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Sammendrag 

I denne studien ses det på generisk bytte og farmakologisk effekt av medisiner som skal 

være et likeverdig alternativ til orginalpreparatet. Det tas utgangspunkt i det Norske 

systemet for generiske legemiddel, men det ses også på studier som er utført i andre 

land og en sammenligning mellom det svenske og det norske lovverket om generisk 

bytte. 

 

Introduksjon 

Generisk bytte ble innført ved endring av apotekloven i Norge i 2001. Det er et system 

hvor man bytter orginalpreparat til et likeverdig synonympreparat. Dette sparer 

helsevesenet for masse penger. Synonympreparatet må ha en biotilgjengelighet som 

tilsvarer orginalpreparatet med 80-125%, og vise likeverdig effekt og sikkerhet. Form, 

farge og størrelse på legemiddelet kan variere fra orginalproduktet. 

 

Denne litteraturstudien er å finne ut mer om effekten av  generiske alternativ, og om 

det er et forsvarlig valg for pasientene.  

 

Denne litteraturstudien bygger på vitenskaplige studier som undersøker effekt og 

benyttelsen av generisk bytte. Arbeidet er basert på 7 orginalartikler, norske lover, 

svenske lover og informasjon fra relaterte nettsider. For å finne materialet til studien 

ble det benyttet søkedatabasen Pubmed.  

 

Misforståelser blant pasientene er en vanlig årsak til at generisk bytte ikke oppfattes 

som likeverdig, og fører til at enkelte føler usikker på om det virkelig er et likeverdig 

alternativ. God kommunikasjon fra alle ledd i helsevesenet er viktig for å trygge 

pasientene, og øke kunnskapen om generisk bytte i befolkningen. Dette kan føre til 

bedre compliance og trygghet for pasientene når det gjelder legemiddelbehandlingen 

deres.  

 

Nøkkelord: Generisk bytte, likeverdig legemiddel, pasientsikkerhet, farmakologi, 

byttbare legemiddel, helseøkonomi. 
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1.Introduksjon 

1.1 Generisk legemiddel 

Et generisk legemiddel lages ofte av andre produsenter etter at patenten fra selskapet som 

har produsert orginalpreparatet går ut. Preparatet må ha et annet navn enn 

orginalpreparatet, ofte er det oppkalt etter virkestoffet (1). Verdens helseorganisasjon (1) 

definerer generisk legemiddel som et produkt som kan byttes med et orginalprodukt, som er 

produsert uten lisens fra orginalprodusenten, og som er markedsført etter utløpsdatoen på 

patenten eller de eksklusive rettighetene (2).   

Det European medicines agency (EMA) definerer generisk legemiddel som et legemiddel som 

er utviklet for å være samme legemiddel som et legemiddel som allerede er godkjent. Det 

inneholder samme aktive ingrediens som orginalpreparatet, brukes i samme dose, og 

behandler samme sykdom som orginalpreparatet. Men utseendet, navnet og pakken kan 

være ulik orginalpreparatet. Det generiske legemiddelet kan ha en annen form, farge eller 

størrelse uten at det fører til terapeutiske forskjeller.(2). 

1.2. Generisk bytte i Apotekloven 

I 2001 åpnet loven for apotek for innføring av generiske preparat i Norge (3). Apotekene fikk 

da adgang til å velge selv hvilke likeverdige legemidler som skal utleveres til kunden. Dette er 

et unntak fra apotekloven som bestemmer at apoteket er pliktig til å utlevere nøyaktig det 

som står på resept eller rekvisisjon (3). For å kunne bytte et legemiddel til generisk 

legemiddel må Sosial- og helsedepartementet ha godkjent legemidlene som byttbare.  

Legemiddelverket har fått oppgaven med å lage en bytteliste som gir en detaljert oversikt 

over legemidler som kan byttes. Det er altså ikke alle generiske legemidler som kan byttes 

med hverandre. Det må også være farmasøytisk forsvarlig, og det er opp til kunden eller legen 

om det kan velges generisk substitusjon. Apoteket er pliktig til å opplyse om at generisk bytte 

er mulig, slik at kunden får mulighet til å velge det alternativet som er billigst (3).    

Ordningen har vært i Sverige siden 2002. Her skal apoteket  som førstevalg ekspedere varen 

som har markedets laveste pris, også kalt periodens vare (4).  

Hver måned velges det et legemiddel i hver forpakingsstørrelse som er periodens vare. Liste 

over hvilken som er akutelle for perioden publiseres av Tandvårds och 

lakemedelsformånsverket (TLV) i Sverige. På listen står det også oppført reservealternativ, 

som velges hvis periodens vare blir solgt ut. For at et legemiddel skal få generisk konkurranse 

må det inngå i høykostnadsskyddet og finnes på byttelisten, og bedømmes som likeverdig av 

legemiddelverket. Apotekpersonalet i Norge og Sverige har i følge loven plikt til å gi 

informasjon om generisk bytte til kunden (4). Det svenske systemet har mange likheter med 

det norske.  
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1.3.Bioekvivalens 

Legemiddelet må være bioekvivalent med orginalpreparatet. Det vil si at biotilgjengeligheten 

etter administrasjon av samme dose er likeverdig, slik at effekt og sikkerhet kan forventes å 

være lik. Ved en sammenligning hvor to grupper forsøkspersoner får orginallegemiddel 

respektivt generisk legemiddel analyseres blodprøver fra pasientene. Flere farmakokinetiske 

verdier måles, blant annet AUC (areal under tids-konsentrasjonskurven), Cmax (maksimal 

konsentrasjon etter en dose) og Tmax (tid fra inntak av dose til Cmax oppnås) (5).  

Grensen for bioekvivalens er at medsinens biotilgjengelighet skal være 80-125% lik som 

orginalpreparatet. Hvis orginalpreparatet har et smalt terapeutisk vindu er kravene om 

bioekvivalens 90-111,11%. Årsaken til at bioekvivalens brukes som mål er for å kunne 

sammenligne synonympreparatet med de kliniske studiene som er utført med 

orginalpreparatet, og for å sikre en god overensstemmelse mellom de likeverdige 

legemidlene. (2).  

Enkelte legemidler regnes som likeverdige selv om det ikke er utført tester på bioekvivalens. 

Dette gjelder legemidler som har 100% opptak, eller hvis det finnes annen god 

dokumentasjon som fastslår at legemidlene er likeverdig (5). 

1.4.Pris og fordeler   

Generisk bytte har ført til en overgang fra dyre orginalpreparater til billigere legemidler. 

Dette fører til mer konkurranse i markedet og det fører til at apoteket får muligheten til å 

optimere lagerholdet. Dersom man velger orginalpreparat når det finnes et generisk 

alternativ må man som kunde betale eventuelt mellomlegg selv, altså differansen mellom 

orginalpreparat i tillegg til prisen på det generiske alternativet (2). I Sverige har ordningen 

med generisk bytte ført til at det spares flere milliarder med helsemidler hvert år, som 

dermed kan brukes til annet innen helsevesenet (4).  

1.5. Legereservasjon 

I Norge kan legen reserverer seg på resepten mot bytte til generisk medisin slik at pasienten 

slipper å betale  mellomlegg for legemiddelet. Legereservasjon skal kun benyttes dersom det 

er medisinske årsaker som gjør at pasienten ikke kan benytte seg av generisk alternativ. Dette 

må vurderes i hvert enkelt tilfelle og de faglige aspektene skal være vurdert av legen. Hvis 

legen velger å reservere seg skal dette tydelig fremkomme på resepten, ellers er det ikke 

gyldig (3). Et lignende system finnes i Sverige (4). 

1.6.Tilfeller hvor merkeforskriving er tryggere. 

I enkelte tilfeller er bruk av orginalpreparatet førstevalg da det kan være mer effektivt, 

tryggere eller reduserer risikoen for feilmedisinering. Dette kan for eksempel være legemidler 
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hvor farmakokinetiske forskjeller kan være betydelige som ved fenytoin. Eller i tilfeller hvor 

det er ekstra farlig med feilbruk, som ved bruk av tacrolimus. Dette gjelder også medisiner 

med administrasjonsutstyr, for da er det viktig at pasienten får det de kjenner og kan bruke, 

for eksempel ved inhalasjonsmedisin eller insulin. Disse begrensningene gjelder også for 

legemidler som er biologiske substanser og ikke kjemiske, for eksempel vaksiner eller 

biologiske legemidler (6).  

1.7.Pasientsikkerhet 

Generisk bytte er en omstridt ordning og helsepersonell har vært skeptisk til ordningen (7). 

Pasienter som bruker legemiddel er ikke alltid flinke til å følge opp behandlingen, og så 

mange som 50% av legemiddelbrukere slurver med å ta medisin for kronisk sykdom slik som 

legen har skrevet (8). Dette gjelder uten at det foretas generisk bytte. Det har derfor vært en 

diskusjon om at når ordningen med generisk bytte er kommet, så kan det føre til enda 

dårligere oppfølging av legemiddelbruken for hver enkelt pasient, i forhold til 

utgangspunktet. Denne studien fokuserer på dette temaet, og sammenligner flere resultater 

som er fremkommet angående pasientens bruk, forståelse og sikkerhet ved bruk av generisk 

likeverdige legemidler.  

 

Det har nylig vært diskusjon om generisk bytte i media i Sverige(9). I artikkelen tas det opp 

om informasjonen som blir gitt av lege og apotekspersonalet til pasienten. Det kom frem i 

undersøkelsen TLV har utført at kun 8 av 10 forskrivere ikke alltid snakker med sine 

pasienter om at de kan tilbud om å bytte medisinen som er forskrevet til et likeverdlig 

legemiddel på apoteket. På påstanden om at generika er like effektive som orginalpreparatet 

svarte 94% av forskrivene at det stemte helt eller delvis, mens apotekansatte svarte 98% det 

samme. Mange svarte også at de selv hadde valgt generika istedenfor orginallegemiddel.  

 

Undersøkelsen viser også at informasjonen som blir gitt på apoteket kan bli bedre enn det 

den er i dag. TLV mener at leger og andre forskrivere bør ha et ansvar når det gjelder å gi 

informasjon om  generisk bytte, og at dette bør tydeliggjøres for de yrkesgruppene det gjelder 

(9).  
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2.Mål 

Målet med studien er å se nærmere på  hvilke konsekvenser generisk bytte har for 

legemiddelbrukeren. Bioekvivalensen er et krav, men er det likevel et likeverdig alternativ for 

pasienten, eller kan dette medføre individuelle forskjeller. Ut i fra målet er det tre 

problemstillinger som er aktuelle 

 

Hvilke konsekvenser har generisk bytte for forbrukeren? 

Er det et likeverdig alternativ? 

Hva er forbrukerens oppfattning av generisk bytte? 

 

3.Metode 

Denne litteraturstudien bygger på studier som undersøker effekt og benyttelsen av generisk 

bytte. Arbeidet er basert på 7 orginalartikler, norske lover, svenske lover og informasjon fra 

relaterte nettsider. For å finne materialet til studien ble det benyttet søkedatabasen Pubmed. 

Søkene ble foretatt i perioden 26.03.2013-30.04-2013. 

 

Søkeord som ble anvendt i Pubmed både med fritekst og Mesh-søking.  

Følgende søk ble utført; Generic substitution, Generic medicines, Generic drugs, Gustafsson, 

Wettermark (9 treff), Håkonsen (18 treff), Toverud El,Roise (1 treff), 

 

 Mesh-termer som ble brukt og kombinert i PubMed; Drugsubstitution AND adverse effects 

(20 treff), Drug, Generic AND therapeutic (864 treff), Physician-Patient Relations AND Drug 

substitution (3 treff) 

 

Ved enkelte søk ble begrensinger gjort med funksjonen «limits»; 

Bare lenker til artikler med full tekst på engelsk ble inkludert i studien. 
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4.Resultat 

 

Figur 1. Diagramoversikt over studiene som er tatt med. Diagrammet viser forholdet mellom personer 

i studien som var positiv til å bli tilbudt generisk bytte, respektiv negative. X aksen viser antall 

pasienter, Y aksen viser studienummer.  

 

4.1 Pasientens oppfattning og holdning til generisk bytte 

Flere studier er utført hvor fokuset ligger på hva pasientene mener om generisk bytte, og 

hvordan de opplever å bruke generiske legemidler. En del av dem er intervju og 

spørreundersøkelser hvor et varierende antall personer har deltatt (figur1). 
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4.2  Spørreundersøkelse utført i Norge 

I en studie utført i Norge deltok 269 personer i en undersøkelse, hvor de måtte svare på en 

spørreundersøkelse. Her ble resultatet at hvis pasienten fikk velge, ville hele 43% reservere 

seg mot generisk bytte dersom de ikke hadde noen fortjeneste på det selv. Av dem som var 

storforbrukere av legemidler opplyste 64% at de hadde valgt generisk alternativ (7).  

Av 138 som deltok, var det 50 stykk som hadde negative erfaringer med bytte av legemiddel. 

Dette var blant annet mer bivirkningsubehag og svakere virkning. Selv om enkelte i studien 

opplevde dette, var det i hovedsak ikke opplevd problemer med generiske legemidler, og hele 

78% var fornøyd (7). Pasientene i denne undersøkelsen brukte mange legemidler, og hadde 

en høy gjennomsnittsalder, noe som kan ha påvirket resultatet.  

Oppsummert synes de fleste pasientene at generisk bytte var positivt eller de hadde ingen 

mening om det. Av alle som hadde foretatt et generisk bytte  1/3 av de involverte en eller 

annen negativ erfaring med det. Disse erfaringene skyldes nok ikke kompleks 

legemiddelbruk, alder eller kjønn ut ifra resultatene i denne studien. Forslag for å kunne 

minske andelen pasienter som ikke ønsker å foreta generisk bytte er at leger, apotekansatte 

og myndigheter samarbeider med aktivt for å gi informasjon til pasienten. Det kan også være 

et alternativ å gi økte økonomiske fordeler, mer enn det er i dag, for pasienten slik at det 

dermed stimuleres enda mer til generisk bytte (7). 

4.3  Spørreundersøkelse utført i Finnland 

I Finnland er det også gjennomført en spørreundersøkelse hvor det ble sendt ut til 3000 

personer over 18 år (10). Av disse deltok 1844 personer i undersøkelsen.  Den fokuserte på 

pris, gjenkjennelighet og tilgjengelighet av legemidler.  

For de pasientene som ikke ønsket å bytte til generisk legemiddel, var gjenkjennelighet en 

viktig faktor som påvirket valget deres. Dette gjaldt spesielt dem som brukte medisiner 

regelmessig. De som ikke brukte medisiner så ofte, var ikke opptatt av gjenkjennelighet. 

Gjenskjennelighet var også viktig for dem som ikke hadde hørt om generisk bytte fra før, og 

som ikke hadde noen erfaring med det.  

Blant dem som aksepterer at et generisk bytte foretas, er økonomiske aspekter en viktig 

årsak. Hvis det er penger å spare for pasienten på  å bytte legemiddel, kan dette være en 

avgjørende faktor. I studien utført i Finnland var spørsmålet om pris spesielt avgjørende for 

kvinner, de som ikke brukte medisiner regelmessig og de som var under 60 år.  

Det som fremkom av studien var at spesielt eldre personer var skeptiske til bytte av 

legemidler. På generellt grunnlag ble resultatet at folk flest ikke bryr seg så mye om utseendet 

på medisinen, men at pris, tilgjengelighet og muligheten til å gjenkjenne medisinen betydde 

mest (10).  
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4.4  Norsk kvalitativ studie basert på pasientenes egne erfaringer 

Denne studien ble gjort som en spørreundersøkelse, hvor 174 pasienter ble intervjuet om sin 

bruk av orginalpreparat og generisk legemiddel mot høyt blodtrykk (8). Av pasientene som 

ble intervjuet, mente 1/3 at generisk bytte gjorde legemiddelbehandlingen mer krevende å 

forholde seg til. Etter å ha begynt på det generiske legemiddelet opplevde 3/10 angst knyttet 

til legemiddelbruken, og 8 % mente å ha mindre effekt av det generiske legemiddelet, mens 

15% opplevde fler bivirkninger.  

Målet med studien var å se på pasienters syn og holdninger til generisk bytte, ut ifra det som 

ble sagt i fokusgrupper hvor de fikk snakke fritt om legemiddelbruken. Det ble lagt vekt på at 

pasienter mellom 50-80 deltok hvis de hadde byttet fra orginalpreparat og senere til generisk 

legemiddel minst en gang.  

Det var kun enkelte av pasientene som tok medisinen slik legen hadde forskrevet, mange 

glemte å ta doser ofte. Flere var også skeptiske til å bruke legemidler generelt, og noen var 

redde for å bli avhengig av medisinen. De fleste var veldig opptatt av bivirkninger av 

legemidler, og mente at frykten for bivirkninger var en del av årsaken til at mange ikke tok 

medisinen sin. Da de ble spurt om hva det ville si å foreta et generisk bytte, visste de fleste 

ikke hva det var, men enkelte visste at virkestoffet måtte være likt som i orginalpreparatet.  

Nesten alle som deltok i undersøkelsen hadde en formening om hva generisk bytte var. En 

sammenlignet det med å kjøpe en merkeklokke i utlandet, merkenavnet var på den, 

kvaliteten var ikke den samme, men klokken virket.  

De fleste hadde stor tillit til legen sin, spesiellt kvinnene som deltok i studien. Pasientene 

mente at hvis legen fortalte at det var muligheter for å bli tilbudt et annet, likt legemiddel på 

apoteket, ville det vært lettere. Enkelte synes det var ubehagelig at apotekene var alt for aktiv 

i å få dem til å velge generisk legemiddel, og følte at de måtte forhandle hver gang de skulle 

hente ut medisinen sin.  

Det ble konkludert med at pasienter generelt er usikre når det gjelder forskjeller ved generisk 

bytte, og at de kan bli tryggere hvis legen spiller en mer aktiv rolle når det gjelder å gi 

informasjon til pasienten (8). 

4.5 Spørreundersøkelse med fokus på pakistanske invandrere i Norge 

Personlige intervju av 83 pakistanske immigranter i alderen 40-80 år ble gjort for å kartlegge 

hvordan de oppfattet generisk bytte (11). Fokuset er på at flere studier er blitt gjort som viser 

at informasjon og kunnskap er en del av nøkkelen til at generisk bytte skal være suksessfullt. 

Dette kan være en ekstra utfordring blant invandrere, da det ofte blir en språkbarriære. I 

tillegg til dette kan negative erfaringer fra hjemlandet med kvaliteten på billigere medisin 

påvirke, selv om Norge  har et godt helsevesen.  
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Av de som deltok i studien hadde 2/3 av pasientene alltid eller av og til valgt generisk 

legemiddel. 22% hadde aldri godtatt generisk bytte, men av disse hadde likevel halvparten 

fått generisk legemiddel uten å være klar over det.  

Som vist i tidligere studier, var generisk bytte mer akseptert blant de yngre pasientene som 

deltok, og hos dem som hadde fått god nok informasjon. Det ble også vist at å akseptere 

generisk bytte økte med utdanningsnivået til pasienten. 1/4 av dem som ble intervjuet mente 

at generisk legemiddel var falske legemidler. 40 % av dem som begynte med generisk 

legemiddel var bekymret, og 26% følte at effekten var endret til lavere eller senere effekt. 20% 

opplevde nye eller forverring av bivirkninger ved overgangen til generisk legemiddel.  

Et av problemene pasientene opplevde var at de ikke lenger kjente igjen medisinen og ble 

derfor usikker på hvilken medisin det var og hvorfor de tok dem. Av dem som fikk generisk 

alternativ brukte 10% to legemidler med samme virkestoff samtidig. Dette var spesielt blant 

dem som ikke kunne snakke norsk, eller de ikke gikk selv til apoteket for å hente medisinen. 

Blant den generelle populasjonsgruppen var det kun 5% som brukte to like legemidler 

samtidig, altså det var dobbelt så høy andel blant de pakistanske invandrerene.  

Studien viser at informasjon ofte er grunnen til negative holdninger mot generiske 

legemidlerm, og at det oppfattes som at et billigere legemiddel må være av dårligere kvalitet 

enn orginalpreparatet.  

Som forslag til løsning på problemet tas det opp at legene bør spille en mer aktiv rolle ved å gi 

informasjon til pasienten om hva generisk bytte innebærer, og at dette kan bli et spørsmål 

når pasienten henter legemiddelet sitt på apoteket (11).  

4.6  Oppfattning og hindringer ved bruk av generiske legemidler i USA 

I en undersøkelse i Alabama, USA, ble 30 middelaldrende damer intervjuet i 4 fokusgrupper 

for å svare på spørsmål om generiske legemidler og orginalpreparat (12). Årsaken til at disse 

ble valgt ut er at tidligere studier viser at personer som er dårlig stilt ofte er mer kritisk til 

generisk bytte enn personer med høyere utdannelse, selv om billigere medisiner burde ha 

fordeler med billigere legemidler.  

De som deltok var i hovedsak kvinner uten  særlig utdannelse og 73% var arbeidsløse. I alle 

gruppene utenom 1 ble generiske legemidler sett på som mindre effektive enn 

orginalpreparatet. Ved spørsmål om de ville valgt orginalpreparatet hvis de hadde råd til det, 

svarte deltakerene at de ville valgt orginalpreparatet siden det var mer effektiv.  

Flere sammenlignet generiske legemidler med merkenavn på matvarer og billigere alternativ. 

Enkelte av deltakeren delte ikke denne meningen og var positiv til generisk bytte. Det ble 

utrykt bekymringer i forhold til bivirkninger av generiske legemidler, og noen mente at det 

kunne føre til interaksjoner med de andre legemidlene de brukte.  
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Når de snakket om orginalpreparatet kalte de det for det ekte legemidlet, og de utrykte ønske 

om at orginalpreparatet skulle bli billigere slik at de kunne kjøpe det. For mindre alvorlige 

sykdommer var det ok å bruke generiske medisiner, for eksempel ved allergi eller forkjølelse, 

men de var mer fordomsfulle mot generisk bytte ved alvorlige sykdommer som høyt 

blodtrykk eller kreft.  

I gruppene var det flere som ikke hadde tillit til legen sin, og helsevesenet. Dette var fordi de 

mente at legen var betalt av farmasøytiske firma og dermed ønsket å gi de fler medisiner for å 

tjene penger. Flere følte at de måtte nøye seg med generiske legemidler fordi de var fattige. 

Resultatene som kom frem i denne studien er ment for å være til hjelp for leger når de 

diskuterer generisk bytte med sine pasienter, da det viser hvordan enkelte pasienter kan 

tenke i forhold til bytte (12). 

4.7 Bivirkninger ved generisk bytte i Norge 

Statens legemiddelverk har oppfordret til å rapportere bivirkninger ved generisk bytte. De 

utførte en undersøkelse hvor målet var å se om det fantes grunnlag for endret effekt eller 

bivirkninger ved generisk bytte (13). 

Av 2138 rapporterte bivirkninger  fra 2005 var 433 knyttet til generisk bytte. 53 av disse kom 

av manglende effekt eller forverring av sykdommen. De vanligste bivirkningene var kløe og 

utslett, svimmelhet, hodepine og kvalme med/uten oppkast. To av bivirkningene i rapporten 

ble klassifisert som alvorlige, dette var fordi de ledet til sykehusinnleggelse. Årsaken til de 

alvorlige bivirkningene kan ha vært forårsaket av andre faktorer enn bytte til et likeverdig 

legemiddel.  

Bytte fra Norvasc til Amlodipin ratiopharm var hyppigst meldt inn i bivirkningsmeldinger. I 

dette tilfellet opplevde enkelte pasienter svimmelhet og muskelsmerter etter bytte. Det var 

ingen åpenbar forklaring på dette. Bivirkningene er plagsomme for pasienten, selv om de 

ikke var alvorlige eller vanskelig å håndtere. Symptomene som pasienten opplevde ved bytte 

ble bra ved å begynne på orginalpreparatet igjen. Negative aspekter med studien er at det 

ikke kan garanteres for om bivirkningene var knyttet til dobbeltmedisinering eller andre 

former for feilbruk.  

De vanligste rappoterte bivirkningene er symptomer som ofte opptrer i en ubehandlet 

befolkning. Bivirkningene som ble meldt kan komme av usikkerhet hos pasienten knyttet til 

bytte, og en oppfattning av at legemiddelet ikke er likeverdig. Det som helsepersonell ser på 

som ufarlige bivirkninger, men kan påvirke pasientens hverdag og dermed resultere i at 

pasienten selv seponerer legemiddelbehandlingen. Derfor er det veldig viktig med en god 

dialog mellom pasienten og helsepersonell før bytte av legemiddelet og etter å ha brukt 

legemiddelet i en periode.  



 

10 

Det ble konkludert med at studien ikke fant noe som tyder på at bivirkninger ved generisk 

bytte utgjør noen sikkerhetsproblemer. Men den viser at enkelte pasienter kan oppleve 

ubehag i forbindelse med bytte til likeverdig legemiddel, som kan forbedres igjen ved å bytte 

tilbake til orginalpreparatet. Dette forklares med at det kan komme av placebo eller 

noceboeffekter. Denne studien resulterte i at legemiddelverket besluttet å fjerne likeverdig 

bytte fra sin overvåkningsliste, og det er dermed ikke nødvendig å melde alle slike hendelser 

lenger (13).  

 

4.8. Generisk og terapeutisk subtitusjon  i Tyskland.  

Ved en sammenligning av generisk og orginal salbutamol inhalasjonsmedisin mente 45% av 

pasientene at de merket en forskjell mellom generisk legemiddel og orginalpreparatet (6). I 

en studie utført i Tyskland var 37% av pasientene skeptiske til  generiske legemidler fordi de 

hadde lavere pris, og ble derfor relatert til dårligere kvalitet. Generisk forskriving tas opp her 

som et alternativ til løsning på problemet med misforståelser. Det innebærer at legen 

forskriver virkestoffet på resepten, så er det opp til apoteket å velge legemiddelet som er 

billigst på markedet når pasienten henter ut legemiddelet (6). 

4.9 Legemidler med lite terapeutisk intervall 

Legemidler mot epilepsi har et lite terapeutisk intervall. Dette innebærer at det er liten 

forskjell mellom effektiv og toksisk dose av legemiddelet (14). Disse legemidlene er derfor 

under ordningen begrenset bytte i Norge. Da kan det kun foretas generisk bytte når det 

startes opp ny type epilepsimedisin. Ved de neste uthentingene for å fortsette behandlingen 

skal medisinen ikke byttes, med mindre legen er blitt spurt og har gitt tillatelse til det. I 

Norge i dag er det kun epilepsimedisiner og legemidler mot stoffskiftesykdom som  har 

begrenset bytte (14).  I Sverige har de lignende ordning for legemiddel med lite terapeutisk 

intervall.  

 

5.Diskusjon 

I de vitenskapelige studiene som er presentert i oppgaven fokuseres det i hovedsak på 

pasientenes oppfattning av generisk bytte. Her diskuteres styrker, svakheter i studiene, og 

eventuelle løsninger og fremtidsutsikter innenfor emnet.  

5.1 Styrker og svakheter i studiene 

Studiene som er valgt ut er forholdsvis likt utført og kan sammenlignes med hverandre. De 

kommer frem til lignende resultat, og fokuserer i hovedsak på hvordan pasientene opplever 
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generisk bytte. Det blir lagt vekt på meninger og oppfattninger som pasienter kan ha i 

henhold til om legemidlene er likeverdig eller ikke, og om de synes at generisk bytte er et 

greit tilbud for å få billigere legemidler.  

I studien utført i USA var pasientene i grupper hvor de diskuterte temaet. Dette kan føre til at 

pasientene blir påvirket av det de andre sier og mener om generisk bytte (12).  

Felles i studiene kommer det frem at mangel på god kommunikasjon fra flere hold ofte er den 

største årsaken til at pasienten blir usikker og føler seg utrygg med tanke på generisk bytte. 

Dette kommer nok av at mange pasienter ikke forstår hva det innebærer på grunn av for lite 

informasjon om temaet. Flere av studiene fokuserer på at samtalen mellom lege og pasient 

bør involvere mer om generisk bytte hvis legen velger å skrive ut resept til pasienten. Når 

personen da kommer på apoteket å får tilbud om å bytte til et billigere alternativ, vil dette 

være et kjent spørsmål, og dermed  skaper det mer trygghet for pasienten.  

Studiene har valgt å fokusere på pasientenes oppfattning av generisk bytte. For å få vite mer 

om emnet bør det i fremtiden utføres flere studier som gjerne kan fokusere på andre aspekter 

rundt generisk bytte. For eksempel dobbeltblindede  og randomiserte studier hvor pasienter 

får orginalpreparat, generika og placebo. På denne måten vil det tydelig fremkomme om 

pasientens viten om at det blir gitt generika påvirker om det oppstår mindre effekt og 

bivirkninger.  

5.2. Legemiddelets utseende 

Hvis ikke pasienten blir gjort oppmerksom på at det generiske legemiddelet kan se 

annerledes ut enn orginalpreparatet kan det føre til at pasienten blir usikker og mistenker 

feilforskrivning, eller en feil som har skjedd på apoteket. Det er derfor viktig at farmasøyten 

forklarer dette til pasienten, og forsikrer seg at pasienten har forstått (11).  

I Norge har statens legemiddelverk utviklet brosjyrer som enkelt forklarer hva generisk bytte 

er (15). Disse bør alle som får tilbud om generisk bytte få med seg hvis de ønsker det. Dette 

fordi det gjør det mer forståelig å lese det, i tillegg til at farmasøyten forklarer systemet. I 

tilfeller hvor pasienten har problemer med det nye utseendet, for eksempel svelgevansker på 

grunn av større tablett, bør pasientens lege bli gjort oppmerksom slik at forskriver kan 

vurdere om legereservasjon er aktuelt.  

5.3  Forskrivers rolle for pasientens oppfattning av generisk bytte 

Det er vist en klar sammenheng mellom medisinbytte, og at legen hadde nevnt generisk bytte 

for pasienten. Pasienter mener i hovedsak at legen skal gi informasjon om generisk bytte 

og/eller apoteket. Enkelte har også ønske om informasjon via myndighetene og medier. (7).  
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Alle artiklene som er gjennomgått i studien tar opp problemstillingen rundt forskriverens 

rolle ved genenerisk bytte. Det blir blant annet foreslått at det bør være et bedre samarbeid 

mellom forskriver, apotekansatte og myndighetene når det gjelder formidling om hva 

generisk bytte er, og hvordan informasjonen skal gis til pasienten. Det er viktig at forskriver 

forklarer det samme budskapet om generisk bytte, som det apotekansattet gjør, slik at det 

ikke skapes mer forvirring rundt temaet enn nødvendig. Hvis helsepersonellet som er i 

kontakt med pasienten forklarer generisk bytte kan dette også minske risikoen for 

feilmedisinering, blant annet bruk at to like legemidler på samme tid.  

Artikkelen som nylig ble publisert av TLV fremhever at 8 av 10 forkrivere i Sverige ikke 

snakker om dette med pasientene sine (9). Dette viser at det klart er forbedringspotensiale 

hos forskriverene til å gi pasienten denne informasjonen. Dette er viktig for at pasienten skal 

følge opp legemiddelbehandlingen sin, og ha forståelse for hva generisk bytte betyr for den 

enkelte og for samfunnet. Når informasjonen blir flere ganger, fra flere hold i helsevesente til 

pasienten, vil det føre til økt kunnskap og skape trygghet hos pasienten. 

5.4  Pasientmøtet på apoteket 

Det er et lovpålagt krav som farmasøyt å tilby generisk bytte til pasienten for de legemidlene 

det gjelder (3). Da er det ekstra viktig å gi god informasjon om dette når pasienten skal tilbys 

et likeverdig legemiddel. Studiene som er sett på viser at pasienter flest ikke har særlig 

kunnskap om hva generisk bytte innebærer, og tror ofte at det er en billigere, og dermed 

dårligere variant av orginalpreparatet. Denne oppfattningen som pasienter har, kan man som 

farmasøyt være med å påvirke med å gi god informasjon, svare på spørsmål og forklare for 

pasienten. 

Apoteket bør fokusere på at de som jobber der holder seg faglig oppdaterte, slik at de er egnet 

til å ta på seg dette ansvaret med å gi god informasjon til pasientene. I artikkelen som TLV 

har publisert fremkommer det at flere apotekansatte har manglende kunnskap om systemet 

med generisk bytte, så det er viktig at myndighetene også bidrar med opplæring av både 

forskrivere og apotekansatte på dette området (4). På den måten sikres det at de som har 

ansvaret med å gi informasjon til pasientene, faktisk har kompetansen til å utføre denne 

oppgaven.  

5.5 Kommunikasjonsproblem 

For å kunne gi informasjon om generisk bytte er det viktig å kunne formidle dette til 

pasienten slik at det blir forstått (10). I noen tilfeller er dette vanskelig og ekstra krevende. 

Når pasienten er av utenlandsk opprinnelse, og ikke kan språket må det ekstra innsats til for 

å kunne gi informasjonen (11). Da er det ikke alltid at budskapet når frem, uansett hvor mye 

innsats man ligger ned i forklaringen.  
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Et forslag til løsning på språkproblemet kan være å ha brosjyrer på legemiddelverkets 

nettsider på forskjellige språk som kan lastes ned. De språkene som er vanligst i landet kunne 

det vært fokus på, slik at det var mulig å printe ut informasjonen og gi det til pasienten på det 

språket som er aktuelt. Dette kan være et alternativ i møtet med fremmedspråklige pasienter 

som ikke kan morsmålet. En slik brosjyre vil kunne bedre forståelsen til pasienten, og kan 

være med på å forebygge feilmedisinering som bruk av to like legemidler samtidig. Ved 

innføringen av E-resept systemet i Norge, var slike brosjyrer som omhandlet E-resepter 

tilgjengelig på flere språk. Denne løsningen som ble brukt i den sammenhengen kan også 

brukes i forbindelse med generisk bytte (17).  

I møte med personer som er hørselshemmet kan det også være en utfordring å få formidlet 

informasjon på apoteket. Skal det gis informasjon til hørselshemmede om generisk bytte er 

det lurt å aktivt bruke brosjyrene som er tilgjengelig på apoteket, som kort og lett forklarer 

hva generisk bytte er. Da kan pasienten få lese gjennom den og vurdere selv om dette er greit 

for legemiddelet som skal hentes ut.  

5.6  Eldre legemiddelbrukere 

I flere av artiklene som er diskutert i denne studien trekkes eldre frem som en gruppe som 

ofte er imot generisk bytte av legemidlene sine (10). Årsaken til dette kan være at eldre ofte 

bruker flere legemidler samtidig og ønsker derfor en viss kontroll på legemidlene de tar.  

Bruker pasienten en dosett vil en kun se på tablettens utseende for å kjenne igjen hvilken 

medisin det er. Da kan det være ekstra forvirrende om tabletten har en helt annen form eller 

farge i forhold til det man er vant med. Det hjelper ikke så mye da at det sto hva tabletten 

tilsvarte på esken som apoteket klistret etiketten på. En eldre person som bruker mange 

forskjellige legemidler kan dermed få en ekstra utfordring i å huske hvilken medisin som 

hjelper for hva. Den eldre kan da bli usikker og urolig, noe som igjen kan føre til at en vegrer 

seg mot å godta generisk bytte av legemidlene (10). 

5.7  Økonomiske fordeler for samfunnet 

Ordningen med generisk bytte har ført til en stor minskning i legemiddelkostnader for 

samfunnet. Det spares masse penger innenfor helsevesenet etter denne ordningen kom, og 

disse pengene kan da brukes til andre formål i helsesektoren.  Ifølge TLV skulle legemidler 

egentlig kostet 8 milliarder kroner mer hvert år enn det gjør i dag, uten generisk bytte. Dette 

tilsvarer kostnadene for å drive 300 legesentre i Sverige (9). Sammenlignet med Norge, 

regnet myndighetene med at generisk bytte har ført til  et priskutt på 700 millioner kroner på 

legemidler (16). Generisk bytte er en ordning som er kommet for å bli på grunn av at det 

frigjør helsemidler som kan benyttes til annet viktig i samfunnet. Det er en god løsning for å 

senke legemiddelkostnadene, og dermed gjør legemidlene billigere både for pasientene og for 

myndighetene (4,16).  
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5.8  Generisk forskrivning 

Generisk forskrivning regnes som et alternativ til dagens ordning, hvor legen ofte forskriver 

firmanavn på legemidler (6). Ved generisk forskrivning vil man redusere risikoen for feil, 

siden hvert legemiddel kun har et internasjonalt kjemisk navn, istedenfor merkenavn.Da 

skriver legen det internasjonale kjemiske navnet på resepten, så er det opp til apoteket å 

velge legemiddelet som er akutelt i markedet. I Storbritania er legene i verdenstoppen på å 

forskrive generisk. En av årsakene til dette er at det er fokus på det i legestudiet og på 

sykehus. (6). Dette forskrivningssystemet kan føre til at pasienter får et annet syn på generisk 

bytte, og det blir da mer tydelig for pasienten at generisk bytte er et system legene er kjent 

med og bruker. Apotekets oppgave om å gi kunden et valg blir da litt annerledes, da det 

fokuseres på virkestoff, og ikke bytte fra orginalpreparat til synonympreparat. 

 

6.Konklusjon 

I artiklene som er sett på er det veldig mange likhetstrekk i metoder, og det som har blitt 

resultatet. Det er tydelig at de samme problemstillingene gjelder uansett hvor i verden 

studien er utført, og at generelt sett har pasienter lite kunnskap om hva generisk bytte 

innebærer.  

Flere interessante felles pasientoppfattninger relatert til generisk bytte er funnet i studiene, 

som er viktig for helsepersonell og myndighetene å vite om. Felles viser de at det ofte er 

uvitenhet som er årsaken til at pasienter vegrer seg for generisk bytte, men at også 

legemiddelets utseende og økonomiske aspekter er med på å påvirke pasientens valg.  

God informasjon fra alle ledd, forskriver, farmasøyt og myndigheter er vesentlig for at 

pasienten skal føle seg trygg ved generisk bytte. Dette er avgjørende for å forebygge feilbruk 

og at pasienten avbryter legemiddelbehandlingen på egen hånd. 

 

7.Takk til 

Jeg vil gjerne spesielt takke min veileder Andy Wallmann for gode råd og kontruktive 
tilbakemeldinger under arbeidet med eksamensarbeidet.  
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