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Remissvar: Insatser för att förbättra 
patientsäkerheten vid generiskt utbyte 

Handikappförbunden 

Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 37 

funktionshinderförbund som tillsammans representerar ca 400 000 

människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. Vårt intressepolitiska 

arbete grundar sig på mänskliga rättigheter. 

Läkemedelsverket har haft ett regeringsuppdrag att utreda och 
tydliggöra eventuella vinster med att införa generisk förskrivning i 
förhållande till andra åtgärder som också syftar till att åstadkomma 
förbättringar i patientsäkerhetshänseende kopplade till 
läkemedelsanvändning (S2011/8290/FS). I uppdraget har ingått att 
analysera erfarenheter från andra länder, samt att ge en 
rekommendation i frågan om generisk förskrivning bör införas i 
Sverige eller inte. 

Läkemedelsverket drar den huvudsakliga slutsatsen att det inte kan 
säkerställas att ett införande av generisk förskrivning skulle ge en 
ökad patientsäkerhet, och menar att det finns ett större värde i att 
arbeta vidare med en översyn av hela ordinations- och 
expeditionsprocessen inom nuvarande system för generiskt utbyte. 

Handikappförbundens synpunkter 

Frågan om generisk förskrivning är en stor fråga som skulle förändra 

grunderna för läkemedelsförskrivning i Sverige. Läkemedelsverket 

gör i sin rapport en översikt av argument för och emot ett införande 

av generisk förskrivning som framkommit i de fem 

intressentseminarier som myndigheten anordnat. 

Handikappförbunden menar att frågan är komplicerad och behöver 

utredas djupare, inte minst rörande vilka konsekvenser en sådan 
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reform skulle få för inblandade aktörer, exempelvis för förskrivare, 

apotek och patienter. Läkemedelsförsörjningen ser idag annorlunda 

ut i Sverige jämfört med för tio-femton år sedan. De statliga 

läkemedelsförmånerna kompliceras av att landsting upphandlar 

egna läkemedel och att läkemedelsföretag väljer att lyfta ur 

läkemedel ur förmånen. Den avreglerade apoteksmarknaden har 

kvarstående problem med att garantera förskrivna läkemedel inom 

rimlig tid och den enskilde patienten har mycket svaga 

konsumenträttigheter, exempelvis tillgången till prisjämförelser 

mellan olika apotek. Vi ser med viss oro en långsiktig trend av att de 

sammantagna läkemedelskostnaderna i Sverige sjunker i förhållande 

till den totala vårdproduktionen och att en allt större del av de totala 

läkemedelskostnaderna skjutits över på patient. 

Handikappförbunden delar Läkemedelsverkets bedömning om 

behovet av att arbeta vidare med en fortsatt översyn av ordinations-

och expeditionsprocessen, vi tar dock inte ställning till de konkreta 

förslag som lämnas i rapporten. Vi konstaterar dock att i de 

jämförande länder som tas upp i rapporten, Norge, Danmark, 

Finland, Nederländerna och Storbritannien, finns i samtliga länder 

med generiskt utbyte en rättighet för patienten att vägra utbyte. 

I regeringsuppdraget till Läkemedelsverket har patientsäkerheten 

varit i fokus. Handikappförbunden efterfrågar ett starkare fokus på 

patienträttigheter och patientinflytande i det fortsatta arbetet med 

översyn av ordinations- och expeditionsprocessen. 

Handikappförbunden kan inte med Läkemedelsverkets rapport som 

grund, ta ställning i frågan huruvida generisk förskrivning ska 

införas i Sverige eller ej. 

Med vänlig hälsning 

Handikappförbunden 
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