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Sammanfattning 

Introduktion 
Generisk substitution har funnits i Finland sedan 2003, och sedan 2009 har ett 
referensprissystem varit i kraft. Referensprissystemet innebär att läkemedel inom en 
referensprisgrupp är ersatta, trots att priserna kan variera med några euro. I 
examensarbetet behandlas generisk substitution i Finland och ett kommande tillägg i 
läkemedelslagen 57 §, som kommer att förändra prisrådgivningen på apotek. Dessutom 
behandlas införandet av en initialsjälvrisk i läkemedelsersättningssystemet. 
Förändringarna trädde i kraft 1 januari 2016 och har betydelse för kundrådgivningen på 
apotek samt för apotekskunders och statens läkemedelskostnader. 

Metod 
En multi-metodansats användes för att undersöka processen bakom tillägget i 
läkemedelslagen och införandet av en initialsjälvrisk, samt allmänt undersöka vad 
åsikterna är gällande generisk substitution i Finland. Multi-metodansatsen bestod av tre 
delar. Till först undersöktes processen bakom lagförslaget och de kommande 
ändringarna i lagtext. Sedan gjordes en metodisk genomgång i media av vad som skrivits 
om förändringarna åt allmänheten och professionella. Till sist genomfördes tre 
intervjuer med yrkesverksam apotekspersonal för att få deras åsikter kring de 
kommande förändringarna och generisk substitution i Finland. 

Resultat 
I regeringens proposition nämns för första gången om ett tillägg i läkemedelslagen för 
att främja försäljningen av synonymprepatat och parallellimporterade preparat och öka 
konkurrensen på läkemedelsmarknaden. Tillägget preciserar prisrådgivningen, så att 
apotekspersonal måste informera om det läkemedelspreparat som de facto är det 
billigaste. Det är inte längre tillräckligt att nämna något av läkemedelspreparaten i 
referensprisgruppen.  Initialsjälvrisk har debatterats flitigt i olika utskott och lagförslag 
de senaste åren och bestämdes slutligen till 50 euro fr.o.m. 1.1.2016. Orsaken till 
förändringarna är ökade läkemedelskostnader och sparkrav. Mediesökningen gav få 
träffar gällande generisk substitution och tillägget i läkemedelslagen, men fler träffar 
hittades gällande införandet av en initialsjälvrisk. Intervjuerna gav en relativt positiv bild 
av införandet av en initialsjälvrisk och av den generiska substitutionen i Finland. 
Respondenterna trodde inte att tillägget i läkemedelslagen kommer att orsaka så stora 
besparingar eller ändringar i praktiken. 

Diskussion 
Förvånansvärt lite skrivs i media gällande generisk substitution med tanke på att det är 
ett område som berör de flesta läkemedelsanvändare. Med tillägget i läkemedelslagen är 
förhoppningen att spara pengar, men effekten är beroende av ett flertal områden, bl.a. 
lagerhållning. Initialsjälvrisk är ett bra sätt för staten att spara pengar på utan att det 
drabbar dem som har många mediciner, och ses allmänt positivt på. Viktigt är dock att 
ersättningssystemet inte görs för krångligt. 

Slutsats 
Tillägget i läkemedelslagen kommer antagligen inte att innebära någon stor förändring. 
Allmänt taget skrivs det väldigt lite i finska och finlandssvenska medier om generisk 
substitution. 
 
 
 
 
Nyckelord: Generisk substitution/utbyte, läkemedelslagen, sjukförsäkringslagen, 
initialsjälvrisk, läkemedelsersättning 
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Introduktion 

Generisk substitution är ett område som berör de flesta som någon gång kommer i 
kontakt med ett apotek. Systemet med att byta ut ett originalpreparat till ett billigare, 
motsvarande preparat finns i många länder och sparar pengar både för individen och 
samhället. Under de senaste decennierna har kundernas förtroende till och kunskap om 
generiska läkemedel ökat, speciellt i industriländer (1). Enligt en norsk studie 
rapporterar dock 1/3 av deltagarna att de haft negativa erfarenheter av generisk 
substitution och de anser inte att generiska läkemedel är likvärdiga med originalpreparat 
(2). Generisk substitution infördes i Norge 2001 och 2013 bestod 44,6 % av den totala 
marknaden av generiska preparat (3). I Sverige infördes generisk substitution år 2002 
(4). Det svenska systemet med generiskt utbyte innebär att apoteket måste erbjuda det 
generiska läkemedel som har lägst pris (4). Enligt Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket skulle läkemedelsanvändningen kosta 8 miljarder kronor mer 
per år ifall generiskt utbyte inte skulle vara i användning (4). Sedan 2003 har generisk 
substitution på apotek funnits i Finland, och sedan 2009 har referensprissystemet varit 
i kraft (5). Kunder som är mer informerade om generika, såsom exempelvis 
hälsovårdsprofessionella, köper mer generiska läkemedel än originalpreparat (6). Enligt 
en finsk studie var den största orsaken till att välja ett generiskt preparat att det var 
billigare samt att apotekspersonalen rekommenderade det (7). Den största orsaken till 
varför kunden inte valde ett generiskt preparat utan behöll originalpreparatet var 
positiva erfarenheter av originalpreparatet (7). Det finns alltså bevisligen stora fördelar 
både för samhället och för kunden på apoteket med generiskt utbyte. För att generiskt 
utbyte ska fungera krävs naturligtvis lagar och förordningar. Systemet måste vara jämlikt 
för hela befolkningen. De förändringar som sker i systemet är det väsentligt att 
allmänheten får ta del av och ges en chans att påverka.  
 
I examensarbetet behandlas generisk substitution i Finland och det kommande tillägget 
i läkemedelslagen 57 §, samt införandet av en initialsjälvrisk i läkemedels-
ersättningssystemet. Tillägget i läkemedelslagen innebär att prisrådgivningen på apotek 
ändras. Förändringarna kommer att innebära effekter för apotekspersonal, 
apotekskunder och staten. Undersökningen kommer att göras genom en multi-
metodansats, där olika synvinklar används på de nämnda områdena för att kunna få en 
bred bakgrund och inblick i förändringarna. De tre metoder som används är att 
undersöka beslutsprocessen bakom tillägget i läkemedelslagen samt införandet av en 
initialsjälvrisk, att gå igenom vad som skrivits i media om generisk substitution och om 
ändringarna i läkemedelslagen och sjukförsäkringslagen samt att genomföra intervjuer 
med yrkesverksamma inom apoteksbranschen. Förhoppningen är att undersöka orsaken 
bakom och inställningen till generisk substitution och till de kommande 
lagförändringarna. För att kunna förstå varför förändringarna krävs och hur de kommer 
att tillämpas presenteras nedan i introduktionen bakgrund till generisk substitution, hur 
det ekonomiska apotekssystemet samt apotekssystemet överlag är uppbyggt i Finland 
samt viktiga ekonomiska aspekter för att få en förståelse för de fakta som presenteras 
senare i examensarbetet. 

Allmänt om generiska och parallellimporterade läkemedel 
Ett generiskt läkemedel är ett farmaceutiskt preparat som oftast är menad att vara 
utbytbar med ett originalpreparat (8). Det tillverkas utan licens från den ursprungliga 
tillverkaren och kommer på marknaden efter utgångsdatumet för patent eller andra 
exklusiva rättigheter (8). I Finland är det Säkerhets- och utvecklingscentret för 
läkemedelsområdet (Fimea) som gör en förteckning över de läkemedel som anses 
utbytbara, de har alltså samma verksamma ämne i motsvarande mängder, samma 
läkemedelsform och är biologiskt likvärdiga (9). Preparat som endast är menade för 
sjukhusbruk, medicinska plåster, parenterala eller inhalerade läkemedel är inte 
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utbytbara (9). Inte heller preparat där utbyte inte bör ske av farmakologiska eller kliniska 
orsaker, ex. epilepsimediciner, får bytas ut (9). 
 
Parallellimport av läkemedel innebär att ett företag importerar en patenterad eller 
varumärkt produkt från ett land där det redan marknadsförs (10). Eftersom priserna på 
samma läkemedel varierar i olika länder kan ett land där ett visst läkemedel är dyrare 
importera samma läkemedel från ett annat land där priset är billigare, utan att 
tillverkarens godkännande krävs (10). Fimea beviljar försäljningstillstånd för parallell-
importerade läkemedel, så länge som det inte finns någon terapeutisk skillnad mellan 
det läkemedel som ska parallellimporteras och det preparat som redan har 
försäljningstillstånd (11). 

Generisk substitution i Finland fram till 2016 
Som tidigare nämnts så infördes generisk substitution år 2003 i Finland (12). Det var en 
betydande reform som påverkade många människor, eftersom apotekskunderna nu fick 
ta ställning till om de ville byta till billigare läkemedel eller behålla original-preparatet 
till en högre självkostnad. Innan reformen kunde läkemedel bytas på apotek endast med 
läkarens tillåtelse (12). Det första generiska läkemedlet säljs oftast till ett pris som är 20-
30 % billigare än originalpreparatet (13). Priset på läkemedel kan minska med mer än 
80 % när generisk substitution införs, men ibland kan även en höjning av priserna ske 
(14). Den största orsaken till en reducering av priserna är antalet generiska läkemedel i 
referensprisgruppen (14). Generiska läkemedel är således oftast ett väldigt bra sätt att 
minska på läkemedelskostnader för samhället och den enskilda individen. 
 
Referensprissystem bland generiska läkemedel introducerades i Finland i april 2009 
(12). En referensprisgrupp består av ersatta läkemedelspreparat som är utbytbara 
sinsemellan (15). Ifall ett preparat inte är ersättningsbelagt faller det utanför referens-
prisgruppen trots att det kan vara utbytbart på apoteket. Om det ena generiska 
preparatet är ett parallellimporterat preparat så bildas ingen referensprisgrupp (15). Då 
kan prisskillnaden vara större trots att både originalpreparatet och det parallell-
importerade preparatet är ersättningsgilla. I en referensprisgrupp fastställer 
Läkemedelsprisnämnden ett referenspris, baserat på de priser som läkemedels-
företagen anmält (15). Nya referenspris fastställs fyra gånger i året (15). Ifall det billigaste 
läkemedelspreparatets minutförsäljningspris inklusive moms är under 40 euro blir 
referenspriset den summan plus 1,50 euro (15). Alla utbytbara läkemedel som är inom 
den gruppen är ersatta. Ifall summan är över 40 euro är referenspriset 2 euro mer än 
priset för det billigaste läkemedelspreparatet (15). Läkemedelsföretag kan justera sina 
priser två gånger i månaden och kan således bli med i referensprisgruppen efter två 
veckor trots att de inte var med från början. Apotekspersonal har alltså fritt kunnat välja 
och rekommendera läkemedel bland de som finns i referensprisgruppen, eftersom alla 
de läkemedlen är ersatta. Detta trots att där finns en prisskillnad om 1,50 eller 2 euro 
(15). Det har alltså varit tillräckligt att berätta om ett billigare alternativ, vilket 
nödvändigtvis inte varit det billigaste alternativet. 
 
Läkemedelsföretag som vill att deras läkemedelspreparat ska vara ersatta i Finland 
lämnar alltså in en ansökan till Läkemedelsprisnämnden (16). Läkemedelspris- 
nämnden verkar i anslutning till Social- och hälsovårdsministeriet och fattar beslut om 
referensprisgrupperna, referenspriserna och vilka preparat som hör till referenspris-
grupperna (16). Det är även nämndens uppgift att fatta beslut om vilka läkemedel, 
kliniska näringspreparat och salvbaser som ingår i läkemedelsersättningssystemet och 
fastställa deras partipriser och ersättningsklasser (16).  

Sjukförsäkringssystemet i Finland 
Folkpensionsanstalten (FPA) är det ämbete i Finland som ansvarar för den sociala 
grundtryggheten. Förutom att ansvara för läkemedelsersättningar är FPA även ansvarig 
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för bl.a. utbetalningen av studiestöd, ålderspension och sjukförsäkringar (17). I samband 
med sjukförsäkringslagen från 1964 började ersättning för läkemedels-kostnader betalas 
ut (18). Systemet med direktersättning för läkemedelsinköp på apotek infördes år 1970 
(17). Då ersattes receptbelagda mediciner delvis enligt en lista, men år 1985 delades 
ersättningen upp i ersättning med 50 % + 6 euro självrisk samt 100 % ersättning för 
exempelvis diabetesmediciner (19). 1986 infördes även en tredje grupp, 90 % ersatta 
läkemedel (19). Exempel på läkemedel i den gruppen var läkemedel mot högt blodtryck. 
Dessutom infördes samma år ett kostnadstak, varefter taket överskreds blev 
medicinerna gratis (19). På 90-talet skedde en hel del ändringar i hur stor procent av 
läkemedlen som ersattes, bland annat p.g.a. den ekonomiska krisen i Finland (19). 
Dessutom infördes självrisker på alla ersättningsklasser (19).  
 
År 2003 togs systemet med generisk substitution i bruk på apotek (5). År 2006 förnyades 
systemet med läkemedelsersättning, ersättningsprocenten för grundersatta läkemedel 
sjönk från 50 till 42 %, och för lägre specialersatta läkemedel från 75 till 72 % (5). 
Däremot så togs självrisken bort för dessa ersättningsklasser (19). Självrisken för 
läkemedel med 100 % ersättning ändrade från 5 euro per recept till 3 euro per recept 
(19). Dessutom infördes en självrisk på 1,50 euro per recept även efter att det årliga 
kostnadstaket överskridits (19).  
 
1.4.2009 togs referensprissystemet för läkemedel i bruk (17). År 2013 sjönk 
läkemedelsersättningen från 42 till 35 % och från 72 till 65 % (5). När det årliga 
kostnadstaket uppfylls betalar kunden fortsättningsvis endast 1,50 euro per ersatt 
läkemedel per köpgång (20). Kostnadstaket varierar från år till år, men är år 2015 612,62 
euro (20). I jämförelse med övriga Europa hade Finland den högsta årliga takgränsen för 
läkemedel år 2006 (617 euro) (19). Motsvarande takgräns samma år i Sverige var 194 
euro, i Norge 205 euro och i Danmark 472,37 euro (21). Kostnadstakets storlek är i 
Finland bundet till levnadskostnadsindexet, vilket innebär att beloppet ändras i enlighet 
med hur folkpensionerna ändras (22). Ett av målen med de förändringar som riksdagen 
inför från och med 2016 i läkemedelsersättningssystemet är att kunna sänka 
kostnadstaket ännu, för att de som använder mycket läkemedel ska få minskade 
kostnader (23). Finland har haft många olika ersättningsklasser och självrisker genom 
åren, beroende på den ekonomiska situationen i landet just då. Någon initialsjälvrisk har 
dock inte tidigare varit i bruk. 

Läkemedelskostnader i Finland 
Enligt FPA hade år 2013 1,2 miljoner personer rätt till lägre specialersättning (5). Hit hör 
exempelvis kronisk bronkialastma och kroniska obstruktiva lungsjukdomar. Samma år 
hade cirka 800 000 personer rätt till högre specialersättning, 100 % (5). Exempel på 
sjukdomar där läkemedlen är ersatta till 100 % är diabetes och multipel skleros. Totalt 
var 3,8 miljoner personer mottagare av läkemedelsersättning år 2013 (5). Kostnaden för 
läkemedelsersättningarna har stigit nästan konstant under de senaste 20 åren (5). År 
1995 var kostnaden för läkemedelsersättningarna 455,3 miljoner euro (5). År 2013 var 
den summan mångfalt större, 1 273,0 miljoner euro (5). Dock hade summan minskat 
från föregående år, 2012 (1 303,1 miljoner euro), troligtvis p.g.a. att 
läkemedelsersättningarna hade sjunkit (5). De siffror som presenterats är korrigerade 
baserat på levnadskostnadsindex (5). Syftet med att regeringen nu än en gång vill minska 
på läkemedelsersättningen genom att införa initialsjälvrisk är för att genomföra den 
besparing i läkemedelskostnader som regeringen beslutat om (23). Från och med år 2016 
ska staten spara 25 miljoner euro i läkemedelsersättnings-kostnader, vilket innebär att 
förändringar i läkemedelsersättningssystemet krävs för att de målen ska uppnås (24). 

Apotekssystemet i Finland 
Det finska apotekssystemet skiljer sig från bland andra Sveriges i och med att alla apotek 
förutom universitetsapoteken är privatägda. I Finland måste en apotekare, personen 
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som äger apoteket, vara utbildad provisor (magister i farmaci) och EU-medborgare (25). 
När ett apotek blir utan apotekare (exempelvis p.g.a. pensionering eller att apotekaren 
blivit beviljad ett nytt apotek) lediganslår Fimea apoteket och en provisor eller en 
apotekare kan ansöka om att få köpa apoteket, få apotekslov (25). Den person som är 
mest lämpad väljs ut av Fimea. En apotekare kan ha högst ett apotek och max tre 
sidoapotek (25). Sidoapotek verkar i anslutning till ett huvudapotek och har alltså inte 
en egen apotekare. I Finland fanns det 31.10.2014 sammanlagt 614 huvudapotek och 200 
sidoapotek (26). Finland har ett tätare nätverk av apotek än exempelvis Sverige (26). 
Fimea bestämmer inom vilket område apoteket och sidoapoteken ska vara, en apotekare 
kan alltså inte själv fritt välja var apoteket ska placeras (25). En apotekare kan även med 
lov av Fimea grunda betjäningspunkter och/eller nätapotek (25). Det fanns år 2014 103 
betjäningspunkter som har en begränsad mängd receptfria läkemedel och dit 
huvudapoteket kan förmedla receptbelagda mediciner, detta för att trygga servicen även 
i glesbygden (26). Apotekskedjor eller apotek som endast fungerar som nätapotek är inte 
tillåtna i Finland (25).  
 
I Finland verkar Finlands Apotekareförbund ry (Suomen Apteekkariliitto ry) som en 
samlingsorganisation för alla apotekare i Finland (26). Apoteken betalar en 
apoteksavgift till staten, vars storlek bestäms av apotekens läkemedelsförsäljning (26). 
De minsta apoteken betalar ingen apoteksavgift alls, medan de större apoteken betalar 
en högre avgift (26). Detta för att jämna ut skillnaden i lönsamheten för små och stora 
apotek. Priset för läkemedel är samma på alla apotek i Finland, oavsett om läkemedlet 
är receptfritt eller kräver recept (27). 

Aktuella förändringar i finska systemet 
Många kunder får dagligen på apotek ta ställning till frågan om de vill byta det preparat 
läkaren skrivit på receptet till ett billigare, motsvarande preparat. Enligt en studie anser 
70,9 % av den finländska befolkningen att generisk substitution var en bra reform, 
medan 26,9 % var osäkra (12). Undersökningen skedde år 2008 när generisk 
substitution varit i kraft i Finland i fem år. Enligt samma undersökning ansåg 33 % av de 
svarande att det endast är staten som drar nytta av generisk substitution, men ändå anser 
86 % att den farmaceutiska personalen får ta beslut om generisk substitution eller inte i 
deras ställe ifall de är osäkra (12). Detta kan tyda på en tilltro till den farmaceutiska 
personalen och att allmänheten litar på att farmaceuten eller provisorn kan göra en 
objektiv ekonomisk bedömning av vilket läkemedel som ska rekommenderas. Detta 
sätter en stor press på apotekspersonalen att rekommendera ett preparat som är 
fördelaktigt för kunden, men också ekonomiskt fördelaktigt för apoteket.  
 
Enligt läkemedelslagen (395/1987) 57 § 1 mom., lag 1112/2010 ska den som köper 
läkemedel informeras om priserna på läkemedelspreparat (28). Detta har alltså den 
farmaceutiska personalen gjort, och ifall kunden inte velat byta till ett preparat som ingår 
i referensprisgruppen har de varit tvungna att betala den överskridande delen själva 
(29). Dock så kan priserna inom referensprisgruppen variera litet som tidigare nämnts, 
det finns alltså billigare och dyrare läkemedel även bland de ersättningsgilla preparaten 
(15). Detta är något som personalen på apoteket eventuellt inte känt sig tvungna att 
berätta om tidigare, eftersom skillnaden för den enskilda individen är så liten. Det som 
framhållits är att det ska berättas om ett billigare preparat, men nödvändigtvis inte det 
billigaste. 
 
På grund av ökade läkemedelskostnader och sparkrav ändras vissa delar av 
sjukförsäkringslagen och läkemedelslagen i Finland från den 1.1.2016 (22). I den nya 
sjukförsäkringslagen införs en initialsjälvrisk på 50 euro (30). Det innebär att 
läkemedelsersättning ges först efter att initialsjälvrisken är betald. Beroende på 
läkemedlets pris kan initialsjälvrisken uppdelas på flera läkemedelsinköp eller inte. Det 
här systemet ska gynna dem som använder många olika läkemedel, eftersom 
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grundersättningen höjs till 40 % vilket innebär att de som inte når kostnadstaket men 
ändå har många läkemedel får en större ersättning (23). Den lägre och högre 
specialersättningen behålls som tidigare (65 % och 100 %) (22). För att inte barn-familjer 
ska drabbas extra hårt gäller initialsjälvrisken endast när personen är över 18 år (23). 
 
Läkemedelslagens 57 § 1 mom. får ett tillägg, som innebär att apotekets farmaceutiska 
personal ska ge information om det läkemedelspreparat som är billigast just då (22). 
Som tidigare nämnts innebär referensprissystemet att kunden får ersättning utan att 
vara tvungen att välja det billigaste preparatet, det är tillräckligt att preparatet är samma 
pris eller billigare än referenspriset. Den lagförändring i läkemedelslagen som träder i 
kraft från januari 2016 innebär att kunden måste informeras om det billigaste 
preparatet. Det finns dock inget lagstadgat sätt ännu att kontrollera att apoteks-
personalen gör detta. Kunden får fortsättningsvis ersättning som tidigare, trots att det 
billigaste preparatet inte väljs. Skillnaden för kunden är inte stor, speciellt inte ifall 
kunden får lägre specialersättning, och ingen skillnad alls för dem som har högre 
specialersättning eller har överskridit takgränsen. För samhället och läkemedels-
företagen blir skillnaden dock betydligt större. Detta leder till en större diskussion 
gällande hur stort implement förändringarna faktiskt har i praktiken. Kommer kunderna 
på apoteket vara intresserade av att byta till det billigaste, ifall det preparat som de 
använt i många år ändå är ersatt, och den ekonomiska skillnaden är liten eller ingen alls. 
Mycket beror på apotekspersonalen, hur de ställer frågan och vilken inställning de har 
till bytet. Intervjuerna med apotekspersonal kommer förhoppnings-vis att ge större 
insikt i den här problematiken.  
 
I examensarbetet fokuseras det således på vilka inställningar det finns till nuvarande 
system med generisk substitution samt vilka åsikter det finns om de kommande 
förändringarna bland apotekspersonal och i media. Lagförändringarna undersöks från 
ett myndighetsperspektiv för att se hur processen bakom lagändringarna såg ut.  
Mediegenomgången genomförs för att se vilken bild av de aktuella områdena som 
framförts till allmänheten. Detta eftersom allmänheten vid apoteksbesök kommer att 
påverkas av förändringarna. Ifall apotekskunderna är medvetna om förändringarna 
innan, kan det påverka deras köpbeslut. Apotekskundernas beslut och apoteks-
personalens rekommendation är viktiga delmoment till att regeringens mål om 
inbesparing i läkemedelskostnaderna ska kunna uppnås. 
 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka områden kring den kommande 
lagförändringen av läkemedelslagen 57 § 1 mom. och införandet av en initialsjälvrisk, 
samt allmänt kring generisk substitution i Finland. Undersökningen vill visa på den 
effekt som lagstiftningsprocessen har i media, hos myndigheter och från ett 
farmaceutiskt perspektiv. Studien strävar efter att undersöka inställningen till 
nuvarande system med generiskt utbyte och införandet av en initialsjälvrisk, samt den 
pågående processen med att skärpa till kraven med generiskt utbyte på apotek, så att 
apotekets farmaceutiska personal fr.o.m. 1.1.2016 ska informera kunden om det 
läkemedelspreparat som vid tidpunkten för expedieringen de facto är det billigaste. 
 

Metod 

Detta examensarbete använde sig av en multi-metodansats som metod (multi-method 
research). En multi-metodansats kan enkelt sammanfattas med att den består av mer än 
en metod (31). Genom att använda sig av olika metoder kan området av intresse studeras 
från olika håll, vilket kan öka förståelsen för ämnet (31). Dessutom så ska en multi-
metodansats sammanfatta och ge rekommendationer baserade på två eller flera av de 
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olika metoderna (31). När multi-metodansatser används som metod i farmaceutiska 
studier är det möjligt att bättre komma fram till slutsatser som kan användas som stöd 
vid beslutsfattande (31). Olika metoder kan kombineras för att säkerställa validiteten på 
hälsorelaterad forskning, men trots att resultat från olika metoder kan stärka varandra 
så måste även eventuella motsättningar redovisas för att kunna få ett tillförlitligt resultat 
(32).  
 
Denna studie gjordes som en multi-metodansats för att få en övergripande och bred syn 
på inställningen till generiskt utbyte, till införandet av en initialsjälvrisk och till tillägget 
i läkemedelslagen hos olika grupper i det finska samhället. Nedan presenteras metoden 
för de tre olika delarna. 

Myndigheters underlag för beslut 
Myndigheters syn på processen med generiskt utbyte kunde fås via lagförslag och lagar 
från riksdagen och regeringen som finns publicerade för allmänheten på internet. 
Förändringarna i sjukförsäkringslagen och läkemedelslagen godkändes av riksdagen den 
20 februari 2015, och i det beslutet (292/2014 rd) nämns vilket utskott som varit med i 
beredningen av ärendet samt att propositionen kom från regeringen. Dessutom står 
vilket ärendenummer som använts, och då kan ärendet enkelt hittas på internet. 
Regeringens proposition har ärendenummer RP 330/2014 rd och social- och 
hälsovårdsutskottet, som var det utskott som gav sitt betänkande, ärendenummer ShUB 
43/2014 rd. I regeringens proposition och i social- och hälsovårdsutskottets betänkande 
nämns vilka sakkunniga som hörts och fått ge sin syn på förslaget. Utgående från 
lagändringen hittades alltså de andra relevanta texterna. Det senare lagförslaget gällande 
initialsjälvriskens storlek publicerades hösten 2015 på riksdagens hemsida. Eftersom en 
pågående process studerats var det viktigt att under hösten 2015 följa med de 
publicerade propositionerna på riksdagens hemsida för att inte missa någon ändring 
eller något tillägg i de berörda områdena.  
 
Analyserna av regeringens propositioner, social- och hälsovårdsutskottets betänkanden 
och riksdagens beslut gjordes som en deskriptiv sammanställning av tidslinjen för 
lagförslaget, vilka orsaker och influenser som ledde till utformningen av lagen som den 
slutligen antogs. Genom att gå igenom och sammanställa texterna är målet att hitta orsak 
bakom riksdagens beslut att ändra på 57 § i läkemedelslagen, samt även orsak bakom 
införandet av en initialsjälvrisk. De relevanta delarna plockades ut och presenteras i 
resultatet. 

Metodisk sökning i dagspress och fackpress 
En sökning hos finsk och finlandssvensk dagspress samt fackpress görs för att se vilken 
syn på generiskt utbyte, tillägget i läkemedelslagen och införandet av en initialsjälvrisk 
som publicerats till allmänheten och professionella. Detta är ett snabbt sätt att 
retroaktivt samla in data om vilken information och kunskap som nått allmänheten via 
dessa medieportaler. Tidsramen för sökningen är från 1.1.2013 till 1.12.2015. Sökord som 
användes är apotek, generika, generiskt utbyte, utbyte av läkemedel, generisk 
substitution, generikum, parallellimporterat läkemedel, parallellimportera, parallell-
preparat, utbyte apotek, läkemedelsutbyte, medicin, generiska läkemedel, generiska 
preparat, synonympreparat, läkemedelslagen, parallelläkemedel, självrisk samt de 
finska motsvarande geneeriset lääkkeet, geneeriset valmisteet, geneerinen, lääkevaihto, 
geneerinen substituutio, rinnakkaislääkkeet, rinnakkais, rinnakkaisvalmisteet, 
vaihtokelpoinen, vaihtokelpoinen lääkevalmiste, lääkevalmiste, lääkevalmisteet, 
apteekki, apteekit, lääkekorvaus, omavastuu + lääke. Sökorden valdes ut baserat på 
synonymer och olika böjningsformer från de mest relevanta sökorden (generiska 
läkemedel/rinnakkaislääke och läkemedelsersättning/ lääkekorvaus). Dessutom valdes 
ett par mer övergripande sökord såsom apotek/ apteekki och medicin/lääkevalmiste, för 
att kunna fånga upp även de artiklar som berör apoteksområdet och läkemedelsområdet 
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men inte specifikt nämner någon av de övriga sökorden, för att försöka säkerställa att 
ingen relevant artikel förbises. 
 
Sökningen skedde via Brages pressarkiv och ALEKSI portalen. Brages pressarkiv finns 
tillgängligt på internet för allmänheten. ALEKSI portalen gavs tillgång till via Vasa 
stadsbibliotek i Vasa, Finland. Brages pressarkiv ger tillgång till 18 olika finlands-
svenska tidningar, medan ALEKSI ger tillgång till ca 300 olika tidningar, både fackpress 
och dagstidningar. Dessutom gjordes en Google sökning med samma sökord samt en 
sökning på Yle:s sidor, både svenskspråkiga och finskspråkiga. Portalen 
summa.talentum.fi, där 25 olika finskspråkiga magasin finns, genomsöktes även med 
samma sökord.  
 
Resultatet av sökträffarna sammanställdes enligt vilka medieportaler som tagit upp 
införandet av en initialsjälvrisk, tillägget i läkemedelslagen eller ifall de berörde generisk 
substitution, samt hur många artiklar som hittades per medieportal per ämne.  
Sammanställningen av antal artiklar per område skedde kvantitativt, likaså en  
kvantitativ sammanställning över antalet träffar per sökord. Artiklarna räknades som 
relevanta ifall de berörde förändringarna i sjukförsäkringslagen och/eller tillägget i 
läkemedelslagen, samt ifall de berörde generisk substitution. Genomgången av 
artiklarna gällande generisk substitution fokuserade på vilken syn som ges på ämnet, 
positiv eller negativ, vilka frågeställningar som artiklarna tog upp och allmänt vad som 
poängterats i artiklarna. Genomgången av artiklarna gällande tillägget i läkemedels-
lagen fokuserade på vad som berättats om tillägget och hur det presenterats i artikeln. 
En likadan genomgång skedde med de artiklar som behandlat införandet av en 
initialsjälvrisk. Avsikten var att ge en övergripande bild av hur lagförslag rapporteras i 
media. Detta är ett sätt att belysa vilken information allmänheten har nåtts av gällande 
lagförslag på läkemedelsområdet från de genomsökta medieportalerna. Intressant är 
vilken bild som läsaren får av de aktuella områdena i de berörda artiklarna. 

Intervjuer med apoteksaktiva farmaceuter 
Dessutom gjordes tre intervjuer med apoteksaktiva farmaceuter på apotek för att få deras 
syn på de kommande ändringarna i sjukförsäkringslagen och tillägget i läkemedelslagen 
samt hur de tror att det generiska utbytet på apotek kommer att påverkas. För att få 
större variation valdes intervjuobjekt med olika yrkesuppgifter, en apotekare, en 
farmaceut samt en provisor vid ett universitetsapotek. Intervjuerna skedde kvalitativt 
med öppna frågor samt följdfrågor för att få så tydliga svar som möjligt. Svaren 
analyserades sedan som en kvalitativ innehållsanalys för att kunna se likheter och 
olikheter i de svar som getts. 
 
Innan intervjuerna genomfördes planerades de enligt de sju stadierna i en 
intervjuundersökning som beskrivs i "Den kvalitativa forskningsintervjun" (33). De sju 
stadierna är tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering samt 
rapportering (33). Syftet var klart innan intervjuerna skedde, undersökningen 
planerades innan baserat på resultat från lagtextgenomgången och mediesökningen, 
intervjun genomfördes med en intervjuguide som bas, intervjuerna renskrevs för att 
sedan kunna analyseras lättare och rapporteras som resultat. Dock eftersträvades inte 
en fullständig bild av det studerade området då mättnad inte avsågs att uppnås. Istället 
var syftet att komplettera andra datainsamlingsmetoder med insikter direkt från 
professionen. Intervjuerna sammanställdes med frågorna som bas för kategorier och 
analyserades för att ge en gemensam bild av bredd och/eller överensstämmelse med 
respondenternas svar. 
 
Analysen av intervjuerna skedde som en kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ 
innehållsanalys kan definieras som en forskningsmetod för att subjektivt tolka innehållet 
i en text genom att systematiskt koda och identifiera olika mönster och samband (34). 
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Det finns dock en risk att med kvalitativ innehållsanalys inte kunna förstå all 
underliggande information i texten, och således inte kunna beskriva och bilda 
underkategorier på ett korrekt sätt (34). I intervjuguiden användes några fördefinierade 
områden (bilaga 3), närmare bestämt inledande frågor, frågor om tillägget i 
läkemedelslagen om generika, frågor om initialsjälvrisk, sammanfattande samt 
avslutande frågor. Frågorna baserades på det material som fåtts fram från 
mediegenomgången och från lagförslagen. I analysen av svaren tilläts sedan nya grupper 
att bildas under dessa, ifall att intervjuerna gav upphov till det.  
 
Två apotek i Vasa valdes slumpvist ut och kontaktades via mejl. Dessutom kontaktades 
universitetsapotekets kontaktperson, som förmedlade kontaktuppgifter till en provisor 
med svenska som modersmål vid ett av deras apotek. Kontaktuppgifterna hittades från 
apotekens hemsidor. Eftersom målet var att få olika yrkesgruppers syn på lagändringen 
riktades ett mejl direkt till apotekaren och ett mejl mera allmänt till den farmaceutiska 
personalen på det resterande apoteket. Personalen fick själva välja vem som deltog i 
intervjun, men kriteriet var att intervjun skulle genomföras på svenska för att undvika 
översättningsfel. Intervjuerna skedde på det apotek där den intervjuade arbetade, 
förutom intervjun med provisorn vid universitetsapoteket som skedde via telefon på 
grund av det geografiska avståndet. Intervjuerna spelades in. Intervjufrågorna baserades 
på det material som fåtts fram genom sökningen i dagspress och fackpress samt från 
myndighetstexterna. Enligt rekommendation när en intervjuundersökning görs 
genomfördes intervjuerna enligt en intervjuguide (33). Intervjuguiden skrevs på förhand 
med frågor samt följdfrågor för att underlätta vid intervjun (bilaga 3). Ett följebrev 
skickades ut i samband med mejlet för att de intervjuade på förhand skulle veta vad 
intervjun handlade om (bilaga 1). De meddelades att intervjun var anonym och att deras 
svar inte kan spåras tillbaka till dem själva. Intervjuobjekten skrev under ett informerat 
samtycke innan intervjun påbörjades, ett exemplar åt vardera part (bilaga 2). Den person 
som intervjuades via telefon gav sitt muntliga samtycke som spelades in. 
 

Resultat  

Sjukförsäkringslagen och läkemedelslagen 57 § – från förslag till 
lagförändring 
Nedan följer en sammanställning över processen kring hur förändringarna i 
sjukförsäkringslagen (införandet av en initialsjälvrisk) och tillägget i läkemedelslagen 
utvecklats från ett förslag hos en arbetsgrupp till en lagändring som kom i kraft den 1 
januari 2016. Processen finns kort sammanfattad i figur 1, där de viktigaste instanserna 
och tidpunkterna för beslut finns sammanställt. Innehållet i figur 1 presenteras sedan 
mer utförligt nedan. 
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Figur 1. Figuren beskriver hur processen bakom lagförslagen gått till i praktiken, vilka instanser som 
behandlat dem och när de blivit godkända i riksdagen. 

Arbetsgruppen för läkemedelsersättning – förslag  
I slutet av 2011 tillsattes en arbetsgrupp av social- och hälsovårdsministeriet som fick i 
uppgift att utveckla hela systemet för läkemedelsersättning (35). I arbetsgruppen ingick 
personer från centrala ämbetsverk och anstalter samt företrädare från läkemedels-
industrin, apotekssektorn och patientorganisationerna (35). Arbetsgruppens förslag 
publicerades den 10 januari 2013 (35). De centrala förändringarna som föreslogs var 
införandet av en initialsjälvrisk på max 50 euro samt en sänkning av kostnadstaket för 
att underlätta för dem med många mediciner (35). Barn och unga under 18 år behöver 
inte betala initialsjälvrisken enligt förslaget (35). Läkarförbundet, Farmaciförbundet, 
Lääketeollisuus ry och finansministeriet anmälde avvikande åsikt till arbetsgruppens 
förslag (35). Farmaciförbundet anser i ett uttalande att läkemedelsersättningssystemet 
borde förnyas helt och ett kostnadsbaserat ersättningssystem borde införas (36). Detta 
för att göra läkemedelsersättningssystemet enklare och mer jämlikt för alla utan att 
värdera sjukdomar och läkemedel olika (36).  
 
Arbetsgruppen diskuterade förslaget om införandet av ett system där patienterna 
trappstegsvis skulle få ersättning allt eftersom deras läkemedelskostnader stiger (35). 
Detta system skulle till större del efterlikna bland annat Sveriges läkemedels-
ersättningssystem. Dock så understödde inte majoriteten av arbetsgruppen förslaget 
eftersom det enligt dem inte skulle gynna låginkomsttagare, långtidssjuka och äldre 
patienter (35). Ett annat förslag som diskuterades var att reducera antalet ersättnings-
grupper till två (50 och 100 %) istället för de nuvarande tre (35). Dock så kräver detta 
mer utredningar enligt arbetsgruppen innan det kan rekommenderas (35). 
Arbetsgruppens förslag innehåller inga kommentarer om läkemedelslagen eller 
eventuella tillägg eller förändringar i denna. 

Regeringens proposition 
Enligt regeringens proposition grundar sig idén om att förnya systemet för 
läkemedelsersättning på dokumentet Läkemedelspolitiken 2020 (23). Det viktigaste 

2011
• 2011. Arbetsgrupp för att utveckla läkemedelsersättningssystemet tillsätts.

2013

• 10.1.2013. Arbetsgruppens förslag publiceras.
• Införandet av en initialsjälvrisk föreslås för första gången.

2014
• 4.12.2014. Regeringens proposition om förslag till införandet av 
initialsjälvrisk samt tillägg i läkemedelslagen 57 § publiceras.

2015

• 3.2.2015. Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande publiceras.
• Enligt utskottet leder det till fördelar åt patienten och staten när 
prisrådgivningen preciseras .

2015

• 20.2.2015. Riksdagen antar lagen om ändring i sjukförsäkringslagen och av 
57 § i läkemedelslagen.
• Initialsjälvrisken bestäms till 45 euro.

2015
• 15.12.2015. Riksdagen godkänner en ny proposition av regeringen och 
initialsjälvrisken höjs till 50 euro.

2016
•1.1.2016. Förändringarna träder i kraft.
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målet med läkemedelsförsörjningen i det dokumentet är att möjliggöra en effektiv, säker, 
ändamålsenlig och ekonomisk läkemedelsbehandling för alla de som behöver (23). 
Läkemedelspolitiken 2020 bereddes år 2003 och har sedan dess fungerat som handbok 
för läkemedelspolitiken (37). Regeringens proposition om förslag till ändring av 
sjukförsäkringslagen och av 57 § i läkemedelslagen publicerades den 4 december 2014 
(23). Bakgrunden till att regeringen ville göra ändringarna var de ökade 
läkemedelskostnaderna orsakade av en åldrande befolkning, en ökande läkemedels- 
användning, ibruktagande av nya och dyrare läkemedel och en ökande öppen vård (23). 
Utgifterna för läkemedelsersättningarna har ökat med i medeltal 5 procent per år de 
senaste 20 åren, men bland annat genom att generisk substitution togs i bruk 2003 har 
ökningen blivit långsammare under de senaste 10 åren (23). Regeringens proposition 
grundar sig på arbetsgruppens förslag som presenterats ovan (23).  
 
Enligt statsrådets beslut den 3 april 2014 ska en inbesparing om 26 miljoner euro göras 
i statens andel av läkemedelsersättningarna från och med 2016 (23). För att uppnå detta 
är det motiverat enligt regeringen att precisera bestämmelserna om den prisrådgivning 
som ges på apoteket, så att kunden får information om det preparat som de facto är det 
billigaste (23). Detta görs enligt regeringen för att främja försäljningen av 
synonymprepatat och parallellimporterade preparat och ökar därför konkurrensen på 
läkemedelsmarknaden (23). Dessutom ökar det läkemedelsanvändarnas 
prismedvetenhet, vilket även det leder till besparingar för kunden och staten, samt 
främjar konkurrensen på läkemedelsmarknaden (23). Det som menas med ett 
läkemedelspreparat som de facto är billigast är ett preparat som är allmänt tillgängligt 
för apotek och vars minutförsäljningspris inklusive mervärdesskatt är det billigaste för 
kunden (23). Skyldigheten för apotekspersonal att i prisrådgivningen berätta vilket 
preparat som de facto är det billigaste gäller endast läkemedelspreparat som är 
receptbelagda (23). Eftersom apotekspersonalen inte tidigare varit tvungna att berätta 
om det billigaste läkemedelspreparatet utan det har varit tillräckligt att nämna ett 
läkemedelspreparat inom referensprisgruppen, är förhoppningen hos regeringen nu att 
förändringen ska leda till att billigare generiska läkemedel säljs. 
 
Den del av propositionen som berör prissättning av läkemedel, ersättning samt 
främjande av konkurrensen på läkemedelsmarknaden har beretts i samband med 
representanter från läkemedelsbranschen. Många olika instanser har fått ge sitt 
utlåtande om propositionen, bland andra Konkurrens- och konsumentverket, Finlands 
Läkarförbund ry, Finlands Apotekareförbund ry, Finlands Farmaciförbund rf, 
Folkpensionsanstalten, Fimea och Föreningen för Parallellimportörer av Läkemedel i 
Finland rf (23). Enligt propositionen betonar remissinstanserna ett behov av en 
totalreform av dagens system med läkemedelsersättning (23). De anser huvudsakligen 
att införandet av en initialsjälvrisk och höjningen av grundersättningen är rätt väg att gå, 
dock så oroar de sig för att utkomststödet kan öka p.g.a. initialsjälvrisken (23). Gällande 
preciseringen av apotekets prisrådgivning varierar remissinstansernas åsikter (23). Å 
ena sidan främjas patientens rättigheter och priskonkurrensen, men effekterna beror på 
om det billigaste preparatet finns i lager på apoteket (23). Annars finns en risk att kunden 
hursomhelst väljer det lite dyrare preparatet som ändå är ersättningsbelagt och effekten 
av lagförändringen minskar. Dessutom anser en del av remissinstanserna att 
preciseringen kan leda till problem med tillgången på läkemedel och ta tid från annan 
kundbetjäning (23). Vilka remissinstanser som var av vilka åsikter har inte nämnts i 
propositionen. 

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande 
Regeringen remitterade den 9 december 2014 sin proposition till riksdagen om ändring 
av sjukförsäkringslagen och 57 § i läkemedelslagen till social- och hälsovårdsutskottet 
för att få deras syn på lagförslagen (ShUB 43/2014) (38). Den 3 februari 2015 
publicerades deras utlåtande (38). Utskottet hörde även de flera sakkunniga för att bättre 
få en uppfattning om vad förändringarna kunde innebära (38). Utskottet poängterar 
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syftet med läkemedelsförslaget, att fr.o.m. 2016 genomföra en besparing på 26 miljoner 
euro i utgifter för läkemedelsersättning vilket regeringen beslutat om (38). Flera förslag 
om restriktioner i initialsjälvrisken har lagts fram för att bl.a. underlätta för 
långtidssjukskrivna, men social- och hälsovårdsutskottet anser att systemet skulle bli för 
komplicerat ifall personer börjar särskiljas (38). 
 
Gällande tillägget om prisrådgivning anser utskottet att i och med skyldigheten att ge 
prisrådgivning preciseras leder det till fördelar åt patienten och staten samt undanröjer 
konkurrenshindren mellan utbytbara läkemedel (38). Enligt 57 § b måste apoteket 
expediera samma läkemedel som tidigare så länge receptet är giltigt ifall inte kunden vill 
få ett billigare utbytbart läkemedel (38). Enligt utskottet är det bra att apoteken blir 
tvungna att informera om det billigaste preparatet också medan receptet är i kraft för att 
det ska bli enklare för patienten att välja det billigaste preparatet (38). Inga reservationer 
från någon av medlemmarna i utskottet lämnades in gällande förändringen i 
läkemedelslagen (38). 

Riksdagens beslut 
Riksdagen antog den 20 februari 2015 lagen om ändring i sjukförsäkringslagen och av 
57 § i läkemedelslagen (22). Skillnaden i läkemedelslagen 57 § från tidigare är att en 
mening fogas till 1 mom. I den gamla läkemedelslagen (395/1987) 57 § 1 mom., lag 
1112/2010, står det: 
 
”När läkemedel expedieras från apotek och filialapotek ska apotekets farmaceutiska 
personal om möjligt med råd och handledning säkerställa att den som ska använda 
läkemedlet känner till hur det ska användas på ett riktigt och tryggt sätt för att 
läkemedelsbehandlingen med säkerhet ska lyckas. Därtill ska den som köper läkemedel 
informeras om priserna på läkemedelspreparat och om andra omständigheter som 
inverkar på valet av läkemedelspreparat.” (23) 
 
I enlighet med riksdagens beslut ändras i läkemedelslagen (395/1987) 57 § 1 mom., så 
som det står i lag 1112/2010, som följer: 
 
”När läkemedel expedieras från apotek och filialapotek ska apotekets farmaceutiska 
personal om möjligt med råd och handledning säkerställa att den som ska använda 
läkemedlet känner till hur det ska användas på ett riktigt och tryggt sätt för att 
läkemedelsbehandlingen med säkerhet ska lyckas. Därtill ska den som köper läkemedel 
informeras om priserna på läkemedelspreparat och om andra omständigheter som 
inverkar på valet av läkemedelspreparat. Prisrådgivningen om läkemedel som 
expedieras mot recept ska omfatta information om det 
läkemedelspreparat som vid tidpunkten för expedieringen de facto är det 
billigaste.” (22) 
 
I lagen om ändring av sjukförsäkringslagen fogas till 5 kap. om läkemedelsersättningar 
3 a § om initialsjälvrisk.  
 
"En försäkrad har rätt att få ersättning för läkemedelskostnader efter det att de 
kostnader som utgör grund för ersättningen och som den försäkrade har haft för 
sådana läkemedel, kliniska näringspreparat och salvbaser som ersätts den försäkrade 
enligt detta kapitel överstiger 45 € under ett och samma kalenderår (initialsjälvrisk). 
 
Initialsjälvrisken tillämpas från ingången av det kalenderår som följer efter det att den 
försäkrade har fyllt 18 år. 
 
Initialsjälvrisken räknas med i den årssjälvrisk som anges i 8 § 1 mom." (22) 
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Senare förslag om ändringar i sjukförsäkringslagen 
Regeringen kom med en ny proposition den 29.10.2015 (RP 106/2015 rd), där den 
summa som ska inbesparas på läkemedelsersättningar höjs till 50 miljoner euro för år 
2016 i syfte att balansera statsfinanserna (39). De förändringar som föreslås till 
sjukförsäkringslagen är att den initialsjälvrisk på 45 euro som införs 2016 ska höjas till 
60 euro, att självrisken för högre specialersättning höjs från 3 euro till 5 euro samt att 
självrisken efter att kostnadstaket uppnåtts höjs från 1,50 euro till 2 euro (39). Tillägget 
i läkemedelslagen 57 § finns fortsättningsvis kvar och nämns inte i denna nya 
proposition. 
 
Den 24.11.2015 kompletterades denna proposition. Regeringen har beslutat att minska 
inbesparingsmålet med hälften vilket innebär att inbesparingen ska bli 25 miljoner euro 
år 2016 istället för 50 miljoner euro (24). Detta leder till att initialsjälvrisken föreslås bli 
50 euro, självrisken för högre specialersättning 4,50 euro och självrisken efter att 
kostnadstaket överskridits bli 2,50 euro (24). Inte heller här nämns något om en ändring 
av det kommande tillägget i läkemedelslagen 57 §. Social- och hälsovårdsutskottet gav i 
sitt betänkande inga ändringsförslag till regeringens proposition (30). Riksdagen 
godkände den 15.12.2015 regeringens proposition med komplettering, vilket innebär att 
initialsjälvrisken från 1.1.2016 är 50 euro (40). Hur systemet för läkemedelsersättning 
slutligen ser ut i Finland från och med januari 2016 finns sammanfattad i figur 2. 
 

 
Figur 2. Figuren beskriver hur läkemedelsersättningssystemet ser ut i Finland efter att initialsjälvrisk 
införts 1.1.2016 (41). Efter att initialsjälvrisken är betald ersätts läkemedel till 40 %, 65 % eller 100 % 
beroende på läkemedel. Efter att årssjälvrisken är uppnådd ersätter FPA läkemedlen för resten av året. 

Artiklar i media 
Först kommer sökningens resultat att presenteras i siffror, med en sammanställning av 
var lagförändringarna och generisk substitution har diskuterats och vad medierna skrivit 
om. Sedan kommer innehållet i de artiklar som berör de olika huvudtemana: generisk 
substitution, tillägget i läkemedelslagen samt införandet av initialsjälvrisk att 
presenteras.  

Resultat i siffror 
Artikelsökningen skedde genom att söka med de nämnda sökorden under tidsperioden 
1.1.2013-1.12.2015 genom olika sökmotorer. De svenskspråkiga sökorden användes på 
Brages pressarkiv (42), Svenska Yles hemsidas söktjänst (43), samt på Google med 
begränsningen Finland. De finskspråkiga sökorden användes på söktjänsten Aleksi, som 
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gavs tillgång till via Vasa stadsbibliotek. Dessutom användes samma sökord på Yle:s 
söktjänst (44) samt på Google med begränsningen Finland. Dessutom genomsöktes 25 
olika finskspråkiga magasin via summa.talentum.fi (45). Tabell 1 beskriver från vilka 
tidningar och internetsidor som de relevanta artiklarna hittades. En artikel räknades 
som relevant ifall den berörde generisk substitution, tillägget i läkemedelslagen eller 
införandet av en initialsjälvrisk. Information som publicerats på olika apoteks hemsidor 
eller av myndigheter har inte räknats med bland resultaten. Sammanlagt har åtta artiklar 
nämnt tillägget i läkemedelslagen, 38 har nämnt införandet av en självrisk och fem 
övriga artiklar har behandlat generisk substitution. Flest artiklar hittades via Google.  
 
Tabell 1. Tabellen beskriver varifrån relevanta texter har hittats, vad de behandlat samt hur många träffar 
per tidning eller internetsida. 

 
 
Tidning/medieportal 

Berör tillägget i 
läkemedelslagen 
endast/och 
införandet av 
initialsjälvrisk 

 
Berör endast 
införandet av 
initialsjälvrisk 

 
Övrigt om 
generisk 
substitution 

Talouselämä 2 (46,47) 3 (54,55,56)  
Helsingin Sanomat 2 (48,49) 1 (57)  
Ilta-Sanomat 1 (50)   
www.apteekkari.fi 1 (51)   
Taloussanomat 1 (52)   
Mediuutiset 1 (53) 6 (58,59,60,61,62,63)  
Svenska Yle  3 (64,65,66) 3 (92,93,94) 
Yle  3 (67,68,69)  
Hufvudstadsbladet  2 (70,71) 1 (95) 
MTV  2 (72,73)  
Kansan Uutiset  2 (74,75)  
Vasabladet  2 (76,77)  
Borgåbladet  1 (78) 1 (96) 
Västra Nyland  1 (79)  
Österbottens Tidning  1 (80)  
www.potilaanlaakarilehti.fi  1 (81)  
Kaleva  1 (82)  
Etelä-Suomen Sanomat  1 (83)  
Keskisuomalainen  1 (84)  
Savon Sanomat  1 (85)  
www.europadonna.fi  1 (86)  
KD-lehti  1 (87)  
Satakunnan Kansa  1 (88)  
Helsingin Uutiset  1 (89)  
Taloustaito  1 (90)  
Hämeen Sanomat  1 (91)  
Sammanlagda träffar 8 (46-53) 38 (54-91) 5(92-96) 

 
Talouselämä, en ekonomisk tidsskrift, var den tidning som skrivit mest om tillägget i 
läkemedelslagen tillsammans med Helsingin Sanomat, Finlands största dagstidning 
(97). Mediuutiset, en tidsskrift riktad till hälsovårdsprofessionella, var den tidning som 
skrivit mest om införandet av en initialsjälvrisk. Förvånande var dock att inget mer 
skrivits i Mediuutiset än en artikel om tillägget i läkemedelslagen, och inget om generisk 
substitution på ett allmänt plan. Svenska Yle har skrivit mest om generisk substitution 
av alla medieportaler, samt även tre artiklar om initialsjälvrisk. Dock så har varken 
svenska eller finska Yle skrivit om tillägget i läkemedelslagen. När ingen statlig 
medieorganisation gjort detta, finns en risk att informationen nått allmänheten i 
avsevärt mindre mängd. Många av de lokala tidningar som skrivit om införandet av 
initialsjälvrisk har endast publicerat ett pressmeddelande från Finska Notisbyrån (FNB), 
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och har således inte själva valt att ta ställning till ändringarna. Det är heller ingen lokal 
tidning eller svenskspråkig tidning som valt att nämna om tillägget i läkemedelslagen, 
vilket ger ett snedvridet nyhetsflöde till allmänheten.  
 
I genomgången av medieportalerna har det fokuserats på skriven text, och inte på 
eventuella nyhetssändningar som berört ämnet. De texter som fanns skrivna av medier 
som även gör TV är MTV, Yle och Svenska Yle. Av de 10 största tidningarna i Finland år 
2014 är det 5 tidningar som valt att nämna något om förändringarna, där Helsingin 
Sanomat och Ilta-Sanomat är de största (97). Förvånande är dock då att hälften av de 
största tidningarna inte valt att nämna något alls om tillägget i läkemedelslagen, 
införandet av initialsjälvrisk eller generisk substitution. Den största finlandssvenska 
dagstidningen, Hufvudstadsbladet, har inte alls nämnt om tillägget i läkemedelslagen.  
 
Det sökord som gav flest relevanta träffar, 20 stycken, var lääkekorvaus (läkemedels-
ersättning). Tvåa med 17 stycken träffar var omavastuu + lääke (självrisk + läkemedel). 
Det svenska sökord som gav flest träffar var självrisk med fyra träffar. Många av de 
sökord som användes gav inga relevanta träffar över huvud taget. Antalet samman-lagda 
träffar per sökord oberoende av portal finns sammanställt i tabell 2. Vissa sökord ledde 
till samma artikel som ett annat sökord, vilket innebär att antalet träffar inte 
överensstämmer med antalet artiklar i tabell 1. 
 
Tabell 2. De sökord som gav flest relevanta träffar i storleksordning. Sökord som inte gav relevanta träffar 
nämns ej. Vissa artiklar hittades flera gånger med olika sökord, träffarna nämns därför dubbelt. 

Sökord Antal träffar oberoende av portal 

Lääkekorvaus 20 
Omavastuu + lääke 17 
Omavastuu 11 
Självrisk 4 
Generiska läkemedel 3 
Läkemedel 3 
Självrisk + läkemedel 2 
Parallellpreparat 1 
Generiska 1 
Läkemedelsersättning 1 
Rinnakkaisvalmisteet 1 
Rinnakkaislääke 1 
Sammanlagda träffar 65 

 
Nedan kommer nu det väsentligaste innehållet i de olika artiklarna som sökträffarna 
grupperats efter att presenteras; artiklar om generisk substitution (5 artiklar), artiklar 
som berör tillägget i läkemedelslagen (8 artiklar) och artiklar som berör införandet av en 
initialsjälvrisk (38 artiklar).  

Artiklar om generisk substitution 
De artiklar som berör generisk substitution tar upp att prisutvecklingen på generiska 
preparat har stått stilla de senaste åren och prisen på vissa läkemedel har t.o.m. gått upp 
(92). Läkemedelsföretagen konkurrerar inte lika mycket med sina priser mera (92). 
Dessutom så beställer apoteken vanligtvis läkemedel från de största bolagen som har 
bättre leveranssäkerhet, och kunden måste därför ofta vänta till nästa dag ifall de vill ha 
det billigaste preparatet inom referensprisgruppen (92). För den enskilda kunden är 
skillnaden inte stor men för samhället blir det en betydande summa (92). Åsikterna är 
dock delade och läkemedelsindustrin håller inte med FPA som var av den åsikten att 
konkurrensen minskat (92). En annan frågeställning är ifall generisk substitution kan 
göra att läkemedel blir för billiga och vilka konsekvenser det kan leda till (91). Ifall 
priserna sjunker för mycket kan det vara att den finska marknaden inte längre blir 
intressant för en del aktörer (92). Sverige och Danmark har billigare generiska preparat 
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än Finland, men Finland har de billigaste originalpreparaten i Norden (93). Ett problem 
är dock brist på mediciner på apotek, en orsak till detta kan vara konkurrensen mellan 
företag som erbjuder parallellmediciner (94). En annan artikel tar upp samma 
problematik, och menar att för att lösa problemet borde Fimea börja ställa större krav 
på rapportering från partihandlarna ifall ett läkemedel riskerar att ta slut (96). Generika 
nämns ofta i positiva ordalag i de artiklar som granskats. Bland annat poängteras att de 
finländska patienterna under de första 10 åren med generisk substitution har sparat 
sammanlagt 433 miljoner euro (95).  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att de områden kring generisk substitution som 
artiklarna valt att ta upp är att priserna på generiska läkemedel inte minskar mera, att 
brist på generiska läkemedel på apotek ibland är ett problem, men att generisk 
substitution sparar pengar både för apotekskunderna och för samhället. 

Artiklar som berör tillägget i läkemedelslagen 
Väldigt få tidningar nämner tillägget i läkemedelslagen och alla är finskspråkiga. Sju 
stycken artiklar publiceras om tillägget i läkemedelslagen och en kolumn. Alla finns 
tillgängliga på internet för allmänheten.  
 
Första gången det nämns om ett lagförslag som skulle innebära att apoteken har större 
skyldighet att berätta om det billigaste läkemedelsalternativet åt kunden är 5.12.2014 
(47). Några dagar senare publiceras två artiklar med i stort sätt samma innehåll, men 
ingendera tar ställning till om förändringen är positiv eller negativ (48,50). Lagen har då 
ännu inte godkänts av riksdagen. Efter att lagen blivit godkänd 20.2.2015 publiceras två 
artiklar 20.3.2015 som även nämner tillägget i läkemedelslagen, trots att 
huvudinnehållet berör införandet av en initialsjälvrisk (46,49). Gällande tillägget i 
läkemedelslagen nämns att i samband med ändringen kommer apotekets pris-
rådgivning att ändras (46,49). Apoteken kommer att ha en större skyldighet att berätta 
om det billigaste receptläkemedlet (47,49). Orsaken till det nämns vara att öka 
konkurrensen på läkemedelsmarknaden och att sänka läkemedelspriserna (49). På så 
sätt kan även kunderna dra nytta av de sänkta läkemedelspriserna (46). 
 
I samband med en artikel om att läkemedel blivit dyrare, publicerad i september 2015, 
nämns att trots referensprissystemet har även myndigheterna noterat minskningen i 
konkurrensen mellan läkemedelsföretagen, och därför kommer nu apotekspersonal vara 
tvungna att informera om det allra billigaste läkemedlet (52). Dock så poängterar 
tidningen att de generiska läkemedlen är väldigt nära varandra i pris och artikeln 
beskriver samtidigt hur referensprissystemet fungerar (52). 
 
Apotekens skyldighet att berätta om det billigaste alternativet kommer att leda till att 
priserna eventuellt minskar, men eftersom priserna redan är betydligt billigare generellt 
än år 2009 när referensprissystemet infördes kommer inte ändringen att orsaka så stor 
skillnad enligt en artikel (51). Trots det så menar en annan artikel att kundens 
prismedvetenhet kommer att öka och apoteken kommer troligtvis att beställa mer av de 
billigaste läkemedlen i lager (53). En artikel föreslår att istället för att koncentrera sig på 
priserna på generiska läkemedel kunde det fokuseras mera på att öka försäljningen av 
generika överlag, och på så sätt minska statens utgifter för läkemedelsersättningar (51).  
 
Sammanfattningsvis kan nämnas att flera artiklar som kommenterat tillägget i 
läkemedelslagen menar att orsaken är att öka konkurrensen på läkemedelsmarknaden. 
Några artiklar menar att effekten inte kommer att bli så stor eftersom priserna redan är 
relativt låga och generiska läkemedel ligger ofta prismässigt nära varandra inom 
referensprissystemet. Försäljningen av generika överlag borde istället öka.  
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Artiklar som berör införandet av en initialsjälvrisk 
I samband med sökningar på generika identifierades även initialsjälvrisken som ett 
relaterat område. Initialsjälvrisk införs samtidigt som tillägget i läkemedelslagen, och de 
artiklar som berör tillägget i läkemedelslagen nämner även om initialsjälvrisk. 
 
I början av januari 2013 nämns om en läkemedelssjälvrisk på 50 euro som ska införas 
från 2015 för att göra inbesparingar och kunna sänka takgränsen (57,78,79,82). Det 
poängteras redan då att barn inte ska beröras av initialsjälvrisken, för att barnfamiljer 
inte ska drabbas oskäligt hårt (78,79). Hösten 2013 skrivs en artikel som fokuserar på 
hur låginkomsttagare ska klara av en initialsjälvrisk, det finns en risk enligt artikeln att 
utkomststödet ökar beroende på initialsjälvriskens storlek (77). 2014 beskrivs de olika 
besparingar som regeringen vill att ska göras för att få statens ekonomi i balans och det 
nämns att en självrisk ska införas, men ingen summa är specificerad (64). Att 
initialsjälvrisken ska bli 40 euro har även publicerats (54,73). I december 2014 nämns 
om regeringens förslag på att initialsjälvrisken ska bli 45 euro (68,75). När detta sedan 
blivit bestämt i riksdagen publicerar flertalet tidningar i mars 2015 att initialsjälvrisken 
ska bli 45 euro och att grundersättningsprocenten höjs till 40 % (60,65,71,74,81,83-
87,89,90). Trots att så många tidningar valt att kommentera om införandet av en 
initialsjälvrisk nämns dock i de flesta inget om tillägget i läkemedelslagen som även det 
berör allmänheten. 
 
Redan i maj 2015 nämns det i en artikel att sparåtgärderna inte stannar vid det beslut 
som kom i februari 2015 utan flera åtgärder krävs (67). Endera genom att höja 
takgränsen, minska på ersättningsprocenten eller ändra på läkemedelsersättningarna 
(67). Under hösten 2015 kommer regeringen med nya sparförslag, där även 
läkemedelsersättningarna påverkas igen genom att regeringen vill spara 50 miljoner 
euro (55,66). Regeringen vill höja initialsjälvrisken till 60 euro (55,61,69,70,72,76,80, 
88). I slutet av november 2015 har förslaget dock ändrats och initialsjälvrisken har 
minskat till 50 euro (56,62,63,91). Förslaget godkändes av riksdagen den 15.12.2015 
(40). 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det som medierna valt att nämna gällande 
initialsjälvrisk oftast handlar om vilken summa som diskuteras för tillfället. En artikel 
har valt att ta upp en risk för att allt fler personer kommer att bli beroende av 
utkomststöd (77). Förutom denna har dock ingen större analys eller diskussion över vad 
förändringarna kan innebära publicerats. 

Intervjuer 

Allmänt om intervjuerna 
Intervjuerna fokuserade på tre huvudområden: tillägget i läkemedelslagen, införandet 
av en initialsjälvrisk samt allmänna åsikter kring generisk substitution i Finland. 
Förutom dessa huvudområden tilläts nya områden bildas under intervjuernas gång ifall 
att det fanns skäl till det. Ett urval av respondenternas tankar och åsikter gällande dessa 
områden finns sammanställt nedan och är kategoriserade enligt intervjuguidens 
indelning (bilaga 3).  
 
Två av intervjuerna skedde på respondenternas arbetsplats (på apotek) och en intervju 
skedde via telefon på grund av det geografiska avståndet. En apotekare vid ett privatägt 
apotek, en ledande provisor vid ett universitetsapotek samt en farmaceut på ett privatägt 
apotek intervjuades. De intervjuade har varit yrkesverksamma i 11-25 år. Endast en av 
respondenterna var ansvarig för skolningen på sitt apotek. Intervjuerna skedde i början 
av december 2015, innan förändringen kom i kraft 1.1.2016. Eftersom respondenternas 
antal var så få kommer det inte att nämnas mer specifikt vem som varit av vilken åsikt. 
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Tillägget i läkemedelslagen 
Alla de intervjuade ställer sig positiva till generikasystemet i Finland. "Nog måste man 
ju se det som positivt, inte kunde man fortsätta med det gamla systemet att priserna 
steg hela tiden". Dock så poängteras det att det för apoteket innebär en hel del extra 
arbete när det fyra gånger i året kommer en ny referensprisgrupp.  
 
Gällande utvecklingen av generikasystemet så anser en av de intervjuade att läget 
stabiliserat sig, medan en annan tror att trycket på dyra originalpreparat kommer att öka 
för att få läkemedelsbolagen att sänka sina priser. Sveriges system med månadens 
produkt anses inte vara ett system att sträva efter, men en respondent poängterar att 
tillägget i läkemedelslagen kan vara ett steg i den riktningen. 
 
Information om tillägget i läkemedelslagen har fåtts till apoteken från Apotekar-
förbundet och/eller universitetsapoteket. Ändringen kommer enligt respondenterna 
eventuellt att orsaka en del diskussion i början, men det poängteras även att "nog har vi 
ju alltid berättat förut också, men man måste ju ta mera fasta på att man verkligen gör 
det". Ingen av de intervjuade tror att ändringen kommer att påverka så mycket vilket 
preparat som säljs. "Det finns ju alltid de som vill ha det billigaste och det finns alltid de 
som vill ha det som läkaren skrivit ut. Det spelar ingen roll vad det kostar". De 
intervjuade är eniga om att det måste och kommer att informeras om det billigaste 
läkemedelspreparatet på deras apotek från och med januari 2016, eftersom lagen så 
kräver.  
 
Alla de intervjuade anser att kundrådgivningen i början kommer att ta mer tid, eftersom 
även ersättningssystemet ändrar, men det poängteras även att kund-rådgivningen inte 
bara får bli en prisinformation. Kundernas medvetenhet om det kommande tillägget i 
läkemedelslagen är enligt de intervjuade ganska dålig, "det är ju ofta sen när medierna 
skriver om det som de (kunderna) vaknar till".  
 
Respondenternas apotek kommer per automatik inte ha den billigaste läkemedelsvaran 
i lager. En av de intervjuade var inte informerad om hur hens apotek tänker agera i den 
frågan. Respondenterna poängterar att det ännu är svårt att veta vad läkemedels-
företagen kommer att göra vid årsskiftet, hurudana priser som då kommer att gälla. En 
av de intervjuade tror ändå att de flesta läkemedelspreparat kommer att stanna på 
ungefär samma prisnivå. I en intervju poängterades även att "en idé med det här är ju 
att få de här parallellpreparaten att gå bättre men det ska vi inte vara så säkra på att 
de gör". Det framkom att kunderna sällan vill byta till ett billigare parallellpreparat, 
orsaken till det anses enligt en av respondenterna vara att det ges läkemedelsersättning 
för båda preparaten och kunden betalar därmed ofta samma pris för original- och 
parallellimporterade läkemedel. 
 
Alla de intervjuade tror att någon form av kontroll av uppföljning av nya regler kommer 
att införas av FPA, hurudan uppföljning är de dock osäkra över.  
 
Gällande hur apoteken ekonomiskt kommer att påverkas av tillägget i läkemedelslagen 
anser de intervjuade att apotekens ekonomiska situation åtminstone inte förbättras. Det 
föreslås att apoteksavgiften borde ses över. En av de intervjuade anser att "nog får man 
räkna med en viss nedgång nog, hur stor den är så är svårt att säga". Trots ändringen 
så framkommer i intervjuerna ändå att "den ekonomiska effekten är nog betydligt större 
när ett originalpreparat blir till generiska preparat".  

Initialsjälvrisk 
Gällande initialsjälvrisk poängterar två av de intervjuade att januari säkert kommer att 
upplevas ekonomiskt svår för många när initialsjälvrisken ska betalas. Speciellt för de 
kunder som har högre specialersättning, exempelvis diabetiker, kommer initial-
självrisken att innebära en stor förändring. Det poängteras i en intervju att det är viktigt 
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att de som har stora läkemedelskostnader inte drabbas så mycket, vilket inte är fallet 
med initialsjälvrisk.  

 
Några av de intervjuade tror att ersättningssystemet kommer att utvecklas med årliga 
justeringar av initialsjälvrisken och procentändringar av ersättningsklasserna. De 
intervjuade ställer sig positiva till det svenska ersättningssystemet, en poängterar att det 
låter som ett enklare system och skulle eventuellt minska på byråkratin. En av de 
intervjuade framhäver dock att patientorganisationerna är starka i Finland, exempelvis 
diabetesförbundet, så hen kan inte inom en nära framtid se att ersättningsklasserna 
skulle slopas.  
 
Kundernas reaktioner på införandet av en initialsjälvrisk har varit blandade enligt 
respondenterna. Apoteken har informerat om förändringen, och enligt de intervjuade 
har vissa kunder varit förstående till förändringen när staten även sparar in på många 
övriga områden, medan andra varit oroliga över hur pengarna ska räcka till. 

Sammanfattande om ersättningssystemet och dess utveckling 
Alla de intervjuade säger när de ombeds sammanfatta ersättningssystemet och den 
generiska substitutionens utveckling i Finland att systemet borde förenklas, både för 
apotekens skull men också för kundens. Det framhålls att ändring av läkemedelspriser 
och lagerhållning av billigaste vara orsakar mycket extra arbete för apotekspersonalen. 
En respondent menar att systemet fungerat bra och att inbesparingarna blivit stora, men 
det vore ändå viktigt att inte göra ersättningsystemet krångligare. "Det ska vara så enkelt 
som möjligt". 
 

Diskussion 

I diskussionen så diskuteras till först fördelar och nackdelar samt erfarenheter med den 
valda metoden. Efter det diskuteras de olika undersökta områdena, generisk 
substitution, tillägget i läkemedelslagen och initialsjälvrisk, enskilt och baserat på de 
valda undersökningsmetoderna. Till sist presenteras förslag på framtida forskning. 

Metoddiskussion 
I detta examensarbete används en multi-metodansats (multi-method research) som 
metod. Eftersom metoden består av tre delar/metoder, så kan det ge en ökad förståelse 
för ämnet i jämförelse med att fokusera på en metod (31). Examensarbetet består av en 
genomgång av lagtexter och lagförslag för att få en bakgrund till de kommande 
förändringarna, en metodisk genomgång av media för att se vad som publicerats till 
allmänheten samt en intervjudel, där tre intervjuer görs för att få professionellas syn på 
förändringarna och allmänt få veta deras åsikt om generisk substitution. Målet är att få 
en övergripande och bred syn på inställningen till generiskt utbyte, till införandet av en 
initialsjälvrisk och det kommande tillägget i läkemedelslagen hos olika grupper i det 
finska samhället.  
 
Utgående från regeringens lagförslag om tillägget i läkemedelslagen och ändringen i 
sjukförsäkringslagen kunde ärendet följas upp (23). Tidigare förslag och bakgrund fanns 
hänvisade till i propositionen (23). På så sätt kunde förändringarna i lagen följas med. 
Någon klar förklaring till hur eller vem i regeringen som fick idén att ändra i 57 § i 
läkemedelslagen har dock inte hittats, annat än den ekonomiska förklaringen. Alla 
officiella dokument och lagar finns publicerade på nätet, vilket gjorde det enkelt att hitta 
de relevanta dokumenten. Det finns dock naturligtvis en risk att något relevant 
dokument förbisetts. 
 
En metodisk sökning i finsk och finlandssvensk dagspress samt fackpress genomfördes. 
En sammanställning av vilka medier som skrev om förändringarna och vad de 
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rapporterade om gjordes, för att få en övergripande bild av hur ett lagförslag rapporteras 
i media. En mediegenomgång är ett bra sätt att retroaktivt få reda på vilken information 
som publicerats åt allmänheten och när. Detta är intressant eftersom allmänheten inte 
kan påverka ett förslag som de inte är medvetna om. Lagförslagen kommer att påverka 
apotekskunder, och ifall ingen får reda på från media vad som behandlas i riksdagen för 
tillfället kan det tänkas vara svårare att ge sin syn på förändringarna. Eftersom 
lagförslagens beredning skett under en längre tid kan det i en mediegenomgång studeras 
vad som skrivits om förändringarna vid olika tidpunkter. De valda sökorden gav resultat, 
men det kom färre träffar än beräknat. Många av de valda sökorden gav inga träffar över 
huvud taget. Dock så hittades ett flertal artiklar som var relevanta. Flest artiklar berörde 
införandet av en initialsjälvrisk. Det var svårare att hitta artiklar som behandlade 
tillägget i läkemedelslagen samt generika överlag. Under den valda tidsperioden har det 
inte publicerats många artiklar gällande generisk substitution. En provsökning på 
Google med öppen tidsperiod visade att många fler artiklar skrevs när systemet togs i 
bruk, vilket är förståeligt. Dessa sökträffar togs inte med i resultatet. Brages pressarkiv 
och ALEKSI portalen gav tillgång till många olika tidningar, men många dagstidningar 
publicerar inte sina arkiv där, utan på sin egen sida, vilket gjorde att de flesta 
dagstidningars artiklar hittades via Google. Detta kan ha orsakat ett sämre resultat än 
förväntat, ifall artikeln av någon anledning inte fanns publicerad på nätet och inte kunde 
hittas med det valda sökordet. Yles svenska och finska arkiv gav tillgång till en del 
relevanta artiklar. Via Google hittades även portalen summa.talentum.fi, där 25 olika 
finskspråkiga magasin fanns. Samma sökord användes och flera relevanta artiklar 
hittades. Det finns även risk för att någon artikel kan ha förbisetts och på så sätt inte 
räknats med i resultaten. Artiklarna räknades som relevanta ifall de behandlade 
förändringarna i sjukförsäkringslagen och/eller tillägget i läkemedelslagen samt ifall de 
behandlade generisk substitution. Ett annat problem med att behandla artiklar är att de 
inte alltid förmedlar en åsikt av skribenten, utan kanske endast publicerar fakta. 
Genomgången av innehållet kan då bli lidande eftersom inga åsikter framförts i artikeln. 
Dessutom finns det naturligtvis ingen garanti för att mediegenomgången speglar vad 
som sägs hos allmänheten om generisk substitution. De kan ju vara mycket medvetna 
om ändringarna trots att medierapporteringen varit lindrig. För att få reda på vad 
allmänheten anser om ändringarna kunde en enkät utformats, men ifall en enkät 
utformats innan resultatet av mediegenomgången fåtts, kunde det ha lett till en icke 
relevant utformad enkät. Genomgången av media ger bra grund till framtida forskning 
och med kunskapen om att väldigt lite har skrivits i media kan en bättre konstruerad 
enkät utformas baserat på sökresultaten. 
 
Alla apotek/respondenter som kontaktades var intresserade av att delta i intervjun. 
Intervjuerna gick relativt bra trots en oerfaren intervjuare. De sju stadierna följdes 
tillfredsställande trots att examensarbetet inte enbart grundar sig på intervjuer.  Hur 
utförliga svar som gavs berodde på från respondent till respondent, ifall en mer erfaren 
intervjuare gjort intervjuerna kunde eventuellt utförligare svar fåtts av alla 
respondenter. Vissa svar kunde ha följts upp bättre med följdfrågor för att få ett tydligare 
svar av de intervjuade. Den struktur följdes som finns beskriven i intervjuguiden i bilaga 
3, vilket var avgörande för att kunna få liknande intervjuer med alla respondenter och 
kunna jämföra svaren. Utan en intervjuguide finns det en betydligt större risk att något 
kunnat förbises. Intervjuerna skedde på svenska så det blev ingen risk för 
översättningsfel. Eftersom detta examensarbete inte enbart grundar sig på intervjuer 
skedde endast tre intervjuer på grund av tidsbrist, vilket kan ha påverkat resultatet. 
Intervjudelen är inte heltäckande och avslutades innan mättnad uppnåtts i resultaten. 
När så få intervjuer gjordes är det svårt att göra generaliseringar från resultaten (33). För 
att få en heltäckande och mer rättvis syn på apotekspersonals åsikter om generisk 
substitution, tillägget i läkemedelslagen och införandet av en självrisk kunde fler 
intervjuer ha gjorts men intervjuerna var här avsedda att komplettera övriga datakällor. 
En enkät hade kunnat användas för att nå fler professionella, men eftersom syftet var att 
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undersöka bredden i frågeställningen så är det svårt att fånga det i en enkät, där 
frågeformuläret ofta består av frågor med olika svarsalternativ. Därför föredrogs 
intervjuer där öppna frågor kunde användas i högre utsträckning. 
 
Styrkan med den valda metoden är att flera områden och olika aspekter kunde 
undersökas. Ifall endast en metod valts hade inte en lika heltäckande bild av ändringarna 
kunnat ges. Varje del bidrar med sin bild av hur en lagtext växer fram och vilket 
genomslag det får i samhället. En svaghet med den valda metoden är att varje del inte är 
så noggrant genomförd jämfört med om en del valts ut och fokuserats på. Detta kan även 
vara en idé till fortsatt forskning för att få en djupare insikt i bland annat 
apotekspersonals åsikter och tankar. 

Område för område 

Generisk substitution 
En stor del av ett sjukförsäkringssystem är naturligtvis, förutom att alla medborgare ska 
ha möjlighet och råd att köpa receptbelagda mediciner, den ekonomiska delen. Vad 
kostar det för samhället och hur kan man göra systemet så ekonomiskt fördelaktigt som 
möjligt. Detta kan ses i att många av de artiklar som berör generisk substitution tar upp 
ekonomiska aspekter, och att respondenterna betonar ekonomisk fördelaktighet med 
generisk substitution i intervjuerna (91-93,95). Generika hör helt enkelt ihop med 
ekonomi. En orsak till tillägget i läkemedelslagen och införandet av en initialsjälvrisk 
kan tänkas vara att stärka den generiska substitutionen, så att den blir ännu mer 
ekonomiskt fördelaktig för samhället och den enskilda individen. Den ekonomiska delen 
betonas som tidigare nämnts starkt i regeringens proposition (23).  
 
Fem artiklar hittades genom mediesökningen som berör generisk substitution på ett 
allmänt plan. Generisk substitution nämns i positiva ordalag i de artiklar som berör 
ämnet, men artiklarnas fokus är som sagt på ekonomiska delar och inte alls på övriga 
aspekter med generisk substitution såsom exempelvis compliance eller eventuella risker. 
En artikel menar att istället för att fokusera på priserna på generiska läkemedel kunde 
samhället fokusera på att få ökad försäljning av generika överlag (51). Detta skulle 
naturligtvis minska på utgifterna för läkemedelsersättning på ett helt annat sätt, samt 
minska på den andel som kunden betalar eftersom kunden måste betala den 
överskridande delen själv ifall läkaren inte förbjudit utbyte. Det poängteras att 
finländarna sammanlagt har sparat 433 miljoner euro under de första 10 åren med 
generiskt utbyte (95). En verkligt betydande summa. 
 
Förvånansvärt lite skrivs allmänt om generisk substitution i media med tanke på att det 
är ett område som berör de flesta. Det är få personer, om ens någon, som aldrig besöker 
ett apotek under sin livstid. Ifall tidsperioden inte begränsade sökningen kom det 
betydligt fler träffar, de flesta artiklar berörde då generisk substitution i samband med 
att generisk substitution infördes i Finland år 2003, vilket är förståeligt med tanke på att 
den ändringen var större för individen och samhället. 
 
Intervjuerna gav en positiv bild av generikasystemet i Finland. Generisk substitution har 
enligt de intervjuade inneburit stora fördelar för kunderna och samhället. För apoteken 
så innebär dock generisk substitution en del extra arbete, och det finns önskemål om att 
systemet ska förenklas. Sammanfattningsvis kan det dock konstateras att generisk 
substitution är ett bra och ekonomiskt fördelaktigt system för samhället och individen. 

Tillägget i läkemedelslagen 
I april 2014 beslutar statsrådet att staten ska spara 26 miljoner euro i 
läkemedelsersättningar från och med 2016 (23). Detta leder bland annat till en 
proposition av regeringen i december 2014 om att precisera bestämmelserna om 
apotekens prisrådgivning (23). Meningen som fogas till 57 § är: "Prisrådgivningen om 
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läkemedel som expedieras mot recept ska omfatta information om det 
läkemedelspreparat som vid tidpunkten för expedieringen de facto är det billigaste.” 
(22). Förhoppningen är att genom tillägget i läkemedelslagen 57 § öka kundernas 
prismedvetenhet och på så sätt öka försäljningen av generiska läkemedel och 
parallellmediciner med syfte att spara pengar för läkemedelsersättning (22,23). I en 
artikel gällande generisk substitution poängteras att läkemedelsföretagen inte 
konkurrerar lika mycket mera med läkemedelspriserna (92). Det nämns även som en 
orsak till att regeringen vill öka konkurrensen mellan läkemedelsföretagen och få sänkta 
priser genom tillägget i läkemedelslagen (49). 
 
Det står inget i propositionen om hur regeringen kom fram till förslaget, eller på vems 
initiativ. Det är möjligt att förslaget diskuterats fram på mötet, eller att eventuellt någon 
sakkunnig hörts innan, men det är omöjligt att veta säkert. Inget fanns nämnt i media 
innan förslaget presenterades så det fanns ingen stor offentlig debatt om att 
läkemedelslagen borde specificeras. Från intervjuerna framkom inte heller att 
respondenterna har en tydlig bild av behovet eller effekten av att regeringen vill göra den 
här ändringen, utan den enda tanken bakom som nämndes var att staten måste spara 
pengar. En respondent framhöll att en orsak kan vara att öka försäljningen av 
parallellimporterade läkemedel som inte ingår i referensprissystemet. Det är i 
regeringens proposition som förslaget nämns första gången. En annan motivering till 
detta, förutom den ekonomiska delen, är att regeringen vill öka konkurrensen på 
läkemedelsmarknaden och främja försäljningen av synonympreparat och 
parallellimporterade preparat (23). Detta leder ju naturligtvis även till en ekonomiskt 
fördelaktigare situation för staten och kunden. Enligt de utlåtande av olika instanser som 
getts gällande tillägget i läkemedelslagen varierar åsikterna (23). Detta är naturligt med 
tanke på olika intressebevakningar av de olika instanserna. En del av remissinstanserna 
anser att tillägget kan leda till problem med tillgången på läkemedel och ta tid från annan 
kundbetjäning (23).  
 
Vid den tidpunkt när propositionen blir publicerad och lagförslaget går igenom 
publiceras väldigt få artiklar om ämnet vilket är intressant. Dessutom fanns det betydligt 
färre artiklar skrivet gällande tillägget i läkemedelslagen än förväntat. De flesta 
artiklarna fokuserade på införandet av en initialsjälvrisk. Eventuellt kan en orsak vara 
att media inte räknat tillägget i läkemedelslagen som en nyhet och antagit att personalen 
på apoteket redan berättat om det allra billigaste läkemedelsalternativet. Det kan antas 
att allmänheten visste väldigt dåligt om den föreslagna förändringen och vad det kan 
innebära för dem, ett antagande som även stärks i intervjuerna. En respondent menar 
att många kunder kommer att bli medvetna om förändringen först när de hämtar 
medicin för första gången efter förändringarna. 
  
Under år 2015 publiceras ett fåtal artiklar som reflekterar över det kommande tillägget. 
En artikel tar upp att skillnaden i pris som den här förändringen gör inte kommer att 
vara lika stor som när referensprissystemet infördes år 2009, eftersom priserna generellt 
är mycket billigare nu (51). Likadana åsikter framkom i intervjuerna, det finns enligt de 
intervjuade en gräns för hur billiga läkemedel kan vara och ändå finnas på marknaden. 
Med all säkerhet är regeringen medvetna om att priserna inte kan sjunka lika mycket 
som när referensprissystemet infördes, men det kan ju även finnas andra tankar bakom, 
som en eventuell åtstramning av referensprisgruppen eller ökad försäljning av 
parallellpreparat. För att bättre kunna minska priserna borde man enligt en artikel och 
en respondent istället koncentrera sig på att öka försäljningen av generika överlag (51). 
Det är naturligtvis sant, ifall fler originalpreparat blir föremål för generisk substitution 
kommer den ekonomiska skillnaden antagligen att bli större. Genom att öka på de typer 
av läkemedel som ingår i referensprissystemet kan besparingar ske, men det finns 
naturligtvis även risker för kunderna. Med det sagt så är ändå de flesta kunder vana med 
att apoteken kan byta ut originalläkemedel till ett billigare, likvärdigt preparat. 
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Tillägget i läkemedelslagen tror respondenterna kommer att orsaka mer diskussion i 
början, vilket är förståeligt. De menar dock att de alltid berättat tidigare också. Här gav 
dock intervjuerna inte svar på om respondenterna då menar att de berättat om ett av de 
läkemedel som finns i referensprisgruppen, eller att de berättat om det allra billigaste 
läkemedlet i referensprisgruppen. Det är ju just den förändringen som nu införs. Men 
som även poängteras så är det ju sist och slutligen kunden som väljer vilket preparat hen 
vill ha, och ifall den ekonomiska skillnaden är liten eller ingen alls, beroende på 
ersättningsklassen, blir effekten för samhället kanske inte så stor. 
  
För att systemet ska kunna vara hållbart borde de billigaste läkemedelspreparaten finnas 
i lager hos apoteken, annars är risken stor att kunden väljer ett annat preparat. Detta 
poängteras i remissinstansernas utlåtande, där det fastslås att effekten av förändringen 
kan bero på om det billigaste preparatet finns i lager eller inte (23). En annan artikel 
menar dock att ifall kundernas prismedvetenhet ökar så kommer apoteken att i 
fortsättningen ha de billigaste läkemedelspreparaten i lager (53). När lagerhållning 
berördes i intervjuerna framkom att inget av de intervjuades apotek per automatik 
tänker ha det billigaste läkemedelspreparatet i lager, utan tanken är att följa med hur 
situationen utvecklas. Det kan ju vara en risk för apoteken att beställa in alla av de 
billigaste preparaten, ifall priserna hinner ändra innan allt blir sålt. Som även nämns i 
intervjuerna är det logistiskt svårt att ha de billigaste i lager, och rent praktiskt kan det 
vara problem med förvaringsutrymme beroende på apotekets storlek. Det som kunderna 
efterfrågar kan styra ganska långt vad som finns i lager, och ifall farmaceuten berättar 
att det finns ett billigare alternativ som kan beställas, finns det ju en möjlighet att 
kunderna vill ha det i lager genast och uppskattar den servicen. Problemet med 
lagerhållning av billigaste vara är en sak som absolut måste tas i beaktande. Ifall kunden 
måste komma tillbaka nästa dag för att hämta sitt läkemedel för en inbesparing av någon 
euro, är motivationen kanske inte så hög till att välja det billigaste utan kunden väljer 
eventuellt ett lite dyrare alternativ istället och får läkemedlet med sig hem direkt.  
 
Det finns alltid kunder som vill ha originalpreparat enligt en respondent, oberoende av 
kostnaden. Frågan är då hur många som faktiskt är intresserade av att byta. En annan 
respondent menar att de ju alltid har berättat om billigare läkemedelspreparat även 
tidigare, men skillnaden är nu bara att det blir lagstadgat. Som tidigare nämnts är det 
intressant att fundera på om det faktiskt blivit berättat om det allra billigaste, eller om 
något preparat i övre delen av referensprisgruppen. Det är ju just den skillnaden som 
regeringen nu vill uppmärksamma. För att den här lagändringen ska få en tillräckligt 
stor effekt så känns den här förändringen lite för obetydlig. Ifall att myndigheterna i 
Finland vill säkerställa att det billigaste läkemedelspreparatet säljs så borde systemet 
mera efterlikna Sveriges, där endast ett preparat per månad är helt ersättningsbelagt (4). 
Ur kundens och apotekens synvinkel är det systemet dock inte att rekommendera, men 
ifall att staten vill göra tillräckligt effektiva inbesparingar borde lagen göras starkare. Nu 
har lagförändringen endast betydelse ifall kunden vill byta till billigare, och det är ju inte 
alltid ändamålsenligt för kunderna. Ifall läkemedlet är ersatt till 100 %, eller ifall 
takgränsen är överskriden, finns det egentligen ingen motivation till att byta för kunden 
eftersom kostnaden är samma oberoende. En av förhoppningarna med ändringen är 
även att öka försäljningen av parallellimporterade läkemedel, men en av respondenterna 
ställer sig skeptisk till att kunden vill byta till ett parallellimporterat läkemedel ifall hen 
får full ersättning för originalpreparatet. Förändringen är bra, eftersom 
parallellpreparaten står utanför referensprissystemet och kunderna har kanske inte 
alltid informerats om att det finns ett sådant, billigare preparat. Dock så kvarstår 
problematiken, ifall läkemedlet kostar samma för kunden, varför ska de då byta? För att 
staten ska spara pengar? I en finsk undersökning angav 66 % av respondenterna att 
ekonomiska orsaker låg bakom bytet till generika, respondenterna ville minska på sina 
egna kostnader för läkemedelsutgifter (12). Enligt en svensk studie nekar kunderna 
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oftare till generisk substitution ifall prisskillnaden är låg och väljer således oftare att byta 
till ett billigare läkemedelspreparat ifall prisskillnaden är högre (98). Det finns därför en 
risk att få kunder väljer att byta ifall den egna kostnaden är densamma och 
lagförändringen kommer då inte att ha önskad effekt, tyvärr. 

Initialsjälvrisk 
Sedan slutet på 2011 har olika grupper och instanser funderat på hur 
läkemedelsersättningssystemet ska utvecklas i Finland (35). Ett flertal officiella förslag 
har getts, men gemensamt för dem alla är införandet av en initialsjälvrisk för att minska 
på de skenande läkemedelskostnaderna i Finland, utan att det ska drabba de med många 
mediciner och de som uppnår kostnadstaket (35).  Läkemedelskostnaderna har ökat med 
i medeltal 5 procent årligen de senaste 20 åren (23). Att en initialsjälvrisk bör införas har 
därmed varit klart, men den exakta summan har varit oklar. Regeringens proposition 
godkändes den 20.2.2015 efter att även ha behandlats i social- och hälsovårdsutskottet 
(21). Initialsjälvrisken på 45 euro samt tillägget i läkemedels-lagen beslutades träda i 
kraft den 1.1.2016 (22). Hösten 2015, på grund av ökade sparkrav, föreslås att 
initialsjälvrisken ska bli 60 euro, men minskas sedan till 50 euro vilket blir den slutliga 
summan (24,39). Turerna kring hur stor initialsjälvrisken ska vara har alltså varit 
många, men det har varit klart i flera år att den ska införas. Med tanke på det är det 
intressant att allmänheten enligt respondenterna vet ganska dåligt om förändringen. 
Från intervjuerna framkom att apoteken själva börjat informera kunderna om 
förändringen, vissa redan tidigt på hösten 2015 och vissa först i december 2015. Detta 
för att kunderna inte skulle bli förvånade eller upprörda när de hämtar medicin för första 
gången år 2016.   
 
Införandet av en initialsjälvrisk ledde till betydligt fler artiklar i media än normalt, men 
de artiklar som hittades genom sökningen i media och berörde initialsjälvrisken var ofta 
väldigt neutrala. Många tidningar hade valt att publicera ett pressmeddelande gällande 
initialsjälvrisken från FNB, och hade alltså inte själva tagit upp förändringen desto mera, 
eller valt att göra en större artikel om ämnet (60,65,71,74,81,83-87,89,90). Ett flertal 
artiklar väljer att poängtera att barn inte omfattas av initialsjälvrisken och att 
kostnadstaket kan sänkas genom införandet av initialsjälvrisken. På det sättet så ges 
även en positiv bild av initialsjälvrisken. Respondenterna menar att kundernas 
reaktioner har varit blandade, vissa accepterar förändringen medan andra är oroliga över 
hur de ska kunna betala en för dem stor summa på en gång. De intervjuade är dock 
förstående till initialsjälvrisken, eftersom samhället måste spara pengar. De konstaterar 
att det är bra att förändringen inte drabbar dem som har många mediciner och 
överskrider takgränsen.  
 
Med tanke på hur många turer det varit kring summan kan det tänkas komma en 
justering av initialsjälvrisken även kommande år, vilket även respondenterna anser. 
Finska staten behöver fortsättningsvis spara pengar, och att öka kundernas andel av 
läkemedelsersättningen ligger nära till hands (67). För att det inte ska drabba 
barnfamiljer eller de som har många och dyra mediciner är det viktigt att undantaget för 
barn gäller fortsättningsvis och att kostnadstaket hålls på samma nivå eller lägre. 
 
Hur Finland tänker utveckla sitt läkemedelsersättningssystem i framtiden är svårt att 
säga. Att kunna få ihop ett enklare system för alla, ett givmildare ersättningssystem för 
allmänheten och ett förmånligare ersättningssystem för staten kan vara en svår ekvation 
att få ihop. Viktigt skulle dock vara att satsa på ett enklare system, eventuellt införa ett 
system med trappor, liknande det svenska (4), som även Farmaciförbundet varit positiva 
till (36). Att minska på byråkratin borde troligtvis även det spara pengar för samhället.  

Förslag till framtida forskning 
För att kunna få en bättre bild av hur tillägget i läkemedelslagen och initialsjälvrisken 
tagits emot av allmänheten och av professionella bör fler undersökningar göras. 
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Eftersom mediesökningen avslutades månaden innan ändringarna kom i kraft kan det 
ha publicerats en del nytt material ännu i december 2015. Dessutom kunde det vara 
intressant att se vad som publicerats sedan ändringarna kom i kraft den 1 januari 2016. 
Ifall att mängden artiklar ökat eller minskat sedan ändringen kom, och hurudan bild som 
ges till allmänheten.  
 
Det kunde även vara intressant att genomföra en enkätundersökning och på så sätt fråga 
allmänheten vad de anser och vet om förändringarna. Mediegenomgången ger en bild av 
vad som publicerats åt allmänheten för information om de kommande lag-ändringarna, 
men svarar inte på hurudan kunskap som allmänheten har. 
 
Eftersom ingen mättnad kunde eftersträvas i intervjuerna på grund av val av metod, så 
vore det intressant att göra fler intervjuer med apotekspersonal för att se hur de gjort 
med exempelvis lagerhållning av billigaste vara nu sedan förändringarna trätt i kraft, 
samt få utlåtanden om ifall kunderna har valt det billigaste alternativet, eller ifall de vill 
fortsätta med samma produkt som tidigare. 
 

Slutsats 

Multi-metodansats som metod fungerade bra för detta arbete, som hade som syfte att 
belysa vägen från en idé fram till en implementerad lagstiftning, eftersom flera olika 
delar kunde tas upp och olika synpunkter och orsaker till lagförändringarna hittades. 
Ifall endast en del av metoden fokuserats på kunde viktiga slutsatser ha förbisetts. 
Sökningen i lagtexter gav resultat, och förslaget kunde följas tillbaka i tiden. 
Mediesökningen gav färre resultat än väntat. Intervjuerna gick bra trots intervjuarens 
oerfarenhet, men fler intervjuer kunde göras för att få ett mer tillförlitligt resultat. 
 
Förändringarna ledde inte till stor uppståndelse i media. Få artiklar publicerades 
gällande tillägget i läkemedelslagen. Fler artiklar fanns som berörde införandet av 
initialsjälvrisk. Allmänt om generika fanns det även få artiklar publicerade. Samman-
fattningsvis kan konstateras att generisk substitution inte har gett upphov till mycket 
uppståndelse eller skriverier i media. Baserat på sökresultaten och intervjuerna kan 
konstateras att allmänheten är ganska dåligt informerade om förändringarna. 
 
Tillägget i läkemedelslagen kommer inte att innebära en större förändring, eftersom 
apotekspersonal redan nämner om billigare, generiska alternativ. Det som eventuellt 
kommer att ändras är vilket av de generiska läkemedel som nämns som alternativ, 
eftersom det nu måste nämnas om det billigaste alternativet i referensprisgruppen. 
Vikten av förändringen beror även på lagerhållning på apotek. Initialsjälvrisken kommer 
att kräva en del diskussion och förklaringar i början på apotek, men efterhand som 
kunderna vänjer sig vid förändringen kommer troligtvis det att ändras. 
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Bilaga 1. 

Informerat samtycke 
 
Samtycke till att delta i en intervju om apoteksaktiva farmaceuters syn på 
generisk substitution i Finland 
 
Jag har muntligen/skriftligen informerats om studien och tagit del av 
informationsbrevet om studien. Jag har fått en kopia av detta samtyckesformulär att 
behålla.  
 
Jag är medveten om att mitt deltagande är fullt frivilligt och att jag när som helst och 
utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande.  
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_________________________ 
 
Underskrift 
 
 
 
_________________________ 
 
Namnförtydligande 
 
 
 
_________________________ 
 
Datum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 2. 

Informationsbrev 
 
 
          24.11.2015 
 
 
 
         
 
 
Hej! 
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Tack för att du visat intresse för att delta i en intervju om hur du ser på generisk 
substitution. Ditt deltagande är viktigt för att få olika yrkesgruppers syn på generisk 
substitution i Finland. Jag heter Johanna Häggblom och detta examensarbete görs i 
samband med min masterutbildning i farmaci vid Umeå Universitet. Min handledare är 
Dr Andy Wallman.  
 
Syftet med intervjun är att undersöka hur du ser på generisk substitution och hur du 
tycker att systemet i Finland fungerar idag och vad du tror om den kommande 
förändringen i läkemedelslagen. Detta görs för att få professionellas syn på förändringen. 
 
Mitt examensjobb kommer att göras som en multi-metodansats, vilket innebär att jag 
kommer att undersöka generisk substitution i Finland och den kommande förändringen 
i lagtexten på tre olika sätt. Avhandlingen kommer alltså att bestå av tre intervjuer med 
professionella, en genomgång av lagtexter kring lagförslaget samt en genomgång av 
vilken syn allmänheten fått om generisk substitution från media, både gällande 
lagförändringen samt allmänt om generisk substitution från 1.1.2013 till nutid. 
 
Intervjun sker via telefon eller på din arbetsplats och tar ungefär 20 min. Totalt bör 30 
min reserveras. 
 
Deltagandet är frivilligt, svaren kommer att behandlas konfidentiellt och du kommer 
därför inte att kunna identifieras i examensarbetet. Intervjun spelas in, men kommer 
inte att ingå i sin helhet i mitt examensarbete. 
 
Om det är något du undrar över är du välkommen att kontakta oss. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Johanna Häggblom     Andy Wallman  
Apotekarstudent     Handledare 
johanna.haggblom@hotmail.com   andy.wallman@umu.se  
Umeå Universitet     Umeå Universitet 
 
 
 

Bilaga 3. 

Intervjuguide för intervju med apotekspersonal 
 
Information som ges innan intervjun: 
 

- Presentation av intervjuaren: Jag studerar till apotekare vid Umeå Universitet 
och skriver nu mitt examensarbete om generisk substitution i Finland och de 
kommande lagförändringarna inom området. Jag blev klar farmaceut från Åbo 
Akademi 2011 och har sedan dess arbetat på apotek. 

- Presentation av studien: Syftet med studien är att undersöka olika områden kring 
de kommande lagförändringarna gällande generisk substitution, bland annat 
genom intervju med apotekspersonal. 

- Kontrollera att intervjuobjektet läst informationsbrevet. 
- Be att intervjuobjektet skriver under samtycket ifall att hen fortsättningsvis vill 

delta i studien. 

mailto:johanna.haggblom@hotmail.com
mailto:andy.wallman@umu.se
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- Ifall intervjun sker via telefon ska samtycket läsas upp högt och den intervjuade 
får säga att hen ger sitt samtycke/ger inte sitt samtycke. Be att intervjupersonen 
säger sitt namn. 

- Deltagandet är frivilligt och det är när som helst möjligt att dra sig ur studien. 
- Allt som sägs kommer att spelas in för att underlätta analysen. Ingen annan än 

intervjuaren och handledaren kommer att lyssna på inspelningen. 
- Inga personuppgifter eller annan igenkännande information kommer att anges i 

det utskrivna materialet eller i examensarbetet. 
- Inspelningen och samtycket raderas efter att examensarbetet är klart. 
- Det finns inga åsikter eller tankar som är rätt eller fel, utan allt som du har att 

säga om ämnet är intressant. 
- Var så ärlig som möjligt i dina svar och åsikter. 
- Intervjun kommer att ta cirka 20 minuter. 
- Har du några frågor innan vi börjar? 

 
Under intervjun 
 

- Kom ihåg att ställa följdfrågor samt att använda medhåll/tystnad. 
 

Inledande frågor 
 

När tog du din examen som 
provisor/farmaceut? 

 

Hur länge har du arbetat på/varit 
apotekare på det här apoteket? 

 

Vilket ansvarsområde har du på apoteket?  Är du ansvarig för skolningstillfällen för 
personalen? 

 
Tillägget i läkemedelslagen om generika 
 

Hur ser du på generikasystemet 
idag? 

Hur tycker du att det fungerar idag? +/- 

Vart tror du att utvecklingen är på 
väg? 

I Sverige har de ett system med månad- 
ens vara som då är billigast och det är den 
som fås ersättning för. Vad tror du om 
deras system? 
Kan det vara Sveriges system som 
regeringen vill att vi är på väg emot? 

Nya regler? 
Har det gått ut någon information till 
apotek om nya regler? Hur har du fått 
reda på det? 
 
Enligt tillägget i läkemedelslagen 57 § 
kommer apotekspersonal vara tvungna 
att informera kunden om det billigaste 
preparatet i referensprisgruppen eller att 
det finns ett billigare, parallellimporterat 
läkemedel. Vad anser du om det? 

På vilket sätt, kan du utveckla mera? 
Är det här något som redan blivit gjort 
trots att det inte varit specificerat i 
läkemedelslagen tidigare? 

Hur har förändringen tagits emot 
av kunderna? 

Är de medvetna om förändringen? 

Hur tror du att det kommer att 
påverka kundrådgivningen? 
 

Kommer det att finnas tid för att berätta 
åt kunden om billigare generiska 
preparat? 
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Är det ändamålsenligt att berätta om det 
billigaste preparatet trots att kundens 
nuvarande läkemedel är inom 
referensprisgruppen? 

Är det något som du/ditt apotek kommer 
att börja tillämpa? 

Varför/varför inte? 

Kommer du att uppmana dina kollegor/ 
arbetstagare att meddela om det billigaste 
preparatet eller håller ni er 
fortsättningsvis till referensprissystemet? 

Varför/varför inte? 

Lagerhållning av billigaste vara? 
 

Kommer ni att ha den billigaste 
produkten i lager eller kommer kunden 
vara tvungen att beställa? 
Varför/varför inte? 
 

Uppföljning/kontroll av nya regler? 
 

FPA har ju till min kännedom inget 
system att kontrollera att farmaceuten/ 
provisorn berättar om det billigaste 
preparatet. Varför tror du att tillägget 
ändå kommer? 
Varför/varför inte? 
Tror du att det kommer utvecklas i 
framtiden? I så fall, på vilket sätt? 
 

Hur tror du att apoteken 
ekonomiskt påverkas av det här 
tillägget? 

 

 
Initialsjälvrisk 
 

Initialsjälvrisk kommer ju att införas från 
2016. Vad anser du om den och de 
kommande procentändringarna i 
ersättningarna? 

Varför? 
Kan du utveckla svaret? 

Vart tror du att utvecklingen är på 
väg? 

Mot svenska systemet med trappor? 

Farmaciförbundet och Provisorförening-
en har varit skeptiska till både 
initialsjälvrisk och tillägget i 
läkemedelslagen. Farmaciförbundet vill 
hellre se ett trappstegsbaserat 
ersättningssystem, liknande som Sverige 
har. Hur tror du att det skulle fungera i 
Finland? 

(Upplys intervjupersonerna om hur det 
svenska systemet fungerar ifall de inte är 
bekanta med det sedan tidigare.) 

Hur har initialsjälvrisken tagits 
emot av kunderna?  
Hur tror du att det kommer att påverka 
kundrådgivningen? 

Är de medvetna om ändringen? 
Positiv/negativ feedback? 
Har ni på apoteket gett information om 
ändringarna i ersättningssystemet åt 
kunderna? 
Kommer detta att bli något som tar tid i 
kundrådgivningen? Mer eller mindre än 
idag? 

 
Sammanfattande frågor 
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Hur tycker Du sammanfattningsvis att 
ersättningssystemet och generisk 
substitution ska utvecklas i Finland? 

Från kundens synvinkel? 
Från apotekens synvinkel? 

 
Avslutande frågor 
 

Har du några tankar kring själva intervjun 
som du vill dela med dig av? 

 

Vill du tillägga något?  
Tack för ditt deltagande!  
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