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Det mener apotekerne om generisk ordination

Generiske navne på medicin vil føre til mindre
forvirring og større tryghed
Det er vores vurdering,
at brugen af generiske
navne på medicin vil
føre til mindre forvirring
og større tryghed hos
patienterne – så de kan
fokusere på
behandlingen frem for
et varemærke.

•

Medicineringsfejl udgør i dag den største gruppe af
rapporteringer til Styrelsen for Patientsikkerhed. Det bør
vi tage alvorligt. En af vejene at gå er at sikre, at der
bliver færre lægemiddelnavne at holde styr på.

•

Vi foreslår, at lægerne fremover slipper for at bruge
handelsnavnene og kun skal fokusere på, hvilket
lægemiddel patienterne har brug for.

•

Som det er i dag, fylder handelsnavnet – altså det navn
som medicinalvirksomhederne kalder deres variant af
lægemidlet – for meget i dialogen mellem
sundhedsvæsnet og patienterne.

•

Samme lægemiddel kan have mange forskellige
handelsnavne, hvilket øger risikoen for fejl, når
medicinen udskrives, udleveres og senere skal håndteres.

•

Medicinens handelsnavn er ikke nødvendigt på lægens
ordination. Hvis vi fremover kan nøjes med at skrive
lægemiddelnavnet bliver patienternes lægemiddelforbrug
mere overskueligt og trygt for dem selv.

•

Lad os afprøve generisk ordination i Danmark. Der er
allerede erfaringer fra andre lande. Der er bred
sundhedsfaglig opbakning til at tænke nyt. Lægerne
ønsker f.eks. også generisk ordination.

Baggrund
I Danmark har vi en substitutionsordning, som forpligter
apotekeren til at udlevere det billigste af de relevante
lægemidler. Det er en ordning, som er god for samfundsøkonomien og for patienternes egen økonomi. Substitution
gør det muligt at finansiere flere lægemidler og flere
behandlinger. Men fordi lægen i dag udskriver lægemidler på
handelsnavnet – og ikke på indholdsstoffet – kan navnet på
det udleverede lægemiddel skifte.
Mange forskellige navne for det samme lægemiddel gør det
vanskeligere for både læger, plejepersonale i kommunerne
og patienterne selv at overskue medicineringen. Derfor
kommer handelsnavnet også ofte til at fylde meget i dialogen
og i patienternes bevidsthed.

