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Remiss - Insatser för att förbättra 
patientsäkerheten vid generiskt utbyte - 
Rapport från Läkemedelsverket, S2011/8290/FS 
Beslut 

 Presidiet beslutar föreslå nämnden för Folkhälsa och 

sjukvård besluta att godkänna föreliggande yttrande som 

remissvar till Socialdepartementet. 

 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län ställer sig bakom utredningens förslag till 

insatser inom följande områden för att förbättra patientsäkerheten 

vid generiskt utbyte: 

 sammanhållen ordinations- och expeditionsprocess 

 återrapportering till förskrivare vid utbyte av läkemedel 

 en nationell, samlad läkemedelslista 

 information i journalsystemen 

 läkemedelsförpackningars utseende och märkning 

 information och utbildning. 

 

Region Jönköpings län förordar dock till skillnad mot 

utredningens förslag införande av generisk förskrivning. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-02 

 

 

Förslag under sammanträdet 
Mårten Lindström bjuds in till sammanträdet den 6 oktober för en 

kort information. 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 
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Folkhälsa och sjukvård  

Mårten Lindström 

Lars Abrahamsson 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Yttrande - Insatser för att förbättra patient-
säkerheten vid generiskt utbyte - Rapport 
från Läkemedelsverket, S2011/8290/FS 

Förslag till beslut 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar att godkänna föreliggande yttrande 

som remissvar till Socialdepartementet. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län ställer sig bakom utredningens förslag till insatser inom 

följande områden för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte: 

 sammanhållen ordinations- och expeditionsprocess 

 återrapportering till förskrivare vid utbyte av läkemedel 

 en nationell, samlad läkemedelslista 

 information i journalsystemen 

 läkemedelsförpackningars utseende och märkning 

 information och utbildning. 
 

Region Jönköpings län förordar dock till skillnad mot utredningens förslag infö-

rande av generisk förskrivning. 

Bakgrund 
Läkemedelsverket (LV) ska på uppdrag av regeringen ge en rekommendation om 

huruvida generisk förskrivning bör införas i Sverige eller inte. Utgångspunkten är att 

det generiska utbytet kvarstår. Regeringsuppdraget innebär också att lämna förslag på 

insatser i syfte att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte och att analysera 

om patientrörlighetsdirektivet får några framtida konsekvenser för ett eventuellt infö-

rande av generisk förskrivning. 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr Mats Bojestig 

Regiondirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör 
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Region Jönköpings län Telefon: 036-32 40 00 Organisationsuppgifter  

Regionens hus E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 

Box 1024 Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057 

551 11   Jönköping     

      

Förvaltningsnamn  

Avsändare  

Socialdepartementet 

s.registrator@regeringskansliet 

s.fs.@regeringskansliet 

Yttrande - Insatser för att förbättra patient-
säkerheten vid generiskt utbyte - Rapport 
från Läkemedelsverket - S2011/8290/FS 
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet att yttra sig 

över rubricerade rapport. Regionen har tagit del av förslaget och lämnar följande 

yttrande. 

 

Region Jönköpings län ställer sig bakom utredningens förlag till insatser inom de 

föreslagna områdena 

 sammanhållen ordinations- och expeditionsprocess 

 återrapportering till förskrivare vid utbyte av läkemedel 

 en nationell, samlad läkemedelslista 

 information i journalsystemen 

 läkemedelsförpackningars utseende och märkning 

 information och utbildning. 

 

Region Jönköpings län förordar dock till skillnad mot utredningens förslag infö-

rande av generisk förskrivning. 

Aktuella synpunkter 
Läkemedelsverket menar att generisk förskrivning inte kan säkerställa att patient-

säkerheten skulle öka. Verket pekar också på att kostnaderna för ett införande blir 

ca 150-200 miljoner kr.  

 

Generisk förskrivning och utbyte förekommer parallellt i flera europeiska länder 

och Läkemedelsverket har ingen evidens för att detta skulle försämra säkerheten. 

Generisk förskrivning skulle underlätta för utländska läkare i Sverige, då de inte 

behöver kunna alla specifika svenska produktnamn istället för substansnamnen 

som de redan är vana vid. I dagens regelverk måste förskrivaren välja ett specifikt 

preparat på receptet. Samtidigt är expedierande farmacevt i normalfallet tvungen 

att byta ut det förskrivna preparatet mot ”periodens vara” enligt lagen om gene-
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riskt utbyte. Momentet att välja ett specifikt preparat blir därmed ett onödigt steg i 

processen. Det viktigaste är att både läkemedlets substansnamn och preparatnamn 

framgår i dokumentationen i alla led och i alla system; hos förskrivaren, på apote-

ket och hos patienten. 

 

Region Jönköpings län anser att skapandet av en ökad enhetlighet mellan läkeme-

delslistan och det aktuella läkemedlets namn rimligen måste öka patientsäkerhet-

en. Generisk förskrivning kan bidra till att förväxlingsriskerna minskar. Ytterli-

gare behövs förbättringar vad avser IT-systemen. Reglerna för generiskt utbyte 

behöver ses över för att apoteksfarmaceut, om det föreligger olägenhet för patien-

ten, utan höga tilläggskostnader kan byta till annan produkt än periodens vara, 

exempelvis vid svåröppnade förpackningar och patienter med rörelseproblem. 

 

Vidare anser regionen att generisk ordination på sjukhus, det vill säga på rekvisit-

ion, ska vara tillåten. Utredningen diskuterar inte frågan men eftersom Region 

Jönköpings län har ansvar också för denna del av sjukvården, är det självklart att 

förorda samma förhållningssätt i de läkemedelskedjor som hänger intimt samman, 

speciellt för våra äldre medborgare. 

 

REGION JÖNKÖPINGS LÄN 

 

 

 

Håkan Jansson Agneta Jansmyr 

Regionstyrelsens ordförande Regiondirektör 


















































































































