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Sammanfattning 
Bakgrund: År 2002 infördes generisk substitution i Sverige för att minska på läkemedelskostnaden. 
Efter införandet är apoteken skyldiga att erbjuda generisk substitution, det vill säga utbyte till billigare 
och likvärdiga läkemedel inom läkemedelsförmånen till patienten. Vilka läkemedel som anses som 
utbytbara bedöms av Läkemedelsverket. De flesta patienter har en positiv inställning till generisk 
substitution. Generisk substitution innebär dock problem för en liten andel av patienterna. Utbyte av 
läkemedel kan medföra täta läkemedelsbyten, otillräcklig information och otydlig märkning. Dessa tre 
faktorer kan bidra till felmedicinering. Syfte: Syftet med studien var att undersöka problem och 
möjligheter som förekommer vid generisk substitution på apotek. Med problem och möjligheter 
menas hur kvalitén på informationen kan påverka användandet av generika, vilka faktorer som är 
viktiga vid valet av receptförskrivna läkemedel och hur mycket kunden är villig att betala i 
merkostnad för att få behålla sitt receptförskrivna läkemedel. Metod: En kvantitativ forskningsmetod 
användes i form av en enkätundersökning. Apotekskunder som var 18 år eller äldre och hämtade 
läkemedel till sig själva som ingick i en utbytesgrupp tillfrågades om deltagande. I undersökningen 
besvarades 77 enkäter av 43 kvinnor och 34 män. Medelåldern för deltagarna var 60,7 år. Resultat: 
69 av de 77 deltagarna hade fått information om generisk substitution från apotekspersonal och/eller 
förskrivare. Dessa deltagare fick besvara en fråga ”Hur har informationen från förskrivare och/eller 
apotekspersonalen varit?”. Medelvärdet var 3,5 på en fyrgradig skala, där fyra var mycket bra 
information. 46 av 69 deltagare hade bytt ut alla sina läkemedel, 11 deltagare hade inte bytt ut något 
av sina läkemedel och 12 deltagare hade båda bytt och inte bytt ut sina läkemedel den dagen de 
besvarade enkäten. Mer än hälften av dessa deltagare tyckte att informationen var bra eller mycket 
bra. De 77 deltagarna som besvarade enkäten hämtade tillsammans ut 132 receptposter. Deltagarna 
kunde tänka sig att betala en merkostnad för 65 av de 132 receptposterna. Merkostnaden varierade 
mellan 5-150 kronor beroende på vilket läkemedel som skulle bytas ut. Där medelvärdet av summan 
för de 65 receptposterna var 33 kronor och standardavvikelsen var 35 kronor. De tre viktigaste 
faktorerna vid valet av receptförskrivna läkemedel var tillgängligheten av läkemedlet, biverkningar 
och annat. Slutsats: Studien visar att de flesta deltagarna hade fått mycket bra information om 
generisk substitution. Däremot kan studien inte påvisa om kvalitén på informationen påverkar 
användandet av generika. Deltagarna var villiga att betala en merkostnad för drygt hälften av alla 
recept. En rimlig merkostnad var mellan 5 till 150 kronor för de olika läkemedlen. Studien visar att 
tillgängligheten av läkemedlet, biverkningar och ”annat” var tre viktiga faktorer vid valet av 
receptförskrivna läkemedel. Materialet i studien är litet för att säkerställa resultatet och kan inte 
jämföras med större studier. Däremot ger studien en indikation på hur verkligheten ser ut. Utifrån 
denna studie kan det vara intressant med vidare forskning inom på vilket sätt farmaceuten och 
förskrivaren informerar patienten om utbyte.  
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SUMMARY IN ENGLISH 
 
 
Background: In Sweden, generic substitution was introduced in 2002. The aim of 
the reform was to reduce the cost of medicines. After the reform was introduced, the 
pharmacys is obligated to offer generic substitution. Which means that the 
pharmacists substitute the prescribed medicine to a cheaper equal bioequivalent 
alternative. Bioequivalent alternative drugs are listed by the Swedish Medical 
Productions Agency. With drugs that are covered by the reimbursement system are 
decided by The Dental and Pharmaceutical Benefits Agency, TLV. Most patients 
have a positive attitude to the substitution reform. Sometimes patients and 
prescribers find generic substitution not appropriate. Generic substitution can result 
in frequent medications changes, insufficient information and the marking is not 
clear enough for some patients to understand. These three factors can lead to 
medication errors.  
 
The aim: The aim of the study was to weight the pros and cons with generic 
substitution in pharmacies. Special emphasis was put in finding answers to how the 
quality of information, and how other factors affect the willingness to substitute a 
prescribed drug to an alternative equal and cheaper. I was also intrested in finding 
out to what extent people was willing to pay an extra sum, in order to not have their 
prescribed drug exchanged.  
 
Methods: A quantitative method was used in form of a survey. Customers in 
pharmacies, 18 years or older, that had been offered generic substitution were asked 
to participate. 77 respondents, 43 women and 34 men, answered the questionnarie. 
The average age of the participants was 60.7 years.     
 
Results: 69 out 77 participants had received information about generic substitution 
by pharmacists and/or prescribers. These 69 participants answered the follow-up-
question about the quality of the information. The average score was 3,5 on a scale 
of four, there four was the mark of ”very good information”. 46 participants out of 
69 accepted dispensing of generic alternatives for all of their prescribed drugs. The 
majority of these participants perceived the information about drug exchange as 
”very good”. The 11 participants who refused generic exchange also perceived the 
information as ”very good”. 12 participants, who answered on the follow-up-
question, accepted exchange of some drugs, but not all. Almost all of them 
experienced the information as good or even better. Alltogether the participants had 
132 prescription dispensed in the pharmacies. 65 of these precriptions were on drugs 
that the participant´s diden´t mind to pay extra for. The amount they were willing to 
pay was in-between 5 to 150 extra Swedish crowns per item, for the prescribed 
medicine. The two most important factors for accepting an extra cost for prescribed 
exchangeable drugs among the participants was the availability of the drug and 
unexpected side effects from the exchanged drug. 
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Conclusion: Most participants in the study had received very god information about 
generic substitution. However, the study does not show whether the quality of 
information affects the use of generics. The participants were willing to pay an extra 
cost for keeping the prescribed drug, and not have it exchanged in almost half of all 
the prescriptions. The most important factors for paying an extra fee was the 
availability of drugs and antcipated less side effects. The small number of 
participants in the study limits the conclusions possible to draw from the result. 
material is too small to ensure the results. However, the study provides a basis for 
further studies.  
 
The extra workload in pharmacies in exchanging drugs for cheaper alternatives are 
time consuming, and perhaps, there might bee a limit fore some drugs, there the gain 
in lower price is less than the cost of exchanging the drug.  
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Förförståelse  
 
 
Jag har under min praktik hört olika åsikter om generisk substitution. Åsikterna har 
varit båda positiva och negativa. Diskussionen om generika och generisk substitution 
förekommer i nästintill alla samtal på apoteket. En del kunder tillåter utbyte, och 
tycker det är bra med ett billigare alternativ. Medan andra kunder motsätter sig 
utbyte, de vill ha det läkaren har förskrivit. Anledningarna till varför kunder 
motsätter sig utbyte är många. Diskussionen om generisk substitution är tidskrävande 
för båda kund och farmaceut. Mer tid ägnas åt att diskutera effekten och priset av 
läkemedlet istället för behandlingen.  
 
På grund av olika åsikter har jag många frågor kring generisk substitution. I min 
studie vill jag veta mer om de möjligheter och problem som generisk substitution 
ger.  
 
 
  

INTRODUKTION  
 
 
År 2013 expedierades 73 014 miljoner recept till Sveriges befolkning varav 31 712 
miljoner var genomförda byten av läkemedlen (1). Den totala kostnaden för 
receptförskrivna läkemedel har ökat de senaste åren. Införandet av nya dyra 
läkemedel (med patent) och en totalt ökande användande av läkemedel är en 
förklaring (2). År 2013 beräknades den totala summan för receptförskrivna 
läkemedel till cirka 25 miljoner kronor (1). Denna summa ökade med en miljard 
kronor under år 2014 jämfört med år 2013 (2). 
 
Ett sätt att minska den ökande läkemedelskostnaden var införandet av generisk 
substitution. Om denna åtgärd inte hade införts skulle läkemedelskostnaden vara åtta 
miljarder kronor dyrare per år (3). 
 
De flesta patienter har en positiv inställning till generisk substitution (4).  
Generisk substitution innebär dock problem för en liten andel av patienterna (5). 
Enligt en utredning av Socialstyrelsen medför generisk substitution täta 
läkemedelsbyten, otillräcklig information och otydlig märkning. Dessa tre faktorer 
kan bidra till felmedicinering (5). De negativa erfarenheterna av generisk substitution 
är ofta förknippade av kundens tidigare upplevelse av utbytbytbara läkemedel (4) 
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Definition av generika   
 
 
Ett läkemedel är en substans som förebygger eller behandlar en sjukdom (6).	  
Orginalläkemedel kallas det första läkemedlet som innehåller en viss aktiv substans, 
och som kommer ut på marknaden. När patenttiden har gått ut för ett 
orginalläkemedel, kan andra läkemedelsföretag tillverka läkemedlet. Dessa 
läkemedel kallas då generika (7). 
 
Det finns kriterier för att generika och orginalläkemedel ska anses som utbytbara. De 
båda ska vara godkända som läkemedel. Deras aktiva substanser ska vara identiska 
och i samma mängd. De ska ha samma beredningsform det vill säga läkemedelsform 
och anses vara bioekvivalenta (8). Två läkemedel anses vara bioekvivalenta om de 
har jämförbar biotillgänglighet (9). 
 
Olika färgämnen, salter och förpackningsätt till exempel blister eller burk är några 
skillnader som kan förekomma vid generika. Detta utgör inget hinder vid utbytet för 
kunden. Det finns skillnader som utgör hinder i utbytet. Till exempel om det saknas 
varningar i produktinformationen, om ett läkemedel som är till för barn har olika 
smak samt läkemedel med olika användningstekniker.  
Det är Läkemedelsverket som bedömer om två läkemedel är medicinskt likvärdiga 
(8). 
 
 
 

Användning av generika  
 
 
År 2002 infördes generisk substitution i Sverige (3). Enligt lagen om 
läkemedelsförmånen mm. är apoteken skyldiga att erbjuda generisk substitution det 
vill säga utbyte till billigare och likvärdiga läkemedel inom läkemedelsförmånen till 
patienten. Vid utbytet ska apotekspersonal informera patienten om utbytet samt att 
patienten har rätt till att få det förskrivna läkemedlet mot en merkostnad (10). 
Kunden får då betala mellanskillnaden för det receptförskrivna läkemedlet och 
generika läkemedlet. Denna merkostnad får inte patienten tillgodoräkna sig i 
högkostnadsskyddet för läkemedel (9).  
 
Förskrivaren kan motsätta sig utbyte men enbart på medicinska grunder, inte för att 
det skall bli billigare för patienten. Medicinska grunder kan till exempel utgöra 
allergi mot ett ämne i läkemedlet, förväxlingsrisk eller en ökad risk för 
dubbelmedicinering. När förskrivaren motsätter sig utbyte ingår hela kostnaden i 
högkostnadsskyddet (9). 
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Även farmaceuten kan motsätta sig utbyte, den gör en bedömning om utbytet ska ske 
eller inte. Vid försämrad läkemedelsanvändning eller en minskad patientsäkerhet kan 
farmaceuten motsätta sig utbyte. Det kan till exempel vara att en reumatikerpatient 
inte har fått den förpackning som krävs, en patient där det finns en ökad risk för 
sammanblandning eller att läkemedlet inte går att dela. När farmaceuten motsätter 
sig utbyte lämnas alltid det förskriva läkemedlet ut. Hela kostnaden ingår då i 
högkostnadsskyddet (9). 
 
Läkemedel som är utbytbara ingår i läkemedelsförmånen och anses vara medicinskt 
likvärdiga av läkemedelsverket (5). Till vilka läkemedel apoteken skall byta till 
bestäms av Tandvård och läkemedelsförmånsnämnden, TLV, som utser periodens 
vara samt två reservvaror (3). Vid tillfällen då periodens vara inte kan expedieras får 
apoteken expediera reserv ett och två. I första hand väljs reserv ett och i andra hand 
reserv två (9).  Periodens vara utses bland de läkemedel i utbytesgrupperna som har 
billigast försäljningspris per tablett. Läkemedlen ska även ha samma 
förpackningsstorlek (11). En förteckning över utbytbara läkemedel tas fram gång i 
månaden och därför kan patienter få olika utbytbara läkemedel varje gång de hämtar 
sina receptförskrivna läkemedel (3). Apotek får slutförsälja föregående periods vara 
under 15 dagar in på den nya perioden till samma pris som under föregående månad. 
Detta gäller om varan finns i lager när den nya perioden träder i kraft. Det är 
periodens vara som apoteken erbjuder vid utbyte av läkemedel på apotek (11), vid 
varje utbyte får apoteken en viss ekonomisk ersättning (3). 
 
 
 

Information om generisk substitution 
 
 
En viktig faktor som påverkar patientens upplevelse av generisk substitution är 
information från förskrivaren. Patienter som fått information känner sig mer trygga i 
sitt val av läkemedel (4). En norsk studie från 2006 visar att information från 
förskrivare eller apotekspersonal påverkar valet av läkemedel. Patienter som hade 
fått information var mer villiga att använda generika än dem som inte hade fått 
informationen (12). Informerade patienter har en större förståelse för generisk 
substitution och använder generika i större omfattning (9). Patienternas behov av 
information skiljer sig från varandra, vissa patienter behöver mer medan andra 
behöver mindre (9). Förskrivare och apotekspersonal ska ge individuellt anpassad 
information. Detta för att bidra till en hög patientsäkerhet (3). 
 

TLV och läkemedelsverket har tagit fram ett informationsmaterial som stöd till 
förskrivare, apotekspersonal och patienter. Informationsmaterialet beskriver vad 
generisk substitution är och ska bidra till en bättre dialog mellan kund, 
apotekspersonal och förskrivare (9).  
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Generisk substitution i andra länder 
 
 
Generisk substitution förekommer även i andra länder med samma syfte, nämligen 
att minska läkemedelskostnaden (13).  
 
I Finland infördes generisk substitution år 2003. Finland har en lista med utbytbara 
läkemedel som motsvarar den lista vi har från läkemedelsverket i Sverige. 
Apotekspersonalen byter ut det förskrivna läkemedlet till ett läkemedel som ingår i 
listan. Detta läkemedel kan vara det billigaste eller det näst billigaste. En patient som 
motsätter sig utbytet betalar ingen merkostnad (5).   
 
I Danmark infördes generisk substitution år 1991 (14). Substitutionsordningen i 
Danmark ändrades år 1997, detta ledde till att apotekspersonalen blev skyldiga att 
byta ut läkemedel (5). De läkemedel som ingår i utbytet är de med samma aktiva 
substans (14). Vid en prisskillnad på 5-20 danska kronor mellan det förskrivna 
läkemedlet och det läkemedel som ingår i utbytet, får patienten det förskrivna 
läkemedlet. Vid ett recept med flera uttag, ska samma läkemedel lämnas ut varje 
gång (5). 
 
I Norge infördes generisk substitution på apotek år 2001. Liksom i Sverige ska 
apoteken informera om utbytet. Utbyten begränsas vid långvariga behandlingar om 
patientens säkerhet kan minskas till exempel på grund av förvirring när 
läkemedelsförpackningen byter utseende (5). 
 
Utöver dessa länder i Norden, förekommer generisk substitution i flera andra länder i 
världen, bland annat i några Europeiska länder och vissa delstater i USA (5).  
 
 
 

Prissättning och subvention av läkemedel 
 
 
I Sverige används värdebaserad prissättning det vill säga TLV beslutar om priser och 
subventioner och tar hänsyn till tre principer. De tre principerna är 
kostnadseffektivitetsprincipen, människovärdesprincipen och behovs- och 
solidaritetsprincipen (15). Det innebär att TLV jämför nyttan av läkemedlet mot 
läkemedelskostnaden. Värdebaserad prissättning används för orginalläkemedel och 
utbytbara läkemedel vid beslut om pris och subvention (9). 
 
Receptförskrivna läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen, det vill säga inte 
är subventionerade, har en fri prissättning (15). Här bestämmer läkemedelsföretagen 
sitt pris (16). Kostnaden för dessa läkemedel ingår inte i högkostnadsskyddet (15). 
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Läkemedel kan efter en viss tid granskas av TLV om de fortfarande ska vara 
subventionerade eller inte, detta kallas för omprövning (9). 
 
TLV beslutar om ett takpris ska införas, takpris är det högsta accepterade priset för 
ett läkemedel i en viss utbytesgrupp och förpackningsstorlek. Takpris leder till att 
priset för ett visst läkemedel sänks. Takpris införs efter fyra månader efter det att ett 
generika kommit ut på marknaden. Priset för generika ska vara 70 procent lägre än 
orginalläkemedlet. När dessa kriterier uppnåtts, sänker TLV priset med 35 procent av 
orginalläkemedlets ursprungspris. Läkemedlet kan uteslutas från läkemedelsrabatt 
om läkemedelsföretagen inte sänker priset när takpriset har införts (9). 
 
 

Högkostnadsskydd 
 
 
Högkostnadsskyddet innebär att en individ inte behöver betala mer än 2200 kronor 
per år för sina receptförskrivna läkemedel. De receptförskrivna läkemedlen ska även 
vara subventionerade och ingå i högkostnadsskyddet (17). Högkostnadsskyddet 
kallas även för högkostnadstrappan då kostnaden minskar stegvis. Ju högre den totala 
läkemedelskostnaden är desto mer rabatt. Det första rabattsteget inträffar när den 
totala läkemedelskostnaden passerar 1100 kronor. Vid 1100 kronor ges 50 procent 
rabatt. När högkostnadsperioden tar slut påbörjas en ny period (16). En del av 
kostnaden som subventioneras betalas av staten (17). 
 
 

Patienters attityd och erfarenhet till generisk substitution 
 
 
En norsk studie från 2006 visade att 1/3 av deltagarna (n=281) hade negativa 
erfarenheter av generisk substitution. Syftet med studien var att undersöka patienters 
attityd och erfarenhet av generisk substitution i Norge. Forskarna fann att 
information från förskrivare eller apotekspersonal påverkar valet av läkemedel. 
Patienter som hade fått information om generisk substitution använde generika i 
större omfattning. Hälften av deltagarna hade fått information om generisk 
substitution av apotekspersonalen. Betydligt färre hade fått informationen från sin 
förskrivare. Hälften av deltagarna mindes att dem fått sitt läkemedel utbytt på 
apoteket. Av de 281 deltagarna var det 27 procent som motsatte sig utbytet. Enligt 
forskarna behöver dessa patienter mer stöd och information om generisk substitution 
(12).  
 
År 2007 undersökte R. Heikkilä et al. patienters åsikter, attityder och erfarenheter av 
generisk substitution i Finland. Studien gjordes tre till sju månader efter införandet 
av generisk substitution. Patienterna delades in i två grupper, den ena gruppen hade 
motsatt sig generisk substitution, den andra gruppen hade tillåtit generisk 
substitution.  Studien fann olika anledningar till varför patienter motsätter sig eller 
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går med på utbyte av läkemedel. Den vanligaste anledningen till varför patienter går 
med på utbyte var att de sparar pengar. Positiva erfarenheter av tidigare läkemedel 
och kontakt med läkare innan utbyte, var två anledningar till varför patienter 
motsätter sig utbyte. Mer än hälften av deltagarna i båda grupperna ansåg att 
generisk substitution var en bra reform (18).  
 
En annan finsk studie från 2011 undersökte vilka faktorer som påverkade valet av 
läkemedel. Studien visade att tre faktorer var vanligast pris, kännedom och 
tillgänglighet. Kännedom om läkemedlet var den viktigaste faktorn hos individer 
som hade motsatt sig utbyte av läkemedel. Priset var den viktigaste faktorn hos 
personer som hade tillåtit utbyte. För de patienter som både hade motsatt sig utbyte 
och tillåtit utbyte var priset den viktigaste faktorn vid valet av läkemedel (19).  
 
År 2011 gjorde Pia Frisk et al. en svensk studie som visade att 40 procent av 
deltagarna (n=1551) upplevde minst ett problem med generisk substitution. Problem 
var förvirring och oro för bland annat mindre effekt av läkemedlet. Av de 1551 
deltagarna rapporterade 106 deltagare att de hade felmedicinerats på grund av 
generisk substitution. Exempel på felmedicinering angivna i studien var bland annat 
övermedicinering, tagit fel läkemedel och undermedicinering. Studien visade även 
att 1/3 av deltagarna hade positiva erfarenheter av generisk substitution. Enligt 
forskarna är det en liten andel av deltagarna som upplever generisk substitution som 
ett problem (20).  
 
 

SYFTET  
 
 
Syftet med denna studie är att undersöka problem och möjligheter som förekommer 
vid generisk substitution på apotek.  
 
Frågeställning som ska besvaras med enkäten är  
 

- Hur kan kvalitén på informationen om generisk substitution från 
förskrivare/apotekspersonal påverka användandet av generika? 

- Vilka faktorer är viktiga vid valet av receptförskrivna läkemedel? 
- Hur mycket är kunden villig att betala för att behålla sitt receptförskrivna 

läkemedel?   
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METOD 
 
 
Undersökningen baserades på en enkät som kunder på ett apotek i Östergötland fick 
svara på. 
 
	  

Urval av respondenter  
 
 
Kunder som hämtade läkemedel vilka ingick i en utbytesgrupp tillfrågades av 
farmaceuten på ett apotek om deltagande. För deltagande krävdes även att kunden 
hämtade läkemedel till sig själv och var 18 år eller äldre. Minderåriga kunder och 
kunder som var ombud exkluderades i studien. Farmaceuten gjorde en 
språkligbedömning vilket betyder att individer med bristande språkkunskaper i 
svenska inte är representerade i studien. De som samtyckte till deltagande 
informerades både skriftligt och muntligt med hänsyn till Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer. Det vill säga att informationen baserades på vem som 
utförde studien, studiens syfte, att undersökningen var frivillig samt att resultaten 
behandlas konfidentiellt. De kunder som inte gav sitt samtycke till deltagande 
noterades på en bortfallslista. Bortfall av dem som inte tillfrågades var inte möjligt 
att registrera i denna studie. 

 

Material och tillvägagångssätt  
 

Frågeställningen besvarades med hjälp av åtta frågor i form av en enkät. Samtliga 
frågor hade fasta svarsalternativ. Enkäten innehöll även bakgrundsfrågor såsom kön, 
utbildning och ålder. För att testa enkätens läsbarhet utfördes en pilotundersökning 
det vill säga att metoden testades innan undersökningen påbörjades. 
Pilotundersökningen gjordes på tio kunder under den första dagen på apoteket. Då 
inga oklarheter förekom ändrades inte frågorna. Farmaceuten frågade om deltagande 
och vid samtycke delade jag ut enkäten medan farmaceuten förberedde läkemedlen. 
Kunden besvarade enkäten direkt och kunde därmed ställa frågor. Enkäten samlades 
in i slutet av besöket.  

Undersökningen gjordes under fyra arbetsdagar på ett apotek i Östergötland. 
Apoteket hade två till tre receptkanaler öppna och ungefär 100 receptkunder per dag. 
Apotekschefen kontaktades via telefon och tillfrågades om godkännande för att få 
göra en enkätundersökning på just det apoteket. Därefter skickades ett brev ut till de 
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deltagande farmaceuterna på apoteket. Brevet innehöll information om 
undersökningen, bland annat om syftet och upplägget av studien. Upplägget ändrades 
innan studien påbörjades på grund av tidsbrist för farmaceuterna. Från början skulle 
farmaceuterna dela ut enkäten.  

 
	  

Databehandling 
 
 
Svaren från enkäten registrerades i Microsoft Excel, och bearbetades genom 
pivotering av tabellerna. Undersökningen resulterade i 77 enkäter, pilotenkäterna är 
även inkluderade eftersom inga förändringar gjordes. 
 
 

RESULTAT 
 
 
Undersökningen gav 77 stycken besvarande enkäter, 43 av dem var kvinnor och 34 
var män. Av alla som blev tillfrågade i studien, var det 9 stycken som tackade nej till 
deltagande. Den största anledningen var ont om tid. Medelåldern för deltagarna var 
60,7 år (äldst = 90 år och yngst = 20 år). Där 55 % av deltagarna var 65 år eller äldre 
och 45 % var 64 år eller yngre. 13 av 77 deltagare hade högst universitet/högskole-
utbildning. Det var fler deltagare som hade högst en grundskole-utbildning, se figur 
1. 

 

 
 
Figur 1.  Antalet svarande uppdelade i utbildningsgrupp (N=77).  
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Det var 37 av 77 deltagare som har eller hade haft frikort det senaste året (de senaste 
12 månaderna). De resterande 40 deltagarna hade inte haft frikort, se tabell I.  
 
 
 
Tabell I. Antalet deltagare som har eller inte har haft frikort under 
det senaste året uppdelade i åldersgrupp. 
 

 

 

Information om generisk substitution  
 
 
Två frågor i enkäten behandlade information om generisk substitution. Deltagarna 
fick svara på vem som hade informerat dem om utbyte av läkemedel på apotek. 56 av 
77 deltagare hade fått informationen från apotekspersonalen. 8 deltagare hade fått 
informationen från sin förskrivare. Deltagaren kunde även fått informationen av båda 
apotekspersonal och förskrivare, vilket 5 deltagare hade fått. För de som inte kom 
ihåg från vem de fått informationen ifrån valde alternativet vet ej, se figur 2. Det var 
tre kvinnor och fem män som svarade vet ej, dessa deltagare exkluderades från 
följdfrågan ”Hur har informationen från förskrivare och/eller apotekspersonalen 
varit?”.  
 

 
 
 
Figur 2. Vem som har informerat deltagarna om att det kan förekomma utbyte av läkemedel på 
apoteket (N=77). 
 

Ålder Frikort+Ja Frikort+Nej Totalt
≤+64 18 17 35
≥+65 19 23 42
Totalt 37 40 77
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Följdfrågan var uppbyggd med svarsalternativ, där 1 var mycket dålig information 
och 4 var mycket bra information. Totalt besvarade 69 deltagare frågan. 41 deltagare 
tyckte att informationen om generisk substitution från förskrivare och/eller 
apotekspersonal var mycket bra. 22 av 69 deltagare tyckte att informationen var bra 
och 6 av 69 deltagare tyckte att den var dålig. Ingen av deltagarna tyckte att 
informationen var mycket dålig. Medelvärdet på denna fråga var 3,5 (max = 4 och 
min = 2).  
 
Tabell II visar att 40 kvinnor och 29 män besvarade följdfrågan. Av de 40 kvinnorna 
och de 29 männen var det 23 kvinnor och 18 män som tyckte att informationen var 
mycket bra. 13 kvinnor och 9 män tyckte att informationen var bra och 4 kvinnor och 
2 män tyckte att den var dålig.  
 
Tabellen visar även hur informationen hade varit i respektive åldersgrupp. Där 39 
deltagare som besvarade frågan var 65 år eller äldre och 30 deltagare var 64 år eller 
yngre. I åldersgruppen 65 år eller äldre var det 23 deltagare som tyckte att 
informationen var mycket bra, 12 som tyckte att informationen var bra och 4 som 
tyckte att den var dålig. Av de deltagare som var 64 år eller yngre var det 18 som 
tyckte att informationen var mycket bra. 10 deltagare tyckte att informationen var bra 
och 2 tyckte att den var dålig. Det var mer än hälften av deltagarna i båda 
åldersgrupperna som tyckte att informationen var mycket bra. 
 
56 deltagare hade fått informationen från apotekspersonalen. 35 av de tyckte att 
informationen var mycket bra, 17 tyckte att informationen var bra och 4 tyckte att 
den var dålig. Det var totalt 8 deltagare som hade fått informationen från sin 
förskrivare. Där 4 av 8 tyckte att informationen var mycket bra, 3 av 8 tyckte att 
informationen var bra och 1 av 8 tyckte att den var dålig. Av de 5 deltagare som hade 
fått informationen från båda apotekspersonal och förskrivare var det 2 som tyckte att 
informationen var mycket bra, 2 som tyckte att informationen var bra och 1 som 
tyckte att den var dålig. Merparten av deltagarna hade fått mycket bra information 
från apotekspersonalen, se tabell II.  
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Tabell II. Korstabell mellan variablerna kön/åldersgrupp/vem som informerat om utbyte samt vad 
deltagarna har svarat på frågan ”Hur har informationen från förskrivare och/eller apotekspersonalen 
varit?” (N=69).  
 
 

 
 
 
 
Tabell III visar kvalitén på informationen från förskrivare och/eller apotekspersonal 
samt om deltagarna bytt eller inte bytt ut sina läkemedel. Det var 69 deltagare som 
besvarade följdfrågan ”Hur har informationen från förskrivare och/eller 
apotekspersonalen varit?”. Av de 69 svarande var det 46 som hade bytt ut alla sina 
läkemedel, 11 som inte hade bytt ut något av sina läkemedel och 12 som båda hade 
bytt och inte bytt ut sina läkemedel den dagen dem besvarade enkäten. Av de som 
hade bytt ut alla sina läkemedel var det 29 deltagare som tyckte att informationen var 
mycket bra, 12 deltagare som tyckte att informationen var bra och 5 deltagare som 
tyckte att den var dålig.  
Av de som inte bytt ut något av sina läkemedel var det ingen som tyckte att 
informationen var dålig. 7 deltagare tyckte att informationen var mycket bra och 4 
deltagare tyckte att den var bra.  
 
Mer än hälften av deltagarna som inte hade bytt något av sina läkemedel tyckte att 
informationen hade varit mycket bra. Detta gäller även för dem som hade bytt ut alla 
sina läkemedel. Hälften av de som båda hade bytt och inte bytt ut sina läkemedel 
tyckte att informationen hade varit bra, se tabell III. 
 
 
Tabell III.  Antalet deltagare som har bytt eller inte bytt läkemedel och besvarat frågan ”Hur har 
informationen från förskrivare och/eller apotekspersonalen varit?” (N=69). 
 

 
 
 
 
Av alla deltagare (N=77) var det 51 deltagare som hade bytt ut alla sina läkemedel 
den dagen de besvarade enkätundersökningen. 

Dålig Bra Mycket/bra Totalt
Kvinna//////////////////////////////Antal/(%) //////////////4/(10%) ////////////13/(33%) ////////////23/(57%) //////////40/(100%)
Man//////////////////////////////////Antal/(%) ////////////////2/(7%) //////////////9/(31%) ////////////18/(62%) //////////29/(100%)
≤/64//////////////////////////////////Antal/(%) ////////////////2/(7%) ////////////10/(33%) ////////////18/(60%) //////////30/(100%)
≥/65//////////////////////////////////Antal/(%)/ //////////////4/(10%) ////////////12/(31%) ////////////23/(59%) //////////39/(100%)
Apotekspersonal///////////Antal/(%) ////////////////4/(7%) ////////////17/(30%) ////////////35/(63%) //////////56/(100%)
Förskrivare/////////////////////Antal/(%) //////////////1/(13%) //////////////3/(37%) //////////////4/(50%) ////////////8/(100%)
Båda////////////////////////////////Antal/(%) //////////////1/(20%) //////////////2/(40%) //////////////2/(40%) ////////////5/(100%)

Dålig Bra) Mycket)bra Totalt
Bytt)läkemedel))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Antal)(%) )))))))))))))5)(11)%) )))))))))))12)(26)%) )))))))))))29)(63)%) ))))))))46)(100)%)
Inte)bytt)läkemedel))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Antal)(%) )))))))))))))))0)(0)%) )))))))))))))4)(36)%) )))))))))))))7)(64)%) ))))))))11)(100)%)
Båda)bytt)och)inte)bytt)läkemedel))))))))))))Antal)(%) )))))))))))))))1)(8)%) )))))))))))))6)(50)%) )))))))))))))5)(42)%) ))))))))12)(100)%)
Totalt 6 22 41 69
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Viktiga faktorer 
 
  
I enkäten fanns en fråga som behandlade faktorer som är viktiga vid valet av 
receptförskrivna läkemedel. Frågan hade sex stycken fasta svarsalternativ och ett 
alternativ som benämndes ”annat”. Vid alternativet ”annat” kunde deltagaren skriva 
ett eget förslag på vad de ansåg var viktigast. De tre stora grupperna av viktiga 
faktorer var biverkningar, tillgängligheten av läkemedlet och ”annat”. Vid 
alternativet ”annat” hade deltagarna bland annat skrivit att det inte har någon 
betydelse, bara det har samma substans och samma effekt och att medicinerna 
fungerar som de ska. Delbarhet och tillverkare var de två grupper som färre deltagare 
hade valt, se figur 3. 
 
 

 
 
 
Figur 3. Antalet svarande på frågan ”Vilken faktor anser du är viktigast för att få behålla ditt 
receptförskrivna läkemedel?” (N=77).  
 
 
Tabell IV visar att 13 deltagare i åldersgruppen 64 år eller yngre ansåg att ”annat” 
var den viktigaste faktorn. I åldersgruppen 65 år eller äldre ansåg 12 deltagare att 
biverkningar var den viktigaste faktorn. Det var fler i åldersgruppen 64 år eller yngre 
som hade valt ”annat” och tillgängligheten av läkemedlet. Medan det var fler i 
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åldersgruppen 65 år eller äldre som hade valt biverkningar som den viktigaste 
faktorn vid valet av receptförskrivna läkemedel, se tabell IV.   
 
 
 
Tabell IV. Antalet deltagare som ansåg att ”annat, biverkningar och tillgängligheten av läkemedlet 
var viktiga faktorer uppdelade i åldersgrupp (N=60). 
 
 

 
	  
	  
	  

Priskänslighet 
 
 
Det var 77 deltagare som besvarade enkäten och tillsammans hämtade de ut 132 
receptposter (läkemedel). Av de 77 deltagarna var det 28 deltagare som tackade nej 
till utbyte av läkemedel det vill säga att deltagarna valde att betala en merkostnad för 
att få behålla sitt receptförskrivna läkemedel. Det var totalt 40 receptposter av 132 
som inte byttes ut. Tabell V visar deltagarna uppdelade i åldersgrupp och kön mot 
antalet läkemedel som de hämtade ut. Siffrorna i parenteserna är antalet som tackade 
nej till utbyte. I åldersgruppen 64 år eller yngre var det totalt 35 deltagare varav 13 
män och 22 kvinnor som hämtade ut 50 receptposter. I denna åldersgrupp var det 13 
deltagare som tackade nej till utbyte av läkemedel, och det var 16 receptposter som 
inte byttes ut. Det var 9 män i åldersgruppen 64 år eller yngre som hämtade ut 1 
läkemedel. 4 av de 9 männen tackade nej till utbyte. Medan det var 14 kvinnor i 
samma åldersgrupp som hämtade ut 1 läkemedel. Av de 14 kvinnorna var det 6 
kvinnor som tackade nej till utbyte. Det var 4 män och 6 kvinnor som hämtade ut 2 
läkemedel i åldersgruppen 64 år eller yngre. Ingen av männen motsatte sig utbyte, 
däremot var det 3 kvinnor som tackade nej till utbyte. Det var inga män som hämtade 
ut 3, 4 respektive 5 läkemedel i åldersgruppen 64 år eller yngre. Av kvinnorna så var 
det 1 kvinna som hämtade ut 3 läkemedel och 1 kvinna som hämtade ut 4 läkemedel. 
Ingen av dessa kvinnor motsatte sig utbyte. Det var ingen kvinna som hämtade ut 5 
läkemedel i åldersgruppen 64 år eller yngre.  
 
I den andra åldersgruppen, 65 år eller äldre, var det totalt 42 deltagare. Det var 21 
kvinnor och 21 män som hämtade ut 82 receptposter. Totalt tackade 15 deltagare nej 
till utbyte av läkemedel, och 24 receptposter av 82 byttes inte ut. 10 män och 7 
kvinnor i denna åldersgrupp hämtade ut 1 läkemedel. 4 av de 10 männen och alla de 
7 kvinnorna tackade nej till utbyte av läkemedlet. I samma åldersgrupp var det 7 män 
och 9 kvinnor som hämtade ut 2 läkemedel. Ingen av männen motsatte sig utbyte, 

Annat% Biverkningar% Tillgängligheten%av%läkemedlet Totalt%
≤%64%%%%%%%Antal%(%) %%%%%%%%%13%(41%) %%%%%%%%%10%(31%) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%9%(28%) %%%%%%%32%(100%)
≥%65%%%%%%%Antal%(%) %%%%%%%%%11%(39%) %%%%%%%%%12%(43%) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5%(18%) %%%%%%%28%(100%)
Totalt 24 22 14 60
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däremot var det 1 kvinna som tackade nej till utbyte av läkemedel. 2 män och 2 
kvinnor i åldersgruppen 65 år eller äldre hämtade ut 3 läkemedel, där endast 1 kvinna 
motsatte sig utbyte. Det var 1 man och 3 kvinnor som hämtade ut 4 läkemedel. 
Mannen och 1 av kvinnorna motsatte sig utbyte. I denna åldersgrupp, 65 år eller 
äldre, var det endast 1 man som hämtade ut 5 läkemedel. Mannen motsatte sig inte 
utbyte, se tabell V. 
 
 
Tabell V. Tabellen visar antalet läkemedel som byttes ut i respektive åldersgrupp och kön. 
Parenteserna visar antalet läkemedel som inte byttes ut i respektive åldersgrupp och kön.  
 
 
 

 
 
 
 
I undersökningen byttes 92 av 132 receptposter ut. Tabell VI visar antalet 
receptposter som byttes ut i respektive åldersgrupp samt vilka läkemedel i form av en 
treställig ATC-kod. I tabellen visas 25 olika ATC-koder. Flest receptposter byttes ut i 
ATC-kod C09, vilket är medel som påverkar renin-angiotensinsystemet. Där 13 
receptposter i åldersgruppen 65 år eller äldre och 1 receptpost i åldersgruppen 64 år 
eller yngre byttes ut. I ATC-kod A02 (medel vid syrarelaterade symtom) 
genomfördes utbyte av 9 receptposter. Även 9 receptposter i ATC-kod C07 (beta-
receptorblockerande medel) och C10 (medel som påverkar serumlipidnivåerna) 
byttes ut. Det var även 7 receptposter i ATC-kod N02 (analgetika) som byttes ut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Man Kvinna Σ Man Kvinna Σ
1 9*(4)* 14(6)* 23*(10) 10*(4)* 7*(7)* 17*(11) 40*(22)
2 4 6*(3)* 10*(3) 7 9*(1)* 16*(1) 26*(4)*
3 0 1 1 2 2*(1)* 4*(1)* 5*(1)*
4 0 1 1 1*(1)* 3*(1)* 4*(2)* 5*(2)*
5 0 0 0 1 0 1 1

Personer 13*(4)* 22*(9)* 35(13)* 21(5) 21*(10) 42(15)* 77*(28)
Antal*lm 17*(4)* 33(12)* 50*(16)* 39*(8) 43(16)* 82*(24)* 132*(40)*

Antal*lm
*≤*64*år ≥*65*år*

Total*
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Tabell VI. Antalet receptposter som byttes ut  
i respektive åldersgrupp samt vilket  
läkemedel i form av en treställig ATC-kod.  
 
 

 
 
 
 
 
Alla deltagare fick besvara en fråga som handlade om priskänslighet. Hur mycket de 
kunde tänka sig är rimligt att betala i merkostnad för att få behålla sitt 
receptförskrivna läkemedel. Av de deltagare som bytte ut sina läkemedel var det 33 
av 92 receptposter, eller antalet läkemedel, som de kunde tänka sig att betala en 
merkostnad för. Det var läkemedel från 14 av de 25 ATC-koderna i tabell VI. Tabell 
VII visar dessa 14 ATC-koder och antalet receptposter i respektive ATC-kod som 
deltagarna kunde tänka sig betala en merkostnad för. Högsta merkostnaden sågs i 
ATC-kod N05 vilket är neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel. Där en 
deltagare kunde tänka sig att betala 150 kronor extra. De lägsta merkostnaderna sågs 
i ATC-koderna B03, M01, N02 och N04. I dessa ATC-koder kunde deltagarna tänka 
sig att betala 5 kronor extra för att få behålla sitt receptförskrivna läkemedel. Den 
ATC-kod där flest deltagare kunde tänka sig att betala en merkostnad var i A02, 
vilket är medel vid syrarelaterande symtom. I den gruppen kunde deltagarna tänka 
sig att betala mellan 5 till 50 kr i merkostnad, se tabell VII.  
 
 

ATC$kod(3 ≤(64(år ≥(65(år Σ
C09 1 13 14
A02 4 5 9
C07 1 8 9
C10 2 7 9
N02 4 3 7
C08 1 5 6
B03 2 2 4
N05 3 1 4
N06 4 4
A10 3 3
C03 3 3
J01 3 3
B01 1 1 2
L04 1 1 2
R03 2 2
S01 2 2
C02 1 1
G04 1 1
J02 1 1
M01 1 1
N03 1 1
N04 1 1
R01 1 1
R05 1 1
R06 1 1
Totalsumma 34 58 92
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Tabell VII. Tabell över antalet receptposter som byttes ut och vad kunden är villig att betala i 
merkostnad i respektive ATC-kod. 
 
 

 
 
 
 
I de resterande 11 ATC-koderna ville inte deltagarna betala någon merkostnad för att 
få behålla sitt receptförskrivna läkemedel. Det var bland annat i ATC-koderna C03 
(diuretika), J01 (antibakteriella medel för systemiskt bruk), L04 (immunsuppressiva 
medel) och S01 (medel vid ögonsjukdomar).  
 
 
Totalt var det 40 receptposter av 132 som inte byttes ut. I Tabell VIII visas antalet 
receptposter som inte byttes ut i respektive åldersgrupp samt vilka läkemedel i form 
av en treställig ATC-kod. Det är totalt 16 ATC-koder som visas i tabellen. Den ATC-
kod där det var flest receptposter som inte byttes ut var i N02, vilket är analgetika. I 
denna grupp var det 10 receptposter som inte byttes ut, 6 receptposter i åldern 64 år 
eller yngre och 4 receptposter i åldern 65 år eller äldre. I ATC-kod C07 (beta 
receptorblockerande medel) och N05 (neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel) 
var det 4 receptposter i respektive ATC-kod som inte byttes ut. C03 (diuretika) och 
J01 (antibakteriella medel för systemiskt bruk) var det 3 receptposter i respektive 
grupp som inte byttes ut. Därefter visar tabellen att i fyra ATC-koder var det 2 
receptposter i respektive ATC-kod som inte byttes ut. Det var bland annat i ATC-kod 
A10 (diabetesmedel) och C09 (medel som påverkar reninangiotensinsystemet). 
 
 
 
 
 

ATC$kod Merkostnad/(kr) Antal/läkemedel
A02/$/Medel/vid/syrarelaterade/symtom ///////////////////////////5$50/kr 6
A10/$/Diabetesmedel 20/kr 1
B01/$/Antikoagulantia 100/kr 1
B03/$/Medel/vid/anemier 5/kr 1
C07/$/Beta$receptorblockerande/medel /////////////////////////10$25/kr 4
C08/$/Kalciumantagonister ///////////////////////////5$25/kr 3
C09/$/Medel/som/påverkar/reninangiotensinsystemet /////////////////////////20$50/kr 5
C10/$/Medel/som/påverkar/serumlipidnivåerna/ /////////////////////////10$50/kr 3
M01/$/Antiinflammatoriska/och/antireumatiska/medel 5/kr 1
N02/$/Analgetika/ 5/kr 2
N04/$/Medel/vid/parkinsonism/ 5/kr 1
N05/$/Neuroleptika,/lugnande/medel/och/sömnmedel 150/kr 1
N06/$/Psykoanaleptika/ /////////////////////////20$50/kr 2
R03/$/Medel/vid/obstruktiva/luftvägssjukdomar/ /////////////////////////20$50/kr 2
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Tabell VIII. Antalet receptposter som inte byttes 
ut i respektive åldersgrupp samt vilket läkemedel 
i form av en treställig ATC-kod.  
 
 

 
 
 
 
Av de deltagare som inte bytte ut sina läkemedel var det 32 av 40 receptposter som 
de kunde tänka sig att betala en merkostnad för. Detta gällde läkemedel från 15 av de 
16 ATC-koderna i tabell VIII. De 15 ATC-koderna och receptposterna visas i tabell 
IX. Den högsta merkostnaden som en deltagare kunde tänka sig att betala var i ATC-
kod G03 (könshormoner). Där denna deltagare kunde tänka sig att betala 150 kronor 
extra för att få behålla sitt receptförskrivna läkemedel. Tabellen visar även tre ATC-
koder där deltagarna kunde tänka sig att betala upp emot 100 kronor i merkostnad. 
Dessa ATC-koder var G04 (urologiska medel), J01 (antibakteriella medel för 
systemiskt bruk) och N05 (neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel). Den 
lägsta merkostnaden ses i ATC-kod S01 (medel vid ögonsjukdomar) där en deltagare 
kunde tänka sig att betala 5 kronor extra. Det är inte endast i denna ATC-kod där 
deltagarna kunde tänka sig att betala 5 kronor extra. Utan det ses även i andra ATC-
koder bland annat i C07, C09, M01 och N02. I ATC-kod N02 (analgetika) var det 
flest deltagare som kunde tänka sig att betala en merkostnad för att få behålla sitt 
receptförskrivna läkemedel. Deltagarna kunde tänka sig att betala mellan 5 till 50 
kronor extra, se tabell IX. 
 
 
 

ATC$kod(3 ≤(64(år ≥(65(år Σ
N02 6 4 10
C07 1 3 4
N05 3 1 4
C03 3 3
J01 2 1 3
A10 2 2
C09 2 2
G03 1 1 2
G04 2 2
M01 1 1 2
B03 1 1
C01 1 1
C08 1 1
L04 1 1
N06 1 1
S01 1 1
Totalsumma 16 24 40
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Tabell IX. Tabell över antalet receptposter som inte byttes ut och vad kunden är villig att  
betala i merkostnad för respektive ATC-kod.  
 
 

 
 
 
Det var endast i 1 ATC-kod där deltagarna inte kunde tänka sig att betala en 
merkostnad. Detta gällde 1 receptpost i ATC-kod N06 (psykoanaleptika).  
 
Medelvärdet för summan som deltagarna kunde tänka sig att betala för de 65 
receptposterna var 33 kronor, standardavvikelsen beräknades till 35 kronor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATC$kod( Merkostnad((kr) Antal(läkemedel
A10($(Diabetesmedel 50(kr 2
B03($(Medel(vid(anemier 20(kr 1
C01($(Medel(vid(hjärtsjukdomar 10(kr 1
C03($(Diuretika( (((((((((((((((((((((((((10$50(kr 2
C07($(Beta$receptorblockerande(medel (((((((((((((((((((((((((((5$50(kr 2
C08($(Kalciumantagonister 50(kr 1
C09($(Medel(som(påverkar(reninangiotensinsystemet (((((((((((((((((((((((((((5$10(kr 2
G03($(Könshormoner( 150(kr 1
G04($(Urologiska(medel (((((((((((((((((((((((((5$100(kr 2
J01($(Antibaktriella(medel(för(systemiskt(bruk( (((((((((((((((((((((((((5$100(kr 2
L04($(Immunsuppressiva(medel( 20(kr 1
M01($(Antiinflammatoriska(och(antireumatiska(medel (((((((((((((((((((((((((((5$50(kr 2
N02($(Analgetika( (((((((((((((((((((((((((((5$50(kr 9
N05($(Neuroleptika,(lugnande(medel(och(sömnmedel ((((((((((((((((((((((70$100(kr 3
S01($(Medel(vid(ögonsjukdomar 5(kr 1
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DISKUSSION 
 
 

Metoddiskussion  
 
 
För att alla individer ska ha samma möjlighet att delta i en undersökning görs ett 
obundet slumpmässigt urval. Detta leder till att undersökningen representerar hela 
populationen (21). I denna studie bestod urvalet av individer som på eget initiativ 
besökte ett medelstort apotek i Östergötland och uppfyllde inklusionskriterierna. När 
en enkät delades ut till individer som besökte en lokal till exempel ett apotek, kallas 
det för en väntrumsundersökning. Svagheter med en sådan undersökning är att 
urvalet inte är slumpmässigt och en högre andel högkonsumenter deltar, vilket leder 
till att resultatet blir osäkert och/eller svagt. Enligt Eljertsson kan en 
väntrumsundersökning utföras under två förutsättningar (22). Dels ska det inte finnas 
något samband mellan svaren eller hur ofta deltagarna besöker lokalen. Den andra 
förutsättningen är att målgruppen för undersökningen inte får vara den normala 
besöksgruppen. Denna undersökningsmetod är båda lättadministrerad och enkel att 
göra, vilket är en fördel (22). I studien har bortfall av individer som inte tillfrågats 
varit omöjligt att registrera. Antalet individer som tillfrågades men inte ville delta i 
undersökningen noterades på en bortfallslista, denna bortfallslista är dock ingen 
bortfallsanalys, då individerna inte kunnat kännetecknas. När en bortfallsanalys 
saknas i en studie ökar osäkerheten att generalisera urvalet till populationen (23). En 
faktor till att bortfall inte redovisas är att farmaceutens arbetsbelastning har varit för 
stor för att kunna hantera detta.  
 
En kvantitativ forskningsmetod valdes till denna studie då syftet var att kunna sätta 
en siffra på vad kunden är villig att betala för att få behålla sitt receptförskrivna 
läkemedel. Även omfattningen på viktiga faktorer vid valet av receptförskrivna 
läkemedel, samt hur graden av kvalitén på informationen om generisk substitution 
påverkar användandet av generika.  
Syftet med studien var inte att skaffa en förståelse eller få en djupare inblick i dessa 
frågor, vilket förespråkar en kvalitativ metod (24).   
 
Fördelar med en enkätundersökning är att den är relativt billig att utföra, den kan 
göras på en stor grupp och efterarbetet går till viss grad att förbereda (24). 
Svarsalternativen är detsamma för alla individer som deltar och därmed är en 
enkätundersökning mer lättolkad (21). En annan fördel enligt Ejlertsson är att 
intervjuareffekten försvinner (21). Individen påverkas inte av följdfrågor och sättet 
på hur frågor ställs. Nackdelar med en enkätundersökning är bortfall, även 
internbortfall kan förekomma. Internbortfall är när enstaka frågor i enkäten inte 
besvarats (21). Individer med bristande språkkunskaper och individer med 
lässvårigheter hamnar i bortfallsgruppen (21). Enligt Trost ska alla individer oavsett 
härkomst inkluderas i studien av etiska skäl (25). Ingen individ har medvetet valts 
bort däremot gjorde farmaceuten en språkligbedömning vilket betyder att individer 
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med bristande språkkunskaper i svenska inte tillfrågades om deltagande och därmed 
representeras de inte i studien. Detta på grund av ekonomiska och praktiska skäl.  
Följdfrågor kan inte ställas och därmed blir det inga djupa svar, detta kan vara en 
nackdel. Däremot kan uppföljningsfrågor ställas vid intervjuer. En annan nackdel 
med en enkätundersökning kan vara att den inte bör innehålla för många frågor, då 
det kan öka risken för att deltagarna tröttnar fortare. Detta om frågorna inte 
intresserar deltagaren (26). Enkäten i denna studie innehöll åtta frågor, vilket inte tog 
så lång tid för deltagarna att fylla i.  
 
I denna studie besvarades enkäten på plats, vilket gav individen en möjlighet att 
ställa frågor till forskaren. Att inte kunna ställa frågor i samband med 
enkätundersökningen är enligt Ejlertsson en nackdel (21).  
Hur sanningsenligt deltagarna har svarat på frågorna är svårt att säga. En nackdel i 
studien kan ha varit att deltagarna fick besvara enkäten vid receptkanalen och med 
närvarande av farmaceuten, detta kan ha påverkat deltagarens svar i vissa frågor.  
 
 

Resultatdiskussion 
 
 
Syftet med studien var att undersöka problem och möjligheter som förekommer vid 
generisk substitution på apotek. Studien visar att tillgängligheten av läkemedel, 
biverkningar och ”annat” är tre viktiga faktorer vid valet av receptförskrivna 
läkemedel. Denna studie visar även att deltagarna kunde tänka sig att betala en 
merkostnad mellan 5 till 150 kronor för 65 av 132 receptposter. Där medelvärdet av 
summan för de 65 receptposterna var 33 kronor och standardavvikelsen 35 kronor. 
Däremot kan studien inte påvisa om det finns ett samband mellan kvalitén på 
informationen och användandet av generika.  
 
 
 

Information om generisk substitution  
 
 
I denna studie hade majoriteten av deltagarna fått information om generisk 
substitution från apotekspersonalen. Betydligt färre fick informationen från sin 
förskrivare. Detta kan även ses i en annan studie gjord av Kjoenniksen et al (12). Där 
mer än hälften, 150 av 281 deltagare, hade fått information om generisk substitution 
från apotekspersonalen. Endast 66 deltagare hade fått informationen från sin 
förskrivare. Forskarna fann även ett samband mellan information om generisk 
substitution från apotekspersonal och/eller förskrivare och användandet av generika, 
där deltagare som hade fått information använde generika i större omfattning (12).  
 
Denna studie kunde inte påvisa något samband mellan kvalitén på informationen och 
användandet av generika. Deltagare som hade fått information från sin förskrivare 
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och/eller apotekspersonal fick besvara en följdfråga, ”Hur har informationen från 
förskrivare och/eller apotekspersonalen varit?”. Av de 77 deltagarna var det 69 som 
besvarade följdfrågan. Där svarade 41 deltagare hade svarat att informationen var 
mycket bra. 22 deltagare tyckte att informationen var bra och endast 6 deltagare 
tyckte att den var dålig. Det var 46 av 69 deltagare som bytte ut alla sina läkemedel 
den dagen de besvarade enkäten. Av de som hade bytt ut alla sina läkemedel var det 
mer än hälften som tyckte att informationen var mycket bra. 11 deltagare hade inte 
bytt ut något av sina läkemedel och därmed valt att betala en merkostnad. Av dessa 
11 deltagare var det ingen som tyckte att informationen var dålig. 7 av 11 deltagare 
tyckte att informationen var mycket bra. Resterande 12 deltagarna som hade besvarat 
följdfrågan hade båda bytt och inte bytt ut sina läkemedel. Hälften av de tyckte att 
informationen var bra. 
 
Vid frågan ”Hur har informationen från förskrivare och/eller apotekspersonalen 
varit?” var det mer än hälften som hade svarat mycket bra och medelvärdet på frågan 
var 3,5. Dock går det inte säga något om hur sanningsenligt deltagarna har svarat på 
denna fråga. Som nämnts tidigare i metoddiskussionen fick deltagarna besvara 
enkäten vid receptkanalen, något som kan ha påverkat deras svar.  

Det är inte enbart Kjoenniksen et al (12). som visar att information från förskrivare 
och/eller apotekspersonal kan påverka användandet av generika. En studie gjord av 
Olsson och Sporrong visar att farmaceuterna upplevde att fler patienter som tidigare 
hade fått information om generisk substitution, använde generika i större omfattning 
(4). Farmaceuterna ansåg att det bästa vore att förskrivaren kunde informera 
patienten om att utbyte av läkemedel kan förekomma på apoteket (4). En annan 
studie gjord av Shrank et Al (27). Visar att det finns ett statistiskt samband mellan 
trygghet i utbytet och kommunikation om generiska läkemedel med 
apotekspersonal/förskrivare. Kommunikationen bidrog till en större användning av 
generika läkemedel (27).   
 
Att information påverkar användandet av generika har visats i flera studier och även 
uppmärksammats i rapporter. Däremot går ingen jämförelse att göra då parametrarna 
skiljer sig åt. I denna studie mäts kvalitén på informationen i form av en fyrgradig-
skala mot om deltagaren har accepterat utbyte eller inte.  
 
Att mäta om information påverkar deltagaren att acceptera generika eller inte är 
svårt, då det enbart inte är information som påverkar valet, det finns flera faktorer 
som påverkar användandet av generika. Exempel på sådana faktorer är 
tillgängligheten av läkemedlet, förpackningens utseende, tablettens utseende, 
namnbyte. Några av dessa faktorer nämns i Olsson och Sporrongs studie (4).  
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Viktiga faktorer 
 
 
För att ta reda på vilka viktiga faktorer som påverkade valet av receptförskrivna 
läkemedel ställdes frågan ”Vilken faktor anser du är viktigast för att få behålla ditt 
förskrivna läkemedel?”. Frågan hade 7 fasta svarsalternativ och ett alternativ som 
benämndes ”annat” där deltagaren kunde skriva ett eget förslag på vad de ansåg var 
viktigast. Tillgängligheten av läkemedlet, biverkningar och annat var de tre 
viktigaste faktorerna i denna studie. På ”annat” hade deltagarna bland annat skrivit 
att det inte har någon betydelse, bara det har samma substans och samma effekt och 
att medicinerna fungerar som de ska. Av de 77 deltagare var det 24 som ansåg att 
annat var den viktigaste faktorn, vilket var den faktorn som flest deltagare hade valt. 
22 deltagare hade valt biverkningar som den viktigaste faktorn. Tillgängligheten av 
läkemedlet hade 14 deltagare valt. Tillverkare och delbarhet var de två faktorer som 
färre deltagare hade valt, endast 3 deltagare i respektive faktor.  
 
I en finsk studie av Heikkilä et al, var syftet att undersöka vilka faktorer som 
påverkade valet av receptbelagda läkemedel (19). 1844 enkäter ingick i studien. Den 
faktor som flest deltagare hade valt var priset (72 %), därefter kännedom (56 %) och 
sedan tillgängligheten (42 %). Enligt forskarna var dessa tre faktorer de viktigaste. 
Övriga faktorer som nämndes i studien var bland annat utseende (färg/form) på 
tabletten, delbarhet. Dessa faktorer var inte lika viktiga vid valet av receptbelagda 
läkemedel (19). En Amerikans studie undersökte faktorer som påverkar 
inköpsmönster av receptfria läkemedel bland konsumenter. I studien användes en 
enkät med 20 frågor. Totalt besvarades 183 av 200 enkäter, dock ingick 160 enkäter i 
studien då 23 enkäter exkluderades. Detta på grund av att de var ofullständiga. I 
studien analyserades 14 av 15 faktorer. Forskarna fann att faktorn ingen betydelse 
var mest vald bland deltagarna. Dock var priset den faktor som i högsta grad 
påverkade deltagarna vid valet av receptfria läkemedel (28).  
 
Vid en jämförelse mellan den finska studien, den amerikanska studien och min studie 
förekom båda lika och olika fasta svarsalternativ att välja på, till exempel i min 
studie fanns inget alternativ med pris. Vilket fanns i den finska och den amerikanska 
studien. Detta kan ha bidraget till olika svar i studierna. Däremot ansåg deltagarna 
båda i min studie och i den finska studien att tillgängligheten var en viktig faktor. I 
den amerikanska studien fann forskarna att faktorn ”ingen betydelse” var vanligt 
bland deltagarna. I min studie var ”annat” den vanligaste faktorn, där deltagarna hade 
skrivit ett eget alternativ. Exempel på ”annat” som var vanligt förekommande var att 
det inte spelar någon roll, det har ingen betydelse och att medicinerna fungerar som 
de ska.  
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Priskänslighet 
 
 
Det var 132 receptposter som hämtades ut av 77 deltagare. Det utfördes byten på 92 
receptposter och 40 receptposter byttes inte ut.  
 
I slutet av enkäten fyllde farmaceuten i vilket/vilka läkemedel som deltagaren 
hämtade ut. Därefter fick deltagaren besvara en fråga som var kopplad till 
läkemedlen. Frågan var hur mycket han/hon var villig att betala i merkostnad för att 
behålla sitt receptförskrivna läkemedel, svaret angavs i kronor. Resultatet visar att 
deltagarna kunde tänka sig betala en merkostnad för 65 av 132 receptposter. 33 av de 
65 receptposterna var läkemedel som hade blivit utbytta och som deltagarna kunde 
tänka sig att betala en merkostnad för. Receptposterna involverade 14 ATC-koder. 
Där den högsta merkostnaden sågs i ATC-kod N05 (neuroleptika, lugnande medel 
och sömnmedel) där en deltagare kunde tänka sig att betala 150 kronor i merkostnad. 
Den lägsta merkostnaden för dessa 33 receptposter var 5 kronor och sågs bland annat 
i ATC-kod B03 (medel vid anemier). Den ATC-kod som involverade flest 
receptposter var A02 (medel vid syrarelaterade symtom). Där deltagarna kunde tänka 
sig att betala en merkostnad mellan 5 till 50 kronor.  
 
32 av de 65 receptposterna var läkemedel som inte hade blivit utbytta. Dessa 
receptposter var från 15 olika ATC-koder. Där den högsta merkostnaden var 150 
kronor i ATC-kod G03 (könshormoner). Den lägsta merkostnaden sågs bland annat i 
ATC-kod S01 (medel vid ögonsjukdomar). Där en deltagare kunde tänka sig att 
betala 5 kronor extra. Flest receptposter sågs i ATC-kod N02 (analgetika). Det var 
även i den ATC-kod som flest deltagare kunde tänka sig att betala en merkostnad. 
Merkostnaden för analgetika var mellan 5 till 50 kronor. Detta kan bero på att 
merkostnaden inte var så stor mellan det receptförskrivna läkemedlet och generika 
läkemedlet, vilket medför att fler kan tänka sig att betala en extra summa. 
 
Inga bra studier har hittats för att kunna jämföra resultatet. Däremot skriver Granlund 
en rapport om prissänkningar på läkemedel (29). Enligt Granlund har konsumenterna 
blivit mer priskänsliga på grund av att de har blivit mer medvetna om de billigare 
läkemedelsalternativen. Detta på grund av den nya reformen då farmaceuten enligt 
lag ska informera kunden om utbytet (29).  
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Vad betyder resultatet för kunden och farmaceuten? 
 
 
Enligt lag ska farmaceuten upplysa när utbyte till likvärdigt läkemedel sker. I 
Sverige har generisk substitution funnits i 13 år. Många vet vad det innebär och 
behöver inte lika mycket information som andra. Att upprepa informationen om 
generisk substitution till kunder som redan vet vad det innebär är inte alltid önskvärt 
hos kunden. Det tar även mycket av kundens och farmaceutens tid. Detta är en 
utmaning för farmaceuten. Hur mycket information som ska sägas för att uppnå 
kriterierna för lagen utan att kunden blir irriterad. Dock är det viktigt att kunden vet 
vad han/hon får för mediciner och hur de används. Bland annat för att minska risken 
för felmedicineringar. I denna studie kunde deltagarna tänka sig att betala en 
merkostnad för nästan hälften av alla receptposter. Merkostnaden de kunde tänka sig 
var mellan 5-150 kronor. Att införa en bagatellgräns på 10 kronor skulle kunna 
minska felmedicineringar och farmaceutens tid. Detta innebär att om prisskillnaden 
är upp till 10 kronor mellan det receptförskrivna läkemedlet och generika läkemedlet, 
får kunden det läkemedel som står på receptet. Dock skulle detta öka 
läkemedelskostnaden för landstingen. Däremot skulle kostnaden för konsekvenser av 
felmedicineringar minska och tiden för farmaceuten att informera om utbyte. 
 

SLUTSATS  
 
 
Studiens syfte var att undersöka problem och möjligheter som förekommer vid 
generisk substitution på apotek. Med avseende på frågeställningen följer en kort 
sammanfattning av studiens resultat.  
 
 

- Hur kan kvalitén på informationen om generisk substitution från  
förskrivare/apotekspersonal påverka användandet av generika? 

 
Studien visar att de flesta av deltagarna hade fått mycket bra information om 
generisk substitution. Däremot kan studien inte påvisa om kvalitén på informationen 
påverkar användandet av generika.  

 
 

- Vilka faktorer är viktiga vid valet av receptförskrivna läkemedel? 
 
De tre viktigaste faktorerna bland deltagarna var tillgängligheten av läkemedlet, 
biverkningar och ”annat”. ”Annat” var ett svarsalternativ där deltagaren själv fick 
skriva ett förslag. Förslag som förekom var bland annat att det inte spelar någon roll, 
att det inte har någon betydelse, bara det har samma substans och samma effekt och 
att medicinerna fungerar som de ska.  
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- Hur mycket är kunden villig att betala för att behålla sitt receptförskrivna 
läkemedel?   

 
Deltagarna kunde tänka sig att betala en merkostnad för 65 av 132 receptposter. 
Merkostnaden var mellan 5-150 kronor beroende på vilket läkemedel som skulle 
bytas ut. Medelvärdet av summan var 33 kronor och standardavvikelsen var 35 
kronor.  
 
Materialet i denna studie är litet för att säkerställa resultatet och kan inte jämföras 
med större studier. Detta beror på att tiden inte har varit tillräcklig för att göra en stor 
studie. Däremot ger studien en indikation på hur verkligheten ser ut. 
Utifrån min studie kan det vara intressant med vidare forskning inom på vilket sätt 
farmaceuter och förskrivare informerar patienten om utbyte. Det kan även vara 
intressant att undersöka varför patienter väljer att betala en merkostnad för vissa 
läkemedel. 
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       Bilaga: Brev till farmaceuterna 
 
 
 
Hej!  
 
Jag heter Lisa Salminen och studerar på farmaceutprogrammet vid Linnéuniversitet. 
I mitt examensarbete ingår en enkätundersökning. Syftet med enkäten är att 
undersöka vad kunden är villig att betala för att få behålla sitt receptförskrivna 
läkemedel. Samt om information från förskrivare och/eller apotekspersonal kan 
påverka användandet av generika. Enkäten består av sju frågor. Där de fyra första är 
bakgrundsfrågor och resterande frågor handlar om information och kännedom om 
generisk substitution. Dessa frågor får kunden fylla i själv. 
 
Sista bladet i enkäten handlar om vilka läkemedel kunden hämtar ut som ingår i 
utbytesgruppen. Det är nu jag behöver er hjälp, med att identifiera kunden, fråga om 
deltagande och fylla i dem läkemedel kunden hämtar som ingår i utbytesgruppen.  
 
Kriterier för att få delta är att kunden är 18 år eller äldre, hämtar läkemedel till sig 
själv och att läkemedlen ingår i en utbytesgrupp. Kunder som uppfyller kriterierna 
ska få frågan att delta. 
 
För de som vill delta, fyller ni i sista bladet och hänvisar dem till mig. Det kommer 
att finnas en bortfallslista där ni sätter ett sträck för varje person som inte vill delta. 
Jag kommer att finnas på plats under hela tiden då enkätundersökningen pågår för att 
svara på frågor och samla in enkäten.  
 
Denna enkätundersökning skulle inte kunna göras utan er hjälp och jag är väldigt 
tacksam för ert deltagande.  
 
Om ni har några frågor så kan ni nå mig på xxxxxxx@student.lnu.se  
 
Med vänliga hälsningar  
Lisa 
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Bilaga: Enkät 

 
 
 

Undersökning 
 

Priskänslighet för byte till generiska läkemedel 
 
 
Hej, jag heter Lisa Salminen och studerar på farmaceutprogrammet i Kalmar.  
 
I mitt examensarbete vill jag titta på de problem/möjligheter som skapas genom att 
man på apotek byter ut receptförskrivna läkemedel till billigare utbytbara varianter.  
 
En del kunder tycker att det är viktigt att man av olika anledningar får behålla det 
läkemedel man är van vid.  Jag vill fråga hur viktigt det är för Dig att just Du få 
behålla Ditt förskrivna läkemedel, och inte få det utbytt. Man kan få behålla det 
läkemedel som finns förskrivet på receptet om man betalar en merkostnad (som inte 
inkluderas i högkostnadsskyddet).  
 
Hur många kronor är Du villig att betala i merkostnad för att få behålla Ditt/Dina 
utbytbara läkemedel som Du fått ordinerade?  
 
 
Det är frivilligt att delta i denna undersökning.  Resultaten behandlas konfidentiellt 
och svaren kommer inte att kunna kopplas till en enskild person.  

 
 

Tack på förhand! 
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         Bilaga: Enkät 
 
Till kunden 
 
 
1. Jag är…   
  
☐ Kvinna  
☐ Man   

 

2. Utbildning?  

☐ Högst grundskole-utbildning  

☐  Högst gymnasial-utbildning  

☐  Högst universitet/högskole-utbildning 

 

 
3. Ange ditt födelseår 

 

…………………………. 

 

 

4. Har du eller har du haft frikort under det senaste året? 

☐ Ja 

☐ Nej 
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         Bilaga: Enkät 

 

5. Varifrån har du fått information om att ditt receptbelagda läkemedel kan 

bytas ut på apoteket? 

☐ Förskrivare (läkare/tandläkare) 

☐ Apotekspersonal   

☐ Vet ej 

Om du svarat vet ej på frågan, gå vidare till fråga 7.  

 

6. Hur har informationen från förskrivaren och/eller apotekspersonalen varit? 

   1  2 3 4 
Mycket dålig  ☐ ☐ ☐ ☐  Mycket bra  
 
 

7. Vilken faktor anser du är viktigast för att få behålla ditt förskrivna 

läkemedel 

☐ Utseendet på förpackningen 

☐ Läkemedlets utseende (till exempel färg, form och storlek)  

☐ Delbarhet 

☐ Tillgängligheten av läkemedlet  

☐ Biverkningar   

☐ Tillverkare 

☐ Annat……………………………………… 
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         Bilaga: Enkät 

 

Till farmaceuten  

Här anger du som expedierar, vilket/vilka läkemedel som kunden önskar få 
expedierade och som ingår i en utbytesgrupp. Kunden tillfrågas av student efter 
expeditionen om villighet att betala merkostnad.  

	  

	  
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Namn%på%läkemedet%på%receptet Bytt Ej%bytt

Så%här%mkt%är%Jag%villig%att%
betala%i%merkostnad%för%att%
få%behålla%det%läkemedel%

som%är%förskrive%på%
receptet.%(Kr)

1
2
3
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