
Generiska läkemedel

Same same  
– different name



“de 5 miljarder som 
 samhället sparar årligen  

på generika motsvarar  
11 000 sjuksköterskor*”

Vad är generika?
En del patienter som står med sitt läke-
medelsrecept i handen kan bli både funder-
samma och kanske också lite oroliga när 
namnet som står på kartongen de får med 
sig hem är ett helt annat än det som står på 
receptet. Med ökad kunskap om vad gene-
rika är kan den oron minskas väsentligt.

Generiska läkemedel är medicinskt utbyt-
bara läkemedel med samma funktion, 
kvalitet och säkerhet som ett originalläke-
medel. Ett generiskt läkemedel kan säljas 
till ett lägre pris eftersom kostnaderna för 
forskning och utveckling är lägre än för ett 
originalläkemedel. 2002 infördes substitu-
tionsreformen i Sverige som innebär att 
apoteken måste byta ut ett dyrare läke-

medel till ett billigare (generiskt läkemedel) 
om sådant finns tillgängligt.

Apoteken måste upplysa kunden om att ett 
utbyte sker. De är också skyldiga att upp-
lysa om att de har rätt att få det läkemedel 
som står på receptet om de själva betalar 
mellanskillnaden. 

Det är alltså en fullt likvärdig produkt med 
samma aktiva substans som kunden får med 
sig hem. Skillnaden är priset. Priserna kan 
ändras varje månad hos Tandvårds- och läke-
medelsförmånsverket (TLV). Apoteken 
ska välja den tillgängliga produkt som har 
lägst pris

*(inkl. sociala avgifter)



Varför generika?
Det är naturligtvis mycket viktigt att de 
forskande läkemedelsbolagen får tillbaka 
in ve sterade pengar i forskning och utveck-
ling av nya preparat. Utan den möjligheten 
avstannar den medicinska forskningen.  
Den möjligheten finns genom att nya läke-
medel under en bestämd tid skyddas från 
konkurrens genom ett patent  – och kan 
under den tiden sälja läkemedlen med ett 
högt pris. När patenttiden är slut kan andra 
bolag producera samma preparat och pris-
konkurrera med en fullt likvärdig produkt. 

Det är således priset som är det huvudsak-
liga svaret på frågan om varför vi skall ha 
generiska läkemedel på marknaden. Det är 
läkemedel med samma funktion, kvalitet och 
säkerhet som originalläkemedlet och de kan 
säljas till förmånliga priser för såväl kunden 
som för samhället

Tandvårds- och läkemedelsförmåns verket 
har beräknat att byte till generiska läke medel 
ger staten en besparing på 5 miljarder 
kronor per år. 



Har man inte som kund  
rätt att välja vilket  
läkemedel man vill köpa?
Jo det har man. Men apotek har en 

skyldighet att byta ut dyra läkemedel mot 

billigare likvärdiga alternativ. Som patient 

kan man ändå välja att köpa det läke-

medel som står på receptet, men då  

måste man betala mellanskillnaden själv.

Vad innebär det att det är olika 
hjälpämnen i produkterna?
Om produkten innehåller något som 

påverkar effekten förutom den aktiva 

substansen så kommer den inte att god-

kännas som generika. Dock kan kom po-

sitionen av produktens övriga bestånds-

delar, de så kallade hjälpämnena skilja 

sig åt. Om en patient av någon anledning 

inte tål ett visst hjälpämne så är det 

medi cinskt motiverat att skriva ut ett 

annat läkemedel utan att patienten 

behöver betala någon mellanskillnad.

Vad är generisk förskrivning?
Generisk förskrivning innebär att läkaren 

skriver namnet på den aktiva substansen 

direkt på receptet istället för ett varu-

märke från en specifik leverantör.

Hur får jag mer  
information om generika?
Det är oerhört viktigt att de som möter 

kunderna på apoteken, inom sjukvården 

och våra politiker känner en säkerhet i 

att kunna förklara vad generika är och 

hur detta system fungerar i Sverige. Då 

ökar trygg heten för läkemedelsanvän-

daren och bidrar därmed till en ökad 

följsamhet till behandlingen.

Föreningen för Generiska Läkemedel 

(FGL) är en branschorganisation för 

leverantörer av generika och vi besvarar 

gärna frågor och delar med oss av den 

kunskap vi har inom området.

Frågor och  
funderingar om generika
Hur möter man  
människors oro för generika?
Information för ökad kunskap samt ett 

professionellt bemötande är helt avgö-

rande för hur patientens upplevelse av 

generika blir. Det är viktigt att patienten 

förstår att produkten som ersätter  har 

samma funktion, kvalitet och säkerhet 

som originalpreparatet. Man ska alltså 

förvänta sig samma effekt av det läke-

medel de fått som de skulle få av det 

varumärke som står på receptet.

Är generiska preparat verkligen 
kopior av originalläkemedel?
Ja. Generika är produkter med samma 

funktion, kvalitet och säkerhet som ori-

ginalpreparatet. De innehåller samma 

aktiva substans. Läkemedelsverket har 

granskat produkten och godkänt den 

som helt likvärdig mot ett annat läke-

medel. Liksom alla läkemedelsföretag 

måste leverantörer av generika enligt 

stränga regler rapportera biverkningar 

och övervaka produkternas säkerhet.

Hur kommer det sig att det är 
olika priser och förpackningar 
varje gång? 
Priserna kan ändras en gång i månaden. 

Den som ansökt om lägst pris blir vald till 

”periodens vara” av Tandvårds- och läke-

medelsförmånsverket. När det finns ut-

bytbara läkemedel med olika priser ska 

apoteken lämna ut det läkemedel som 

har lägst pris och är utsedd till periodens 

vara. Ibland är det samma tillverkare som 

man hade tidigare och ibland är det en 

annan tillverkare. Förpackningarna och 

tablettens form kan skilja sig åt men det 

är alltid samma funktion, kvalitet och 

säkerhet.



Föreningen för Generiska Läkemedel
Box 30243, 104 25 STOCKHOLM 

Telefon 08-618 15 00 www.generikaforeningen.se
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