
 

 

Skillnader mellan 
originalläkemedel och generika 
med avseende på effekt  

Pia Hansson 

  

 
 
  
Examensarbete i farmaci 15 hp 

Receptarieprogrammet 180 hp eller Apotekarprogrammet 300 hp 

Rapporten godkänd: VT 2015 

Handledare (eller flera handledare): Anna-Katarina Öjefors-Stark 

 Examinator: Ulrika Pettersson Kymmer



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Sammanfattning 

Inledning 
Forskning för att få fram nya läkemedel är kostsamt och läkemedelsföretaget som tagit 
fram ett nytt läkemedel har ensamrätt på sin substans i cirka 10 år. Då patentet gått ut 
får andra läkemedelsföretag tillverka kopior av originalet, så kallade generika. 
Originalläkemedel och generika ska vara likvärdiga och bestå av samma aktiva 
substans, däremot kan tillsatsämnena variera. På apoteken görs ofta generiska utbyten 
vilket för många kunder upplevs som oroande bland annat när det finns tveksamhet om 
original och generika har samma effekt. För att undersöka om original och generika är 
likvärdiga har Läkemedelsverket undersökt bioekvivalensen hos 629 läkemedel där 
undersökningen visade små skillnader mellan de olika läkemedlen.  
 
Syfte 
Syftet med undersökningen är att ta reda på om det finns skillnader mellan 
originalläkemedel och generika när det gäller läkemedlens effekter.  
 
Metod 
Undersökningen är en litteraturstudie med information hämtad mellan mars och april 
2015 från databasen PubMed. Träffarna sorterades genom att abstract lästes och 
därefter artikeln i sin helhet om innehållet matchade undersökningens frågeställningar. 
Även källor på Internet som exempelvis Läkemedelsverket har använts. 
 
Resultat 
De läkemedel som undersökts är alendronat, karbamazepin, atorvastatin, simvastatin, 
bisoprolol, metoprolol, klopidogrel, ibuprofen, omeprazol och warfarin. 
Undersökningen visade inget entydigt resultat. För alla läkemedel utom några generika 
av omeprazol och karbamazepin samt för den undersöka generikan av alendronat 
visades inga större skillnader. Vid undersökningen av omeprazol framkom att några 
generika höjde pH-värdet mindre i magsäcken nattetid än original. Karbamazepin 
uppvisade högre plasmakoncentration för någon av de testade generika än för original. 
Alendronat visar skillnad mellan original och generika under vecka fyra av försöket.  
 
Diskussion 
För att ett läkemedel som omeprazol ska fungera krävs att dess formulering är väl 
anpassad i detta fall en dragering som gör läkemedlet resistent mot låga pH-värden. 
Utan denna dragering inaktiveras läkemedlet vilket kan vara orsaken till att skillnader 
visats mellan olika generika. För karbamazepin visades viss skillnad i bioekvivalens, 
dessa läkemedel är inte heller godkända för utbyten på apotek. Människor är olika och 
kan ha varierande pH-värde i magsäck och tarm samt skillnad i upptag av läkemedel. 
Det gör att en liten skillnad mellan två läkemedel kan upplevas hos vissa men inte hos 
alla. Tablettformuleringen är viktig för likvärdighet mellan original och generika. De 
flesta läkemedel visar god likvärdighet men ändå behöver det finnas förståelse hos 
förskrivare och farmaceuter för att skillnader kan upplevas av patienter. 
 
Slutsats 
De flesta läkemedel som ingått i denna undersökning visar bioekvivalens mellan 
original och generika men undantag finns. Att skillnader kan finnas och kan upplevas 
av patienter behöver tas på allvar av förskrivare och farmaceuter. Patienter bör dock 
inte känna oro vid det generiska utbytet. 
 
 
Nyckelord: generika, biotillgänglighet, originalläkemedel, skillnader, effekt 
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Förkortningsordlista 

AUC = area under plasmakoncentrationstidskurvan 
 
Cmax = maximal plasmakoncentration 
 
CTX = carboxy terminal telpoeotide 
 
HPLC = high pressure liquid chromatography  
 
INR = international normalized ratio 
 
PCI = percutaneous coronary intervention 
 
PIMP = procollagen typ I N-terminal propeptide 
 
TI = terapeutiskt index 
 
TLV = Tandvårds och läkemedelsförmånsverket 
 
tmax = tid till maximal plasmakoncentration 
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Introduktion 

Nya läkemedel och generika 
Forskning för att hitta nya läkemedel pågår ständigt och tar ofta lång tid från idé till 
färdigt läkemedel som kan komma patienter till del. De företag som tagit fram ett nytt 
läkemedel har ensamrätt, patent på sin substans i cirka tio år. Därefter har andra 
läkemedelsföretag möjlighet att börja tillverkar kopior så kallade generika av 
originalläkemedlet [1]. Eftersom de företag som tillverkar generika inte behöver lägga 
stora ekonomiska belopp på kliniska försök och marknadsföring kan generika säljas till 
ett lägre pris än vad originalläkemedlet kan göras [2]. Då generika ska börja tillverkas 
och säljas behöver företaget visa dokumentation som både visar farmaceutisk och 
kemisk information som styrker att generikan är tillräckligt lik originalet. Det är 
nödvändigt för att få generikan godkänd utifrån de data som finns dokumenterad om 
originalläkemedlet. Att de är tillräckligt lika vad det gäller bland annat effekt förutsätts 
då liknande plasmanivåer kan uppvisas [1]. Däremot behöver företaget som tillverkar 
generika inte göra nya undersökningar som visar effekt- och säkerhets data [3]. Ibland 
kan man se att det finns skillnader mellan original och generika då det gäller vad som 
står i respektive produktresuméer samt vilken indikation som läkemedlet avser. Det 
kommer sig av att olika länder kan vara inblandade  i godkännandet av ett generika och 
att produktresumén då blir en kombination från de olika länderna [1]. 
 
Tandvårds och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beräknat att varje år sparas åtta 
miljarder kronor på generiska utbyten. Det är möjligt då läkemedelsföretagen som 
tillverkar generika bjuder under varandra för att erbjuda lägst pris. Av den svenska 
marknaden uppgår genierika till 15 % av marknadsvärdet samt utgör även 49 % i volym 
[4].  
 
Originalläkemedel och generika är medicinskt likvärdiga, de innehåller samma aktiva 
substans och i samma mängd. Däremot kan generika se annorlunda ut än 
originalläkemedlet samt att generika kan innehålla andra tillsatser. Namnet för 
generika är också annorlunda än för originalläkemedlet, ofta heter läkemedlet  
substansnamnet efterföljt av namnet på det företag som är tillverkare [5]. Från första 
oktober 2002 infördes det generiska bytet på apoteken och Socialstyrelsen har 
undersökt hur 700 kunder på 20 slumpvis utvalda apotek uppfattat det generiska 
utbytet. Man fann där att en tredjedel av kunderna inte hade några medicinska 
problem av ett generiskt utbyte, en tredjedel kände oro vid utbytet och en tredjedel 
kände sig förvirrade av att det nu blev olika namn på recepten och 
läkemedelsförpackningarna. 7% uppgav att de tagit fel läkemedel på grund av utbytet, 
ofta var det dubbelmedicinering som skett men även att man helt avstått från att ta sina 
läkemedel. 16% ansåg att generikan inte hade samma effekt som originalet. Däremot 
fanns det ingen som ansåg att generikan givit bättre effekt än originalläkemedlet. När 
det gäller biverkningar upplevdes att nya och värre biverkningar uppvisats vid 
användning av generika [6]. 
 
 
Läkemedelsverkets undersökning 
För att kunna jämföra hur lika generika och originalläkemedel är har Läkemedelsverket 
genomfört en studie där man med hjälp av bioekvivalens undersökt skillnaden. 
Bioekvivalens visar plasmakoncentrationen hos olika läkemedel och gör det möjligt att 
kunna jämföra dessa. De läkemedel som här undersökts hade snabb frisättning som 
tabletter, munsönderfallande tabletter, kapslar och orala lösningar och hade godkänts 
som generika i Sverige mellan åren 2010-2012. 629 olika läkemedel ingick i studien och 
försökspersonerna varierade i antal mellan 15-193 stycken. Provtagning gjordes och 
plasmakoncentrationer av aktiv substans har mätts över tid.  
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Man har då fått fram area under plasmakoncentrationstidskurvan (AUC), maximal 
plasmakoncentration (Cmax) och tid till maximal plasmakoncentration (tmax), se figur 1 
[3].  
 
 

 
Figur 1: Visar en plasmakoncentrationstidskuva för läkemedel med Cmax och tmax 
markerade. Figuren visar omarbetad information från Information från 
Läkemedelsverket [3]. 
 
 
I det här fallet har man för att utvärdera om bioekvivalens råder använt sig av 
medelvärdeskvoten AUC generika/AUCoriginal och motsvarande för Cmax. Som 
konfidensintervall är 90% satt och man anser att bioekvivalens råder om 
medelvärdeskvoterna hamnar inom dessa det vill säga 80 – 125% (0.8-1.25) se figur 2. 
 

 
 
Figur 2: För att bioekvivalens ska gälla krävs att medelvärdeskvoten för exempelvis 
AUC hamnar inom acceptansintervallet 0.8-1.25. Omarbetat diagram från Information 
från Läkemedelsverket [3]. 
 
 
Läkemedel med smalt terapeutiskt index (TI) har också ett smalare intervall, 90-111%. I 
undersökningen fann man att för AUC-kvoten var skillnaden < 10% för 96,4% och Cmax-
kvoten var skillnaden< 10% för 91,1% av de testade läkemedlen vilket visar på små 
skillnader mellan generika och originalläkemedel [3]. 
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Läkemedel som undersökts 
I den här undersökningen har skillnaden mellan original och generika för ett antal olika 
läkemedel undersökts. De läkemedel som behandlats visas i tabell 1 och har valts 
utifrån vilka sjukdomstillstånd som är vanligt förekommande i befolkningen. 
Läkemedel som karbamazepin och warfarin har smalt TI. De innebär att 
plasmakoncentrationen hos den behandlade patienten behöver ligga inom ett smalare 
intervall för att ha önskvärd effekt, det i jämförelse med övriga läkemedel i denna 
undersökning. I det området ligger minimum och maximum koncentrationerna nära 
varandra och hamnar plasmakoncentrationen utanför kan effekten av läkemedlet utebli 
eller biverkningar uppkomma [1]. 
 
 
Tabell 1: Visar sammanställning av de läkemedel som ingår i studien vid jämförelse 
mellan generika och original. Information hämtad från Fass [9] 
Läkemedel/aktiv 
substans 

Typ av läkemedel/mekanism Används vid 

Alendronat 
/Alendronsyra 

Bisfosfonat Osteoporos 

Atorvastatin  HMG-CoA-reduktashämmare Hyperkolesterolemi 

Bisoprolol Betablockerare Hypertoni 
Karbamazepin  Excitabilitetsminskning och  

synaptisk blockering 
Epilepsi 

Clopidogrel Trombocytaggregationshämmande Trombosrisk 

Ibuprofen Icke-steroida antiinflammatoriska 
medel NSAID 

Smärta, värk och feber 

Metoprolol Betablockerare Hypertoni 

Omeprazol  Protonpumpshämmare Duodenalsår och 
ventrikelsår, reflux, 
förebyggande vid 
NSAID behandling 

Simvastatin HMG-CoA-reduktashämmare Hyperkolesterolemi 

Warfarin Antikoagulantia, blockerar 
reduktion av vitamin K 

Förebyggande av 
trombos 

 
Omeprazol fungerar som en prodrog genom att den i kroppen omvandlas till 
sulfenamid vilket är den form då den är aktiv och kan binda till H+/K+ATPas-enzym 
som är själva protonpumparna i magsäcken. Genom att den binder på detta sätt 
hindras produktionen av magsyra. Den aktiva formen av omeprazol är instabil vid pH 
<6,5, för att skyddas från lågt pH-värde vid passage av magsäcken är läkemedlet 
utformat som granulat i kapslar där granulatkornen är som små 
enterotabletter/mikrodragéer. Det är nödvändigt för att skydda läkemedlet som annars 
inaktiveras av syran i magsäcken. Då det kan finnas skillnad i granulatets dragering kan 
det påverka läkemedelseffekten [7]. 
Klopidogrel är ett läkemedel som används till patienter som drabbats av 
kranskärlssjukdom och efter genomgången ballongvidgningsoperation även kallad 
percutaneous coronary intervention (PCI). Genom att behandla patienter som 
genomgått PCI med klopidogrel har man sett minskad dödlighet i ischemisk sjukdom 
och trombos. Klopidogrel finns i olika saltformer vilka styr läkemedlets absorption, 
distribution och elimination i kroppen samt hur effektivt och säkert läkemedlet är. Det 
finns olika salter bundna till olika generika av klopidogrel, bland annat hydrogensulfat, 
besylat, hydroklorid och resinat. Originalet av klopidogrel heter Plavix och innehåller 
saltformen hydrogensulfat[8]. 
Alendronat finns i olika generiska varianter och originalet heter Fosamax. Detta 
läkemedel tas en gång per vecka vid behandling av osteoporos och fungerar genom att 
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hämma osteoklasternas benresorption och på så sätt kan bentätheten hos patienterna 
ökas.  
En annan vanligt förekommande läkemedelsgrupp är betablockerare som används för 
behandling av högt blodtryck och andra hjärtbesvär. Läkemedel av denna typ har hög 
förstapassagemetabolism vilket gör att bara cirka 50% når det systemiska kretsloppet 
och ger en maximal plasmanivå efter 1.5-2 timmar.  
Statinerna atorvastatin och simvastatin har till uppgift att sänka förhöjda kolesterolvärden  
och fungerar genom att hämma HMG-CoA-reduktas vilket används i levern för syntes av 
kolesterol. Ett läkemedel som används vid smärta, feber och inflammation är ibuprofen 
som är av typen NSAID. Ibuprofen fungerar då läkemedlet hämmar syntesen av 
prostaglandiner som är aktiva vid exempelvis inflammationer.  
Warfarin används som antikoagulantia och fungerar genom att hindra vitamin K som är 
nödvändigt för att syntesen av olika koagulationsfaktorer ska kunna tillverkas.  
Vid epilepsi är karbamazepin ett alternativt läkemedel. Mekanismen för hur karbamazepin 
fungerar är ännu till stor del okänd. En trolig förklaring till läkemedlets effekt är att det ger 
en excitabilitetsminskning genom att synapser blockeras och på det sättet undviks 
krampanfall [9]. 
 
Utbyten mellan original och olika generika är vanligt förekommande på apoteken och 
många kunder känner tveksamhet inför detta. Därför har det här arbetet inriktat sig på 
att undersöka om det finns skillnader mellan generika och originalläkemedel för ovan 
nämnda substanser. 
 
 

Syfte 

Syftet med undersökningen är att ta reda på om det finns skillnader mellan 
originalläkemedel och generika när det gäller läkemedlens effekter.  
 
De frågeställningar som ställts är: 
 
Finns det några skillnader mellan generika och originalläkemedel trots att de är 
godkända för utbyte på apotek? 
 
Behöver kunder på apoteket oroa sig för sina utbyten av läkemedel vad det gäller dess 
effekt? 
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Metod 

Undersökningen är en litteraturstudie där information hämtats från i första hand 
databasen PubMed med sökord enligt beskrivningen i tabell 2. De träffar som givits vid 
sökningen har sorterats utifrån att respektive artikels abstract lästs och urval gjorts 
utifrån om innehållet passade mot undersökningens frågeställning. Artiklar som visade 
sig vara intressanta lästes sedan i sin helhet och fick ligga till grund för 
undersökningen. Sökningen har ägt rum mellan mars och april månad 2015. 
Inklusionskriterier för sökningarna har varit kliniska studier som behandlar generika 
och effekt i jämförelse med originalläkemedel. Från Internet har även information 
inhämtats från sidor knutna till tillförlitliga källor som exempelvis Läkemedelsverket.  
 
Tabell 2: Sammanställning av sökresultat från PubMed, referens märkt (*) är endast 
upptagen i introduktionen. 
Datum Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Valda 
referenser 

150328 (“Drugs, 
Generic”[Mesh]) 
effect omeprazole  

Clinical Trial 2 [10] 

150328 (“Drugs, 
Generic”[Mesh]) 
effect 

Clinical Trial 33 [14], [16], [19] 

150328 ("Drugs, 
Generic"[Mesh]) 
AND 
"Anticonvulsants" 
[Pharmacological 
Action] side effects 

Humans, 
Clinical Trial 

9 [13] 

150329 ("Therapeutic 
Equivalency"[Mesh]) 
AND "Drugs, 
Generic"[Mesh] 
original 

Humans, 
Clinical Trial 

16 [15], [17] 

150401 ("Drugs, 
Generic"[Mesh]) 
AND “Drug 
Substitution” [Mesh] 

Humans, 
Clinical Trial 

10 [22] 

150403 ("Drugs, 
Generic"[Mesh]) 
AND "Therapeutic 
Equivalency"[Mesh] 
brand 

Humans, 
Clinical Trial 

18 [11], [18] 

150403 ("Drugs, 
Generic"[Mesh]) 
AND "Therapeutic 
Equivalency"[Mesh] 
effect 

Humans, 
Clinical Trial 

9 [8]* 

150411 "Drugs, 
Generic"[Mesh] 
warfarin 

Humans, 
Clinical Trial 

4 [12] 

150411 Generic omeprazole Humans, 
Clinical Trial 

15 [7]* 

150427 "Drugs, 
Generic"[Mesh] 
beta-Antagonists 

Humans, 
Clinical Trial 

6 [20], [21] 
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Resultat 

Omeprazol 
Shimatani et. al [10] har i sin randomiserade studie från Japan undersökt den 
syrahämmande effekten hos original och omeprazolgenerika. I studien ingick 17 friska 
försökspersoner vilka inte var bärare av Helicobacter pylori bakterier. Varje dag under 
försöksperioden tog försökspersonerna 10 mg omeprazol. På bestämda tider åt 
försökspersonerna standardiserade måltider och fick fri tillgång på vatten att dricka. 
Man mätte pH under 24 timmar i försökspersonernas magsäckar samt efter en veckas 
behandling det vill säga dag 7. Efter en vecka följde två veckors wash-out innan nästa 
försöksvecka inleddes. Detta upprepades för tre olika generika, Omeprazole Towa, 
Ovulanze, Omerap samt för originalet Omeprazon samt placebo. 
 
Undersökningen visade att pH över fyra i magsäcken visades signifikant hos alla sorter 
av omeprazol i jämförelse med placebo. För generikan Omperazole Towa och Ovulanze 
kunde också en signifikant större spridning av pH-värden över dygnet i jämförelse med 
originalläkemedlet visas. Då pH mättes under natten framkom att värdet ökade till fyra 
för originalet Omeprazon samt för generikan Ovulanze. Däremot nådde pH-värdet tre 
för de övriga generika [10]. 
 
Även i artikeln av Farinha et. al [7] har man undersökt skillnaden i bioekvivalens 
mellan två olika typer av omeprazolkapslar. Undersökningen genomfördes i detta fall 
på 24 friska försökspersoner där undersökningen var randomiserad, cross over i två 
perioder där en enkel dos om 20 mg av läkemedlet Proton eller Losec gavs. Ena 
gruppen började med det ena läkemedlet och bytte sedan till det andra efter sju dagars 
wash-out. Blodprov togs från försökspersonerna med start 0,33 h efter 
läkemedelsintaget och sedan efter 0.66, 1.0, 1.5 h och därefter med ökande intervall 
upp till 10 h efter försöksstarten. Det man såg i studien var att ingen skillnad fanns i 
bioekvivalens mellan dessa två typer av omeprazol och deras drageringar ansågs därför 
likvärdiga [7].    
 
Det finns alltså olika resultat mellan dessa två studier. För vissa varianter av Omeprazol 
finns ingen skillnad men för vissa kan man se att effekten varierar. 
 
 
 
Warfarin 
I en kanadensisk studie genomförde Pereira et. al [11] en dubbelblind crossover studie 
där forskargruppen undersökte generiskt warfarin med coumadin (Waran). De ville 
med studien se om det är säkert att göra utbyten mellan olika generika av warfarin. 
Undersökningen pågick i totalt 30 veckor där försökspersonerna i 15 veckor tog 
warfarin och i 15 veckor tog coumadin. Mätning av international normalized ratio 
(INR) mättes två gånger under respektive period. I studien ingick sju patienter vilka 
behandlats med warfarin för trombos sedan tidigare [11]. INR-värdet är ett 
koagulationstest med ett normalvärde på 1.0. Patienter som drabbats av exempelvis 
venös trombos eller förmaksflimmer har med waranbehandling ett målvärde för INR 
på 2.5 ± 0.5 [9]. 
Genom att man studerade medelvärden för INR hos försökspersonerna kunde man se 
att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan generikan warfarin och 
coumadin[11]. 
 
Lee et. al [12] har studerat effekt och tolerans hos warfarin då försökspersoner byter 
från samma dos original warfarin till samma dos av generiskt warfarin. 
Försökspersonerna hade ett INR-värde mellan 1,7-3,0. Studien var delad i tre delar där  
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varje del omfattade 28 dagar. Försökspersonerna var 45 stycken och randomiserades i 
två grupper där den ena gruppen fick börja med att ta generiskt warfarin i en period 
följt av två perioder med original warfarin. Grupp två började med en period original 
warfarin och därefter två perioder med generika. Blodprovtagning genomfördes under 
period ett på dag 7, 14 och 28. Protrombin time och INR mättes. Provtagningen 
upprepades för period två och i period tre mättes det dag 14 och 28.  
Resultatet av undersökningen visade att man inte såg någon skillnad  i INR-värden 
(2.28 och 2.27). Konfidensintervallet 90% användes och förhållandet mellan 
medelvärdena för de två läkemedlens mätvärden bestämdes till 96.4-104.9 % vilket 
hamnade inom acceptansområdet 80-120% som krävs för bioekvivalens [12]. 
 
I dessa två studier fann man ingen skillnad mellan generika och original för warfarin. 
 
 
Karbamazepin 
Ollong et. al [13] har i en holländsk studie undersökt fyra olika läkemedel innehållande 
karbamazepin vilket används i huvudsak för behandling av epilepsi. Forskargruppen 
har bland annat tittat på absorptionshastigheten och biotillgängligheten hos 
läkemedlen. Studien utgick från originalet Tegretol (här kallad produkt D) och tre olika 
generika, Carbamazepine Pharmacheme (produkt A), Carbamazepine Centrafarm 
(produkt B) och Pharbita (produkt C) alla med styrkan 200 mg. 18 friska 
försökspersoner i åldrarna 20-38 år utan tidigare medicinering deltog i studien som var 
av fyrvägs randomiserad cross over design. Varje försöksomgång följdes av en två 
veckor lång wash-out period. Inför försöken var försökspersonerna fastande över 
natten och på morgonen fick de ta två tabletter med styrkan 200 mg. 
Blodprovtagningen startade 0,5 h efter läkemedelsintaget och upprepades flertalet 
gånger till och med 96 h efter tabletterna tagits. Försökspersonerna fick under 
försökstiden äta standardiserade måltider på bestämda tider. Blodproven analyserades 
med hjälp av high pressure liquid chromatography (HPLC), beräkning av AUC, Cmax 
och tmax från de uppmäta värdena gjordes. 
 
Vid utvärderingen av resultaten visade det sig att produkt B och C var bioekvivalenta 
med produkt D som var originalet Tegretol. Dess värden hamnar inom 
acceptansområdet 80-120 % vilket gäller för bioekvivalens. Däremot är inte produkt A 
bioekvivalent med originalet. För Cmax visar ingen av generikan bioekvivalens med 
original trots ökat acceptansområde 75-135 % och 90% konfidensintervall. Generika B 
och C är däremot bioekvivalenta med varandra men inte med originalet [13]. 
 
Tabell 3: Uppmätta värden för karbamazepin i generika och original. Omarbetad 
tabell från Olling et. al [13] 
Produkt AUC0-96h (mg·h L-1) Cmax (mg· L-1) 
Generika A 198 ± 48 3.2 ± 1.0 
Generika B 253 ± 73 5.9 ± 1.6 
Generika C 253 ± 53 6.1 ± 1.6 
Original D (Tegretol)  249 ± 44 4.5 ± 0.8 
 
Ytterligare en studie där karbamazepins biotillgänglighet har undersökts mellan 
original och tre olika generika har genomförts av Meyer et. al [14]. Forskargruppen 
använde sig där av 20 friska försökspersoner i åldrarna 22-36 år vilka delades in i fyra 
grupper med fem deltagare i varje. Varje grupp började i tur och ordning med att prova 
ett läkemedel i taget för att sedan byta tills alla hade provat samtliga läkemedel som 
ingick i studien. 200 mg av läkemedlet togs efter en natts fasta och måltider intogs på 
fasta tider. Blodprovtagningen ägde rum från 0.5 h från läkemedelsintaget och med  
förutbestämda intervall upp till 169 h efter intagen dos. Det läkemedel som testades var 
originalet Geigy (produkt 1) och generikan Inwood (produkt 2), Sidmak (produkt 3) och 
Purepac (produkt 4) och AUC bestämdes utifrån tagna blodprov. 
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Undersöknigen visade att medelvärdet för karbamazepin i blodet var i det närmaste 
likartad för samtliga produkter under de mätningar som gjordes mellan 49-169 h. 
Däremot fann man en statiskt signifikant skillnad på 95 % konfidensintervall mellan 
produkterna under försökstiden 0.5 – 25 h. Figur 3 visar hur koncentrationen i plasma 
av karbamazepin uppmätt för de olika produkterna mellan 0-49 h. Man såg där en 17-
19 % högre medelplasmakoncentration för generika jämfört med originalet. 
Undersökningen visar också att originalläkemedlet absorberas långsammare än 
generika. Dock antas likvärdig steady state koncentration hos de olika läkemedlen tyda 
på att ingen skillnad i klinisk effekt borde finnas [14]. 
 

 
Figur 3: Visar omarbetad information från Meyer et. al [14] där kurva A är en 
sammanställning av plasmakoncentrationen hos generika samt kurva B visar 
originalläkemedlet. Man kan se att det finns en skillnad mellan Cmax för de olika 
läkemedlen. 
 
I dessa två undersökningar framkommer att generiskt byte för karbamazepin inte är 
självklart då båda studierna visar att det finns skillnader mellan 
läkemedelsvarianterna. 
 
 
Klopidogrel 
Oberhänsli et. al [15] har i sin studie undersökt effekten av klopidogrel för att se om 
original och generika kan antas vara likvärdiga. De läkemedel som användes var 
originalet klopidogrel bisulfate (Plavix), generikan klopidogrel hydrokloride 
(Clopidogrel Mepha), klopidogrel besylat (Clopidogrel Sandoz) och Prasugrel (Efient). 
Undersökningen var singel blind, randomiserad cross over utan wash-out mellan 
försöksperioderna. I studien ingick 60 försökspersoner med ischemisk hjärtsjukdom 
vilka genomgått PCI behandling. En kontrollgrupp utsågs också vilken bestod av 50 
vuxna friska personer, dessa provade inte läkemedlen utan användes för att validera 
trombocytaggregationstesten. Varje läkemedel testades i tio dagar där 
försökspersonerna fick ta 75 mg/dag. Därefter fick försökspersonerna byta till en ny 
variant av klopidogrel. Innan denna behandling påbörjades fick även patienterna en 
laddos klopidogrel på 600 mg. Trombocytreaktiviteten undersöktes efter sex timmar 
samt efter varje period av 10 dagar då de olika varianterna av klopidogrel tagits. 
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I studien visades att det efter tio dagar inte fanns någon signifikant skillnad mellan de 
olika varianterna av klopidogrel. Man mätte antiaggregationsenheter U och fick  
resultaten klopidogrel bisulfat (Plavix) 31 ± 25 U, generikan klopidogrel hydroklorid 
(Clopidogrel Mepha) 28 ± 23 U, klopidogrel besylat (Clopidogrel Sandoz) 28 ± 23 U 
[15]. 
 
Sambu et. al [8] har genomfört en open label, randomiserad cross over studie på 17 
friska manliga försökspersoner vilka delades in slumpvis i två grupper. Ena gruppen 
fick börja med originalet av klopidogrel, Plavix och den andra gruppen med klopidogrel 
hydroklorid. Efter åtta försöksdagar fick grupperna byta läkemedel och upprepa 
försöket. Detta med en två veckors lång wash-out period mellan. Dag ett fick alla 300 
mg av läkemedlen och dag 2-8 gavs 75 mg/dag. Blodprov togs innan dag ett och efter 1, 
2, 6 h samt dag åtta, 2-4 h efter sista dos.  
Vid denna studie såg man stor individuell variation inom de båda testgrupperna. Man 
kunde däremot inte se någon signifikant skillnad i AUC mellan grupperna varken dag 
ett eller dag åtta [8]. 
 
För Klopidogrel kunde ingen skillnad mellan generika och original visas även om 
läkemedlens saltformer skilde sig åt. 
 
 
Statiner 
Wiwanitkit et. al [16] har i en studie gjord i Thailand undersökt simvastatins sänkande 
effekt på LDL-kolesterol dels för originalet Zocor och dels för generikan Eucor. Studien 
var dubbelblind, cross over där läkemedlen provades två veckor vardera utan wash-out 
av de två försöksgrupperna. 43 försökspersoner mellan 30-70 år med 
plasmakoncentrationer av LDL-kolesterol på ≥160 mg/dl ingick. Innan försöket skulle 
de heller inte tidigare ha tagit blodfettssänkande läkemedel. Under försöksperioden 
togs blodprover var fjärde vecka och HDL-, LDL-kolesterol samt triglycerider 
undersöktes. 
 
Vid utvärderingen av testresultaten visade det sig att efter åtta veckor fanns ingen 
skillnad i LDL-kolesterol mellan de två olika grupperna. Efter 16 veckor då försöket 
avslutades kunde man inte heller finna någon skillnad mellan Zocor och Eucor, detta 
med 90% konfidensintervall [16]. 
 
I den koreanska studien av Kim et. al [17] har forskargruppen undersökt det 
blodfettssänkande läkemedlet Atorvastatin (original) med dess generika för att jämföra 
läkemedlens effekt. I studien ingick 298 personer i åldern 20-79 år där samtliga hade 
förhöjda blodfetter (>100 mg/dl) och endast livsstilsändringar inte visat sig var nog för 
att påverka värdena. Undersökningen pågick i åtta veckor, var randomiserad, open 
label och parallellgrupperad. Försökspersonerna delades in i två lika stora grupper där 
hälften fick originalläkemedel och andra hälften fick generika i dosen 20 mg/dag. 
 
Efter åtta veckor hade LDL-kolesterolet sjunkit signifikant i båda grupperna. Det gick 
heller inte att se någon signifikant skillnad mellan de båda grupperna, nedgången blev 
44.0 % och 45,4 % vardera [17]. 
 
I de två studierna om lipidsänkande läkemedel kunde ingen skillnad uppvisats mellan 
generika och original. 
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Ibuprofen 
Bramlage och Goldis [18] har i sin studie undersökt bioekvivalens hos ibuprofen 
original kallad Eudorlin extra och två jämförbara ibuprofenpreparat generikan Nurofen 
och Migränin alla av styrkan 400 mg. Man har använt sig av en cross over 
randomiserad studie där ovan nämna läkemedel ingick. I studien deltog 60 
försökspersoner i åldrarna 18-55 år och innan försöket påbörjades fick de fasta tio 
timmar. Blodprov togs med jämna mellanrum under 24 timmar efter 
läkemedelsintaget. Alla tre läkemedelen testades av samtliga försökspersoner med sju 
till tio dagars wash-out mellan försöksomgångarna. Utifrån de tagna blodproven 
beräknades AUC och Cmax. Resultatet av dessa beräkningar visade att alla tre 
ibuprofenläkemedlen hamnade inom acceptansområdet 80-125 % för bioekvivalens 
med konfidensintervallet 90 %. Däremot visades att Cmax var högre och tmax kortare hos 
originalet Eudorlin extra jämfört med de andra två generikapreparaten, se figur 4 [18]. 
 

 
Figur 4: Visar att Cmax är högre och tmax kortare för originalläkemedlet än för de 
generika av ibuprofen som undersökts i studien av Bramlage och Goldis [18]. Figurens 
visar omarbetad information från samma studie. 
 
 
Alendronat 
I artikeln av van der Bergh et. al [19] beskrivs äldres ökade risk för frakturer och att 
medicinering med alendronat är nödvändig för många. Generika har också nu börjat att 
användas och undersökningens mål var därför att jämföra effekten hos originalet 
Fosamax och generiskt Alendronat Accord. Till undersökningen som var en 
randomiserad cross over studie deltog 37 kvinnor med osteoporos och nylig fraktur. 
Studien pågick i totalt 24 veckor där de två läkemedlen testades 12 veckor vardera utan 
wash-out period emellan. Försökspersonerna fick ta en veckodos på 70 mg av det 
läkemedel som skulle testas. Vid vecka 4, 12, 16 och 24 togs blodprover. För att kunna 
se skillnaden i effekt mätte man benomsättningsmarkörer av två olika slag. En av dem 
var carboxy terminal telopeptide  (CTX). Den fungerar som collagen resorptions 
markör. Förutom den användes procollagen typ I N-terminal propeptide, PINP vilken 
visar på benbildningen. 
 
Studien visade signifikant nedgång av CTX för originalläkemedlet Fosamax vid vecka 
fyra detta i jämförelse med generikan. Däremot fanns ingen skillnad mellan de två vid 
vecka 12. För PINP fanns ingen signifikant skillnad mellan de två läkemedlen varken 
vid vecka fyra eller veckan 12. Van der Berg et. al menar att generika inte har samma 
effekt som original för patienter som just fått fraktur och då börjat med läkemedlet. De 
anser vidare att skillnaden mellan de två kan orsakas av tabletternas upplösningsprofil 
och att just denna skillnad kan ge minskad effekt för generika [19]. 
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Betablockerare 
Yuen et. al [20] har i sin malaysiska studie undersökt bioekvivalens mellan 
betablockeraren Metoprolol Raza, generika tillverkad av Pharmaceutical 
Manufacturing i Malaysia och originalet Betaloc  från Astra i Sverige. I studien ingick 12 
friska försökspersoner i åldern 22-42 år. Studiedesignen var tvåvägs cross over där sex 
försökspersoner fick börja med en tablett Metoprolol Raza 100 mg och den andra 
gruppen fick börja med Betalock 100 mg. Blodprov togs vid 0, 0.5, 1 timme och så 
vidare upp till 24 timmar efter läkemedelsintaget. Detta följdes av en vecka lång wash-
out för att sedan låta de två testgrupperna byta läkemedel och därefter upprepa 
provtagningsproceduren. Analys av proverna gjordes med hjälp av HPLC. AUC, Cmax 
och tmax bestämdes utifrån provresultaten. 
Studien visade ingen signifikant skillnad mellan generika och original för AUC och Cmax 
men däremot fanns en signifikant skillnad för tmax. Medelvärdeskvoten mellan de båda 
läkemedlen för AUC hamnar på 0.86-1.10 och för Cmax 0.89-1.12 vilket ligger inom 
acceptansområdet 0.80-1.25 som krävs för bioekvivalens [20].   
 
I en annan studie gjord av Jovanovic´ et. al [21] har betablockeraren bisoprolols 
bioekvivalens undersökts för generiskt bisoprolol och för originalet Concor. Till studien 
som var en randomiserad, open label cross over design ingick 24 försökspersoner i 
åldrarna 20-50 år. Försökspersonerna delades in i två grupper och fick en enkeldos om 
10 mg av det ena läkemedlet, blodprov togs 0, 1, 2 timmar och så vidare med bestämda 
intervall till och med 72 timmar efter läkemedelsintaget. En wash-outperiod på en 
vecka följde för att sedan upprepa försöket med det andra läkemedlet. Studien visade 
att bioekvivalens råder för de två läkemedlen eftersom medelvärdeskvoten för Cmax vid 
90% konfidensintervall var 0.81-0.97  och för AUC 0,89-1,12. Inte heller för tmax fann 
man någon statistiskt signifikant skillnad [21]. 
 
Dessa två studier visar att betablockerarna som ingick i undersökningarna var 
bioekvivalenta och därför kan betraktas som likvärdiga. 
 
Faasse et. al [22] har undersökt hur byte mellan snabbverkande betablockerare original 
och generika läkemedel påverkar blodtryck, hjärtrytm och försökspersonens  
inställning i form av oro vid utbytet. Vid försöket användes endast placebotabletter 
men dessa var märkt på olika sätt för att ge intryck av att vara olika typer av läkemedel. 
Vid studien ingick 62 försökspersoner där alla fick samma typ av tablett (märkt 
Betaprol) under första försöksveckan. Efter att en vecka av försöket gått slumpades 
försökspersonerna i tre olika grupper som under följande vecka fick antingen fortsätta 
med samma tablett som första veckan eller en ny tablett Novaprol eller generisk 
Metoprolol. Försökspersonerna fick information om att det var samma aktiva substans 
men en ny formulering. Blodtryck och hjärtfrekvens mättes 10 och 15 minuter före och 
efter intag av tabletten. Resultatet av studien visade att gruppen som inte ändrade 
läkemedel sänkte signifikant sitt systoliska blodtryck med 7.72 mmHg. Mellan de två 
andra grupperna fanns ingen signifikant skillnad i blodtryck, de visade en sänkning på 
2.75 respektive 3.26 mmHg. Hjärtfrekvensen uppvisade ingen skillnad mellan de tre 
olika grupperna. Där ingen ändring av läkemedel gjordes mellan vecka ett och två såg 
man störst minskning av oro i samband med läkemedelsintaget medan det mellan de 
andra två grupperna inte fanns någon signifikant skillnad [22]. 
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I tabell 4 visas en sammanställning av de resultat som framkommit i undersökningen. 
Här visas även det antal försökspersoner som deltagit i respektive studie vilket varierar 
mellan 7 till 298 stycken. 
 
 
Tabell 4: Visar sammanställning av de undersökta studiernas resultat och antal 
försökspersoner. 
 
Läkemedel Jämförelse original och 

generika 
Antal 
försökspersoner 

Omeprazol Skillnad uppvisad (*) [10] 17 
Omeprazol Ingen skillnad uppvisad [7] 24 
Warfarin Ingen skillnad uppvisad [11] 7 
Warfarin Ingen skillnad uppvisad [12] 45 
Karbamazepin Skillnad uppvisad(*) [13] 18 
Karbamazepin Skillnad uppvisad [14] 20 
Klopidogrel Ingen skillnad uppvisad [15] 60 
Klopidogrel Ingen skillnad uppvisad [8] 17 
Simvastatin Ingen skillnad uppvisad [16] 43 
Atorvastatin Ingen skillnad uppvisad [17] 298 
Ibuprofen Ingen skillnad uppvisad(**)[8] 60 
Alendronat Skillnad uppvisad [19] 37 
Metoprolol Ingen skillnad uppvisad [20] 12 
Bisoprolol Ingen skillnad uppvisad [21] 24 
(*) Signifikant skillnad visad hos någon av de testade läkemedlen. 
(**) Liten skillnad finns, ej av klinisk betydelse. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Denna litteraturstudie ger inget entydigt svar på om det finns klara skillnader mellan 
originalläkemedel och generika, resultatet varierar beroende på vilket läkemedel man 
tittar på. Till den här litteraturstudien har endast ett fåtal läkemedel undersökts och 
eftersom antalet studier undersökningen baseras på är begränsad finns med stor 
sannolikhet mer information att inhämta, både vad det gäller ytterligare forskning på 
området där originalläkemedel och generika jämförs men även genom att fler 
läkemedel innefattas och för dem redan befintlig forskning beskrivs. Undersökningen 
begränsas också av att den endast omfattar information från kliniska studier. Då valet 
av läkemedel som skulle ingå i undersökningen gjordes, grundade det sig i första hand 
på att försöka inkludera läkemedel som behandlar vanligt förekommande sjukdomar i 
en befolkning. Undersökningen innefattar därför läkemedel för behandling av hjärt- 
kärlsjukdomar, trombos, förhöjda blodfetter, magåkommor samt för kvinnor vanligt 
förekommande problem med urkalkning av skelettet. Även smärttillstånd som 
huvudvärk eller annan värk och feber behandlas ofta med ibuprofen vilket gjorde att 
detta läkemedel togs med. Eftersom läkemedel för behandling av epilepsi inte är 
godkända för generiskt utbyte [23] var även ett sådant läkemedel av intresse att ha med 
för att se om det fanns studier som stöder detta. 
 
För att läkemedlen ska kunna ingå i undersökningen måste det finnas lämpliga artiklar 
om just det läkemedelet som möter upp mot undersökningens syfte och 
frågeställningar vilket inte alltid är helt lätt att hitta. Det har gjort att resultatet för 
några läkemedel endast representerats av en artikel och att några läkemedelsgrupper 
exempelvis betablockerare har fått resultatet från två olika läkemedel, metoprolol och 
bisoprolol. Naturligtvis finns det många fler läkemedel att undersöka som här inte 
tagits med men även behov av fler artiklar om de redan valda läkemedlen för att säkert 
kunna dra helt tillförlitliga slutsatser av undersökningen.  
 
Sökord som använts vid urvalet av artiklar är dels läkemedelsnamnen för de substanser 
som undersökts men även läkemedelsnamn som kombinerats med ord som generika, 
original, biverkan och effekt. För att få rätt betydelse av sökordet generika som är 
centralt i denna undersökning har så kallad MeSH-sökning använts. Valen av andra 
eller fler sökord i kombination kan eventuellt ge fler och mer varierande resultat vilket 
även har kunnat påverka utfallet av denna undersökning. Vid sökningen av artiklar har 
inget filter för urval av årtal använts. 
 
Resultatdiskussion 
Som tabell 4 visar har undersökningen givit varierat resultat. Antalet försökspersoner 
som ingått i respektive studie har också varierat mellan 7-298 försökspersoner. En liten 
studie med få försökspersoner ger förstås också ett osäkrare resultat än en studie med 
många försökspersoner. Några av studierna har också skiftande resultat inom den egna 
studien. Om flera generika testats kan någon av dem visa bioekvivalens med originalet 
medan någon generika inte uppfyller kraven för detta. I studierna med karbamazepin 
har relativt få försökspersoner deltagit 18 och 20 stycken, lika så för studierna av 
omeprazol där 17 och 24 stycken. För dessa båda läkemedel har en studie vardera visat 
variation i resultat inom samma studie.  
 
För atorvastatin har hela 298 stycken försökspersoner genomfört studien vilket ger ett 
säkrare underlag för resultatet. Det gör att rent statistiskt är det större sannolikhet att 
en stor studie som den om atorvastain är mer tillförlitlig än en motsvarande studie med 
färre deltagare. Resultatet för warfarin visar att ingen skillnad kunde påvisas mellan 
originalläkemedel och generika. I den ena studien om warfarin ingick endast sju 
försökspersoner se tabell 4. Det är ett litet antal vilket lätt kan ge ett missvisande 
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resultat. Färre försökspersoner ger svagare statistiska samband. Även studien om 
metoprolol har få försökspersoner, 12 stycken och det statistiska sambandet skulle öka 
om fler försökspersoner ingick. 
 
Biotillgänglighet används som mått för att bedöma två läkemedels likvärdighet [3]. 
Även om man anser att biotillgängligheten är likvärdig för två läkemedel behöver de 
inte vara exakt helt lika. Detta eftersom det satts ett acceptansområde som innefattar 
ett visst intervall för att biotillgänglighet ska anses råda och inom det området kan trots 
allt värden variera ganska mycket. Det vanliga acceptansområdet är 80-125 %, antag att 
ett undersökt läkemedels medelvärdeskvot för exempelvis Cmax ligger på något av 
yttervärden 80% eller 125% då anses det ändå vara bioekvivalent även om kvoten 
skiljer ganska mycket mellan original och generika. Trots det behöver en sådan skillnad 
inte vara till nackdel för patienten, skillnaden behöver inte ge någon märkbar ökad eller 
minskad effekt hos de personer som använder läkemedlet. Likaväl kan en skillnad även 
om den är liten uppfattas av patienter i form av minskad effekt, längre tid innan 
läkemedelseffekten inträder och så vidare. Människor är olika, variation i känslighet 
mot innehållsämnen i tabletterna men även fysiska skillnader som pH i magsäck och 
tarm samt rörelser i matspjälkningssystemet kan påverka upptag av läkemedel 
och det kan alltid finnas de som känner av variationer mellan läkemedelsvarianter även 
om läkemedlet rent fysikaliskt och kemiskt uppvisar små skillnader [24]. 
 
Tabletternas formulering kan bidra till att de ger olika effekt mellan original och 
generika. När det gäller omeprazol är det inte okänt att tablettens dragering är av stor 
vikt. Undersökningen visade bland annat minskad höjning av pH i magsäcken nattetid 
vilket kan orsaka besvär hos patienter och kan då uppfattas som att läkemedlet inte 
hjälper som det ska. Om drageringen inte fungerar kommer läkemedlet att tappa sin 
verkan innan det når målreceptorerna. Drageringen kan skilja mellan olika generika 
vilket kan ge förklaring till varför denna typ av läkemedel inte alltid uppvisar samma 
resultat mellan original och generika [10]. 
 
Tabletternas löslighet i magsäck och tarm påverkar även upptaget av läkemedlet. 
Skillnaden kan ge snabbare eller långsammare upptag och påverka Cmax och tmax. Det 
styrs av vilka bindemedel och andra tillsatser fabrikanterna väljer att använda vid 
tillverkningen av generikan. För exempelvis alendronat visas skillnad mellan generika 
och original vilket kan bero på läkemedlets upplösning [19]. Då den varierar blir 
upptaget i kroppen påverkat och kan göra att läkemedlet får varierande effekt. 
Tabletternas formulering, hur avancerad dess sammansättning är, ser ut att bidra till 
minskad likvärdighet mellan originalläkemedel och generika vilket gäller för bland 
annat omeprazol och alendronat. 
 
För karbamazepin som ges för indikationen epilepsi tillåts inga utbyten i dagsläget på 
apotek [23]. Undersökningen visar också att det finns skillnader mellan original och 
vissa generika för detta läkemedel. Karbamazepin är ett läkemedel med smalt 
terapeutiskt index och en liten förändring i plasmakoncentration kan ge stora 
konsekvenser för en epilepsisjuk person. Absorptionshastigheten skiljer mellan de olika 
produkterna vilket också bidrar till olikheten [14]. 
 
Även för ibuprofen kunde skillnad i Cmax och tmax ses [18]. Då tid till maximal 
koncentration är snabb insätter också smärtlindringen snabbare för originalläkemedlet 
än för de testade generikan. 
 
För många av läkemedlen i undersökningen visas ingen skillnad i effekt mellan original 
och generika, det gäller bland annat warfarin. Det är ett läkemedel med smalt 
terapeutiskt index vilket också ställer högre krav på läkemedlens likvärdighet. I Sverige 
finns två varianter av warfarin, Waran och Warfarin Orion. De skiljs åt genom att 
Waran har färgats med ett blått färgämne medan tabletter av Warfarin Orion är vita. 
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Dessa två varianter av warfarin är inte utbytbara mot varandra [23]. Undersökningen 
visar också likvärdighet mellan original och generika för klopidogrel, statinerna 
atorvastatin och simvastatin samt betablockerarna bisoprolol och metoprolol. 
Generikatillverkarna har lyckats väl med att tillverka likvärdig kopior av dessa 
läkemedel. 
 
Många av läkemedlen i undersökningen fungerar bra att byta ut och för att ett utbyte 
ska få ske måste läkemedlet vara godkänt för utbyte av Läkemedelsverket [1]. Även om 
läkemedel är godkända och bedöms som likvärdiga bör läkare och farmaceuter vara 
lyhörda för patienters önskemål och upplevelser kring olika generika och inte bortse 
från att skillnader i effekt kan visas. Även tillsatsämnen i läkemedel kan ge problem hos 
människor som är allergiska och även om den aktiva substansen och effekt hos original 
och generika är lika skulle övriga komponenter i läkemedlet kunna ge problem hos 
vissa människor.  
 
1/3 av de tillfrågade apotekskunderna visade vid Socialstyrelsens undersökning att de 
känt oro vid det generiska utbytet [6]. Även Faasse et. al har gjort en undersökning med 
placebotabletter som visade att ökad oro kunde mätas vid bytet från en variant av 
läkemedel till en annan. Detta även om samtliga tabletter var placebo [22]. Den 
psykologiska aspekten vid utbytet är således av stor vikt och behöver uppmärksammas 
av förskrivare och farmaceuter. 
 
Skillnader mellan original och generika ser utan att finnas i vissa fall även om de flesta 
generika är mycket lika originalen och inte borde orsaka problem vid utbytet. Om 
patienten känner oro och misstro mot sitt utbytta läkemedel skulle även följsamheten 
kunna minska, det kanske inte känns lika viktigt att ta sitt läkemedel om patienten inte 
helt litar på det. Den psykologiska aspekten av byten mellan olika typer av läkemedel 
bör inte bortses från [22]. Genom att alltid ha ett läkemedel som känns igen kan 
patienterna känna sig lugnare och tron på att läkemedlet fungerar bra och är som man 
är van vid hjälper också till. Det gör även att effekten av läkemedlet ökas med hjälp av 
placeboeffekten. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta generika i undersöknigen håller likvärdig 
standard som originalläkemedlen. Dock finns undantag som vissa omeprazolvarianter, 
karbamazepin och alendronat. Majoriteten av läkemedelsanvändarna kan lugnt byta 
sina läkemedel mot olika generika på apotek. Ändå finns det en liten risk att vissa 
personer kan känna av en variation i effekt beroende på individuella skillnader i upptag 
av läkemedel men även beroende på typ av läkemedel. Att skillnader kan förekomma 
behöver vara känt hos både förskrivare och farmaceuter för att på bästa sätt kunna 
bemöta patienter och erbjuda dem bästa möjliga vård.  
 
Vidare forskning i ämnet behövs och intressant vore att undersöka dessa läkemedel 
ytterligare samt andra läkemedel som är godkända för generiskt utbyte på den svenska 
markanden. Undersökningarna skulle kunna innefatta både jämförelse i effekt mellan 
original och generika samt även hur tillsatsämnen påverkar läkemedelsanvändarna. 
Detta med tanke på att många människor besväras av allergi i olika former. Ett annat 
intressant forskningsområde vore att undersöka vidare hur det generiska utbytet 
påverkar patienter när det gäller felmedicinering och följsamhet. Mer information inom 
detta ämnesområde ger ökad trygghet och kunskap hos patienter men även  hos 
förskrivare och farmaceuter. 
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Slutsats 

De flesta läkemedel som ingått i denna undersökning visar bioekvivalens mellan 
original och generika men undantag finns. Karbamazepin, omeprazol och alendronat 
tillhör dessa. Att skillnader kan finnas bör uppmärksammas av förskrivare och 
farmaceuter vid kontakt med patienter som kan uppleva skillnad i effekt. Patienter bör 
dock inte känna oro vid det generiska utbytet. 
 

Tack 

Ett stort tack till min handledare Anna-Katarina Öjefors-Stark för kloka ord och många 
tips på vägen. Vill också tacka Mira för all uppmuntran och för det tålamod hon visat 
under arbetets gång. 
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