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Sammanfattning 
 
Inledning År 2002 genomfördes en generikareform i Sverige vilket innebar att 
apoteksanställda ska byta originalläkemedel till billigare generikaläkemedel oavsett 
förskrivningen så länge förskrivaren inte aktivt motsätter sig byte. För att ett läkemedel 
ska räknas som utbytbart ska de ha bedömts som medicinskt likvärdiga av 
Läkemedelsverket vad gäller sammanvägd effekt och säkerhet. Nästa steg i reformen 
skedde sedan i samband med omregleringen av apoteksmarknaden 2009 då regeringen 
väljer att ändra om i generikahanteringen vilket innebar en skärpning av systemet för 
utbyte av generika. Denna skärpning gav staten en ökad styrning kring vilka läkemedel 
som apoteken skulle byta till var månad. Generikareformen i Sverige har inneburit 
stora besparingar för samhället. Samhället sparar i bästa fall åtta miljarder om året tack 
vare den generiska reformen. Trots att generika räknas som likamedel ökade 
Läkemedelsverkets biverkningsrapporter efter reformen och för ökningen stod 
biverkningarna gällande generika. 
 
Syfte Arbetet studerar de problem som förekommer med byte till generika och lyfter 
fram hur generika påverkar patientsäkerheten och användningen bland patienter. 
 
Metod Detta är en litteraturstudie som bygger på vetenskapliga artiklar med fokus på 
bioekvivalens studier gällande generika samt patienters och farmaceuters attityder till 
generika. Artiklarna som ingår i denna litteraturstudie är sökta i PubMed.  
 
Resultat Litteratursökningen visar att läkemedelsgrupper så som antiepileptika, 
antipsykotiska och SSRI medför större besvär för patienterna vid byte till generika men 
också mellan de olika generiska preparaten. Trots att många patienter ställer sig 
positiva till generika finns fortafarande många en allt för stor mängd patienter som är 
tveksamma till dess effekt. Farmaceuterna berättar om många bekymmer som detta 
innebär för det vardagliga arbetet då allt mer tid går åt att förklara generika och hur 
systemet är uppbyggt för patienter istället för att ha läkemedelsrådgivning. 
Farmaceuterna efterlyser mer information om generika för allmänheten och bättre 
utbildningar gällande generika för framtida farmaceuter men framförallt önskar de 
ändringar i dagens reform för ökad patientsäkerhet och underlättning i arbetet på 
apotek  
 
Diskussion Då det finns många studier som tyder på att all utbyte inte är utan 
bekymmer för patienterna behöver vi mer studier som undersöker effekten av de olika 
generika gentemot varandra. Reformen med dagens utbytesystem med 
månadsintervaller för månadens varor behöver ses över för att öka patientsäkerheten 
då dagens system leder till förvirring och felmedicineringar. Farmaceuter behöver 
också ges större utrymme där deras åsikter tas i beaktande för patientsäkerheten. 
 
Slutsats Mer studier gällande generika behövs i de berörda grupperna och riktlinjer 
allternativ- eller ändringar i utbytet behövs för de som upplever allvarligare besvär vid 
generiskt utbyte. Vidare behöver reformen ändras för att öka patientsäkerheten och 
farmaceuters yrkesråd behöver tas på större allvar och ges bättre verktyg för 
patientsäkerheten. 
 
Nyckelord: Generisk utbyte, bioekvivalens, patientsäkerhet, samhälls-
/professionsattityd  
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1. Introduktion  
 
1.1 Historisk tillbakablick 
 
Under 90-talet sågs en kraftig ökning av antalet receptbelagda läkemedel i Sverige. 
Detta berodde på att det kommit nya behandlingsalternativ för folksjukdomar som 
höga blodfetter, högt blodtryck, magsår och depression. Nya läkemedel introducerades 
på marknaden och vissa av dem blev storsäljare och är än idag populära alternativ så 
som Losec (substansen omeprazol). När dessa nya läkemedel kom in på markanden 
ökade också kostnaderna för läkemedel och från politiskt håll sågs anledning att fatta 
beslut för att dämpa kostnadsutvecklingen [1]. 
 
1 januari 1993 infördes ett referensprissystem, vilket innebar att läkemedelsförmånen 
enbart ersatte kostnader upp till 10 procent över kostnaden för det billigaste 
tillgängliga generiska läkemedel [2].  
 
Nästa ändring skedde 1 januari 1997 när förmånstrappan med högkostnadsskydd 
infördes och kostnadsfrihet för vissa läkemedel avskaffades. Vidare lades ett tydligare 
kostnadsansvar för läkemedelsnotan på landstingen. När kostnadsansvaret föll på 
landstingen minskade förskrivningen av recept inom slutenvård. Kostnadsansvaret 
innebar att landstingen började sträva efter en mer rationell och ekonomisk hantering 
av läkemedel inom slutenvård genom att överföra vissa läkemedelsgrupper från 
förmånen till rekvisition, så kallade rekvisitionsläkemedel. Detta med anledning av att 
rekvisitionsläkemedel upphandlas av landstinget enligt lagen om offentlig upphandling 
[1]. Dessa förändringar innebar både en minskning av kostnaderna för läkemedel inom 
slutenvård genom upphandlingsavtal samt underlättade för personalen på 
avdelningarna med tillhandahållandet då dessa läkemedel som innefattades ofta krävde 
hjälp eller övervakning av personalen. 
   
År 2002 genomfördes en generikareform i Sverige vilket innebar att apoteksanställda 
skulle byta original läkemedel till billigare generikaläkemedel oavsett förskrivningen så 
länge förskrivaren inte aktivt motsa sig byte. Dessutom avskaffades 
referensprissystemet under reformen 2002.  Denna reform var ett led i att hålla tillbaka 
samhällets kostnader för läkemedelsförmånerna utan negativa hälsoeffekter för 
patienterna [1]. 
 
Samtidigt som reformen infördes går ett rad patent för några av de läkemedel som drev 
priserna uppåt och ökade kostnaderna för läkemedel. Genom att patenten gick ut 
möjliggjorde det för andra företag att komma in på marknaden och börja tillverka 
generika av dessa populära läkemedel [3]. Redan första året efter reformen visade 
siffrorna att den inneburit nästan en miljard i sparade pengar, 983 miljoner kronor.   
Under det första året sedan reformen infördes stod substanserna simvastatin och 
citalopram, vars patent nyligen gått ut, för över 50 % av besparingarna [3].  
  
Nästa steg i reformen skedde i samband med omregleringen av apoteksmarknaden 
2009 då regeringen valde att ändra om i generikahanteringen vilket innebar en 
skärpning av systemet för utbyte av generika. Denna skärpning gav staten en ökad 
styrning kring vilka läkemedel som apoteken skulle byta till var månad. Vilka 
läkemedel som skulle/ska ingå i bytet var ny period baseras på vilka anbud 
läkemedelsföretagen lämnar in för sina läkemedel till TLV. De som lägger det lägsta 
pris för den aktuella perioden blir månadens vara som apoteket måste byta till [1]. 
Detta innebar att det billigaste preparat (månadens vara), generisk eller 
parallellimporterat, alltid ska bytas till i första hand såvida inte förskrivaren motsäger 
sig byte, farmaceuten motsäger sig byte eller konsumenten aktivt väljer att behålla 
förskrivet läkemedel och betala mellanskillnaden [4]. 
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Bild 1. Läkemedelskostnaderna under perioden 1991-2011 
 
(bildkälla: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18696/2012-5-
9.pdf) 
 
 
1.2 Subvention av läkemedel och läkemedelspriser  

Den statliga myndighet som beslutar om pris och subvention av läkemedel i Sverige 
heter Tandvårds och läkemedelsförmånsverket(TLV) och är också den myndighet som 
utser vilka likvärdiga läkemedel apoteken ska byta till och vilka som är periodens vara 
[5].  TLV ansvarar också för att lagen om läkemedelsförmåner m.m. följs. TLV:s 
verksamhet bygger på att de pengar vi avsätter för subventionen av läkemedel ska räcka 
så långt som möjligt och ge mesta möjliga hälsa för pengarna [5]. När ett läkemedel ska 
subventioneras krävs det beslut om pris och subvention av TLV. När 
läkemedelsföretagen skickar in sin ansökan utreder TLV om läkemedlets positiva 
effekter på människors hälsa och livskvalité gentemot dess kostnader. Detta görs för att 
visa på rimliga kostnader utifrån medicinska, humanitära och samhällsekonomiska 
aspekterna innan TLV tar beslut om läkemedlet ska subventioneras. Ansökningar 
gällande nya original läkemedel utreds tvärvetenskapligt av TLV och beslut gällande 
subvention tas av Nämnden för läkemedelsförmånen, utsedd av regeringen. Beslut om 
generiska läkemedel tas däremot oftast av TLV under förutsättningar att priserna i 
ansökningarna ligger lägre än de utbytbara alternativen i förmånsgruppen. Ett beslut 
från TLV är aldrig ett definitivt beslut då de regelbundet går genom och omprövar 
subventionen. TLV går med jämna mellanrum genom nya behandlingsmetoder, nya 
forskningsresultat samt ser över de eventuella nya läkemedel som kommer in och avgör 
därefter om det utredande läkemedlet fortfarande är kostnadseffektivt [5]. När ett 
generiskt utbytbart läkemedel kommer in på marknaden kan TLV besluta om pristak 
som är det högst accepterande pris för den substansen och den utbytbarhetsgruppen 
och förpackningsstorlek.  Finns det då företag på marknaden som har dyrare läkemedel 
ute kan dessa då välja att sänka sitt pris om de vill ingå i läkemedelsförmånen eller att 
träda ut ur förmånen vilket innebär att deras förpackningar inte kommer att 
subventioneras [5]. 
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1.3 Generika 
 
Enligt EU-direktiven definieras generiska läkemedel som läkemedel som har samma 
farmaceutiska beredningsform och samma innehåll av aktiv substans som ett 
originalpreparat och, där det krävs, har visats bioekvivalent med originalläkemedlet.  
När nya läkemedel med ny aktiv substans, originalpreparat, godkänds krävs 
omfattande kemisk och farmaceutisk dokumentation av prekliniska (studier i djur) och 
kliniska (studier i människor) studier efter godkännande av Läkemedelsverket [6, 7]. 
Processen till nytt godkänt läkemedel tar lång tid, ca 10 år. De forskande företagen 
ansöker efter utvecklingen om patent och försäljningstillstånd för det nya läkemedlet 
[8]. Patentet innebär att det utvecklande företaget sedan har ensamrätt i ca 10 år till 
den dokumentation de tagit fram inför ett godkännande och det är först när denna tid 
går ut som övriga företag kan ansöka om och sedan sälja läkemedel med samma aktiva 
substans, så kallad generika [5].  
 
1.3.1 Godkännande av generiska läkemedel 

 
Precis som när ett nytt läkemedel enligt ovan ska godkännas krävs en fullständig 
kemisk och farmaceutisk dokumentation när ett generiskt läkemedel ska godkännas [5, 
6]. Detta innebär att de företag som ansöker om ett godkännande för generiska 
läkemedel också måste kunna presentera detta. Det gäller tillverkning och kontroll av 
aktiv substans, farmaceutisk utvecklingsarbete så som val av hjälpämnen samt metoder 
för tillverkning och kontroll av det färdiga läkemedlet. Då substansen i ett generikum 
redan är välkänd och det finns dokumentation är det varken etiskt försvarsbart eller 
nödvändigt med nya prekliniska och kliniska studier när de redan har gjorts av 
originalföretaget. Detta innebär att de data som originalföretaget kommit fram till 
också gäller för de företag som ansöker om att tillverka generiska läkemedel. Däremot 
krävs det alltid att generikaföretaget utför studier mellan det generiska läkemedlet och 
originalläkemedlet där de jämförs för att säkerställa den terapeutska likvärdigheten. 
Detta görs genom så kallade bioekvivalensstudier [5].  
De flesta läkemedel som intas oralt frisätts den aktiva substansen i mag-och 
tarmkanalen, absorberas och når målorganet via systemcirkulationen [5]. När den 
aktiva substansen når blodbanan verkar det alltid på samma sätt oavsett vilken 
formulering den administrerats. För att säkerställa att två olika läkemedel har en 
likvärdig koncentration av den aktiva substansen i blodet över tid görs en så kallad 
koncentrations-tidsprofil, när de väl visar en likvärdig koncentration kan man dra 
slutsatsen att de har en likvärdig effekt och säkerhet. Dessa bioekvivalensstudier görs 
för att säkerställa att de eventuella skillnader som kan finnas i läkemedel gällande val 
att hjälpämnen eller tillverkningsmetod inte ska påverka 
absorptionstid/absorptionshastighet. Detta då man vet att olika tillverkningsmetoder 
och olika val av hjälpämnen ibland kan komma att påverka sönderfallstid/upplösning 
av läkemedel [5]. 
 
1.3.2 Bedömning av utbytbarhet 
 
För att läkemedel ska bedömmas som utbytbara ska de ha bedömts som medicinskt 
likvärdiga av Läkemedelsverket gällande sammanvägd effekt och säkerhet [4].  
Varje läkemedel som ska räknas som utbytbart ska uppfylla ett antal grundkriterier 
enligt Läkemedelsverket (LV)  
 

• De ska innehålla samma aktiva substans/substanser 
• Innehålla samma mängd av den aktiva substansen/substanserna 
• Ha samma beredningsform 
• Vara bioekvivalenta/terapeutiskt likvärdiga  
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När Läkemedelsverket bedömer utbytbarhet måste de alltid ha i beaktning att 
läkemedlet ska vara utbytbara mellan alla läkemedel i utbytbarhetsgruppen och 
sinsemellan alla de olika läkemedlen i gruppen i alla riktningar. Detta innebär att det 
läkemedel X som bedöms ska kunna vara utbyttbart mot läkemedel A och tvärtom. I 
processen när LV godkänner och kontrollerar läkemedel för utbytbarhet tas ingen 
hänsyn gällande priser för läkemedel eller om det ingår i förmånen eller inte [5, 9]. Det 
förekommer läkemedel på utbytbarhetslistorna som ingår i förmånen och som inte gör 
det. Uppdateringar av listorna med utbytbara läkemedel görs 8 gånger om året [5]. När 
utbytbarhetslistor ska uppdateras skickas remiss till de företag som har läkemedel i de 
nya eller kompletterade grupperna. Detta görs för att företagen ska ha möjlighet att 
kommentera det nya uppdaterade förslaget innan de träder i kraft. Både aktuella och 
gamla listor över utbytbara läkemedels grupper finns på Läkemedelsverkets hemsida 
[9].  
De skillnader som generellt är godtagbara enligt LV hos utbytara läkemedel och som 
inte utgör något hinder för utbyte:  

• Att det är olika salter av den aktiva substansen  
• Tabletter och kapslar är generellt utbytbara, så länge inte större skillnader råder 

som ovan nämnt gällande storlek  
• Att läkemedlen är parfymerade/oparfymerade  
• Läkemedlen innehåller olika färgämnen  
• Läkemedlen är förpackade olika förpackningar så som blister/tablettkartor eller 

burk  
• Skillnader i godkänt användningsområde av läkemedlet, det vill säga indikation. 

Detta under förutsättning att annan väsentlig information, till exempel 
varningar, inte saknas eller att det inte leder till stora skillnader i 
doseringsrekommendationer [10]  

Detta innebär att även om den aktiva substansen är densamma i läkemedelsgrupperna 
så skiljer läkemedelen åt sinsemellan beroende av de hjälpämnen som använts för att 
sammanställa läkemedelen.  
Med det sagt så är dock inte alla läkemedel alltid utbytbara och det finns flera orsaker 
till detta.  
Enligt LV gäller nedanstående listade kriterier för läkemedel som inte är utbytbara: 

• Om ingen bioekvivalens visas mellan läkemedlen  
•  När läkemedlen har olika födoämnesinteraktioner  
• Om den aktiva substansen har ett snävt terapeutiskt intervall där små 

förändringar i halterna av den aktiva substansen i blodet skulle kunna ha stor 
klinisk betydelse för den enskilda individen   

• Om någon betydande del i produktinformationen saknas eller är motsägelsefull 
för läkemedlen. Även om läkemedlen i övrigt är medicinskt likvärdiga kan olika 
information i bipacksedeln skapa osäkerhet för patienten. 
Produktinformationen bedöms i sin helhet, men stort fokus läggs på till 
exempel graviditetsvarningar  

• Att läkemedlen har stora och viktiga skillnader i dess hanterbarhet, exempelvis 
läkemedel som kräver viss andningsteknik, läkemedel i injektionspennor eller 
andra läkemedel där hjälpmedel ingår  

• Att det finns egenskapsskillnader hos läkemedel, så som skillnader i storlek, där 
ett är litet och ett annat stort och inte är delbart, krossbart eller går att lösa upp 

• Läkemedel som riktar sig till barn och som har olika smak. Olika smaker på 
samma läkemedel är inte utbytbara mot varandra enbart samma smaker är 
utbytbara mot varandra  

• Läkemedel för utvärtes bruk, så som salvor och krämer, där de ingående 
hjälpämnena skiljer sig mycket åt, till exempel med avseende på fett- och 
vatteninnehåll [10] 
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Utbytbarhetsbedömningar omfattar såväl sammanvägda effekter och säkerhet som 
såväl hanterbarhet och produktinformation vilket får till följd att inte all generika kan 
bedömas som utbytbar.  
 
1.3.3 Bedömning av orala depotberedningars utbytbarhet 
 
Förutom de grundläggande kriterierna görs för depotberedningar ytterligare ett 
alternativt två steg i bedömningen gällande utbytbarhetsbedömningen [5, 10] Dels görs 
i första steget kliniska värderingar gällande den aktiva substansen. Bio-
ekvivalensstudier görs också på gruppnivå, det är dock viktigt att poängtera att det 
aldrig kan uteslutas små skillnader i läkemedelsupptag hos enskilda individer.  För de 
depotberedningar där eventuella skillnader bedöms sakna klinisk betydelse utgör de 
inga hinder för eventuell utbytbarhet. De depotberedningar som däremot bedöms ha 
kliniska betydelse gör man i nästa steg en bedömning av depotberedningens 
frisättningsprincip. I dessa fall sker det inga utbyten mellan depot-läkemedel med olika 
frisättningsprinciper av säkerhetsskäl [5, 10]. 
 
 
1.4 Bioekvivalens  
 
Bioekvivalensstudier omfattar ca 20-30 personer som får inta original läkemedel vid ett 
tillfälle och det generiska läkemedlet vid ett annat [5, 10]. Dessa studier görs oftast på 
tom mage men i vissa fall görs de i samband intag av mat där det rekommenderas. 
Studierna görs alltid med friska försökspersoner för att minska variablar som 
egentligen inte har med läkemedlet att göra. I de flesta fall räcker resultatet efter 
administrering av enkel dos men i de fall där depotpreparat jämförs med långsam 
frisättning krävs upprepat intag. Efter intag av läkemedel görs jämförelse mellan de 
båda läkemedlens upptagningsegenskaper genom blodprov som tas på bestämda 
tidpunkter där koncentrationen (Cmax och tmax) av den aktiva substansen under 
absorption och elimination följs upp (AUC). Där Cmax är den maximala uppmätta 
koncentrationen och tmax är tiden för när denna, det vill säga ett mått på 
absorptionshastigheten. AUC är ytan under plasmakoncentrationskurvan och är ett 
mått på hur mycket av den aktiva substansen som upptas av kroppen utifrån 
plasmakoncentrationen som mäts i blodet [5]. 
 
De skillnader som accepteras mellan generika och originalläkemedel kan uppgå till 20 
%, det är skillnad i AUC och Cmax [5]. Det är dock viktigt att poängtera att det inte är 
likställt med de krav som ställs på mängden aktiv substans i läkemedel. Vid tester av 
läkemedel där snabb effekt är viktigt görs dessutom utvärdering som kan påvisa att tmax 
är likvärdig för generika och originalläkemedel. Injektionsläkemedel behöver däremot 
inte följas upp med bioekvivalensstudier då de administreras intravenöst med 
anledning att den aktiva substansen är i flytande form och administreras direkt i 
blodbanan. Samma gäller vissa flytande lösningar under förutsättning att de inte skiljer 
sig åt gällande val av hjälpämnen som kan påverka absorptionen och då kan slutsatsen 
dras att upptaget av generika kommer ske på samma sätt som originalläkemedlet [5]. 
 

 
1.5 Problem och möjligheter med generisk substitution 

 
Lundin et al [3]skriver i läkartidningen om hur reformen pressat priserna och hur allt 
fler läkemedel idag finns till ett lägre pris än innan reformen. I slutet av år 2005 hade 
läkemedel för höga blodfetter, statiner, sjunkit med 71 % per definierad dygnsdos 
(DDD). Några exempel på läkemedel [3]där prisutvecklingen varit gynnsam i slutet av 
2005 visas i tabell 1.  
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Substans Originalläkemedel Terapiområde Patentutgång Prissänkning (%) 

Citalopram Cipramil Depression Juni 2002 83% 

Felodipin Plendil Högt Blodtryck Februari 2003 61% 

Omeprazol Losec Magsår Maj 2003 65% 

Sertralin Zoloft Depression Oktober 2005  62% 

Simvastatin Zocord Höga blodfetter Februari 2003 92% 

Tabell 1. Prissänkningar på de substanser där priserna gått ner mest.   
 
Generikareformen i Sverige har inneburit stora besparingar för samhället som 
exemplet ovan visar [3, 11, ]. Bara det första året sparades 983 miljoner tack vare 
generikareformen och numera beräknas att reformen sparar så mycket som åtta 
miljarder per år [3, 12]  
 
Sveriges Apoteksförening [14] ställer sig dock tveksamma till dagens utbytessystem 
med anledning av att månadens vara byts för frekvent vilket leder till att patienter ofta 
tvingas byta tillverkare av läkemedel [13, 14]. Detta skapar oro och leder till större 
risker för felmedicinering. Vidare skriver de om hur företag gång på gång turas om att 
ena månaden höja sina priser för att månaden därpå sänka de [14]. På så sätt kommer 
fler företag ut på marknaden och de slipper hålla de låga priserna konstant. Samtidigt 
upplever många apotek att företagen som vinner konkurrensen för billigaste läkamedel 
per period inte alltid kan leverera det parti läkemedel som krävs vilket ofta resulterar i 
restnoteringar och apoteket får expediera andra läkemedel än det som är månadens 
vara [14].  
 
Oro för dagens generikareform lyfts också fram av företrädare från Sveriges 
farmaceutförbund, Farmaciförbundet och Vårdförbundet [15]. De menar att byten av 
månadens vara innebär en stor belastning för apoteken då det försvårar lagerföring av 
rätt läkemedel och att var månad behöva byta ut lagret. Dessutom lyfter de upp 
problem med patienter som felbehandlas på grund av förvirring över medicin som 
frekvent byter skepnad. Ett annat moment för apoteken är den stora mängd tid som 
konsumeras åt att förklara för patienter hur det generiska utbytet fungerar och dess lika 
värde. Författarna menar att ”… farmaceuterna idag har bytt roll från 
läkemedelsrådgivare till administratörer och försvarare av ett byråkratiskt och 
fyrkantigt system...” [15]. Trots de stora besparingarna generikareformen inneburit har 
det också medföljt problem med bristande följsamhet till medicinering och  ökade 
läkemedels relaterade problem [16]. Ekström menar i denna artikel att det är dags att 
göra nya ändringar i reformen som åtgärd till de allvarligaste problem reformen 
orsakat enligt honom; Att förbjuda nya handelsnamn på generika för att minska 
förvirringen, ett bättre tydliggörande av substansnamnet på förpackningarna och kräva 
ett likartat utseende på generika [16]. 
 
Sofia Wallströms utredning över generikasystemet [17] föreslog bland annat att 
farmaceuter skulle ha möjlighet att byta ett förskrivet läkemedel till ett som redan varit 
expedierat till patienten förut för att patienten ska ha samma läkemedelsprodukt under 
ett recepts gilltighet och att månadens varor skulle förlängas om två månader istället 
för nuvarande en månad [18]. Detta förslag avslogs av regeringen, men de ville däremot 
lagfästa möjligheter för farmaceuter att kunna motsätta sig byten som riskerar att leda 
till besvär för patienten. Dock hade de inga klara förslag på hur detta skulle lagfästas 
[19]. TLV ställde sig kritiska till Wallströms förslag med anledning av att denna skulle 
hindra prispressen i dagens system om samma vara expedierades under ett helt år och 
hela syftet med månadens varor skulle gå förlorat [19]. Detta förslag skulle ta 
marknadsandelar från de produkter som är månadens varor, problem med 
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lagerhållning skulle uppstå på apotek och TLV:s kontroll gällande huruvida rätt varor 
säljs skulle försvåras [19].  
 
Att slopa ett förslag som skulle öka patientsäkerheten med de argument som regering 
framförde var något Hiselius et al ställde sig kritiska till[20]. De menar att genom att 
slopa förslaget visar regeringen att besparingar väger högre än ökad patientsäkerheten 
och att regeringen borde jobba för att öka patientsäkerheten. Vidare menar de på att 
farmaceuter borde få större möjligheter och bättre verktyg att fånga upp 
läkemedelsrelaterade problem än att följa regler till för att enbart spara pengar för 
samhället [20]. Sveriges Apoteksförening har nyligen inlett ett samarbete med TLV för 
att förbättra och förenkla dagens utbytessystem med målet att öka patientsäkerheten 
och tillgängligheten av läkemedel [21].  
 
I en debattartikel i Dagens Nyheter ställdes frågan om huruvida reformen verkligen 
sparar de belopp som anges, då kostnader för felmedicinering och 
läkemedelsrelaterade problem, 10-20 miljoner, inte är beräknade [22]. Vidare menar 
de också på att avsikten att hålla kostnaderna nere inte får vara större än önskan om 
högre patienssäkerhet. Enligt författarna är de negativa konsekvenserna så pass stora 
att det inte går att bortse från dem [23]. Läkemedelsverket har sedan reformens start 
fått in flest biverkningsrapporter för SSRI-preparat i samband med generiskt utbyte. 
Biverkningarna som rapporterats in har till större del gällt en minskad terapeutisk 
effekt men också biverkningar som huvudvärk, muskelkramper, förvärrad epilepsi, 
ångest och aggressivitet [24]. Trots Läkemedelsverkets egna undersökningar kunde de 
inte se några skillnader mellan generika och original och kunde således inte dra några 
slutsatser kring varför biverkningarna ökade när patienter gjorde byte till generika 
[24]. 
 
 

2. Syfte 
 
Syftet är att studera om generika påverkar patientsäkerheten och användningen bland 
patienter samt vad det innebär kostnadsmässigt för samhället. Litteraturstudien görs 
genom sökningar bland publicerade studier för att få svar på frågeställningarna; 
 
Är generika likvärdigt till originalläkemedel? 
Vad säger bioekvivalensstudierna? 
Hur är patienters syn på generika? 
Hur ser farmaceuter på generiskt utbyte?  

 
 
3. Metod 
 
Arbetet är baserat på litteraturgenomgångar av relevanta artiklar identifierade genom 
sökning PubMed, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Litteraturstudien bygger på 
studier där bioekvivalens undersöks hos generika och originalläkemedel samt studier 
som undersöker attityder gentemot generika bland patienter och farmaceuter. 
Sökningar har gjorts på PubMed under tiden 2014-01-20 t.o.m. 2013-03-13 med 
sökorden nedan och de mest relevanta artiklarna i söket valdes ut efter genomläsning 
av titlarna i söket och sedan abstrakt för de mest intressanta.  
Ur dessa valdes sedan 15 artiklar som ingår i studien.  
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Sökord Begränsningar Antal artiklar Använda artiklar  

bioequivalence clinical trial 296 2 

generic       

bioequivalent clinical trial 145 2 

 generic       

generic drugs  clinical trial 3 4 

versus brand       

Therapeutic  clinical trial 252 1 

Equivalency       

Generic  clinical trial 99 1 

pharmacokinetics       

Pharmacist, generic   276 5 

 
 
 
 

4. Resultat 
 
4.1 Bioekvivalensstudier generellt 
 
I The Annual journal publicerade Davit et al [25] en artikel med sammanställning av 
2070 studier gällande bioekvivalens tester för orala läkemedel genomförda åren 1996-
2007 där storleken för antal testpersoner per studie varierade mellan 12 till 170 
personer. Alla studier som undersöktes hade redan blivit godkända av Food and Drug 
Administraton (FDA). Författarna samlade in all data från de gjorda studierna och 
registrerade medelresultat för var studies resultat av generika/original för Cmax, AUC0-1 

och AUC∞ . Sedan räknade de ut den absoluta medelskillnaden mellan generika och 
original för Cmax, AUC0-1 och AUC∞. 
   
Av dessa studier var 1788 läkemedel med snabb upptagningsförmåga och 282 med 
modifierad upptagningsförmåga. För läkemedel med snabb upptagningsförmåga var 
skillnaderna i Cmax 4,43 ± 3,50 (standardavvikelse för referensvärdet) procent och för 
läkemedel med modifierat upptagningsförmåga var skillnaden 5,44 ± 3,99 
(standardavvikelse för referensvärdet) procent. AUC0-t för läkemedel med snabb 
upptagningsförmåga var 3,15 ± 2,66 (standardavvikelse för referensvärdet) och de 
modifierade 3,79 ± 3,12 (standardavvikelse för referensvärdet) [25]. 
Sammanställningen i review:n visar att det rent generellt är lägre skillnader mellan 
generika och original för läkemedel med snabb frisättning till skillnad för läkemedel 
med modifierad frisättning där skillnaderna var något högre. 
 
Av de granskade studierna visade sig 49 studier ha skillnader större än 10 % för AUC0-1. 
De 49 studierna granskade 39 olika substanser som tillhörde olika läkemedelsgrupper. 
Undersökningar gjordes för att fastställa huruvida de skiljde åt i jämförelse till 
originalpreparaten i formuleringen av tabletterna gällande tillsatsämnen och om detta 
skulle kunna påverkat de avvikande resultat. Men de hittade tyvärr inget som kunde 
vara orsak tillavvikelsen. Dessa 39 substanser som avvikelsen gäller är substanser som 
har låg vattenlöslighet, låg biotillgänglighet i orala beredningar och genomgår mer eller 
mindre omfattande förstapassagemetabolism. Det är dessa substanser enligt 
författarna som visat sig vara svårare att formulera så att de kan fylla kriterierna för 
biotillgänglighet i jämförelse till originalpreparat. FDA har uppmanat de sökande 
företagen att öka sina deltagarantal i studierna för att kunna ha ett mer rättvist resultat 
för dessa känsliga substanser. 
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Av alla de studier som granskades visade det sig att 1327 substanser enbart skiljde 0-
5% i Cmax mellan original och generika och 1673 substanser där AUC0-t skiljde 0-5%.  För 
läkemedel med snabb frisättning där Cmax skiljde mellan 0-5 % fanns 1182 substanser 
och för AUC0-t (0-5 %) 1457 substanser.  
Review: n som publicerades visade sig stödja FDAs (Food and drug administration) 
egna tes att det i snitt skiljer sig 3,50 procent mellan generika och originalläkemedel. 
Denna skillnad är väldigt liten kliniskt sett och anses likvärdig originalpreparaten [26]. 
 
4.2 Generiska byten vid epilepsi 
 
Crawford et al[27] gjorde studie där de undersökte kvalitén för de generiska preparaten 
för behandling av epilepsi. Urvalet gjordes från 48 olika mottagningar där enkät 
skickades till 2885 deltagare med diagnosen epilepsi och som behandlades med 
substanserna karbamazepin, fenitoyn eller valproinsyra.  Av dessa fick de svar från 
1333 patienter där 70,5 % av deltagarna inte upplevde några problem vid byten till 
generika, 10,8 % upplevde en rad besvär efter byte så som återfall av anfall, 9,9 % 
rapporterade in ospecifika besvär och 8,8 % som också upplevde besvär vid bytet men 
då medicinska uppföljningar var inkompletta eller otillräckligt ifyllda för att kunna tas i 
beaktning[27]. 
En studie gällande substansen karbamazepin gjordes av Meyer et al [28] och visade på 
skillnader i biotillgänglighet för generika kontra originalläkemedel. 24 friska män 
deltog i studien, varav två avbröt deltagandet, där tre generiska preparat testades i 
jämförelse till original preparatet. Deltagarna delades upp i fyra grupper, där 
deltagarna i varje grupp fick inta 200 mg karbamazepin av var och en av de fyra 
preparat i studien med 21 dagars mellanrum mellan intagen. Därefter togs blodprover 
med jämnt mellanrum tills deltagarna nått den maximala koncentrationsnivån [27]. De 
resultat som Meyer et al fick visade klart att det fanns skillnader mellan 
originalpreparat och de generikapreparat som fanns på marknaden (tabell 2). 
 
       
                               Tabell 2. Skillnader mellan original och generika enligt Meyer et al, 
ingen information om p-värde fanns tillgängligt  

  Original Generika 
1 

Generika 
2 

Generika 
3 

Cmax 1.89 1.15 2.69 1.40 
Tmax 15.9 13.6 8.3 19.6 
AUC 134.8 80.9 154.2 104.5 

             
Vadney och Kraushaar [29] genomförde en randomiserad open-label studie under 8 
veckor för substansen valproinsyra där 64 patienter ingick. De första 4 veckorna fick de 
ta originalläkemedel eller generika för att därefter byta till det andra preparat de 
resterande 4 veckorna. Mellan båda perioderna mättes blodvärden noggrant och 
eventuella anfall övervakades. Resultaten visade inte några skillnader vare sig i 
blodvärden eller i anfallsmönstret mellan generika och original för behandlade 
patienter för substansen valproinsyra [29]. 
 
Soryal et al [30] visade på att det inte fanns några skillnader när substansen fenitoyn 
undersöktes mellan generika och original, däremot visade studien att de generiska 
preparaten hade variationer gentemot varandra. Studien var en blindad crossover och 
bestod av sju fyraveckors perioder där det för var period följdes av en dag där prover 
togs om 12 timmar. De hade 17 deltagare, 11 kvinnor och sex män varav 14 deltagare 
totalt fullföljde hela studien. När resultaten mellan all generika testades mot original 
visade det sig att de höll sig inom de utsatta ramarna för vad som var tillåtet, däremot 
var skillnaderna stora när de tittade på de preparat som hade lägst siffror och de med 
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högsta siffrorna [30]. Några av de som testades syns i tabell 3.Tabell 3. Skillnader 
mellan original och generika enligt Soryal et al. 
 

  Cmax, 1ED (mg/l) AUC, 1ED (mg.l-1/h)  Biotillgänglighet (%) 

Epanutin capsules (original) 16.4 (5.7) 174.6 (58.8) 100 

Epanutin Infatabs 20.0 (7.9) 210.7 (83.9) 121 

Phenytoin BP A H Cox 18.2 (7.6) 187.5 (82.8) 107 

Phenytoin BPThomas Kerfoot 15.1 (5.4) 148.2 (60.9) 85 

Phenytoin BP Regent Laboratories 13.1 (4.2) 132.8 (44.4) 76 

Cmax (P<0.001), AUC (P<0.001), siffror inom parentes motsvaraa av mg/l för den 
angivna dosen (1ED) för var preparat.  

 
4.3 Generiska byten vid depression  
 
I Europa släpptes paroxetinmesylat som en generisk formulering av 
paroxetinhydroklorid [31]. Det som skiljer mellan preparaten är salterna som använts i 
framställningsprocessen vilket skulle kunna påverka den generiska produktens 
säkerhet, effekt, tolerans och toxicitet i jämförelse till originalprodukten. Trots att det 
inte finns några studier som stödjer tesen att dessa preparat inte skulle vara likvärdiga 
har en rad fallrapporter publicerats som visar på problem gällande det generiska 
preparatets effekt vid ett byte från original formuleringen paroxetinhydroklorid [31].  
Ett sådantfallrapport publicerades av Vergouwen och Bakker, [32] där en av 
patienterna led av depression och var av särskilt intresse då patientet reagerade 
märkbart på byte från paroxetinhydroklorid till paroxetinmesylate. Fallet gällde en 29 
årig man som led av återkommande depression med självmordstankar, med startdos 
paroxetinhydroklorid 30mg per dag. Efter de första veckorna försvann de vanliga 
biverkningarna av tabletterna så som illamående och aptitförlust. Dessutom minskade 
de depressiva symptomen och sjukdomen blev kontrollerbart. Patienten behandlades i 
ett flertal år för sin sjukdom innan han plötsligt började känna en klåda som saknade 
medicinsk grund då patienten varken hade dermatologiska sjukdomar eller några 
allergier. Efter en utvärdering noterades att klådan började ett par dagar efter att 
medicin blivit utbytt till det generiska paroxetinmesylate på apoteket utan att patienten 
blivit informerad om bytet. Vidare hade patienten rapporterat till ansvarig läkare 
känningar av humörsvängningar, ökad ångest och återkomst av suicidstankarna. Dessa 
symptom försvann några dagar efter att paroxetinhydroklorid blivit återinsatt. I 
samråd med patienten gjorde man ett byte tillbaka till paroxetinmesylate för att 
kontrollera om symptomen skulle återkomma. Redan efter två dagar märkte åter 
patienten att symptomen började komma tillbaka, först symptomen klådan och 
därefter försämring av humör, ångest och suicidala tankar. Efter försökets tre veckor 
återinsattes patienten på paroxetinhydroklorid och åter igen tre dagar efter bytet 
återgick patienten till det symptomfria tillståndet [32].  
 
4.4 Generiska byten vid Schizofreni  
 
Bellnier et al [33] utförde 1999 en studie gällande originalläkemedel och ett generiskt 
preparat för klozapin där 41 inskrivna patienter vid ett sjukhus deltog i. Dessa patienter 
hade en rad besvär som föll inom diagnosen schizofreni. I denna studie hittade de inga 
skillnader när koncentrationen i blodet mättes mellan de två preparaten eller några 
skillnader i den kliniska effekten. Det finns två rapporter som motsäger Bellnier et als 
studie. Enligt desssa fanns signifikanta statistiska skillnader i farmakokinetiken vid ett 
byte till det generiska klozapin hos patienter som där sjukdomen var kontrollerbart och 
stabilt vid behandling av originalläkemedlet. Enligt Ereshefsky et al [34, 35] var Cmax 
lägre hos det generiska läkemedlet än för originalläkemedlet vilket tydde på lägre 
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absorption, (P=0.002). Originalpreparatet Clozaril hade en medelkoncentration på 
363,8 medan det generiska Clozapine hade medelkoncentration på 260,8 [35]. Ett lägre 
Cmax för generisk clozapine kunde också strykas av Toney et al [36] som också noterade 
ett lägre Cmax för det generiska preparatet då substansen clozapine låg till 90 % inom 
intervallet mellan 80 % och 120 % och fyllde kriterierna för att anses likvärdig 
originalläkemedlet, (P=0.021). Även om det generiska preparatet fyller de 
grundläggande kriterierna och anses likvärdigt syns en tydlig problematik när patienter 
byter till ett generiskt preparat vid behandling av sjukdomar så som schizofreni och 
bipolära sjukdomar [35]. Sjukdomsbilden kan anses stabil och kontrollerbar för att 
sedan åter igen bli labil vid ett byte och detta anses ha att göra med den lägre 
koncentrationen, Cmax, av substansen i blodet [35]. 
 
4.5 Patienters och farmaceuters syn på generika  
 
I två stater i Australien, gjorde Ngo et al [37] en anonym undersökning bland patienter 
med diagnosen epilepsi för att mäta attityderna och inställningen till generika. Kodade 
enkäter skickades till patienter för att garantera anonymiteten och innehöll frågor med 
flersvars alternativ samt frågor som var lätta att besvara med korta svar. 
Frågeformuläret delades i två sektioner där del ett behandlade patienters bakgrund så 
som; ålder, kön, epilepsityp, tid för senaste anfall, hälsostatus och nuvarande 
medicinering. Del två behandlade säkerheten och effekten av generika gällande 
epilepsimedicin samt attityderna till generiskt byte. Totalt skickades 700 enkäter ut och 
av dess fick de svar av 47 personer, 20 män och 27 kvinnor, som valde att delta i 
studien. Att svarsfrekvensen var så låg tror författarna beror på att man inte skickat ut 
påminnelser till deltagarna utan enbart inkluderade de deltagare som svarade innan 
deadline. 
   
I studien såg Ngo et al [37] att 45 % hade haft anfall de sista tre månaderna och 23 % 
mellan tre till tolv månader innan. Vidare svarade hela 77 % att de aldrig blivit 
tillfrågade om de godkände byte till ett generiskt preparat, av dessa hade två patienter 
fått order av läkaren att inte byta till generiska läkemedel. Av deltagarna i studien 
trodde 87 % att de aktivt var tvungna att godkänna ett byte till generika och 70 % 
uttryckte oro gällande effekten av generika och 68 % kände oro för användning av 
generika. 55 % ansåg att aktiva byten till generika kunde innebära negativa 
konsekvenser för deras epilepsi där hela 42 % ansåg att byte kunde resultera i nya 
anfall. Trots att generika är infört för att spara pengar svarade endast 23 % att de skulle 
göra ett aktivt byte till generika för att spara pengar och 60 % svarade att de inte skulle 
göra byte till generika. Förvånansvärt nog, enligt författarna, när deltagarna fick frågan 
gällande generika vid behandling av korttidssjukdomar så som smärtbehandling och 
antibiotikabehandling svarade hela 64 % att de gärna skulle göra aktiva byten till 
generika och endast 23 % ansåg att de även i detta fall inte skulle göra byten till 
generika [37]. 
 
Kohlin och Buller [38] undersökte år 2010 patienters inställning till generika kontra 
originalläkemedel och vilka faktorer som påverkar valet gällande generika och original 
för receptfria läkemedel. Deras undersökning av litteratur gällande 
konsumentbeteende visade att lägre kostnader till en viss del påverkar konsumenterna  
och deras val av läkemedel[38].  Undersökningen baserades på en enkät där de ställde 
frågor gällande generell inställning till generika kontra original, dess effekter, säkerhet, 
betydelse, föredragna märken och förpackningar, omgivningens och den egna läkarens 
åsikter gällande generika. Studien utfördes på en medicinsk klinik där enkäterna 
delades ut till patienter i väntrummet. Av 200 utdelade enkäter fick man tillbaka 183 
enkäter varav 23 fick exkluderas, då de varit felaktigt ifyllda. Medelåldern för 
deltagarna var 41 år, totala åldern 18-84 år, där 63 % var kvinnor och 37 % män. 
Slutligen ansåg 60 % av deltagarna att de hade god, alternativt mycket god, hälsa [38]. 
Enkäten visade att hela 77 % hade reflekterat över skillnaderna och likheterna mellan 
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generika och originalpreparaten. 91 % ansåg att generika var lika säkert som 
originalläkemedel, 83 % ansåg det lika effektivt och 91 % trodde också generika 
genomgick samma hårda process för att bli godkänt som original. Vidare visade 
enkäten av 72 % gärna höll sig till samma tillverkare vid val av läkemedel, och 24 % 
betalade heller för att för originalläkemedel. Den största faktor var lägre kostnad, 53 %, 
när deltagarna valde att köpa generika. Faktorer som påverkade valet att köpa 
originalläkemedel var; marknadsföring, graden av sjukdom, längden på effekt och 
särskilt valda märken. De faktorer som däremot inte påverkade patienters val var 
vårdpersonalens, familjens och vänners åsikter, utseende på förpackningarna, smak 
eller visad större effekt av generika [38]. 
  
Chong et al [40] gjorde en studie i Australien gällande generiskt utbyte och patienters 
inställning till det generiska bytet. De skickade ut 25 formulär till varje  apotek av de 
500 i Australien som författarna valde att delta i studien där de noggrant delades upp 
så fördelningen blev geografiskt jämn med tre kategorier; storstad, landsbygd och 
glesbyggd. Man utformade deltagandet så att de 25 första recept där generiska byten 
var aktuella på apoteken på en arbetsdag inkluderades i studien, med anledning att 
lätta arbetsbördan för de deltagande farmaceuterna. Av de 500 där formulär skickades 
ut fick man svar från 82 apotek (16,4 % svarsfrekvens). 24 (29,3 % svarsfrekvens) från 
storstäder, 34 (41,4 % svarsfrekvens) från landsbygd och 24 (29,3 % svarsfrekvens) från 
glesbyggd [40]. I studien inkluderade man också de recept där förskrivarna motsatte 
sig till generiskt byte. För varje generiskt byte en farmaceut gjorde på de deltagande 
apotek skulle ett formulär fyllas i med information om förskrivet originalpreparat och 
namn på det generiska preparat som patienterna fick. Vidare kompletterade man 
informationen med dosering, styrka och en uppskattning av patienternas inställning till 
det generiska bytet. Av de 82 apotek som valde att delta i studien var 51,1 % privatägda 
apotek och 33 % apotek tillhörande kedjor.   Totalt fick man in 1551 formulär från de 
deltagande apotek, 30 apotek skickade tillbaka färre än 25 formulär och av de låg de 
flesta på landsbygd och glesbyggd och hade helt enkelt inte 25 besök som fyllde 
kriterierna. 36 fall av de 1551 blev utesluta från resultaten då förskrivare hade motsatt 
sig byte, vilken innebar att det kvar blev 1515 formulär att tolka. Studien resultat visade 
att farmaceuterna erbjöd generiskt utbyte i 1461 fall av 1515, de såg att inom 
storstadsområdena (98,7 %) och landsbygd (98 %) erbjöds generika oftare än på 
glesbyggd (91,6 %). Patienternas inställning till generika visade att 73,2 % inom 
storstäder, 78,6 inom landsbygd och 84,5 % på glesbygd godtog det generiska utbytet. 
Patienter med akuta besvär (81,6 %) hade en högre acceptans gällande generika är de 
patienter som led av kroniska sjukdomar (72,4 %), ingen data över p-värde finns för 
studien [40]. 
 
Heikkilä et al, en finsk studie, [41] där de mätte patienters och förskrivares syn på 
generika och originalläkemedel med bakgrund av läkemedelsreformen 2003 i Finland. 
Detta gjordes genom två patientenkäter och intervjuer av förskrivarna. Ett av enkäten 
delades ut, tre till fem månader efter att generiskt utbyte introduceras, till patienter i 15 
apotek där patienterna motsatt sig utbyte till generika. Totalt delades 1243 enkäter ut, 
av dessa fick man tillbaka 544 (44 %).  Medianålder för deltagarna var 59 år och 55 % 
var heltids- eller deltidspensionärer [41]. Den största anledningen, 65 %, att patienter 
inte godtog generiskt utbyte var för de redan positiva effekterna de fick att medicinen 
de tidigare hade använt och den andra var en önskan att rådgöra med läkare innan 
eventuella medicinska byten. 43 % av patienterna som deltog i första enkäten ansåg 
ändå att generika var likvärdig originalpreparaten. För de patienter som inte godtog 
byten var tryggheten till de tidigare använda preparat större är önskan att spara 
pengar.  
 
Den andra enkäten delades ut, sju månader efter att generiskt utbyte introducerades, 
till patienter på 18 olika apotek där man gått med på utbyte till generika vid minst ett 
tillfälle. Totalt delas 453 enkäter ut, av dessa fick man tillbaka 214 (47 %). Medianålder 
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var 63 år och 70 % av deltagarna var heltids- eller deltidspensionärer. För de patienter 
som deltog andra enkäten var den största anledningen till generiskt byte att de sparade 
pengar men också med anledning av farmaceutisk inrådan till byte. Denna grupp av 
patienter ställde sig också positiva till generika då det innebar en kostnadsmässing 
besparing. Trots det lägre priset för generika visar ändå studien att patienterna 
fortfarande kände sig trygga med de utbytbara preparaten. I studie ett uttryckte 
patienter att de gärna ville rådfråga sina läkare innan bytet och en anledning till detta 
enligt författarna skulle kunna vara oron gällande effekt och säkerhet för de utbytbara 
preparaten.  
  
De förskrivare som intervjuas ett år efter generiskt utbyte introduceras var psykiater, 
geriatriker, underläkare och allmänläkare, totalt 49 intervjuer utförs. Resultaten visade 
att 42 (86 %) av de intervjuade deltagarna ställde sig positiva till generiskt utbyte, 
medan 6 (12 %) ansåg generiskt utbyte mindre lyckat. Vidare berättade förskrivare att 
många patienter uttryckt att de sparade pengar genom byten men också att patienter 
hade funderingar om effekt, biverkningar och säkerhet för de generiska läkemedel. 
Hälften av förskrivarna som deltog trodde att generika inte var lika säkert och effektivt 
för alla läkemedelsgrupper så som betablockerare, statiner och selektiva 
serotoninåterupptagshämmare, SSRI [41]. 
   
Olsson och Kälvemark Sporrong [39] publicerade en studie där de undersökte 
farmaceuters attityd till generika och deras erfarenheter och upplevelser gällande det 
generiska utbytet i Sverige. Studien baserades på intervjuer med farmaceuter. De höll 
16 intervjuer om cirka 30 minuter på 5 olika apotek.  Majoritet av farmaceuter som 
deltog var kvinnor, 14 stycken. Medelålder var 48 år och medelarbetslivserfarenhet 21 
år.  
Resultatet av intervjuerna lyfter bland annat fram betydelsen av kommunikationen 
mellan farmaceut och patient och vikten av att få patienterna att känna trygghet med de 
generiska byten som dagligen sker. I många fall upplevde farmaceuterna att fokus hade 
flyttats från att prata om läkemedelsanvändning, rådgivning och förebyggande samtal 
till att numera dagligen prata om pengar och det generiska utbytet. Fraser som ”… det 
är samma medicin till ett billigare pris…” har blivit en vardag för farmaceuterna.   
Farmaceuterna hade också lagt märke till att många patienter ville ha just de läkemedel 
som läkaren förskrev vilket inte nödvändigtvis behövde vara originalläkemedlet. Vidare 
lyfte man fram att många patienter saknade information från sina läkare gällande 
generika och farmaceuterna menade på att inställningen till generika oftast var mer 
positiv bland de patienter som haft samtal med sina läkare. Trots detta upplever ändå 
farmaceuterna att patienter överlag litar på informationen som farmaceuterna ger de 
och kunskapen de har. En annan intressant fråga som lyfts fram i denna intervjustudie 
är att många av farmaceuterna kände att de inte hade fått tillräcklig lärdom om 
generika och hur de skulle hantera situationen som uppstod kring generika under 
farmaceututbildningen.   
 
Farmaceuterna lyfte också fram några av besvären med generika och en av de största 
var de patienter som inte förstod utbytet. En patient som inte förstår ett generiskt byte 
lider större risk för felmedicinering så som dubbeldosering eller utebliven följsamhet 
angås de intervjuade farmaceuterna. Många av dessa problem enligt farmaceuterna 
bygger på de olika formerna, färger på förpackningarna och storlek. Faktorer som 
påverkar äldre som ofta redan använder större mängder läkemedel. Något som enligt 
många farmaceuter skulle göra det lättare för patienter vore om substansnamnet vore 
större på förpackningarna just för att underlätta för de grupper som har problem med 
de generiska bytena. En del ansåg vidare att patienter efter en viss ålder skulle bli 
avskrivna det obligatoriska utbytet. Dessutom lyfter de problematiken med en reform 
som skett utan någon större inflytande från farmaceuter eller hänsyn till deras åsikter 
gällande patientsäkerhet. En annan grupp patienter som farmaceuterna uttryckte oro 
för var de som använde antipsykotiska läkemedel så som klopazin då dessa oftare 
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reagerade negativt vid byte [39]. Majoriteten ansåg att generika var ekvivalent till 
originalläkemedel och lika effektivt. Rent generellt såg farmaceuterna också positivt på 
att generika minskade samhällskostnaderna även om de till viss del ifrågasatte 
huruvida det verkligen sparades så mycket som ansågs. Detta med tanken på de 
kostnader felmedicinering på grund av generiskt utbyte medför. Vidare poängterade 
farmaceuterna i intervjustudien att många patienter är tveksamma till generika och 
dess effekt på grund av det billigare priset för generika i jämförelse till 
originalpreparaten [39]. 
 
Olsson et al [42] gjorde en studie gällande kundkommunikation på apotek där de under 
en vecka spelade in 282 farmaceutiska kundmöten. Vid sidan av inspelningen hade de 
deltagande apotek observatörer som observerade kundmötena på håll för att kunna 
komplettera med eventuella uppgifter som inte skulle kunna upptäckas genom enbart 
inspelningen. Det inspelade materialet delades in i två huvudkategorier, en medicinsk 
och en icke medicinsk samt 12 undergrupper. Inför varje nytt kundmöte blev 
patienterna tillfrågade om de ville delta och att deltagande var helt anonymt. De få som 
valde att avstå angav tidsbrist som orsak. Därefter placerades en inspelningsapparat av 
observatören när kunden och patienten inledde kundmötet och lämnade sedan för att 
observera mötet på håll. Resultaten visade att farmaceuter i genomsnitt tillbringar 3,8 
minuter (medel) per kundmöte där 1,8 minuter (medel)av denna tid är tystnad då 
farmaceut sköter recepten på datorn och förbereder läkemedlen. Av den totala tiden 
tillbringade farmaceuterna endast 25 sekunder (medeltid) i genomsnitt åt medicinsk 
och farmaceutisk rådgivning och där hela 49,8 % enbart tillbringade  10 sekunder 
(medel) för den medicinska och farmaceutiska rådgivningen.  
Av de inspelade kundmötena var 22,4 % av varken medicinsk eller farmaceutisk 
rådgivning. Studien visade att farmaceuter tillbringade merparten av tiden med icke 
medicinska frågor så som; frågor kring förskrivningen, generiskt utbyte, 
tillgängligheten på apoteket och vilka läkemedel patienten ville hämta [42]. 

 
5. Diskussion 
 
5.1 Generika och pengarna 

Den generiska reformen 2009 innebar en större politisk styrning av vilka läkemedel 
som skulle expedieras till patienterna. När generika reformen infördes innebar det 
stora samhälls- och attitydändringar i Sverige gällande generiska läkemedel, då många 
patienter ifrågasatte dess effekt. Att läkemedel dessutom var billigare och i vissa fall 
avsevärt billigare gjorde konsumenterna mer misstänksamma gällande samma effekt 
[43]. Enligt Läkemedelsverket för att ett läkemedel ska räknas som utbytbart ska de ha 
bedömts som medicinsk likvärdiga av Läkemedelsverket vad gäller sammanvägd effekt 
och säkerhet [4]. Ändå ökade biverkningsrapporterna efter reformen gällande 
biverkningar orsakade av generika trots att de har samma effekt och ska anses 
likvärdiga originalläkemedel [24].  
 
5.2 Generika och bioekvivalens 
 
I den omfattande reviewartikeln av Davit el at fann de att generika i stort sett var 
likvärdigt originalpreparat och fyllde således de kriterierna som finns för att räknas 
som likvärdiga av FDA. Undantaget var de substanser som hade dålig vattenlöslighet, 
dålig biotillgänglighet i orala beredningar och hade mer eller mindre omfattande 
förstapassagemetabolism [26]. Dessa substanser ansågs svårare att formulera för att 
fylla kraven för att anses likvärdiga enligt FDA. Slutsatsen de kunde dra av denna 
artikel var att generika är ekvivalet till original men att det finns studier för vissa 
substanser som kräver mer åtgärder för att räknas som helt ekvivalenta enligt 
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författarna [26].  
Trots de ovanstående resultaten så finns det problem i vissa speciella terapiområden. 
Några av de biverkningar Läkemedelsverket fått rapporter om gällande generika är 
epilepsimedicin där man rapporterat om bland annat förvärringar i epilepsin vid byte 
till generika [23]. Det är just förvärringar i epilepsi vid generiskt byte Crawford et al 
[27] lyfter fram i sin studie. Fall där patienter återfår anfall trots att sjukdomen tidigare 
varit stabil men kommit tillbaka vid ett byte och andra medicinska besvär som i sin tur 
kan öka kostnaderna om återfallen blir fler för patienter som byter från 
originalpreparat till generika. Studien hade ett stort antal deltagare och kan anses 
trovärdig, i det stora hela visade studien Crawford et al [27] gjorde att de generiska 
preparaten är ekvivalenta till dess original men att det finns en grupp patienter, som 
fick tydliga besvär vid byte till generika. Besvär som i sin tur kanske leder till 
sjukhusvistelser på grund av epileptiska anfall och då är frågan om generika i dessa fall 
verkligen sparar pengar i det långa loppet. Meyer et al [28] visade på markanta 
skillnader för substansen karbamazepin och de olika generika där de varken var 
ekvivalenta till originalpreparatet eller gentemot varandra. Något som mycket väl 
skulle kunna vara en anledning till att patienter upplevde biverkningar och minskad 
effekt av vissa preparat. Generika ska alltid testas mot ett originalpreparat, men 
resultatet här pekar på att generika bör testas mot varandra.  
Meyer et al studien till nackdel är dess storlek på endast 22 friska deltagare och att 
förvaringen av tabletterna också är en viktig faktor [28]. I övrigt är testerna noga 
övervakade och ger ändå en indikation och skillnaderna mellan de olika tillverkarna. 
Vadney och Krausshar [29] med undersökning av valprionsyra och Soryal et al [30] 
med fenitoyn visade inte på några skillnader mellan generika i jämförelse till original. 
Fördelen med Vadney och Krausshar är att samma personer testades mot båda 
preparaten [30]. 
   
Soryal et al ger också en indikation att de olika generiska preparaten inte är 
bioekvivalenta gentemot varandra [30]. En patient som byter från ett generika med de 
högre biokoncentrationerna till ett av de lägre kan vara en av orsakerna till att patienter 
idag upplever större besvär vid byten idag. Några substanser som oftare förekommer i 
den ökande biverkningsrapporteringen är selektiva serotoninåterupptagshämmare 
(SSRI) , de står överst bland de som rapporteras in enligt Läkemedelsverket [23]. 
Vergouwen och Bakker hade ett fall med biverkningar och minskad effekt det generika 
som hade blivit utskrivet [32]. Trots att detta fall enbart gällde en patient ger den enligt 
författarna en klar bild av problem kan uppstå vid byte mellan preparaten, och styrks 
av dubbelkontrollen, då symptom som kommer är vanliga vid nyinsättning av 
depressionsmedicin och är övergående. Detta stryker också påståendet att preparaten 
inte är likvärdiga [32]. Svagheten i detta fall är att det gäller en patient men fördelen är 
att man på patienten gjort en dubbelkontroll som stryker att generika kan medföra 
besvär vid byte. Det visar på att enskilda personer kan uppleva obehag av generika även 
om patienten inte kan representerar hela befolkningen så stryker hans upplevelser och 
dubbelkontrollen av generika att skillnader i effekt kan förekomma hos enskilda 
patienter [32]. 
 
Substansen klozapin, antipsykotiskt läkemedel, har visat olika resultat i studier där 
Bellnier et al [33] inte såg några skillnader mellan generika och original, medan både 
Ereshefsky et al [34, 35] och Toney et al [36] visade på skillnader. Ereshefsky [43, 35]et 
al visade på medelkoncentration på 368,8 för original medan generika bara hade en 
medelkoncentration på 260,8, vilket också kunde strykas av Toney et al [36]. Då två 
oberoende av varandra studier visat på samma resultat anses de trovärdiga.   
Trots att generiska preparat fyller de grundläggande kriterierna och anses likvärdigt 
syns en tydlig problematik när patienter byter till ett generiskt preparat vid behandling 
av sjukdomar så som schizofreni och bipolära sjukdomar. Sjukdomsbilden kan vara 
stabil och kontrollerbar för att sedan åter igen bli labil vid ett byte och detta kan ha att 
göra med den lägre koncentrationen, Cmax, av substansen i blodet. Författarna menar 
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att trots en ekonomisk vinst i form av lägre kostnader för de generiska preparaten är 
frågan om vinsten egentligen är etiskt och moraliskt försvarsbart för patienter som 
tvingas bli inlagda när sjukdomsbilden blir sämre och återfallen leder till 
sjukdomsvistelser som i sin tur kostar pengar. Baserat på studierna gällande klozapin 
valde FDA i USA att göra ny bioekvivalensstudie för det generiska preparatet. Vidare 
utformade man nya guidelinjer för patienter med en stabil sjukdomsbild som 
behandlas med klozapin [34, 35]. Studierna för substanser så som klozapin, 
epilepsimedicin och SSRI preparat visar på att det finns en viss problematik när de 
generiska preparaten varierar i koncentration. Även om de fyller kriterierna för att 
anses utbytbara kan dessa små skillnader göra skada för patienter vid 
epilepsibehandling, depressionsbehandling och antipsykotiska läkemedel. Att 
skillnaderna visat sig större än vad tidigare var känt är anledning till att FDA införde 
riktlinjer vid generiskt utbyte gällande antipsykotiska preparat. SSRI som redan är en 
känd grupp läkemedel för att ge insättnings- och utsättningssymptom och då studier 
visar patienter med sämre effekt bör kanske åtgärder tas i form av tester där generika 
för de svåraste grupperna testas mot varandra. Att de är ekvivalenta gentemot 
originalläkemedlet säger inte så mycket då reformen innebär att patienter byter 
läkemedel till det billigaste läkemedel för perioden och byten ofta sker generika 
emellan, varför även generika bör testas mot annan generika i större utsträckning. 
Detta kan också gälla andra grupper.  

5.3 Patienters och farmaceuters inställning till generisk substitution 
 
Enligt undersökta studier finns en viss tveksamhet och brist på tillit till generika. En 
undersökning gällande patienters syn på generika gjordes som tidigare nämt av Ngo et 
al för patienter med diagnosen epilepsi [37]. 55 % trodde aktiva byten till generika 
innebar negativa medicinska konsekvenser för deras hälsa och endast 23 % skulle aktivt 
byta till generika för att spara pengar. Studiens resultat visar att patienter är mindre 
benägna att byta preparat vid behandling av kroniska sjukdomar än vid 
korttidsbehandling av tillfälliga besvär. Studien har en rad begränsningar så som lågt 
deltagarantal och att de inte inkluderade alla staterna i Australien. En av anledningarna 
till det låga deltagarantalet enligt författarna skulle kunna vara det korta svarstiden och 
brist på intresse att delta i studien. Ngo et al menar att trots det låga deltagarantalet så 
är studien konsekvent i dess svar och motsvarar liknande studier gjorda i Europa och 
USA där de också funnit en mer negativ inställning till generika både bland patienter 
men också bland deras läkare [37].  Heikkilä et al [41] gjorde studie efter en 
generikareform i Finland där studien visade att patienter och förskrivare överlag ansåg 
att generikareformen varit positiv. Studien visade också vikten av rätt rådgivning från 
farmaceuten för de patienter som valde att göra byten till generika. De fann också att de 
patienter som inte var villiga till byten av preparat då originalet gav de en trygghet [41]. 
Detta kan också strykas av Kohlin och Buller då de visade att 72 % gärna ville hålla sig 
till samma preparat även om 91 % ansåg att generika var likvärdig till originalpreparat 
[38]. 
 
Studien av Chong et al visar också en positiv inställning till generika [40]. Vidare visar 
studien att farmaceuter i stor utsträckning erbjuder generiska preparat men också att 
patienters inställning gällande generika skulle kunna vara högre. Enligt författarna 
skulle ett mycket lägre pris för generika vara mer motiverande till ett byte än när det 
rör sig om en mindre skillnad. Patienters attityd till generika i relation till var de bor 
skulle kunna ha samband med deras ekonomiska situation enligt författarna då de 
patienterna med sämre ekonomiska förutsättningar skulle vara mer benägna till 
billigare generisk medicin. Studien visar också att patienter boende i storstäder 
tillsammans med kroniskt sjuka patienter behöver mer kunskap kring generika för att 
både öka inställningen och kunskapen kring de generiska utbytena. Sammantaget visar 
de studier som undersökt patienters inställning till generika att patienter behöver få 
bättre information gällande generika och dess effekt i relation till originalläkemedel för 
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att öka deras trygghet och leda till bättre läkemedelsanvändning som kan minska den 
felmedicinering som generika kan leda till [14, 15].  Patienter får en del information av 
sina läkare gällande deras läkemedelsbehandling men det gäller långt ifrån alla och där 
har farmaceuten en centrall roll att förmedla kunskap till patienter som kommer till 
apotek för att hämta ut sina läkemedel. 
  
Intervjustudien av Olsson och Kälvemark Sporrong [39] visar på båda sidorna av 
reformen; att det leder till en besparing i läkemedelsnotan men också den delen som 
förvirrade patienter och problematiken i felmedicinering, biverkningar och bristfällig 
effekt hos generika. Syftet med reformen var att spara pengar, dock missade reformen 
farmaceuters betydelse för bästa möjliga utgång av reformen. Generiskt utbyte skapar 
idag många moraliska dilemman för farmaceuter och mycket av arbetet går åt prata om 
generikans lika värde istället för faktisk rådgivning kring läkemedelshantering.  
Farmaceuternas oro kring all felmedicinering som generika orsakar är stort och 
generisk förskrivning var ett av förslagen som enligt de intervjuade farmaceuterna 
skulle kunna lösa problemen men också att ha högre krav för likvärdiga läkemedels 
utseende gällande färg och form och namn där substansnamnet skulle kunna få större 
utrymme på förpackningarna än läkemedlets namn. [16, 39] 
Studier betonar också vikten av läkare som informerar grundligt och noggrant för 
patienter om generika och utbyten innan de kommer till apoteket [39]. Författarna 
menar att denna intervjustudie visar att reformens fokus på minskade kostnader också 
behöver lyfta fram och implementera bättre strategier för ökad hälsa även vid generiskt 
byte [39]. Så länge inget görs åt de problem och svårigheter som farmaceuter lyfter 
fram ställer sig författarna tveksamma till huruvida generika verkligen är så gynnsam 
som det ser ut på papper.  Vikten av att lyfta farmaceuters kunskap/betydelse visas i 
intervjustudien för att få fram en ökad kunskap kring generika som i sin tur ger bättre 
följsamhet i läkemedelsbehandlingen och en minskning av felmedicineringar. 
  
Olsson et al lyfter problematiken med all tid som behandlas vid sidan om 
medicinsk/farmaceutisk rådgivning kring kundmöten som sker [42]. De vanligaste 
ämnena farmaceuterna behandlade gällde information om generika och frågor kring 
förskrivning. Genom att inte beröra medicinsk/farmaceutisk rådgivning i kundmötena 
går man miste om viktig rådgivning som i vissa fall är avgörande för rätt medicinering 
och följsamhet. De menar på vikten av att klargöra hur stor betydelse den medicinska 
rådgivningen har och att inte låta patienterna styra tiden mötena tar [42]. Genom att 
inte ta sig tiden att ställa rätt frågor till patienter går patienten miste om information 
om biverkningar, interaktioner och felaktig användning av läkemedel. God 
kommunikation mellan patienter och farmaceuter är avgörande för följsamhet och 
patienters behandling. Precis som författarna i Olsson et al påpekar saknas kurser och 
utbildning i kommunikation för farmaceuter och de första möten när kommunikation 
lärs ut blir på utbildningspraktiken när kundmötena redan sker [42]. Vissa 
utbildningar bemöter då detta genom att integrera praktik och teoretiska moment [47].   
Enligt både läkemedelslagen [44] och patientsäkerhetslagen [45] ställs krav på 
farmaceuter att ge patienter en sakkunnig och korrekt rådgivning som överensstämmer 
med vetenskapligt beprövad erfarenhet, något som visat sig svårt för farmaceuter som 
dagligen ser i arbetet att en del grupper av patienter får biverkningar, mindre eller 
utebliven effekt av de generika som patienterna hämtar ut. Studier i denna 
litteraturstudie visar att det finns vissa läkemedelsgrupper där bioekvivalensen skiljer 
mellan original och generika och mellan de olika generika. Detta påverkar patienter och 
att det i en del fall kan leda till ökade kostnader då patienter kan behöva sjukhusvård 
på grund av skillnaderna. Sedan generikareformen 2009 ställs farmaceuterna för svåra 
utmaningar i arbetet och ökad press att ge rätt information till kunder. Att förslaget 
som många farmaceuter ville få genom avslogs av regeringen nyligen visar att 
farmaceuter behöver nya verktyg att jobba med och att beslutsfattare behöver bättre 
insikt kring farmaceuternas arbete [18, 19, 20]. Vidare behöver vi mer och bättre 
studier för de läkemedelsgrupper som visat sig ge biverkningar och andra symptom vid 
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byte till generika. Detta arbete har påbörjats i USA [46]. Då det finns gjorda studier 
som visar på brister och beslutsfattarna aktivt väljer att inte göra några ändringar i 
reformen som skulle öka patientsäkerheten tyder på att det är viktigare att spara 
pengar än att höja patientsäkerhet. Lagar finns som styr hur hälsovårdspersonal [45] 
ska jobba men utan rätt verktyg blir de svåra att följa bland farmaceuter idag. 
Apotekspersonal idag upplever att inte alla kunder förstår utbytet och förändringar 
måste till i generikafrågan [48]. Det som blir tydligt efter denna litteraturgenomgång är 
att generisk substitution behöver ändras, patientsäkerheten behöver ökas, patienter 
behöver mer information gällande generika och att farmaceuter behöver få bättre 
utbildning både gällande generika men också patientkommunikation [39].     
 
 

6. Slutsats  

Det finns studier som stryker att vissa läkemedelsgrupper så som epilepsimedicin, SSRI 
och antipsykotiska läkemedel har skillnader i generika och original och generika 
emellan vilka kan orsaka allvarliga biverkningar för patienter. Bättre studier där 
generika testas mot varandra behövs. Vidare behövs en ökad kunskap bland både 
patienter och farmaceuter gällande generika då många problem uppstår i 
kommunikationen kring generisk substitution. Vidare behöver reformen justeras för att 
öka patientsäkerheten och farmaceuterna behöver ges bättre verktyg och möjligheter i 
arbetssättet som idag blivit åsidosatt till förmån för de besparingar det generiska 
utbytet innebär.  
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