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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Att varje patient har en god kännedom om sin läkemedelsbehandling leder till en 
minskad risk för felmedicinering, bättre livskvalitet på individnivå samt till att stora 
samhällskostnader reduceras[1]. Det finns flera olika informationsunderlag som patienter kan 
använda sig av för att hålla ordning på sin ordinerade läkemedelsbehandling. Dessa underlag 
innehåller information om förskrivna läkemedel. Dock är inget informationsunderlag heltäckande 
och informationen kan ibland vara inaktuell vilket kan bli problematiskt för patienten och leda till 
att aktuell ordination inte följs[19]. 

Syfte: Syftet med detta examensarbete var att genom strukturerade intervjuer på apotek undersöka 
vilket underlag kunder med minst fem eller fler receptordinerade läkemedel använder för att hålla 
ordning på sin aktuella läkemedelsbehandling. Hur många kunder som kände till och hur ofta de på 
apotek fått en utskrift av receptlistan ”Mina sparade recept på apoteket”. Hur många kunder som 
kände till och hur ofta de via personlig inloggning på internet granskat sin receptlista. 

Metod: Studien är en uppföljning av ”Patients’ information on their prescribed current treatment” 
som genomfördes år 2012[25]. 
Strukturerade intervjuer med läkemedelsavstämningar genomfördes på 8 olika apotek i Sverige. 
Totalt inkluderade 167 apotekskunder. 

Resultat: Studien visade att 55% använde sig av utskriften av receptlistan ”Mina sparade recept på 
apoteket”, 39% använde sig av läkemedelsförpackningarna med apoteksetiketter med 
doseringsanvisning, 13% uppgav att de använde läkemedelslistan och 8% uppgav att de använde sig 
utav personlig inloggning med e-legitimation (receptlistan). 
Studien visar att en stor andel apotekskunder inte använder nödvändiga informationsunderlag som 
behövs för en säker läkemedelsanvändning. 

Slutsats: För att en patient ska kunna sköta sin läkemedelsbehandling på ett optimalt sätt krävs det 
att kunskap finns om vilka skriftliga underlag som finns att tillgå, vad de innefattar samt dess 
begränsningar.



ABSTRACT 

Background 

If patients have access to an adequate and updated list of prescribed drugs it will lead 
to reduced risk of medication error and thus to better quality of life at the individual 
level, as well as reduced public spending for medical care. 

In drug treatment, patient compliance is extremely important, as incorrect medical 
use can lead to severe consequences. For patients prescribed long-term treatment 
with drugs, compliance is estimated to be only 50% [1].  

There are several different sources patients can utilize to keep updated with their 
prescribed drugs;  

• The Medication List (ML) from the physicians’ electronic medical record[14].  
• The Prescription List (PL) with all prescriptions stored in the Swedish National 

Prescription Repository (NPR) accessible from any pharmacy in Sweden [19]. 
• The Pharmacy Record List (PR) of the purchases on prescriptions made over the 

past 15-month period[15]. 
• Paper prescriptions[20].  
• The pharmacy packaging labels[11].  

Patients may also access their PL over the internet.  

Objective 

The purpose of the study was to investigate, via questionnaire interviews in 
pharmacies, what sources of information customers used to keep updated in their 
prescribed drugs. Patients with at least five or more prescription drugs (data from the  
NPR) were included in the survey.        

It was also investigated how many customers that had knowledge of and had 
received a printout of the PL "My stored prescription at the pharmacy" at visits in the 
pharmacies.  

It was also investigated to what extent customers had visited a public website, 
through personal login, to take part of their PL, and how often. 
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Methods 

This survey is a follow-up of another study "Patients' information on their prescribed 
current treatment" published in 2012 [25].  

In this study customers were recruited from 8 different pharmacies in Sweden. 
Customers where asked to answer questions from a questionnaire and a drug 
reconciliation was done. A total of 167 customers, with at least five prescribed drugs, 
were included.    

Key findings 

The majority, 55%, stated that they used the PL printout "My stored prescription at 
the pharmacy". 39% relied on instructions given on the of drug packages and the 
pharmacy labels with dosage instructions. 13% of the customers reported that they 
used the ML handed over from their physician. 8% stated that they used the website 
via personal login with e-ID to get to the PL ”My stored prescription at the 
pharmacy”. 

Conclusion 

On March 1, 2018, the government decided on the draft bill for a national 
pharmaceutical list. The list should provide a complete and up-to-date picture of the 
individual patient's drugs, regardless of who prescribed the drug and where in the 
country this occurred[19]. Thus, modernity development should lead to a reduced 
necessity of using several different sources for prescribed drugs, which can hopefully 
reduce the risk of errors in drug use and increase the overall patient safety. 
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FÖRKORTNINGAR 
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INTRODUKTION 

Att ha en god översikt av ordinerad läkemedelsbehandling är av stor vikt för 
patienter. Det minskar risken för felmedicinering, biverkningar , bristande följsamhet 
och utebliven önskad effekt[1].  

Under våren 2017 meddelade Världshälsoorganisationen, WHO, ett nytt globalt 
programmet inom patientsäkerhet, med målbilden är att inom de närmsta fem åren 
minska den felaktiga läkemedels användningen med 50%. Genom att utveckla 
läkemedelshanteringen till det bättre i alla led från förskrivning till administrering, 
uppföljning samt användning. WHO uppskattar att felaktig läkemedelsbehandling 
medför utgifter som uppnår ca. 1% av den totala globala hälso- och 
sjukvårdskostnaden. Dvs. ungefär 42 biljoner US dollar per år vilket motsvarar c:a 
345 miljarder svenska kronor[2].  I Sverige uppskattas felaktig 
läkemedelsbehandling kosta samhället dryga 20 miljarder kronor årligen[3].  

Att varje patient har en god kännedom om sin läkemedelsbehandling leder till en 
minskad risk för felmedicinering och därmed till bättre livskvalitet på individnivå 
samt till att stora samhällskostnader kan reduceras[1]. 

Ett läkemedel definieras enligt Läkemedelsverket som ”en produkt som är till för att 
förebygga, behandla eller diagnostisera sjukdomar hos människor och djur.”  
Läkemedel som är godkända för användning har bedömts utifrån aspekter som 
kvalitet, säkerhet och effekt. Vid användning av ett godkänt läkemedel ska nyttan av 
användningen överväga riskerna[4]. 

Syftet med en läkemedelsbehandling är att förbättra livskvalitet samt öka överlevnad 
genom att bota, lindra och förebygga sjukdom. Ett läkemedel kan ha olika 
terapeutiska indikationer och därmed görs från fall till fall en avvägning mellan 
effekt och biverkningsrisk innan behandling sätts in[5]. 

En läkemedelsbehandling ska i största möjliga mån utformas och genomföras i 
samverkan med patienten och hänsyn ska tas till patientens självbestämmanderätt 
och integritet. 
Vid ordination av en läkemedelsbehandling ska information gällande patientens 
behov, hälsotillstånd, kön, ålder, allergier, pågående läkemedelsbehandling samt 
kontraindikationer beaktas för att adekvat behandling ska kunna sättas in. 
Dessa aspekter ska vägas in vid insättning eller utsättning av ett läkemedel samt vid 
ändring eller förlängning av en aktuell läkemedelsbehandling[6]. 
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Följsamhet och felmedicinering 

Följsamhet definieras i Medicinsk Terminologi som ”patientens förmåga (vilja) att 
följa läkarens råd om t.ex. medicinering”. Den engelska benämningen är compliance 
och definieras som ordinationsföljsamhet, ”en patients (el. försökspersons) förmåga 
att följa givna föreskrifter t.ex. att ta sina mediciner på angivet sätt.”[7]. Compliance 
kommer från latinets complire vilket innebär att uppfylla och följaktligen fullgöra en 
handling, transaktion eller process samt att hålla ett löfte[8]. 

Vid läkemedelsbehandling är följsamheten oerhört viktig då felmedicinering kan leda 
till allvarliga komplikationer. För patienter som ordinerats långtidsbehandling med 
läkemedel uppskattas följsamheten till blott 50%[1]. Bristfällig följsamhet kan ha sin 
grund i flera olika faktorer. Det kan delvis bero på individuella faktorer. Men 
generellt innebär längre behandlingstid och fler antal ordinerade läkemedel en ökad 
risk för brist i följsamheten[9]. Praktiska åtgärder som kan förbättra följsamheten är 
att använda dosett, dosera en gång dagligen, minska läkemedelskostnader för den 
enskilde individen samt sampaketera läkemedel via ApoDos[10]. 

Den mest förekommande behandlingsinsatsen inom hälso- och sjukvård i Sverige är 
läkemedelsbehandling. Enligt Socialstyrelsen så beräknas två tredjedelar av Sveriges 
befolkning besöka apoteket årligen i ärende att hämta ut minst ett förskrivet 
läkemedel. Personer över 75år står för majoriteten av läkemedelsanvändningen i 
landet, dock är användning av läkemedel även utbrett i andra åldersgrupper[11].  

En bra läkemedelsbehandling medför ofta förbättrad livskvalitet och minskat behov 
av sjukvårdsbesök för den enskilde individen. Allt eftersom forskningen fortskrider 
kan fler potenta läkemedel tas fram vilket medför att fler sjukdomar kan behandlas. 
Dock finns det en baksida, vid användning av flera olika läkemedel ökar risken för 
interaktioner och biverkningar[11]. 

Antalet kroniskt sjuka i Sverige omfattar nästan 50% av befolkningen. Främst är det 
sjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, inflammatorisk tarmsjukdom och 
kronisk obstruktiv lungsjukdom[12].  

Sveriges befolkning beräknas öka mellan 2010-2050 med 30%. År 2050 beräknas 
25%  av Sveriges befolkning att vara över 65år. I takt med en åldrande befolkning 
kommer andelen kroniskt sjuka i samhället att stiga, därför finns det mycket positiva 
effekter att vinna både på individ och samhällsnivå av att försöka förbättra 
följsamheten[13]. 

Vid läkemedelsbehandling ska korrekt dokumentation av ordinationen ske. Detta är 
en förutsättning för att förbättra följsamheten och undvika felmedicinering. 
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Idag finns det flera olika ordinationsunderlag att tillgå för att hålla reda på sin 
läkemedelsbehandling[6]; 

Läkemedelslistan 

Läkemedelslistan (LL) är en utskrift från sjukvårdens patientjournal, och är en 
aktuell lista över ordinerad läkemedelsbehandling. Denna lista ska överlämnas till 
patienter vid besök hos läkare/vårdmottagning (se Bilaga 4). I listan finns 
information om dina aktuella mediciner, dosering, tidpunkt för intag samt varför 
läkemedlet ska tas - indikation[14].  

I de fall en patient har läkemedelsordinationer från flera olika förskrivare och från 
olika mottagningar så samlas inte informationen på en och samma LL. Idag finns inte 
någon rikstäckande gemensam LL. Patienten bör därför alltid ta med LL vid 
sjukvårdsbesök för att förskrivaren ska få en överblick av patientens alla förskrivna 
läkemedel[14]. 

Läkemedelsförteckning 

Läkemedelsförteckningen (LF) innehåller lagrad information om vilka läkemedel 
som har expedierats till en enskild person under de senaste 15 månaderna. (se Bilaga 
5). Information som är äldre än 15 månader raderas. I förteckningen finns 
information om datum för inköp av läkemedel, mängd, dosering samt namn, yrke och 
arbetsplats för den person som förskrivit läkemedlet[15].  

LF kan nyttjas vid läkemedelsgenomgångar på apotek och tillsammans med 
förskrivare för att få en samlad bild av vilka läkemedel en patient hämtat ut. 
Förteckningen kan därför användas för att uppmärksamma eventuella felaktigheter i 
patientens läkemedelsanvändning så som interaktioner samt 
dubbelförskrivningar[15]. 

Uttryckligt samtycke från patienten behövs för att andra parter ska få ta del av 
informationen i förteckningen. Samtycke kan ges till förskrivare vid förskrivning av 
läkemedel samt till farmaceut på apotek vid färdigställande av läkemedel[16]. 

Vid situationer då sjukvård krävs och patienten inte kan ge sitt medgivande, t.ex. vid 
medvetslöshet, så kan en nödåtkomst vara aktuell. Det innebär att informationen i LF 
får lämnas till förskrivare och legitimerad  sjuksköterska utan behörighet att förskriva 
läkemedel om det är nödvändigt för att adekvat behandling av patienten ska kunna 
ske[16].  
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Receptregistret (online och utskrift) 

I receptregistret (RR) lagras recept elektroniskt. Det är en databas hos 
eHälsomyndigheten dit förskrivare skickar recept varifrån apoteken sedan kan hämta 
och expediera receptet. Idag är ca 99% av alla recept så kallade e-recept. Patienter 
kan antingen genom en personlig inloggning på internet (sedan 28 augusti 2006[17]) 
eller genom utskrift på apoteket av receptlistan (RL) ”Mina sparade recept på 
apoteket” (se Bilaga 3) få information om de recept som finns sparade i RR[18].   

På listan finns mycket viktig information om vilka läkemedel samt hur mycket av 
dessa som finns kvar på receptet, doseringsanvisning, varför man ska ta läkemedlet, 
tidpunkt för senaste uttag och så vidare. Ett recept är giltigt i 12 månader. Om 
exempelvis dosjusteringar görs under denna period så kan det resultera i att listan 
inte stämmer med den aktuella ordinationen[19]. 

Pappersrecept 

Ett underlag i pappersformat för expediering av läkemedel som utfärdats av 
förskrivare. Patienter som väljer att inte få pappersreceptet inlagt i RR måste själv ta 
ansvar och komma ihåg att ta med sig receptet till apoteket vid uthämtande av sina 
läkemedel[20]. 

Läkemedelsförpackningar 

Läkemedelsförpackningarna kan nyttjas som ett ordinationsunderlag för att hålla 
ordning på sin läkemedelsbehandling. Detta är ett informationsunderlag som 
patienten alltid kan ha tillgång till både genom att läsa bipacksedeln men även genom 
förpackningsetiketterna som förses av apoteket vid expedition. På etiketten står 
patienten namn, födelsedatum, förskrivarens namn och även information om syfte 
med behandling, dosering och datum för expedition. I de fall då generiskt utbyte 
skett står även förskrivet läkemedelsnamn på etiketten[11]. 

Nationell Läkemedelslista 

Den 1 mars 2018 beslutade regeringen om lagförslaget gällande en nationell 
läkemedelslista. Listan ska ge en aktuell bild av den enskilde patientens alla 
läkemedel, oberoende av vem som förskrivit läkemedlet och var i landet detta skett. 
Listan kommer även innehålla information och vilka läkemedel som expedierats från 
apoteket. Därmed kommer den nationella läkemedelslistan att ersätta det befintliga 
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RR och LF. Detta för att en korrekt och samlad bild av en enskild patients 
medicinering lätt ska kunna överblickas av de som arbetar inom hälso- och 
sjukvården, på apotek samt patienten själv.  

Målet är att öka patientsäkerheten genom att erhålla bättre förutsättningar för att 
lyckas uppmärksamma och undvika läkemedelsinteraktioner och minska felaktig-/
överförskrivning av narkotiska preparat. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juni 2020 
och användningen av den nationella läkemedelslistan kommer att vara obligatorisk 
från den 1 juni 2022[21]. 

Apoteksdatalagen (SFS 2009:367) är en rigid lagstiftning kring den nationella 
läkemedelslistan. Personuppgifter ska behandlas på ett kontrollerat och säkert sätt så 
att obehöriga inte kan få tillgång till dem samt att den enskilde individens integritet 
respekteras. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att på ett säkert sätt 
kunna genomföra expeditioner av förskrivna läkemedel. Hantera delbetalningar, 
reklamationer och indragningar av läkemedel. Administrera läkemedelsförmåner och 
fullmakter samt att på ett systematiskt sätt utveckla apotekens verksamhet och 
kvalitet[22]. 

Begränsningar i patienternas nuvarande informationsunderlag 

Många patienter litar på förskrivare och utgår ifrån att de har en komplett bild av 
läkemedelsbehandlingen. Vilket medför att patienter inte alltid noterar eller minns 
vad som ordinerats samt detaljer kring behandlingen. Det finns även många patienter 
som har nedsatt kognitiv förmåga vilket försämrar förutsättningen att på egen hand 
hålla reda på sin behandling. Även språkliga hinder minskar förståelsen för 
ordinationen då muntlig genomgång ges av förskrivare[11].  
Många patienter utgår likaså ifrån att de skriftliga informationsunderlag som finns att 
tillgå är tillförlitliga och kompletta. Dock ger inget enskilt ordinationsunderlag en 
fullständig bild av en patients aktuella ordinerade läkemedelsbehandling[11].  

Eftersom att hälso- och sjukvården oftast inte besitter en komplett bild av patientens 
behandlingen läggs därmed ett stort ansvar över på den enskilde individen att själv 
hålla ordning på sin ordination. Det vill säga vilka läkemedel som ska tas, hur de ska 
tas och vid vilka tidpunkter[11].  

När patienter hämtar ut sina recept på apoteket är det viktigt att de får med sig så 
mycket information som möjligt gällande sin läkemedelsbehandling, så att 
behandlingen sedan kan genomföras på ett korrekt sett i hemmet. Viktig information 
som patienten behöver ha kunskap om är varför ett visst läkemedel har ordinerats 
samt hur det ska tas. Forskning visar att patienter med förståelse för sin 
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läkemedelsbehandling tenderar att följa ordinationen med bättre följsamhet. Detta då 
informationen gör att patienten blir mer delaktig i sin behandling[11]. 

I de fall då en patient besökt olika förskrivare som ordinerat läkemedelsbehandling 
kan det vara svårt för patienten att erhålla en samlad och komplett bild av vad som 
egentligen är den aktuella behandlingen[11].  

RR och pappersrecept ger ingen information om ordinationer har blivit inaktuella. Ett 
recept är giltigt i 12 månader och om exempelvis dosjusteringar görs under denna 
period så kan det resultera i att listan inte stämmer med den aktuella 
ordinationen[19].  
Många patienter tror att informationen som finns på RL/pappersrecept är aktuell. Det 
medför att patienter riskerar att följa felaktig information vid behandling, en 
problematik som observerats av bland annat läkarorganisationer[11].  

På liknande sätt fungerar även informationen i LF som inte ger någon information 
om ordinationer har förändrats. Förvirring kan även uppstå om generiskt utbyte skett 
vid expediering av receptet då generiska preparat kan ha olika namn[11].  

Ett ytterligare informationsunderlag som inte är helt tillförlitligt är 
läkemedelsförpackningarna. Precis som informationen som erhålls via LF behöver 
informationen på förpackningsetiketterna inte vara förenlig med den aktuella 
ordinationen. Förvirring kan ske vid generiskt utbyte då förpackningsutseende och 
namn ändras. Men den största problematiken är att så fort en ordination ändras så bli 
förpackningsetiketten inaktuell[11]. 

Tidigare studier 

Studier som gjorts inom detta område har genomförts för att fastställa resultatet av 
bristande information vid läkemedelsbehandling och frekvensen av bristfälliga 
uppgifter i de informationsunderlag som finns att tillgå. 

En tidigare gjord studie där 223 patienter inkluderades visade att det är mycket 
vanligt förekommande med fel i läkemedels- och receptlistorna. Inaktuella 
ordinationer, receptdubletter och saknade ordinationer förekommer i både RR samt i 
LL. Resultatet av studien visade att åtta av tio patienter hade minst en avvikelse 
mellan den aktuella läkemedelsbehandlingen och ordinationerna i LL, samt att nio av 
tio patienter hade minst en avvikelse mellan aktuell läkemedelsbehandling och 
informationen i RR[23].  
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Ytterligare en studie visar på förekomsten av stora brister i läkemedels- och 
receptlistorna, där 30% av recepten i RR och 20% av recepten i LL antingen var 
inaktuella eller receptdubletter[24]. 

Resultaten av dessa studier visar på att lisorna har brister vilket kan leda till 
förvirring hos patienter om vad som är den aktuella ordinerade 
läkemedelsbehandlingen. Problematiken kan även förvärras om generiskt utbyte av 
läkemedel sker[23][24]. 

År 2012 gjordes studien ”Patients’ information on their prescribed current treatment”  
vilket var ett projekt inom Enheten för Läkemedelsanvändning, Läkemedelsverket. 
Studien gjordes av docent Anders Ekedahl. Syftet var att kartlägga vilket underlag 
apotekskunder använder för att hålla reda sina aktuella läkemedelsbehandlingar samt 
hur många uppdaterade utskrifter de fått av RL ”Mina sparade recept på apoteket” 
och hur ofta. I studien intervjuades 777 intervjuade apotekskunder på 9 olika apotek. 
Resultatet visade att 99% av respondenterna uppgav att de kände till RL, och 68% 
uppgav att de använde listan för att hålla reda på sin ordinerade 
läkemedelsbehandling[25]. 
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SYFTE  

Följande examensarbete är en uppföljningsstudie till studien ”Patients’ information 
on their prescribed current treatment”[25].  

Syftet med examensarbetet var att genomföra strukturerade intervjuer på 
apotekskunder med fem eller fler receptordinerade läkemedel i receptregistret och 
undersöka: 

• Vilket underlag apotekskunder använder för att hålla ordning på sin aktuella 
läkemedelsbehandling.  

• Hur många apotekskunder som kände till, och erhållit en utskrift av receptlistan 
”Mina sparade recept på apoteket” samt hur ofta i samband med apoteksbesök. 

• Hur många apotekskunder som kände till och som via personlig inloggning på 
internet granskat sin receptlista och dels hur ofta de använt sig av denna tjänst. 
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MATERIAL OCH METODER 

Studien är en uppföljning av ”Patients’ information on their prescribed current 
treatment” som genomfördes år 2012[25] och således används samma metod samt 
protokoll i genomförandet, dock något modifierad.   
För primär datainsamling genomfördes läkemedelsavstämning av receptkunder på 8 
apotek i Stockholm, Härnösand och Sundsvalls området efter medgivande från 
kunderna. Avstämningen gjordes genom en enkätintervju samt utskrift av ”Mina 
sparade recept på apoteket”. Insamlingen pågick löpande under vecka 9-12 (våren 
2018). Enkätintervjun genomfördes på flera apotek, från olika apotekskedjor samt på 
olika geografiska lokalisationer för att erhålla en bred variation med avseende på 
kundpopulationen. Baserat på tidigare studie beräknades svarsfrekvensen att bli 35 
kunder som accepterade deltagande per 40-timmars arbetsvecka[25]. Därmed sattes 
målet att genomföra 35 enkätintervjuer per person under utsatta veckor. Dvs. totalt 
210 intervjuer. Bortfall noterades med pinnstatistik samt kön och födelseår för alla 
som avböjde att medverka. 

Urval 

Förfrågan om att delta i studien ställdes av expedierande farmaceut till kund som 
motsvarade inklusionskriterierna. Kunden erhöll därefter skriftlig information om 
studien och för de som lämnat skriftligt medgivande (se Bilaga 1) så genomfördes 
enkätintervjun. Sedan gjordes en utskrift av kundens ”Mina sparade recept på 
apoteket” som jämfördes med kundens angivna ordinationer. 
Inklusionskriterier för medverkan i studien var kunder över 18år som besökte 
apoteket i ärende av receptexpedition av egna recept. Kunderna skulle ha 5 eller fler 
läkemedelsordinationer att hämta ut. Kunderna skulle ge skriftligt medgivande om att 
delta i studien.  
Exklusionskriterier för deltagande i studien var kunder med känd kognitiv 
dysfunktion som inte kunde avgöra ställningstagande till att ge samtycke om att delta 
i studien samt patienter med ApoDos (dosexpedierade läkemedel från apoteket). 

Enkäten 

Enkäten bestod av 15 frågor (se Bilaga 2). Där en del innefattade frågor om kundens 
bakgrund, dvs. ålder, kön, utbildningsnivå, modersmål. En annan del bestod av 
frågor om kundens informationsunderlag gällande kännedom om t.ex. förteckningen 
”Mina sparade recept på apoteket” och hur ofta kunden mottagit denna samt vilket 
underlag kunden använder för att ha ordning på sin aktuella ordinerade 
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läkemedelsbehandling. En tredje del innefattade frågor om ordinationer, dvs. 
läkemedel, benämning (produktnamn), styrka, administreringsform, dosering, 
förekomst i RR samt kundens angivelser om aktuella/inaktuella ordinationer.   

Dataregistrering och Databearbetning 

Dataregistrering av samtliga enkätsvar genomfördes i en gemensam databas (Excel).  
Följande information registrerades: 

• Löpnummer, datum, apotek samt ort. 

• Kundinformation: Födelseår, åldersgrupps indelning (18-24, 25-44, 45-64, 65-74, 
75-84, 85+), kön, utbildningsnivå, första språk (språk som talas i hemmet), andra 
språk, födelseland, om det fanns problem att hålla ordning på ordinerade läkemedel 
samt vilket problemet var. 

• Informationsunderlag: Vilket underlag kund använde för att hålla ordning på sin 
läkemedelsbehandling, om kund kände till LL, LF, RR ”Mina sparade recept på 
apoteket”, möjlighet till inloggning via e-legitimation för att se ”Mina sparade 
recept på apoteket” samt hur ofta de erhöll/använde dessa underlag. 

• Läkemedelsordinationer: Antal läkemedelsordinationer, 3- ställig samt 7-ställig 
ATC-kod, läkemedelsnamn, generiskt namn. beredningsform, styrka, dosering, 
aktualitet (aktuell, inaktuell, dubblett) 

Databasen bearbetades genom att skapa pivottabeller för analys, sammanfattning och 
presentation av resultat. 
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RESULTAT 

Under 4 veckor tillfrågades 281 apotekskunder om deltagande i studien, varav 102 st. 
valde att tacka nej. Totalt genomfördes 179 intervjuer och av dessa exkluderades 12 
st. på grund av att de inte var kvalificerade. Totalt inkluderades 167 apotekskunder i 
studien (se Figur 1).  

 

 

 
 

 

 

Figur 1.  
Consortdiagram: Sammanställning av totalt antal tillfrågade kunder, bortfall  
samt antal inkluderade i studien. 

Intervjuerna genomfördes på 8 olika apotek i Sverige (se Tabell I). Totalt 
inkluderades 94 kvinnor och 73 män i åldrarna 24-91 år. Majoriteten av deltagarna 
var mellan 65-74 år (39%) (se Tabell II). 
Totalt uppgav 44 st. (26%) att det fanns svårigheter att hålla ordning på sin 
ordinerade läkemedelsbehandling, av dessa uppgav 36 st. (82%) att orsaken var 
generiskt utbyte.  
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Antal tillfrågade kunder 
 n=281

Ej samtycke till studien 
 n=102 
   36%

  Samtycke till studien 
 n=102 
   64%

 Inkluderade i studien 
 n=102 
   60%

Ej kvalificerade                                 4% 
• Ombud                                      n=2 
• För få aktuella läkemedel          n=9 
• Samtyckesblankett saknades     n=1



Tabell I.  
Antal enkätintervjuer som genomfördes på respektive apotek. 

Tabell II.  
Ålder samt könsfördelning bland de intervjuade.  

APOTEK KVINNA 
(%)

MAN  
(%)

TOTALT 
(%)

Apotek Hjärtat Birsta  
Sundsvall 

20 (21,0) 7 (9,5) 27 (16,0)

Apotek Hjärtat Esplanaden 
Sundsvall

9 (9,5) 9 (12,5) 18 (11,0)

Apotek Hjärtat Sjukhuset  
Sundsvall

8 (8,5) 5 (7,0) 13 (8,0)

Apotek Hjärtat  
Härnösand 

4 (4,5) 2 (3,0) 6 (3,0)

Apotek Hjärtat Hornstull 
Stockholm

19 (20,0) 16 (22,0) 35 (21,0)

Apotek Kronan Birsta 
 Sundsvall

7 (7,5) 13 (17,5) 20 (12,0)

Apotek Kronan Skönsberg 
Sundsvall

16 (17) 9 (12,0) 25 (15,0)

Apoteket AB  
Fränsta 

11 (12) 12 (16,5) 23 (14,0)

TOTALT 94 (100) 73 (100) 167 (100)

ÅLDERSGRUPP KVINNA 
(%)

MAN 
(%)

TOTALT 
(%)

18-24 1 (1,0) 0 (0,0) 1 (1,0)

25-44 6 (6,5) 3 (4,0)  9 (5,5)

45-64 24 (25,5) 15 (20,5) 39 (23,0)

65-74 38 (40,5) 27 (37,0) 65 (39,0)

75-84 21 (22,5) 23 (31,5) 44 (26,0)

85+ 4 (4,0) 5 (7,0) 9 (5,5)

TOTALT 94 (100) 73 (100) 167 (100)
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Underlag för läkemedelsbehandling  

Av de 167 inkluderade apotekskunderna var det ett flertal som använde sig utav flera 
olika underlag för att hålla reda på sin aktuella ordinerade läkemedelsbehandling (se 
Tabell III). Majoriteten av apotekskunderna, 92 st. (55%), uppgav att det använde sig 
av utskriften ”Mina sparade recept på apoteket” medan 13 st. (8%) uppgav att de 
använde sig utav personlig inloggning med e-legitimation (Mina sparade recept på 
apoteket) som underlag för att hålla reda på sina läkemedel. Ingen av de intervjuade 
använde sig av pappersrecept. 
Det var 89 st. (53%) som uppgav att de använde dosett som hjälpmedel för att hålla 
ordning på sin läkemedelsbehandling. 

Tabell III.  
Typ av underlag som apotekskunder använder för att hålla reda på  
sin aktuella ordinerade läkemedelsbehandling. (Flera typer av underlag kan användas.) 

UNDERLAG KVINNA 
(%)

MAN 
(%)

TOTALT 
(%)

Läkemedelslista 11 (12,0) 10 (13,5) 21 (13,0)

Mina sparade recept på apoteket 48 (51,0)  44 (60,0) 92 (55,0)

Mina sparade recept på apoteket 
(e-legitimation)

9 (9,5) 4 (5,5) 13 (8,0)

Läkemedelsförteckningen 2 (2,0) 1 (1,5) 3 (2,0)

Egen lista 8 (8,5) 0 (0,0) 8 (5,0)

Pappersrecept 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)

Förpackningarna 39 (41,5) 26 (35,5) 65 (39,0)

Totalt antal intervjuade patienter 94 73 167
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Receptregistret ”Mina sparade recept på apoteket” (Utskrift) 

Det var 164 st. (98%) som kände till utskriften ”Mina sparade recept på apoteket” (se 
Tabell IV). Det förelåg ingen större skillnad mellan män och kvinnor. Av de som 
kände till utskriften var det 57 st. (34%) som uppgav att de mottagit listan vid varje 
apoteksbesök, 35 st. (21%) bad om utskrift vid behov. 

Tabell IV.  
Apotekskunder som känner till/inte känner till RR utskriften  
”Mina sparade recept på apoteket” indelade efter åldersgrupp. 

ÅLDERSGRU
PP

KÄNNER TILL 
RR 

KÄNNER EJ TILL 
RR

TOTALT ANDEL SOM KÄNNER 
TILL RR I 

ÅLDERSGRUPPEN

18-24 1 0 1 100 %

25-44 8 1 9 89 %

45-64 37 2 39 95 %

65-74 65 0 65 100 %

75-84 44 0 44 100 %

85+ 9 0 9 100 %

TOTALT 164 3 167 -
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Receptregistret ”Mina sparade recept på apoteket” (e-legitimation) 

Det var 91 st. (54%) som kände till möjligheten att studera ”Mina sparade recept på 
apoteket” genom personlig inloggning med e-legitimation på internet (se Tabell V). 
Av de som kände till möjligheten var det 25 st. (27%) som uppgav att de loggat in på 
tjänsten vid behov, 23 st. (25%) sa att de kände till tjänsten men aldrig testat den. 

Tabell V.  
Apotekskunder som känner till/inte känner till RR ”Mina sparade  
recept på apoteket” inloggning med e-legitimation, indelade efter åldersgrupp. 

ÅLDERSGRUPP KÄNNER TILL 
RR  

(E-LEG)

KÄNNER EJ 
TILL RR  
(E-LEG)

TOTALT ANDEL SOM KÄNNER 
TILL RR (E-LEG) I 
ÅLDERSGRUPPEN

18-24 1 0 1 100 %

25-44 7 2 9 78 %

45-64 25 14 39 64 %

65-74 34 31 65 52 %

75-84 21 23 44 47 %

85+ 3 6 9 33 %

TOTALT 91 76 167 -

�21



DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

En del av syftet med examensarbetet var att genom enkätintervjuer på apotek 
undersöka vilket underlag kunder med minst fem eller fler receptordinerade 
läkemedel använder för att hålla ordning på sin aktuella läkemedelsbehandling samt 
att jämföra resultatet med tidigare gjord studie[25]. 

Sammanlagt genomfördes 179 strukturerade intervjuer på 8 apotek i Sverige, varav 
167 inkluderades i studien. Antalet intervjuade apotekskunder var 94 kvinnor och 73 
män i åldrarna 24-91 år. Kunderna tillfrågades om vilket underlag de använder för att 
hålla ordning på sin receptordinerade läkemedelsbehandling. Ett flertal av kunderna 
svarade att de använde flera olika underlag. Vanligast var utskriften av RL ”Mina 
sparade recept på apoteket” som 55% av de intervjuade uppgav sig använda. Näst 
vanligast var läkemedelsförpackningarna med apoteksetiketter med 
doseringsanvisning, vilket användes av 39%. Endast 13% uppgav att de använde LL 
(se Tabell III).  

Totalt uppgav 26% att de upplevde svårigheter med att hålla ordning på sin 
ordinerade läkemedelsbehandling. Där hela 82% uppgav att orsaken var generiskt 
utbyte vid expedition av recept. Orsaker till problematiken var det skilda utseendet 
på förpackningarna, de olika namnen, färg samt form på tabletterna.  

Eftersom många av de intervjuade uppgav att de använde läkemedelsförpackning 
med apoteksetiketter som underlag, så blir det extra viktigt att etiketterna är tydliga 
och klistras på förpackningen som innehåller läkemedlet t.ex. burken och inte på 
emballaget/kartongen. Speciellt vid användandet av flera olika läkemedel som byter 
utseende från månad till månad. Det finns en risk om man enbart använder 
förpackningen som underlag för läkemedelsbehandlingen eftersom utseendet på 
förpackningarna varierar så kan det leda till dubbelmedicinering om flera olika 
förpackningar av samma läkemedel finns i hemmet. 

Det var 53% som uppgav att de använde dosett som hjälpmedel i kombination med 
underlag för att hålla ordning på sin behandling. Vilket är ett mycket bra sätt för att 
öka följsamheten vid läkemedelsbehandling[10]. 

Vid jämförelse med studien ”Patients’ information on their prescribed current 
treatment” som genomfördes år 2012 kan det konstateras att det inte skett några 
större förändringar under dessa sex år. I den studien visade sig utskriften av RL 
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”Mina sparade recept på apoteket” vara det underlag som flest kunder uppgav att de 
använde sig utav (68%). Näst vanligast, liksom i denna studie, var användandet av 
läkemedelsförpackningarna med apoteksetiketter (52%) medan LL 
endast användes av 9% av de tillfrågade kunderna[25].  

Syftet med examensarbetet var även att undersöka hur många kunder som kände till 
och mottagit en utskrift av RL ”Mina sparade recept på apoteket” och hur ofta i 
samband med apoteksbesök och jämföra resultatet med tidigare gjord studie[25]. 
Vidare genom att studera hur många kunder som känner till och som via personlig 
inloggning på internet granskat sin förteckning och hur ofta. 

Av de 167 intervjuade apotekskunderna var det 98% som kände till utskriften av RL 
(se Tabell IV). Av dessa var det 34% som uppgav att de mottagit listan vid varje 
apoteksbesök och 21% bad om utskrift endast vid behov. Det förelåg ingen större 
skillnad mellan män och kvinnor eller mellan åldersgrupperna.  

Det var 54% av de 167 intervjuade som kände till möjligheten att studera RL genom 
personlig inloggning med e-legitimation. Det var inte heller här någon större skillnad 
mellan män och kvinnor. Däremot var det färre som kände till möjligheten med 
personlig inloggning vid stigande ålder (se Tabell V).  
Totalt var det 8% som använde tjänsten som underlag för att hålla ordning på sin 
aktuella ordinerade läkemedelsbehandling(se Tabell III). Av de som kände till 
”inloggning via e-legitimation” var det 27% som uppgav att de loggat in och studerat 
sin RL vid behov och 25% sa att de kände till tjänsten men aldrig testat den.  

Vid jämförelse med tidigare gjord studie[25] så kan en modernitets utveckling ses. 
I studien[24] visade resultatet att 5% av de tillfrågade apotekskunderna använde de 
gula pappersrecepten som underlag för sina aktuella läkemedelsordinationer. Då var 
mer än 75% av alla recept e-recept. Medan andelen idag, sex år senare, är ännu 
högre, och 99% av alla recept som förskrivs är e-recept[19]. Ingen av de tillfrågade 
kunderna i denna studie använde sig av de gula receptblanketterna som underlag för 
läkemedelsbehandling. 

I takt med digitaliseringen har allt fler apotekskedjor lanserat appar där kunder kan 
logga in och se ”Mina sparade recept på apoteket”, likaså finns denna tjänst på ”Mina 
Vårdkontakter”[19]. Det är ett steg i rätt riktning för att underlätta för kunden att 
hålla reda på sin läkemedelsbehandling. Så istället för att kunden ska behöva ta sig 
till apoteket för att få förteckningen utskriven kan de istället enkelt logga in via sina 
mobiltelefoner/datorer/surfplattor och komma åt samma information där. 

I både denna studie liksom i den tidigare genomförda studien[25] var användandet av  
utskriften av RL som underlag för att hålla reda på sin ordinerade 
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läkemedelsbehandling vanligast. Det eftersom att listan är lättillgänglig via apoteket. 
RL innehåller en mängd viktig information så som namn på förskrivet läkemedel, hur 
mycket som finns kvar att hämta ut, när det senaste uttaget gjordes, 
doseringsanvisning samt varför läkemedlet ska intas. Dock är det viktigt att ha i 
åtanke att listan inte är komplett, då ett recept ligger kvar under hela giltighetstiden 
på 12 månader[19]. Det kan medföra att inaktuella recept finns kvar på listan och 
även så receptdubletter. Något som kan leda till oklarhet över vad som egentligen är 
den aktuella ordinationen, vilket i sin tur kan resultera i feldosering och försämrad 
följsamheten.  

Anledningen till att det var få som använde LL som underlag tros bero på att det var 
få som kände till den. Detta då läkare inte alltid lämnar ut den.  LL är en är aktuell 
lista över ordinerad läkemedelsbehandling, och innehåller information om aktuella 
ordinerade läkemedel, dosering, tidpunkter samt varför de ska tas[14].  
Den dåliga tillgängligheten av listan är en svaghet. I och med det behövs ett krafttag 
tas för att listan ska lämnas ut oftare vid besök hos läkare/vårdmottagning. En annan 
svaghet är att om en patient går till olika läkare och vårdmottagningar i olika delar av 
landet så syns inte alla förskrivna recept i samma lista.  

Efter genomförd studie kan många likheter ses med tidigare studie[25]. Men en 
aspekt som inte togs upp i studien från 2012[25] är den modernitets utvecklingen 
som har skett sedan den 28 augusti 2006 då möjligheten att använda personlig 
inloggning för att se RL  blev tillgänglig[18]. Dock var det få av apotekskunderna i 
denna studie som använde sig utav tjänsten. Vetskapen om dess existens blev lägre 
vid stigande ålder. En tanke är att yngre personer gärna använder sig utav internet då 
det är en naturlig del av deras liv. Jämfört med den äldre generationen som oftast 
föredrar att få information i form av utskrift och vissa även tycker att det är svårt att 
förstå sig på internet.  

Det är även vanligare att äldre människor behandlas med flera olika läkemedel och 
ofta har långvariga behandlingar. Därmed är de i stort behov av ett bra och tydligt 
underlag för att hålla ordning på sin ordinerade behandling. Men allt eftersom 
kommer fler och fler att upptäcka och börja använda sig utav de internetbaserade 
underlagen. 

Det lagförslag som regeringen beslutade om den 1 mars 2018 gällande en nationell 
läkemedelslista är mycket välkommet. Då listan kommer att ersätta det befintliga RR 
och LF. Därmed kommer en aktuell bild av den enskilde patientens alla läkemedel, 
oberoende av vem som är förskrivare, var i landet läkemedlet förskrivits samt vad 
som expedierats från apoteket att finnas på en och samma förteckning. Listan ska 
vara lättillgänglig och kunna överblickas av berörda som arbetar inom hälso- och 
sjukvård, apotek samt individen själv[21]. 
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Vid ordination av flera läkemedel och vid långtidsbehandling är följsamheten endast 
50%[1]. Den nationella läkemedelslistan är stort steg i rätt riktning för att öka 
patientsäkerheten genom att erbjuda en korrekt och samlad bild av den enskilde 
patientens medicinering[21]. Därmed bör denna utveckling leda till att behovet av att 
använda flera olika underlag inte längre är nödvändig. Förhoppningsvis ska listan 
vara tillgänglig för den enskilda individen på internet genom personlig inloggning 
precis så som receptregistret är idag.   

En problematik med de skriftliga underlag som finns tillgängliga idag är att ingen 
utav dessa omfattar det receptfria sortimentet som finns till försäljning på apoteken. 
Många läkemedel som kan köpas receptfritt kan leda till interaktioner och det är 
därför viktigt att kunden kommer ihåg att informera om ytterligare läkemedel tas 
utöver de recept förskrivna. 

För att en patient ska kunna sköta sin läkemedelsbehandling på ett optimalt sätt krävs 
det att kunskap finns om vilka skriftliga underlag som finns att tillgå, vad de 
innefattar samt dess begränsningar. 

Metoddiskussion 

Metoden som användes i genomförandet av den här studien var enkel att praktisera 
då alla hade anställning på apotek. De styrkor som finns med att använda  
strukturerade intervjuer för datainsamling är att den som intervjuar kan förklara för 
och stötta respondenten och på så sätt kan risken missförstånd reduceras[26]. 
Intervjun blir till ett samtal och därmed blir materialet detaljrikt och får en bredd som 
inte skulle vara möjlig att erhålla om respondenten fyllt i enkäten helt på egen hand. 
Följdfrågor, förklaringar och diskussion kunde vävas in i samtalet för att få en bättre 
förståelse för varje respondents tankar. Även för att säkerställa att inga oklarheter 
uppstod samt att korrekt information mottagits. På så sätt undveks missuppfattningar 
vid senare stadie då bearbetning av intervjuerna skulle ske.  

Innan utförandet av intervjuerna diskuterades huruvida apotekskunderna skulle agera 
och svara om personen som genomförde intervjuerna hade på sig sin apoteksrock. Vi 
valde att ha privata kläder vid intervjutillfällena för att på så sätt komma ifrån den 
auktoritet som den vita rocken signalerar. I förhoppning om att få en mer genuin 
kontakt med respondenten och därmed få ärligare svar. Många gånger kan kunder 
vilja visa hur duktiga de är och risken med det är att svaren då inte blir helt 
sanningsenliga.  

En konsekvens av valet av metod var att bearbetningen av intervjuerna tog mycket 
tid då alla svar skulle sammanställas till att passa en specifik mall.  
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En annan konsekvens är att då flera personer genomför intervjuer kommer det bli en 
variation i hur en person uppfattar ett svar och hur samtalet flyter på kring frågorna. 
Risken är då att viss information tas med av en person och utelämnas av en annan. 
Därför får det insamlade materialet inte samma noggrannhet som om en person 
genomfört alla intervjuer. Fördelen med att ha flera personer som intervjuar är att det 
blir mer tidseffektivt, fler intervjuer kan genomföras på utsatt tid.  

Recall bias är en annan faktorer som kan ha påverkat utfallet i studien. Detta då 
apotekskunder kan ha kommit ihåg fel och därmed har svaren blivit missvisande[27]. 

Målet var att genomföra totalt 210 intervjuer (35 st. per person) under de utsatta 
veckorna. De som fick frågan om att delta men sedan tackade nej var i största mån 
kunder som kände sig stressade och inte hade tid att avvara. 

Då intervjuerna genomfördes på flera olika apotek, från olika apotekskedjor på olika 
geografiska lokalisationer så erhölls en bred variation på kundpopulationen och en 
mer generell bild av resultatet.  
  
Förfrågan om att delta i studien gick inte till alla apotekskunder som hade fem eller 
fler receptordinerade läkemedel. På grund av tidspress under rusningstid på apoteket 
fanns det inte tid för expedierande farmaceut att ställa frågan till alla kunder som 
motsvarade inklusionskriterierna. Även språksvårigheter var en orsak till bortfall då 
förfrågan om deltagande inte ställdes till kunder som inte behärskade det svenska/
engelska språket. Detta för att minska risken för missförstånd.  
Det fördes ingen statistik på det borfall som uppstod när kunder inte blev tillfrågade 
om deltagande, vilket är en brist när det kommer till bortfallsberäkningen.  
Av de som blev tillfrågade och tackade nej till deltagande fanns en tydlig trend i att 
hög svarsfrekvens var svår att uppnå då kunder uppgav att de kände sig stressade. 
Bortfallsanalysen visar också att det fanns skillnad i svarsbenägenheten beroende på 
vilken tid på dagen det var. Kunder som fick förfrågan under rusningstid hade större 
benägenhet att tacka nej till deltagande än de som fick förfrågan under de lugnare 
tiderna. 

Det fanns svårigheter i att finna andra studier som behandlar ämnet ”Vilket underlag 
patienter/kunder använder för att hålla reda på sin ordinerade läkemedelsbehandling” 
i Sverige. Anledningen är att det inte gjorts många studier inom detta område. Den 
forskning som finns inom ämnet är projekt för Enheten för Läkemedelsanvändning, 
Läkemedelsverket som bedrevs av docent Anders Ekedahl[25]. Ytterligare forskning 
bör göras i strävandet efter att förbättra patientsäkerheten.  
Om den nationella läkemedelslistan blir till verklighet, skulle det vara av stor 
betydelse att genomföra ytterligare studier kring hur utvecklingen har påverkat 
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apotekskunder och deras underlag för att hålla reda på sina ordinerade 
läkemedelsbehandlingar 

SLUTSATS  

Slutsatsen som kan dras är att: 

• Majoriteten av apotekskunderna kände till och använde sig av utskriften av 
receptlistan ”Mina sparade recept på apoteket” som underlag för att hålla reda på 
aktuell ordinerad läkemedelsbehandling. Expedierande farmaceut bör således alltid 
fråga om kunden är i behov av listan. 

• Få kände till och använde sig av personlig inloggning med e-legitimation för att 
studera sin receptlista. Möjligtvis eftersom det är en relativt ny möjlighet. Därför 
finns anledning för apotekspersonal att vid utlämnande av utskriften även tipsa 
kunder om detta alternativ. 

• Få apotekskunder kände till och använde läkemedelslistan som underlag. En 
anledning är att läkare/vårdmottagningar sällan lämnar ut listan. 

• Inga apotekskunder använde sig av pappersrecept vilket var väntat med tanke på att 
99% av alla förskrivna recept numera är elektroniska. 

• Många använde läkemedelsförpackningar med apoteksetiketter som underlag för 
att hålla ordning på sin ordinerade läkemedelsbehandling. Det är därför viktigt att 
etiketterna innehåller all nödvändig information samt att de klistras på förpackning 
innehållande läkemedlet och inte på eventuell yttre förpackning. 

• Flera apotekskunder använde sig av flera olika underlag för att hålla ordning på sin 
aktuella läkemedelsbehandling. Vilket kommer att underlättas vid införandet av 
den nationella läkemedelslistan. 
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TACKORD 

Ett stort tack till alla apotekskunder som deltagit i studien. För de intressanta och 
trevliga intervjuerna. 

Jag vill tacka mina kollegor på Apotek Hjärtat Hornstull för det engagemang ni 
visat, och för att ni gjort det möjligt för mig att genomföra studien. 

Jag vill även tacka min handledare Henry Andersson för att under arbetets gång ha 
bidragit med  kloka synpunkter, varit hjälpsam och kommit med snabba svar.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 
Informationsblad som lämnades till kund för att erhålla skriftligt informerat samtycke.

!  

Samtycke till deltagande i Läkemedelsavstämning våren 2018

På Apoteket görs för närvarande en undersökning om de recept som finns sparade elektroniskt i 

apotekets ReceptRegister (Mina sparade recept på apoteket) och dina aktuella, gällande 

ordinationer. Syftet med undersökningen är att få mera kunskap om de recept i Receptregistret som 

inte längre är aktuella samt om eventuella dubblerade ordinationer för samma symptom/sjukdom.

Undersökningen genomförs genom att jämföra uppgifterna i ReceptRegistret (Mina sparade recept 

på apoteket) med Din aktuella läkemedelsbehandling i en kort intervju med frågor om recepten som 

tar 5-10 minuter.

Alla uppgifter om Dig själv och din läkemedelsanvändning som samlas in i samband med 

undersökningen kommer att behandlas konfidentiellt. Undersökningens resultat kommer att 

presenteras så att enskild person inte kan identifieras.

Alla medverkande i projektet har tystnadsplikt enligt lagen för hälso- och sjukvårdspersonal.

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst och utan vidare förklaring avbryta din 

medverkan utan att behöva motivera det. De uppgifter om din läkemedelsbehandling och ditt 

läkemedelssamtal kommer då att makuleras och data som rapporterats till centralt projekt 

anonymiseras.

Blankett för Samtycke till deltagande i Läkemedelsavstämning våren 2018.

Jag har fått skriftlig och muntlig information om projektet ”Läkemedelsavstämning” och har förstått 

vad som förväntas av mig, och mina rättigheter vid deltagande. 

Jag deltar frivilligt och samtycker till

• att utskrifter av ”Mina sparade recept på Apoteket ” och mina aktuella 

läkemedelsordinationer kan jämföras, samt  

• att samtala om mina läkemedel 

…………………………………………………………………………………………………..

Namnteckning/Signatur  Ort   Datum 

………………………………………………………………………………………………………..
Namnförtydligande                                                  Telefon           Personnummer
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Bilaga 2 
Enkätintervju som genomfördes efter skriftligt medgivande från kunden.

!  
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Bilaga 3 
Exempel på listan ”Mina sparade recept på apoteket” från receptregistret. 

!  
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Bilaga 4 
Exempel på läkemedelslistan. 

!  
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Bilaga 5 
Exempel på Läkemedelsförteckningen. 

!  

�37



�38

391 82 Kalmar 
Tel 0480-446200 
info@lnu.se  
Lnu.se

Institutionen för Kemi och Biomedicin


	FÖRKORTNINGAR
	INTRODUKTION
	Följsamhet och felmedicinering
	Läkemedelslistan
	Läkemedelsförteckning
	Receptregistret (online och utskrift)
	Pappersrecept
	Läkemedelsförpackningar
	Nationell Läkemedelslista
	Begränsningar i patienternas nuvarande informationsunderlag
	Tidigare studier
	SYFTE
	MATERIAL OCH METODER
	Urval
	Enkäten
	Dataregistrering och Databearbetning
	RESULTAT
	Figur 1.
	Consortdiagram: Sammanställning av totalt antal tillfrågade kunder, bortfall
	samt antal inkluderade i studien.
	Tabell I.
	Antal enkätintervjuer som genomfördes på respektive apotek.
	Tabell II.
	Ålder samt könsfördelning bland de intervjuade.
	Underlag för läkemedelsbehandling
	Tabell III.
	Typ av underlag som apotekskunder använder för att hålla reda på
	sin aktuella ordinerade läkemedelsbehandling. (Flera typer av underlag kan användas.)
	Receptregistret ”Mina sparade recept på apoteket” (Utskrift)
	Tabell IV.
	Apotekskunder som känner till/inte känner till RR utskriften
	”Mina sparade recept på apoteket” indelade efter åldersgrupp.
	Receptregistret ”Mina sparade recept på apoteket” (e-legitimation)
	Tabell V.
	Apotekskunder som känner till/inte känner till RR ”Mina sparade
	recept på apoteket” inloggning med e-legitimation, indelade efter åldersgrupp.
	DISKUSSION
	Resultatdiskussion
	Metoddiskussion
	SLUTSATS
	TACKORD
	REFERENSER
	BILAGOR
	Bilaga 1
	Bilaga 2
	Bilaga 3
	Bilaga 4
	Bilaga 5

