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Debatt

❙ ❙ I medicinska handböcker och tidskrif-
ter, på kongresser och i internationella
sammanhang tycker vi som läkare att det
är helt i sin ordning, för att inte säga nöd-
vändigt, med generiska namn på läke-
medel. Men så snart vi ska skriva ut ett
recept hemmavid är det annorlunda. Då
är de generiska benämningarna tydligen
olämpliga. Och för övrigt är väl generisk
förskrivning inte tillåten? Det trodde vi
åtminstone till helt nyligen, men när vi
tittade efter kunde vi inte finna något
klart uttryckt lagförbud! 

Vanans makt
Vad håller oss då tillbaka? Ovana? – Ja,
visst. Det har gått rätt lång tid sedan ge-
nerisk förskrivning föll ur modet här i
landet. Den försvann med framväxten av
modern läkemedelsindustri som genast
insåg värdet av att ge sina produkter
varumärkesskyddade fantasinamn. Man
skönjer en orsak och verkan.

Politiskt inkorrekt
Idag är det inte riktigt »politiskt korrekt«
att uppmuntra till generisk förskrivning.
I både Jedings och Edhags utredningar
(Läkemedelsdistributionsutredningen,
SOU 1998:28 respektive Den nya läke-
medelsförmånen, SOU 2000:86) avfär-

dades alternativet ganska lättvindigt
med hänvisning till krångliga namn och
risken för konfunderade patienter. Ändå
visste man att i exempelvis Storbritanni-
en är upp till 70 procent av förskrivning-
arna generiska, och det utan uppenbara
problem. 

Stämmer inte med rutinerna
Däremot nämnde man i utredningarna
inte att Apoteket AB ogillar generisk
förskrivning. I sina instruktioner till oss
förskrivare vill bolaget att vi använder
läkemedlens produktnamn enligt vår
förnämliga och oumbärliga Fass. Apote-
ket har nämligen hela sitt varuregister
uppbyggt kring dessa produktnamn. Att
Fass ges ut av läkemedelsindustrin är
kanske harmlöst i sammanhanget, men
något stöd för generisk förskrivning bru-
kar förvisso inte höras från det hållet.

Minns också att vi själva spelar med.
Receptmodulerna i våra journaldatorer
har vi låtit utforma så att de arbetar mot
ovannämnda varuregister. Den allmän-
na uppfattningen är nog att det hela fun-
gerar rätt smidigt. 

Så varför argumentera för generisk
förskrivning? Det finns faktiskt goda
skäl. Låt oss börja med den ökande in-
ternationaliseringen inom sjukvården,
inte minst bland läkarna. Åtskilliga läka-
re utbildade i Sverige tjänstgör utom-
lands, och svensk sjukvård anställer allt
fler utländska läkare och även sköters-
kor. 

Farmakoterapins esperanto
Om vi här hemma överlag arbetade med
substansnamn – vilket alltså är vanligt
utomlands – skulle detta personalutbyte
underlättas och faktiskt ge ökad säker-
hetsmarginal i läkemedelshanteringen.
Som bekant använder företagen inte ett
och samma produktnamn världen över.
Substansnamn däremot fungerar som ett
slags farmakoterapins esperanto kring
vilket jordens alla förskrivare (och pati-
enter!) kan förenas. Och det var ju så vi
alla började under farmakologikursen. 

Det krassa argumentet
Ett annat, mera krasst argument tar sin
näring i läkemedelsnotans höga tillväxt-
takt. Man må tycka att uppräkningen av
tilldelade ekonomiska ramar är för liten,
men det får förstås inte hindra oss att
spara där det går. En åtgärd är att stimu-
lera priskonkurrens på läkemedel. Det
förutsätter att man känner sig manad att
stödja sådan konkurrens, men sedan
också förmår hålla reda på vilken av till-
gängliga synonymer som ger mest för
pengarna. Vilket inte alltid är nådigt i en
snärjig vardag. 

Problemet uppstår där patentet just
gått ut och generikaföretagen brutit in.
Ta exempelvis ACE-hämmaren enala-

Hellre generisk förskrivning 
än substitution på apoteket

Utifrån aspekterna utbildning, fortbildning, medicinsk bedömning och
rationalitet på läkarmottagningen är det fullständigt naturligt att läke-
medel anges i form av den farmakologiskt verkande substansen. På
receptblocket och i annan kommunikation med patienten har i stället
ett varumärke blivit det vanliga. När nu generisk substitution på apo-
teken lyfts fram i regeringens proposition (De nya läkemedelsförmå-
nerna, 2001/02:63) är vi många inom läkemedelskommittéerna, och
säkert på andra håll inom sjukvården, som finner detta vara en onö-
dig omväg i stället för generisk förskrivning. 
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Generisk substitution på apoteket kan undvikas genom att läkaren direkt skriver ett
generiskt namn på receptet. Bilden visar originalpreparat (till vänster) och mot-
svarande generika (till höger).
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pril. Slå upp i receptmodulen och det dy-
ker upp 127 produktrader från nio leve-
rantörer. Rekommendationslistan har
inte hängt med och somligt kan vara
restnoterat.

Handen på hjärtat! Det är väl så här
det är i dag – att välja rätt är stort men att
välja snabbt är större?! Men man kan
faktiskt nå bäggedera genom att förskri-
va generiskt. Sedan kan läkemedels-
kommittéerna med stöd av apoteken se
till att det blir ett fördelaktigt produktval
vid expedieringen.

Undvik generisk substitution
Nästa argument för generisk förskriv-
ning ansluter till det föregående och be-
rör samtidigt ett aktuellt påbud. Vi får
nya regler för generisk substitution och
det finns oro för att förtroendet mellan
läkare och patient kan störas när Fass-
namnet på receptet byts ut till ett annat
vid apoteksdisken. Risken för att detta
verkligen leder till störningar av befarad
art är nog trots allt liten. 

Men den kan helt undvikas med ge-
nerisk förskrivning eftersom generisk
substitution per definition då bortfaller.
Något glapp i förtroende mellan läkare
och patient behöver inte uppstå; båda vet
vad som kommer att ske. Det är precis
den väg engelsmännen valt – uppmuntra
generisk förskrivning, avvisa generisk
substitution. Ingen extra omväg. Tvärt-
emot linjen här hemma alltså.

Vilket perspektiv skall gälla?
Exemplet med enalapril väcker också
frågan om utformningen av våra förskri-
varstöd. Vems perspektiv bör de i första
hand tjäna? Förskrivarens eller apote-
kets/leverantörens? Frågan är kanske re-

torisk, men tänk efter. Är det verkligen
en omistlig del av vårt kliniska uppdrag
att efter utredning, diagnos och val av
behandling även leta reda på varunam-
net på det läkemedel vi bestämt oss för? 

I Hälso- och sjukvårdslagen finns nu-
mera inskrivet kravet på kostnadseffek-
tivitet. Vore det inte kostnadseffektivt
att överlåta detaljen om lämpligt varu-
märke till andra därtill bättre lämpade?

Vinklat förskrivarstöd
Idag ger förskrivarstöden både bildligt
och bokstavligt väldigt stort utrymme åt
apotekets/leverantörens perspektiv. Det
passar rådande förskrivningsritual till
vars bevarande och i all välmening vi i
läkemedelskommittéerna bidrar genom
att bl a i våra rekommendationslistor
lägga stor vikt vid visst varumärke.

Det behövs visserligen vissa föränd-
ringar av användargränssnittet i recept-
modulerna och deras förskrivarstöd. In-
formationen för generisk förskrivning
finns förvisso i databaserna. Den del av
förskrivarkåren som ännu saknar dylika
hjälpmedel har inga problem med an-
vändargränssnitt och kan direkt förskri-
va generiskt. 

Tydligare gererisk linje i kommittéerna?
Vi i läkemedelskommittéerna borde nog
byta fot i våra rekommendationslistor
och kanske mer konsekvent föra  fram
den »generiska« linjen. Läkemedelsbo-
ken från Apoteket AB är mönstergill i
detta sammanhang. Generisk förskriv-
ning kan inte minst ses som ett viktigt
stöd för alla förskrivare som vill se och
lära om läkemedel som medicinska be-
handlingsalternativ snarare än som spe-
cifika varumärkesprodukter. 

Riskerna skall inte överdrivas
Vi har en hel katalog med problem när
det gäller läkemedel. Bristande följsam-
het, polyfarmaci, kassation, dubbelför-
skrivning, biverkningar, interaktioner,
missbruk och inte minst kostnadsut-
vecklingen. Blir det värre om vi börjar
med generisk förskrivning igen? 

Ta risken för dubbelförskrivning,
som ligger nära till hands här. Det finns
i princip två situationer där dubbelför-
skrivning kan äga rum: dels när olika
substanser har samma verkan, dels när
samma substans finns i dubbel uppsätt-
ning. I det första fallet blir risken troli-
gen densamma, i det senare kan man
tänka sig att den faktiskt minskar. Fast
den verkliga boten mot dubbelförskriv-
ning är som bekant en helt annan.

Konfunderade patienter?
Hur blir det då med krångliga namn och
konfunderade patienter? Enligt rappor-
ter från engelska kolleger finns det ing-

en anledning att befara nämnvärd mot-
vilja eller oro på patientsidan. Bestäm-
mer vi oss i läkemedelskommittéerna för
att uppmuntra generisk förskrivning har
vi också alla möjligheter att nå allmän-
heten med lämplig information. Och där
behöver vi förstås kunna räkna med
hjälp av apoteken som har en nyckelroll
i sammanhanget. 

Ovilliga förskrivare
Då är det snarare på förskrivarsidan som
svårigheterna ligger. Många generiska
namn är krångliga och kan i några fall
till och med saknas, sägs det. För kom-
binationspreparaten blir summan av de
generiska namnen ofta lång och jobbig
att förmedla och komma ihåg. Men var-
för låta det bästa bli det godas fiende? 

Det är ju inte frågan om ett antingen–
eller. Förskriv generiskt där du förmår.
Gör som hittills i övrigt och utveckla för-
mågan efter hand. Börja tänk generiskt –
igen! Nackdelar? Det kan hända att lä-
kemedelskonsulenterna ställer in ett och
annat besök. Men den risken skall inte
överdrivas ... •

Att välja rätt är stort men att
välja snabbt är större?! Men
man kan faktiskt nå bägge-
dera genom att förskriva
generiskt. Sedan kan läke-
medelskommittéerna med
stöd av apoteken se till att
det blir ett fördelaktigt pro-
duktval vid expedieringen.


