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tillverkar originalläkemedel har också egen generikapro-
duktion. På så sätt kan läkemedelsföretagen kontrollera 
läkemedlets hela produktcykel från den patentskyddade 
början och framåt. Å andra sidan åstadkommer det att 
patentskyddet tar slut en viss press att sälja läkemedlet 
så dyrt som möjligt under patentskyddstiden.

Biologiska läkemedel finns nu för behandlingen av 
allt fler sjukdomar. Utvecklandet och tillverkningen av 
dem kräver avsevärt teknologiskt kunnande. Biologiska 
läkemedel kan inte kopieras helt, men biologiskt jämför-
bara läkemedel, biosimilarer, kan tillverkas. Biosimilarer 
kan för sin del dämpa ökningen i läkemedelskostnader-
na. Biosimilarer har ännu inte tagits i bruk i större skala, 
vilket kan bero på samma slags osäkerhet som i tiden 
förknippades med generika. Det blir intressant att se hur 
biosimilarernas ställning utvecklas under de kommande 
åren.

Sic!-tidskriften är avsedd som en pålitlig informa-
tionskälla om läkemedel för professionella inom hälso- 
och sjukvården. I slutet av förra året gjorde vi en läsar-
undersökning, eftersom vi vill att innehållet i vår tidskrift 
ska motsvara läsarnas behov. Jag tackar alla som deltog 
i undersökningen! 

GENERIKA  
HAR KOMMIT  
FÖR ATT STANNA

I dag är cirka hälften av de ikraftvarande försäljningstill-
stånden för läkemedel i Finland beviljade för generika 
(Helle, i det här numret). Generikans andel av de sålda 

förpackningarna på vår läkemedelsmarknad är mindre 
än hälften, vilket i försäljningsvärde betyder under en 
femtedel. Men generika innehar alltså en viktig roll i lä-
kemedelsbehandlingarna också i Finland.

Läkemedelsutbytet togs i bruk år 2003 och referens-
prissystemet år 2009. Dessa åtgärder har ökat de gene-
riska läkemedlen på vår marknad. Under de senaste tio 
åren har principen om läkemedelsutbyte och de gene-
riska läkemedlen blivit bekanta för både hälso- och sjuk-
vårdspersonal och patienter. Ibland har det förekommit 
vissa oklarheter till exempel gällande kvaliteten på gene-
rika och begreppet bioekvivalens. De här frågorna för-
söker vi reda ut i olika artiklar i den här Sic!-tidskriften.

Fördelarna med generika och läkemedelsutbyte är 
betydande. Man har kunnat begränsa ökningen i recept-
läkemedelskostnader märkbart. Pengarna som sparas i 
och med generika och läkemedelsutbyte behövs efter-
som det hela tiden kommer ut nya, dyra originalläkeme-
del. Ibland går det också så att originalläkemedlet för-
svinner från marknaden och bara generika finns till salu.

Man kunde säga att generika i dag är en naturlig 
del av ett läkemedels produktcykel. Allt fler företag som 
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