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1. Sammanfattning 
Det här är en slutrapport på ett forskningsprojekt som eHälsoinstitutet genomfört på uppdrag 

av Läkemedelsverket. Syftet var att på ett övergripande sätt kartlägga funktion och 

kvalitetssäkring av receptexpeditionssystem (RES) i Sverige för att underlätta framtida 

kvalitetsarbete och den fortsatta tillsynen av apoteken. RES avser den programvara som är 

avsedd och krävs för apoteksföretagens expediering av recept samt direktåtkomst och 

momentan uppdatering av uppgifter i de register som hanteras av APSE. 

 

Information har samlats in från systemleverantörer, apoteksföretags ledning, farmaceuter som 

arbetar med RES på apotek, och Apotekens Service AB (APSE). Det finns idag fyra olika 

RES på den svenska marknaden: Pharma Logica (Logica), PharmaSuite (Visma Retail), Rex 

(Apoteket AB) och Maxx (Receptum). De viktigaste utgångspunkterna för systemtillverkarna 

vid skapande av RES har varit lagar, förordningar och föreskrifter, instruktioner och krav från 

APSE, tidigare receptexpeditionssystem samt apoteksföretagens krav och önskemål. 

 

Det fanns variationer i hur systemen var kvalitetssäkrade samt nomenklaturen kring detta. 

Gemensamt för alla RES var dock att kvalitetssäkringen görs på flera nivåer: hos 

systemleverantör, hos APSE och hos apoteksföretaget. Alla systemleverantörer har ett nära 

samarbete med apoteksföretagen som använder deras system, har stöd till användarna av 

systemet och får feedback om eventuella problem och önskemål. Alla nya RES har genomgått 

en prövning av gränssnitt och format av APSE innan de har blivit godkända att användas av 

ett apoteksföretag. När systemleverantörerna har gjort förändringar i sitt system har även 

dessa genomgått en prövning. APSEs prövning av RES innebär att säkerställa att 

apoteksföretagen använder ett RES vars gränssnitt och format fungerar korrekt mot APSEs 

tjänsteplattform. 

 

Omregleringen av apoteksmarknaden med fler inblandade aktörer i kombination med 

utveckling av helt nya RES har varit inte varit helt problemfri. En rad problem kopplade till 

RES har påvisats i projektet, varav många har varit kopplade till den tidspress som funnits 

fram tills ATS (det RES som användes av alla apotek innan omreglering) inte längre fick 

användas. Andra problem har varit otydlig ansvarsfördelning, avsaknad av tydliga krav och 

enhetlig tolkning av lagar. För inblandade parter har det varit problematiskt när APSEs roll 

inte varit helt klar och definierad.  

 

En enkätundersökning bland farmaceuter som använder de olika RES visade att majoriteten 

av farmaceuterna ansåg att det fungerade bra att expediera recept med respektive RES, att 

RES stödjer en säker receptexpedition och att de fått tillräcklig utbildning för att använda 

RES. Majoriteten ansåg att deras aktuella RES hade funktioner som de saknade i ATS, och att 

de inte skulle vilja gå tillbaka till att använda ATS. Över 80 % hade dock den senaste 

månaden upplevt någon typ av problem med sitt RES. De vanligast angivna problemen eller 

bristerna med RES var låsningar, buggar eller driftstopp, att systemet var långsamt och att det 

saknade vissa önskvärda funktioner. 

 

Studien visade att användningen av elektroniskt expertstöd (EES) på apotek är låg, delvis på 

grund av att de flesta farmaceuter inte har EES integrerat i sitt RES. Andra orsaker till den 

låga användningen av EES är att farmaceuterna saknade utbildning eller kunskap om hur det 
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ska användas och att det tar för mycket tid. Samtidigt lyfter flera farmaceuter upp styrkor med 

EES och en önskan om att använda EES i högre utsträckning.  

 

Genom forskningsprojektet framkom att det finns ett behov av riktlinjer eller krav för vad ett 

RES bör uppfylla, både när det gäller funktioner, användbarhet och kvalitetssäkring. Som ett 

steg i det krävs en enhetlig tolkning av tillämpligt regelverk. Ett RES utgör en viktig roll för 

en patientsäker expedition av läkemedel och ett RES ska vara utformat så att det inte kan 

orsaka eller bidra till fel eller problem vid expeditioner, underlättar och säkrar kvaliteten på 

receptöverföringen och att det fungerar som ett stöd för att förhindra felexpeditioner. 

 

Det finns även ett behov av tydligt tillverkarregelverk, nomenklatur och ansvarsfördelning för 

att skapa mer tillförlitliga RES och därigenom ge en förbättrad patientsäkerhet. Denna studie 

skulle kunna tjäna som underlag för fortsatt arbete med detta.  
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2. Inledning 
 

I samband med apoteksmarknadens omreglering år 2009 utvecklades nya 

receptexpeditionssystem (RES). Regelverket (Lag (2009:366) om handel med läkemedel) 

kräver att varje apotek skall ha ett RES som bl.a. ger säker och momentan överföring av 

uppgifter till Apotekens Service AB (APSE).  
 

2.1 RES före och efter omreglering av apoteksmarknaden 
Innan omregleringen, när alla apotek i Sverige tillhörde Apoteket AB, fanns endast ett RES, 

ATS. ATS utvecklades inom Apoteket AB för ca 20 år sedan. I samband med beslutet att 

omreglera apoteksmarknaden beslöts att ingen av de nya apoteksföretagen skulle få fortsätta 

använda ATS. En övergångslösning av ATS skulle få användas av alla apoteksföretag mot en 

kostnad fram till årsskiftet 2011/2012, men inga nyöppnade apotek fick använda ATS efter 

årsskiftet 2010/2011.  

 

Omregleringen har inneburit stora förändringar på apoteksmarknaden, inte minst när det 

gäller RES. Från att ha haft ett statligt Apotek med sitt eget RES och förvaltning av de 

infrastrukturtjänster och register som används vid en receptexpedition, finns idag ca 30 

apoteksföretag av varierande storlek med olika RES. Vid omregleringen bildades APSE som 

har tagit över ansvaret för de nationella infrastrukturtjänster som nu är tillgängliga för alla 

apoteksföretag på marknaden. Detta innebär nya utmaningar för myndigheter avseende 

regelverk och tillsyn. Vid omregleringen var kravställningen från apoteksföretagen på 

systemleverantörerna svag vilket gjorde att APSE till viss del tog på sig den uppgiften.  

 

Det saknas information om hur RES på olika sätt lever upp till de krav som ställs i lag, 

förordning och föreskrifter, samt hur de lever upp till användarnas behov. Det finns få 

vetenskapliga studier som är inriktade på RES på apotek. 

 

2.2 Läkemedelsverkets tillsyn 
Läkemedelsverket har tillsyn av apoteken. För att apoteken ska kunna genomföra korrekta 

receptexpeditioner har expeditionssystemen en avgörande roll. Att kontrollera RES och deras 

lämplighet ingår därför i Läkemedelsverkets tillsynsansvar. Här kan inspektionsenheten och 

medicinteknik samverka kring tillsynen på den omreglerade apoteksmarknaden. Kraven i 

regelverket är emellertid inte alltid så konkreta att de går att tillämpa direkt vid 

marknadskontroller eller vid validering och klinisk utvärdering av systemen. De 

författningskrav som finns är mycket generellt hållna och ger inte aktörerna tydlig 

vägledning.   

 

De flesta av vårdens mjukvarubaserade informationssystem exempelvis elektroniska 

patientjournaler och beslutsstödssystem är medicintekniska produkter [1, 2]. Därmed faller de 

under ett produktsäkerhetsregelverk, det medicintekniska regelverket, och ska ha en 

definierad användning, fastställda och redovisade specifikationer, en ansvarig tillverkare och 

en reglerad ”post market” uppföljning. Tillverkare av en medicinteknisk produkt ska följa 

lämplig verifieringsmetod som styrs av systemets risknivå, följa tillämpliga standarder för 

utveckling, verifiering och validering, göra klinisk utvärdering samt ha ett 

kvalitetsledningssystem. Kraven sammanfaller väl med sådana krav som ställs på andra 

säkerhetskritiska system i samhället men med ett särskilt patientfokus på 
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riskhanteringsprocessen. Det är tillverkarens avsedda användning med produkten som avgör 

om den klassas som medicinteknisk produkt. RES definieras i dagsläget inte som 

medicinteknisk produkt och faller därför inte under något tydligt produktsäkerhetsregelverk 

eller regelverk som riktar sig till tillverkarna av RES. Dock ligger systemens 

användningsområde så nära vad gäller systemens natur, omsorg om patientsäkerhet och risker 

varför de krav och metoder som finns formulerade för medicintekniska system kan vara 

tillämpbara. 
 

2.3 Elektroniskt expertstöd (EES) 
Elektroniskt expertstöd (EES) tillhandahålls av APSE och kan ingå i ett RES. EES syftar till 

att öka patientsäkerheten genom att upptäcka läkemedelsrelaterade problem såsom 

läkemedelsinteraktioner, dubbelförskrivningar, risker till följd av ålder m.m. 

Läkemedelsverket har på uppdrag av regeringen gjort en utvärdering av funktionerna i EES 

där det bland annat ingick att beskriva hur de olika funktionerna fungerar i klinisk praxis [3]. 

Den studie man utgick från i utvärdering av EES funktion på apotek var en pilotstudie från 

2009 [4]. Det finns ett behov av uppgifter på hur användningen av EES ser ut på dagens 

apoteksmarknad, samt hur användarna upplever EES. Det saknas information om faktorer 

som ligger bakom de fall där EES inte används [3]. 
 

2.4 Syfte och mål 
Syftet med forskningsprojektet var att på ett övergripande sätt kartlägga funktion och 

kvalitetssäkring av RES i Sverige för att underlätta framtida kvalitetsarbete och den fortsatta 

tillsynen av apoteken. Ett sekundärt syfte var att kartlägga användning och uppfattning av 

EES. 
 

Projektets mål: 
1. Definiera och beskriva RES 

2. Beskriva befintliga RES och deras koppling till andra system och tjänster 

3. Övergripande beskriva det kvalitetsarbete och utvärderingar av RES som har utförts 

4. Kartlägga eventuella problem kopplade till utveckling och användning av RES 

5. Undersöka användarnas uppfattning av RES 

6. Undersöka i vilken utsträckning EES används på apotek, hur farmaceuterna upplever 

EES, samt identifiera bakomliggande orsaker i de fall där EES inte används 

7. Identifiera eventuella behov av åtgärder och riktlinjer kring RES  

8. Föreslå fortsatta studier inom området 
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3. Metod och genomförande 
 

Den aktuella rapporten är en slutrapport av forskningsprojektet. Arbetet har bedrivits i 

projektform av eHälsoinstitutet i samverkan med Läkemedelsverket under januari till 

september 2012. eHälsoinstitutet är en nationell, tvärvetenskaplig och multiprofessionell 

plattform, inom Linnéuniversitetet i Kalmar som utvärderar och forskar om ITs 

roll för medborgare, patienter, personal, studenter och organisation inom hälsa, 

vård, apotek, medicin och omsorg. Projektet har finansierats inom Läkemedelsverkets 

ekonomiska stöd till eHälsoinstitutet. Insamling av information, analys och rapportskrivning 

har genomförts av doktorand Tora Hammar, med stöd av prof. Göran Petersson. En 

referensgrupp från Läkemedelsverket (med uppgift att granska och kommentera projektplan, 

frågeformulär, delleveranser, resultat samt slutrapport) har bestått av Mats Ohlson, Annika 

Babra och Lena Ring.  

 

3.1 Insamling av information 
Figur 1 visar de olika delarna i projektets genomförande. Förutom litteraturstudier har 

insamlingen av information i projektet skett i fem steg: 

 

1) Information från Apotekens Service AB - intervju med Stefan Vallin (dåvarande teamledare 

godkännandegruppen), februari 2012. Frågor om godkännandeprocessen, APSEs roll och 

ansvar. Kompletterande intervju med Nadia Rauhani, (farmaceut godkännandegruppen) och 

Gunnel Bridell (Chef verksamhetsområde recept) september 2012. 

 

2) Information från systemleverantörerna – intervjuer med minst en representant från alla de 

fyra systemleverantörerna av RES. Frågor om RES, utgångspunkter vid utveckling, validering 

och kvalitetsarbete, uppföljning i drift, syn på ansvar, tillsyn och godkännandeprocess samt 

upplevda problem. Det fanns även möjlighet att ge kommentarer utöver frågorna. Företagen 

fick själva utse lämplig person/personer att svara på frågorna. 

a) Pharma Logica - telefonintervju med Thomas Jarlvik (då ansvarig för utveckling av 

Pharma Logica) februari 2012. Kommentarer i efterhand av Matti Olofsson 

(nuvarande produktchef Pharma Logica).  

b) Visma Retail AB - telefonintervju med Maud Walan (chef pharmaceutical 

compliance) februari 2012 

c) Receptum - telefonintervju med Pia Ukkonen (projektledare) mars 2012 

d) Apoteket AB - intervju med Erik Thorsell (kvalitetsdirektör), Sinisa Cicovic (stf CIO), 

Louise Skalin (processägare receptprocessen), Carina Olsson (funktionsspecialist), 

Magnus Håkansson (funktionsansvarig), april 2012 
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3) Information från ledningen hos apoteksföretag. Skriftliga frågor skickades till alla stora 

apoteksföretag, och 13 av de små apoteksföretagen som använder Maxx. Frågor handlade om 

apoteksföretagens egna tester och utvärderingar av RES, om de upplevt problem vid val, 

införande respektive användande av systemen, önskemål om förbättringar, och om EES är 

integrerat på deras apotek. Det fanns även möjlighet att lämna andra kommentarer. Apoteket 

AB som både är systemleverantör och apoteksföretag besvarade frågorna muntligt vid den 

intervju som gjordes med respektive systemleverantör. Skriftligt svar erhölls från Kronans 

droghandel, Boots, Vårdapoteket, Apoteksgruppen, Medstop, Apotek hjärtat, Fox farmaci, 

P/S Apotek, Djurfarmacia, Samariten och Apotek Hjortsberg. Broapoteket lämnade muntligt 

svar på en del av frågorna. 

 

 

 
Figur 1: Översikt av målsättningen för projektets informationsinsamling från olika aktörer.  Information 
samlades in från APSE, systemleverantörer, ledning hos apoteksföretag (inte alla apoteksföretag i figuren 
bidrog med information), och farmaceuter på apotek via intervjuer eller enkäter.  
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4) Observation av RES i användning. Besök på fem apotek (ca 1-2 h per besök); två apotek 

som använder Pharma Logica och ett apotek för vardera av de övriga RES. Syftet med 

besöken var att ge underlag vid framtagandet av enkät till farmaceuter och bättre förståelse 

vid analys av resultat. De apotek som besöktes var: 

a) Apoteksgruppen, Apoteket Lejonet Kalmar (Pharma Logica), mars 2012  

b) Kronans Droghandel, Giraffen Kalmar (Pharma Logica), mars 2012 

c) Apotek Hjärtat, Lidingö Stockholm (PharmaSuite), april 2012 

d) P/S apotek, fristående apotek Stockholm (Maxx), april 2012 

e) Apoteket AB, Apoteket Hinden, Kalmar (Rex), april 2012 

 

5) Information från användarna (farmaceuter) som arbetar med RES på apotek. En enkät togs 

fram med frågor om farmaceuternas uppfattning av RES, styrkor och eventuella problem med 

systemen samt jämförelse med ATS. Dessutom innehöll enkäten frågor om användning och 

uppfattning av EES. Enkätverktyget Websurvey, Textalk AB Mölndal, användes för utskick 

av enkäten, insamling av svar samt påminnelser.  

 

E-postadresser till farmaceuterna tillhandahölls av apoteksföretagen, som samtidigt gav 

samtycke till att farmaceuterna deltog i undersökningen. Tretton apoteksföretag lät oss skicka 

enkäten till ett varierande antal av sina anställda farmaceuter. Vid kontakt med 

apoteksföretagen hade vi ett förslag eller önskemål om antal farmaceuter som ansågs rimligt 

att sända enkäten till i förhållande till apoteksföretagets storlek men samtidigt skulle uppfylla 

kravet på ett bra underlag och spridning bland svaren. Några av apoteksföretagen ville dock 

endast låta enkäten gå ut till ett mindre antal farmaceuter och några apoteksföretag lät oss 

skicka till ett större antal än det föreslagna. Apoteksföretagen fick instruktionen att göra ett 

slumpmässigt urval av farmaceuter som arbetade med receptexpedition. Inom 

Apoteksgruppen ville man att enkäten skulle skickas till alla deras apotek via apotekens 

gemensamma e-postadress. En farmaceut per apotek inom Apoteksgruppen kunde sedan gå in 

och besvara enkäten.  

 

Enkäten skickades till 357 farmaceuter från 13 olika apoteksföretag med samtliga RES 

representerade (Tabell 1). En länk till den webbaserade enkäten skickades ut till 

farmaceuternas e-postadress tillsammans med information om undersökningen. Enkätsvar 

samlades in under knappt en månad (14 maj – 12 juni) och under den tiden skickades två 

påminnelser via e-post till de farmaceuter som ännu inte besvarat enkäten. 

 

3.2 Aktörernas inställning till medverkan i projektet 
Målsättningen under genomförandet av forskningsprojektet var att samla in information från 

samtliga systemleverantörer och apoteksföretag, men medverkan i forskningsprojektet har 

varit valfri. Alla apoteksföretag, förutom några små enskilda apoteksföretag som det har varit 

svårt att hitta kontaktuppgifter till, har kontaktats och tillfrågats om medverkan. Det har varit 

en skiftande beredvillighet hos aktörerna för att medverka. Ett antal apoteksföretag har 

uttryckt tveksamhet till bidragandet med information till forskningsprojektet framförallt när 

det gällde enkätundersökningen, antingen på grund av att undersökningar av den här typen 

inte prioriteras tidsmässigt men också för att informationen som efterfrågats har ansetts 

känslig. Ett av de stora apoteksföretagen beslutade att inte bidra med information till någon 

del av projektet.   
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Tabell 1: Översikt av informationsinsamling från apoteksföretag. Tretton apoteksföretags ledning 
svarade på frågor (elva skriftligt och två muntligt). Fem apotek besöktes för att observera användning av 
RES. Tretton apoteksföretag gav samtycke till att en enkät skickades till ett urval av deras anställda 
farmaceuter och gav sammanlagt 357 e-postadresser till farmaceuter att skicka enkäten till.  

Apoteksföretag 
Svar från ledningen 
på skriftliga frågor Besökt apotek  

Enkäter till farmaceuter 
inom apotek  

P
h

a
rm

a
 L

o
g

ic
a
 

Apoteksgruppen X X 156 
    
Vårdapoteket X  25 
    
Doc Morris -  31 
    
Kronans droghandel X X 40 
    
Boots X  10 

P
h

a
rm

a
S

u
it

e
 

    
Medstop X  9 
    
Apotek hjärtat X X 20 
    
Cura -  - 
    
Fox Farmaci X  - 
    

R
e
x

 

Apoteket AB 
Muntliga svar vid 

intervju 
X 50 

     

M
a

x
x
 

P/S Apotek X X 3 

Djurfarmacia X  1 
Samariten X  7 
Apotek Hjortsberg X  3 
Familjeapoteket -  3 
Broapoteket muntligt   
    
Övriga oberoende 
apoteksföretag 

-  - 

     

 Totalt Svar från 13 
apoteksföretag 

5 apoteksbesök 357 enkäter  
skickade 

 

 
 

3.3 Sammanställning och analys 
Intervjuerna med systemleverantörer spelades in och transkriberades. Vid behov har 

intervjuobjekten kontaktats efter intervjun för ytterligare information eller förtydligande. 

Sammanställd information från intervjuerna skickades till intervjuobjekten för kontroll av 

innehåll. Samtidigt gavs möjlighet till komplettering.  

 

Enkätens resultat analyserades med beskrivande statistiska metoder med programmet PASW 

Statistics 18. Svar på frågor med en 5-gradig Likertskala har bedömts enligt följande: 1-2 

(negativ eller instämmer inte), 3 (neutral), 4-5 (positiv, instämmer). Svar på enkätfrågor med 

Likert-skala betraktas som data på ordinal nivå och statistiska metoder har valts i enlighet 

med det [5]. För en del av enkäten utfördes test (Independent samples Kruskal-Wallis test, 

signifikansnivå 0.05) om fördelningen av svaren skilde sig mellan användare av de olika RES. 
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Enkätsvaren i fritext kategoriserades efter innehåll. Efter flera genomläsningar togs kategorier 

fram för att få med trenderna i svaren. Ett svar kunde innehålla flera delar som delas in i olika 

kategorier. För varje svar tilldelades ”poäng” till de kategorier som svarets olika delar 

tillhörde. Varje svar tillhörde minst en kategori, samma del av svaret kunde endast tillhöra en 

kategori, och en fråga kunde ge högst ett ”poäng” till varje kategori. Minst en kontroll av 

kategoriseringen av svaren genomfördes. Citat från svaren som anses beskrivande för 

kategorierna har valts ut och presenteras i rapporten.  

 

4. Läkemedelsförskrivning och expediering av recept 
 

Processen från förskrivning av ett recept till expediering av ett läkemedel på apotek är en 

samverkan mellan flera aktörer: patient och personal inom hälso- och sjukvård och inom 

apotek, mellan hälso- och sjukvård och apotek, samt mellan olika IT-system (Figur 2). Idag 

utförs många av delmomenten i förskrivning och expediering av recept elektroniskt. 

Elektronisk hantering av recept (förskrivning, överföring, lagring samt expediering) har 

potentialen att göra processen mer effektiv och säker men kan också introducera fel och 

problem [6].  

 

I Sverige finns flera olika journalsystem som används inom vården. När en förskrivare ska 

skriva ett recept görs detta vanligtvis i en inbyggd förskrivningsmodul i journalsystemet om 

det inte rör en dospatient då Pascal blir det verktyg som används [7, 8]. Vid förskrivningen 

kan förskrivaren dessutom ha olika former av beslutsstöd eller elektroniska 

informationskällor, antingen integrerade i journalsystemet eller utanför systemet. 

Beslutsstöden och informationskällorna kan vara specifik för patienten, kopplad till den 

aktuella förskrivningen eller mer allmän.  

 

De flesta recept (mer än 90 %) expedieras idag från ett elektroniskt original [9]. Receptdepån 

omfattas av lagen om receptregister och är en nationell elektronisk depå för recept där de kan 

lagras under hela sin giltighetstid och kan nås från alla svenska apotek. Patienter kan lagra 

alla sina recept i receptdepån och kan själva se sina recept via internet med hjälp av e-

legitimation.  

 

Vid expediering av ett recept på apotek har farmaceuten som uppgift att upptäcka 

förskrivningsfel och i så fall rätta till dem, upptäcka läkemedelsrelaterade problem samt ge 

råd till patienter om deras läkemedelsanvändning [10, 11]. Farmaceuten är ansvarig för att det 

läkemedel som expedieras överensstämmer med förskrivarens förskrivning. Dessutom har 

farmaceuten krav på sig att byta det förskrivna läkemedlet till det billigaste likvärdiga 

läkemedlet (generisk substitution) enligt TLVs (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) 

anvisningar samt informera kunden om detta. Farmaceuter på alla svenska apotek har åtkomst 

till en patients elektroniskt lagrade recept i receptdepån. En farmaceut på apotek kan även 

lägga in recept som ursprungligen var skrivna på papper i receptdepån, makulera recept i 

receptdepån, samt på kundens begäran skriva ut recepten till traditionella gula pappersrecept.  

 

I APSEs Handbok för apoteksaktörer beskrivs receptexpeditionsprocessen bestå av tre 

huvudfaser: förbereda order, färdigställa order och leverera order [12]. I den första 

huvudfasen ingår kunddialog, kundidentifikation och information, val av recept, 

författningsmässig kontroll samt val och eventuellt byte av vara. I den andra huvudfasen ingår 
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farmakologisk kontroll, plockning av order och märkning, teknisk kontroll samt godkännande 

av expedition. I den sista huvudfasen ingår information till kund, utlämnande av varor samt 

betalning. Flera av dessa moment kräver koppling till APSEs tjänster och därmed ett RES. 

Även i delar som inte kräver uppkoppling mot APSE kan ett RES fungera som ett stöd.  

 

 

 
Figur 2: eReceptprocessen i Sverige. Från att en patient söker vård för ett medicinskt problem till att 

denne får läkemedel expedierade på apotek ingår flera aktörer, system och individer. Det sker en 

interaktion mellan olika system, mellan människa och system samt mellan olika människor. Förskrivare 

skickar ett eRecept från en receptförskrivningsmodul i sitt journalsystem eller från Pascal om det gäller 

en dospatient. eReceptets format kontrolleras hos APSE och om formatet accepteras lagras det i den 

nationella receptdepån. Förskrivare kan makulera eRecept de själva förskrivit men inte läsa sparade 

recept, förutom dosrecept. En patient kan få sitt recept expedierat på valfritt apotek inom hela Sverige, 

samt se sina sparade eRecept via Mina vårdkontakter. Farmaceuter på apotek kan vid beställning från 

patient göra en receptexpedition, se en patients alla sparade recept i receptdepån, makulera och korrigera 

recept, samt föra in pappersrecept i receptdepån. 
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5. Beskrivning av RES 
 

5.1 Definition av RES 
 

RES definierades i denna rapport enligt följande:  

 

Receptexpeditionssystem avser den programvara som är avsedd och krävs för 

apoteksföretagens expedition av recept samt direktåtkomst och momentan uppdatering av 

uppgifter i de register som hanteras av APSE. 

 

 

5.2 RES i Sverige idag 
I nuläget finns fyra olika RES på den svenska marknaden; Pharma Logica, PharmaSuite, Rex 

och Maxx. Innan årsskiftet 2011/2012 användes även övergångslösningen av det gamla RES 

ATS på en del apotek. De nya RES har som längst varit i produktion sedan februari 2010. 

Nedan visas vilka apoteksföretag som använder respektive system. 

 

I. Pharma Logica (Logica) 

a. Kronan 

b. Boots 

c. Doc Morris 

d. Vårdapoteket 

e. Apoteksgruppen 

 

II. PharmaSuite (Visma Retail) 

a. Medstop 

b. Apotek hjärtat 

c. Cura (Icas apotek) 

d. Fox farmaci 

 

III.  Rex (Apoteket AB) 

a. Apoteket AB 

 

IV. Maxx (Receptum) 
a. ApoEx  

b. Djurfarmacia 

c. Apotek Hjortsberg  

d. Skåneapoteket  

e. Apovet  

f. Ditt apotek i Heby 

g. Akalla apotek 

h. PS apoteket  

i. Regements apotek  

j. Broapoteket  

k. Björknäs apotek 

l. Veterinärens Apotek VetAp 

m. Familjeapoteket  

n. Apotek Jullen  

o. Lua apotek 

p. Samariten 

q. Orminge apotek 

r. Aspuddens apotek 

s. Apotek Visborg 

t. Klostergårdens apotek 
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5.2.1 Pharma Logica (Logica) 

Pharma Logica tillverkas av Logica och används av nästan 500 apotek motsvarande knappt 40 

% av alla apotek. Det är framförallt öppenvårdsapotek men även några apotek för slutenvård. 

Pharma Logica har varit i produktion sedan november 2010. Logica började planera för 

systemet 2008 och började jobba med det 2009.  

 

RES är en kärna i Pharma Logica, men Pharma Logica erbjuder ett komplett affärsstöd för 

apotek med integrerade funktioner. Pharma Logica är en apotekslösning baserad på den 

generella detaljhandelslösningen LS Retail – som i sin tur är en påbyggnad på affärssystemet 

Microsoft Dynamics NAV. Receptexpeditionsdelen skiljer sig inte mellan olika 

apoteksföretag. Det är i grunden en standardprodukt som enligt Logica inte får ändras utan ett 

nytt godkännande från APSE. Deras lösning är installerad på varje apotek vilket gör att 

kommunikationen mellan apotek och APSE inte behöver gå via en central instans.  

 

Logica är ett stort internationellt IT-tjänsteföretag. Många av de anställda som arbetar med 

Pharma Logica har även varit med och tagit fram ATS för 20 år sedan. Logica tillverkar även 

journalsystem, men utvecklingen av journalsystem är frikopplat från utvecklingen av RES.  
 

5.2.2 PharmaSuite (Visma Retail) 

PharmaSuite tillverkas av Visma Retail och används av ca 400 apotek motsvarande drygt 30 

% av de svenska apoteken. PharmaSuite har varit i produktion sedan februari 2010 och var det 

första systemet som certifierades och började användas. Åhlens apotek var de första att börja 

använda PharmaSuite men har idag inga apotek. Ica var också tidiga med att börja använda 

PharmaSuite, Apotek hjärtat hade en del piloter innan sommaren 2010 och alla apoteken inom 

Apotek hjärtat gick över hösten 2010 och Medstop startade 2011. PharmaSuite började 

utvecklas ca ett halvår innan det sattes i produktion.  

 

PharmaSuite är ett komplett apotekssystem och har många olika moduler som 

apoteksföretagen kan välja till, bland annat lager och sortimentshantering, affärssystem, 

logistik, löner och ekonomi. RES är en standardprogramvara utan kundspecifika varianter och 

som därmed inte skiljer sig mellan de olika apoteksföretagen. Vissa saker kan 

apoteksföretagen välja, t.ex. om de vill ha EES aktiverat. 

 

Företaget PharmaSolutions startades för att skapa RES. Först ägdes de till hälften av Sirius IT 

och hälften av Visma. Sedan köpte Visma Sirius IT och PharmaSolutions bytte namn, först 

till Visma PharmaSolutions och sedan Visma Retail. Visma tillverkar även många andra IT-

system.  

 

5.2.3 Rex (Apoteket AB) 

Apoteket AB är både systemleverantör av Rex och apoteksföretag. I dagsläget används Rex 

på öppenvårdsapotek som tillhör Apoteket AB, motsvarande knappt 30 % av de svenska 

apoteken, men ska inom kort användas till eHandel (orderberedning) och sjukhusapotek. Rex 

skiljer sig inte mellan olika apotek. Februari 2011 produktionssattes första versionen av Rex 

på ett begränsat antal apotek. Under hösten 2011 produktionssattes Rex i stor skala. Rex var 

det senaste systemet att certifieras av APSE.  
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Apoteket AB började utveckla systemet när beslutet om omreglering kom 2009 och det 

beslutades att ingen fick behålla ATS. Efterhand har utvecklingen gått i snabbare tempo.  

 

Förutom att utveckla Rex har Apoteket AB utvecklat och drivit övergångslösningen av ATS 

till alla apoteksföretag.  

 

5.2.4 Maxx (Receptum) 

Maxx tillverkas av det finska företaget Receptum och används idag av enskilda apotek och 

småkedjor i Sverige. Det är 20 apoteksföretag med 25 apotek som använder Maxx. Maxx har 

varit i produktion i Sverige sedan augusti 2010. Maxx används även i Finland sedan 2008, 

men receptexpeditionsdelen fick göras om för den svenska marknaden. 

 

Maxx omfattar allt som apoteket behöver för att bedriva sin verksamhet; recepthantering, 

kassa, rekvisitionshantering, orderhantering och logistik, kunduppgifter och ärenden, 

fakturering, gränssnitt mot bankgiro och bokföring, rapportering samt intranät. 

Receptexpeditionsdelen skiljer sig inte mellan apotek; det är en standardprogramvara och 

installationerna är lika. Det finns inte kundspecifika lösningar men det finns vissa gränssnitt i 

Maxx som kan justeras. 

 

Maxx är tredje generationen av apotekssystem. Receptum började jobba med apotekssystem 

på 80-talet och har innan Maxx gjort två system som använts i Finland och Estland. Ungefär 

hälften av apoteken i Finland använder Maxx, både enskilda apotek och den stora kedjan 

Universitetsapoteket. I Finland tillverkar Receptum även journalsystem. 
 

5.3 Beskrivning av RES funktioner och samverkan med andra system eller 

tjänster 
RES är beroende av uppkoppling till en rad informationstjänster och resurser, både externa 

och interna, för att kunna användas vid en receptexpedition (Figur 3). 

 

För att ett recept ska få expedieras på apotek kräver Lagen om handel med läkemedel bland 

annat att apoteket vid expediering lämnar de uppgifter som anges i Lagen om receptregister 

till APSE, har ett elektroniskt system som gör det möjligt att få direktåtkomst till uppgifter 

hos APSE, samt att de lämnar de uppgifter som är nödvändiga för att APSE ska kunna föra 

statistik över detaljhandeln till bolaget.  

   

Förutom dessa grundläggande funktioner i RES, finns i dagens system även andra funktioner 

som underlättar farmaceutens arbete med att expediera recept eller gör det säkrare. Dessa 

funktioner inkluderar bland annat säkerhetsinloggning som känner av behörighet, 

plockkontroll av läkemedel som expedieras (genom att skanna streckkod på varan 

kontrolleras att den överensstämmer med den valda varan i REX), koppling till information 

om läkemedlen via FASS, modul för utbyte av läkemedel (generisk substitution) enligt TLVs 

bestämmelser. I RES kan även finnas tillgång till EES (elektroniskt expertstöd), 

interaktionskontroll (från EES) av recept som expedieras, rådgivningsstöd, och tillgång till 

andra stöd eller information. Rex har integrerat rådgivningsstödet MOD (Muntlig omsorg i 

dialog) som tidigare användes i ATS. I PharmaSuite finns rådgivningsstödet PharmAdvise 

integrerat men det är idag endast Apotek Hjärtat som använder det. Apotek Hjärtat har själva 

varit med och kravställt utvecklingen av PharmAdvise. Pharma Logica och Maxx har inget 



 

16 

 

rådgivningsstöd liknande dessa. Rex och PharmaSuite har EES integrerat i RES; dock har 

apoteken med PharmaSuite ännu inte valt att aktivera EES. Båda dessa RES har en 

interaktionskontroll som utgår från reglerna i EES men söker av recepten som expedieras vid 

ett tillfälle. I Pharma Logica har farmaceuterna tillgång till EES via webbtjänsten, men endast 

ett av apoteksföretagen har valt att aktivera denna funktion. Ingen av RES för öppenvård har 

integrerat interaktionsdatabasen SFINX, men Apoteket AB anger att de inom 

slutenvårdsapoteken använder SFINX.  

 

Tillverkarna av RES tillhandahåller dessutom IT-lösningar för hela eller delar av 

apoteksverksamheten som ligger utanför själva receptexpeditionen, ex kassafunktion, logistik, 

ekonomi och löner.  
 

 

 
Figur 3: Informationstjänster och resurser som bildar en infrastruktur för receptexpedition. Den svarta 

rutan är det som innefattas i rapportens definition av RES. Förutom RES i sig är det flera 

informationstjänster som är nödvändiga eller användbara vid en receptexpedition: tjänster hos APSE, 

webbaserade tjänster, apotekets interna tjänster eller övriga tjänster från leverantör. LF = 

Läkemedelsförteckningen, EES = Elektroniskt expertstöd, FOTA = Försäljningstransaktioner, HKDB = 

Högkostnadsdatabas, VARA = Varuregister, ARKO = Arbetsplatskod, EXPO = Expeditionsställen, FORS = 

Förskrivarregister, FOLK = Folkbokförda personer. 
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6. Utgångspunkt vid skapande av systemen 
 

För att få en bild av vad som styrt eller påverkat utvecklingen av dagens RES tillfrågades 

systemtillverkarna om vad som varit utgångspunkter vid skapandet av dagens RES. De 

viktigaste utgångspunkterna för systemtillverkarna har varit lagar, förordningar och 

föreskrifter, instruktioner och krav från APSE, tidigare lösningar (framförallt ATS) samt 

apoteksföretagens krav och önskemål. 

 

6.1 Lagar och förordningar  
Skapandet av RES har utgått från det gällande regelverket. Tabell 2 visar lagar, förordningar 

och föreskrifter som kan vara tillämpliga vid receptexpedition, eller vägledande för 

tillverkarna. RES definieras i nuläget inte som medicinteknisk produkt och faller därför inte 

under något tydligt produktsäkerhetsregelverk eller tillverkarregelverk. Dock ligger 

systemens användningsområde så nära vad gäller systemens natur, omsorg om patientsäkerhet 

och risker varför de krav och metoder som finns formulerade för medicintekniska system kan 

vara tillämpbara. 
 
 
 

Tabell 2: Lagar, förordningar och föreskrifter som är tillämpliga i samband med receptexpedition eller 

utveckling av RES. Listan ska inte betraktas som fullständig. 

Lag, förordning eller föreskrift 

Apoteksdatalagen 

Lagen om handel med läkemedel 

Förordningen om handel med läkemedel 

Läkemedelslagen 

Läkemedelsförordningen 

Lagen om läkemedelsförmåner 

Förordningen om läkemedelsförmåner 

Lagen om kontroll av narkotika 

Lagen om receptregister 

Lagen om läkemedelsförteckning 

Lagen om läkemedelskommittéer 

Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 

Hälso- och sjukvårdslag 

Sekretesslagen 

Smittskyddslagen 

Personuppgiftslagen 

Patientdatalag 

Läkemedelsverkets föreskrifter om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek 

Läkemedelsverkets föreskrifter om detaljhandel vid öppenvårdsapotek 

Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit 

Produktsäkerhetslagen 
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6.2 Apotekens Service AB 
Ett viktigt underlag för systemleverantörer vid skapande av RES har varit information, 

instruktioner och krav från APSE. APSE har bland annat gett ut Handbok för apoteksaktörer 

[12] som riktar sig till apoteksföretag samt systemleverantörer som ämnar utveckla IT-stöd 

för receptexpedition. Handboken innehåller verksamhetsbeskrivningar för att förstå nyttjandet 

av tjänsterna hos APSE samt krav och villkor för tjänsternas användning. APSE har dessutom 

tillhandahållit teknisk information kopplat till handboken. APSE har även haft en hel del 

kontakt med systemleverantörerna. I samband med prövningsprocessen (certifieringen) har 

systemleverantörerna ofta fått anmärkningar om saker som ska rättas till. 

 

6.3 Tidigare lösningar och erfarenhet 
Tidigare lösningar av RES har också varit en utgångspunkt vid utvecklingen. Apoteket AB 

och Logica har haft ATS som en utgångspunkt, men var båda tydliga med att de inte ville 

göra en ny version av ATS. Båda dessa företag har haft personal som varit med och utvecklat 

eller arbetat med ATS tidigare. För PharmaSuite och Receptum har ATS inte varit en tydlig 

utgångspunkt men genom kundernas önskemål har de indirekt påverkats av ATS och 

arbetsprocessen som användes där. Receptum har utgått från finska Maxx men 

recepthanteringen har fått göras om helt för att passa svenska förhållanden, eftersom 

gränssnitten mot det svenska eReceptet är helt annorlunda uppbyggda och lagar och regler 

skilde sig.  

 

6.4 Apoteksföretag  
Kundkrav och kundönskemål har varit en viktig utgångspunkt vid skapandet av systemen för 

alla systemleverantörer. Vid vidareutveckling och förbättring av systemen efter att de börjat 

användas har apoteksföretagens roll varit ännu mer betydande.  

 

6.5 Övrigt 
Inom Apoteket AB utgick man från ett önskat arbetssätt vid skapandet av Rex. Det önskade 

arbetssättet hade definierats av de som jobbade med verksamhetsutveckling inom apoteket 

och de fann att det skilde sig från det arbetssätt farmaceuterna haft med ATS. 

 

 

7. Kvalitetsarbete och validering av systemen 
 

Kvalitetssäkringen av RES görs på flera nivåer; hos systemleverantör, hos APSE och hos 

apoteksföretaget. Det varierar hur systemen är validerade (t.ex. enligt någon standard, modell 

eller riktlinjer) och vilken typ av tester de genomgått samt vokabulären kring detta. Det 

gemensamma tillvägagångssättet är att systemet utvecklas utifrån utgångspunkterna som 

beskrevs i avsnittet ovan, under utvecklingsarbetet och efter gör systemleverantören en rad 

olika tester enligt egen metod för validering, därefter gör APSE sin prövning, innan storskalig 

produktionssättning utför apoteksföretagen tester av varierande form och grad. 

 

Vid insamling av information om de olika aktörernas kvalitetsarbete har aktörerna fritt fått 

beskriva sitt arbete. Det är de termer och begrepp som de använt som återges nedan i 

beskrivningen. 
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7.1 Systemleverantörernas validering av systemen, uppföljning i produktion 

och uppgradering 
Apoteket AB anger att de har validerat enligt V-modell och följt valideringsriktlinjer som de 

anger bygger på Läkemedelsverkets krav. I utvecklingen av Rex har de gjort s.k. ”black box” 

test (test av funktionalitet), ”white box” test (test av programmets interna strukturer och hur 

det arbetar), systemtest och acceptanstest. När systemet väl sattes i produktion har de haft 

uppföljning av vad som händer, drift, support och fortsatt att trimma systemet. Rex har 

uppgraderats flera gånger. Via användarna får de löpande in rapporter om fel och önskemål 

om förbättringar. Apoteket AB har ett ledningssystem för kvalitet. 

 
Logica anger att de använder testprocesser som är en variant av V-modell för validering. I 

tillämpliga delar har de följt GAMP5, där V-modellen ingår. Logica beskriver att de har gjort 

tekniska tester mot kravspecifikation och utforskande tester av expeditioner med farmaceuter 

i sina egna testmiljöer. När systemet satts i produktion har de fortsatt att ha mycket kontakt 

med apoteksföretagen. Logica har support av systemen och får löpande återkoppling om det 

dyker upp frågor och fel. Logica har en patientsäkerhetsprocess som innebär att om någon 

upptäcker något som klassas som patientkritiskt hanteras det i en speciell process som går 

snabbt och där apoteksföretagen kontaktas inom två timmar. Pharma Logica uppdateras och 

rättningar görs med fyra planerade versioner varje år samt mindre ändringar och rättningar 

däremellan. Logica har en förvaltningsorganisation med en person som är ansvarig mot varje 

kund samt en produktchef som ansvarar för själva produkten Pharma Logica. Logica har 

ledningssystem för kvalitet, Logicas interna system och metoder. Logica följer 

utvecklingsstandarder vid utveckling av sitt system, framförallt Microsoft Sure Step vid 

utveckling av MS Dynamics NAV. 

 

Visma Retail anger att de följer sin egen process för kvalitetssäkring. Löpande under 

utvecklingen av RES har de olika former av funktionella tester (enhetstester som definieras av 

utvecklarna, användartester som utformas för att motsvara funktionella krav och utforskande 

tester som utförs för att provocera systemet). Efter färdig utveckling utför de 

system/integrationstester för att testa samspel mellan RES och andra moduler i PharmaSuite 

eller samspel med externa system, samt regressionstester. Apoteksföretagen ges möjlighet att 

testa en ny release i Vismas miljö, både under utveckling och när utvecklingen är klar. När 

APSE gjort sitt godkännandetest gör apoteksföretagen sina tester i egna miljöer innan 

produktionssättning. Det senare är en del i apoteksföretagens egen kvalitetssäkring och sker 

utanför Vismas kontroll. Eventuella problem som upptäcks av apoteksföretag i det skedet 

korrigeras vanligtvis först till nästkommande release, om det inte är ett akut fel som 

korrigeras via en sk ”patch”. Visma Retail har nära kontakt med sina kunder genom support, 

löpande mottagande av rapporter om fel och förbättringsförslag. Systemet har utvecklats 

mycket och uppgraderats flera gånger, med minst fyra releaser per år. Framöver anser Visma 

Retail inte att det finns behov av lika täta uppgraderingar och de räknar med ca två 

uppgraderingar per år. En ny release innehåller buggrättningar och kundönskemål 

(förbättringar och ny funktionalitet). Om något är fel rapporteras det in till support. Felen 

graderas och om det är akuta fel, exempelvis fara för patienter, åtgärdas de omgående i en s.k. 

”patch”.  

 



 

20 

 

Receptum anger att deras personal har över 25 års erfarenhet av validering av 

apoteksprogram. Företaget har tagit fram ”best practices” för validering av apoteksprogram 

som i korta drag innefattar att acceptanstester för ny eller ändrad/korrigerad funktionalitet 

utförs mot ställda krav från regelverket, APSE, Receptum och Receptums kunder. 

Acceptanstesterna utförs i två faser; första fasen utförs av programutvecklare och den inriktar 

sig på APSEs krav. Andra testfasen utförs av Receptum testpersonal med breda farmacevtiska 

kunskaper och den inriktar sig på att kontrollera ändringar ur regelverkets och användarnas 

synvinkel. Efter acceptanstesterna utförs regressionstester med syfte att kontrollera att 

avvikelser i funktionaliteten inte uppstår på andra ställen i systemet än den som var avsedd. 

Regressionstester genomförs av Receptums testpersonal. När acceptans- och regressionstester 

har blivit godkända fastslås MAXX nya version. För att utesluta fel i versionshanteringen 

utförs versionshanteringstester. Målet för testerna är att verifiera att versionshanteringen har 

utförts enligt krav ställda av Receptum. Efter versionshanteringstester utför APSE sina tester 

och innan produktionssättning utförs pilotprov, d.v.s. MAXX är i verklig användning på 2-3 

apotek under 2-7 dagar. När systemet är i produktion får de feedback från kunder via sin 

support. Receptum gör snabb utredning av saker och vid verklig risk tar bolaget kontakt med 

APSE om tillstånd för att göra snabb förändring som kan användas så snart som möjligt. 

Receptum har dagliga kontakter med sina kunder via helpdesk och har möte på årsbasis med 

kunderna. Mycket av programutvecklingen kommer från kunderna. De flesta av Receptums 

kunder i Sverige tillhör SOAF (Sveriges Oberoende Apoteksföretags Förening) som har 

samordnat medlemmarnas IT-krav och önskemål gentemot Receptum. Receptum arbetar med 

systemet hela tiden, men gör uppdateringar ca en gång per år. Uppdateringar av Maxx i 

Finland sker ca en gång i månaden och de uppdateringarna kommer så småningom även till 

den svenska marknaden.  
 

7.2 Klinisk utvärdering 
Idag finns det inga krav på klinisk utvärdering av RES. Medicintekniska produkter däremot 

ska genomgå en klinisk utvärdering för att bekräfta produktens påstådda kliniska egenskaper. 

Om det saknas relevanta kliniska data om samma eller liknande produkter måste 

systemleverantören initiera en klinisk prövning för att på det sättet ta fram nödvändiga 

kliniska data. Som en del i kartläggning av kvalitetsarbete och utvärdering av RES ställdes en 

fråga till systemleverantörerna specifikt om klinisk utvärdering. 

 

På frågan till systemleverantörerna om de genomför klinisk utvärdering är flera av dem 

frågande, klinisk utvärdering är inget begrepp de använder. Apoteket AB beskriver att de kör 

simuleringar av normala expeditioner utifrån användningsfall i acceptanstestmiljön. Logica 

beskriver att de löpande gör utforskande tester i testmiljö där farmaceuter kör olika 

kombinationer för att efterlikna expeditioner och hur det ska användas på apotek. Visma 

Retail anger att de gör tester som simulerar expeditioner och ska vara så likt verkligheten som 

möjligt. Receptum anger att det som kommer närmst klinisk utvärdering är pilottester i riktiga 

kundsituationer på apoteken. 
 

7.3 Apoteksföretagens tester av systemen 
De stora apoteksföretagen som svarat på våra frågor (Vårdapoteket, Boots, Kronans 

Droghandel, Apoteksgruppen, Apotek Hjärtat, Medstop) anger alla att de har någon form av 

egna tester av RES. Några av de små apoteksföretagen anger också att de har haft egna tester 

av systemen. Vilken typ av tester, deras omfattning och vokabulären kring testerna skiljer sig. 
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De tester som någon av apoteksföretagen anger att de genomför inkluderar: acceptanstester, 

processtester, funktionstester, regressionstester, prestandatester, användartester, pilottester 

samt uppföljning i drift. Receptum anger att deras kunder för det mesta inte har möjlighet till 

acceptanstester utan gör pilottester tillsammans med Receptum istället. 
 

Flera av apoteksföretagen har varit med och kravställt under utvecklingen av RES. Några av 

apoteksföretagen anger att de utvärderat flera system innan de bestämde sig för vilket de 

skulle använda.  

 

7.3.1 Tre exempel på apoteksföretags tester av systemen 

Kronans Droghandel genomför själva omfattande tester av alla delar av sitt 

expeditionssystem före varje förändring. Varje enskild del av systemet testas genom 

acceptanstester och användartester utifrån varje tänkbar kundsituation. I vissa fall har 

leverantören eller APSE fått genomföra förändringar i sina respektive system. 
 

Apoteksgruppen har genomfört tester i två steg, processtester och acceptanstester med 

fastställda testfall och utfallskriterier för godkännande. Efter färdigställda acceptanstester 

installerades systemet i pilotdrift på två apotek innan den egentliga utrullningen i hela kedjan 

påbörjades. 
 

Apotek Hjärtat har genomfört omfattande tester i samband med varje uppgradering. 

Tillsammans utgör testresultatet grund för accept av ny lösning. Apotek Hjärtats tester 

inkluderar funktionstester för att säkerställa att ny funktionalitet är i enlighet med 

överenskommen specifikation, regressionstester för att säkerställa att befintlig funktionalitet 

inte påverkas negativt av ny funktionalitet, prestandatester för att säkerställa svarstider och 

prestanda i systemet samt kassor i apotek. Samtliga testresultat utvärderas och brister 

dokumenteras och klassificeras enligt överenskommen modell. Klassificering är definierad 

tillsammans med leverantör och Apotek Hjärtats verksamhet.  

 

 

7.4 Apotekens Service AB prövning av dagens RES 
APSEs uppgift är att ansvara för de nationella infrastrukturtjänster som tidigare fanns inom 

Apoteket AB men som nu är tillgängliga för alla apoteksföretag på marknaden, exempelvis 

Receptdepån (RR), Läkemedelsförteckningen (LF), Förskrivarregistret (FORS), 

Arbetsplatskodregistret (ARKO) och Högkostnadsdatabasen (HKDB). 

 

Alla dagens RES har genomgått en prövning av gränssnitt och format av APSE innan de har 

blivit godkända att användas av ett apoteksföretag. När systemleverantörerna har gjort 

förändringar i sitt system har även dessa genomgått en funktionsgodkännandeprocess.  

 

APSEs prövning av RES innebär att säkerställa att apoteksföretagen använder ett RES vars 

gränssnitt och format fungerar konsekvent och oförvanskat mot APSEs tjänsteplattform. 

APSE har som uppgift att se till att deras infrastrukturtjänster uppdateras enligt ett bestämt 

format, att korrupt data förhindras och att de registrerade uppgifterna skyddas. När APSE 

bedömt att uppgifter levereras korrekt lämnas ett intyg om godkännande. Detta intyg om 

godkännande utfärdas till apoteksföretaget och ska bifogas ansökan till Läkemedelsverket.  
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APSEs prövning avser både direkt och indirekt påverkan på sina tjänster och register. Ett 

exempel på indirekt påverkan som bedöms är att det ska vara rimligt lätt för farmaceuten att 

använda RES på rätt sätt. APSEs bedömning är kvalitativt riskbaserad vilket innebär att 

hänsyn tas till effekten av potentiella fel på infrastruktur och patientpåverkan, erfarenheter av 

tidigare brister respektive komplexitet. APSEs prövning ska inte betraktas som en 

heltäckande kvalitetsprövning av hela RES.  Även efter att intyg om godkännande är det 

apoteksföretaget och systemleverantören som ansvarar för kvaliteten i systemet. 

 

För att genomgå APSEs prövning har systemleverantörerna lämnat in underlag som beskriver 

det nya systemet eller förändring av ett redan godkänt system, samt hur de bedömer att 

förändringen påverkar APSE. Utifrån detta underlag bedömer APSE påverkan på sina register 

och tjänster samt beslutar omfattningen av prövning. En prövning kan innebära både 

teoretiska genomgångar och/eller systemstödda prövningar såsom scenariotester av 

grundläggande flöden, riktad verksamhetsverifiering av specifik funktion eller utforskande 

tester. Tillvägagångssättet vid utforskande tester (även kallade sessionsbaserade tester) är att 

en farmaceut sitter tillsammans med en testdesigner och testar systemet med testkartor som 

underlag. Testkartorna innehåller förslag på moment som är lämpliga att genomföra vid testet, 

moment som kan ingå i en farmaceuts arbete med receptexpedition. Under de utforskande 

testerna observerar testdesignern vad som händer i APSEs tjänsteplattform och noterar 

avvikelser som sedan klassificeras. Prövningens resultat bedöms av berörda systemförvaltare 

och arkitekt. Bedömningen i sin tur läggs som en rekommendation till APSEs styrgrupp för 

godkännande, som fattar beslut om systemet ska godkännas.  

 

Vid omregleringen var det svårt för icke etablerade apoteksföretag att ställa krav på nya 

systemleverantörer. APSE blev då parten som fanns i detta tillfälliga tomrum av 

kravställande. Vad APSEs roll är i prövning och godkännande av RES har vuxit fram och 

förtydligats sedan omregleringen av apoteksmarknaden. Inledningsvis beskrevs syftet med 

godkännandet som att säkerställa kvaliteten i hanteringen av receptexpeditionen på en 

omreglerad marknad.  
 

 

8. Uppfattningar om rollfördelning, ansvar och tillsyn 
 

Gemensamt för systemleverantörernas syn på rollfördelning, ansvar och tillsyn kring RES var 

att de ansåg att apoteksföretagen enligt lag var de som hade ansvar för RES och att 

systemleverantörer inte har något uttalat ansvar. Uppfattningarna om APSEs ansvar skiftade. 

  

Apoteket AB ansåg att det är självklart att apoteksföretagen ska ha ansvar för RES; det är 

aktörernas utrustning. Apoteksföretagen ska ha ansvar för att kvalitetssäkra och tillsynen vara 

på dem. Tolkningen av lagstiftningen är upp till varje apoteksföretag, och ligger inte i 

systemleverantörernas ansvar. Apoteksföretagen ser till att leverantörer lever upp till regler 

genom att ställa krav. Det är inte heller upp till APSE att tolka lagarna åt aktörer och 

leverantörer. RES kan inte jämföras med medicinteknik. Kvalitetsansvarig inom Apoteket AB 

anser inte att det är lämpligt att RES skulle CE-märkas. Apoteken har försäljningstillståndet 

och ansvaret och ansvarar för att det de köper fungerar och kontrollerar med acceptanstester.  
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Logica ansåg att de som systemleverantör endast tar fram tekniska lösningarna och inte har de 

farmaceutiska kraven på sig och inte heller krav från exempelvis Läkemedelsverket. När det 

bara fanns ett apotek var det enklare då Apoteket AB hade helhetsansvar. Nu är allt uppdelat 

på flera företag.  

 

Visma Retail ansåg att det är apoteksföretagen som är skyldiga att följa lagar och regler och 

sedan ska systemet stödja dem i detta.  

 

Receptum ansåg det problematiskt när det är så många olika parter inblandade. Fast det är 

apoteksföretagen som bär ansvaret gällande de farmaceutiska kraven, så vill leverantören 

kunna ta fram en lösning som stödjer alla krav på bästa möjliga sätt. För att genomföra detta 

effektivt borde det finnas naturliga kontaktforum mellan leverantörer och olika myndigheter 

t.ex. Läkemedelsverket. 

 

9. Systemleverantörers och apoteksföretags upplevda problem 
 

En del i undersökningen var att identifiera eventuella problem kopplade till utveckling och 

användning av RES. 
 

9.1 Systemleverantörers upplevda problem 
Vid intervjuer med systemleverantörer framgick att flera av dem anser att den tidspress som 

har funnits under utvecklingen av RES har varit en betydande källa till problem. Tidspressen 

har gjort att system har införts på apotek innan systemleverantören ansåg att de var riktigt 

färdiga och att man tvingats bygga systemet i fel ordning. De tidsramar som sattes upp för när 

ATS inte längre fick användas upplevdes inte som verklighetsförankrade utan mer politiska. 

När APSE gör förändringar i sitt gränssnitt eller om exempelvis Läkemedelsverket ändrar 

föreskrifter som påverkar receptexpedition krävs att RES uppdateras. Även tidsramar som 

satts upp för detta har ofta ansetts orimliga. En aktör berättar att de flera gånger fått förklara 

detta för Läkemedelsverket och APSE. Tidspressen har också gjort att systemleverantörer 

upplevt att APSE har haft svårt att hinna med prövningar av RES och uppdateringarna.  

 

Ett problem för ett par av systemtillverkarna var att det inte fanns några apoteksföretag att 

samarbeta med när de skulle börja utveckla sina RES. En av dem beskriver marknaden 

åtminstone i början som omogen. Flera av systemtillverkarna lyfter fram att de har saknat en 

enhetlig tolkning eller tillämpning av lagarna. Lagarna är inte helt tydliga kan tolkas på 

många sätt, samtidigt som man i olika situationer kan lyda under olika lagar som inte helt 

överensstämmer. En systemleverantör anger också att de anser att det gamla ATS har 

påverkat och styrt kravställningen för mycket. 

 

Ett annat problem på den nya apoteksmarknaden som nämns är att det kan vara svårare, 

särskilt för användarna på apotek, att avgöra varifrån ett problem som uppstår härstammar, 

om det exempelvis härstammar från apotekets driftmiljö, RES, APSEs tjänster, eller 

kopplingen mellan dem. En systemleverantör tar upp problemet att APSE endast testar 

systemen direkt via systemtillverkarna och inte apotekens installationer, vilket var planerat 

från början. Även om RES installeras som standardlösningar som inte får ändras skulle det 

rent tekniskt vara möjligt för apoteken att göra förändringar. 
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Flera systemleverantörer utrycker att det har varit otydligt med rollfördelningen, vad som är 

APSEs roll och vem som har ”sista ordet” av exempelvis APSE och Läkemedelsverket. Flera 

systemleverantörer har upplevt att APSEs roll varit oklar och att de ibland gått utanför sina 

befogenheter och agerat mer som en myndighet. Man har också upplevt att Läkemedelsverket, 

TLV och APSE inte alltid har varit samspelta. En systemleverantör anger att de hade önskat 

tydligare krav från APSE om vad de begärde för att godkänna ett system, nu har det ibland 

känts mer godtyckligt, samt att Läkemedelsverket och andra kravställare hade varit mer 

aktiva. Att det saknas insyn i APSE är ett annat problem som lyfts fram och att det hade varit 

bra med ett avändarforum hos APSE. 

 

En systemleverantör anger att den höga kostnaden för tester hos APSE gör att de på grund av 

sitt begränsade kundunderlag inte kan uppdatera sitt system så ofta som de och kunderna 

önskar. De önskar att de kunde uppdatera sitt system med en mindre process. Ett annat 

problem som samma systemleverantör tar upp är att Läkemedelsverket inte har direkt kontakt 

med systemleverantörer. Detta skulle vara särskilt viktigt för systemleverantör med små 

apoteksföretag som kunder. Det har hänt att Läkemedelsverket ställt fråga till ett 

apoteksföretag som gett fel svar, och som behövt rättas till i efterhand.  

 

9.2 Apoteksföretagens upplevda problem 
Ett antal av de stora apoteksföretagen anger att de upplevt problem vid val av RES. Ett 

apoteksföretag beskriver att det stora problemet vid val av system var att det inte fanns något 

färdigt system när valet behövde göras. Många av de små apoteksföretagen anger att det fanns 

få, eller endast ett alternativ för dem, dvs. Maxx. De stora leverantörerna hade kostnader som 

ansågs mycket höga och gav ibland inte ens offerter till små apoteksföretag. En av de små 

apoteksföretagen anger att de fick vänta längre än de önskade med att starta sin verksamhet 

eftersom de inte kunde få ett RES.  Övergångslösningen av ATS hade en kostnad som ansågs 

orimlig för små apoteksföretag. 

 

De flesta apoteksföretag anger att de upplevt någon form av problem vid införandet samt 

användandet av de nya RES. Ett par av dem lyfter dock fram att det är naturligt eller väntat 

med problem vid byte av ett så pass komplext system särskilt när det görs till ett helt 

nyutvecklat och oprövat system. Även apoteksföretagen tar upp tidspressen fram tills ATS 

inte längre skulle få användas som ett problem. Ett apoteksföretag förklarar att problemen till 

stor del varit relaterade till prestanda och stabilitet, både gällande RES och tjänster hos 

Apoteken Service, vilket har orsakat långa svarstider och handläggningstider i apotek. Ett 

apoteksföretag anger att de anser att kvaliteten i deras RES var för dålig, och att det skulle 

behöva bli mer användarvänligt, vilket skapade problem på deras apotek. Några saker som 

flera apoteksföretag tar upp som källor till problem är att hantering av dosrecept och 

djurrecept inte har varit integrerat i RES, samt lagerhantering. 

 

Det flera lyfter fram som den stora utmaningen vid införandet och användandet av de nya 

RES är att utbilda och ge stöd till personalen. De nya RES har inneburit ett förändrat 

arbetssätt och stor omställning för apotekspersonalen. Ett av de små apoteksföretagen anger 

att de upplevt utbildningen och supporten från leverantören som bristfällig. 

 

Ett apoteksföretag tar upp att det på dagens apoteksmarknad är en mer komplicerad utredning 

av fel på grund av att det är fler parter inblandade. Ett problem som tas upp är 

Läkemedelsverkets snabba beslut om föreskriftsändringar (t.ex. iteration tung narkotika) där 
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förändringar behövde genomföras i hela kedjan och där man uppfattat att APSE samt 

framförallt leverantörerna av vårdens journalsystem inte hunnit med att anpassa sig. 

 

Något som flera små apoteksföretag anser som ett problem är kostnaderna för prövningar hos 

APSE vid uppdatering av systemen, som göra att det dröjer länge tills brister i deras RES 

åtgärdas. Ett litet apoteksföretag tar upp att de önskar att staten gav stöd till små 

apoteksföretag. Flera av apoteksföretagen anser att systemen förbättrats betydligt sedan de 

först började använda dem men planerar fortsatta förbättringar och uppdateringar tillsammans 

med systemleverantörerna. 

 

 

10. Användarnas uppfattning av systemen och upplevda problem 
 

Enkäten skickades med e-post till 357 farmaceuter från 13 olika apoteksföretag (samtliga RES 

representerade). Sju enkäter nådde aldrig fram vilket ger 350 enkäter som levererades. Av 

dessa svarade 116 farmaceuter på enkäten, varav en exkluderades då denne inte arbetar med 

receptexpedition, vilket ger 115 svar till analysen och 33 % (115/350) svarsfrekvens.  

 

Det var stora variationer i hur många farmaceuter per apoteksföretag som arbetsgivaren 

samtyckte till att enkäten fick skickas till. Det var även stora variationer i andel som 

besvarade enkäten mellan olika apoteksföretag, med en svarsfrekvens som varierade mellan 

10 % och 89 % (Tabell 3). Bland farmaceuterna som besvarade enkäten var det 85 

farmaceuter som använde Pharma Logica, 12 som använde Maxx, 11 som använde 

PharmaSuite och 7 som använde Rex (Tabell 4). Då syftet med undersökningen inte var att 

jämföra de olika systemen med varandra presenteras resultaten från enkäten i avidentifierad 

form. Bland respondenterna var knappt två tredjedelar receptarier och en tredjedel apotekare 

(Tabell 5). Majoriteten av respondenterna hade jobbat mer än 10 år på apotek. 67 % hade 

arbetat med sitt aktuella RES mellan sex månader och ett år.  

 
 
Tabell 3: Antal svar och svarsfrekvens för de olika apoteksföretagen uppdelat på RES. 
 Antal levererade 

enkäter 
Antal 
svar 

Svarsfrekvens 
(%) 

Andel av alla 
svar (%) 

PharmaLogica     

Apoteksgruppen 156 47 30 41 
Vårdapoteket 24 13 54 11 
Doc Morris 28 12 43 10 
Kronans droghandel 40 12 30 10 
Boots 9 1 11 1 
PharmaSuite     
Medstop 9 8 89 7 
Apotek hjärtat 18 3 17 3 
Cura - - - - 
Fox Farmaci - - - - 
Rex     
Apoteket AB 50 7 14 6 
Maxx     
P/S Apotek, Djurfarmacia, Samariten, 
Apotek Hjortsberg, Familjeapoteket 

16 12 75 10 

Övriga oberoende apoteksföretag - - - - 

Totalt 350 115 - 100 

 
 



 

26 

 

 
Tabell 4: Fördelning av respondenter mellan de olika RES. 
 Frekvens 

(n) 
Andel av totalt antal svar 

(% av 115) 

PharmaLogica 85 74 
PharmaSuite 11 10 
Rex 7 6 
Maxx 12 10 

Totalt 115 100 

 
 
 
Tabell 5: Respondenternas utbildning, ålder och år som farmaceut på apotek. 
 Frekvens 

(n) 
Andel av totalt antal svar 

(% av 115) 

Farmaceutisk utbildning   
Receptarie 74 64 
Apotekare 38 33 

Annan 3 3 
Ålder   

< 30 16 14 
30-39 26 23 
40-49 26 23 
50-59 29 25 
≥60 18 16 

Antal år som farmaceut på apotek   

< 1 år 4 4 
1-3 år 23 20 

4-10 år 25 22 
> 10 år 63 55 

 

 

 

10.1 Uppfattning om RES 
På frågan hur nöjda de var med sitt RES svarade knappt hälften (48 %) att de var nöjda (4-5 

på 5-gradig Likertskala) (Figur 4). Medianen för svaren på den 5-gradiga skalan var 3 för alla 

systemen sammanvägda, men varierade mellan 3 (A och B) och 4 (C och D) för respektive 

system. Ingen statistiskt signifikant skillnad mellan respektive RES kunde påvisas i svaren på 

frågan.  

 

Majoriteten av farmaceuterna ansåg att det fungerade bra att expediera recept med deras RES 

(68%), att det stödjer en säker receptexpedition (58%) och att de fått tillräcklig utbildning för 

att använda RES (64%) (Tabell 6). Medianen för svaren på den 5-gradiga skalan för alla de 

tre påståendena var 4.  

 

I en del av enkäten ombads farmaceuter att jämföra sitt nuvarande RES med ATS (det RES 

som användes på alla apotek innan omregleringen och som övergångslösning) (Tabell 7). 

Nästan alla (97 %) av farmaceuterna angav att de tidigare använt ATS. Majoriteten (60 %) av 

alla farmaceuter ansåg att de ändrat sitt arbetssätt med det nya RES. Knappt hälften (48 %) 

ansåg att deras aktuella RES har funktioner som de saknade i ATS, och 52 % angav att de inte 

skulle vilja gå tillbaka till att använda ATS. För påståendena ”RES jag använder idag är 

lättare att använda” och ”RES jag använder idag är säkrare för patienten” var det vanligaste 

svaret neutralt (3 på en 5-gradig skala för instämmandegrad). 
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Figur 4: Svar på frågan ”Hur nöjd är du med ditt RES?” på en 5-gradig Likertskala. Andelen (%) med 
respektive svar uppdelat på RES (A-D) och för alla system tillsammans. Medianen för alla systemen 
sammanvägda var 3 och för respektive system var medianen 3 (A), 3 (B), 4 (C) och 4 (D).  
 
 
Tabell 6: Hur väl farmaceuterna instämmer i tre olika påståenden om deras RES. Instämmandegrad 
angavs på en 5-gradig Likertskala. Andelen med respektive svar totalt för alla system tillsammans. 
Medianen för svaren på den 5 gradiga skalan anges för respektive påstående. 
Instämmandegrad (%) 1 

(instäm-
mer inte 

alls) 

2 3 4 5 
(instäm-
mer helt) 

Vet inte / 
inget 
svar 

Median 

Det fungerar bra att expediera 
recept med RES 

0 6 26 48 20  4 

        

RES stödjer en säker 
receptexpedition 

2 13 26 44 14 2 4 

        

Jag har fått tillräcklig 
utbildning för att använda RES 

3 11 23 34 30  4 

 
 
Tabell 7: Farmaceuternas jämförelse av det nya RES med ATS. Instämmandegrad med fem påståenden 
angavs på en 5-gradig Likertskala. För varje svarsalternativ för respektive fråga anges andel med det svaret 
av totalt antal farmaceuter i undersökningen (n=115). Medianen för svaren på den 5-gradiga skalan anges 
för respektive fråga. 

Instämmandegrad (%) 1 
(instämmer 

inte alls) 

2 3 4 5 
(instämmer 

helt) 

Vet inte / 
inget svar 

Median 

Jag har ändrat mitt 
arbetssätt med det nya 

0 9 26 30 30 5 4 

        
Det nya är lättare att 
använda 

11 23 29 17 14 6 3 

        

Det nya är säkrare för 
patienten 

12 14 30 17 11 17 3 

        
Det nya har funktioner jag 
saknade i ATS 

10 15 17 27 21 10 3 

        
Jag skulle vilja gå tillbaka till 
att använda ATS 

39 13 10 4 18 15 2 
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Farmaceuterna fick ange instämmandegrad för påståenden om elektroniskt sparade recept på 

en 5-gradig Likert-skala där 1 motsvarar instämmer inte alls och 5 motsvarar instämmer helt. 

Majoriteten ansåg att det var lätt att överblicka en kunds elektroniskt sparade recept, lägga till 

samt makulera recept i receptdepån, och lätt att se en kunds recepthistorik (Tabell 8).  

 
 
Tabell 8: Instämmandegrad med fyra påståenden om elektroniskt sparade recept (RR=receptdepån). 
Instämmandegrad angavs på en 5-gradig Likertskala. För varje svarsalternativ för respektive fråga anges 
andel med det svaret av totalt antal farmaceuter i undersökningen (n=115). Medianen för svaren på den 5-
gradiga skalan anges för respektive fråga. 

Instämmandegrad 1 
(instämmer 

inte alls) 

2 3 4 5 
(instämmer 

helt) 

Vet inte / 
inget svar 

Median 

Det är lätt att överblicka en 
kunds sparade recept 

0 4 10 37 48 1 4 

        
Det är lätt att lägga till recept 
i RR 

0 4 19 36 41 1 4 

        
Det är lätt att makulera 
recept i RR 

0 4 8 19 67 2 5 

        
Det är lätt att se en kunds 
recepthistorik i RR 

0 5 13 39 42 1 4 

 

 

Farmaceuterna fick ange styrkorna med sitt aktuella RES i fritext vilket 83 farmaceuter 

gjorde. Fritextsvaren kategoriserades i 12 kategorier (Tabell 8). Ett svar kunde innehålla flera 

delar och de olika delarna kunde tillhöra olika kategorier. Totalt innehöll de 83 svaren 125 

styrkor eller kommentarer, vilket ger 1,5 styrkor eller kommentarer per svar. De vanligast 

angivna styrkorna var att farmaceuterna upplevde RES som enkelt, smidigt eller snabbt (24 

%), att det ger bra överblick (15 %), samt att det hade mycket information och användbara 

funktioner (12 %). I Tabell 9 ges exempel på svar inom de olika kategorierna.  
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Tabell 9: Farmaceuternas upplevda styrkor med RES. Fritextsvar kategoriserade i 12 kategorier. Exempel 
på delar av svar inom kategorierna citeras i kursivt under namnet på kategorin. 
Kategori   

 
Exempel på del av svar 

Antal 
kommen-

tarer 

Andel av 
totalt antal 
(% av 115) 

Enkelt, smidigt eller snabbt 28 24 
”Snabbt, enkelt och användarvänligt system…” 

”Bra att det går att avbryta en receptexp när som helst och sedan fortsätta 

där man var…” 

”Enkelt och säker vid standardexp.” 

 

 

 
Bra överblick 17 15 

”Överskådligare, lättare att navigera mellan olika funktioner.” 

”Mer information på en och samma bild” 

 

 

 
Mycket information och användbara funktioner 14 12 

”All historik finns kvar. Det finns kraftfulla sökfunktioner och filtreringar att 

göra när jag söker på varor.” 

”Det finns mycket info man har tillgång till. Lär sig nya funktioner hela 

tiden.” 

  

Säkert 10 9 
”… ger oss bra möjlighet att utföra vårt expeditionsarbete med HÖG 

patientsäkerhet.” 

”Bra att plockkontroll inte kan överhoppas.” 

 

 

 
Logiskt/pedagogiskt uppbyggt 9 8 

”Logiskt uppbyggt och går att följa tankemässigt.” 

 
 

 
Bra funktion för utbyte 7 6 

”Mer anpassat till dagens alla byten av fabrikanter.” 

 
 

 
Stabilt, driftsäkert 5 4 

”Det är pålitligt, vi har alltid kunnat expediera recept…”  

 
 

 
Modernt 4 3 

”modern layout”   

Bra support 3 3 
”…Vi får även alltid snabb hjälp från - -  när problem uppstår” 

 
 

 
Vet inte, ingen styrka angivet 13 11 
   
Finns ingen styrka, negativ 3 3 
   
Övriga svar /kommentarer 12 10 
   

Totalt 125  
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10.2 Farmaceuternas upplevda problem 
På frågan om de under den senaste månaden upplevt någon typ av problem med sitt RES 

svarade 82 % ja, med variation mellan 73 % och 100 % för de olika systemen. Två tredjedelar 

av farmaceuterna bedömde dock att risken att göra fel som når ut till patienten som liten eller 

obefintlig (Tabell 10). Majoriteten (77 %)  ansåg att de fått den hjälp de behövt för att lösa 

problem som uppstått med RES. Mer än hälften (60 %) ansåg att deras RES förbättrats 

betydligt sedan de började arbeta med det. I en flervalsfråga fick de kryssa för vad de 

bedömde kunde bli konsekvensen av de upplevda problemen och 84 % tyckte att 

receptexpeditionen tog längre tid för farmaceuten och 37 % tyckte att det gav en minskad 

patientsäkerhet (Tabell 11).   

 

 
Tabell 10: Farmaceuternas bedömning av risken att göra fel som når ut till kunden i en receptexpedition. 
Svar angavs på en 5-gradig Likertskala. Medianen för svaren på den 5-gradiga skalan är 2. 
Hur stor upplever du risken att göra ett fel som når ut till 
kunden i en receptexpedition? 

Andel  
(% av 115) 

1 (obefintlig) 10 
2 57 
3 21 
4 10 
5 (mycket stor) 0 
  
Vet inte 2 

Totalt 100 

 

 
Tabell 11: Vad farmaceuterna bedömer kan bli konsekvensen av de problem de upplevt med RES. Det 
var möjligt att välja flera alternativ.  
Konsekvenser av upplevda problem Andel  

(% av 115) 

Receptexpeditionen tar längre tid för farmaceuten 84 
Receptexpeditionen tar för mycket uppmärksamhet från kunden 41 
Minskad patientsäkerhet 37 
Omständigare för kunden 37 
Ökade kostnader för apoteket 32 
Ökade kostnader för samhället 13 
Vet inte 6 
Annat (fritext) 11 

 

I fritext fick farmaceuterna ange eventuella upplevda brister och problem med RES vilket 86 

personer gjorde. Svaren kategoriserades till 13 kategorier (Tabell 12). Totalt innehöll de 86 

svaren 181 problem eller kommentarer, vilket ger 2,1 problem eller kommentarer per svar. De 

vanligast angivna problemen eller bristerna med RES var låsningar, buggar eller driftstopp 

(32 %), att systemet var långsamt (24 %) och att det saknade funktioner (17 %). 

 

På frågan om de saknade funktioner svarade 65 % av farmaceuterna "ja". I fritext fick de ange 

vad de saknade, vilket 72 farmaceuter gjorde. Svaren kategoriserades till 11 kategorier (Tabell 

13). Totalt innehöll de 72 svaren 109 problem eller kommentarer, vilket ger 1.5 problem eller 

kommentarer per svar. De funktioner som flest farmaceuter angav att de saknade var 

funktioner relaterade till lagerhantering och beställning av varor (15 %) och integrerade 

funktioner för bland annat elektroniskt hantering av doskunders recept och eRecept djur (11 

%).  
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Tabell 12: Farmaceuternas upplevda problem eller brister med RES. Fritextsvar kategoriserade i 13 
kategorier. Exempel på delar av svar inom kategorierna citeras i kursivt under namnet på kategorin. 
Kategori  

 
 

Exempel på del av svar 

Antal 
kommen-

tarer 

Andel av 
totalt antal 

farmaceuter 
(% av 115) 

Låsningar, buggar, driftstopp 37 32 
”Låser sig ibland med omstart som följd”. 

”fel vid kommunikation med ASAB's system” 

  

Långsamt system 28 24 
"Långsamt system-man hinner klistra alla etiketter innan slutkontrollsbilden 

kommer upp." 

  

Saknar funktioner 19 17 
"Det går ej att registrera vem som hämtar en beställning som redan är 

färdigställd." 

  

Onödiga moment, tar lång tid 15 13 
”Kortet ska dras ca 5-6 gånger per kund och man ska logga in väldigt många 

gånger” 

 

  

Viktig information eller varningar syns inte när de behövs  15 13 
”styrkan syns inte på plocketiketten, färdigställandekontrollen och 

etikettlingen. bara om man tar receptdetaljer” 

”varning på att man expiderar för mycket kommer först i slutet av 

expeditionen” 

  

Problem med utbyte av läkemedel 12 10 
”För tillfället är det utbytesstödet i systemet som jag känner att man måste 

vara väldigt observant på, lätt hänt att man väljer en vara som inte är 

utbytbar enligt Läkemedelsverkets lista.” 

  

Problem med lagerhantering 10 9 
”Varuhanteringen fungerar inte -den lever i bland sitt eget liv...följden blir 

att varor inte kommer hem när de ska”. 
  

Svårt med ”ovanliga recept” (ex. DOS, djurrecept, pappersrecept, 
licenser, APL, livsmedel) 

7 6 

"Hanteringen av patienter som har dosrecept i E-dos har vi en MINSKAD 

patientsäkerhet för och och med att dos-receptet först måste skrivas ut på 

skrivare, sedan skrivas in på nytt i vårt system med ökade risker för att fel 

preparat/beredningsform expideras." 

  

Stelt system, svårt att gå utanför ramarna 7 6 
"Det kan bli låsningar bl a när jag med mitt farmasevtiska ansvar vill ändra 

någon parameter" 

  

Dåligt användargränssnitt 7 6 
”svårt att titta och fucusera på systemet (otydligt)”   

Krångliga moment 7 6 
”Det är svårt att söka upp ett utscannat rec och det är svårt att backa om 

man skulle behöva gå tillbaka.” 
  

Kunder kan förväxlas 4 3 
”Ibland får man upp någon annan kund när man skannar ett körkort än den 

som är på körkortet..” 
  

Övriga problem eller kommentarer 13 11 
   

Totalt 181  
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Tabell 13: Funktioner som farmaceuterna saknar i sitt RES. Fritextsvar kategoriserade i 11 kategorier. 
Exempel på delar av svar inom kategorierna citeras i kursivt under namnet på kategorin. 
Kategori  

 
 

Exempel på del av svar 

Antal 
kommen-

tarer 

Andel av 
totalt antal 

farmaceuter 
(% av 115) 

Bättre lager- och varuhantering/ beställning av varor 17 15 
”Lagervården är alldeles för manuell. Periodens vara måste ofta beställas 

manuellt.” 

 

  

Integrerade funktioner för eDos, eRecept djur, livsmedel, 
rekvisition eller delbetalning 

13 11 

”E-dos åtkomst samt sparande av djurrecept elekroniskt” 

 
  

Förbättring eller förenkling av existerande funktioner 13 11 
”Lättare kunna byta förpackningsstorlek.” 

 
  

Rådgivningsstöd liknande Mod eller annan kopplad 
läkemedelsinformation 

12 10 

”expeditionsstöd likn MOD” 

 
  

Interaktionskontroll 11 10 
”Vi saknar verkligen ett inbyggt system för interaktioner, visst kan vi/jag de 

vanligaste interaktionerna i huvudet, men.. ett intergrerat EES system skulle 

underlätta” 

 

  

Bättre användargränssnitt, val av information som visas, 
sorteringsfunktioner 

10 9 

”Skulle vilja ha tex en annan färg på nya resp gamla rec. i kundens sparade 

rec” 

”Enkelt kunna välja att sortera recept i RR efter datum eller namn” 

 

  

2D-koder*, kunna scanna leg och kvitto 8 7 
”att kunna scanna 2D-koder” 

 
  

Legitimationskontroll vid utlämnande av läkemedel 7 6 
”Lägga in personnumer på bud på redan behandlat recept utan att behöva 

göra om hela expeditionen.” 

 

  

Varningar (vid rätt tidpunkt) 5 4 
”t.ex varning innan man godkänner om det inte finns så många förp. kvar 

som är utskrivet” 

 

  

Bättre information till användaren 3 3 
”lättillgängliga användaranvisningar” 

 
  

Övriga förbättringar eller kommentarer 10 9 
   

Totalt 109  

*2D-koder är en etikett som kan skrivas och klistras på ett pappersrecept innehållande all information om ett 

recept så att farmaceuten inte behöver skriva in allt manuellt varje gång.  
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10.3 Farmaceuternas övriga upplevda problem 
I en sista del av enkäten hade farmaceuterna möjlighet att lämna kommentarer kring övriga 

saker med RES, vilket 26 farmaceuter gjorde. Nedan är ett urval av kommentarerna som tog 

upp problem av övergripande karaktär: 

 
-”Systemet förutsätter att man har goda datakunskaper, det har inte alla i vår ålder. Det skulle behövas mer 

"allmän" datautbildning…” 

 

-”Det känns väldigt politiskt och obegripligt att alla aktörer skulle tvingas gå ifrån ett fungerande system ATS, 

till ett långsammare och mera osäkert för kunderna” 

 

-”Jag ställer mig frågande till om mitt receptexpeditionsstöd verkligen lever upp till de krav som finns…” 

 

-”Tycker det är konstigt att Apotekens service godkänner ett system som kan leda till felexpedition…” 

 

-”Jag tror att vi är många som inte förstod varför man genomförde bytet av IT-system. Ingen konkret förklaring 

har givits annat än att regeringen har beslutat det och att vi ska hålla käft och lyda order. ATS var relativt enkel 

att använda även om den hade många andra brister och fel. Framförallt var varuhanteringsbiten och säkerheten 

mycket bättre. Man kan se på köstatistiken för att konstatera att de nya systemen har ökat kötiderna rejält...” 

 

 

 

11. EES 
Syftet med EES är att öka patientsäkerheten genom att signalera om potentiella 

läkemedelsrelaterade problem. EES utvecklades som ett stöd för farmaceuter på apotek, men 

skulle även kunna användas inom vård och omsorg. I Sverige utvecklades EES av Apoteket 

AB och bygger på ett amerikanskt system utvecklat av Medco Health Solution. I samband 

med omregleringen av apoteksmarknaden lämnades ansvaret för EES över till APSE. EES 

verkar genom att analysera en kunds alla elektroniskt sparade recept i den nationella 

receptdepån utifrån ett regelbibliotek och ger signaler om potentiella risker upptäcks. 

Regelbiblioteket består av tio olika moduler som ger signaler om; dubbelmedicinering, tidigt 

uttag, läkemedelsinteraktioner, hög dos, åldersvarning och hög dos för barn och äldre, 

könsspecifika läkemedel och läkemedel som påverkar annan sjukdom. Signalerna skapas så 

fort ett recept förts över till receptdepån och om en farmaceut använder EES vid 

receptexpedition visas alla signaler, förutsatt att kunden lämnat sitt samtycke. 

 

 

11.1 Systemleverantörer och apoteksföretag om EES 
Rex och PharmaSuite har EES integrerat i RES; dock har endast en del apotek med 

PharmaSuite (några apotek inom Apotek Hjärtat och Medstop) hittills valt att aktivera EES. 

Båda dessa RES har en interaktionskontroll som utgår från reglerna i EES men söker av 

recepten som expedieras vid ett tillfälle. I Pharma Logica kan EES nås via en webbtjänst om 

apoteksföretaget valt att aktivera den funktionen vilket endast en av förtagen gjort i dagsläget. 

Logica anger att EES inte är integrerat eftersom deras kunder inte efterfrågar det. Kronans 

Droghandel anger att skälet till att de inte vill använda EES är att det (enligt dem) inte är 

kvalitetscertifierat och att de vill använda samma stöd som förskrivarna, nämligen SFINX.  
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11.2 Farmaceuternas uppfattning om EES 
Hälften (52 %) av farmaceuterna angav att deras RES hade en knapp eller funktion som 

gjorde att de kunde använda EES för att kontrollera en kunds alla recept i receptdepån för 

eventuella läkemedelsinteraktioner, dubbelmedicinering, hög dos, åldersvarning m.m. Drygt 

hälften (60 %) hade aldrig använt EES (Tabell 14).  

 
Tabell 14: Hur ofta farmaceuterna anger att de använder sig av EES. Svar angavs med fasta alternativ. 

 Ja, vid alla 
receptexp. 

Ja, 
daglig

en 

Ja, 
någon 
gång / 
vecka 

Ja, vid 
några 

tillfällen 

Nej, 
aldrig 

 Vet inte 
/ inget 
svar 

Totalt 

EES kontroll av en kunds 
alla recept i receptregistret 

0 3 5 17 59  16 100 

         
EES interaktionskontroll av 
de recept som expedieras 

1 4 8 17 58  13 100 

 

 

Farmaceuterna som använt EES hade både positiva och negativa uppfattningar om EES. 

Frågan ”Om du använt EES, hur upplever du det (kvalitet, användbarhet, nytta m.m.)? 

besvarades i fritext av 31 farmaceuter. Svaren kategoriserades till fem kategorier (Tabell 15). 

Totalt innehöll de 31 svaren 36 kommentarer, vilket ger 1.2 kommentarer per svar. Elva svar 

innehöll delar som var positiva, åtta svar innehöll delar som var negativa och fem svar var av 

mer neutral karaktär.  

 
Tabell 15: Hur farmaceuterna upplever EES. Fritextsvar kategoriserade i fem kategorier.  
Kategori Antal 

kommen-
tarer 

Andel av totalt 
antal 

farmaceuter (% 
av 115) 

Positiv 11 10 
Mkt bra   
perfekt   

Användbart   
Negativt 8 7 

Svårjobbat då jag ännu inte kommit in i det ordentligt. - .. - Knepigt med 

kommentarer ibland. 
  

Tycker det är mycket information svår att överblicka Tar för lång tid för 

med att läsa och förstå informationen som kommer på engelska. Bättre än 

inget system 

  

"Tyckte det var krångligt. Gick utbildningen när jag arbetade åt Apoteket 

AB, men använde det kanske en gång." 
  

   
Neutral 5 4 

"Ok" 

"så där"  

"ganska bra" 

  

   
Ingen uppfattning, har inte använt, har inte tillgång till 7 6 
   
Övriga kommentarer 5 4 
   

Totalt 36  
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De farmaceuter som inte använder EES lyfte fram flera olika orsaker, där de vanligaste var att 

de inte hade tillgång, inte hade tillräcklig kunskap eller utbildning eller att det tog för lång tid. 

Frågan ”Om du inte använder EES, varför gör du inte det?” besvarades i fritext av 63 

farmaceuter. Svaren kategoriserades till åtta kategorier (Tabell 16). Totalt innehöll de 63 

svaren 76 kommentarer, vilket ger 1.2 kommentarer per svar. 
 
 
Tabell 16: Vad farmaceuterna anger som anledning till att de inte använder EES. Fritextsvar 
kategoriserade i åtta kategorier.  
Kategori Antal 

kommentarer 
Andel av 

totalt antal 
farmaceuter 
(% av 115) 

Inte tillgång (enligt dem) 24 21 
   
Inte tillräcklig kunskap eller utbildning 21 18 
   
Tar för mycket tid 11 10 
   
Använder något annat (t.ex. Sfinx, FASS) 8 7 
   
Omständigt att be kund om samtycke 5 4 
   
Inget behov 3 3 
   
Övrigt 4 3 
   

Totalt 76  

 

 

Flera farmaceuter var positivt inställda till EES och ansåg att det borde användas mer. Nedan 

är citat från några av farmaceuternas svar på frågorna (kvalitet EES, varför inte använder EES 

samt en tredje fråga om övriga kommentarer kring EES): 

 
-”Det låter ju bra och jag hoppas vi får det snart då jag tror det skulle underlätta mycket i vårt arbete.” 

 

-”Jättebra och borde göras på varje kund” 

  

-”Det skulle ske med automatik, räcka med att ha recepten lagrade för att det ska göras en kontroll via ees” 

 

-”Lär mig mycket genom att använda det.” 

 

-”Detta borde vara ett måste i ALLA apoteks system. Vi har varken tid eller möjlighet att kontrollera detta 

annars. Det skulle innebära en minskad samhällskostnad i form av felmedicinering om det fanns…” 
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Flera farmaceuter lyfte fram både styrkor och svagheter med EES: 

 
- "Vi har precis börjat med provkörning av EES på några av våra apotek. 

Det är mycket bra, fast det kräver utbildning och tid. Tiden är för att kunna lära sig att använda EES i ett 

kundmöte. Det kan vara svårt ibland (oftast) när man har kö och mycket att göra." 

 

- "Stor nytta, men tar lång tid. Det är för många varningar som kommer i dubletter. Ibland är det svårt att ta 

ställning till om interaktionerna är relevanta, men det är roligt att använda eftersom vi lär oss nya saker!" 

 

- "Mycket besvärligt och tidskrävande att använda.  Det finns andra system som är enklare och bättre som vi nu 

är på väg att köra igång med en pilot på. EES är inte speciellt visuellt eller användarvänligt.  Informationen som 

man får fram är dock oerhört bra och värdefull.  Tyvärr använder vi detta system i mycket begränsad omfattning 

just med tanke på att det är svårtjobbat och inte speciellt användarvänligt.  Apotekschefer på två av våra apotek 

har varit på EES utbildning under 2011, men det är trots detta svårt och trögt att komma igång med just detta 

system." 

 

- "Hög kvalitet, men jag använder ändå ofta FASS som extrakontroll eftersom det kan komma upp många gamla 

signaler som inte rensats bort (man ser inte skogen för alla träden). 

Bra att det kommer upp åldersvarningar..." 

 

-”Är egentligen positivt inställd till EES som koncept, men är rädd för att EES skulle orsaka längre väntetider 

på apoteket samt många telefonsamtal till förskrivare angående interaktioner som redan är noterade och 

kompenserade för.” 

 

-”Bra tanke från början, dock inlagt i ett system som inte är anpassat utifrån en situation med receptexpidition 

ute på apotek.  Systemet lämpar sig kanske bättre för grupperinger som arbetar med läkemedelsgenomgång ute 

på landstingsmiljö...” 

 

-”För många kunder som har många läkemedel blir den första genomgången i EES mycket tidskrävande även 

om fördelarna är synbara.” 
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12. Diskussion 
 

Syftet med studien var att på ett övergripande sätt kartlägga funktionalitet och kvalitetssäkring 

hos aktuella RES i Sverige för att underlätta framtida kvalitetsarbete och den fortsatta 

tillsynen av apoteken. Ett sekundärt syfte var att kartlägga användning och uppfattning av 

EES. I projektet har information samlats in från systemleverantörer, apoteksföretags ledning 

och farmaceuter som arbetar med RES på apotek samt APSE.  

 

12.1 Dagens RES 
RES avser den programvara som är avsedd och krävs för apoteksföretagens expediering av 

recept samt direktåtkomst och momentan uppdatering av uppgifter i de register som hanteras 

av APSE. Även om en receptexpedition med ett RES inte kan genomföra utan koppling till en 

rad tjänster och register hos APSE innefattas dessa inte i rapportens definition av ett RES. 

 

Det finns idag fyra olika RES på den svenska marknaden; Pharma Logica, PharmaSuite, Rex 

och Maxx. De viktigaste utgångspunkterna för systemtillverkarna har varit lagar och 

förordningar, instruktioner och krav från APSE, tidigare lösningar (framförallt ATS) samt 

apoteksföretagens krav och önskemål. I de fyra RES finns flera gemensamma nämnare som 

de även har gemensamt med ATS. Samtidigt finns betydande skillnader mellan de olika 

systemen i funktionalitet, användargränssnitt samt arbetsflöde.  

 

12.2 Kvalitetssäkring av RES 
Vi fann variationer i hur systemen var kvalitetssäkrade samt vokabulären kring detta. 

Gemensamt för alla RES är att kvalitetssäkringen görs på flera nivåer: hos systemleverantör, 

hos APSE och hos apoteksföretaget. Systemtillverkarna har inom företaget tagit fram egna 

processer och metoder för utveckling och validering av RES, delvis baserade på vedertagna 

metoder. Klinisk utvärdering är inget begrepp tillverkarna använder. Alla systemleverantörer 

har ett nära samarbete med apoteksföretagen som använder deras system, har support av 

systemet och får feedback om eventuella problem och önskemål. APSEs roll i prövning och 

godkännande av RES har utvecklats och förtydligats sedan omregleringen av 

apoteksmarknaden.  

 

När Läkemedelsverket utövar tillsyn av apoteken idag läggs ansvaret på apoteksföretaget att 

leva upp till regelverket genom att de i sin tur ställer krav på systemleverantören. Även om 

alla aktörer verkar vara överens om att apoteksföretagen har ansvar för sitt RES och att 

tillsynen är på dem är det mindre klart vem som rent praktiskt ska validera och kvalitetssäkra 

RES på ett heltäckande sätt.  Det är ett omfattande arbete för apoteksoperatörerna att göra 

egna stora tester av systemen. Detta kan ses som en konsekvens av att tillverkaransvaret vid 

överlämning inte har varit helt klart uttalat och definierat. Frågan är om apoteksföretagen är 

kapabla att själva säkerställa kvalitet i systemet då de inte besitter den kunskap om RES som 

systemleverantörerna har. Dessutom har ett litet apoteksföretag långt ifrån samma möjlighet 

till detta som ett stort apoteksföretag. Med ett otydligt ansvar kring kvalitetssäkring riskerar 

marknaden dels att det blir stora överlappningar om flera aktörer utför samma typ av tester, 

och dels att vissa viktiga aspekter i kvalitetssäkringen kan missas vilket kan få konsekvenser 

inte minst för patientsäkerhet. APSEs prövning är den enda fastställda kvalitetssäkringen som 

det är tydligt att ett receptexpeditionssystem ska genomgå för att få användas på apotek. Men 

APSE säger självt att dess prövning inte ska betraktas som en heltäckande kvalitetsprövning 
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eftersom APSEs fokus ligger på påverkan av sina egna tjänster. Från början var avsikten att 

APSE skulle testa ännu bredare och säkerställa kvaliteten i systemen. 

 

12.3 Problem med RES 
I projektet har en rad problem framkommit kopplade till RES, varav många har varit kopplade 

till den tidspress som funnits fram tills ATS inte längre fick användas. Politiska beslut rörande 

receptexpeditionssystemen har skapat en tidspress som har påverkat utveckling och 

implementering av systemen och eventuellt även kvalitet och patientsäkerhet. Dessutom har 

flera aktörer saknat tydliga direktiv och krav, gemensam tolkning av lagar och tydligare 

rollfördelning.  

 

Problembilden för de små apoteksföretagen skilde sig delvis från de större aktörerna och har 

sin grund i kostnader som begränsat deras valmöjlighet av RES och nu gör att en liten aktör 

som Maxx inte kan uppdateras lika ofta som övriga system. Problemet med kostnad för ATS 

övergångslösning för små apoteksföretag har tagits upp i Konkurrensverkets rapport om 

omregleringen av apoteksmarknaden [13]. 

 

12.4 Användarnas uppfattning om RES 
Fler farmaceuter var nöjda med sitt RES än missnöjda och majoriteten skulle inte vilja gå 

tillbaka till att använda ATS. De flesta farmaceuterna hade dock upplevt någon form av 

problem med sitt RES, från buggar och prestandaproblem till mer specifika men allvarliga 

problem som att det inte visades styrka för läkemedel eller risk för förväxling av kunder. 

Frågan är om dessa upplevda problem hade kunnat undvikas eller reduceras om systemen 

hade granskats på annat sätt. Resultaten visade tendenser till skillnader mellan de olika 

receptexpeditionssystemen men det låga antalet farmaceuter från tre av systemen begränsar 

möjligheterna att dra slutsatser kring skillnader mellan systemen.  

 

En del av de brister eller problem med RES som togs upp av farmaceuterna är enligt 

tillverkarna på väg att rättas, exempelvis integrering för doskunder, djurrecept m.m. 

Farmaceuternas beskrivning av styrkor och svagheter med sina RES kan ge underlag ett för 

framtida riktlinjer eller utformning av RES.  

 

Det går inte att dra en tydlig allmän slutsats om de nya systemen inneburit en förbättring eller 

försämring jämfört med ATS. På vissa plan verkar de nya RES ha inneburit förbättringar 

jämfört med ATS, med nya funktioner och en bra överblick, samtidigt som farmaceuterna 

verkar sakna vissa funktioner eller egenskaper i ATS. I en studie av farmaceuters 

uppfattningar om eRecept innan omregleringen av apoteksmarknaden, framkom bland annat 

en del problem med ATS, som var det RES som då användes av alla apotek [6]. Problemen 

med ATS överensstämmer till viss del med de problem med de nya systemen som 

framkommit i det aktuella projektet och tyder på att en del av problematiken inte uppstått 

geneom dagens system. I en enkätundersökning utförd av Stadskontoret efter omregleringen 

av apoteksmarknaden ansåg knappt en tredjedel att deras nya RES i ganska liten eller mycket 

liten utsträckning fungerade väl [14]. I den studien var det vanligaste problemet att RES 

fördröjde expedieringarna, antingen till följd av att det arbetade långsamt eller på grund av att 

det krävdes många steg för att göra en expediering och att det saknade stödfunktioner för 

läkemedelsrådgivning (exempelvis MOD). 
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12.5 Användning av EES 
Studien visar att användningen av EES på apotek är låg, delvis på grund av att de flesta 

farmaceuter inte har EES integrerat i sitt RES. I dagsläger är det endast inom Apoteket AB 

och på en del apotek som använder Pharma Suite som EES är både integrerat och aktiverat i 

RES. I Pharma Logica kan en webbapplikation av EES nås av farmaceuterna för ett av 

apoteksföretagen, övriga har inte aktiverat den funktionen. Andra orsaker till den låga 

användningen av EES är att farmaceuterna saknar utbildning eller kunskap om hur det ska 

användas, att det tar för mycket tid eller att de använder något annat stöd. Samtidigt nämnde 

flera farmaceuter styrkor med EES, att det finns ett behov och att de lär sig av systemet. Ett 

antal farmaceuter uttryckte också en önskan om att använda EES i högre utsträckning och att 

de inte skulle behöva be om kundens medgivande.  

 

Den låga användningen av EES kan i sig själv vara ett hinder för användning av stödet. När 

det är få som använder EES resulterar det i att det är ett större jobb för farmaceuten att vid ett 

enskilt tillfälle gå igenom signalerna som genereras för en individ. Samtidigt bidrar ovana till 

större tidsåtgång och osäkerhet hos användaren. När farmaceuten ska be kunden om 

medgivande innan EES öppnas kan det bli ytterligare en tröskel eftersom farmaceuten inte vet 

om det är en hanterbar mängd signaler som finns för den aktuella individen. För att öka EES 

potential som ett stöd till farmaceuter vid receptexpedition behövs ett integrerat EES, initiativ 

från ledningen hos apoteksföretag, eventuellt anpassning av EES för att bli mer 

användarvänlig, samt mer utbildning till farmaceuterna om hur de använder EES. 

 

12.6 Stöd för säker expediering av läkemedel 
RES spelar en viktig roll för säkerheten vid expediering av läkemedel. Ett väl utformat RES 

har potential att öka säkerheten och fungera som ett stöd för farmaceuten vid expediering och 

rådgivning, samtidigt som ett bristfälligt RES kan utgöra ett hinder för farmaceuten, ta onödig 

tid och skapa frustration, och till och med orsaka fel. 

 

Både vid förskrivning och expediering av recept blir det allt vanligare med olika typer av 

beslutsstöd och dessa kan vara ett viktigt verktyg för att öka patientsäkerheten. För att ett 

beslutsstöds nytta ska överväga tidsåtgång och risker är det viktigt att signalerna har hög 

sensitivitet och specificitet och är kliniskt relevanta. Allt för många signaler skapar ett brus 

som riskerar att kamouflera viktiga signaler. Dessutom är det viktigt att signalerna kommer 

vid rätt tidpunkt och är integrerade i systemet som används vid förskrivning eller expediering. 

För att beslutsstöd ska komma till bäst användning behöver stödet anpassas till de olika 

verksamheterna. Precis som i resterande del av RES är användbarheten också viktig, 

exempelvis att signalerna åtföljs av information som kan ligga till grund för farmaceutens 

beslut om hantering.  

 

Det finns idag inget krav på att ett RES ska innehålla några stödfunktioner. Det är stor 

skillnad på att ha tillgång till information om läkemedel, exempelvis FASS, och att ha ett 

integrerat och automatiskt beslutsstöd eller varningssystem. Flera av farmaceuterna uttryckte 

att de saknade rådgivningsstöd, interaktionsstöd eller andra varningar i sitt RES. I Rex och 

PharmaSuite är en interaktionskontroll från EES regelbibliotek integrerat som likt 

interaktionskontrollen i ATS kontrollerar interaktioner för de recept som expedieras 

samtidigt. I Pharma Logica och Maxx finns ingen integrerad interaktionskontroll. I ATS fanns 
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interaktionskontroll på recept som expedierades, ett inbyggt stöd för att motverka expediering 

av fel styrka av ett läkemedel [15].  

 

En viktig del i kvalitetsarbete inom apoteksverksamhet är rapportering av felexpeditioner 

[16]. Felexpeditioner på öppenvårdsapotek kan exempelvis vara fel vid val av läkemedel eller 

utelämnande av användaranvisningar. Orsaker till felexpeditioner kan exempelvis vara 

arbetsförhållanden, läkemedel med liknande namn eller förpackningar samt brister i RES [16, 

17]. Före omregleringen av apoteksmarknaden hade man inom Apoteket AB integrerat en 

stödfunktion för rapportering av felexpeditioner [18]. På dagens marknad finns ingen 

gemensam rapportering av felexpeditioner. Den typen av information skulle kunna utgöra en 

viktig källa för att identifiera problem med RES eller områden där farmaceuterna skulle 

behöva extra stöd från sitt RES.  

 

Ett RES bör vara utformat så att det inte kan orsaka eller bidra till fel eller problem vid 

expeditioner, men kan även utformas så att det dessutom fungerar som ett extra stöd för att 

förhindra felexpeditioner och förbättra patientsäkerhet, exempelvis genom plockkontroll av 

läkemedel, beslutsstöd, varningar eller rådgivningsstöd. Dessutom bör RES göras så 

användarvänligt som möjligt genom att exempelvis vara intuitivt, ha tydligt 

användargränssnitt, ha tydligt handlingsrepertoar, vara transparant, ge tydlig feedback och 

vara lättnavigerbart [19, 20]. 

 

12.7 Ansvar för patientsäker expedition av recept 
Det är många aktörer och system involverade i samband med att en patient får ett recept 

förskrivet och läkemedel expedierat varför ansvaret för patientsäkerhet inte är helt 

okomplicerad. Den enskilda förskrivaren och farmaceuten som har sitt yrkesansvar och deras 

arbetsgivare har sitt ansvar och styr bland annat arbetsprocesser och arbetsmiljö. De 

informationssystem som används av förskrivaren och av farmaceuten spelar en viktig roll för 

patientsäkerheten. Informationssystem inom vården klassas vanligen som medicinteknik och 

faller därmed under det medicintekniska regelverket som gör systemleverantören ansvarig för 

kvaliteten i systemet. För RES finns inte motsvarande lagstiftning och apoteksföretagen 

ansvarar för deras kvalitet. Minst lika viktigt för patientsäkerheten är kvaliteten i flera av de 

informationstjänster som ligger utanför RES men är nödvändiga för receptexpedition. APSE 

äger och förvaltar de flesta av dessa informationstjänster och är således mycket betydande för 

patientsäkerheten vid en receptexpedition. Informationen i informationstjänsterna hos APSE 

härstammar i sin tur från en rad olika källor som Nationellt Produktregister för Läkemedel, 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Läkemedelsverket, WHO Collaborating Centre for 

Drug Statistics Methodology, Leverantörer av läkemedel och handelsvaror, 

Giftinformationscentralen, Landsting, Socialstyrelsen vilka därmed kan ha en inverkan på 

patientsäkerheten. Förutom att kvaliteten hos alla dessa (och flera andra) aktörer, system och 

tjänster har betydelse för patientsäkerheten är samspelet eller interaktionen dem emellan 

också viktig. Om kopplingen mellan exempelvis RES och APSE inte fungerar eller om det 

finns brister i interaktionen mellan farmaceuten och RES kan det leda till problem med 

patientsäkerheten.  

 

Det är viktigt att identifiera vem som tar ansvar för att säkerställa säkerheten i hela processen 

och vem som är ansvarig om det skulle uppstå problem som härstammar från de tjänster eller 

register som förvaltas av APSE. 
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Även om det råder konkurrens på apoteksmarknaden idag får detta inte gå ut över 

patientsäkerheten. Kanske skulle man öka patientsäkerheten genom gemensamma riktlinjer 

kring exempelvis RES och att systemleverantör och apoteksföretag delade med sig av sina 

erfarenheter kring säkerhet. Här skulle en gemensam anmälningsfunktion av felexpeditioner 

passa. Kanske kan gemensamma erfarenheter bidra till bättre förståelse för faktorer i RES 

som kan orsaka fel, eller funktioner som kan stödja och förhindra fel. Under det aktuella 

forskningsprojektet har det framgått att intresset för gemensamma satsningar kring RES 

tyvärr verkar vara svalt hos många aktörer idag. 

 

12.8 Behov av åtgärder och riktlinjer 
Studien visar att det finns ett behov av ett tillverkarregelverk och tydlig nomenklatur. Tillsyn 

av apoteksverksamheten behöver göras med förutsägbara krav för alla aktörer som ska 

utforma systemen och leva upp till förväntningarna. Kraven ska ha sin grund i trovärdig 

patientsäkerhet och acceptabel risknivå.  

 

Det finns även ett behov av riktlinjer eller krav för vad ett RES bör uppfylla utöver den 

nödvändiga kopplingen till APSEs tjänster, både när det gäller funktioner, användbarhet och 

kvalitetssäkring. Som ett steg i det krävs en enhetlig tolkning av tillämpligt regelverk.  

 

En annan viktig åtgärd är att förtydliga ansvarsfördelning och roller för myndigheter och 

APSE. APSE har utfört ett stort och betydande jobb med dagens RES och fyller en viktig roll, 

men den skulle behöva förtydligas. Den oklarhet som finns mellan olika aktörers roll 

avseende granskning och tillsyn återspeglas också i den myndighetsöversyn som nyligen lagts 

fram [21]. Frågan blir då hur granskningen och tillsynen ska ske för att vara mest effektiv och 

vem som ska ha ansvaret för detta. Det är viktigt för alla aktörer att kraven på system blir 

tydliga för såväl leverantörer som användare. När fel och svagheter uppkommer måste de 

kommuniceras till rätt instans för att kunna åtgärdas. 

 

12.9 Framtida studier 
Som en fortsättning på det aktuella projektet anses följande studier vara viktiga: 

 

 Studie för att ta fram förslag på acceptanskriterier eller riktlinjer för ett RES. 

Resultatet i rapporten kan användas som en grund som sedan med hjälp av experter, 

användare och andra involverade aktörer kan utmynna i ett förslag på vad ett RES bör 

uppfylla, inkluderande funktioner, användbarhet och kvalitetssäkring. I samband med 

detta behövs en noggrann genomgång av de lagar och regler som gäller idag.   

 

 Utvärdering och eventuellt jämförelse av dagens RES utifrån framtagna kriterier och 

eventuellt ytterligare kriterier för användbarhet, likt Jäderlund et al gjorde för 

receptförskrivningsmoduler i journalsystem [7].  

 

 En utvärdering av användarnas uppfattning om RES när de använts under längre tid 

och de värsta barnsjukdomarna är över. Alla RES på den svenska marknaden är 

relativt nya och det förekommer naturligt mer problem med ett nyutvecklat program.  
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I allmänhet skulle det behövas mer forskning om elektroniska stöd på apotek, eftersom det 

finns en få studier på området. 

 

12.8 Studiens begränsningar 
Studien har varit explorativ och hypotesgenererande i sin karaktär för att få med så många 

aspekter som möjligt. Avsaknaden av gemensam terminologi försvårar tolkningen av 

resultatet i undersökningen. En svårighet har varit den skiftande beredvilligheten hos olika 

parter att medverka i studien. På den omreglerade apoteksmarknaden finns naturligt en 

konkurrenssituation mellan olika aktörer vilket har gjort att vissa aktörer ansett att 

informationen som efterfrågats är företagshemligheter men även att gemensamma satsningar 

på kvalitet inte prioriteras. Vid utskick av enkäten till farmaceuter som använder de olika RES 

uttryckte ett antal apoteksföretag oro för att resultaten skulle ge en negativ bild av deras RES 

och därmed en nackdel på den konkurrensutsatta marknaden. Eftersom syftet med 

undersökningen inte har varit att jämföra de olika systemen som sådana, och metoden inte 

varit designad för någon jämförelse valde vi att presentera resultaten i avidentifierad form för 

att undvika felaktig tolkning eller användning av resultaten. Eftersom det var få farmaceuter 

som använde Rex, Maxx respektive PharmaSuite är resultaten från dessa mindre 

representativa och begränsar möjligheterna att se skillnader mellan systemen. Detta är 

ytterligare en anledning till att det är olämpligt att dela upp resultaten i respektive system för 

enkätundersökningens olika frågor. Anledningen att vi valde att dela upp resultaten i 

respektive system för två av enkätens delar var att ge en bild av spridningen mellan olika 

system. Att väga samman resultaten för alla system ger en bild av helheten, men riskerar 

också att ”späda ut” viktiga fynd.  
 

 

13. Slutsats och rekommendationer 
Vi fann att funktionalitet respektive kvalitetssäkring av de olika RES varierade och att det 

saknas tydliga riktlinjer eller krav för systemleverantörerna och apoteksföretagen att följa. Det 

råder även viss oklarhet avseende rollfördelning och ansvar mellan olika aktörer, framförallt 

när det gäller kvalitetssäkring. Konsekvenserna av detta kan bli brister i kvalitet och minskad 

patientsäkerhet. Det är viktigt att se till helheten, det vill säga att RES endast är en del i de 

processer som påverkar patientsäkerheten i en receptexpedition. 

 

Ett RES ska vara utformat så att det inte kan orsaka eller bidra till fel eller problem vid 

expeditioner, underlättar och säkrar kvaliteten på receptöverföringen och att det fungerar som 

ett stöd för att förhindra felexpeditioner. 

 

Det finns ett behov av tydligt tillverkarregelverk, nomenklatur och ansvarsfördelning för att 

skapa mer tillförlitliga RES och därigenom ge en förbättrad patientsäkerhet. Denna studie 

skulle kunna tjäna som underlag för fortsatt arbete med detta.   
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