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Läkemedelverkets rapport – Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte. 

 

Riksförbundet FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med 

utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Vi är cirka 26 500 medlemmar i lokalföreningar runt 

om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom 

många andra som delar vår grundsyn. 

 

Sammanfattning 

Riksförbundet FUB välkomnar Läkemedelsverkets rapport avseende insatser för att förbättra 

patientsäkerheten vid generiskt utbyte och instämmer i de av Läkemedelsverket lämnade 

rekommendationerna.  

 

I det följande utvecklar vi våra synpunkter på delar av rekommendationerna: 

 

Riksförbundet FUB håller med Läkemedelsverket om att generisk förskrivning inte införs i Sverige.  

 

Riksförbundet FUB anser inte för de fall då endast substansnamnet används att dialogen skulle 

underlättas mellan förskrivare, patient och farmaceut. Substansnamn är krångliga och lätta att 

blanda ihop och för en person med utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter 

kompliceras situationen ytterligare. En generisk förskrivning skulle riskera patientsäkerheten för 

dessa personer samt skapa onödiga missförstånd och oro i kommunikationen med apotekspersonal. 

Vidare skulle generisk förskrivning inte heller av tidsaspektskäl vara fördelaktigt. Riksförbundet 

FUB ställer sig därmed bakom Läkemedelsverkets rekommendationer och angivna argument som 

talar mot ett införande av generisk förskrivning. 

 

Riksförbundet FUB håller med Läkemedelsverket om att det generiska utbytet ska kvarstå. 

 

LV har i uppdraget haft att föreslå insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte 

och rekommenderat (1) en helhetssyn från förskrivning till expedition, (2) märkning av 

läkemedelsförpackningar och (3) information samt utbildning. 

 

Riksförbundet FUB vill med anledning av tredje punkten uppmärksamma att personer med 

funktionsnedsättning har ett betydligt sämre hälsotillstånd än andra, och ofta är hälsan sämre än vad 

som är motiverat av funktionsnedsättningen enligt senaste års sammanställningar av 
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Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkäter.1 Ytterligare forskning visar på att personer med 

utvecklingsstörning därutöver har en ökad medfödd sårbarhet för fysisk och psykisk ohälsa jämfört 

med alla andra oavsett funktionsnedsättning eller inte.21 Därmed är många personer med 

utvecklingsstörning kunder på apotek. Riksförbundet FUB är angelägna om att LV och TLV vid 

planeringen och kontinuerliga uppdateringar för att förbättra informationen om generiskt utbyte 

utformar material på lättläst vilket även är relevant för var fjärde svensk som har någon form av 

kognitiv tillfällig eller permanent funktionsnedsättning men det kan även handla om nyanlända 

svenskar. Vidare är Riksförbundet FUB angelägna om att LV och TLV i framtida planerade 

utbildningar för relevant hälso- och sjukvårdspersonal kring generiskt utbyte även tar med aspekter 

om bemötande av personer med utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter. Att få 

information är inte ett likhetstecken på att informationen tas in och förstås av den som får den. 

Därför är det viktigt att information ges på ett sådant sätt så att alla även rent faktiskt kan tillägna 

sig denna och därmed uppnå patientsäkerhet på lika villkor som alla andra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För Riksförbundet FUB 

     
Thomas Jansson             Maria Sundström 

Ordförande               Kanslichef 

 

Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) 

 

                                                 
1 Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor (2014 och 2015). 
2 Statens Folkhälsoinstitut, Öie Umb-Carlsson, studier om hälsa för personer med utvecklingsstörning (2008). 


