemedelsföretag för att sänka sina priser, därmed vinna större andel av 
marknaden. Prissänkningen på läkemedel på grund av konkurrens ökar den totala 
läkemedelsförbrukningen hos konsumenter(7). På så sätt sparar generiskt utbyte 
samhället miljarder kronor till välfärden årligen(8) och ökar möjligheten för att behandla 
fler patienter och spara resurser till annan vård (Figur 1).  

  
1.2 Förskrivarens ansvar vid utbyte 
Förskrivare ( läkare, tandläkare, distriktssköterska och barnmorska) har en nyckelroll för 
att skapa en förståelse för utbyte och informera patienten om att han/hon kommer att 
erbjudas att byta ut det förskrivna läkemedlet mot ett likvärdigt med lägre pris på 
apotek(9). En svensk studie visar att förtroendet för generiska läkemedel är något högre 
bland patienter som fått information från sina läkare om utbyte jämfört med de som bara 
fått information från farmaceuter(4). Det skulle vara gynnsam för apotekspersonalen om 
förskrivare informerar patienten om utbyte anser farmaceuterna, för att då underlättas 
utbytet. Apotekspersonal hävdar dessutom att samtalen om läkemedelsutbyte kan skifta 
fokus från läkemedelsrådgivning till läkemedelskostnader och dess reglar, vilket kan leda 
till negativa konsekvenser på läkemedelsbehandling, därmed på patientens hälsa(4). 
En studie som gjordes i Spanien har visat att bland de viktigaste faktorer som är 
förknippade med att patienten motsätter sig byte och inte köper generika är okunskap om 
vad generiska läkemedel är(10). En annan  studie visar att patienter som har diskuterat 
generiska läkemedel med sina läkare är mer benägna att acceptera byte än patienter som 
inte har gjort det(11). Som tidigare nämnts är information från läkare till patienter kring 
utbytet nödvändigt för god patientsäkerhet. För att även om det är likvärdig information 
på generiska läkemedels förpackningar och bipacksedlar, kan medicinska ord och uttryck 
förekomma, som kan vara svårt för patienten att förstå(12). 
 

1.2.1 Information från läkare till patienten om generiskt utbyte 
Enligt patientlagen (2014:821) bör läkare informera patienten om vård och behandling 
som den får, för att främja patientens integritet och delaktighet, därmed öka 
patientsäkerheten. En dialog bör föras mellan läkare och patienter kring läkemedels 
utbyte vid receptförskrivning och innehålla information om:  
 

▪ Att patienten kan erbjudas likvärdigt läkemedel med samma verksamma ämne 
med lägre pris på apotek. 
 

▪ Att förskrivna läkemedlet och generika har samma effekt, kvalitet och säkerhet 
enligt Läkemedelsverket. 

 
▪ Att de kan innehålla olika färg eller hjälpämnen och att det kan förekomma 

skillnader i läkemedlets namn, förpackningsutseende och bipacksedeln. 
 

1.2.2 Läkare kan förhindra bytet 
För att öka patientsäkerheten vid läkemedelsanvändning, finns det möjlighet att motsätta 
sig byte i lagen om läkemedelsförmåner (2002:160). Läkare kan motsätta sig byte av 
medicinska skäl(9) t ex: Om det föreligger risk för fel medicinering/dubbelmedicinering 
på grund av olika utseende eller olika namn. Samt vid överkänslighet mot något av 
hjälpämnen i läkemedel. Dessutom ska en motivering anges till varför byte inte får ske 
enligt lagen om läkemedelsförmåner (2002:160). Motiveringen görs på receptblanketten 
om det är en pappersreceptblankett alternativt på patientens elektroniska recept. 
 

1.2.3 Läkare är positiva till generiska läkemedel 
En undersökning som TLV har gjort visar att förskrivare(läkare) har tilltro till beslut om 
utbytbarhet och är positiva till generiska läkemedel. De tycker att de har samma kvalitet 
och effekt som original läkemedel (13). Dessutom upplever de att det generiska 
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utbytessystemet har många fördelar, som gynnar både patienten och samhället på grund 
av att det sparar pengar till annat inom hälso-och sjukvården, ger mesta möjliga hälsa för 
pengarna och patienten får sitt läkemedel till ett lägre pris(13). 
 

1.2.4 Diskussion sker sällan 
Studien visar att 90% av förskrivare som skriver ut mellan 6–25 recept/ vecka och 82% av 
dem som skriver ut 26 recept eller fler /vecka inte informerar patienten om att de 
kommer att erbjudas byte på apotek. (13). Detta kan bero på att majoriteten av 
förskrivare inte ser det som sitt eget ansvar utan apotekspersonals ansvar. Samtidigt 
saknas tillräcklig kunskap bland förskrivare när det gäller utbytessystemet och dess regler 
(tabell 1) (13). Dessutom framgår av en annan undersökning som TLV har gjort att 
förskrivare och farmaceuter har bristande kunskap om utbytessystemet. TLV påpekar 
också att om patienten får samma information om utbyte hos förskrivare och farmaceuter 
på apotek leder det till ett mer effektivt och patientsäkert utbyte och sparar mer pengar 
till annat inom hälso- och sjukvården(14).  
 
Tabell 1. Tabellen visar hur förskrivare själva har svarat angående deras kunskap om 
systemet för generiskt utbyte(13). 

Svar Har du tillräcklig 
kunskap om systemet 
för generiskt utbyte? 

Kan du förklara 
generiskt utbyte för 
dina patienter? 

Ja 33% 58% 
Ja, till viss del 38% 34% 
Nej  21% 5% 
Vet ej 8% 4% 

 
Som tidigare nämnts är läkare en mycket viktig länk till att patienten ska acceptera och 
förstå syftet med utbytet och därmed känna sig trygg med sin behandling. Patienten har 
störst förtroende för sin läkare och en dialog kring utbyte kan leda till ett effektivare byte 
på apotek och öka patientsäkerheten(3, 4).  En enkätundersökning visar att de flesta 
patienter anser att billigare läkemedel är lika effektiva som originalläkemedel och att de 
inte har märkt någon skillnad när de har bytt till generikaläkemedel och anser att 
systemet med generiskt utbyte är en bra reform(15). Undersökningen visar att 
huvudorsakerna till att flera byter till generika är besparingar och rekommendationer 
från farmaceuter. En svensk studie visar att en av anledningarna till att patienten väljer 
att motsätta sig byte är olika preparatnamnen(16). Läkemedelsnamn som läkare anger på 
recept har stor inverkan på patientensval, speciellt om namnet på det föreskrivna 
läkemedlet och det billigaste alternativet skiljer sig avsevärt. Då spelar det inte någon 
större roll om apotekspersonal informerar patienten om likvärdigheten mellan det och 
generika(16). En annan svensk studie som kom senare visar att de viktigaste faktorerna 
som kan bidra till att patienten inte väljer generiska läkemedel är låg utbildningsnivå, 
kvinnligt kön, förekomst av biverkningar, förändring i läkemedelseffekt och olika 
utseende och namn på läkemedel (4).  Men även de låga priserna på generiska läkemedel 
gör att vissa patienter väljer att motsätta sig byte utan medicinska skäl. Detta beror på att 
generiska läkemedel kan uppfattas som läkemedel med lägre kvalitet på grund av 
läkemedels låga pris(17). 
 

1.3 Valmöjligheter vid utbyte 
Ibland är utbytet komplicerat för vissa patienter på grund av att det kan orsaka försämrad 
följsamhet och skapa oro och osäkerhet hos patienterna. Detta kan bero på skillnader i 
information i bipacksedlar (12) och svårigheter att känna igen sina mediciner, speciellt 
hos äldre individer med multimedicinering(18). I sådana fall finns det möjlighet att 
motsätta sig byte i lagen om läkemedelsförmåner (2002:160). Men kostnaden för 
patienten kan påverkas beroende på skälen till att utbyte inte för göras. 
Är det förskrivaren eller farmaceuten som motsätter sig byte på grund av medicinska skäl 
eller för att utbytet kan innebära försämrad behandling, blir det inga extra kostnader för 
patienten. Däremot om patienten själv väljer att motsätta sig byte utan medicinska skäl 
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och väljer det förskrivna läkemedlet betalas pris skillnaden mellan det och periodens vara 
av patienten och prisskillnaden räknas inte in i förmånssystemet(19). För att minska de 
totalaläkemedels kostnaderna för samhället och individen och för att undvika problem 
som är relaterat till generiskt utbyte, bör patienterna informeras om det generiskt utbytet 
både från farmaceuter vid receptexpedition och från läkaren vid  receptförskrivning(20).  
 

1.4 Farmaceutens roll vid utbyte  
Farmaceuten ansvarar för att informera och säkerställa att patienten kan använda sina 
läkemedel på rätt sätt i enlighet med 5 kap. i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 
2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Dessutom är 
det farmaceutens ansvar att informera patienten kring utbyte i samband med 

receptexpedition i enlighet med 21 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 
Hänsyn ska tas till patientens förutsättningar och för varje utbyte görs en enskild 
bedömning för att säkerställa att det inte innebär några betydande olägenheter för 
patienten.  Möjlighet för farmaceuter att motsätta sig utbyte finns specificerad i 8 kap. 11 
§ i föreskriften HSLF-FS 2016:34 (f.d. LVFS 2009:13). Situationer som bedöms vara 
hinder för utbyte och därmed orsak till att farmaceuten motsätta sig byte är: 
 

▪ Läkemedelsutformning: till exempel när dosen är en halv tablett och 
periodensvara saknar skåra på tabletten för att kunna delas i två lika stora delar 
eller på grund av läkemedlets smaksättning som gör att barn vägrar ta sin medicin 
på grund av smaken. 
 

▪ Utbytet kan innebära felmedicinering: Vid risk för dubbelmedicinering eller 
förväxling på grund av patientens multimedicinering.  

 
▪ Informationsskillnader i bipacksedlar som kan leda till försämrad användning av 

läkemedel. 
 

▪ Medicinska skäl: till exempel om patienten är allergisk mot något av hjälp 
och/eller färgämnen som ingår i läkemedlet. I detta fall informerar farmaceuten 
patienten att ta kontakt med sin förskrivare för att notera det på receptet eller 
motsätta sig byte nästa gång. 

Farmaceuten är skyldig att dokumenterar varför utbyte inte genomfördes på apotek och 
anger skälen till det i samband med receptexpedition HSLF-FS 2016:34 (f.d. LVFS 
2009:13).  
 

1.5 Befintliga informationsvägar kring generiskt utbyte  
Enligt en litteraturundersökning som fokuserar på utvecklade länder, har konsumenters 
förtroende och kunskap om det generiska utbytet lett till ständigt ökad användning av 
generiska läkemedel(21). Detta tyder på att ökad kunskap om generiska läkemedel kan ha 
stor och viktig påverkan på effektivisering av utbytessystemet för att det kan leda till att 
genomförandet av utbyte underlättas på apotek. Generiskt utbyte är ett väl fungerande 
system i Sverige och det är många informationskanaler som sprider information om det: 
 

▪ Information från myndigheter: TLV och Läkemedelsverket tog fram ett 
informationsmaterial 2013 (Ett tryggt byte på apotek - likvärdigt läkemedel till lägst pris). 
Den är anpassad till förskrivare, farmaceuter och patienter för att öka kunskapen om det 
generiska utbytet, därmed underlätta dialog om generiskt utbyte med patienten(22). 
 

▪ Information på läkemedelsförpackningar: Ett annat viktigt sätt för 
spridning av information om det generiska utbytet är via apoteksetiketter(23). 
Etiketterna innehåller bl. a uppgifter om patienten, förskrivaren, expedierande farmaceut 
och apotek. Vid utbyte ska det stå tydligt på etiketten namn på förskrivet läkemedel, 
expedierat läkemedel som apoteket har bytt till och namnet på den aktiva substansen.  
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▪ Information på webbplatser: FGL:s hemsida innehåller mycket information 
om det generiska utbytet och den riktar sig, enligt ledningen, i första hand till journalister 
och politiker, i andra hand till förskrivare och i tredje hand till patienter. Även vid e-
handel av receptbelagda läkemedel kan patienten läsa om generiska utbytet och 
högkostnadsskyddet, samt vad de innebär och hur de fungerar(24) information kan även 
hittas på vårdguiden 1177.se och fass.se, där står även priser för läkemedel som ingår i 
förmånssystemet (figur 2). 

Figur 2. Det framgår om läkemedelt ingår i förmånenen eller inte, även priset är synligt 
för utbytbara läkemedel som ingår i förmånen(25, 26). 
 

1.6 Insatser för att öka kunskap om det generiska utbytet 
Läkemedelsverket och TLV anser att åtgärder behöver tas för att förbättra 
informationsspridning och öka kunskapen om det generiska utbytet. Samt vidareutveckla 
befintligt informationsmaterial(23). TLV och Läkemedelsverket vill nå olika grupper i 
vårdkedjan för ytterligare spridning av information om det generiska utbytet:  
 

- Väntrums-TV på vårdcentraler, riktad till patienter. 
- E-utbildning, riktad till vård- och omvårdnadspersonal för att öka kunskap och 

förbättra förutsättningar vid dialog med patienter om utbyte. 
- Vårdguiden 1177.se, riktad främst till patienter. 
- Patient- och pensionärsorganisationernas medlemstidningar.  
- Tydligare märkning på apoteksetiketten. 

 

1.7 Kunskapskällor för läkare 
Det är många kunskapskällor som riktar sig till läkare och läkarstudenter när det gäller 
generiskt utbyte. Läkare kan få sina kunskaper om generika, läkemedelsförmåner och 
läkemedelskostnader från bland annat föreläsningar på läkarutbildningar och genom 
erfarenheter som han/hon får under sin läkarpraktik, av varandra genom handledare och 
kollegor, samt genom att läsa i olika tidskrifter och artiklar på nätet. I denna studie 
kommer vi att undersöka några av de viktigaste kunskapskällorna som riktar sig till 
läkare och läkarstudenter som berör dessa ämnen. Därför vill vi undersöka vad blivande 
läkare lär sig om generiskt utbyte, läkemedelskostnader och läkemedelsförmåner på sin 
grundutbildning i Sverige och vad som skrivs om dem i tidskrifterna Läkartidningen och 
Information från Läkemedelsverket. 
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1.7.1 Läkarutbildning ges på sju lärosäten   
Läkarprogrammet är en akademisk utbildning som omfattar elva terminer. I Sverige ges 
utbildningen på sju lärosäten: Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Karolinska 
institutet, Örebro universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet och Umeå 
universitet. Programmets kurser är delad på två nivåer:  

▪ Termin ett till sex är kurser på grundnivå. 
▪ Termin sju till elva är kurser på avancerad nivå. 

 
Efter fullgjorda kurser uppnås läkarexamen. Enligt examensordningen bilaga 2 ”För 
läkarexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för läkaryrket 
och för att fullgöra den allmäntjänstgöring (AT) som fordras för att få behörighet som 
läkare”(27). AT, allmäntjänstgöring, är en visstidsanställning på minst 18 månader och 
innehåller minst sex månader praktik inom allmänmedicin som ska göras sist, tre 
månader inom psykiatri och nio månader fördelade mellan invärtesmedicinska 
specialiteter och opererande specialiteter(28).Enligt högskoleförordningen (1993:100) 
ska det finnas en kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå. Där anges kursens 
mål, nivå, antal högskolepoäng, förkunskapskrav eller behörighet och formerna för att 
bedöma studentens prestation. Kursens mål ska formuleras så att det framgår(29):  
vilka kunskaper, färdigheter och kompetens studenten ska ha efter avslutad kurs eller 
utbildning.” Kursmålen måste vara begripliga för föreläsare, studenter och övriga 
intressenter och att de kan vara utgångspunkt för kurs- och utbildningsplanering, 
examination och uppföljning och kvalitetssäkring.” 
 

1.7.2 Tidskrifter 
 
Information från Läkemedelsverket 
Informationsskriften Information från Läkemedelsverket ges ut av Läkemedelsverket och 
riktar sig till förskrivare  och läkarstudenter(30). Prenumeration krävs för att få den i 
tyckt form, men möjlighet finns att läsa den digitalt genom att prenumerera på 
nyhetsbrev. Informationsskriften ges ut vid 4–7 tillfällen varje år och når 16 300 läsare 
och nyhetsbrev som är riktat till förskrivare och hälso- och sjukvården har 1395 
prenumeranter, enligt tidningens redaktör. Artiklarna i informationsskriften tar upp bl. a 
nya läkemedel, läkemedelsmonografier, nyheter och rapporter och 
behandlingsrekommendationer. I slutet av varje nummer ansvarar TLV för en sida med 
information om bland annat nya läkemedel som omfattas av förmånssystemet och vilka 
inte ingår och motivering till det.  
 
Läkartidningen 
Läkarförbundet, som är en facklig organisation för läkare, äger och ger ut Läkartidningen 
och ansvarar för tidningens innehåll. Artiklar publiceras på Läkartidningen.se, i en app 
och i den tryckta tidningen som ges ut varje vecka. Det är 45 400 som får tidningen i 
brevlådan, bland de är medlemmar i Läkarförbundet 36 600 st., men även apotek, 
vårdcentraler, läkemedelsindustrin m fl. Enligt Läkartidningen.se skickas tidningens 
digitala nyhetsbrev dagligen till ca 40 700 mottagare och hemsidan når 90 000 läsare 
varje vecka. Artiklarna i tidningen handlar bland annat om läkemedelsbehandlingar och 
läkarkarriären. Dessutom publiceras debatt- och blogginlägg i tidningen. Alla artiklar i 
tidningen är tillgängliga för allmänheten via Läkartidningen.se och läsare har möjlighet 
till att kommentera artiklarna(31).  
 

2. Syfte 
 
Studien har två huvudsyften, dels att undersöka vad läkarstudenter får för information 
under grundutbildningen när det gäller generiska utbyten, läkemedelsförmåner och 
kostnader. Dels granska övergripande artiklar som handlar om dessa ämnen 
i Läkartidningen och Information från Läkemedelsverket, för att se vad läkare och 
läkarstudenter läser om dessa ämnen i dem. Artiklar från dessa två tidskrifter valdes för 
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att de är två av de mest kända tidskrifterna i Sverige som dessutom riktar sig till 
förskrivare och har stort antal läsare och medlemmar bland läkare och läkarstudenter. 
 
Studien strävar efter att ta reda på: 
 
a)     hur ev. kunskapskrav gällande generiskt utbyte och läkemedelsförmåner/kostnader 
är formulerad i kursplaner för medicinsk grundutbildning 
b)     hur kunskap om generiskt utbyte och läkemedelsförmåner förmedlas till 
medicinstudenter på grundutbildning  
c)      inställningen till utbildning om generiskt utbyte och läkemedelsförmåner hos 
kursansvariga på grundutbildning. 
d) beskriva innehållet i artiklar som handlar om generiskt utbyte och läkemedelsförmåner 
i Läkartidningen och Information från Läkemedelsverket.  

3. Metod 
     
I studien användes en multimetod modell dvs mer än en metod, för att undersöka ämnet 
från olika perspektiv, därmed få en djupare förståelse av fenomen(32). Det är tre olika 
delar som ingår i denna metod, som ger en bild på vad som tas upp på 
läkarutbildningarna när det gäller generiskt utbyte, läkemedelsförmåner och kostnader, 
vad är inställning till de i tidskrifterna, samt hos kursansvariga när det gäller 
undervisning om dessa ämnena. Resultat från olika metoder kan bekräfta varandra och 
ger möjlighet att besvara projektets frågor på ett mer omfattande och noggrannare sätt 
jämfört med om att använda en metod. Men även om resultaten från olika metoder 
bekräftar varandra måste hänsyn tas till motsättningar och att. forskare uppmärksammar 
bevis som stödjer resultaten från en metod(33).  
 
En anledning till att en multimetod-modell valdes är för att vi inte har tillräcklig mycket 
kunskap om fenomenen dvs hur undervisning om generiskt utbyte och 
läkemedelsförmåner och kostnader går till på läkarutbildningarna och vad som skrivits 
om generiskt utbyte i de två tidskrifterna.  En annan anledning till valet av metod är att 
studien är begränsad i omfattning; endast sju respondenter respektive artikelsök i endast 
två tidskrifter ingår så med fler olika angreppssätt kan en djupare förståelse uppnås. 
 

3.1 Metod för kartläggningen av undervisning på läkarutbildningarna 
 

3.1.1 Identifiering av kursplaner  
Kursplaner för kurser som omfattar läkemedelskostnader, utbyte av läkemedel, 
receptförskrivning och läkemedelsförmåner identifierades genom att kontakta 
programansvariga, studievägledare och i vissa fall kursadministratörer. Ett lärosäte 
kunde inte identifiera någon specifik termin eller kurs i sitt läkarprogram som innehåller 
undervisning om teman som undersöks. I detta fall användes Google sökning med 
sökorden klinisk farmakologi, lärosätens namn, och kursplan 2018 läkarutbildning. Då 
hittades startsidan för klinisk farmakologi på termin fem. Sidan var uppdaterad nyligen.  
 

3.1.2 Analys av kursplaner 
Mål i kursplaner granskades utifrån syftet med studien och för att se om det nämns något 
som relaterar till generiskt utbyte och läkemedelsförmåner eller liknande i kursmålen. 
Kursplanerna lästes och en deskriptiv analys gjordes av intressanta kursmålen. All data 
samlades och de relevanta kursmålen sammanställdes under resultat.  
  

3.1.3 Enkät till kursansvariga 
En enkät utformades tillsammans med handledare med utgångspunkt i analysen av 
kursplanerna. Deltagarna valdes för att de har mycket information och kunskap om hur 
undervisningen om ämnen som studien undersöker går till på läkarutbildningarna. Syftet 
var att ytterligare fördjupa kunskapen om hur undervisningen sker och fånga de 
kursansvarigas inställning till frågor om utbildning kring generiskt utbyte. Enkäten 
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bestod av elva öppna frågor (Bilaga 1). Google formulär, som är ett verktyg för att göra 
enkäter online användes för att skapa enkäten. Detta verktyg valdes för att det är snabbt, 
kostnadsfritt och lätt att använda även för oerfarna enkätskapare. Enkätfrågorna 
skickades som en länk via e-post till kurs-ansvariga för de relevanta kurserna som 
identifierades i tidigare steg. Kursansvariga identifierades genom sökning via 
universitetens webbplatser, Google sökningar, kontakt med kursadministratörer och 
underlättades genom att kursplanerna redan var identifierade. I ett följebrev 
informerades respondenterna att det är viktigt att alla svarar för att kunna få ett 
trovärdigt och pålitligt resultat av undersökningen (bilaga 1). Svarstiden var tio 
arbetsdagar. Därefter skickades en påminnelse efter ca två veckor. Efter ytterligare tio 
dagar skickades en sista påminnelse.  
 

3.1.4 Analys av enkätsvar 
Svaren från de sju lärosäten samlades och jämfördes med varandra för att se om 
respondenternas åsikter skiljer sig åt när det gäller inställningen till undervisning om 
dessa ämnen, samt om det är några likheter/ olikheter i innehåll (vad som ingår i 
föreläsningarna) och hur lång tid läggs på undervisningen vid olika lärosäten när det 
gäller ämnen som studien undersöker.  
 

3.2 Metod för artikelsökning i de två tidskrifterna 
Artiklar som handlar om generiskt utbyte, läkemedelsförmåner och läkemedelskostnader 
som huvudämne söktes i de två tidskrifterna, för att få en bild av vad artiklarna tar upp 
om ämnena och hur inställningen är till dem. Studien granskade artiklar som var 
publicerad mellan 2014-01-01 till och med 2018-12-31. Inklusionskriterier för artiklar 
som handlar om generiskt utbyte är artiklar som till största del berör generikasystemet, 
generiskt utbyte, läkemedelsförmåner, periodens vara, utbytbara läkemedel, 
farmaceutens och förskrivarens roll vid utbyte och generisk förskrivning. Dessa artiklar 
sorterades under temat generiskt utbyte. När det gäller läkemedelskostnader 
inkluderades artiklarna som handlar om läkemedelskostnader, läkemedelspriser, billiga 
läkemedel och dyra läkemedel som sorterades under temat läkemedelskostnader och när 
det gäller läkemedelsförmåner inkluderades artiklarna som berör högkostnadsskydd, 
läkemedelsförmåner och läkemedel utanför förmån, som sedan sorterades under temat 
läkemedelsförmåner. Artiklarna som inte tog upp dess områden som huvudämne 
exkluderades. Sökord som användes är: generika, generiskt utbyte, generisk substitution, 
högkostnadsskydd, generikakonkurrens och generika+felmedicinering. Sökorden gav 
många träffar, därför lästes alla rubriker och ingresser för att hitta relevanta artiklar, som 
nämndes ovan.  Artiklarna som berör studiens tema sparades i ett dokument för att 
granskas senare.  
 
Sökfunktionen på Läkartidningens hemsida används för att söka specifika artiklar. 
Sökningen avgränsades till de senaste fyra åren. För att komma åt tidigare utgåvor av 
Information från Läkemedelsverket kontaktades tidningsredaktion via mejl. Ett svar 
erhölls med en direkt länk till Läkemedelsverkets hemsida, där alla tidigare utgåvor av 
informationsskriften fanns publicerad. Sökfunktion saknas på hemsidan, men artiklarna 
kunde hittas genom att läsa innehållsförteckningar i samtliga utgåvor som publicerades 
under 2014–2018.  Samtliga artiklar lästes överskådligt för att få en helhetsbild innan de 
lästes om mer noggrann. Sedan en kort sammanfattning gjordes av samtliga artiklar. 
Artiklarna i de två tidskrifterna analyserades var för sig. Rubriker skapas för att beskriva 
alla aspekter av innehållet och sorterades efter antal artiklar/år  
 
3.2.1 Analys av artiklar 
I analysen av artiklarna fokuserades på vad som tas upp i artiklarna när det gäller 
generiskt utbyte, läkemedelsförmåner och läkemedelskostnader, är inställningen positiv 
eller negativ och vilka problem tas upp. Tanken är att ge en övergripande bild av vad som 
publiceras om dessa ämnen och på så sätt belysa vilken information läsaren får och 
därmed vilken bild får den av ämnena. 
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3.3 Total innehållsanalys 
Insamlade material lästes och återlästes för att bekanta sig med data och initiala idéer 
antecknades. Samtliga resultat från de olika metoderna sammanställdes för att få en 
djupare och bredare bild av ämnet. Samt för att se om resultaten från metoderna 
bekräftar varandra eller skiljer sig åt. Alla svar från olika lärosäten jämfördes med 
varandra, för att se om det är några skillnader i svaren när det gäller föreläsningarnas 
innehåll och tidsomfattning. För att få en bra förståelse av de insamlade materialen, 
identifierades olika mönster och data kategoriseras beroende på likheter och olikheter i 
svaren. Alla uppgifter som är relevanta samlades in för varje potentiellt tema. Vidare 
gjordes en sammanställning av alla resultat från del-metoderna och en total 
innehållsanalys gjordes över alla källor.  

4. Resultat 
 
Undersökningen ger en inblick i vad som undervisas på läkarutbildningarna om generiskt 
utbyte, läkemedelsförmåner och läkemedelskostnader. Samt ger en bild av vad som 
publiceras om de olika ämnen i tidskrifter som riktar sig till läkare och läkarstudenter.  
 

4.1 Undervisning om generiskt utbyte och läkemedelsförmåner på 
läkarutbildningarna 
 
4.1.1 Identifierade kursplaner 
 
Tabell 2. En sammanfattning av relevanta kursplaner som identifierades. 

Lärosäte Kursnamn Termin Högskolepoäng Nivå 

Göteborgs 
universitet 

Invärtesmedicin 
(Klinisk farmakologi) 

T6 27 Grund 

Karolinska 
institutet  

Klinisk farmakologi T5 30 Grund 

Linköpings 
universitet  

Hälsa och sjukdom 3. T5 30 Grund 

Lunds 
universitet 

T5-Klinisk medicin 1 T5  30 Grund 

Umeå 
universitet 

Klinisk propedeutik 
inklusive kliniska 
undersökningsmetoder 
och medicinsk 
psykologi 

T5 30 Grund 

Uppsala 
universitet 

Klinisk medicin I 
 

T5 
 

30 
 

 

Grund 

Örebro 
universitet 

Medicin, Medicinsk 
temakurs 8 

T7 30 Avancerad 

 
Kurserna som studien undersöker är delkurser, det vill säga de ingår i kursmoment som 
pågår under en hel termin och heter på de flesta lärosäten Klinisk medicin.   
Delkurserna ligger under olika terminer och heter olika vid de olika lärosäten. De flesta 
kurserna är på grundnivå och ges under termin fem och sex. Men på Örebro ges den 
under termin sju (tabell 2). 
 
Generiskt utbyte, läkemedelskostnader och läkemedelsförmåner  
Efter granskning av målen i kursplanerna framgår att teman generiskt utbyte, 
läkemedelsförmåner och läkemedelskostnader uttrycks inte specifikt i lärandemål i någon 
av de sju granskade kursplanerna.  Men i två av kursplanerna nämns kursmål som kan 
relatera till dem. 



 

10 
 

I Uppsala universitets kursbeskrivning för klinisk medicin 1 ingår flera delkurser bland 
annat klinisk farmakologi. Ett av målen med kursen som kan vara relaterat till studiens 
tema är ” kunna de lagar och föreskrifter som reglerar receptförskrivning samt kunna 
förskriva recept”.  
I Karolinska institutets målbeskrivning krävs att studenten ska kunna ”Korrekt förskriva 
läkemedel i öppen (recept) och sluten vård (läkemedelsjournal), samt i samråd med 
patienten fastställa behandlingsmål och ge adekvat information om indikationer, 
effekter och biverkningar. Biverkningsrapportering.” Samt känna till: ” Lagar och 
förordningar som reglerar läkemedelsförskrivning och biverkningsrapportering. 
Epidemiologiska och hälsoekonomiska aspekter på läkemedelsbehandling.” Dessutom 
står under rubriken, ämnets omfattning ” Förskrivning av läkemedel – ordination i 
sluten vård, receptskrivning, läkemedelshantering, samt gällande lagar och 
förordningar.”  
 
I de flesta kursmålen nämns informationsförmedling till patienter och ansvar för 
patientsäkerhet ” I samråd med patient ge adekvat information om indikationer, 
effekter och biverkningar.” Men om dessa information tar upp generiskt utbyte och 
läkemedelsförmåner uttrycks inte specifikt i kursplanerna. Övningar och 
färdighetsträningar nämns också i alla kursplaner under kursens innehåll, men det 
framgår inte heller vad som tas upp under dessa övningar/ färdighetsträningar. 

 
4.1.2 Svaren från enkätundersökningen 
Samtliga kursansvariga som tillsändes enkätfrågorna svarade på den. De flesta 
kursansvariga är läkare (professorer, lektorer, överläkare, ST-läkare) men också en 
professor i biokemi och en apotekare.  
 
Tabell 3. Tabellen visar ämnen som ingår i undervisningarna  

Lärosäte Tid Generiskt 
utbyte 

Läkemedelsförmåner Läkemedelskostnader författningar 

Göteborgs 
universitet 

En timme  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Karolinska 
institutet  

En halvdag  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Linköpings 
universitet  

En timme  

X 

 

X 

  

X 

Lunds 
universitet 

En halvdag  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Umeå 
universitet 

En timme  

X 

 

X 

  

X 

Uppsala 
universitet 

Två 
föreläsningar  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Örebro 
universitet 

Tre 
föreläsningar 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X anger att ämnet ingår i föreläsningarna  
 
Generiskt utbyte  
På frågan om generiskt utbyte och bioekvivalens mellan utbytbara läkemedel så svarar 
samtliga respondenter att de tas upp på föreläsningar som ingår i kurserna. En 
respondent svarade att bioekvivalens inte tas upp på någon föreläsning. 
Tidsomfattningen när det gäller dessa föreläsningar varierar ganska mycket det vill säga 
från en timme på tre lärosäten, två timmar på ett av lärosätena till en halvdag på tre av 
lärosätena (tabell 3). Det är alltså tre lärosäten som har bara en föreläsning om generiskt 
utbyte. Två respondenter svarade relativt utförligt på vad som ingår i deras föreläsningar 
när det gäller generiskt utbyte, såsom reglar för utbytessystemet och när bör läkaren 
motsätta sig byte:  
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” Under samma undervisningsmoment ges information om hur länge generikautbyte 
har funnits, vad detta innebär. Vilka regler finns om patienten väljer att avstå utbyte. 
Bioekvivalens nämns men gås inte igenom på djupet. Info om att läkaren kan ta 
ställning att förhindra generiskt utbyte på apotek om särskilda skäl föreligger (så som 
överkänslighet för hjälpämnen). Info om att läkemedelstillverkare kan välja att 
originalpreparat inte ingår i generikautbyte” 
 
Fem respondenter svarade att generiskt utbyte ingår i deras föreläsningar väldigt 
kortfattat och angav inte vad föreläsningarna tar upp specifikt: 
 
”Ja” 
” I samband med en föreläsning om "läkemedel i kliniken" nämns kortfattat generiskt 
utbyte, inget om bioekvivalens.”  

 
Läkemedelskostnader 
Information om läkemedelskostnader tas upp under samma föreläsningar som handlar 
om generiskt utbyte på fem av sju lärosäten. Två av respondenterna har svarat att 
läkemedelskostnader inte ingår i någon föreläsning och att det inte tas upp på kurserna. 
Fyra respondenter har svarat att det tas upp på föreläsningarna ofta i samband med 
undervisningen om generiskt utbyte. Men vad som ingår i föreläsningarna som handlar 
om läkemedelskostnader framgår inte av svaren. Men en respondent svarade ganska 
detaljerad på vad som ingår i deras föreläsningar: 
 
” Termin 5 läkarkandidater får i samband med undervisning i receptskrivning (halvdag 
med föreläsning samt övningar/seminarium) information om högkostnadsskydd, om 
att TLV tar ställning till vilka läkemedel ska subventioneras via statliga skattemedel. 
Info om TLVs hemsida.” 
 
Läkemedelsförmåner 
När det gäller läkemedelsförmåner/högkostnadsskydd, så ingår de i samma 
föreläsningsmomenten som generika och/eller läkemedelskostnader och 
receptförskrivningsmoment. Även här svaren från deltagare varierade mycket. En 
respondent svarade att de vill att studenterna ska förstå förmånssystemet på 
föreläsningen. Fem respondenter utryckte att läkemedelsförmåner ingår i 
föreläsningarna, men svaren gav ingen detaljerat information om vad som föreläses om 
själva förmånssystemet. En respondent som har svarat utförligt och detaljerat på vad som 
ingår i ovan nämnda teman, har svarat utförligt även på denna fråga: 
 
” Under samma undervisningsmoment ges information om förmånstrappan, info om 
förmån i FASS (villkor, vilka förpackningar), regler för uttag, 
preventivmedelssubvention till ungdomar, kostnadsfria läkemedel enligt 
smittskyddslagen.” 
 
Förskrivarens ansvar för information och rådgivning i samband med förskrivning av 
läkemedel ges under samma moment. Även författningar som reglerar förskrivning och 
expedition av läkemedel på recept tas upp under samma moment. Men ett av lärosätena 
har även videoinspelningar och material för självstudier på kursens websida. 
 
Rätt tidpunkt för föreläsningarna 
Sex av sju respondenter anser att det är mest lämpligt att ha utbildningsmoment kring 
receptförskrivning, läkemedelskostnader och generiskt utbyte av läkemedel under den 
kliniska delen det vill säga under termin fem och sex innan studenterna placeras på 
praktikplatser. Fyra respondenter tycker att det är bra om föreläsningarna om dessa 
ämnen återkommer mot slutet av läkarutbildningarna för att då är studenterna mest 
intresserade. 
En respondent   påpekar att läkemedelskostnader och generiskt utbyte upplevs inte som 
kliniskt relevant under den kliniska delen, då blir det svårt för studenterna att ta till sig 
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information om dessa ämnen.  En annan respondent anser att termin sju är lämpligast, 
för att då är utbildningen inom farmakologi mer inriktad på läkemedelsbehandlingar: 
 
”När studenterna påbörjar den kliniska delen av sin utbildning för att kunna öva även 
på dessa delar under praktiken. E-recept gör dock att många studenter inte övar på 
riktigt förrän de själva ska arbeta, på pappersreceptens tid fick studenterna skriva 
själva och läkaren skrev under. Därför bra om det återkommer i slutet av utbildningen.” 
 
”Vi har det nu 1: a propedeutikveckan på T5 och vi tycker det är bra att få komma in 
innan studenterna är utplacerade på vårdavdelningar. Vi har tidigare legat på T7, men 
då har studenterna redan varit ute så mycket på avdelningar att vi upplevde att det var 
för sent.” 
 
Vem ansvarar för att informera patienten on generiskt utbyte 
Samtliga respondenter anser att det är båda läkarens och farmaceutens uppgift att 
informera patienten om utbyte, för att underlätta för patienten och skapa förtroende hos 
den. Dock poängterar en respondent som är apotekare att det är viktigast att läkaren 
informerar patienten om att utbyte kan ske på apotek och att bytet sker till en 
motsvarande alternativ med samma verksamma substans. Medan en annan respondent 
som är läkare anser att information om utbyte till patienten blir mer konkret på apotek. 
 
”Utbyte är bra för ekonomin, men besvärligt för patienten. Ju fler som informerar desto 
bättre.” 
 
”Båda. Det är ju bra att läkaren pratar om detta men det är så mycket annat som är 
viktigt att ta upp när man sitter med patienten, och som bara läkaren kan prata med 
patienten om, sådant som direkt rör den enskilda patientens sammansatta behandling. 
På apoteket blir det ju väldigt konkret när farmaceuten visar att det är förskrivet 
läkemedel X men idag står det Y på förpackningen.” 
 
”Diskussionen om generiskt utbyte ryms inte inom läkarkonsultationen och tar fokus 
från viktigare, medicinska frågor om biverkningar, uppföljning etc.” 
 
Övriga synpunkter 
De flesta respondenter hade inte något att tillägga, men en respondent tyckte att det är ett 
bra initiativ med enkätundersökningen om dessa ämnen, men att layouten på enkäten är 
krånglig. En annan respondent tyckte att enkäten inte ger mycket information och 
komplettering kan behöva göras. 
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4.2 Artiklar i tidskrifter 
 

4.2.1 Artiklar i Information från Läkemedelsverket: 
Totalt identifierades nio artiklar som uppfyllde inklusionskriterinerna, dvs handlade om 
generika/generiskt utbyte, läkemedelsförmåner, läkemedelskostnader eller rådgivning till 
patient om utbyte. Tabell 4 anger identifierade artiklars rubrik och vilket år de 
publicerades.  
 
Tabell 4. Rubriker som berör generiska utbytet under de senaste fem åren i 
informationsskriften information från läkemedelsverket. 

2014  2015 2016 2017 2018 

Nr1: 
informationsf
oldrar om det 
generiska 
utbytet till alla 
vårdcentraler 
och apotek. 

Nr2: 
Marknadsföri
ngstillståndet 
har återkallats 
för flera 
generiska 
läkemedel på 
grund av 
bristfälliga 
studier. 

Nr5: 
Information 
om generiskt 
utbyte ger 
ökad trygghet 
för patienten 
  

Nr2: 
Skillnader 
mellan 
förpackningar 
för utbytbara 
läkemedel 
  

Nr1: Delbar 
tablett på 
recept – 
förskrivarens 
och 
farmaceutens 
roll 
Tablett med 
skåra – inte 
alltid delbar i 
lika stora 
delar. 

Nr4: 
Utvärdering 
av 
informations
materialet 
Tryggt byte på 
apotek 
  

    Nr4: 
Förskrivare 
och 
farmaceuter 
viktiga vid 
generiskt 
utbyte 
  

  

Nr6: Hur lika 
är generika 
och 
originalläkem
edel? 

  

    Nr5: 
Generiskt 
utbyte av 
läkemedel – 
att tänka på 
vid 
förskrivning 
av läkemedel 
till barn. 

  

Antal 3 1 1 3 1 
 
 
Generiskt utbyte 
Under de senaste fem åren publicerades minst en artikel per år, som berör temat 
generiskt utbyte i Information från läkemedelsverket.  
 
Informationsskriften har skrivit mest om generiskt utbyte. Mängden artiklar som berör 
generiskt utbyte är frekvent förekommande i informationsskriften. Samtliga artiklar 
fokuserar på generiskt utbyte och olika vägar för informationsförmedling till patienter. 
Sammanfattningsvis konstateras att artiklarna är innehållsrika och informativa och riktar 
sig till professionella yrkesgrupper. De tar upp på ett omfattande och brett sätt samtliga 
områden som berör det generiska utbytet.  
 
I artiklarna beskrivs hur läkemedelsverket går tillväga vid bedömning av likvärdighet 
mellan original och generikaläkemedel. Det skrivs att det är väldigt lite skillnad i 
plasmaexponering av läkemedelsaktivsubstans mellan original och generikaläkemedel 
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och därmed är de likvärdiga. I flera artiklar framhävs att det finns informationsmaterial 
och affischer i olika format om generiska utbyten anpassad till förskrivare, 
apotekspersonal och patienter på vårdcentraler och apotek. Samt belyser att dessa 
informationsmaterial kan beställas kostnadsfritt från Läkemedelsverket och TLV. Men att 
informationsmaterialen kommer att utvärderas av Läkemedelsverket och TLV, för att se 
om de gör nytta vid användning i patientmöten inom vården och på apoteken. 
Information kring generiskt utbyte till patienter och vikten och betydelsen av 
förskrivarens och farmaceutens roll vid utbyte tas upp många gånger (tabell 1) för att öka 
trygghet och patientsäkerhet.   
 
Det nämns också om ett uppdrag där myndigheter ska komma med nya förslag samt 
vidareutveckla befintliga informationskanaler kring generiska utbyten för att kunskapen 
ska nå samtliga inom vårdkedjan. Vidare skrivs om insatser som TLV och 
Läkemedelsverket gör för att förbättra, utveckla och skapa nya informationskanaler för 
att öka kunskapsspridning kring det generiska utbytet såväl för hälso-sjukvårdspersonal 
som för patienter. Två artiklar fokuserar på att hänsyn ska tas till patientens 
förutsättningar och behov. Förskrivare bör beakta att barn kan ha andra behov när det 
gäller läkemedel t ex svårt att svälja, kan vara mer känsliga t ex när det gäller smak, behov 
av doshjälpmedel för barn och att i vissa fall dosen behöver vara delbar m m. Det påpekas 
att vid sådana situationer förskrivare kan motsätta sig byte, även vid andra situationer 
som kan påverka barnets läkemedelsbehandling och säkerhet.  
 
Det förekommer även information om olika läkemedelsförpackningar och påpekas att de 
inte omfattas av utbytbarhetsbedömningen. Därför är det viktigt att vid utbyte till en 
annan förpackning att farmaceuter och förskrivare säkerställer att patienten får en 
ändamålsenlig förpackning. Det nämn att information om läkemedelsförpackningar kan 
hittas på E-hälsomyndighetens hemsida och fass.se. En artikel handlar om återkallelse av 
marknadsföringstillstånd för flertal generiska läkemedel pga det har funnits 
manipulerade data i studier vid ett forskningsföretag i Indien. Sammanfattningsvis är det 
flera artiklar som tar upp generiskt utbyte i olika situationer och vikten av 
informationsförmedling till patienten om utbytet via informationsmaterial, förskrivare 
och farmaceuter.  
 
Läkemedelsförmåner och kostnader 
Det förekommer inga specifika artiklar som har läkemedelskostnader eller 
läkemedelsförmåner som ämne i informationsskriften Information från 
Läkemedelsverket.  
 

4.2.2 Artiklar i Läkartidningen 
Totalt identifierades nitton artiklar som handlar om generiskt utbyte, 
läkemedelsförmåner och läkemedelskostnader i Läkartidningen. Tabell 5 visar antal 
artiklar/år som berör varje tema.  

 
Antalet artiklar som berör teman generiskt utbyte, läkemedelsförmån utbyte och 
läkemedelskostnader presenteras nedan (tabell 5). 
 
Tabell 5. Antal artiklar som berör teman generika, läkemedelskostnader och 
läkemedelsförmåner under de senaste fem åren i tidskriften Läkartidningen. 2* dessa 
artiklar sorterades även under läkemedelskostnader 
Artiklar 2014 2015 2016 2017 2018 

Generiskt utbyte 1 3 3 1 1 
Läkemedelskostnader 1 3 3 1 2 
Läkemedelsförmåner 2*     
Totalt 4 7 6 2 3 
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Generiskt utbyte 
Artiklarna som berör generika/generiskt utbyte i Läkartidningen handlar bl. a om ny 
praxis hos TLV som ska främja generisk konkurrens(34). De tar upp generisk 
konkurrensen och olika åtgärder som vidtas av TLV för att främja den. Åtgärderna ska 
försvåra för originaltillverkare att hindra generiska konkurrensen, därmed minska 
läkemedelskostnader för patienten och samhället. I flera artiklar skrivs om önskan hos 
Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet att införa generisk förskrivning(35-38). 
Generisk förskrivning innebär att förskrivare anger namnet på den verksamma ämne på 
recept istället för produktnamn. Då blir det lättare för förskrivare att skriva recept och 
bättre för patientsäkerheten vid utbyte på apotek. För att då kan substansnamnet 
användas båda på recept vid receptförskrivning och vid dialog med patienten.  Men 
Läkemedelsverket anser att det är resurskrävande och inte leder till ökad patientsäkerhet. 
Trots det fortsätter kritiken mot beslutet, med motiveringen att generiska förskrivningen 
minskar double medicinering, felmedicinering pga. förväxling mellan olika läkemedel vid 
utbyte. Dessutom minskar förväxling mellan olika namn vid förskrivning av läkemedel. 
En av anledningarna till önskan om införandet av generisk förskrivning är att det 
förekommer ”fantasinamn” inom läkemedel som kan likna namnet på en annan substans.  
Införande av generisk förskrivning har ett berett stöd bland läkare, även myndigheter 
såsom TLV och Socialstyrelsen som ser generisk förskrivning som en bra åtgärd för att 
uppnå en effektiv och patientsäker läkemedelsbehandling vid utbyte.  
 
Kritik förekommer dessutom mot nuvarande reglar för periodens vara(39). Den tycks 
vara krånglig och behöver revideras på grund av att periodens vara kan inte alltid 
tillhandahållas, då apoteken får problem med att ha läkemedel tillgänglig under perioden. 
Vilket i sin tur kan leda till att patienten måste betala högre pris för att få ett motsvarande 
preparat. Ett annat problem med periodens vara är att den inte säljer slut till nästa 
period, vilket leder till att mängder med läkemedel kasseras. Några förslag är att förlänga 
perioden med en månad till. Samt att ge hårdare straff för läkemedelsföretag som inte 
kunde tillhandahålla den och att kunna sälja generiskt preparat till samma pris som 
periodens vara om den är otillgänglig.  
 
Läkemedelskostnader 
De flesta artiklar som tar upp läkemedelskostnader handlar om särläkemedel, hepatit-C 
läkemedel och biosimilarer(40). Biosimilara läkemedel, som är syntetiserade kopior av 
biologiska läkemedel, de anses ha lika kliniska effekt enligt EMA (Europeiska 
Läkemedelsmyndigheten), men inte identiska med originalläkemedel(41). De är dyrare i 
Sverige jämfört med andra länder och bör vara billigare och att upphandlingar bör göras 
på internationellnivå. Bara hepatit-C läkemedelskostnader gick upp till 600 miljoner 
kronor år 2014(42). 
Det nämns att i Sverige när på biosimilarer kommer på marknaden efter patentutgång på 
originalläkemedel, blir prisnedgången inte stor som vid generisk läkemedels konkurrens. 
I Norge har biosimilara kopior funnits längre och där är prisskillnaderna mellan 
originalläkemedel och kopior ganska stora jämfört med Sverige 39%. Om det blir samma 
prisnedgång i Sverige kommer miljoner att sparas. Vidare skrivs att TLV utöver sitt 
uppdrag bör dessutom bedöma kostnadseffektivitet av läkemedelsbehandlingar inom 
slutenvård(43). Läkemedels- och apoteksutredningen ger förslag till en nationell lösning 
när det gäller prissättning, finansiering och subvention av dyra läkemedel för att nå en 
likvärdig vård(44). De vill behålla nuvarande reglar, men vill att det ska ses över reglarna 
för särläkemedel på grund av för höga priser och få patienter som använder dessa 
särskilda mediciner. Läkarförbundet anser att TLV bör förhandla med berörda landsting 
och företag för att komma överens om vad som krävs för att läkemedlet ska ingå i 
förmånssystemet och till vilken pris. Läkarförbundet vill även få samarbete med andra 
länder när det gäller prissättningen och utvärdering för de ovanliga och dyra läkemedlen.  
 
I en artikel skrivs om avgörande faktorer vid beslut om subventionering av dyra 
läkemedel. Det påpekas att det som spelar roll vid sådana fall är kostnadseffektivitet och 
sjukdomens svårighetsgrad. Ett verktyg som TLV använder är QALY, som är ett mått av 
effekt på livskvalitet och levnadsår(45).  
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Andra kostnader som nämns i artiklarna är kostnaderna för läkemedel som inte ingår i 
högkostnadsskyddet(46). Dessa läkemedel prissätts fritt av apoteken och prisarna kan 
variera ganska mycket, vilket gör det svårare för läkare och patienten att veta vad 
läkemedlet kommer att kosta på grund av att inte alla apotek publicerar sina priser på 
sina hemsidor. Flera organisationer kräver en prisdatabas, som kan leda till ökad 
konkurrens, därmed prisnedgång på receptbelagda läkemedel som ligger utanför 
förmånen. Vidare skrivs att vid förskrivning av läkemedel utanför förmånen bör 
förskrivare ange att läkemedlet får bytas mot billigare alternativ, annars får patienten 
betala onödig stor summa för sitt läkemedel(47).  
 
Två artiklar tar upp svenska priser på generikaläkemedel(48). De nämner en 
prisjämförelse som TLV har gjort mellan 20 europiska länder och visade sig att Sverige 
har billigaste priser på utbytes läkemedel, därmed sparar miljarder årligen, som kan 
användas för annat inom sjukvården. Detta beror på att konkurrens mellan 
läkemedelsföretag ökar varje månad vid val av periodens vara. Däremot tillhör Sverige de 
länder som har högsta priser på original patentskyddade läkemedel, som saknar 
konkurrens(49). 
 
Det är inte alltid kostnadseffektivt om läkemedlen byts till billigare alternativ skrivs i en 
artikel(50). Det poängteras att på grund av ständigt utbyte på apotek riskerar patienten 
att få olika förpackningar, produktnamn mm varje gång den hämtar ut sitt läkemedel, 
vilket kan leda till förvirring och felmedicinering, då blir det inte kostnadseffektiv. 
Artikeln föreslår att förlänga prisperioden, för att längre kontrakt perioder ger lägre 
priser och risken för felmedicinering minskar på grund av att patienten få samma 
preparat oftare, därmed kostnadseffektiviteten blir högre.  
 
Läkemedelsförmåner 
Totalt hittades två artiklar som har läkemedelsförmåner som huvudämne. Dessa artiklar 
handlar om receptbelagda läkemedel utanför förmånen och de stora prisskillnaderna på 
dem vid olika apotek pga. fri prissättning(51). De kostar mer än förväntad och 
konsekvenserna blir att patienten betalar dyrt för sina läkemedel. Därför har regeringen 
gett uppdrag åt TLV att ge förslag på åtgärder som pressar priserna för läkemedel utanför 
förmånen. Eftersom det är fri prissättning på dessa läkemedel, blir det svårt för patienten 
och förskrivare att veta vad läkemedlet kostar. Patienten erbjuds inte något utbyte heller 
på apotek på grund av att de inte ingår i förmånssystemet. Men lagstiftningen ska ses 
över enligt TLV, som kommer att informera landstingen när ett läkemedel lyfts ur 
förmånen. Då kan förskrivare välja en motsvarande alternativ med lägre pris oavsett om 
det ligger i eller utanför förmånen(52). 
 

4.3 Sammanställning av resultat från de olika metoderna 
Samtliga sju lärosäten nämner inga tydliga kunskapskrav gällande generika/generiskt 
utbyte, läkemedelsförmåner och läkemedelskostnader i sina kursplaner. Det kan 
konstateras att kursplanerna fokuserade på att ta upp andra kunskapskrav som kan vara 
mer relevant för läkarstudenter såsom att sätta rätt diagnos och ge rätt behandling. Två 
av sju lärosäten har inga undervisningar om läkemedelskostnader av någon anledning, 
som inte framgår av respondenternas svar. Dessutom inga artiklar hittades i 
informationsskriften Information från Läkemedelsverket som har läkemedelskostnader 
eller läkemedelsförmåner som huvudämne. 
 
Men av enkätsvaren framgår att generika/generiskt utbyte och läkemedelsförmåner tas 
upp på föreläsningarna på läkarutbildningarna vid de sju lärosätena. Dock varierar 
tidsomfattningen ganska mycket när det gäller föreläsningarnas längd, från en timme till 
en halvdag. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att respondenterna har en positiv 
inställning till undervisningen om dessa ämnen och att det önskas flera lektioner eller 
föreläsningar om ämnena hos de flesta kursansvariga, som anser att en genomgång inom 
dessa ämnen mot slutet på utbildningarna kan vara bra för studenterna.  
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 Arton artiklar hittades i tidskrifterna som handlar om generika/generiskt utbyte. De 
flesta artiklarna som tar upp generiskt utbyte i Information från Läkemedelsverket 
fokuserar på patientsäkerheten vid utbyte såsom att informera patienten om utbyte, 
likvärdighet mellan original och generikaläkemedel, samt läkarens och farmaceutens roll 
vid utbyte. I Läkartidningen har skrivits mest om införande av generisk förskrivning och 
läkemedelskostnader. Det förekommer dessutom två artiklar som är kritiska mot utbytet 
och systemet med periodens vara. Tio artiklar hittades i Läkartidningen som 
uppmärksammar de höga kostnaderna på särläkemedel, biosimilarer och 
hepatitläkemedel. Läkemedel utanför förmånen tas upp i två artiklar som skriver bland 
annat om olika förslag och åtgärder som behöver tas för att öka konkurrensen och sänka 
priserna, såsom obligatorisk publicering av priser för läkemedel som inte omfattas av 
förmånen. 
Det kan konstateras att artiklarna är gynnsamt inställda till ämnena och fokus ligger på 
de ekonomiska konsekvenserna när det gäller dyra läkemedel och patientsäkerheten vid 
utbyte till generika. Dessutom ger artiklarna kloka förslag på åtgärder som 
myndigheterna kan ta för att förbättra patientsäkerheten vid utbyte t ex att införa 
generisk förskrivning.  

5. Diskussion 
 
Först tas upp metoddiskussion och motivering till varför multimetod-modellen är 
lämpligt för denna studie. Sedan diskutera teman som studien undersöker det vill säga 
generiskt utbyte, läkemedelsförmåner och läkemedelskostnader. 
 

5.1 Metoddiskussion 
Multimetod-modellen fungerade bra för denna studien, för att med denna metod kan 
ämnet undersökas från olika synvinklar (32). Studien strävar efter att få en bred bild på 
vad läkare får för kunskap om ämnena från de olika kunskapskällor som studien 
undersöker vilket kunde uppnås genom att använda flera olika metoder. Svagheten är 
källorna i varje delmodell är få men de kan uppvägas genom att använda flera olika källor. 
 
Kursplanerna gick lätt att hitta med hjälp av Google-sökning med förutsättning att 
kursernas namn är kända. Men det var inte lätt att identifiera kurserna och det tog mer 
tid än beräknad för att hitta dem (se avsnitt 3.1.1 Identifiering och analys av kursplaner). 
Granskningen av målen i kursplanerna är ett bra sätt för att se hur kunskapskraven 
formuleras i kursplanerna när det gäller generiskt utbyte, läkemedelsförmåner och 
läkemedelskostnader. Granskningen gav inte resultat som är direkt kopplad till generiskt 
utbyte, läkemedelsförmåner och kostnader, men det förekommer kursmål som kan vara 
relaterad till dem.  
 
En enkät är ett bra sätt för att fånga upp hur kunskapskraven om de ämnen som studien 
undersöker förmedlas till medicinstudenter och för att nå alla deltagare samtidigt. Den 
kan besvaras vid valfri tidpunkt och alla responsen sparas automatiskt. Det gick ganska 
bra att skapa enkäten på Google-formulär, men det krävs att ha ett konto registrerad. 
Samtliga deltagare svarade på enkäten och utförligheten i svaren varierade ganska 
mycket. Vissa kortfattade svar kunde ha följt upp bättre genom att skicka följdfrågor via 
mejl eller genom att ringa upp respondenterna och ställa kompletterande frågor.  
 
Det gick bra att hitta artiklarna i informationsskriften Information från läkemedelsverket 
genom att läsa innehållsförteckningen (tabell 4), men det var svårare att göra det i 
tidskriften Läkartidningen, trots sökfunktionen på hemsidan på grund av att det är 
många artiklar som publiceras varje dag, men med olika ordkombinationer kunde antal 
träffar begränsas (tabell 5). Flest artiklar hittades i Information från Läkemedelsverket 
när det gäller generiskt utbyte och farmaceutens och läkarens roll vid utbyte. Medan 
Läkartidningen fokuserat mest på läkemedelskostnader och läkemedelsförmåner. När det 
gäller generika, handlar de flesta artiklarna i Läkartidningen om införande generisk 



 

18 
 

förskrivning. Läkartidningen är en viktig och bra kunskapskälla för läkare på grund av 
den stora antal medlemmar och läsare som tidningen når varje vecka(31). 
 

5.2 Resultat diskussion 
 
5.2.1 Generiskt utbyte 
Som nämnts tidigare, generiskt utbyte pressar ner prisarna på läkemedel och skapar 
möjligheter för att behandla fler patienter och öka besparingarna för individen och 
samhället(4). Detta utrycks i flera artiklar som berör läkemedelskostnader och 
läkemedelsförmåner i tidskrifterna. Dessutom undervisas det på läkarutbildningarna på 
alla sju lärosäten enligt respondenterna, trots att det framgår inte tydligt av kursplanerna. 
Att det inte nämns i kursplanerna kan vara förståeligt, för att kurserna är stora (på 30 
högskolepoäng) och det kan vara svårt att nämna vad som krävs av studenten att kunna 
efter varje föreläsning i kursmålen, med tanke på att vissa lärosäten har en enda 
föreläsning om ämnet. Men kan detta leda till att läkarstudenternas fokus kommer att 
läggas mer på kunskapskraven som nämns tydligt i kursmålen, är det omöjligt att veta i 
denna undersökning med säkerhet. En granskning av scheman hade varit bra för att få en 
tydligare bild av vad som ingår i kurserna, men samtidigt var det onödigt, för att enkäten 
ger djupare förståelse av vad undervisningarna innehåller.   
 
Utbytet kan ibland ställa till bekymmer i form av oro och osäkerhet hos patienter(9), och 
alla läkare informerar inte sina patienter om att de kan erbjudas byte på apotek. Det kan 
bero på att läkaren inte ser det som sin uppgift eller saknar tillräcklig kunskap om det 
generiska utbytet och dess reglar(13). Information om utbyte från läkare till patient krävs 
för att minska oroligheten hos patienten. Detta uttrycks ganska tydligt i de flesta 
kursplanerna, men inget specifikt nämns om att informera patienten om just generiskt 
utbyte.  
 
Respondenterna är eniga om att information om generiskt utbyte bör förmedlas till 
patienter från båda läkare och farmaceuter och det tas upp på föreläsningarna vid 
samtliga lärosäten (tabell 2). Men föreläsningarnas läng varierar ganska mycket det vill 
säga från en timme till en halvdag, vilket var oväntad. Det kan betyda att läkarnas 
kunskap om generiskt utbyte kan varierar beroende på var han/hon läser 
läkarprogrammet. Flera lärosäten avsätter en halvdag till föreläsningarna som handlar 
om generiskt utbyte och termin 5–6 är den lämpligaste tiden för föreläsningarna anser de 
flesta respondenter, men bör föreläsas även i slutet på utbildningarna. Ökad kunskap om 
det generiska utbytet hos läkarstudenter kan vara gynnsam för ekonomin och samhället, 
då information om utbyte förmedlas vidare till patienter, fler utbyte kan ske då på apotek 
och mer pengar kan sparas och användas till annat inom vården(1). Förslagsvis kan en 
halvdags föreläsningar under de kliniska delarna och ytterligare halvdag i sluten på 
utbildningarna vara en lämplig tidsomfattning. 
 
Vissa respondenter har olika åsikter på vems roll är viktigast när det gäller 
informationsförmedling om generiskt utbyte till patienter. En respondent som är 
apotekare uttrycker att det är bra om båda gör det, men att det är viktigast att läkare 
informerar patienten om bytet, medan en annan respondent som är läkare anser att 
informationen blir mer konkret på apoteken. Detta kan bero på att respondenterna tillhör 
olika yrkesgrupper och ser på saken från olika perspektiv. En farmaceut kan uppleva 
svårighet med att övertyga vissa patienter (som vill ha det förskrivna läkemedlet) att byta 
t ex från ett originalläkemedel, som är mycket dyrt, till en motsvarande billigare generika. 
Konsekvenserna blir att dessa patienter betalar mer än nödvändigt för sina läkemedel. 
Dessutom påverkas försäljningen av periodens vara negativt, vilket är inte lönsamt 
verkan för individen eller samhället. 
 
TLV är den myndighet som ansvarar för detta område och insatser från deras sida skulle 
kunna bidra med erfarenheter och kunskap inom området. Detta kan göras genom att 
experter från TLV ska kunna delta i dessa föreläsningar och framföra farmaceuternas syn 
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på ämnet. För att då får läkarstudenterna en bredare syn på saken dvs från båda läkarens 
och farmaceutens perspektiv. Som nämnts tidigare upplever farmaceuterna att patienter 
som diskuterar information om utbyte med sina läkare accepterar utbyte i större 
utsträckning än de som inte gör det(11).  
  
Arton artiklar handlar om generika och generiskt utbyte. De flesta artiklarna har positiv 
inställning till generika/generiskt utbyte. De lyfter fram generiska utbyten i olika 
situationer och sammanhang (tabell 4 och tabell 5). Flera artiklar belyser vikten av att 
informera patienten om generiskt utbyte från både farmaceuter och förskrivare, för att 
öka patientsäkerhet. Informationsskriften har fokuserat mest på generiskt utbyte och vad 
förskrivare och farmaceut bör tänka på vid utbyte och när utbyte ska förhindras. Det har 
inte gjorts i Läkartidningen istället har Läkartidningen skrivit mer om införande av 
generisk förskrivning, som har stort stöd bland läkare och myndigheter såsom TLV, för 
att det främjar patientsäkerheten, då substansnamnet kan användas i dialog med 
patienten. Vilket är förståeligt, för att då kan substansnamnet användas även på apotek 
och underlätta mycket för apotekspersonalen. Dessutom kan patienten känna igen 
namnet när det uppres flera gånger och känna sig trygg. För att om preparatnamnen 
skiljer sig mycket väljer en del patienter att motsätta sig byte, på grund av att de känner 
inte igen namnet(16).  
 
Läkemedelsverket anser inte att generisk förskrivning kan förbättra patientsäkerheten 
och att det är dessutom resurs krävande(36). Då kanske är det bra att satsa på att 
publicera flera artiklar om förskrivarens roll vid generiskt utbyte i Läkartidningen, med 
tanke på att tidskriften når 90 000 läsare varje vecka och en stor del av dem är läkare(31). 
Samt att sprida information om informationsskriften Information från Läkemedelsverket 
till eleverna på läkarutbildningarna, för att den innehåller mycket kunskap om olika 
behandlingar, nya läkemedel, läkemedelsmonografier, nyheter och rapporter och 
behandlingsrekommendationer(30), dessutom innehåller den mycket information om 
generika/generiskt utbyte och läkarens roll vid utbyte. 
 
Det är två artiklar som kritiserar periodens vara-systemet och ständigt byte på apotek på 
grund av att det kan försämra behandlingen. Men som nämnts tidigare, möjligheten finns  
att motsätta sig byte när det behövs(9). Detta framgår tydligt av svaren från två 
respondenter och tas upp på föreläsningarna enligt dem, men uttrycks inte i svaren från 
resten och vi hade inte någon specifik fråga om det heller i enkäten för att det inte ingår i 
studiens syfte.  
 
Överlag fick vi relativt positiv feedback av generiskt utbyte från respondenterna och det 
läggs tid och arbete på det vid samtliga lärosäten och artiklarna till största del är positiva. 
Dock kan dessa föreläsningar ges vid flera tillfällen och tidsomfattningen kan bli längre 
för att öka kunskap om ämnet hos läkarstudenter.  
 

5.2.2 Läkemedelskostnader 
Läkemedelskostnader ökar varje år och kostnaderna kommer att öka mer på grund av 
åldrande befolkning, nya läkemedel och ökad förskrivning av de nya och dyra 
läkemedlen(5). Men när generika når marknaden, uppstår konkurrens och priserna 
sjunker, därmed ökar möjligheten för att behandla fler patienter och sparar miljarder 
årligen(6, 8). Kursplanerna nämner inget som berör läkemedelskostnader. Men av 
respondenternas svar framgår att de flesta lärosätena har föreläsningar som handlar om 
det. Dessutom framgår av svaren att läkemedelskostnader tas upp i samband med 
föreläsningarna som handlar om generika på fem av lärosätena. Men förvånansvärt ingår 
inte den i någon föreläsning vid två av lärosätena och orsaken till varför det inte görs 
framgår inte tydligt av svaren, men en av respondenterna påpekar att det inte upplevs 
som klinisk tillämpligt under de kliniska kurserna hos eleverna, trots att respondenten 
själv tycker att undervisning som berör läkemedelskostnader och generiskt utbyte är 
lämpligt under de kliniska delarna.  
 



 

20 
 

Läkemedelskostnader är mycket viktigt ämne och bör tas upp på samtliga 
läkarutbildningar i Sverige, för att syftet med införande av generiskt utbyte och periodens 
vara är att öka konkurrensen mellan läkemedelsföretag, därmed sänka läkemedelspriser 
för att sedan kunna behandla flera patienter(7). Ökad kunskap om läkemedelskostnader 
kan behövas på läkarutbildningarna och TLV som myndighet har ansvaret inom detta 
området som nämnts tidigare. Myndigheten kan spela en viktig roll i detta, genom att 
erbjuda föreläsningar om ämnet när det behövs eller samarbeta med kursansvariga på 
lärosätena för att sprida mer kunskap om t ex läkemedelskostnader. 
  
Dyra läkemedel såsom biosimilarer och särläkemedel nämns ganska ofta i artiklarna. Det 
påpekas att när kopior kommer ut på marknaden är prispressen inte lika stor som vid 
andra läkemedel som får konkurrens. Artiklarna ger förslag till en nationell lösning när 
det gäller prissättning, finansiering och subvention av dyra läkemedel för att nå en 
likvärdig vård. Det är positiv inställning till att Sverige tillhör länderna som har lägsta 
priser på generika. Men priserna på originalläkemedel är fortfarande dyra jämfört med 
andra europiska länder på grund av att dessa läkemedel saknar konkurrens. Läkemedel 
utanför förmån uppmärksammas i artiklarna på grund av fri prissättning på dem och att 
prisskillnaderna kan vara stora mellan olika apotek. Här kan insatser göras för att skapa 
konkurrens mellan olika apotek t ex genom att göra det obligatoriskt att ange priserna på 
läkemedel som ligger utanför förmånen på fass.se. Då kan patienter och förskrivare lätt ta 
reda på vad läkemedlet kostar på olika apotek (figur 2).  
 

5.2.3 Läkemedelsförmåner 
Inget krav nämns i kursmålen när det gäller läkemedelsförmåner. Men enkätsvaren visar 
att det ingår i undervisningsmoment som handlar om generika vid de sju lärosätena 
(tabell 2). Svaren varierade även här när det gäller utförligheten, en respondent utrycker 
att studenterna ska förstå förmånssystemet och en annan respondent beskriver vad som 
ingår i föreläsningarna såsom att det är kostnadsfritt läkemedel för barn och för 
ungdomar när det gäller preventivmedel och läkemedel mot smittsamma sjukdomar enlig 
smittskyddslagen. 
Två artiklar i tidskriften Läkartidningen skriver om läkemedelsförmåner som 
huvudämne, men inget nämns om det i informationsskriften Information från 
Läkemedelsverket. Artiklar som tar upp läkemedelsförmåner handlar om läkemedel som 
inte ingår i förmånssystemet och de ekonomiska konsekvenserna som orsakas av det(46, 
47). Det skrivs om att TLV bör ta reda på orsaker till att dessa läkemedel inte ingår i 
förmånen. Läkemedel som ligger utanför förmånen är oftast dyra och apoteken erbjuder 
inte utbyte. Konsekvenserna blir att patienten betalar stora summor för dessa läkemedel. 
En databas som publicerar läkemedelspriser som inte ingår i förmånen kan vara bra för 
att skapa konkurrens och prispubliceringen bör vara obligatorisk. Men en befintlig 
webbplats som fass.se (figur 2) som har funnits länge och är känd bland läkare, 
farmaceuter och patienter är ännu en bättre plats för obligatorisk publicering av priser på 
dessa läkemedel. 
 

5.3 Sammanfattande diskussion 
Den valda metoden fungerade bra för denna studie och fördelen med den är att den 
undersöker ämnena från olika synvinklar och resultaten från de olika del metoderna kan 
bekräfta varandra, därmed ger en bredare syn på ämnet som undersöks. Dock finns det 
en svaghet med multimetod-modellen och det är att varje metod del undersöks inte 
noggrann jämfört med att använda en metod.   
 
Förvånansvärt nämns inte något om generiskt utbyte, läkemedelsförmåner och 
läkemedelskostnader i kursplanerna, trots att de är viktiga områden med tanke på att det 
underlättar informationsförmedlingen om generiskt utbyte vid dialog med patienten, 
förbättrar patientsäkerheten och ökar besparingarna. Men av respondenternas svar 
framgår att föreläsningar om dessa ämnen ingår i kurserna och inställningen till 
undervisningen är positiv. Dock varierar antal timmer som läggs på dessa föreläsningar 
avsevärt mellan lärosätena, vilket kan betyda att information som läkarstudenterna får 
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under undervisningarna kan vara olika när det gäller mängd och innehåll beroende på var 
eleverna läser läkarutbildningen. Förvånansvärt föreläses inte läkemedelskostnader på 
två av sju lärosäten med tanke på att besparingar kan göras inom detta område och läkare 
spelar en viktig roll för att flera patienter ska acceptera bytet, därmed kan flera byten 
genomföras på apotek och mer pengar sparas till sjukvården.  
 
Det är ganska uppenbart att flera föreläsningar behövs på läkarutbildningarna inom 
dessa ämnen. Detta uttrycks i svaren från de flesta respondenterna, som anser att en 
genomgång inom dessa ämnen bör återkomma i slutet på läkarutbildningarna. TLV, som 
är den ansvariga myndigheten inom detta område kan behöva göra insatser, för att sprida 
mer information och kunskap om dessa ämnen på läkarutbildningarna runt om i Sverige. 
 
Mycket kunskap sprids via tidskrifterna om dessa ämnen och kan nå många inom 
läkaryrket med tanke på de stora antalet läsare och medlemmar som dessa tidskrifterna 
har. De flesta artiklarna som berör läkemedelsförmåner, generiskt utbyte och 
läkemedelskostnader är positiva och det förekommer förslag på smarta lösningar för att 
förbättra patientsäkerheten vid utbyte såsom att införa generisk förskrivning. Ett annat 
förslag som är mycket intressant är att skapa en databas för att publicera priser på 
läkemedel som ligger utanför förmånen med syften att öka konkurrensen, därmed pressa 
priserna. Dock kan det vara svårt och tidskrävande att skapa en databas för 
prispublicering med tanke på att många kanske inte hittar dit. Men vi har redan en bra 
webbplats som är känd bland vårdpersonal och patienter (fass.se) som dessutom 
publicerar priserna på förmånsläkemedel (figur 2). Förslagsvis kan insatser göras här för 
att göra det obligatoriskt för apoteken att publicera sina priser på läkemedel som ligger 
utanför förmånen på Fass.se.  
 
 
Förslag till framtida forskning 
En intervju med handledare på allmäntjänstgöring AT kan vara intressent. För att då kan 
forskaren få en bild över hur studenterna tränar inför arbetslivet som läkare och hur det 
ser ut med träningar när det gäller generiskt utbyte, läkemedelsförmåner och 
läkemedelskostnader under tiden. Fördelen med intervjuer är att det kan ställas 
följdfrågor direkt om något svar är inte tillräckligt utförligt.  

 

5.4 Slutsatser  
Kunskapskällor som riktar sig till läkare/Läkarstudenter innehåller mycket information 
om generiska utbyten, läkemedelskostnader och läkemedelsförmåner.  
 
Under grundutbildningen förmedlas information om dessa ämnen till studenterna genom 
föreläsningar och/eller i samband med receptskrivningsövningar, men ett lärosäte har 
även extra material för själva studier. Dock nämns inget om dem i kunskapskraven i 
kursplanerna. Informationsmängd och innehåll varierar avsevärt och 
läkemedelskostnader tas inte upp vid två av lärosätena.  Men inställningen till 
undervisningen om dessa ämnen är positivt och flera tillfällen på slutet av utbildningarna 
tycks vara gynnsam för studenterna enligt de flesta respondenter. Baserat på resultaten 
från enkäten kan konstateras att det kan behövas insatser för att öka 
kunskapsförmedlingen om dessa ämnen till läkarstudenterna. Dock var inte alla svaren 
utförliga som vi hoppades på. Flera delfrågor kunde ha varit bra att ställa i enkäten för att 
få bättre och mer tillförlitliga svar.  
 
Information om generiskt utbyte, läkemedelsförmåner och kostnader publicerades i flera 
artiklar i Läkartidningen och Information från Läkemedelsverket. Uppenbarligen sprids 
mycket kunskap om ämnena till läkare och läkarstudenter på grund av att dessa 
tidskrifter har stort antal läsare och medlemmar bland denna yrkesgrupp. De flesta 
artiklarna som publicerades handlar om generika/generiskt utbyte och tar upp 
patientsäkerhet vid utbyte och olika åtgärder för att förbättra den. Det fanns även många 
artiklar som berörde läkemedelskostnader, men få artiklar publicerades om 
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läkemedelsförmåner. Dessa artiklar fokuserade på läkemedels höga priser och de 
ekonomiska konsekvenserna av det. Generellt hittades flera artiklar i Läkartidningen. 
Sammanfattningsvis konstateras att artiklarna är innehållsrika och informativa och 
förmedlar omfattande information om dessa ämnen.  
 

5.5 Tackord 
Jag vill tacka mina handledare Anna Montgomery och Andy Wallman för all hjälp, råd 
och stöd under arbetets gång. Jag vill också tacka kursansvariga för examenskursen. Ett 
stort tack alla deltagare för att de tog sig tid och svarade på enkäten. 
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Bilaga 1.  
 
Frågor om innehåll i kurs på läkarutbildningen 
 
Hej, 
Mitt namn är Sara Ellvall och jag är apotekarstudent vid Umeå universitet. Jag gör mitt 
examensarbete i samarbete med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. 
Examensarbetet handlar om läkarens roll och ansvar för information i samband med 
generiskt utbyte av läkemedel.  
 
Ett av syftena med min studie är att kartlägga hur kunskap om generiskt utbyte och 
läkemedelsförmåner förmedlas till studenter på grundutbildning vid de lärosäten som ger 
läkarutbildning i Sverige.  
 
Jag vänder mig till dig för att du är kurs-, moment- eller terminsansvarig för en kurs som 
innehåller receptskrivningsregler och/eller föreläsningar om läkemedelskostnader, 
läkemedelsförmåner och generiskt utbyte på en av läkarutbildningarna. 
Jag och TLV skulle uppskatta om du har möjlighet att svara på några korta enkätfrågor 
om hur ni utbildar studenterna om bland annat läkemedelsförmåner och generiskt 
utbyte. Enkäten tar max 10 minuter att svara på. Om du istället bedömer att en kollega är 
bättre lämpad att svara på frågorna är vi tacksamma för hänvisning vidare.  
Kartläggningen kommer, utöver att vara en del av min examination som apotekare, ge 
TLV kunskap om hur de medicinska lärosätena utbildar studenterna i de frågor som 
myndigheten ansvarar för och därmed ge ett underlag för framtida insatser på området 
från TLV.  Jag skickar naturligtvis också uppsatsen till dig som svarat på enkäten!  
Klicka på länken för att svara på enkäten: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvQFSmO1Uk7wdnT1hQsxQVTY69gv0z7hE7VnA2L
fEU09yqOg/viewform?usp=sf_link  
 
Svara gärna så snart som möjligt, men senast den 21 december 2018. 
Kontakta mig gärna om du undrar något. Du kan även kontakta min handledare på TLV, 
Anna Montgomery. 
Bästa hälsningar, 
Sara Ellvall 
 
E-post: sael0073@student.umu.se 
Tel: 076-7045016 
 

 
Enkätfrågor: 
 
Vilket lärosäte arbetar du på? 
 
Vilken är din yrkesroll? 
 
 
TLV är särskilt intresserade av er undervisning inom de områden som myndigheten 
ansvarar för. Beskriv därför i korthet vad som ingår i följande utbildningsmoment och 
ungefärlig tidsomfattning.   
 
a- kostnader för läkemedel för patienter, landsting och skattebetalare 
 
b- läkemedelsförmåner/högkostnadsskydd 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvQFSmO1Uk7wdnT1hQsxQVTY69gv0z7hE7VnA2LfEU09yqOg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvQFSmO1Uk7wdnT1hQsxQVTY69gv0z7hE7VnA2LfEU09yqOg/viewform?usp=sf_link
mailto:sael0073@student.umu.se
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c- generiskt utbyte på apotek, inkl. bioekvivalens mellan utbytbara läkemedel 
 
 
d- förskrivarens ansvar för information och rådgivning i samband med förskrivning av 
läkemedel 
 
e- författningar som reglerar förskrivning och expedition av läkemedel på recept 
 
När under läkarutbildningen anser du det är mest lämpligt att ha utbildningsmoment 
kring receptförskrivning, läkemedelskostnader och utbyte av läkemedel? Varför? 
 
Vems uppgift är det att informera patienten om utbyte, tycker du? Läkare, farmaceut eller 
båda, varför? 
 
 
Har du något att tillägga? 
 
Stort tack för din medverkan!  

 


