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Läkemedel som får bytas ut – synonymbyte 
Efter fastställande av verksamhetschef (om denne är läkare) eller ansvarig läkare, som fått uppgiften 
överlåten från verksamhetschef, kan sjuksköterska inom vårdenheten vid iordningställandet byta ett 
ordinerat läkemedel till ett utbytbart (synonymt) läkemedel:  

• enligt Läkemedelsverkets lista. Vilka läkemedel som enligt Läkemedelsverket bedöms 
utbytbara visas i Läkemedelsmodulen via funktionen ”utbytbart”, se rutin Byte till annat 
generiskt preparat – utdelningslista på intranätet. Vilka läkemedel som enligt 
Läkemedelsverket bedöms utbytbara hittas också på FASS, www.fass.se samt på 
Läkemedelsverkets hemsida. Utbytbarhetsinformationen på FASS hittas efter man sökt fram 
sitt läkemedel och klickat på ”Utbytbara läkemedel”.      

• enligt nedanstående lista. Läkemedlen på listan finns inte med på Läkemedelsverkets lista. 
Läkemedelskommittén har efter beredning med expertgrupper och läkemedelsföretag bedömt 
nedanstående läkemedel som kliniskt likvärdiga. 

• enligt listan Insulinsorter, utbytbara mot varandra som är framtagen och fastställd av 
ansvarig läkare på Medicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro. Sök på ”Insulinsorter, 
utbytbara mot varandra” på intranätet. 

Om byte sker till utbytbart (synonymt) läkemedel ska även namnet på det läkemedel som man byter 
till dokumenteras i journalen. (HSLF-FS 2017:37, 8 kap, 12§), se rutin Byte till annat generiskt 
preparat – utdelningslista på intranätet. 

Vid behov av utbyte till läkemedel som inte finns med på Läkemedelsverkets utbyteslista, på listan 
nedan eller på listan över utbytbara insulinsorter ska läkare kontaktas för bedömning och eventuell 
ordinationsändring. 

 
 
Genom min underskrift godkänner jag att synonymbyten sker enligt ovan.  
Synonymlistan gäller för (verksamhetsområde/vårdenhet): 
 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
Fastställt av ansvarig läkare (namn, titel): 
 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
Ort, datum:   Namnteckning ansvarig läkare:  
 
 
…………………………..  ...................................................…………………  
  

http://platina.orebroll.se/platina/customized/DocSearch/downloadfile.aspx?objectid=513864
http://platina.orebroll.se/platina/customized/DocSearch/downloadfile.aspx?objectid=513864
https://www.fass.se/LIF/startpage;jsessionid=IoJutCa5dTIIsY5BZ-uPYqZZkiHosdRQgnaT2T-RoV5grtq5H_9X!697905039?userType=0
https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/utbytbara-lakemedel/utbytbarhetslista
http://platina.orebroll.se/platina/customized/docsearch/downloadFile.aspx?objectid=308593
http://platina.orebroll.se/platina/customized/DocSearch/downloadfile.aspx?objectid=513864
http://platina.orebroll.se/platina/customized/DocSearch/downloadfile.aspx?objectid=513864
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Substans Berednings-
form 

Utbytbara läkemedel inom gruppen Kommentar 

Aciklovir  infusionsvätska Aciclovir Pfizer 
konc. till inf. vätska, 25 mg/ml (10 resp. 20 ml)   
Geavir 
pulver till inf. vätska, 250 mg, 500 mg 

 

Adrenalin  förfylld 
injektionspenna 

Emerade, 150µg och 300µg 
Jext, 150µg, 300µg 
EpiPen, 150µg, 300µg 

 

Amoxicillin  oral suspension Amimox 
granulat till oral suspension 100 mg/ml 
Amoxicillin Sandoz 
pulver till oral suspension 100 mg/ml 

Olika smak 

Pregabalin kapsel, hård Lyrica 
Pregabalin (samtliga fabrikat) 
Brieka 

EJ vid epilepsi 

 


