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Sammanfattning

Läkemedelsförteckningen är den första nationellt samlade databasen för 
alla receptförskrivna läkemedel som är uthämtade på apotek. Denna rapport 
redogör för användningen av Läkemedelsförteckningen hos förskrivare inom 
projektet Utvidgad pilot. Projektet är en uppföljning av ett tidigare projekt, 
Pilot 1. 

Resultatet från Utvidgad pilot bekräftar resultaten från Pilot 1 där förskrivarna 
hade en positiv attityd till Läkemedelsförteckningen. Föreliggande utvärdering 
visar även att Läkemedelsförteckningen upplevs ge ökad patientsäkerhet 
då förskrivarna ser stor nytta med den kompletterande information som 
förteckningen ger dem och att informationen i Läkemedelsförteckningen 
har underlättat läkemedelsdiskussionen mellan patienten och förskrivaren. 
Förskrivarna ser speciell nytta med informationen i Läkemedelsförteckningen 
för följande patientgrupper: patienter med oklar medicinering, patienter med 
flera vårdkontakter, misstänkta fall av missbruk och för akut behandlade 
patienter. 

Användningen av Läkemedelsförteckningen har dock, trots den påvisade 
nyttan, varit begränsad. Detta kan till stor del förklaras av det besvärliga 
inloggningsförfarandet  samt den tidsödande lagringen av uppgifterna 
in i journalen. Möjligheten att integrera Läkemedelsförteckningen med 
journalsystemen ses som en avgörande faktor för att möjliggöra ett smidigt 
framtida användande av Läkemedelsförteckningen.



Läkemedelsförteckningen

6

Lagen
Den 1 juli 2005 trädde en ny lag i kraft, Lag (2005:258) om läkemedels-
förteckning. Genom lagen blev Apoteket AB ålagd att i ett särskilt register 
- Läkemedelsförteckningen - registrera alla köp av förskrivna läkemedel. Med 
köp avses i denna lag även förvärv av läkemedel med fullständig kostnads-
reducering. Uppgifterna om patienternas uthämtade läkemedel lagras i 15 
månader. 

En central del i lagstiftningen är samtyckeshanteringen. Den registrerade kan 
få del av sina uppgifter i Läkemedelsförteckningen vid besök på apotek eller 
via apotekets hemsida (www.apoteket.se). Förskrivare och farmaceut på apotek 
kan endast med ett uttryckligt samtycke från den registrerade få tillgång till 
uppgifter i Läkemedelsförteckningen.

I lagen framgår till vilka ändamål uppgifterna i Läkemedelsförteckningen kan 
användas:

att åstadkomma en säker framtida förskrivning av  
läkemedel för den registrerade,

att bereda den registrerade vård eller behandling,

att komplettera den registrerades patientjournal,

att underlätta den kontroll som skall genomföras innan  
ett läkemedel lämnas ut till den registrerade från apotek och

att underlätta den registrerades läkemedelsanvändning.

Pilotprojekten
Apoteket AB initierade tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) ett projekt, kallat Pilot 1, för implementering av Läkemedelsför-
teckningen under senhösten 2005. Till projektet utsågs en arbetsgrupp med 
representanter från Apoteket AB och SKL samt lokala projektledare från varje 
deltagande landsting. En styrgrupp bildades med representanter från Apoteket 
AB, SKL och landstingen.

Syftet med Pilot 1 var att utvärdera utformningen av Läkemedelsförteckningen 
ur ett användarperspektiv och att få en indikation om upplevd nytta med 
användningen av Läkemedelsförteckningen. Målet med projektet var att ge 
ökad kunskap om funktionalitet, tillgänglighet, prestanda och upplevd nytta av 
Läkemedelsförteckningen. 

•

•

•

•

•

Bakgrund
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Arbetsgruppen tog fram en projektplan med strategier för hur implement-
eringen och utvärderingen skulle gå till. Vid denna tidpunkt hade 
Data-inspektionen (DI) och Apoteket AB diskuterat och kommit fram till 
tekniska lösningar för tillgång till förteckningen. I ett PM från DI 2005-11-25 
(dnr. 719-2005) redogör Apoteket AB för de två tekniska lösningar som 
de avser att genomföra. Den ena, som användes i Pilot 1, avser åtkomst till 
Läkemedelsförteckningen efter inloggning via Sjunet1 med pin-kod. Den andra 
tekniska lösningen omfattade åtkomst via e-legitimation vilket Apoteket AB 
använde för att ansluta privata förskrivare.
 
Pilot 1 fick maximalt, enligt beslut från DI, omfatta 50 förskrivare i landet. 
Sammanlagt anslöts 29 förskrivare från Landstinget i Östergötland, Landstinget 
i Kalmar och Region Skåne. 

Det genomfördes en utvärdering i Pilot 1 där datainsamlingen skedde genom 
att låta de anslutna förskrivarna besvara tre olika enkäter vid skilda tidpunkter. 
Den första enkäten, en attitydenkät, delades ut innan användningen av 
Läkemedelsförteckningen hade påbörjats och de två efterföljande enkäterna 
delades ut efter 1 respektive 3 månaders användning. Även en specifik enkät till 
patienter togs fram. Utvärderingen av Pilot 1 genomfördes av eHälsoinstitutet i 
Kalmar på uppdrag av Apoteket AB. 

Resultatet av utvärderingen medförde beslut om att en utvidgad pilot 
skulle genomföras med maximalt ytterligare 500 förskrivare, enligt den 
överenskommelse som fanns mellan Apoteket AB och DI. Projektet fick 
namnet Utvidgad pilot och pågick under perioden hösten 2006 – vintern 2007. 
Projektorganisationen från Pilot 1 bibehölls i Utvidgad pilot och styrgruppen 
uppdrog åt arbetsgruppen att genomföra projektet. En projektplan togs fram 
och samtliga landsting blev tillfrågade att vara med. Föreliggande rapport 
redovisar resultatet av den utvärdering som skedde i Utvidgad pilot. 

Inför uppstarten av Utvidgad pilot på respektive vårdenhet ordnades 
”uppstartsmöten” där förskrivare tillsammans med de lokala projektledarna 
informerades om projektet och om hur utvärderingen skulle ske. Arbetsgruppen 
presenterade projektet när de lokala projektledarna bedömde att så skulle ske. 
I annat fall var det enbart de lokala projektledarna som höll i det. Urvalet av 
landsting skedde genom att varje landstingsrepresentant efterfrågade intresse 
från sitt landsting. I de landsting som hade intresserade förskrivare skedde en 
dialog med arbetsgruppen. Om det var fler än några enstaka förskrivare som var 
intresserade så var arbetsgruppens förslag att ha en lokalt ansvarig projektledare.  
Presentationsmaterial togs fram gemensamt av arbetsgruppen. Materialet 
innehöll information om projektet, anslutningsförfarandet och 

1 Sjunet är en nationell infrastruktur för datakommunikation inom vård och omsorg. Förvaltare är 
Carelink AB som ägs av Carelink intresseförening. I föreningen ingår Sveriges Kommuner och 
Landsting, Apoteket och Föreningen Vårdföretagarna

7
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tillvägagångssättet för användning av Läkemedelsförteckningen samt specifik 
information om utvärderingen. Även två faktablad togs fram, ett riktat till 
förskrivare och ett till patienter. Den lokala projektledaren hade ansvar 
att sprida materialet och att använda det som underlag för att göra lokala 
anpassningar. 

Utvärderingen

Syfte med Utvidgad pilot var att värdera nyttan av Läkemedelsförteckningen 
samt att skapa underlag för framtagandet av implementeringsstrategier inför 
ett breddinförande av Läkemedelsförteckningen. Uppdraget att genomföra 
utvärderingen gavs till SKL och Apoteket AB. Apoteket AB representerades i 
utvärderingen av eHälsoinstitutet, Kalmar.

Mål
Styrgruppen beslöt att utvärderingen skulle studera fyra områden: upplevd 
nytta, samtyckeshanteringen, tillgänglighet/enkelhet och den framtida 
utvecklingen.

Metod och genomförande
Datainsamlingen gjordes med två olika metoder, enkätundersökning och 
gruppdiskussioner.
Styrgruppen beslöt att enkäten skulle skickas ut i form av en webbenkät. 
Urvalet var samtliga förskrivare som blivit anslutna och fått en pinkod till 
Läkemedelsförteckningen under både Pilot 1 och Utvidgad pilot senast 2007-
06-30. Länk till webbenkäten skickades via e-post tillsammans med följebrev 
och kunde besvaras under perioden 2007-09-03—09-21. eHälsoinstitutets 
webbenkätsystem användes. Enkäten innehöll sexton frågor exklusive tre 
bakgrundsfrågor om kön, ålder och geografisk hemvist. Flertalet frågor var 
instämmandegradfrågor, några gav fasta svarsalternativ och några var ja/nej-
frågor. Tre frågor var öppna frågor.
 
Enkätsvaren i resultatdelen återges fråga för fråga. Instämmandegradfrågor som 
besvarades genom att markera instämmandegrad på en sexgradig skala från 
”nej=1 ” till ”ja, i hög grad=6” har grupperats enligt följande: 1-2 lika med ”nej”, 
3-4 lika med ”neutral”, 5-6 lika med ”ja”. Varje fråga gav möjlighet till ytterligare 
kommentarer. 

Webbenkäten kompletterades med gruppdiskussioner lokalt vid varje 
deltagande landsting. Dessa diskussioner sköttes av de lokala projektledarna 
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Lagen säger att Läkemedelsförteckningen är framtagen för att bereda den 
registrerade patienten vård och behandling samt att åstadkomma en säker 
framtida förskrivning. Vilka styrkor, svagheter, hot och möjligheter finns 
det för att implementera Läkemedelsförteckningen (LF) och använda den 
för att uppnå detta i ert landsting?

Ha i åtanke
presentation/struktur av Läkemedelsförteckningens information

tillgång till dator

åtkomst/inloggning till LF

samtyckeshanteringen

dokumentationen/ journalföringen

patientrespons/dialog/kommunikation

integrering i det dagliga arbetet

•

•

•

•

•

•

•

Anslutningen till projektet kring Läkemedelsförteckningen har varit frivillig 
och byggt på intresse från de deltagande landstingen/förskrivarna. I ett försök 
att sammanfatta de speciella kännetecknen som fanns i respektive landsting 
redovisas nedan en kort översikt. 

I Landstinget i Västernorrland fanns en lokal projektledare samt en lokal 
eldsjäl som anslöt förskrivare på aktuell vårdcentral. I detta landsting 
genomförde även en intressant utvidgning av projekt kring användningen 
av Läkemedelsförteckningen. Alla verksamhetschefer på vårdcentraler och 
kliniker samt ledamöter i Läkemedelskommittén har uppmanats att be sina 
patienter ta med sig sin egen Läkemedelsförteckningen till vården. 

Landstinget i Östergötland var med i Pilot och anslöt ytterligare vårdenheter i 
den utvidgade piloten.

Landstinget Kronoberg hade tre vårdenheter som anslutna till Utvidgad pilot. 
I Landstinget Kronoberg finns en gemensam läkemedelslista i länet för både 
öppen och slutenvård. Behovet av Läkemedelsförteckningen bedömdes därför 
som begränsad. Bedömningen var att det främst är aktuellt för patienter som 
varit hos privatläkare eller utomlänspatienter. 

och genomfördes tidsmässigt direkt efter webbenkäterna. Som stöd till 
dessa diskussioner skickade arbetsgruppen ut en SWOT mall (parametrar: 
styrkor, svagheter, hot och möjligheter) för att från varje landsting få de 
fem mest betydelsefulla svaren per parameter. Följande instruktion följde 
SWOT-utskicket:
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Landstinget i Kalmar län har själva kompletterat den nationella informationen 
med lokalt framtagen information till patienter. Kännetecknande för 
Landstinget i Kalmar län har varit den medvetna strategin för anslutning av 
förskrivare. Strategin var att ansluta enstaka förskrivare per enhet och ta lärdom 
av detta inför ett större införande. Den lokala projektledaren tog också fram 
en pärm där all information kring förteckningen fanns samlad. Denna pärm 
distribuerades till samtliga deltagande enheter i Landstinget i Kalmar län samt 
även till de övriga lokala projektledare i Utvidgad pilot.

I Västra Götalandsregionen fanns en lokal projektledare och organisatoriskt 
användes den bemanning som funnits vid implementering av Apoteket AB:
s e-receptservice. Att använda väl uppbyggda strukturer och fortsätta ett 
fungerande samarbete var bra.

I Stockholms läns landsting genomfördes ett eget projekt kring 
Läkemedelsförteckningen där de tagit fram riktlinjer för användandet av 
förteckningen. Dessa följdes upp noggrant genom en egen projektorganisation. 
Utbyte har skett mellan det nationella projekt och det lokala projektet i 
Stockholm. Genom ett avtal med varje ansluten förskrivare förband sig 
förskrivarna att använda Läkemedelsförteckningen till en viss frekvens. Detta 
medförde att Stockholms läns landsting var det landsting i projektet Utvidgad 
pilot som hade den i särklass högsta användningen av Läkemedelsförteckningen 
per ansluten förskrivare. 

I Region Skåne användes precis som i Västra Götalandsregionen 
projektorganisationen från implementeringen av Apoteket AB:s e-receptservice, 
vilket även här bedömdes som positivt. I Region Skåne fanns 159 förskrivare 
fördelade på ett 40 tal olika vårdenheter. Denna strategi för breddinförande har 
ökat medvetenheten kring Läkemedelsförteckningen. 

Resultat
Resultatdelen är uppdelad på två svarsgrupper, en för webbenkäten och en för 
gruppdiskussionerna. Dessutom redovisas referensdata.

Svarsgrupp, Enkät
Webbenkäten skickades ut till alla de 293 förskrivare som hade beställt pinkod 
från Apoteket AB och därmed getts behörighet till Läkemedelsförteckningen. 
Förskrivarnas e-postadresser hämtades från den lista som Apoteket AB gjort 
upp vid begäran om pin-kod. Av dessa förskrivare var det ett flertal som av 
skilda orsaker inte besvarade enkäten: fel epostadress (14), inte kunde öppna 
webbenkäten (4) och ännu inte börjat använda LF (11). 
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Totalt 131 förskrivare besvarade enkäten, 78 män och 50 kvinnor. 
Svarsfrekvensen beräknas utifrån de 274 som hade möjlighet att besvara 
enkäten dvs. de 18 (14+4) som pga. att eposten inte kom fram eller inte kunde 
öppna webbenkäten är ej medräknade. Detta ger en svarsfrekvens på 48%.

Åldersfördelningen var någorlunda jämn över åldersgrupperna; 34 förskrivare 
var födda 1949 och tidigare, 43 födda på 50-talet, 24 födda på 60-talet och 24 
födda på 70-talet. Endast en förskrivare var född på 80-talet.
 
Respondenterna kom från både primärvård och slutenvård inom olika 
specialiteter. Denna studie kommer dock inte att ha jämförande analys  
gällande kön, ålder, geografisk- och/eller vårdmässig hemvist. Tabell 1 visar  
vilka landsting förskrivarna tillhörde och hur många av dessa som besvarade 
enkäten. 

* Det fanns vid denna tidpunkt inga förskrivare hos Landstinget i Blekinge anslutna till Läkeme-
delsförteckningen.  Vi har samlat de 11 förskrivare som inte har svarat på tillhörighet i ”övriga 
landsting”.

Geografisk hemvist
Antal  

respondenter/Totalt

Landstinget i Blekinge 4/*

Landstinget Gävleborg 1/1

Landstinget i Jönköpings län 7/11

Landstinget i Kalmar län 14/29

Landstinget Kronoberg 8/13

Region Skåne 68/159

Stockholms läns landsting 7/13

Västra Götalandsregionen 13/43

Landstinget i Östergötland 8/13

Anslutna övriga landsting 0/11*

Total 130/293

Ej svarat på hemvist 1

Tabell 1
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Fråga 1 
Tycker du att Läkemedelsförteckningen ger dig en bra och överskådlig bild 
över dina patienters uthämtade läkemedel?

61% (72/118) av 
förskrivare tyckte att 
Läkemedelsförteckningen 
gav dem en bra och 
överskådlig bild över deras 
patienters uthämtade 
läkemedel. 

Svarande 118

Bortfall 13

Totalt 131
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Figur 1

Fråga 2 
Vilken är den främsta anledningen till att du använder Läkemedels- 
förteckningen?

70% (91/129) förskrivare, använde Läkemedelsförteckningen när det var 
medicinskt motiverat. 18% (24/129) förskrivare svarade att de inte använt 
Läkemedelsförteckningen. 

Ytterligare kommentarer till frågan samt svar till dem som svarat ”Annat” 
visade på att nio förskrivare använde Läkemedelsförteckningen när de kände 
osäkerhet och/eller misstanke om missbruk och att sex förskrivare använde 
Läkemedelsförteckningen som ett sätt att säkerställa sin ordination.

Svarande 129

Bortfall 2

Totalt 131
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Tabell 2

Svarande %

Att det är medicinskt motiverat/nödvändigt 91 70

Jag följer de användningskriterier som mitt  
landsting upprättat för detta pilotprojekt

7 5

Jag har inte använt Läkemedelsförteckningen 24 18

Annat 7 5

Fråga 3 
Vad skulle få dig att använda Läkemedelsförteckningen i större omfattning?

46% (60/122) förskrivare önskar lättare och snabbare åtkomst till förteckningen. 
Flertalet önskade även ”större behov” och ”mer tid”. Ytterligare kommentarer 
samt svar på ett av nedan alternativ visade att de även önskade förskrivarens 
och/eller vårdenhetens namn (7), att åtkomsten skulle bli lättare både gällande 
inloggningen och integrering med journalsystemet (6), att applikationens 
struktur skulle förbättras samt att rutinen med tillhörande dokumentering in i 
journalsystemet skulle förbättras.

Svarande 122

Bortfall 9

Totalt 131

Tabell 3

Svarande %

Lättare/Snabbare åtkomst 60 46

Större behov/nyttat 20 15

Lokala riktlinjer 4 3

Mer tid 21 16

Att förteckningen innehåller information om... 6 5

Annat 11 8
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Fråga 4 
Till vilken/vilka patientkategorier har du använt dig av Läkemedels- 
förteckningen?

Förskrivarna hade möjlighet att ge flera svarsalternativ. 83 av 131 förskrivare 
svarade att de använt Läkemedelsförteckningen till att säkerställa oklarheter 
om patientens läkemedel. Även misstanke om missbruk gav hög svarsfrekvens 
(56/131).

Figur 2

Fråga 5
Upplever du som förskrivare att du gett dina patienter säkrare vård och be-
handling genom att ha tagit del av informationen i Läkemedelsförteckningen?

69% (80/116) förskrivare 
upplevde att de kunde 
ge sina patienter säkrare 
vård och behandling 
genom att ha tillgång till 
Läkemedelsförteckningen. 
Endast sju förskrivare hade 
inte upplevt att de kunnat 
ge sina patienter säkrare 
vård. 

Svarande 116

Bortfall 15

Totalt 131
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Fråga 6 
Upplever du som förskrivare att informationen i Läkemedelsförteckningen har 
underlättat kommunikationen med dina patienter om dennes läkemedels- 
behandling?

49% (58/118) förskrivare 
upplevde att det var lättare 
att kommunicera med 
patienterna om deras 
läkemedelsbehandling 
efter diskussion 
och/eller inledande 
kommunikation om 
Läkemedelsförteckningen.

Svarande 118

Bortfall 13

Totalt 113

Fråga 7 
Saknar du någon information i Läkemedelsförteckningen?

70% (75/107) förskrivare saknade 
inte någon information i 
Läkemedelsförteckningen.
De som lämnade kommentarer 
nämnde att de hade behov av 
att se förskrivarens och/eller 
vårdenhetens namn samt att de 
önskade att se antalet iterationer.

Svarande 107

Bortfall 24

Totalt 131
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Fråga 8
Vilken/Vilka åtgärder föreslår du för att förenkla användningen av 
Läkemedelsförteckningen i din kliniska vardag?

Frågan var en öppen fråga som besvarades av 37 förskrivare. Av dessa var det 
sjutton förskrivare som nämnde att de ville ha Läkemedelsförteckningen 
kopplad till journalsystemet och nio som ville ha en smidig inloggning. Någon 
föreslog åtgärder såsom att minimera kraven på dokumentation samt att 
förskrivarens och/eller vårdinrättningens namn skulle skrivas ut.

Svarande 37

Bortfall 94

Totalt 131

Fråga 9
Har kravet på samtycke varit ett hinder för att använda  
Läkemedelsförteckningen?

61% (73/120) förskrivare 
tyckte inte att 
samtyckesrutinen var ett 
hinder för att använda 
Läkemedelsförteckningen. 
Av de tretton förskrivare 
som gav ytterligare 
kommentar så var det sju 
som inte hade något emot 
samtyckesrutinen utan 
nästan ”tvärtom” sa att det 
gett tillfälle att diskutera 
läkemedelsbehandlingen. 
17% (20/120) tyckte att 
samtyckesrutinen var ett 
hinder. Ett fåtal förskrivare 
gav även ytterligare 
kommentarer om att det 
inte fanns något behov av 
att ha en samtyckesrutin. 

Svarande 120

Bortfall 11

Totalt 131
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Fråga 11 
Hur stor andel av de patienter som du tillfrågat om användningen av 
Läkemedelsförteckningen har inte gett sitt samtycke?

62% (70/113)av förskrivarna hade inte haft någon patient som nekat till att ge 
sitt samtycke. Flertalet hade använt Läkemedelsförteckningen vid så få tillfällen 
att frågan var svår att besvara och kunde därmed inte ges tillförlitliga svar. 

Svarande 113

Bortfall 18

Totalt 131

Fråga 10
Anser du att det är rätt att åtkomst till Läkemedelsförteckningen kräver  
patientens samtycke?

120 förskrivare besvarade frågan. 
Av dessa var det 69 förskrivare som 
tyckte att det var rätt att ha krav 
på patientens samtycke och 51 som 
tyckte att detta krav inte var rätt. 
Några förskrivare ger ytterligare 
kommentarer som säger att frågan 
är svår att ge ett entydigt svar på. 

Svarande 120

Bortfall 11

Totalt 131
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Figur 8

Fråga 12 
Om du haft patient som inte gett sitt samtycke, hur agerade du?

Frågan besvarades med öppna svar av 22 förskrivare. Av dessa förskrivare var 
det nio som beskrev hur de skulle ha gjort om de hade råkat ut för en liknande 
situation. De tretton förskrivare som hade upplevt att en patient inte gett sitt 
samtycke var förskrivare som inte skrev ut recept på beroendeframkallande 
läkemedel (8), förskrivare som respekterade patientens val utan vidare åtgärd 
(2) och förskrivare som beskrev att de mer ingående förklarat vikten av att titta 
i Läkemedelsförteckningen och beroende på svar beslutat efter vårdkvalitet om 
de skulle använda nödåtkomst eller inte (3). 

Svarande 22

Bortfall 109

Totalt 131

Fråga 13 
Beskriv ett enskilt patientfall där du haft störst nytta av Läkemedels- 
förteckningen?

13 förskrivare beskrev ett enskilt patientfall där tre gällde fall där 
medicineringen var oklar, fem avsåg akutfall, fem där patienten haft flera 
vårdkontakter och sju där misstanke eller tydligt missbruk fanns. Varje 
patientfall i sin helhet kan ses i bilaga 1. 
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Svarsgrupp, Gruppdiskussioner
Åtta av elva landsting lämnade resultat från sina lokala gruppdiskussioner. 
Landstinget i Gävleborg, Landstinget i Uppsala, Landstinget i Västernorrland, 
Landstinget i Jönköping och Landstinget i Västmanland hade endast ett 
fåtal anslutna förskrivare. Flertalet av dessa landsting hade inte någon lokal 
projektledare utan den enskilda förskrivaren tog själv initiativ att ansluta 
sig till Läkemedelsförteckningen och i vissa fall inkomma med resultat på 
gruppdiskussionerna. 

De landsting som inkom med svar var:

Landstinget i Kalmar län

Västa Götalands Regionen

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Östergötland

Landstinget Kronoberg

Region Skåne

Landstinget i Västmanland

Stockholms läns landsting

Varje landsting inkom med fem resultat per parameter, styrkor, svagheter, 
möjligheter, hot. Nedan återges en sammanställning av alla inkomna resultat 
samt hur många landsting som uttryckt samma åsikt:

•

•

•

•

•

•

•

•
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Styrkor 

Innehåller värdefull information som 
komplement till dagens information 
(5)

Innebär säkrare förskrivning av 
läkemedel (2)

Snabbt sätt att få reda på aktuell 
medicinering (1)

Diskussionsunderlag för bättre 
kontakt i relationen läkare patient (4)

Mer komplett bild vid misstanke om 
läkemedelsmissbruk (2)

Att möjligheten till nödåtkomst finns 
(1)

Applikationen är lättillgänglig, 
lättöverskådlig (1)

Att det i applikationen går att sortera 
informationen (1)

Hot

Tidsödande och omständlig 
journalföring av uppgifter (3)

Patienter säger nej till samtycke (2)

Krångligt att använda (2)

Andra system utvecklas med 
kompletterande information (1)

Dataintrång, ”storebrorsamhälle” (2)

Beslut om krav på införande i 
landstinget saknas (1)

Integritetskränkande om det används 
fel (1)

En förskrivare kan inte enbart lita på 
Läkemedelsförteckningen (1)

Samtyckeshanteringen är ett hot mot 
patientsäkerheten (2)

Lagen är inte anpassad till sjukvården, 
sjuksköterskor och farmaceuter i 
vården har inte tillgång (1) 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Svagheter

Krångligt att logga in (6)

Måste själv lagra informationen i 
journalen (4)

Kan inte byta lösenord själv (3)

Samtyckeshanteringen (3)

Svårt att överblick informationen (2)

Journalens uppgifter skiljer sig från 
Läkemedelsförteckningen (1)

Farmaceuter i vården har ingen 
tillgång (1)

Saknar interaktionsuppgifter (1)

Saknar indikationsuppgifter (1)

Möjligheter

Integrering i journalsystemet och 
interaktion med andra uppgifter 
tex interaktion, ApoDos, e-recept 
samt automatisk journalföring av 
uppgifterna (8)

Högre användning om det var enklare 
åtkomst (2)

Ger mer om förskrivarnamnet var 
synligt för andra förskrivare (1)

Privatpersoner kan ta med sin lista till 
vården (1)

Att upptäcka överkonsumtion/
beroende/missbruk (1)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Referensdata
Data på antalet sökningar i Läkemedelsförteckningen är framtaget från 
Läkemedelsförteckningens datalogg av Apoteket AB. En manuell uppdelning 
har skett så att endast de sökningar som avser förskrivare anslutna till Utvidgad 
pilot återges2.   

Figur 9. 

Antalet sökningar i Läkemedelsförteckningen mellan juni 2006 och oktober 2007. 
Källa Apoteket AB

Tabell 4. 

Region Skåne 159

Västra Götalandsregionen 43

Landstinget i Kalmar län 29

Landstinget Kronoberg 13

Landstinget i Östergötland 13

Stockholms läns landsting 13

Landstinget i Jönköping län 11

Landstinget Västernorrland 7

Landstinget Västmanland 3

Landstinget Gävleborg 1

Landstinget i Uppsala län 1

Total 293

Antalet anslutna förskrivare per landsting

2 Apoteket AB driver också ett projekt där privata förskrivare kan ansluta sig till  
Läkemedelsförteckningen genom e-legitimation
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11 av totalt 21 landsting hade minst en förskrivare ansluten till 
Läkemedelsförteckningen enligt tabell 4. 

För tillgång till Läkemedelsförteckningen krävs patientens samtycke. Om 
patienten inte kan lämna sitt samtycke är det enligt 3§ i Lag (2005:258) 
om Läkemedelsförteckningen möjligt för förskrivaren att få tillgång 
till uppgifterna om det krävs för att kunna ge patienten den vård som 
oundgängligen behövs. Detta kallas nödåtkomst. Tabell 5 visar data över antalet 
sökningar genom nödåtkomst. Det redovisade antalet innehåller även de 
eventuella sökningar som har gjorts från privata förskrivare som är anslutna till 
Läkemedelsförteckningen via e-legitimation3 . En särskiljning har ej gjorts då 
antalet sökningar genom nödåtkomst varit begränsat.

Tabell 5

Antal

Juni 2007 4

Juli 2007 17

Augusti 2007 18

September 2007 19

Oktober 2007 20

Källa Apoteket AB

Resultatet från Utvidgad pilot bekräftade resultatet från Pilot 1. Även 
denna utvärdering visar att förskrivarna hade en positiv attityd till 
Läkemedelsförteckningen och såg stor nytta med den kompletterande 
information som förteckningen ger dem. Hela 69 procent av de tillfrågade 
i webbenkäten tillsammans med resultatet i gruppdiskussionerna visade 
att förskrivarna upplevde att de kunnat ge sina patienter säkrare vård och 
behandling genom att använda Läkemedelsförteckningen. Detta uppfyller väl 
lagens syfte avseende beredning av vård och behandling samt att åstadkomma 
en säker framtida förskrivning av läkemedlet.

Svarsfrekvensen på webbenkäten var 48 procent och från åtta av elva landsting 
inkom resultat från gruppdiskussionerna. Det fanns ingen tydlig förklaring till 
bortfallet i svarsfrekvensen förutom felaktiga epostadresser och att flertalet av 

3 Enligt uppgifter från Apoteket AB finns det i november 2007 159 anslutna förskrivare med  
e-legetimation

Analys och diskussion
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de landsting som inte inkom med gruppdiskussionsresultat inte hade någon 
lokal projektledare. Ingen specifik bortfallsanalys har gjorts. Bedömningen 
är dock att inkomna svar ger tillräckligt underlag för att kunna underlätta 
ett breddinförande av Läkemedelsförteckningen. Det bör dock beaktas att 
respondenterna i föreliggande utvärdering var förskrivare som själva visat 
intresse och tagit eget initiativ att delta i pilotprojektet vilket skulle kunnat 
bidra till en positiv vinkling av resultaten.

Varför så låg användning?

Den totala användningen av Läkemedelsförteckningen har varit låg (figur 9). I 
webbenkäten uppgav 24 av 121 respondenter att de inte använt förteckningen 
trots att de svarade på enkäten. Föreliggande utvärdering kan inte entydigt svara 
på varför de deltagande förskrivarna inte använt Läkemedelsförteckningen i 
högre grad. Utvärderingen har dock visat att den begränsade användningen kan 
bero på att det är krångligt och tidskrävande att gå in via en webbapplikation 
utanför journalsystemet I projektet har förskrivarna själva varit tvungna 
att skriva ut och lagra de använda uppgifterna från förteckningen. Några 
förskrivare ansåg att nyttan inte övervägde dessa hinder.

Varför så få anslutna förskrivare?

Arbetsgruppen för Utvidgad pilot har genom olika initiativ rekryterat 
förskrivare i landstingen samt varit tillgänglig för frågor. Att inte fler än 
293 förskrivare anslöt sig skulle kunna bero på att det inom landstingen 
pågår många projekt/utvecklingsarbeten och att en prioritering mellan 
dessa måste ske. Detta tillsammans med vetskapen om att den nuvarande 
säkerhetslösningen inte är den långsiktiga lösningen, för tillgång till 
Läkemedelsförteckningen, har starkt bidragit till att många landsting har 
bedömt att det inte varit intressant för dem att delta i Utvidgad pilot.  

Hur upplevdes nyttan av Läkemedelsförteckningen?

Förskrivarna upplevde informationen i Läkemedelsförteckningen som värdefull 
och att användningen av förteckningen har inneburit säkrare förskrivning. 
Användningen har upplevts som mest värdefull för följande patientkategorier.

Oklar medicinering
Läkemedelsförteckningen ger förskrivarna en komplett och korrekt bild av 
uthämtade läkemedel som de inte haft tillgång till innan. Tillgången till den 
information som Läkemedelsförteckningen gav upplevdes som positivt. I 
föreliggande utvärdering anges att fall av dubbelmedicinering med generika och 
originalläkemedel kunnat upptäckas. 
Några av de anslutna förskrivarna upplevde dessutom att patienterna var 
positiva till att det finns en lista på uthämtade läkemedel.
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Misstanke om missbruk
Vissa läkemedel ger större risk för tillvänjning t.ex. de flesta sömnmedel 
och lugnande medel samt vissa smärtstillande medel. Sådana läkemedel 
bör inte ordineras under längre tid om inte medicinska skäl föreligger. 
Åtkomst till Läkemedelsförteckningen är inte är en förutsättning för att få 
vård och behandling när man misstänker missbruk eller överkonsumtion. 
Valet av behandling kan dock påverkas om förskrivaren har tillgång till 
Läkemedelsförteckningen eller inte. En förskrivare kan aldrig tvinga patienten 
till att få ta del av Läkemedelsförteckningen men den kan vara ett bra redskap 
för att få en allians och dialog med patienten. Läkemedelsförteckningen har 
dock inte i syfte att vara ett redskap för kontroll.

Föreliggande utvärdering visar att Läkemedelsförteckningen har använts när 
förskrivare har haft misstanke om missbruk av lugnande medel, värktabletter, 
beroende framkallande eller narkotiska preparat. En förskrivare berättar om 
en nyinflyttad patient som önskade receptförnyelse men efter att ha tittat i 
förteckningen kunde förskrivaren konstatera att patienten redan hade hämtat 
ut 100-förpackningar av Xando, Sobril och Stilnoct vid upprepade tillfällen. 
Med informationen i Läkemedelsförteckningen kunde en bättre diskussion 
mellan patienten och förskrivaren komma till stånd. 

Akutfall
Förskrivarna i föreliggande utvärdering konstaterade att det i akuta situationer 
där patienten inte själv kunnat redogöra för sin anamnes är det ”faktiskt 
patientsäkerhetsfarligt att inte ha tillgång till uppgifterna”. 

En annan förskrivare angav att störst nytta av förteckningen var vid behandling 
av en medvetslös patient på akutmottagningen. Patienten hade gjort ett 
självmordsförsök och skrivit avskedsbrev. Förskrivaren kunde snabbt gå in och 
titta i förteckningen vilka mediciner patienten hämtat ut och sannolikt intagit. 

Ytterligare en förskrivare vittnade om nyttan av Läkemedelsförteckningen 
under nattarbete på akutmottagningen då andra vårdinrättningar var stängda 
och patienten själv var okunnig om sina mediciners namn och styrka. 

Det kan konstateras att förskrivarna i föreliggande utvärdering använder 
mycket starka uttryck när det gäller behovet av informationen i 
Läkemedelsförteckningen för akutpatienter. Ord som ”livsviktigt”, ”helt 
ovärderligt” och ”stor betydelse för det akuta omhändertagandet” förekommer.

Fler vårdkontakter
Vid flera olika vårdkontakter är det inte självklart att den förskrivande läkaren 
har tillgång till fullständig läkemedelsinformation för att kunna åstadkomma 
en bra vård och behandling. Ibland är det patienten som söker upp olika 
förskrivare för att få ett visst läkemedel utskrivet och ibland är vårdens struktur 
så utformad att patienten har kontakt med flera olika förskrivare.
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Exempel på ett konkret fall med flera vårdkontakter är en 50-årig kvinna 
som behövde recept på Stilnoct när ordinarie förskrivare  var borta. Patienten 
skulle resa bort och ville få stor mängd utskrivet. Efter att ha tittat i 
Läkemedelsförteckningen visade det sig att hon fått läkemedlet förskrivet från 
flera andra doktorer och att patienten tog ca 20 Stilnoct per dag.

Ytterligare ett exempel är en patient som varit hos en annan läkare och 
fått Voltaren där det tidigare var ordinerat Diklofenak, vilket kan leda till 
dubbelintag och njurpåverkan.

En förskrivare konstaterade att ”genom Läkemedelsförteckningen kunde jag 
upptäcka i rätt tid och komma överens med patienten om annan behandling 
mot sömnbesvär”. En annan förskrivare hanterade situationen med en patient 
som ville få ytterligare mängder av narkotiska preparat utskrivna enligt 
följande: ”Bokade in patienten för besök och hade samtal kring patientens 
situation, erbjudande om hjälp att bli av med missbruket, alternativa sätt att 
hantera svårigheter i livet m.m.”.

Hur upplevdes samtyckeshanteringen?

För att få tillgång till uppgifterna i Läkemedelsförteckningen är det lagfäst att 
det behövs ett uttryckligt samtycke från den registrerade. Detta samtycke kan 
lämnas muntligt. Uppfattningen om samtyckeshanteringen har varierat bland 
förskrivarna.

I webbenkäten framgick att en majoritet av de tillfrågade inte ansåg att 
kravet på samtycke var ett hinder för att använda förteckningen. Då frågan 
avsåg om förskrivarna anser att det är rätt att åtkomst till förteckningen 
kräver patientens samtycke var bilden mer splittrad. 69 förskrivare tyckte 
att det var rätt och 51 svarade att de inte tyckte att det vara rätt. I de öppna 
kommentarerna i enkäten, så väl som i gruppdiskussionerna, var det många 
förskrivare som hade skilda synpunkter om samtyckeshanteringen. Vissa 
förskrivare såg inte kravet på samtycke som ett hinder utan snarare som en 
hjälp till patienterna och att det ger dem som förskrivare tillfälle att diskutera 
patientens läkemedelsbehandling. Andra förskrivare ansåg att det är konstigt 
med denna specialhantering för en del av hälso- och sjukvården och att det är 
”tramsigt” att behöva fråga patienten. ”Denna hantering med samtycke finns 
inte i övrig vård - varför ska det vara annorlunda här?” resonerade en förskrivare. 
Någon förskrivare ifrågasatte hur det kan vara integritetskränkande om en 
läkare försöker bilda sig en helhetsuppfattning. Ytterligare någon förskrivare 
ansåg att patienterna upplevde frågan som oklar och onödig. Andra ansåg att 
förskrivarens tystnadsplikt borde ”räcka”.  
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Flera förskrivare tycker att förskrivning för vissa orsaker och/eller 
patientgrupper inte borde kräva samtycke t.ex. för beroendeframkallande 
läkemedel, patienter som har fler än fyra läkemedel på grund av interaktionsrisk 
samt för läkemedel inom förmånen (rabattberättigade/förmånsberättigade).

Hur upplevdes användargränssnittet?

Åsikterna kring programvaran och dess användargränssnitt för 
Läkemedelsförteckningen var övervägande positiva. Upplevelsen var att det 
gav en bra och överskådlig bild som var lätt att ta till sig. Förskrivare upplevde 
det som positivt att det fanns olika sorteringsmöjligheter. Dock upplevde 
vissa förskrivare det som svårt att få en god överblick för patienter med många 
läkemedel. Vissa förskrivare ansåg också att det är en ologisk uppbyggnad 
avseende flikarna fullständig förteckning och behandlingsöversikt. 

Önskemål för en framtida hantering

Förhoppningen är att den framtida utvecklingen möjliggör integrering 
av Läkemedelsförteckningen med journalsystem, för att underlätta 
tillgänglighet och åtkomst. Redan idag pågår ett sådant integreringsarbete 
inom ramen för projektet Patientens läkemedelsinformation (PLI). Detta 
integreringsarbete drivs av de tre stora regionerna (Stockholms läns landsting, 
Västra Götalandsregionen och Region Skåne) och har som mål att anskaffa ett 
gemensamt stöd för läkemedelshantering i öppen och sluten vård.
Ett ytterligare önskemål för den framtida hanteringen av 
Läkemedelsförteckningen var att se förskrivarens namn. I slutbetänkandet i 
den statliga utredningen Patientdata och läkemedel m.m. (SOU 2007:48) har 
en sådan förändring föreslagits. Andra önskemål om tilläggsinformation i 
Läkemedelsförteckningen var ApoDos, e-recept, iterationer och interaktioner. 

I föreliggande utvärdering föreslog några förskrivare att låta patienterna 
själva ta med sig sin egen Läkemedelsförteckning till sin läkare. Förskrivare 
har dock upplevt terminologin kring Läkemedelsförteckningen som otydlig. 
Apoteket AB har en tjänst som heter Mina mediciner vilken innehåller vad 
kunden/patienten har kvar att hämta ut. Läkemedelsförteckningen innehåller 
i sin tur vad kunden/patienten faktiskt har hämtat ut. Till detta kommer den 
ordinationslista som finns i vissa landsting. Alla dessa listor kan tillsammans 
upplevas som förvirrande eller som en förskrivare uttrycker det skillnaderna 
mellan listorna kan leda till ”ruggiga förväxlingsfall”.
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Hur ska breddinförandet planeras?
I det kommande breddinförandet av Läkemedelsförteckningen är det av 
yttersta vikt att resultaten och erfarenheterna från denna utvärdering tas 
tillvara samt anpassas till lokala förutsättningar. Ett första steg skulle kunna vara 
att implementera Läkemedelsförteckningen för vissa patientgrupper.
 
I föreliggande utvärdering framkom framtida utvecklingsområden för 
hanteringen Läkemedelsförteckningen. Detta gäller så väl tillgänglighet, 
inloggningsförfarande, dokumentation av uppgifter samt i viss mån även 
samtyckeshanteringen. 

Det är viktigt att diskutera och sprida implementeringsmetoder som med 
framgång använts vid respektive landsting samt intensifiera integrering i 
journalsystem. 

Slutsatsen i föreliggande utvärdering är att Läkemedelsförteckningen 
behövs och tillför vården information som inte finns idag och som ökar 
patientsäkerheten. 

Konklusion
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(oredigerade kommentarer till fråga 13)

Oklar medicinering
Äldre kvinna med oklarheter om medicinering och dosering, samt hur 
mycket medicin hon egentligen hämtat ut.

Avslöjat dubbelmedicinering med generika och originalpreparat, äldre 
person med polyfarmaci.

60-årig kvinna med reumatisk värk, astma bronchiale och KOL, 
bipolär sjukdom med starka ångestinslag, epilepsi, kortison- och 
osteoporosbehandling, reflux och recidiv., urinvägsinfektion. Sammanlagt 
behandlad med mer än 20 läkemedel, som vi nu omprövar steg för steg.

Kvinna över 80 med många olika läkemedel. Sonen hjälper till med 
läkemedelsdelning. Patient begär nytt recept på ett av dem. Borde finnas 
kvar på nyligen skrivet recept. Såg då i förteckningen att det preparatet 
aldrig hämtats ut när övriga gjorde det - fanns kvar flera uttag på det förra 
receptet

Inför extraktioner när patienten i fråga bara vet att den har ’något mot 
blodtrycket’, nått mot reumatismen osv. Det har hänt flera gånger. Även 
andra på kliniken har kommit med sina patienter inför ingrepp som vill att 
jag ska hämta listor för dom. Vi har upplevt åtkomsten som väldigt positiv 
här, och patienterna har uttryckt positiva saker som ’vilken bra service’ od

Akutfall
Äldre som inkommer konfusorisk genom polisens försorg där det ej fanns 
någon dokumentation att tillgå i akutsituationen. Hade hyponatremi 
och visade sig stå på stort antal läkemedel där Normorix mite var relativt 
nyinsatt. 

Vid akutsituation. Patient där vi inte kan få information ifrån, är detta helt 
ovärderligt. Det är faktiskt patientsäkerhetsfarligt att inte ha tillgång till 
informationen. 

Akut inlagd patient som inte kommer ihåg namn eller/och styrka på 
läkemedel. Kunnat undvika att skriva ut synonym/generika preparat. 
Lett till diskussion kring dubbelmedicinering samt undvikit uttag av 
läkemedel som pat redan har hemma fast med annat namn. Akut stroke, 
trombolyskandidat, Waran konmtraindicerar behandling! Patient kan 
ej namnet på sina mediciner står på ”blodförtunnande” (låter mest som 
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trombyl men waran låter je helt obekant), flera BT sänkande med och något 
för sockret och för blodfetterne. Länken till AKO mottagning fungerade 
inte. Med Läkemedelsförteckningenen kunde vi utesluta Waran urakut och 
sparade därmed tid, trombolys beslut fattades ca 15 min tidigare än om info 
hade varit tillgängligt Även kännedom om vilka BT med och blodsocker 
behandling hade stor betydelse för den akuta omhändertagande medan info 
om det blodfettsänkande behandling kunde ha dröjt utan konsekvenser för 
vården.

Medvetslös patient som kommer in till akutmottagningen. Har gjort 
självmordsförsök och skrivit avskedsbrev. Jag kunde snabbt ta reda på vilka 
mediciner hon hämtat ut och sannolikt tagit. 

Patient med njursvikt, laktacidos, metforminbeh och behandlar med AT-2 
hämmare. Patient kunde ej lämna anamnes. Livsviktig info för denna 
patient som dessutom hade hamnat på en kirurgavdelning! 

Flera vårdenheter
Patient som har underhållsbehandling med Subutex och fick utskriven av 
någon annan behandlare vanebildande mediciner mot sömnrubbningar. 
Genom Läkemedelsförteckningen kunde jag upptäcka i rätt tid och komma 
överens med patienten om annan behandling mot sömbesväret. 

Man med missbruksanamnes som flyttat runt mellan olika vårdboenden 
och därför bytt behandlande läkare många ggr senaste halvåret. Kunde inte 
pga kognitiv sänkning r/t missbruket redogöra för sina läkemedel. Vid 
ko´ntroll framkom att vissa lm var utsatta(man fick då tidpunkt för senaste 
uttag) samt att vissa läkemedel hade förekommit tidigare och indikation för 
utsättn. saknades. Bla kunde Creon återinsättas och pats långvariga diarré 
försvann.

50-årig kvinna, listad hos kollega, o som behöver mer recept på Stilnoct 
under hans frånvaro. Hon ska resa bort o behöver fylla på så hon klarar sig. 
Det visar sig att hon fått förskrivit fr flera andra dr och tar ca 20 Stilnoct per 
dag! 

En patient önskade förnyat recept narkotikaklassat läkemedel. I 
Läkemedelsförteckningen såg jag att patient fick samma preparat från flera 
förskrivare. Bokade in patient för besök och hade samtal kring patients 
situation, erbjudande om hjälp att bli av med missbruket, alternativa sätt att 
hantera svårigheter i livet mm.

Patient som varit hos annan läkare och fått förskrivet Voltaren, där jag 
tidigare ordinerat Diklofenak - dubbelintag och njurpåverkan. Samma gäller 
Simvastatin och Zocord. Många patienter vet inte vad medicinerna heter när 
de kommer, jag har som regel remissfall och i remissen finns inte angivet 
vilka mediciner patienten tar. För säker sjukvård måste synpunkterna ovan 
beaktas snarfast.
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Missbruk
Intoxikerad patient där LF visar på magnifik överförskrivning av bzd, men 
där det tyvärr inte framgår om vem som stått för förskrivningen.

När jag misstänkt överkonsumtion av Tramadol har jag med patientens 
samtycke kunnat gå in i Läkemedelsförteckningen. Vid första tillfället såg 
allt OK ut men vid nästa besök 6 månader senare kunde jag se att han fått 
förskrivet Tramadol 400 tabletter vid 2 tillfällen under en tidsperiod på 2 
veckor. I det här fallet nekar patienten och säger att det blivit fel eller att 
någon annan utnyttjat hans identitet. Jag har varit i kontakt med apoteket 
som kräver fullmakt från patienten för att lämna ut fullständiga uppgifter 
om expedierande apotek, förskrivande läkare etc. Detta får patienten ordna 
och innan denna information kommit mig tillhanda kommer jag neka 
fortsatt förskrivning.

Patient säger sig ha tappat sitt recept på sobril. Jag kan se att hon tagit 
ut massor av sobril som måste skrivits ut av annan läkare. Patient med 
Oxascandmedicinering som hävdade att hon ej fått ordinerat läkemedel på 
flera veckor. Apoteksbud hade anlitats av patienten och av förteckningen 
kunde man se att läkemedel tagits ut, men uppenbart ej överlämnats till 
pt utan behållits av ombudet som tog ut läkemedel. Uppmärksamheten på 
detta ledde till åtgärder från patientens sida. 

Kvinna som tidigare kraftigt överförbrukat läkemedel av lugnande och 
smärtstillande typ. Ordinarie läkare var på semester. Behöver nytt recept på 
de läkemedel hon har. Hon hade inte fått det om jag ej kunnat kontrollera 
i förteckningen att uttagen faktiskt fungerat bra och att det stämde helt 
mellan vår journal och förteckningen. En annan patient där det kommer till 
diskussion vad hon tagit då det skett generika byte. Bidrar till att hon ej får 
samma igen vilket hon reagerat ogynnsamt på

Patient som uppgav att sömnmedel ej hämtats ut, men som fick medge 
att det hade hämtats ut. Jobbigt för patient, men underlättade en rak 
kommunikation.

Nyinflyttad pat f -70 med stor förbrukning av olika bensodiazepinprep 
där jag i smb med önskemål om receptförnyelse kom överens att titta i 
lm-förteckningen. Visade sig då att han hämtad ut 100-förp av Xanor, Sobril 
och Stilnoct vid upprepade tillfällen under en och samma vecka, ibland flera 
uttag under samma dag. Kunde då disk med pat om att det rörde sig om ett 
lm-missbruk och hur vi skulle tackla det.

Misstänkt missbrukare som accepterade samtycke. Förteckningen visade 
en förskräcklig massa uthämtade läkemedel som patienten kände sig helt 
frågande inför- måste vara något fel på datorn!? Men hon har sen inte hört 
av sig igen. Om hon gör det så har jag en tydlig strategi för att inte bli 
duperad igen. 
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