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Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar i 

rörelseorganen, såsom artros och generaliserad smärta. De reumatiska sjukdomarna är ett 

samlingsbegrepp för en mängd olika diagnoser. I Sverige brukar vi tala om att det finns ca 80 

olika diagnoser och närmare 200 olika sjukdomstillstånd. Alla människor kan drabbas av en 

reumatisk sjukdom, ung som gammal. De reumatiska sjukdomarna är kroniska sjukdomar 

som det inte finns någon bot för och människor som drabbas av dem får leva med sin sjukdom 

resten av sitt liv.  

För många med reumatiska sjukdomar är läkemedel den viktigaste delen av behandlingen och 

ofta kräver behandlingen många olika produkter. Av den anledningen är förändringar, 

lagstiftning nya regler eller ändrat regelverk inom läkemedelsområdet en viktig fråga för 

Reumatikerförbundet medlemmar. Tillgång och information om läkemedel är ständigt i 

fokus. För oss handlar det om patientsäkerhet. 

 

Reumatikerförbundet har följande synpunkter på Läkemedelsverkets rapport om generiskt utbyte 

och generisk förskrivning. 

Reformen generiskt utbyte på apotek infördes i oktober 2002 och syftet var att minska 

kostnaderna för samhället och för den enskilde. Det sista är inte minst viktigt att påpeka. 

Framför allt idag när det finns produkter som inte ingår i förmånssystemet. Det kan definitivt 

påverka den enskildes kostnad för läkemedel, men det innebär även att dessa produkter går i 

ett helt annat ”spår” vilket ytterligare försvårar och ökar på komplexiteten i dagens 

förskrivningssystem. Reumatikerförbundet är definitivt inte nöjda med denna utveckling. Det 

är inte rimligt att varje patient ska hålla ordning på olika läkemedels olika produktnamn, lika 

läkemedel med olika produktnamn men heller inte vilka läkemedel som ingår i 

högkostnadsskyddet eller inte och sist men inte minst, vilket pris respektive apotek har på de 

läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet. 

I stort kan vi se att reformen om generiskt utbyte har haft positiv påverkan och hållit nere 

kostnadsutvecklingen vilket är bra. Reumatikerförbundet har precis som ett antal andra 

patient och pensionärsorganisationer påtalat att reformen har ett antal brister som vilka vissa 

kan leda till sämre patientsäkerhet. Det har gjorts ett antal granskningar och utvärderingar av 

reformen bl. a. 2011 av TLV. I den konstaterades att utbyte av läkemedel innebar en viss ökad 

risk för att patienten felmedicinerar. Hur stor är denna risk? Hur stora konsekvenser får det 

för patientsäkerheten, och för följsamheten? Våra medlemsgrupper har ofta många olika 

läkemedel inte ovanligt att det rör sig om 8-10 olika produkter. Även professionen bekräftar i 

undersökningen som TLV gjorde 2012 att utbytet kan skapa oro och osäkerhet hos 



patienterna. Det har gjorts ett antal satsningar att för komma tillrätta med ovanstående 

problem med tveksamt resultat enligt vad som framgår i denna rapport från LV. 

Reumatikerförbundet anser att ambitionen och avsikten med förändringar i nuvarande system 

måste vara att följsamheten och därmed patientsäkerheten ökar. Vi kan tyvärr inte se att det 

finns tillräckligt med underlag eller har gjorts tillräckligt med ingående analyser i 

Läkemedelsverkets rapport för att ge det vid handen.  

Farmaceutkryss  

Reumatikerförbundet anser att den nyligen genomförda möjligheten för farmaceuten att 

motsätta sig ett utbyte är bra under förutsättning att patienten eller kunden accepterar 

åtgärden. Farmaceuten får en viktig roll i detta system och tid och möjlighet att informera 

patienterna om hur det förhåller sig är primärt. 

Argument för eller emot generisk förskrivning. 

Reumatikerförbundet anser att redovisningen i rapporten om argument för eller emot generisk 

förskrivning inte ger tydliga svar. Samma argument används i båda fallen och gällande 

lagstiftning om vad som i dagsläget är möjligt anförs ej. Dessutom har generisk förskrivning 

aldrig varit något som skulle lösa de problem vi idag ser med generiskt utbyte, vilket rapporten 

till viss del framhåller.  

Reumatikerförbundet anser att det finns mycket mer att granska och analysera i dagens 

system. Både vad gäller generiskt utbyte, periodens vara, den nu alltmer uppkomna 

situationen att produkter av olika skäl lyfts ur förmånssystemet. Substansnamn och generika 

namn blir alltmer vanligt och de används både av professionen och av farmaceuter i dialog 

med patienter. Det är denna utveckling vi måste förhålla oss till och då krävs en mer 

grundläggande och djupgående analys både av dagens system, förbättringar och justeringar av 

dessa eller att göra ett helt nytt omtag och införa en ny modell. För oss som 

patientorganisation är att målsättningen en så bra och optimal behandling som möjligt. Den 

ska även underlätta för patienten att vara följsam och det blir därmed en förbättrad och ökad 

patientsäkerhet.   
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