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Varför byter apoteken 
ut dina läkemedel?

Till dig som är patient 
i Stockholms läns landsting:

Aktuella regler för utbyte 
av läkemedel till det 

mest prisvärda läkemedlet 
med samma verksamma ämne

Om du behöver mer 
information

Samhället ställer samma höga krav 
på generiska läkemedel som på 
originalläkemedlen. Innan de gene-
riska läkemedlen får säljas på apo-
teken i landet genomgår de precis 
som originalet de prövningar som 
Läkemedelsverket föreskriver. Som 
konsument är du lika säker med 
ditt generiska läkemedel som med 
originalläkemedlet. Glöm dock inte 
att informera din läkare om du har 
allergier.

Har du fler frågor om dina läkemedel 
eller generiskt utbyte kan du vända 
dig till ditt apotek eller till din läkare. 
Du kan dessutom läsa mer om  
generiska läkemedel på 
www.lakemedelsverket.se
eller www.1177.se

Broschyren beställs via e-post: 
medicinsk.fortbildning@sll.se

Lär dig namnet på den aktiva sub-
stansen i ditt läkemedel. Fråga din 
läkare eller på ditt apotek om du 
inte är säker på det.

Låt etiketten vara kvar på förpack-
ningen. Den innehåller information 
om det verksamma ämnet och nam-
net på det likvärdiga läkemedlet.

Informera alltid din läkare eller 
apoteket om eventuella allergier då 
dessa kan påverka förskrivningen 
av ett likvärdigt läkemedel.

Be att få Kloka Listan vid ditt nästa 
besök på vårdcentralen. Där får du 
information om vilka läkemedel 
Stockholms läns läkemedels- 
kommitté anser är de mest 
beprövade, säkra, effektiva 
och prisvärda. Där hittar du 
också namnet på den aktiva 
substansen i läkemedlet.
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Några tips till dig som 
behöver läkemedel:

Information från Stockholms läns läkemedelskommitté

•
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När du hämtar ut ett receptbelagt 
läkemedel kommer apoteken ofta att 
erbjuda dig det mest prisvärda läke-
medlet med samma aktiva substans. 

Tack vare konkurrensen på läke-
medelsmarknaden kan, efter att 
ett patent upphört att gälla, andra 
tillverkare producera läkemedel med 
samma verksamma substans. Dessa 
kallas för generiska läkemedel. 
Apoteken är skyldiga att erbjuda dig 
det läkemedel med samma verksam-
ma substans som för dagen har lägsta 
pris. Det är värdefullt både för dig 
som konsument och för samhället att 
inte behöva betala mer än nödvän-
digt för läkemedel. 

Du kan alltid välja originalet, men får 
då i vissa fall betala mellanskillna-
den. Tabellen till höger förklarar hur 
utbytet sker på apoteket. 

Varför byter apoteken ut 
dina läkemedel?

Hur påverkar de nya reglerna 
dina kostnader för läkemedel?

Generiska läkemedel är likvärdiga 
i effekt och säkerhet jämfört med 
originalläkemedlet och innehåller 
samma aktiva substans. Läkemedel 
består dock utöver de aktiva substan-
serna av hjälpämnen som ger medlet 
dess form, färg och smak. Beroende 
av läkemedlets sammansättning kan 
dess utseende variera, men likvär- 
diga läkemedel innehåller alltid 
samma mängd verksamma substans. 
Skillnader i utseendet har därmed 
ingen betydelse för läkemedlets 
effekt och patientens säkerhet.

Generiska läkemedel kan ha 
annan form, färg och smak

Läkemedel Kostnader

Apoteket erbjuder 
dig ett generiskt 
läkemedel A, som 
har lägst pris.

Hela kostnaden 
för läkemedel A 
ingår i högkost-
nadsskyddet.

Apoteket erbjuder 
dig ett generiskt 
läkemedel A, men 
du väljer origi-
nalläkemedlet B 
som skrivits ut på 
receptet.

Du får betala 
skillnaden mellan 
läkemedel A och 
B själv, resterande 
belopp täcks av 
högkostnads- 
skyddet.

Din läkare har 
bedömt att det 
förskrivna origi-
nalläkemedlet B 
inte får bytas ut, till 
exempel på grund 
av allergi. 
Apoteket ger dig 
läkemedel B.

Hela kostnaden 
för ditt original- 
läkemedel B ingår 
i högkostnads-
skyddet.
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