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Svenska Diabetesförbundets remissvar angående:

Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid
generiskt utbyte – rapport från Läkemedelsverket.
Socialdepartementets diarienummer S2011/8290/FS
Svenska Diabetesförbundet företräder personer med diabetes, oavsett ålder och typ av
diabetes. Det beräknas finnas ca 400 000 personer med diabetes i Sverige idag. Diabetes
är en kronisk sjukdom som personen lever med från insjuknandet och fortsatt under hela
livet. Många personer med diabetes behöver ett flertal mediciner för att blodsockret,
blodtryck och blodfetterna ska ligga bra i syfte att förbygga komplikationer till sjukdomen.
Dessutom behöver de flesta hjälpmedel för att kunna mäta sitt blodsocker och många
behöver insulinpennor eller insulinpump för att ge sig insulin. Detta sammantaget
betyder att i stort sett alla människor som har diabetes berörs av utredningen och de
förslag som läggs fram.
Läkemedelsverkets bedömning är att det inte kan säkerställas att ett införande av
generisk förskrivning skulle ge en ökad patientsäkerhet och rekommenderar därför att
generisk förskrivning inte införs i Sverige. Diabetesförbundet ställer sig bakom denna
rekommendation.
Utredningen är grundligt utförd och har ett patientperspektiv genom hela processen.
Problem som lyfts fram som mot en generisk förskrivning är att substansnamnen till sin
natur är långa och svåra att uttala. Två parallella sätt att förskriva läkemedel kommer att
finnas kvar vid generisk förskrivning, både substans och produkt, vilket kan medföra
säkerhetsproblem för patienten. Ett annat kvarstående problem är periodens vara som
kan göra att patienten kan komma att få olika produkter även vid generisk förskrivning.
Utredningen tar även upp att patienten idag inte får ett recept i handen efter besöket
hos sin förskrivare. Merparten av alla recept är elektroniska. Diabetesförbundets förslag
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är att patienten ska få en utskrift vid en ny förskrivning för att sedan kunna svara på
apoteket vilken medicin som ska expedieras.
Generisk förskrivning bedöms inte heller ge någon kostnadsbesparing.
Utredningen har flera förslag till förbättringar. För att kunna säkerställa generisk
läkemedelsförskrivning behövs en nationell samlad bild av patientens förskrivna
läkemedel. Förbättring av IT systemen både vad gäller journalsystemen och apotekens
expeditionssystem. Läkemedelsförpackningarnas utseende och märkning behöver ses
över samt informations‐ och utbildningsinsatser till patienter och professionen.
Då utredningen visar att patientsäkerheten inte kan garanteras när det gäller generiskt
utbyte stödjer Diabetesförbundet Läkemedelsverket förslag till förbättringsåtgärder och
att det finns ett större värde att arbeta vidare med en översyn av hela ordinations‐ och
expeditionsprocessen.
När det gäller patientrörlighetsdirektivet finns bestämmelser om att förenkla en
gränsöverskridande hälso‐ och sjukvård inom EU. För Diabetesförbundets medlemmar är
det av stor betydelse att kunna hämta sina läkemedel och hjälpmedel i en annan
medlemsstat. Då det blir mer vanligt att många fler reser, studerar och arbetar inom EU.
Patientrörlighetsdirektivet innebär en slags generisk förskrivning på gränsöverskridande
recept. Diabetesförbundet ser det som en viktig fråga att fortsätta arbetet med generisk
förskrivning av läkemedel då det gynnar våra medlemmar.

Sundbyberg som ovan
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Utredare Hälso‐ och sjukvårdsfrågor
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