
Hellre fria än fälla. Det är Läke-
medelsverkets inställning till vil-
ka läkemedel som ska »dömas«
som utbytbara.

❙ ❙ När den nya läkemedelsreformen trä-
der i kraft i höst blir det Läkemedels-
verkets uppgift att besluta om produkter
ska anses vara utbytbara eller inte. 

Tomas Salomonson, enhetschef på
Läkemedelsverket, gick under ett semi-
narium förra veckan igenom vilka krite-
rier som kan väntas gälla för utbytbarhet.
Han poängterade att ett läkemedel som
godkänts som ett generikum inte nöd-
vändigtvis betraktas som utbytbart även
om det är normalfallet.

– När vi godkänner ett generikum sä-
ger vi att effekten på gruppnivå är lika-
dan, men det kan ändå finnas skillnader
på individnivå.

Sådana olikheter kan gälla läkemedel
med snävt terapeutiskt index, eller läke-
medel där väsentlig information saknas
på grund av olikheter i bipacksedeln.
Även läkemedlets hanterbarhet, till ex-
empel olika slags inhalatorer vid astma,
vägs in i bedömning av utbytbarheten.
Också läkemedel i särskilda förpack-
ningar anpassade för reumatiker räknas
som unika. Inte heller läkemedel med

olika smaker,
främst för barn,
till exempel jord-
gubb eller banan,
kommer att be-
traktas som ut-
bytbara eftersom
det kan vara av-
görande för om
det enskilda bar-
net får i sig sin
medicin.

Vad som däre-
mot kommer att
räknas som utbyt-
bart är läkemedel
med små skillna-
der i saltinnehåll,
parfymerade lä-
kemedel och oli-
ka konserver-
ingsmedel. Inte
heller mindre skillnader i indika-
tionstexter, eller avsaknad av vissa för-
packningsstorlekar anses hindra utbyt-
barhet.

– Men finns det tveksamheter kom-
mer vi inte att betrakta läkemedel som
utbytbara, vi firar hellre än fäller, säger
Tomas Salomonson.

Redan den 1 oktober ska Läkeme-

delsverket ha en lista över utbytbara lä-
kemedel till hands för apoteken. Tanken
är att listan därefter ska uppdateras minst
en gång i månaden. Listan kommer till
att börja med bygga på dagens refe-
rensprislista.

Sara Hedbäck

sara.hedback@lakartidningen.se
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Aktuellt och reportage

Snäva indikationer för 
utbytbarhet med generika

Forskarskola ska öka intresset för klinisk forskning
Allt färre läkare vill forska. För att
bryta trenden startade Södersjuk-
huset i Stockholm en forskarsko-
la för ST-läkare, och nu har den
första utvärderingen genomförts.

❙ ❙ – Studenternas bedömning på en fem-
gradig skala var drygt fyra, alltså hög.
Om någon dessutom kommer att regi-
strera sig som doktorand är för tidigt att
säga, säger Mårten Rosenqvist, profes-
sor vid hjärtsektionen och ansvarig för
forskarskolan.  

Med en forskarskola för läkare som
genomgår ST-utbildningen vill Karo-
linska institutets institution Södersjuk-
huset uppnå två saker: få fler läkare att
intressera sig för klinisk forskning samt
göra Södersjukhuset till en attraktivare
arbetsplats för läkare. Forskarskolan är
unik så tillvida att de ST-läkare som ge-
nomgår den sex månader långa utbild-
ningen får full lön under utbildningsti-
den. Det är klinikerna som betalar, och
för närvarande är 24 deltagare från ett
tiotal kliniker registrerade. 

Prefekt Göran Elinder kom med idén
till utbildningen, men ansvaret för att ut-
veckla och driva den har professor Mår-
ten Rosenqvist.

– För många är forskning något gans-
ka diffust, vilket är en känsla som vi vill
förändra med hjälp av forskarskolan.
Under den teoretiska delen på en månad
tar vi upp aspekter som hur man desig-
nar en studie, forskningsfusk, att umgås
med media och mycket annat. Den åter-
stående tiden ska studenterna skriva ett
pek, och dessa fem månader kan tas ut
när det bäst passar ST-läkaren själv, sä-
ger Mårten Rosenqvist. 

Första utvärdering positiv
Halva det teoretiska avsnittet har nu kla-
rats av, och en första utvärdering är ge-
nomförd. ST-läkarna har fått värdera in-
nehållet, och givit kursen ett högt betyg.

– Men av kommentarerna förstår man
att många känner oro inför den byråkra-
ti som omgärdar forskning, inte minst
när det gäller de etiska kommittéernas
arbete. Många upplever att den genuina

frihetskänsla som ska vara förknippad
med forskning försvinner, då det handlar
om allt för mycket juridiska spetsfun-
digheter, säger Mårten Rosenqvist.

Intresse styr forskningen
Forskningsmeriter har inte heller idag
samma betydelse för en karriär som tidi-
gare: man behöver inte längre vara do-
cent eller ens ha disputerat för att exem-
pelvis bli verksamhetschef. 

– På ett sätt är det ju bra, de som sö-
ker sig till forskarskolan gör det för att de
vill forska och inte med tanke på en
framtida karriär. Samtidigt har en av
drivkrafterna för att forska försvunnit,
säger Mårten Rosenqvist.

Målsättningen på sikt är att deltagare
i forskarskolan ska registrera sig som
doktorander.

– Men det är för tidigt att avgöra hu-
ruvida vi har lyckats med den målsätt-
ningen, säger Mårten Rosenqvist.

Peter Örn

peter.orn@lakartidningen.se

Läkemedel med smaker betraktas inte som utbytbara eftersom
det kan vara avgörande för om barn får i sig medicinen.
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