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Regeringsuppdrag	  Märkning	  av	  apoteksetiketten	  med	  substansnamn	  vid	  generiskt	  
utbyte	  	  
	  
 

1)   Hur	  upplever	  ni	  befintlig	  utformning	  av	  apoteksetiketter	  vid	  
generikabyte	  i	  fråga	  om	  presenterade	  uppgifter	  (typ,	  antal	  och	  
ordningsföljd),	  läsbarhet	  och	  layout,	  enligt	  följande	  exempel?	  

 
Det är ett absolut krav att apoteksetiketten alltid innehåller substansnamnet (det 
generiska namnet). 

Det är ett viktigt krav att apoteksetiketten också innehåller det förskrivna 
handelsnamnet. 

Det är angeläget att apoteksetiketten även klargör att såväl förskriven som expedierad 
vara innehåller exakt samma verksamma ämne. 

 

2)   Hur	  skulle	  ”den	  idealiska”	  apoteksetiketten	  vid	  generikabyte	  se	  ut?	  

SPF Seniorerna har i tidigare remissvar framhållit att införande av generisk 
förskrivning vore det mest rationella sättet att minimera problemen med det generiska 
utbytet på apotek. I avsaknad av detta vill SPF Seniorerna framhålla det absolut 
nödvändiga i att substansnamnet alltid förekommer på apoteksetiketten och att detta 
görs med särskilt stor och tydlig text. 

 	  

3)   Vilken	  betydelse	  tillmäter	  ni	  apoteksetikettens	  information	  vid	  generikabyte	  
ur	  patientsäkerhetssynpunkt?	  

Apoteksetikettens information är av stor betydelse. Etiketten är vid sidan av 
behandlande läkares och expedierande apotekspersonals instruktioner den närmaste och 
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därmed den viktigaste av de informationskanaler som används gentemot patienter. 

En grundläggande förutsättning för att patienten ska kunna förstå en behandlings–
sekvens över tid är att de olika expedierade läkemedelsvarorna knyts ihop med 
information om deras verksamma ämne på särskild apoteksetikett.  

Det generiska namnet på läkemedlets verksamma ämne bör användas genom hela 
läkemedelskedjan. Med andra ord även vid möten mellan patient och läkare och vid 
ordination, det vill säga den generiska förskrivningen.  

I syfte att behålla en hög tilltro till behandling, hälso- och sjukvården samt 
apotekssystemet är det viktigt att patienten uppfattar att det generiska utbytet av varor 
över tid inte påverkar läkarens ordination utan tvärtom uppfyller den. Allt i enlighet 
med bestämmelserna i läkemedelsförmånen.  

 
I detta ärende har SPF Seniorernas arbetsutskott beslutat. Martin Engman, 
samhällspolitisk chef, har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har 
också sakkunnig Arne Melander deltagit.  
 

 
Christina Rogestam 
Förbundsordförande 


