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Försök med generisk substitution i Västerbotten:

Generell fullmakt till apoteket
bra lösning för läkarna i Burträsk
Vårdcentralen i Burträsk i

Västerbotten är bäst på att an-
vända landstingets rekommen-
derade generiska läkemedel.
Följsamheten är 86 procent, vi-
sar en första utvärdering av ett
försök med generisk substitu-
tion som pågår i Västerbotten.

– Vi har sedan länge tillbaka gett
fullmakt till apoteket att byta ut läke-
medel mot ett generiskt substitut, berät-
tar Sven-Erik Åslund, verksamhetschef
på vårdcentralen i Burträsk.

Burträsk är ett litet samhälle som lig-
ger fem mil från Skellefteå, närmsta
större tätort. Vårdcentralen har tre läka-
re och ligger intill ett litet apotek.

– Det var flera år sedan vi upptäckte
att vi skrev ut onödigt mycket olika lä-
kemedel till patienterna. Apoteket kun-
de inte lagerhålla alla olika preparat och
det innebar att patienterna ibland måste
vänta några dagar på medicinen, säger
Sven-Erik Åslund.

Generell fullmakt
Läkarna beslöt sig då för att enas om

vilka preparat de skulle skriva ut och de
gav också fullmakt till apoteket att, om
det fanns ett billigare generiskt substitut
så fick apoteket byta till det.

Under ett försök med generisk sub-
stitution i Skåne (se LT nr 4/00) visade
det sig att nära en fjärdedel av patien-
terna motsatte sig ett byte av läkemedel.
Några sådana svårigheter förekommer
inte i Burträsk, tycker Sven-Erik
Åslund.

– Vi talar alltid om för patienten att
det är inte säkert att du får just det här
preparatet. Det kan bli ett exakt lika-
dant, men som är billigare och har ett
annat namn.

Försöket med generisk substitution i
Västerbotten omfattar 10 originalläke-
medel, varav de flesta finns på lands-
tingets rekommenderade terapilista,
men som  följsamheten varit ganska låg
på. Det är bland annat originalläkemed-
let Vibramycin som byts mot Doxy-
ferm, Nobligan/Tiparol mot Tradolan,
Fontex mot Seroscand, Cefamox mot
Cefadroxil och Capoten mot Captopril
NM.

Alla läkare i Södra Lappland och
inom Skellefteås sjukvård fick i höstas
ett erbjudande att skriva en fullmakt till
apoteket som godkänner generisk sub-
stitution för de tio originalläkemedlen.

I praktiken går det till så här: När pa-
tienten kommer till apoteket med ett re-
cept från en läkare som lämnat fullmakt
så frågar apoteket om det går bra att byta
ut medicinen. Om läkaren inte lämnat
fullmakt eller särskilt markerat att ori-
ginalläkemedel ska gälla så låter apo-
tekspersonalen bli att fråga.

Försöket utvärderades efter tre må-
nader. Jämfört med samma period ett år
tidigare hade följsamheten i Västerbot-
ten till rekommenderade synonymer
ökat från 20 procent till 37 procent un-
der perioden. Högst följsamhet hade
sjukvården i Skellefteå, med drygt 52
procent.

Följsamheten varierar kraftigt mellan
olika basenheter. Lägsta följsamhet för

en enskild vårdcentral var 12 procent.
Högst följsamhet hade alltså vårdcentra-
len i Burträsk med 86 procent.

Det viktiga för att uppnå detta, menar
Sven-Erik Åslund, är ett bra samarbete
mellan läkarna och apoteket och att bud-
skapet till patienterna blir detsamma.

Förtr oende för vårdkedjan
– Det handlar om att skapa ett förtro-

ende för oss som ett vårdkedjeteam och
att visa att vi har totalt förtroende för
apoteket, konstaterar han.

– Att någon av våra patienter oppo-
nerar sig mot ett byte av läkemedel är
oerhört sällsynt.

Från apotekets sida betonar man
också vikten av ett gott samarbete med
läkarna.

– Hur våra kunder reagerar beror
oerhört mycket på vilken attityd läkar-
na har, tror Ebba Boman, chef på apote-
ket i Burträsk.

– De få skeptiska kunder vi har kom-
mer från andra sjukvårdsdistrikt.

Efterhand har läkarna på Burträsk
vårdcentral lärt sig vilka de generiska
substituten är och skriver »rätt»  från
början.

– Är man stressad och bara kommer
ihåg originalläkemedlet så skriver man
det. Men har man tid så anstränger man
sig att skriva rätt från början, som Sven-
Erik Åslund uttrycker det.

Projektet ska fortsätta under året och
därefter utvärderas. Sjukvården i Umeå,
där regionens största sjukhus finns, in-
går inte i försöket.

Anna Filipsson

Landstinget i Västerbotten sänkte
läkemedelskostnaderna med 480000
kronor sista kvartalet 1999, som en
följd av generisk substitution.

– Jag tror att man kan komma upp i
en besparing på två miljoner om året
med generisk substitution, säger
Kenth Markgren, informationsapoteka-
re i landstingets Läkemedelskommitté.

Genom parallellimport av läkeme-
del, det vill säga att byta läkemedel till
ett som är importerat till ett lägre pris

från ett annat land, kan man spara 6,3
miljoner kronor årligen, har Läkeme-
delskommittén räknat ut.

Den totala kostnaden för läkemedel
i öppenvården iVästerbotten är 553
miljoner kronor varje år.

– Ska vi kunna sänka kostnaderna
mer måste vi jobba med att förändra
preparatval också, exempelvis för
blodtrycksbehandling, tror Kenth
Markgren.

Läkarföreningen i Västerbotten är

kritisk till försöket med generisk sub-
stitution.

– Att läkaren ger en fullmakt till
apoteket att det får byta läkemedel är
inte bra för förtroendet mellan patien-
ten och läkaren, säger läkarförenin-
gens ordförande Bengt Olson.

– Visst är det angeläget att se över
läkemedelskostnaderna, men det är
bättre att göra det genom att vända sig
till läkarkollektivet med information.

Anna Filipsson

Generisk substitution och parallellimport spar miljoner


