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Förord 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomför inom ramen för 
regeringens 2:4 anslag 2013 projektet ”Kontinuitetsplanering i praktiken” där MSB 
önskar utveckla effektiva metodstöd för kontinuitetsplanering av verksamhetskritisk 
informationsförsörjning med inriktning hälso- och sjukvård. Inom detta projekt har 
eHälsoinstitutet fått i uppdrag att genomföra en studie för att identifiera förändringar 
i informationsrisker vid övergången från lokal till sammanhållen läkemedelslista.  
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Sammanfattning 
En viktig utgångspunkt för en säker läkemedelsanvändning är att informationen om 
en patients ordinationer är tillgänglig, korrekt, fullständig och aktuell. 
Läkemedelslistor som är gemensamma för olika vårdinstanser och aktörer anges ofta 
som en väg för att ge en säkrare läkemedelsanvändning, en väg som många 
landsting valt att gå, och en väg som planeras för Sverige nationellt. Det är oklart 
vilka de egentliga konsekvenserna blir av att övergå från lokal till gemensam 
läkemedelslista. Hur förändras informationen kring läkemedelsordinationer? Vilka 
informationsrisker minskar, vilka ökar och vilka risker kvarstår? Syftet med denna 
studie var att beskriva förändringar i informationsrisker utifrån aspekterna riktighet, 
tillgänglighet och konfidentialitet (1) upplevda vid övergång från lokal 
läkemedelslista till en landstingsgemensam läkemedelslista och (2) väntade vid 
framtida införande av en nationell gemensam läkemedelslista. Studien gjordes som 
en beskrivande kvalitativ intervjustudie utifrån läkarnas perspektiv. 
Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju läkare från fyra olika landsting 
som varit med om en övergång från lokal till gemensam läkemedelslista. 
 
Studien visade att övergången från lokal till gemensam läkemedelslista upplevdes 
förbättra patientsäkerheten genom ökad tillgänglighet och potential att ge en ökad 
riktighet. Överlag var listorna mer fullständiga men med en ökad mängd inaktuella 
läkemedel, ofta orsakad av att läkare arbetar på olika sätt med läkemedelslistan. En 
gemensam läkemedelslista upplevdes innebära en ökad risk att kränka patienters 
integritet och ökade krav på IT-säkerhet för att skydda informationens 
konfidentialitet. Dock upplevde läkarna att få patienter fann det besvärande utan 
snarare var förvånade över att läkare inte alltid haft tillgång till all information. 
Risker för händelser som kan skapa problem med tillgängligheten fanns både före 
och efter införandet av gemensam läkemedelslista. Avbrotten är enligt läkarna 
sällsynta, men ofta saknas reservrutiner när avbrotten inträffar. Dospatienternas 
läkemedelsinformation var överlag något som alla läkare tog upp som särskilt 
problematiskt eller riskfyllt då läkemedelslistorna i journalsystemet ofta var helt 
felaktiga för dospatienter och att det samtidigt inte var helt tydligt i journalsystemet 
om en patient var dospatient. Trots att stora delar av sjukvården inom ett landsting 
eller en region har en gemensam lista kvarstår problemet att listan oftast inte är 
gemensam med kommunen, inte är gemensam med apoteken och i de flesta fall inte 
utgör patientens egen källa om läkemedelsordinationer.  
 
Vid övergången till en nationell läkemedelslista kunde liknande förändringar väntas 
som vid övergången till gemensam läkemedelslista regionalt. En stor skillnad är att 
det inte är hela journalen som blir gemensam. Läkarnas behov av en nationell lista 
varierade, liksom deras uppfattningar om hur den bäst skulle användas och 
implementeras. En nationell läkemedelslista har potentialen att öka 
patientsäkerheten men det är viktigt att vara medveten om att en gemensam 
läkemedelslista inte löser alla problem, behov av läkemedelsgenomgångar och 
kommunikation med patient och mellan vårdgivare kvarstår. För att 
implementeringen av en nationell läkemedelslista ska lyckas måste man utgå från 
professionens behov av den nationella listan i det kliniska arbetet och utifrån dem 
fastställa tydliga rutiner för hur listan ska föras in och användas. 
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Bakgrund 
 
Läkemedelsbehandling är en viktig del av dagens sjukvård genom att lindra och bota 
sjukdomar samt förbättra livskvaliteten. Läkemedelsanvändningen och andelen 
personer med en samtidig användning av många olika läkemedel har ökat under 
många år (1). I samband med det ökar även riskerna för läkemedelsrelaterade 
problem. Brister eller fel vid läkemedelsförskrivning, oönskade läkemedelseffekter 
och felmedicinering orsakar mycket lidande och stora kostnader (2-6). 
Läkemedelsrelaterade problem orsakar minst 5 % av inläggningar på sjukhus och är 
den sjunde vanligaste dödsorsaken i Sverige (6-8). En stor del av dessa 
läkemedelsrelaterade problem går att förhindra (9, 10). 
 
Information om läkemedelsordinationer 
En viktig utgångspunkt för en säker läkemedelsanvändning är att informationen om 
en patients ordinationer är tillgänglig, korrekt, fullständig och aktuell (3, 11-15). 
Information är nödvändig för att patienten själv, anhöriga eller vårdpersonal ska veta 
vilka läkemedel en patient ska ta, för att undvika olämpliga kombinationer av 
läkemedel, inför exempelvis operationer eller för att kunna förstå om en patients 
problem kan vara läkemedelsrelaterade. Dessutom måste en patients aktuella 
läkemedelsordinationer finnas som en elektronisk maskinläsbar lista för att 
beslutsstödssystem, som exempelvis ska varna för läkemedelsinteraktioner eller 
andra läkemedelsrelaterade problem, ska kunna fungera optimalt (15).  
 
Problem med information om en patients aktuella ordinerade läkemedel har påvisats 
både i Sverige och internationellt (2, 12, 16-21). Problemen är särskilt stora och 
riskfyllda vid övergångar mellan olika vårdinstanser och för patienter med många 
läkemedel eller hög ålder. Vanliga problem är att information om aktuella 
läkemedelsordinationer saknas, att det finns dubbletter av läkemedelsordinationer 
och att inaktuella läkemedelsordinationer står kvar. En del problem härstammar från 
att olika vårdinstanser använder olika journalsystem och läkemedelslistor som inte 
är kopplade till varandra (22). Man är då beroende av annan försörjning av 
informationen, antingen via patienten själv eller att informationen skickas mellan 
vårdinstanser i annan form. 
 
I Sverige finns i dagsläget flera olika källor med listning av en patients läkemedel 
(Tabell 1). Listorna är sällan överensstämmande med varandra eller med 
patienternas uppgifter om aktuella ordinationer. En studie har visat att åtta av tio 
patienter hade minst en avvikelse i läkemedelslistan och nästan nio av tio patienter 
hade minst en avvikelse i listan från receptdepån (2). Patienten saknar ofta en bra 
och tillförlitlig källa om sina aktuella ordinationer. Enligt nätverket för Sveriges 
läkemedelskommittéers (LOK) rekommendationer ska läkemedelslistan från vården 
vara patientens informationskälla om aktuella läkemedelsordinationer, men det är 
sällan fallet (23, 24). Många patienter använder istället listan från apotekens 
receptdepå och vet ofta inte skillnaden mellan den och läkemedelslistan från 
sjukvårdens journalsystem.  
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Tabell 1: Informationskällor om läkemedelsordinationer i Sverige 
Informationskälla om 
läkemedelsordinationer 

Beskrivning 

Läkemedelslista  Vårdens primära källa för ordinerade läkemedel kopplad till 
förskrivningsmodulen i journalsystemet.  

Ordinationslista 
(”utdelningslista”) 

En lista över ordinerade läkemedel i journalsystemet som 
används som underlag för administrering av läkemedel till 
inlagda patienter. I denna ska den som administrerar ett 
läkemedel signera vid varje administreringstillfälle. 

Dos-recept För patienter som får sina läkemedel förpackade i dospåsar med 
en separat påse för varje administreringstillfälle. Information om 
läkemedelsordinationer nås då via Pascal ordinationsverktyg. När 
en patient läggs in behöver namnen på läkemedel registreras i 
journalsystemet för att kunna administreras.  

Receptdepån  
(även kallad 
receptregister eller 
”Mina sparade recept på 
apotek”) 

En lista över aktuella recept i den nationella receptdepån i vilken 
mer än 90 % av alla recept i Sverige lagras. Recepten finns i 
receptdepån så länge de är giltiga för expediering. Farmaceuter 
på apotek har tillgång men läkare får enligt lag inte ta del av 
informationen. 

Läkemedels-
förteckningen 

En historisk förteckning över de läkemedel som hämtats ut på 
apotek de senaste 15 månaderna. Läkare och farmaceuter kan få 
tillgång med patientens samtycke. 

 
 
En återkommande fråga vid diskussioner om läkemedelsordinationer är vilket ansvar 
varje läkare har, dels för att det finns en korrekt lista över ordinationer, men också 
för hur lämplig eller ändamålsenlig läkemedelsbehandlingen är. Enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om 
läkemedelshantering i hälso- och sjukvården är läkare ansvariga för att ta reda på 
vilka läkemedel en patient är ordinerad och använder, att läkemedelslistan är korrekt 
och att läkemedelsbehandlingen är ändamålsenlig och säker (25). Läkares egentliga 
uppfattning om sitt ansvar har visat sig vara varierande (13, 26).  
 
Att gå från lokal till gemensam läkemedelslista, exempelvis inom en region eller en 
nation, anges ofta som en viktig åtgärd för att förbättra informationen i 
läkemedelslistan. Visionen är ”en patient – en journal” med målet att få en komplett 
lista över alla läkemedelsordinationer som är gemensam för de som behöver denna 
information. Sverige ligger långt framme när det gäller användning av elektroniska 
system för vårddokumentation (journalsystem) och elektroniska recept (27). Över 90 
% av alla recept är idag elektroniska (28). Sex journalsystem dominerar den svenska 
marknaden med sammanlagt 96 % av alla användare. Tre fjärdedelar av landstingen 
i Sverige hade 2013 infört en gemensam läkemedelslista för all landstingsdriven 
vård (sjukhus, psykiatri och primärvård) (29). I de flesta fall har detta uppnåtts 
genom att alla verksamheter inom en region eller landsting använder samma 
journalsystem; antingen Cambio COSMIC, Systeam Cross, VAS eller TakeCare 
(27). Det är i varierande omfattning som privata aktörer ingår. I ett antal landsting 
används fortfarande flera olika journalsystem som inte delar information med 
varandra och bortsett från personer med dosexpedierade läkemedel från apotek, 
finns det än så länge inga läkemedelslistor som är gemensamma för flera landsting. 
Arbetet med att planera och förbereda införandet av en nationell gemensam 
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läkemedelslista (NOD, nationell ordinationsdatabas) har pågått länge och det första 
steget av införande genomfördes 2012 för patienter med dosdispenserade läkemedel 
(22, 30, 31). Visionen för den nationella ordinationslistan, NOD, är att ge tillgång 
till samma information om läkemedel för alla förskrivare i patientens vårdkedja, för 
övrig behandlande vård- och omsorgspersonal, för apoteken och för patienten själv. 
Alla delar av visionen är inte möjliga med dagens lagstiftning. Internationellt har 
gemensamma läkemedelslistor i olika former införts eller testats i olika former (14, 
15, 32-39). 
 
Informationsrisker inom hälso- och sjukvård 
Informationssäkerhet och informationsrisker är begrepp som använts länge inom 
exempelvis affärsvärlden. Men inom hälso- och sjukvård är det mindre vanligt att 
man pratar i de termerna (40). Vid informationshantering inom vård och omsorg ska 
patientens säkerhet och integritet tillgodoses. Integritet stöds av åtgärder för att 
uppnå konfidentialitet i informationshanteringen och säkerheten stöds av åtgärder 
för att uppnå riktighet och tillgänglighet i informationen (41).  
 
Med riktighet menas egenskapen att skydda informationens exakthet och 
fullständighet. I denna studie tar vi ett bredare grepp om aspekten riktighet så att det 
även innefattar att informationen om patienters läkemedelsordinationer ska vara 
korrekt och aktuell. Med tillgänglighet menas egenskapen att informationen ska vara 
åtkomlig och användbar för behörig enhet. Med konfidentialitet menas egenskapen 
att informationen inte tillgängliggörs eller avslöjas för obehöriga individer, enheter 
eller processer (42). Reglerna om sammanhållen journalföring gör det möjligt för en 
vårdgivare att elektroniskt ge eller få åtkomst till patientuppgifter hos annan 
vårdgivare med patientens samtycke. Enligt patientdatalagen ska användare endast 
få ta del av patientuppgifter som behövs för att han/hon ska kunna fullgöra sina 
arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården.  
 
Utöver dessa egenskaper är det också viktigt vilket innehåll informationen har. Är 
det bara en enkel lista över aktuella ordinationer med namn, styrka och dosering? 
Eller kan man även få insikt i kontexten, se information om varför läkemedlet är 
ordinerat eller historik över in- och utsättningar av olika läkemedel? Finns det annan 
information som labbvärden och överkänslighet kopplat till patientens läkemedel? 
 
De flesta verkar vara överens om att en korrekt, aktuell och fullständig information 
om en patients läkemedelsordinationer är ett viktigt mål för en ökad patientsäkerhet. 
Läkemedelslistor som är gemensamma för olika vårdinstanser och aktörer anges ofta 
som en väg för att nå detta mål, en väg som många landsting valt att gå, och en väg 
som planeras för Sverige nationellt. Det är oklart vilka de egentliga konsekvenserna 
blir av att övergå från lokal till gemensam läkemedelslista. Hur förändras 
informationen kring läkemedelsordinationer? Vilka informationsrisker minskar, 
vilka ökar och vilka risker kvarstår?  
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Syfte 
 
Syftet med denna studie var att beskriva förändringar i informationsrisker vid 
övergången från lokal till gemensam läkemedelslista.  
 
Målet var att identifiera förändringar i informationsrisker utifrån aspekterna 
riktighet, tillgänglighet och konfidentialitet  
 

1. upplevda vid övergången från lokal läkemedelslista till en 
landstingsgemensam läkemedelslista, och 

2. väntade vid framtida införande av en nationell gemensam läkemedelslista. 

 
Metod 
Studien genomfördes som en beskrivande kvalitativ intervjustudie utifrån läkarnas 
perspektiv. Semistrukturerade intervjuer enligt en fördefinierad intervjuguide 
(Tabell 2) genomfördes med läkare som varit med om en övergång från lokal till 
gemensam läkemedelslista. Alla områden täcktes in under en intervju, men 
ordningen bestämdes av respondentens svar. Kopplat till huvudområdena i 
intervjuguiden ställdes ett antal frågor och följdfrågor, exempelvis ”hur är det 
idag?”, ”hur var det tidigare?”, ”hur kan eventuella förändringar påverka 
patientsäkerhet?”. Ett strategiskt urval av läkare gjordes för att få spridning mellan 
olika landsting och verksamheter. Sammanlagt gjordes sju intervjuer; tre läkare i 
Kalmar (primärvård, sjukhus och psykiatri), två läkare i Dalarna (primärvård och 
sjukhus), en i Sörmland (primärvård) och en i Norrtälje (primärvård). Flera av 
läkarna som intervjuades hade erfarenhet från och/eller god inblick i andra 
verksamheter än den nuvarande. Läkarna hade olika nivåer av arbetslivserfarenhet, 
från ST-läkare till överläkare/chefsläkare. Fyra var kvinnor och tre var män. 
Intervjuerna gjordes antingen på plats eller via telefon, tog ca en timme, spelades in 
med tillåtelse och transkriberades.  
 
För att identifiera förändringar i informationsrisker med fokus på riktighet, 
tillgänglighet och konfidentialitet gjordes en kvalitativ beskrivande analys av 
manifest innehåll (43, 44). Analysen och kategoriseringen gjordes med stöd av 
programmet QSR NVivo 10. Det primära målet vid intervjuanalysen var att 
identifiera läkarnas perspektiv på förändringar i de tre aspekterna riktighet, 
tillgänglighet och konfidentialitet, (1) vid övergången till regionalt gemensam 
läkemedelslista, och (2) förväntade förändringar vid en framtida övergång till en 
nationell gemensam läkemedelslista. För identifierade förändringar ville vi även få 
fram möjlig förklaring och konsekvenser av förändringen för patientsäkerhet eller 
integritet. Även andra aspekter kopplade till informationsrisker med information om 
läkemedelsordinationer fångades upp i analysen. Läkarnas svar på intervjufrågorna 
kategoriserades efter manifest innehåll och representativa citat valdes ut. Om 
onödigt innehåll tagits bort från ett citat visas det som /…/ och om något förtydligats 
av författaren till rapporten anges det inom [förtydligande]. I citaten har 
journalsystemens namn avidentifierats. 
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Tabell 2. Intervjuguide. Med information avses information om en patients 
läkemedelsordinationer. För punkterna 1–5 fick läkarna beskriva hur det såg ut idag, hur det 
var tidigare och hur de upplevde att eventuell förändring kan påverka patientsäkerheten. 

1. Beskriv övergången från lokal till gemensam läkemedelslista som du var med om.  
a. Hur får du veta vilka läkemedel en patient är ordinerad och hur journalförs 

information om läkemedelsordinationer? 
2. Hur upplever du informationens riktighet (korrekt, fullständig, aktuell) idag jämfört 

med före gemensam läkemedelslista? 
a. Vilken information kopplat till patienters läkemedelsordinationer finns med? 
b. Ansvarskänsla och ansvarstagande för läkemedelsordinationer? 

3. Hur upplever du informationens tillgänglighet idag jämfört med före gemensam 
läkemedelslista? 

a. Händelser som ger problem med tillgänglighet och reservrutiner (ex. avbrott) 
4. Hur upplever du informationens konfidentialitet idag jämfört med före gemensam 

läkemedelslista? 
a. Hur väl skyddas informationen mot obehöriga?  
b. Hur upplever du risken att kränka patientens integritet utifrån informationen? 
c. Upplever du att du får tillgång till mer information än du behöver?  

5. Har din dialog med patienten om läkemedelsordinationer förändrats idag jämfört med 
före gemensam läkemedelslista? 

6. Hur har patientsäkerheten överlag påverkats av en gemensam läkemedelslista inom 
landstinget? 

7. Upplever du ett behov av en nationell gemensam läkemedelslista? 
8. Hur skulle du vilja ha en nationell gemensam läkemedelslista (vilken information, 

teknisk lösning, implementering m.m.)? 
9. Hur tror du att informationen kan förändras i en nationell gemensam läkemedelslista 

utifrån aspekterna riktighet, tillgänglighet och konfidentialitet? 
10. Hur tror du att patientsäkerheten påverkas av en nationell gemensam läkemedelslista? 

 
 
 
Resultat 
Landstinget i Kalmar län hade när studien genomfördes en gemensam 
läkemedelslista i COSMIC dit sjukhus, psykiatri och primärvård är anslutna efter en 
successiv övergång med start 2006. Psykiatrin var först med införandet av det nya 
systemet, och följdes av resterande sjukhusverksamhet, och slutligen även 
primärvården. Sjukhus och psykiatri gick från pappersjournaler till COSMIC medan 
primärvården bytte från journalsystemet Swedestar till COSMIC. Även privata 
hälsocentraler som ingick i hälsovalet använde COSMIC och var anslutna till den 
regionala gemensamma läkemedelslistan. Primärvården hade tidigare haft lokala 
journalsystem där de inte delade läkemedelslista med varandra.  
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Landstinget Dalarna hade en gemensam läkemedelslista för sjukhus, psykiatri och 
primärvård som kom i samband med övergången till det gemensamma 
journalsystemet TakeCare. Sjukhuset var först med att använda TakeCare och bytte 
från journalsystemet Melior i början av 2012 och primärvården bytte från Journal 3 
våren 2013.  
 
I landstinget Sörmland hade sjukhus och primärvård använt journalsystemet 
Systeam Cross sedan mitten av 90-talet. I början var journalsystemet lokalt baserat 
utan gemensam journal och läkemedelslista. I samband med en uppdatering av 
journalsystemet i mitten av 00-talet fick sjukhus, primärvård och psykiatri 
gemensam läkemedelslista. Privata hälsocentraler var också anslutna genom 
hälsovalet.  
 
I Norrtälje hade man en gemensam läkemedelslista i TakeCare inom vårdbolaget 
TioHundra (ägs av Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun) där ett sjukhus 
och fem vårdcentraler ingår. Sjukhuset bytte till TakeCare från Melior i början av 
00-talet och primärvården bytte till TakeCare från Journal 3 2008. 
 
I alla områden hade kommunen begränsad eller ingen tillgång till landstingets 
journalsystem och läkemedelslista.  
 
Läkemedelslistans roll 
Läkemedelslistan i journalsystemet var läkarnas primära kanal för att ta emot och ge 
information om en patients läkemedelsordinationer. Hur beroende läkarna var av en 
korrekt läkemedelslista varierade; i primärvården kunde de ofta fråga patienterna om 
vilka läkemedel de tar medan läkare inom slutenvården var mer beroende av en 
korrekt läkemedelslista när patienter som kanske var dementa eller svårt sjuka skulle 
läggas in. Riskerna som nämndes med felaktig eller otillgänglig information om 
läkemedelsordinationer gällde framförallt inlagda patienter som vid en felaktig 
läkemedelslista riskerar att bli administrerade fel läkemedel. Men även i 
öppenvården kunde en felaktig lista innebära risker för exempelvis 
läkemedelsinteraktioner eller att beslut fattades på felaktiga grunder. 
 
Informationens tillgänglighet 
Alla läkare ansåg att tillgängligheten för information om en patients 
läkemedelsordinationer har ökat betydligt. Tidigare har det varit svårt och 
tidskrävande att nå informationen. Särskilt stor skillnad blev det vid övergången från 
pappersjournal till elektronisk journal, men även övergången från olika 
journalsystem till ett gemensamt journalsystem för sjukhus och primärvård ökade 
tillgängligheten. Dock framhåller en del läkare att man fortfarande inte hade 
fullständig tillgänglighet i ett och samma system när det gäller dospatienter, vilket 
de hade hoppats på. 
 
”Mycket bättre alltså. För att man ser ju direkt.  Förr gällde det ju att hitta 
pappersjournalen och om de låg på en annan klinik så fick man beställa det och det 
kunde ta flera dagar innan man fick den. Särskilt  när de kom in på akuten och så, 
man hade inte alls på samma sätt den omedelbara tillgången till  listan. Så det är 
bara fördelar där.” 



 

  11 (28) 
 

 
”Ett problem vi hade då var att när patienten skrivits ut  från sjukhuset på den tiden 
och epikrisen inte var utskriven ännu mindre medskickad. Patienten hade med ett par 
recept eller i bästa fall en påse med mediciner. Och sen blev de sjuka el ler mådde 
inte bra och sökte vårdcentralen på måndagen och då hade vi ingen koll på 
någonting. Så det här är ett stort steg framåt speciellt  eftersom man kan gå in i 
journalen nu och titta på vad de faktiskt gjorde.”  
 
Reservrutiner och händelser som ger problem med tillgänglighet  
Läkarna uppfattade sina system som driftsäkra med väldigt få avbrott men att när det 
väl skedde avbrott blev det problematiskt och kunde innebära en risk för 
patientsäkerheten. Alla sju läkarna hade varit med om ett avbrott i sitt nuvarande och 
gamla journalsystem som gjort att informationen under en period inte varit 
tillgänglig, men att detta hänt vid något enstaka tillfälle. Flera beskrev att det ibland 
kunde vara problem som inte är totala avbrott men gör att det går långsamt eller att 
de blir utslängda från systemet så att de gång på gång får logga in igen. Problemen 
med de här avbrotten sågs inte som kopplade just till den gemensamma journalen 
och läkemedelslistan.  
 
De reservrutiner som oftast nämndes för avbrott var att det fanns en läskopia av 
journalsystemet där man exempelvis kunde gå in och se en patients 
läkemedelsordinationer. Men åtkomst till denna läskopia krävde både ström och nät. 
Ett par läkare beskrev avbrott där läskopian inte heller fungerat. Reservrutiner för 
hur man får veta en patients läkemedelsordinationer vid exempelvis avsaknad av 
ström eller nät kände de flesta inte till. Då fick man lita på att patienten kunde 
informera. Ett par läkare nämnde att inför planerade driftavbrott skrevs 
ordinationslistor ut för inneliggande patienter.  
 
”Det har egentligen bara varit ett enda större avbrott som varade 6-7 timmar 
någonting /…/ Fast då vi hade det stora avbrottet då vi blev av med allt så funkade 
inte den [ läskopian]  heller. /…/ Och sköterskorna visste inte vad de skulle dela för 
mediciner./…/ Vi hade diskussioner mellan läkare och sköterskor för att försöka 
komma ihåg vad en patient hade för mediciner och gav dem vi var säkra på. /…/ men 
det var långt ifrån patientsäkert alltså.” 
 
”Jag har varit med om när någon grävde av en kabel ti ll  min vårdcentral där vi var 
utan fast telefoni och utan datorer i tre dygn. Då var det ju bara vi tack och lov. Vi 
hade ju en grannvårdcentral som ställde upp vad gällde mottagningslistor. Men det 
var ju oerhört besvärligt.  Hela journalen hade vi inte ti llgång till” 
 
Informationens riktighet  
Läkarnas syn på hur informationens riktighet (korrekt, fullständig, aktuell) hade 
förändrats varierade. Någon läkare ansåg att läkemedelslistan för det mesta stämmer 
medan andra läkare angav att de aldrig någonsin litar på en läkemedelslista. Alla 
läkarna upplevde att listorna blivit mer kompletta, med färre eller nästintill inga 
läkemedel som fattades (om de bortser från dospatienter, vilket tas upp senare i 
rapporten). I några regioner upplevde de att det var mycket sällan som något 
läkemedel fattades i listan. I en region däremot var det relativt vanligt att 
läkemedelsordinationer som patienter fått hos exempelvis privata vårdgivare inte 
kommit med i listan eftersom deras system inte är ihopkopplade. Däremot upplevde 
de flesta läkarna att det blivit en ökad mängd inaktuella läkemedel, exempelvis 
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avslutade behandlingar som läkare glömt att ta bort i läkemedelslistan, 
antibiotikakurer som stod som tills vidare behandling och läkemedel som ordinerats 
under sjukhusvård som fortfarande stod kvar efter utskrivning till öppenvård. 
Inaktuella läkemedel i läkemedelslistan var emellertid ett problem även innan 
övergången till gemensamma listor. 
 
”Jag tycker inte att det fattas så mycket, mer att det ligger kvar lite för många 
läkemedel. Men bortsett  från dos-patienterna så fattas det som regel inte läkemedel.” 
 
”Förut var det absolut ofullständigt eftersom då kunde vi inte se vad de hade skrivi t 
ut på lasarettet.” 
 
De flesta läkarna ansåg att felen i läkemedelslistorna framförallt berodde på att man 
inte arbetar på rätt sätt i listorna, skulle alla läkare arbeta på samma sätt enligt 
tydliga rutiner skulle listorna förbättras avsevärt. Exempelvis hände det att läkare 
avslutade en behandling eller justerade en dos och endast skrev det i en 
journalanteckning istället för att göra ändringen i läkemedelslistan. Även om läkare 
gjorde dosändringen genom att ändra i läkemedelslistan gick det att göra på flera 
olika sätt vilket kunde skapa förvirring. Dessutom var det vanligt förekommande att 
korta behandlingskurer av exempelvis antibiotika skrevs in som en tills vidare 
behandling istället för att skriva ett slutdatum för kuren. I flera av landstingen 
arbetade man aktivt för att förbättra läkares kunskap och rutiner för arbete med 
läkemedelslistan just för att förbättra riktigheten.  
 
”Om den här skulle föras helt noggrant och korrekt hela tiden då skulle det vara 
väldigt bra och en bra säkerhet. Men tyvärr fungerar det inte riktigt så.” 
 
”Rätt så regelbundet händer det att det är utsatt och att man läser i texten att något 
är utsatt men att det inte har gjorts i  läkemedelslistan.” 
 
Skillnad i läkemedelslistornas riktighet mellan olika landsting ansågs bero på 
tekniska lösningar, kunskap och rutiner. I ett par journalsystem var läkemedelslistan 
och ordinationslistan (som används för inneliggande patienter) automatiskt 
sammankopplade. I ett annat system däremot användes separata listor för patienter i 
öppenvård respektive slutenvård och när en patient blev inlagd behövde inskrivande 
läkare manuellt lägga över alla aktuella läkemedel till listan för slutenvården. 
Motsvarande gjordes när en patient skrevs ut igen då utskrivande läkare fick gå 
igenom alla läkemedel och manuellt lägga tillbaka de läkemedel som skulle 
användas till öppenvårdslistan (läkemedelslistan) som annars är tom. Några av 
läkarna ser kopplingar mellan problemen med inaktuella läkemedelslistor och det 
nya journalsystemet i sig, som de inte ansåg vara användarvänligt. Läkarna beskrev 
stora problem med läkemedelslistornas riktighet i övergångsperioden till det nya 
systemet, ofta på grund av att det saknades gemensamma rutiner för hur man skulle 
hantera ordinationer. När ett landsting bytte journalsystem inom både sjukhus och 
primärvård följde ingen information om läkemedelsordinationer med till det nya 
journalsystemet vilket resulterade i att läkarna möttes av patienter med tomma 
läkemedelslistor. De hade fortfarande åtkomst till de gamla journalsystemen för att 
få information om tidigare ordinationer, men alla ordinationer har fått matas in för 
hand för varje enskild patient.  
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”Vi jobbar ju på det. Så vad gäller att läkemedel som sätts in på sjukhuset och inte 
har satts ut - det problemet minskar. Problemet att vi sätter in antibiotika och inte 
sätter ut det,  det har också minskat. Den är mer aktuell  än den var tidigare [första 
tiden efter övergången]  men den är ju fortfarande opålitlig.” 
 
Läkarna ansåg att det fanns risker med listorna både som de var tidigare där fler 
läkemedel fattades jämfört med idag med en ökad mängd inaktuella, men överlag att 
riskerna är större med en inkomplett läkemedelslista. Något som ett par läkare lyfte 
upp var att även om läkare skriver läkemedelslistan korrekt säger den egentligen inte 
vad patienten verkligen tar hemma vilket är en risk i sig. 
 
”Den största patientsvårigheten är ju patientens egen hantering av medicinen hemma 
/…/ man kanske inte har berättat för doktorn att man har slutat med den och då höjer 
vi dosen av en medicin som patienten inte tar. Och så kommer de in på sjukhus och 
har inte tagit det hemma och så får de jättemycket medicin då.” 
 
Läkares syn på ansvar för läkemedelslista och eventuella förändringar av ansvar 
Alla läkare kände sig ansvariga för läkemedelslistan och de ansåg inte att 
ansvarskänslan hos dem eller andra har förändrats med en gemensam lista. Däremot 
hade de större möjligheter att ta sitt ansvar när de hade ökad tillgänglighet. Men 
samtidigt som de hade mer möjligheter uppfattar de att det är många läkare som i 
praktiken tycker att det är tungt, tidskrävande och ibland ett för stort ansvar. Även 
innan det fanns en gemensam lista var det möjligt att i sin lokala läkemedelslista 
lägga in ”externa” ordinationer för en patient utifrån patientens upplysning eller 
annat underlag så att listan skulle bli komplett, men detta gjordes sällan enligt 
läkarna i studien. Alla läkare i studien tyckte att ansvarsbiten var komplicerad i 
praktiken. De upplevde att det fanns skillnader mellan olika läkare i hur långt de 
anser att deras ansvar sträcker sig, att det är en sak att ta ansvar för att listan är 
korrekt och en annan sak att ta ansvar för att alla ordinationer är lämpliga och se till 
helheten. 
 
”Jag tycker inte det är någon skillnad så. Det var otydligare då, det är mycket lättare 
nu när man har den gemensamma listan så att alla kan se. Den ska vara riktigt då. På 
papperstiden fanns det ju inte alltid någon självklar ordinationslista om vad 
patienten tog liksom. Ansvar var ju likadant då. Husläkaren är ansvarig så länge 
patienten inte är inlagd på sjukhus” 
 
”Ansvaret är lika stort men det är tyngre att bära i och med att vi har så dåliga IT 
verktyg.” 
 
”Jag tycker att jag är ansvarig för det. Men t.ex. om det  är en ögonläkare som skrivit 
en viss ögondroppe för trycket i  ögat då har jag svårt att ta ansvar för den 
ordinationen. Men jag har ansvar för att listan är korrekt.” 
 
”Det tycker jag att vi har haft stort ansvar för. Det tror jag mina kollegor känner 
också, det är viktigt att det blir rätt.  Det som är svårigheten är att det kan vara rätt 
men samtidigt vara fel,  du kan ha en helt korrekt lista men det kan ändå inte vara 
lämpligt att ha den medicineringen som står på listan.” 
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Informationens innehåll 
En del av respektive intervju handlade om vilken information läkarna 
dokumenterade och använde kring en patients läkemedelsordination. De flesta 
läkarna beskrev att de skrev någon text i journalanteckningen vid en ändring i en 
patients läkemedelsordinationer förutom att ändra i läkemedelslistan. Det kunde 
antingen vara en journalanteckning i samband med ett vårdbesök, en epikris när en 
patient blev utskriven från sjukhus eller en läkemedelsberättelse. När 
pappersjournaler användes skrev man ofta en aktuell läkemedelslista i epikrisen, 
vilket man inte längre gjorde. Läkarna såg ett värde i den lite fylligare och 
förklarande informationen i journalen och inte bara en lista med aktuella läkemedel. 
Läkarna upplevde att det ofta saknades ordinationsorsak kopplat till 
läkemedelsordinationer. Dessutom var det viktigt att kunna följa 
läkemedelshistoriken över tid, något som en del upplevde som svårare i det nya 
systemet medan andra tyckte att det har blivit lättare. I vissa system var det svårt att 
få en bra överblick över just förändringar över tid. En läkare ansåg att 
journalsystemets varningar för läkemedelsinteraktioner hade blivit mindre tydligt i 
det nya systemet vilket kunde innebära en risk.  
 
”När vi hade det här äldre teamet med farmaceuter då satt vi och ägnade mycket tid  
för att försöka förstå varför patienter stod på ett visst läkemedel. Det skriver man ju 
sällan. Det är inte allting som står där, instruktioner, indikationer etc.”  
 
”Även om man har läkemedelslista och allting finns i datasystemet så är det 
jättejobbigt att följa in och utsättningar. Att då kunna ha den här 
läkemedelsberättelsen gör det enklare, sen är det jobbig att skriva…” 
 
Informationens konfidentialitet 
Läkarna ansåg att ökad tillgänglighet medför ökad risk att integriteten kränks och att 
en ökad informationsmängd innebar en ökad risk att någon försöker göra intrång. 
Men samtidigt lyfter de fram fördelen med att allting loggas jämfört med exempelvis 
pappersjournaler där det inte lämnades några spår om någon obehörig läste. Flera av 
läkarna beskrev sina system som väldigt öppna där det krävdes få aktiva val. 
Patienter hade möjlighet att på olika sätt spärra sin journal, ofta med ganska grova 
val. I vissa journalsystem var det hela journalen som spärrades på en gång. Ingen 
läkare kände till att det skulle gå att spärra enskilda läkemedel från att synas i 
läkemedelslistan. Läkarna var sällan med om att information var spärrad men när en 
journal eller delar av den väl var spärrad blev det enligt läkarna problematiskt då de 
inte kunde nå klinisk information som var viktig för att kunna bedriva en 
patientsäker vård.  
 
”Det är ett väldigt öppet system. Med att man i princip har all 
sjukvårdsverksamhetens dokumentation som ligger här då./…/ Det är enklare nu, men 
man kunde göra det tidigare också /…/ men det var inte lika automatiserat eller 
enkelt.   Det är bara ett klick med det nya systemet och så får man upp allting. /…/ 
Det är klart att det kan vara en större risk [att kränka integritet]  än tidigare för at t 
det är så pass lätt.  Patienten ska ju upplysas att de kan lägga in spärrar.”  
 
”Snarare är det ju säkrare nu. Jag menar då [med pappersjournaler]  lämnades ju 
inga spår. Vem som helst kunde ju låna pappersjournaler och det lämnade inga spår 
liksom.”  
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Läkarna ansåg inte att de fick tillgång till mer information om 
läkemedelsordinationer än de behöver, utan att de behöver se alla aktuella läkemedel 
för att kunna bedriva patientsäker vård. De flesta läkarna upplever att det är få eller 
inga patienter de träffar som tycker att det är jobbigt att de får tillgång till 
läkemedelsinformationen i en gemensam läkemedelslista. De upplevde snarare 
tvärtom att patienter uttrycker sin förvåning över att de inte alltid har haft tillgång 
till all information. Läkarna uppfattade att de flesta patienterna verkade tycka att 
fördelarna ur säkerhetssynpunkt klart övervägde problemen, att även om det tyckte 
att det var jobbigt förstår de varför det är nödvändigt. 
 
”Det har jag aldrig varit med om, det var snarare tvärtom när vi inte kunde se. Då 
fick vi förklara för dem att vi inte kunde se det här. De förväntade sig att vi skulle 
kunna se. När vi hade det gamla systemet så kunde vi ju inte veta vad de hade gjort 
på lasarettet men patienten trodde det.”  
 
”Sen finns risken att man blir lite felsorterad för att man ser men här är någon med 
alla de här medicinerna då måste allt  de söker för vara psykiatriskt.  Det är en fara 
med att man får på sig fel glasögon när man ska bedöma någonting.”  
 
Patienternas information och kunskap om läkemedelsordinationer 
De flesta läkarna brukade rutinmässigt ha en dialog med patienten om vilka 
läkemedel de tar. Ingen av läkarna kunde se en direkt skillnad i sin dialog med 
patienter om deras läkemedelsordinationer till följd av den gemensamma 
läkemedelslistan. Flera av läkarna upplevde att patienter relativt ofta inte kände till 
sina läkemedelsordinationer. Läkarna upplevde att det är vanligare att patienten 
använder ”mina sparade recept” från apoteket än en läkemedelslista från sjukvården 
som källa till sina aktuella ordinationer. Detta är något läkarna ser som 
problematiskt och riskfyllt då listan från apoteket sällan överensstämmer med 
aktuella ordinationer.  
 
”Jag träffar sällan en patient som har en utskriven läkemedelslista, jag tycker det är 
väldigt dåligt med de här apoteklistorna med sparade recept. Om det är något recept 
som har utgått då kan de inte vara med även om de kanske borde det och tvärtom 
också. Jag brukar skriva ut alla läkemedelsl istor så att de får med den aktuella 
listan. Nu börjar det komma lite mer patienter med utskriven aktuell lista men det är 
väldigt sällan att man får det från en annan kollega.”  
 
”Nej det tycker jag inte [att  dialogen med patienten om läkemedel förändrats] .  Man 
måste ju ändå prata med patienten och ändå ta reda på vad de står på, har de fått 
medicin någon annanstans, vad äter man receptfrit t .  Man kan köpa så många olika 
läkemedel. Vilka naturpreparat tar man? Det behöver man ju också ta reda på, med 
tanke på interaktioner och så.” 
 
”Att i  samband med en kallelse fick de också ett brev. I  brevet en tom läkemedelslista 
där de ska föra in alla läkemedel de hade. Och det kör vi med fortfarande. När de 
kommer till  en planerad mottagning då ser man till  att de där hemma skriver ner på 
en lista exakt vad de tar för läkemedel. Och det är jättebra för då fick vi en korrekt  
läkemedelslista.” 
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Dospatienters läkemedelsinformation 
I intervjufrågorna hade vi medvetet undvikit att specifikt fråga om dospatienter och 
Pascal. Men alla läkare tog en eller flera gånger själva upp detta som något särskilt 
problematiskt med stora risker. Det stora problemet som de flesta läkarna upplevde 
var att läkemedelslistan i journalsystemet inte var kopplat till dosreceptet som 
istället nås via Pascal. Läkarna upplevde att primärvårdsläkare vanligen enbart 
arbetade i Pascal när det gäller dospatienter och inte uppdaterar läkemedelslistan. I 
slutenvården däremot måste journalsystemets ordinationslista användas för att kunna 
administrera läkemedel till inneliggande patienter. Nästan alla läkare ansåg att det 
inte var tillräckligt tydligt i journalsystemet att en patient är dospatient, ofta är det 
något som måste läggas in manuellt. Det medför risken att en patient läggs in och 
administreras läkemedel enligt en inaktuell och felaktig läkemedelslista, vilket inte 
är helt ovanligt förekommande enligt läkarna i studien. Flera läkare upplever också 
att Pascal ordinationsverktyg i sig har haft stora brister, framförallt inledningsvis. Ett 
par läkare lyfter dock fram att läkemedelslistan (dosreceptet) i Pascal är så nära en 
sann lista man kan komma, både över aktuella ordinationer men också att patienten 
sannolikt tar dessa läkemedel. I ett landsting var journalsystemet och Pascal 
sammankopplade. 
 
”Sen så får det ju bli någon dag senare när patienten kommer till  vår avdelning att  vi 
försäkrar oss att kolla att det stämmer med Pascal och det är ju ofta inte det. /…/ Det 
händer nästan varje vecka att vi får veta det [att det är en dospatient]  först efter att  
patienten legat inne ett par dagar. Det finns ett ställe där det ska vara 
dokumenterat.”  
 
”Det [Pascal]  var ju ett skräpsystem utan dess like när det infördes. Nu är det väl 
ändå hyfsat. Men det var ganska mycket barnsjukdomar i det där som borde kunnat 
förutses tycker jag. Det tog jättelång tid innan man kunde ändra en ordination och 
det gör vi ju liksom hur många gånger som helst på en dag. Så sådana saker måste 
man ju ha koll på.” 
 
”Då [med dospatienter]  är jag ännu mera övertygad att läkemedelslistan absolut inte 
är aktuell.  Då kan jag däremot känna mig trygg med att Pascal är det för den är 
kopplad till  apoteket åtminstone.” 
 
Uppfattning om en nationell läkemedelslista 
Läkarna såg ett varierat behov av en nationell läkemedelslista. Alla läkare ansåg att 
en nationell läkemedelslista skulle förbättra tillgängligheten i viss mån om den 
införs på ett bra sätt. För läkare som genom sitt gemensamma journalsystem får 
tillgång till läkemedel från i stort sett alla vårdgivare deras patienter går till kände 
inte ett stort behov av en nationell läkemedelslista i sitt eget dagliga arbete, men 
stötte på situationer då och då där det hade varit bra. Flera läkare upplevde behov 
exempelvis när de får turister från andra delar av Sverige som patienter. Flera läkare 
tog upp att en av de största fördelarna med en nationell gemensam läkemedelslista 
skulle vara att minska risker med patienter som går till många läkare för att få 
beroendeframkallande läkemedel.  
 
”Jag tycker att det var nödvändigt att ha det gemensamt med slutenvården som det är 
nu lokalt då. Men helt centralt för hela landet vet jag inte om det skulle behövas. /…/ 
Vi har ju inte så många som har varit i  något annat landsting. Vi har bara ett lasarett 
som ligger i närheten av min vårdcentral och 99.8% behandlas där. Så vi har inte 
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jättestort behov. Men ibland på sommarhalvåret om vi tänker på turister. De har vi ju 
rätt så regelbundet. /…/ I sådana fall så hade det faktiskt varit skönt om det fanns en 
lista att gå till  eftersom oftast blir jag förvånad över hur många patienter inte vet 
vad dem äter.”  
 
”Sen vet jag inte vad poängen är om man nu har infört den här NPÖ, så är ju frågan 
vad tillför det här extra med att ha den här läkemedelslistan?” 
 
Att information om dospatienters läkemedel ska finnas tillgänglig på samma ställe 
som för vanliga patienter, tog ett par läkare upp som sin stora förhoppning med 
NOD. Flera läkare önskade också att en nationell gemensam lista ska öka 
kopplingen med apotekens sparade recept, så att läkare kan ändra dos eller rensa 
bland patientens aktuella recept på ett enklare sätt.  
 
”Det som är bekymret i  min vardag i förhållande till  läkemedel det är t.ex. att jag 
inte kan… jag kan spärra recept jag själv har skrivit men om jag har bett min 
underläkare skriva recept som blir fel så kan jag inte ringa till  apoteket och säga det 
får ni inte lämna ut, makulera det.  Jag menar poängen med en sådan lista ska vara 
att man ska kunna se här blev det inte riktigt bra. Men då måste man kunna åtgärda 
det. /…/ Om man kan agera i det då ökar patientsäkerheten men om jag inte kan göra 
någonting åt det… då är det inte meningsfullt .” 
 
Hur informationens riktighet skulle förändras med en nationell läkemedelslista ansåg 
läkarna vara starkt beroende av tekniska lösningar, utbildning, implementering och 
rutiner. Flera läkare var dock oroliga för att implementeringen av en nationell 
läkemedelslista skulle innebära problem, ännu mer inaktuella recept och mer jobb. 
Det rådde delade meningar bland läkarna om hur man trodde att en nationell 
läkemedelslista bäst implementeras och integreras. Flera läkare ansåg att den bästa 
lösningen hade varit att det bara finns en lista, att den nationella listan är integrerad i 
journalsystemet och att det är den man arbetar med hela tiden. Någon läkare ansåg 
tvärtom att det behöver vara en separat lista för att inte skapa problem med fler 
inaktuella recept i läkemedelslistan som används i arbetet.   
 
”Det måste vara åtskilt  på något sätt det kan inte bara radas upp i det vi kallar 
patientens läkemedelslista där vi tror att det som står där är det han har. Det måste 
vara separerat på något sätt.  Så jag kan gå in och titta ungefär som med NPÖ att 
jaha du har varit i  Luleå på akutmottagningen, vad hände där och så.” 
 
”Det beror på hur de hade tänkt koppla det till  vårt system. Om det hade varit något 
nytt som jag själv måste lägga in då tror jag inte att det kommer funka. För det blir  
ett ytterligare system man måste jobba med, men om det skulle finnas en automatisk 
koppling då kan jag tänka mig att det skulle funka.” 
 
Överlag såg läkarna det som att riskerna för att obehöriga får tillgång till 
informationen ökar med en ökad mängd information och användare, vilket kräver 
ökad IT-säkerhet och åtgärder för att uppnå konfidentialitet. Läkarna trodde dock att 
det endast skulle vara ett fåtal patienter som skulle uppleva den nationella listan som 
problematisk ur integritetssynpunkt. Någon läkare upplevde att det var väldigt bra 
och nödvändigt att patienter ska kunna spärra information om vissa läkemedel, 
medan en annan läkare ser det som att den nationella listan tappar en stor del av sin 
poäng om läkemedel kan spärras, på grund av missbruksproblematiken.  
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”Då minskas integriteten, jag menar då har du ingen möjlighet att gå privat till  
någon annan mottagning eller annanstans. Ingen möjlighet att gömma sig eller vad 
man ska säga, skydda förskrivningen. Det blir ju väldigt  öppet. Men det kommer 
naturligtvis läggas in alla möjliga möjligheter för att f iltrera och spärra vissa delar. 
I princip minskas integriteten men ökar möjligheter.”  
 
Överlag trodde läkarna inte att en nationell lista skulle påverka läkares ansvarskänsla 
för läkemedelslistan, men att de skulle känna större ansvar för den nationella listan 
om det är den de arbetar i hela tiden istället för något de tittar på vid enstaka 
tillfällen. Ett par läkare beskrev att de troligen skulle känna ett minskat ansvar för 
läkemedelslistan och läkemedelsordinationerna för patienter på semester som 
vanligen tillhör ett annat landsting. Flera läkare tog upp att läkares ansvar måste 
förtydligas ytterligare med en nationell lista. 
 
”För mig spelar det ingen roll om jag ser landstingets läkemedelslista eller den 
nationella listan om det är den jag jobbar i hela tiden. Men om det är något jag 
jobbar bara ibland med så tror jag att man skulle känna mindre ansvar för den än 
den jag jobbar dagligen med.” 
 
”Det är samma svårighet som man har idag att hitta vem är ansvarig för helheten. Du 
kan hålla på med en liten del och vara jätteduktig på det och då kanske det inte är 
lämpligt att du ska se til l  helheten men risken är att du behandlar den här lilla delen 
och så dör patienten av något annat så du måste ha någon som är ansvarig för 
helheten. Det tror jag är ganska viktigt att det är tydligt hur man ska få till  det och 
hur man ska ha nytta av den här nationella listan.” 
 
Hur patientsäkerheten påverkas av gemensam läkemedelslista 
På frågan om hur de överlag ser att en gemensam läkemedelslista mellan olika 
verksamheter inom landstinget har påverkat patientsäkerheten anser de flesta att den 
blivit förbättrad. Ett par läkare är mer tveksamma till fördelarna. 
 
”Då tror jag att den är bättre. Tillgängligheten gör att man slipper slösa massa 
onödig tid på att försöka lista ut vad patienten tar. Man kan liksom ägna sig åt det 
man ska göra istället.” 
 
”Alltså jag har varit jättekritisk mot stora delar av journalsystemet och 
läkemedelslistorna är det som har funkat absolut sämst i  systemet och Pascal ska vi  
bara inte prata om. Men jag tror ändå inte att man kan säga att det var bättre förr.” 
 
På frågan hur de tror att patientsäkerheten kan påverkas av en nationell gemensam 
läkemedelslista trodde de flesta läkarna att den kommer att öka om den tekniska 
lösningen och implementeringen är bra. Ett par läkare är mer tveksamma men tror 
åtminstone inte att patientsäkerheten skulle minska. 
 
”Den skulle säkert bli bättre. Jag vet inte om det skulle bli någon jätteskillnad men 
för vissa patienter så skulle det bli bättre.” 
 
”Ja det är dubbelt som sagt. Det finns en risk för att arbetsbördan ökar för den 
enskilda doktorn att gallra igenom den. Med den tid vi har på oss för varje patient 
idag så är det inte möjligt idag. Det positiva är att jag har chansen om jag skulle få 
tid.”  
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Diskussion 
 
Studien visade att läkarna överlag upplevde att patientsäkerheten förbättrades i 
samband med övergången från lokal till gemensam läkemedelslista i fyra olika 
landsting i Sverige. Läkarna upplevde dock samtidigt att vissa risker och problem 
ökat och andra kvarstod med de gemensamma listorna.  
 
Informationsrisker som minskar eller försvinner 
I samband med övergången till en gemensam läkemedelslista upplevde läkarna att 
tillgängligheten blev klart förbättrad. I vissa landsting hade de vid studien nästan 
fullständig tillgänglighet i ett system, vilket sparade mycket tid som tidigare lagts på 
detektivarbete. Förutom själva läkemedelslistan hade läkarna tillgång till journalen 
från andra vårdinstanser vilket de ansåg värdefullt, att kunna läsa vad som gjorts. 
 
En gemensam lista ansågs ha potential att öka riktigheten, något som dock inte alltid 
skett. Överlag var listorna mer fullständiga, men detta varierar mellan olika 
läkemedelslistor beroende på hur ofta patienterna ordineras läkemedel av vårdgivare 
vars system inte ingår i en gemensam läkemedelslista. 
 
Informationsrisker som ökar eller tillkommer 
Många läkare upplevde en ökad mängd inaktuella ordinationer i de gemensamma 
listorna, exempelvis korta kurer där man inte angett slutdatum eller läkemedel som 
patienten fått när de varit inlagda men som läkarna inte satt ut. De stora problemen 
och riskerna verkar uppstå när läkare arbetar på olika sätt med en gemensam lista. 
Problemen med inaktuella läkemedel i läkemedelslistorna beror snarare på 
journalsystemen som användarna är ovana vid eller som inte är användarvänliga, än 
att det är direkt kopplat till att det är en gemensam läkemedelslista. En annan svensk 
studie som undersökte fel i läkemedelslistor nationellt visade att gemensamma listor 
i landstinget medförde att andelen saknade ordinationer minskade, men att andelen 
inaktuella ordinationer fortfarande var ett betydande problem (2). 
 
Riskerna för att obehöriga får tillgång till informationen ökar i samband med att fler 
får tillgång och en större mängd information samlas på ett ställe (35). Samtidigt ger 
loggning i journalsystemet möjligheten att spåra om någon obehörig läser. Överlag 
upplevde läkarna i den aktuella studien att de allra flesta patienter anser att 
fördelarna med att informationen finns tillgänglig klart överväger riskerna att 
integriteten kränks och är medvetna om risker som kan uppstå om läkare inte känner 
till deras aktuella läkemedel. Många patienter verkade snarare förvånade över att 
läkare inte alltid haft tillgång till all information. En studie i Storbritannien visade att 
en betydande andel av patienterna hade information i sin journal som de inte ville 
skulle delas i ett nationellt system (45). Framförallt gällde det information om 
mental hälsa, sexuell hälsa och gynekologiska besvär och rörde sig om mer utförlig 
information i journalen snarare än läkemedel. Gemensamma listor ställer högre krav 
på IT-säkerhet för både inre och yttre sekretess och att informationsrisker analyseras 
och monitoreras (40). 
 



 

  20 (28) 
 

En risk är att informationens innehåll förändras med gemensamma system och 
läkemedelslistor till följd av ett förändrat arbetssätt. En studie som genomfördes i 
Uppsala efter övergången från pappersjournaler till elektroniska journaler som var 
gemensamma för sjukhus och primärvård visade att läkare upplevde att de fick 
tillgång till en ökad mängd information men samtidigt upplevde att det var svårare 
att hitta den information man behövde (26, 29). En slutsats i Uppsala-studien var att 
det fanns en trend mot att mindre ”kunskap” som förmedlades till följd av att det 
blev vanligare att man inte sammanfattade informationen till nästa vårdgivare på det 
sätt man gjort tidigare därför att alla vårdgivare hade tillgång till samma system. I 
den aktuella studien var det inget som tydligt framkom, kanske som ett resultat av 
arbetet med att införa läkemedelsberättelser. 
 
Att läkemedelslistan blir en falsk trygghet, det vill säga upplevs som mer korrekt 
och fullständig än den är i verkligheten, är en risk som kan öka om det är otydligt 
vad som ingår eller när det är fler som arbetar i samma system men arbetar på olika 
sätt. Ett antal läkare i studien hade alltid inställningen att läkemedelslistan inte 
stämde, medan andra oftast litade på listan.  
 
Informationen om dospatienters läkemedel var ett tydligt exempel på när en 
gemensam läkemedelslista innebar en risk genom att inge falsk trygghet. 
Dospatienternas läkemedelsinformation överlag var något som alla läkare tog upp 
som särskilt problematiskt eller riskfyllt vilket förstärks av att dessa patienter ofta är 
gamla och inte själva har koll sina aktuella läkemedel. 
 
Informationsrisker som kvarstår 
Risker för händelser som kan skapa problem med tillgängligheten fanns både före 
och efter införandet av gemensam läkemedelslista. Avbrott är enligt läkarna 
sällsynta, men ofta saknas reservrutiner. Även om det finns bra reservrutiner måste 
dessa vara kända och övade. 
 
Trots att stora delar av sjukvården inom ett landsting eller en region har en 
gemensam lista kvarstår problemet att listan oftast inte är gemensam med 
kommunen, inte är gemensam med apoteken och i de flesta fall inte utgör patientens 
källa om läkemedelsordinationer. Det finns risker med att patienten använder listan 
från apotekens receptdepå utan att veta vad som skiljer den från deras aktuella 
ordinationer. Läkemedelslistan har potentialen att vara en källa till alla aktuella 
ordinationer om den sköts rätt, medan listan från receptdepån bara visar vilka recept 
som har uttag kvar och därmed både kan ha inaktuella ordinationer och sakna 
aktuella ordinationer (2, 24). En risk som kvarstod med de landstingsgemensamma 
listorna över patienters läkemedelsordinationer är att de sällan eller aldrig omfattade 
receptfria läkemedel eller naturläkemedel vilka också kan interagera med 
receptbelagda läkemedel. Dessutom kvarstod frågan om vilka läkemedel en patient 
verkligen tog hemma, vilket ofta kan vara väsentligt skiljt från läkarens ordinerade 
läkemedel (46). 
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Läkarnas ansvar för att det finns en riktig läkemedelslista upplevdes som 
komplicerat. De flesta kände ett ansvar och upplevde att tillgången på information 
gav dem en ökad möjlighet att fullfölja ansvaret men samtidigt fanns det inte 
tillräckligt med tid för detta. Överlag fanns det ingen trend mot att ansvarskänslan 
skulle förändras med en gemensam lista. Att ta ansvar för att en lista är korrekt 
verkade handla om att man ser behovet av listan. Om man inte själv är i behov av 
listan kommer man troligen inte vara motiverad att uppdatera den. Det kan liknas 
vid läkemedelslistan för dospatienter som primärvårdsläkare vanligen inte arbetade 
med eftersom de inte hade något behov av det i sitt arbete, för dem räcker listan i 
Pascal. När en patient läggs in på sjukhus är Pascal däremot inte tillräckligt utan 
läkarna behöver då utgå från journalsystemets ordinationslista. Flera läkare menade 
att man bara kommer ta ansvar för läkemedelslistan om det är den listan man 
dagligen arbetar med. Läkares ansvar för läkemedelsordinationer och 
läkemedelslista har visat sig vara komplext och varierande även i tidigare studier 
(13, 26). De regler som finns idag anses inte tillräckligt tydliga utan läkare kan ha 
olika uppfattningar om vilket ansvar de har för läkemedelsförskrivningen. Även om 
läkare har en klar bild av vilket ansvar de förväntas ta kan det vara svårt att i 
praktiken verkligen leva upp till ansvaret av olika anledningar. 
 
 
Behov av och förväntningar på en nationell läkemedelslista 
Enligt läkarnas uppfattning kunde liknande förändringar väntas vid övergången till 
en nationell läkemedelslista. En stor skillnad är dock att det inte är hela journalen 
som blir gemensam. De läkare som idag har gemensam lista inom landstinget känner 
inget större behov av en nationell lista. På vissa håll är det ovanligt att det finns 
patienter som har läkemedel som inte syns i läkemedelslistan. Men läkarna var ändå 
överens om att det hade varit bra med en nationell gemensam läkemedelslista, om 
det görs på rätt sätt. Vad som sedan är rätt sätt har de varierande åsikter om. Det är 
viktigt att vara medveten om att läkarna i studien hade valts ut eftersom de varit med 
om en övergång till en gemensam läkemedelslista och inte ger en representativ bild 
av behovet från läkare i Sverige i allmänhet. Troligen upplever läkare i exempelvis 
Skåne eller Stockholm som inte har gemensam läkemedelslista inom landstinget ett 
mycket större behov av en nationell lista. 
 
Uppfattningen om hur en nationell läkemedelslista bäst skulle införas och användas 
varierade bland läkarna, om det skulle vara den primära listan man arbetade med 
hela tiden eller om det skulle vara en separat lista som man kunde läsa i vid behov.  
Utredningar inför en nationell gemensam läkemedelslista, NOD, har gjort en första 
kartläggning av vilka behov läkare och farmaceuter har av en nationell 
läkemedelslista (22, 30, 31). Enligt CeHis beskrivning planeras NOD utgöra 
originalkällan för ordinationer, och att informationen i journalsystemen blir kopior. 
Utredningen visar också att listan kan ge en bättre koppling mellan listor för aktuella 
läkemedel i apotek och sjukvård, som läkarna i den aktuella studien hade 
förhoppning om, men att helt gemensamma listor mellan apotek och sjukvård inte är 
fullt möjligt med dagens lagstiftning. NOD har också potentialen att minska 
problemen med dospatienter om ordinationen görs på liknande sätt. Att NOD ska 
göras tillgängligt både i journalsystem och via ett webbgränssnitt kan ge nya 
möjligheter för reservrutiner vid avbrott. 



 

  22 (28) 
 

 
 
Metodens styrkor och svagheter 
En svaghet i studien är att urvalet är begränsat. Läkarna i studien valdes ut 
strategiskt för att få med perspektiv från flera olika övergångar till gemensam 
läkemedelslista med olika strategier och lösningar. Studiens syfte har inte varit att 
kvantifiera de upplevda riskerna eller jämföra olika lösningar med varandra, utan 
helt enkelt beskriva fenomen och belysa vilka förändringar i informationsrisker som 
kan ske i samband med övergången till en gemensam lista. Studien beskriver 
läkarnas subjektiva uppfattningar och upplevelser, inte nödvändigtvis faktiska 
förändringar. En styrka med studien är att den väger in förändringar från fyra olika 
landsting och sju olika läkare som alla varit med om olika varianter på övergång från 
lokal till gemensam lista. För studiens huvudsakliga frågor upplevdes mättnad trots 
det lilla urvalet, vilket tyder på att resultaten inte hade förändrats mycket genom att 
inkludera fler läkare.  
 
 
Gemensamma läkemedelslistor internationellt 
Sverige är långt ifrån ensamma om att försöka förbättra patientsäkerheten med 
gemensamma läkemedelslistor i olika former. Däremot är Sverige i framkant 
internationellt när det kommer till elektroniska recept, med över 90 % av recepten 
som lagras elektroniskt i en gemensam depå (33). Men eftersom läkare av juridiska 
skäl inte får tillgång till informationen om de elektroniska recepten är vi fortfarande 
kvar i regionala eller lokala läkemedelslistor för läkare. I litteraturen ser man en viss 
begreppsförvirring mellan olika typer av informationskällor om 
läkemedelsordinationer, där informationskällor liknande de som beskrevs i Tabell 1 
lätt blandas ihop med varandra. Lagstiftning, regelverk och synen på ansvar 
respektive integritet skiljer mellan länderna. Därför blir införandet kontextberoende 
och det är inte alldeles lätt att överföra erfarenheter mellan länder. 
 
Flera länder arbetar för att ge gemensam information om läkemedelsordinationer, 
men med olika strategier och lösningar. I Estland blir alla medborgare registrerade i 
en nationell databas vid födsel som används till bland annat vård, bankärenden och 
försäkringar (39). All denna information kan nås via patientens eKort som är unik 
för varje medborgare. När läkare förskriver ett e-recept från sitt egna journalsystem 
på mottagningen tas det upp i den nationella databasen vilken meddelar det till alla 
apotek och patienten.  
 
I Danmark har man infört den gemensamma läkemedelslistan (FMK) som ger 
vårdgivare möjligheten att se en patients nuvarande ordinationer och 
läkemedelshistorik från de senaste två åren (34). Införandet har inte varit helt 
okomplicerat och FMK används inte kliniskt i den utsträckning som man hoppats på 
(47). Även om läkare i Danmark var positiva till idén med en gemensam 
läkemedelslista blev läkares motivation, tekniska problem, tid och kompetens 
barriärer för det önskade kliniska användandet.  
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Finland har implementerat ett nationellt projekt kallat KanTa där man centraliserat 
all hälsoinformation i en databas med ett och samma gränssnitt. KanTa fungerar som 
ett arkiv där alla vårdgivare kan begära en patients vårdhistorik, liknande NPÖ 
(Nationell Patientöversikt) i Sverige. Idag kan läkare, om patienten har gett dem sitt 
samtycke, se de ordinerade e-recepten i KanTa för att förhindra dubbelmedicinering 
och läkemedelsinteraktioner (38, 48). 
 
I Österrike arbetar man för att införa den så kallade e-Medikation som ska fungera 
som en nationell läkemedelslista över alla ordinationer och uthämtade recept men 
även ge vårdgivare tillgång till deras patienters vårdhistorik. I ett pilotprojekt i 
mindre skala 2009 såg man att både läkare och farmaceuter ansåg att e-Medikation 
skulle kunna förbättra patientsäkerheten men att systemet i sig inte ansågs optimalt 
och användarvänligt. Eftersom projektet var i liten skala var det dock oklart om det 
bidrog till en mer fullständig läkemedelslista (14). 
 
Storbritannien lanserade 2002 ett projekt kallat National Programme for IT (NPfIT) 
där det var meningen att man skulle ersätta IT systemen i NHS med ett mer centralt 
integrerat styrt elektroniskt system för över 40 miljoner patienter och koppla dem till 
över 30 000 läkare, på 300 sjukhus (36). Projektet visade sig vara mer problematiskt 
och kostsamt än väntat och Storbritannien är än så länge långt från sitt mål. 
 
Även Tyskland, Singapore och många andra länder arbetar med att införa nationella 
system för hälsoinformation (37, 49). 
  
I en studie i USA skapades en elektronisk lista som hämtade information från flera 
olika informationskällor om läkemedel och gjorde listan tillgänglig för patienter och 
hälso- och sjukvårdspersonal (15). Projektet var komplicerat och krävde samarbete 
mellan patienter och vårdgivare men visade på möjligheten att skapa en tillgänglig 
lista med ökad riktighet som uppskattades av patienter och vårdgivare. 
 
Förutom initiativ för att göra läkemedelsinformation och annan medicinsk 
information tillgänglig nationellt finns initiativ för att även ge tillgänglighet 
internationellt. Inom EU drivs projektet epSOS (European Patients Smart Open 
Services) sedan 2008 med målet att utveckla, testa och validera tekniska 
specifikationer för att säkra interoperabilitet för patientöversikter och elektroniska 
recept över landsgränserna (33). 
 
Att införa gemensamma system för läkemedelsinformation (och annan information) 
har visat sig vara mer komplext och kostnadskrävande än väntat. De största 
problemen ligger inte i dagens teknologi och dess begränsningar utan i de flesta fall 
är problematiken kopplad till strategin och ledningen av dessa projekt (37). 
Riktlinjer och krav behöver också vara klart ställda och följda för att få ett sådant 
stort centrerat system att fungera i skarp miljö. Den är en svår avvägning mellan att 
införa ett nytt system i stor skala på en gång och att börja med mindre pilotprojekt i 
liten skala.  
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Framtida studier 
För att en nationell läkemedelslista ska kunna etableras och vara värdefull behöver 
man undersöka vidare vilka behov som finns av en nationell läkemedelslista, hur och 
när professionen vill använda den och vilken roll den ska ha i det kliniska arbetet. 
Utifrån resultatet av undersökningen kan tekniska lösningar tas fram, 
implementering planeras och rutiner för arbetssätt tas fram.  
 
Förutom studier från professionens perspektiv behövs studier från patientens 
perspektiv. Vilket behov har patienter av en nationell läkemedelslista, hur vill de få 
tillgång till informationen och hur ser de på integritetsfrågan och hur man löser 
spärrar och behörighetsstyrning? 
 
Det behövs också studier om konsekvenser av att få en gemensam läkemedelslista 
utan att samtidigt dela informationen i journalen. Vad blir konsekvenserna av att få 
läkemedelsinformationen utan en klinisk kontext? Den aktuella studien visar att 
läkare förutom den gemensamma läkemedelslistan ser ett värde i tillgång till annan 
information i journalen knuten till de aktuella läkemedlen. Vad blir konsekvenserna 
för landsting som väljer att dela läkemedelsinformation via en nationell 
läkemedelslista istället för genom ett gemensamt journalsystem?  
 
Det behövs vidare studier för att se hur informationens tillgänglighet, riktighet och 
konfidentialitet verkligen förändras med en nationell läkemedelslista. Dessutom 
behövs studier på hur arbetssättet påverkas av en nationell läkemedelslista. 
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Rekommendationer för införandet av en gemensam läkemedelslista 

1. Fastställ vilka behov som finns hos de framtida användarna, vilken 
information som behövs och när, hur professionen vill använda den 
gemensamma läkemedelslistan och vilken roll den ska ha i det kliniska 
arbetet.  

2. Låt det önskade arbetssättet styra de tekniska lösningarna och inte tvärt om. 

3. För att öka listornas riktighet bör man utifrån det som kommer fram i punkt 
1 upprätta och fastställa tydliga rutiner för hur läkare och andra användare 
ska arbeta med läkemedelslistan och hur utbildning ska ske innan införande; 
detta för att undvika problematiken som blivit med gemensamma listor i 
landstingen där läkare arbetar på olika sätt vilket resulterar i inaktuella 
läkemedel och felaktiga listor. 

4. Ge tydlig information om hur fullständiga listorna är, vad som finns med i 
läkemedelslistan och vad som inte finns med, för att undvika riskerna med 
att läkare känner en falsk trygghet med en lista som i verkligheten kanske 
inte är fullständig.   

5. Förtydliga läkares ansvar så att det blir praktiskt genomförbart med den 
gemensamma listan. 

6. En gemensam läkemedelslista ersätter inte läkemedelsgenomgångar eller 
läkemedelsavstämningar. Listan ger tillgång till mer information men det 
behövs tid för att gå igenom listan dels för att göra den till en korrekt och 
aktuell informationskälla men också för att se över att behandlingen är säker 
och ändamålsenlig. 

7. En gemensam lista innebär ökade krav på IT-säkerhet och skydd av 
informationens konfidentialitet. Redan från början bör man planera för hur 
behörighetsstyrning och spärrar av läkemedel ska lösas på ett sätt som 
skyddar integritet men inte riskerar att ta bort poängen med gemensam 
läkemedelslista. 

8. Involvera patienten och låt det bli deras informationskälla om aktuella 
läkemedelsordinationer. Använd dem som ett sätt att förbättra listans 
fullständighet. 

9. Testa i liten skala innan det implementeras i full skala. 

10. Involvera professionen i alla steg och utgå från deras behov och kunskap 

11. Följ upp och utvärdera införandet. 
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Slutsats 
Studien visade att övergången från lokal till gemensam läkemedelslista upplevdes 
förbättra patientsäkerheten genom ökad tillgänglighet och potentialen att ge en ökad 
riktighet. Överlag var listorna mer fullständiga men med en ökad mängd inaktuella 
läkemedel. En gemensam läkemedelslista innebär en ökad risk att kränka patienters 
integritet och ställer ökade krav på IT-säkerhet för att skydda informationens 
konfidentialitet. Vid övergången till en nationell läkemedelslista väntas liknande 
förändringar som vid gemensam regional beroende på hur den införs och används. 
En stor skillnad är att det inte är hela journalen som blir gemensam. En nationell 
läkemedelslista har potentialen att öka patientsäkerheten men det är viktigt att vara 
medveten om att samtidigt som vissa risker minskar kan andra kvarstå eller 
tillkomma. Även med en gemensam läkemedelslista kvarstår behov av 
läkemedelsgenomgångar och kommunikation med patient och mellan vårdgivare.  
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