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SAMMANFATTNING 
För att uppnå en optimal läkemedelsbehandling krävs uppdaterade och korrekta ordinationsunderlag inom hela vårdkedjan. 

Studiens syfte var att kartlägga vad patienten använder som underlag för sin läkemedelsbehandling samt hur många som 

kände till läkemedelslistan, receptlistan och läkemedelsförteckningen. Vidare syftade studien till att kartlägga hur vanligt 

förekommande avvikelser är mellan receptlistan och vad patienten uppger vara inaktuella recept, inaktuella/aktuella 

dubbletter eller saknade recept, samt att jämföra resultatet med motsvarande studie gjord 2012.  

Datainsamlingen gjordes med hjälp av patientintervjuer på åtta olika apotek under fyra veckor mellan februari och mars 

2018. Studiens resultat visade att nästan alla patienter kände till receptlistan och att mer än varannan patient använde den 

som underlag för sin läkemedelsbehandling. Fyra av tio patienter använde förpackningsetiketterna, drygt sex av tio 

patienter kände till läkemedelslistan, varav endast var åttonde patient använde den som underlag. Var sjätte patient kände 

till läkemedelsförteckningen men endast ett fåtal använde den som underlag. Ungefär 8 av 10 patienter hade en eller flera 

avvikelser i receptlistan. Varannan patient hade aktiva dubbletter vilket var den mest frekventa avvikelsen bland deltagarna.  

Jämförelse av avvikelser i aktuell studie med studien 2012 visade att ingen större förändring har skett mellan åren 2012 och 

2018 med avseende på avvikelser mellan receptlistan och vad kunden uppgav vara inaktuella recept, aktuella dubbletter 

eller saknade recept i receptlistan.  

Studien visar dels att en stor andel patienter inte känner till nödvändiga informationsunderlag som behövs för en säker 

läkemedelsbehandling, samt att receptlistan ofta innehåller avvikelser, något som kan öka risken för felmedicinering.  
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ABSTRACT 

To achieve an optimal medical treatment and adherence, updated and correct pharmaceutical 

prescriptions are required throughout the complete process of care. The purpose of the study 

was to assess which source of information the patient used for keeping updated in changes in 

their prescribed medications and how many patients that had knowledge about the pharmacy 

prescription list, the medication list derived from the medical record, and the pharmacy record 

list. Further, the aim was to investigate how common discrepancies was between the 

prescription list and what the patient stated to be outdated prescriptions, non-current/current 

duplicates, or missing prescriptions. The result was compared with the result from a 

corresponding study made in 2012. 

Collection of data was conducted through interviews at eight different pharmacies over a 

period of four weeks in February and March 2018. The results showed that the majority of 

patients were knowledgeable about the prescription list and that every second patient used it 

as a source of information for handling their medical treatment. Four out of ten patients used 

the pharmacy packaging labels, six out of ten patients knew about the medication list, of 

which one eighth of patients used it as information support. Every sixth patient knew about 

with pharmacy record list, but only a few used it as an information basis. About eight out of 

ten patients had one or more discrepancies in their prescription list. Half of patients had 

duplicates, which was the most frequent deviation among the patients. 

No major change was showed between 2012 and 2018 in terms of discrepancies between the 

prescription list and what the patient stated to be out of date prescriptions, current duplicates 

or missing prescriptions. The current study showed that a large proportion of patients were not 

aware of the existence of this different sources of information from different prescription 

databases. Information needed for optimal medical treatment. Nor were the respondents aware 

of that the prescription list often contains discrepancies, which may increase the risk 

suboptimal adherence and medication error. 

Keywords: medical error; medication list; prescription list; pharmacy  
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INTRODUKTION 

Vårdrelaterade skador 

 En vårdskada definieras enligt patientsäkerhetslagen som kap 1. 5§ (2010:659) (1):  

“...lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som 

skulle kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens 

kontakt med hälso- och sjukvården”  

 

Thomas et al. (1999) visade i en studie gjord i USA, att den beräknade kostnaden för 

vårdrelaterade skador som skulle kunna ha förebyggts, uppskattades till 17 miljarder dollar 

årligen (2). I beräkningen inkluderades förlorad arbetsinkomst, medicinska kostnader samt 

förlorad hushållsproduktion som de vårdrelaterade skadorna uppskattades generera. I en 

senare studie gjord 2008 beräknades denna kostnad vara 19,5 miljarder dollar årligen  (3). 

Det är svårt att göra en korrekt bedömning över de samhällsekonomiska kostnaderna som 

vårdrelaterade skador medför. Många skador uppkommer lång tid efter skadetillfället och 

kostnaden är fördelad på olika samhällsnivåer (4).  

I en beräkning gjord av Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2016, visade att 

vårdrelaterade skador generera drygt 900 000 extra vårddagar per år vilket resulterar i en 

kostnad på 9 miljarder kr årligen. Detta motsvarar 13-14 % av den totala årliga 

sjukhuskostnaden i Sverige som uppskattas till cirka 65 miljarder kr per år (5). De vanligaste 

skadorna är vårdrelaterade infektioner och därefter kirurgiska skador, läkemedelsrelaterade 

skador, trycksår och fallskador (6).  

 

Läkemedelsrelaterade skador 

Syftet med läkemedelsbehandling är att öka överlevnad och förbättra livskvaliteten för 

patienten genom att bota, lindra och förebygga sjukdom. Trots nyttan av en 

läkemedelsbehandling föreligger även en risk för olika typer av läkemedelsrelaterade skador. 

En läkemedelsrelaterad skada definieras av socialstyrelsen som en vårdskada (7): 

“... om adekvata åtgärder hade kunnat vidtas av hälso- och sjukvården men 

så inte har skett och patienten till följd av det har drabbats av en skada, ett 

lidande eller en sjukdom eller har avlidit” 

 

Läkemedelsrelaterade skador utgör cirka 9,5 % av alla vårdrelaterade skador och drabbar 

ungefär 18 000 patienter per år (6). Sjukhuskostnaden för dessa beräknades till cirka 750-800 

miljoner årligen (8). 

 

Läkemedelsrelaterade problem 

Ett läkemedelsrelaterat problem definieras av socialstyrelsen som (7):  
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“händelse eller omständighet i samband med en persons användning av 

läkemedel som har medfört eller skulle kunna medföra att bästa möjliga 

hälsoutfall inte uppnås” 

 

Polyfarmaci är en viktig orsak till läkemedelsrelaterade problem. Mellan 1994-1996 ökade 

antal läkemedel från 3 preparat till 6 preparat per patient på svenska sjukhem och 2005 hade 

antalet gått upp till 10 preparat per patient (9). Antal läkemedel i eget boende bedöms vara 

liknande (10). Polyfarmaci ger ökad  risk för läkemedelsinteraktioner, minskad följsamhet till 

ordinationer och klassas som den mest betydelsefulla riskfaktorn för läkemedelsbiverkningar 

(10).  

I en sammanställning gjord av Socialstyrelsen visades att läkemedelsbiverkningar orsakar 

drygt 8 % av alla akuta sjukhusinläggningar av äldre och att närmare 60 % av dessa skulle 

kunna ha förebyggts. Läkemedelsrelaterade skador har sedan länge uppmärksammats av 

flertal länder (11). Liknande resultat som Sverige visade en studie gjord i England där cirka 

6,5 % av sjukhusinläggningar berodde på läkemedelsrelaterade orsaker varav dessa bedömdes 

närmare 70 % kunnat ha förebyggts. Anledningen till inläggningarna kunde härledas till 

problem associerad med förskrivning, kontroll eller följsamhet av läkemedel (12).  

I öppenvården hanteras läkemedelsbehandlingen av patienten själv eller med hjälp av 

närstående eller omsorgspersonal. Många patienter, framförallt äldre, har fler än 5 läkemedel 

ordinerat. För att behandlingen ska fungera i hemmet krävs att patienten känner till vilka 

läkemedel som ska tas, hur och när de ska tas, samt dosering av dessa. Patienten måste också 

ha kunskap om behandlingsmål och varför medicinen ska tas och för vilken sjukdom. Utöver 

detta behöver patienten veta när, av vem och hur medicineringen ska följas upp. Patienten 

behöver även veta när recepten behöver förnyas och vilken eller vilka läkare som ska 

kontaktas för detta (13). Ytterligare en svårighet som kan uppstå är när generiskt utbyte sker 

på apotek. Patienten kan då expedieras läkemedel med olika namn och utseende men 

innehåller samma verksamma substans som läkaren ordinerat.  

Uppgifter för läkemedelsbehandlingen kan patienten erhålla från flertal olika 

informationsunderlag. För att sköta sin läkemedelsbehandling optimalt behöver patienten idag 

information från flera olika informationskällor/vårdinstanser. 

 

 

Patientens informationsunderlag för sin läkemedelsbehandling 

Elektroniska receptet - Mina sparade recept på apoteket  

Det första elektroniska receptet i Sverige och i världen som expedierades var i Jönköping på 

Apoteket Tre Rosor år 1983. Dock fanns problem med datatekniken kring de elektroniska 

recepten vilket gjorde att utvecklingen gick långsamt och inte förrän journalsystemen inom 

primärvården började digitaliserades som de flesta problemen gick att lösa. Från att det första 

elektroniska receptet expedierades tog det ungefär 20 år innan det slog igenom (14). År 2017 

förskrevs 86 600 000 elektroniska recept i Sverige. Cirka 99 % av alla humana förskrivningar 

förskrivs och skickas som E-recept (15) Elektroniska recept eller så kallade E-recept, är 

ordinationer som idag skickas från förskrivaren till en gemensam nationell databas som kallas 

receptdepån hos e-hälsomyndigheten. Samtliga apotek i Sveriges har tillgång till receptdepån. 

Mina sparade recept på apoteket är en lista som kunden kan få utskrivet som innehåller alla 



8 

 

giltiga recept från depån. På listan finns angivet information som kunden behöver för sin 

läkemedelsanvändning som förskrivet läkemedel, förskrivningsdatum samt giltighetstid, 

läkemedelsnamn dosering, styrka, mängd, antal uttag, förskrivarens namn, yrke och 

arbetsplats (16, 17). 

 

Pappersrecept 

Pappersrecept kan också, i likhet med E-recept, fungera som underlag för patientens 

läkemedelsbehandling. Personer som väljer att inte spara sina recept elektroniskt ansvarar 

själva för att hålla reda på sina recept och ta med dessa till apoteket för att kunna få sina 

läkemedel expedierade (18). I dag föreskrivs endast 1 % av alla recept som pappersrecept 

(19).  

Läkemedelsförteckning 

Kunden kan även använda läkemedelsförteckningen som underlag för sin 

läkemedelsanvändning. Läkemedelsförteckningen är ett register med information över en 

persons samtlig expedierade läkemedel som gjorts de senaste 15 månaderna (20). Deltagandet 

till registret är inte frivilligt och för att skydda personers integritet finns det ett omfattande 

regelverk som styr hur läkemedelsförteckning får behandlas. Enligt lagen (2005:258) om 

läkemedelsförteckningen får tillgång till uppgifterna endast ske efter samtycke från den 

registrerade till läkare, sjuksköterskor eller farmaceuter på apotek (21). Dock vid vissa 

nödsituationer då det finns risk för patientens hälsa har läkare eller sjuksköterskor rätt utan 

samtycke att gå in i registret. Sökning i registret får bara göras på personens namn eller 

personnummer. Ingen information utöver namn och personnummer, inköpsdag, vara, mängd, 

dosering, förskrivaren namn, yrke, specialitet och arbetsplats får registreras. Dessa uppgifter 

är även skyddade enligt EU:s dataskyddsförordning (2016/679)) där känsliga personuppgifter 

får behandlas men med krav på tystnadsplikt (22). Syftet med registret är bidra till en säker 

förskrivning av läkemedel, säker vård och behandling för den registrerade och för att 

komplettera uppgifter i patientjournalen. Läkemedelsförteckningen kan fungera som en 

informationskälla för individen själv samt användas vid läkemedelsgenomgångar med 

förskrivare och apotekspersonal för bästa möjliga läkemedelsbehandling. Genom samtycket 

kan förskrivare gå in på personens register och få information om vilka läkemedel som 

personen faktiskt använder och upptäcka eventuella dubbelförskrivningar, interaktioner eller 

andra komplikationer som kan finnas i personens läkemedelsanvändning. (23) 
 

E-hälsomyndigheten hanterar och ansvarar för informationen i receptregistret och alla del 

register som receptdepån, samtyckesregistret, högkostnadsdatabasen, legitimationsregistret 

och läkemedelsförteckningen samt att förmedla statistik över apotekens 

läkemedelsförsäljning. Totalt hanterar e-hälsomyndigheten över 100 miljoner poster per år. 

(24) 

 

Läkemedelslista 

Läkemedelslistan är en lista över en förskrivares ordinerade läkemedel till patienten. Listan 

kan skrivas ut från patientjournalen av läkare och sjuksköterskor. I fall patienten har 

ordinationer från fler förskrivare från olika mottagningar måste patienten ta med 

läkemedelslista från dessa för att nästa förskrivare ska veta vilka andra läkemedel patienten 
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ordinerats. I dagsläget finns ingen rikstäckande gemensam läkemedelslista. Däremot finns 

gemensam läkemedelslista inom vissa landsting (25). 

 

Andra informationskällor och underlag 

Förpackningsetiketterna kan även fungera som informationsunderlag för patientens 

läkemedelsbehandling. När ett läkemedel expedieras på apotek förses 

läkemedelsförpackningarna med en apoteksetikett. Den ska enligt läkemedelsverkets 

föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) innehålla uppgifter som patientens namn, födelsedatum, 

förskrivarens namn, anvisning om dosering och ändamålet för läkemedelsbehandlingen. 

Datum för expeditionen samt hur många förpackningar som lämnas ut ska också finnas på 

etiketten. I de fall generiskt utbyte skett ska förskrivet läkemedelsnamn namn samt 

utbytespreparat även anges (26).  

Patienter med e-legitimation kan få information om sina läkemedel via nätet. Från tjänsten 

Läkemedelskollen via e-hälsomyndighet kan patienten få tillgång till sin receptlista, 

läkemedelsförteckning samt information om läkemedelsförmånen (27). I vissa landsting kan 

patienten även få tillgång till sin patientjournal och läkemedelslista via 1177 Vårdguidens 

(28).  

 

Begränsningar i patienternas informationsunderlag 

Inget enskilt underlag som patienten har för att kontrollera sin läkemedelsbehandling ger 

fullständig information. Apotekets receptlista ger ingen information om ordinationerna är 

inaktuella detsamma gäller för pappersrecept. Läkemedelsförteckningen ger ingen 

information om ordinationerna har förändrat eller om läkemedlen har giltiga recept på 

apoteket (25). Förutom att det krävs flera underlag för att hålla reda på sin 

läkemedelsbehandling är det vanligt med fel i listorna. En förskrivare kan inte se apotekets 

receptlista och därmed inte se vilka läkemedel andra förskrivare har ordinerat patienten. Detta 

leder till att receptlistan kan sakna aktuella läkemedel och innehålla inaktuella recept samt 

receptdubbletter (29).  

I en kampanj gjord på apotek i Västernorrland i syfte att uppmärksamma och korrigera fel i 

receptlistan visade att ungefär 10 % av de expedierade recepten hade minst en avvikelse (30, 

31). De fel som uppmärksammades var saknad indikation, receptdubbletter, saknade recept, 

förskrivning utan förmån samt feldosering. I en studie som undersökte avvikelser i läkemedel- 

och receptlistan visade att ungefär 83 % av patienterna hade minst en avvikelse mellan den 

uppgivna medicineringen och de läkemedel som fanns på läkemedelslistan. Cirka 90 % av 

patienterna hade minst en avvikelse mellan den uppgivna medicineringen och de uppgifter 

som fanns på apotekets receptlista (29).  

 

Ekedahl et al. (2012) genomförde en enkätintervju för att undersöka vad patienter använder 

för underlag för sina aktuella läkemedelsbehandlingar samt hur många som kände till 

läkemedelslistan, läkemedelsförteckningen  och receptlistan (32). Resultatet visade att 68 % 

använde apotekets receptlista som underlag och 99 % kände till den. Cirka 9 % använde 

läkemedelslistan och 32% visste att den fanns. Endast 1,7 % använde 

läkemedelsförteckningen som underlag. En förutsättning för att patienten ska kunna sköta sin 
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läkemedelsbehandling på ett optimalt sätt krävs att kunden vet vilka listor som finns 

tillgängliga och dess begränsningar (32). 

 

SYFTE 

Följande examensarbete är en uppföljningsstudie av Ekedahl et al. artikel 2012 (32). Syftet 

med examensarbetet var att kartlägga:  

• Vad kunden använde som underlag för sin aktuella läkemedelsbehandling. 

• Hur många kände till läkemedelslistan, receptlistan och läkemedelsförteckningen. 

• Hur vanligt det är med avvikelser i receptlistan med avseende på;  

 

• Aktuella ordinationer enligt patient  

• Inaktuella ordinationer enligt patient 

• Dubbelförskrivning  

• Saknade ordinationer enligt patient 

 

Samt att jämföra undersökningens resultat för avvikelserna med en motsvarande studie gjord 

2012 (33).  
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METOD OCH MATERIAL 

Genomförande och omfattning 

Studien utfördes av sex farmaceutstudenter vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Datainsamlingen 

till studien gjordes utifrån samma intervjuenkät som användes i Ekedahl et al. studie 2012 

(bilaga 1).  Enkätintervjuerna utfördes på sju apotek i Västernorrland och ett apotek i 

Stockholm under fyra veckor mellan februari och mars 2018.   

 

Patienter över 18 år som hämtade ut läkemedel till sig själv samt hade fler än 5 ordinerade 

läkemedel registrerad i apotekets receptlista och som lämnat skriftligt samtycke (bilaga 2) att 

delta, inkluderades i studien. Exklusion gjordes för patienter med dosexpedierade läkemedel 

samt patienter med kognitiv dysfunktion. Patienter som uppfyllde kriterierna tillfrågades av 

expedierande farmaceut om samtycket till studien. För de som tackade ja fick skriftligen 

godkänna deltagandet till studien och patientens receptlista skrevs ut som underlag till 

intervjufrågorna. Studenten läste upp intervjufrågorna och fyllde i patientens svar under hela 

intervjun. Ifall patienten inte förstod någon av frågorna förtydligades dessa av studenten. För 

att undvika missförstånd visades färdigtryckta exempel på läkemedelslistan och 

läkemedelsförteckningen vid frågor om dessa.    

 

Tillsammans med patienten gick studenten igenom receptlistan. De recept patienten uppgav 

var aktuella/inaktuella receptdubbletter, inaktuella recept samt eventuellt saknade ordinationer 

noterades på receptlistan. I de fall patienten hade två eller flera aktuella recept med identiska 

ATC-koder styrka, beredningsform och dosering benämndes det första som aktuellt recept 

medans resterande som aktuella dubbletter. Samma kriterium gällde ifall det fanns två eller 

flera identiska inaktuella recept.  

 

 

Dataregistrering 

Dataregistreringen av det insamlade materialet gjordes i Excel i en databas utformad av 

Ekedahl et al. 2012. Den registrerade informationen inkluderade: 

 

• Apotekets namn och ort 

• Löpnummer, patientnummer, informerat samtycke och intervjudatum  

• Patientens kön, ålder, födelseår, åldersgrupp, födelseland, utbildningsnivå samt om 

annat andra språk talades i hemmet.   

• I fall patienten använde läkemedelslistan, receptlistan, läkemedelsförteckningen, 

förpackningsetiketter, pappersrecept, e-legitimation, egen lista eller annat samt om de 

kände till och hur ofta de fått de fått ut läkemedelslistan, receptlistan, 

läkemedelsförteckningen eller använder e-tjänster.  

• Antal ordinationer i receptlistan samt registrerat läkemedelsnamn, aktiv substans, 3-

ställig ATC-kod, 7-ställig ATC-kod, styrka, beredningsform och dosering.  

• Vad kunden angav var aktuellt/inaktuella recept, aktuella/inaktuella receptdubbletter 

samt saknade recept.  

 

Ytterligare information som registrerades som inte fanns med i den ursprungliga 

databasen var e-legitimation, samt aktuella dubbletter och inaktuella receptdubbletter. 
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Studiens storlek 

I följande examensarbete var det sex studenter som inhämtade data och studiestorleken 

beräknades till totalt 150–200 stycken utförda intervjuer. Studiens storlek är baserad från 

tidigare liknande undersökningar där varje student beräknades genomföra 30–40 intervjuer i 

veckan.  

 

 

Primära utfallsmått 

Det primära utfallsmåttet var:  

1. Antal patienter som använde läkemedelslista, receptlista, läkemedelsförteckning, 

förpackningsetiketter, e-tjänster, pappersrecept eller egen lista som underlag för sin 

aktuella läkemedelsbehandling.  

2. Antal patienter som kände till läkemedelslista, receptlista, läkemedelsförteckning eller 

tillgängliga e-tjänster  

3. Antal patienter samt totala antal recept som hade avvikelser i receptlistan med 

avseende på inaktuella ordinationer, aktuella/inaktuella receptdubbletter eller saknade 

ordinationer enligt patient samt att jämföra avvikelserna med motsvarande databas för 

studie gjord 2012. 

 

 

RESULTAT 

Patienterna 

Totalt uppfyllde 281 patienter inklusionskriterierna och tillfrågades att delta i studien varav 

169 gav sitt samtycke. Därefter exkluderades 9 patienter på grund av för få läkemedel 

registrerat i receptdepån, 2 patienter visade sig vara ombud och 1 patient saknades 

samtyckesblankett. Detta resulterade i att deltagarfrekvensen för studiens 2 första utfall blev 

167 patienter (60 %). Av dessa saknade 25 patienter utskriven receptlista och exkluderades 

före beräkning av studiens 3:e utfall vilket resulterade i en deltagarfrekvens på 142 patienter 

(Figur). Något fler kvinnor (56,3 %) än män deltog i studien. Deltagarfrekvensen på de olika 

apoteken hade en variation mellan 6–35 intervjuade patienter (tabell I). 
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Figur I. Flödesdiagram över inkluderade och exkluderade patienter i studien 
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50% 

 

Ej kvalificerad                      

*Saknade utskriven receptlista n=25 
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Tabell I. Antal intervjuade patienter per apotek i relation till patientens kön 

Apotek Kvinna Man Totalsumma 

Apotek Hjärtat Birsta Sundsvall 20 7 27 

Apotek Hjärtat Esplanaden Sundsvall 9 9 18 

Apotek Hjärtat Hornstull Stockholm 19 16 35 

Apotek Hjärtat Härnösand 4 2 6 

Apotek Hjärtat Sjukhuset Sundsvall 8 5 13 

Apotek Kronan Birsta Sundsvall 7 13 20 

Apotek Kronan Skönsberg Sundsvall 16 9 25 

Apoteket AB Fränsta 11 12 23 

Totalsumma 94 73 167 

 

Bland de intervjuade var 39 stycken (23%) mellan 45–65 år, cirka 65 patienter (39 %) var 

mellan 65–74 år och 44 stycken (26 %) var mellan 75–84 år.  Ett fåtal patienter var under 24 

år (1 %) eller över 85 år (5,5 %). De intervjuade patienterna var mellan 24–91 år med en 

medianålder på 69 år (tabell II). 

 
Tabell II. Åldersfördelning av de intervjuade patienterna fördelat på kön, antal och 

andel 

Åldersgrupp Kvinna Man Totalsumma Andel 

18–24 1 0 1 1% 

25–44 6 3 9 5.5% 

45–64 24 15 39 23% 

65–74 38 27 65 39% 

75–84 21 23 44 26% 

85+ 4 5 9 5.5% 

Totalsumma 94 73 167 100% 

 

Patienternas underlag för läkemedelsbehandling 

Totalt antal patienter som kände till receptlistan var 164 stycken (98 %) och 92 patienter (55 

%) uppgav att de använde den som underlag för sin läkemedelsbehandling (tabell III). Cirka 

95 patienter (57 %) kände till läkemedelslistan och 21 stycken (13 %) använde den som 

underlag. Antal patienter som kände till läkemedelsförteckning var 16 % och 2 % av 

patienterna använde den som underlag. Cirka 39 % angav att de använde 

förpackningsetiketterna som underlag. Omkring 8 % av patienterna använde e-legitimation för 

att gå in på e-tjänster för att kontrollera sin läkemedelsbehandling och totalt 5 % uppgav att de 

använde egna läkemedelslistor. Ingen av deltagarna använde pappersrecept som underlag. 

Antal personer som använde dosett som hjälpmedel var 88 stycken (53 %). 
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Tabell III. Typ av underlag intervjuade kunder använder för sin 

läkemedelsbehandling fördelat på kön, antal och andel 

Underlag för läkemedelsbehandling  Kvinnor Män Totalsumma Andel 

Läkemedelslista 11 10 21 13% 

Mina sparade recept 48 44 92 55% 

E-leg mina sparade recept 9 4 13 8% 

Läkemedelsförteckningen 2 1 3 2% 

Egen lista 8 0 8 5% 

Pappersrecept 0 0 0 0% 

Förpackningarna 39 26 65 39% 

Totalt antal intervjuade kunder 94 73 167   

 

Avvikelserna mellan receptlistan och vad kunden uppgav var inaktuella recept, 

inaktuella/aktuella dubbletter eller saknade recept varierade mellan apoteken (tabell IV). 

Störst variation kunde ses för andelen patienter med inaktuella recept (16,7–84,6 %). Minst 

variation kunde ses för andelen patienter med inaktuella dubbletter (3,7–38,5 %). Andelen 

patienter med avvikelser varierade mellan 65,2–100 %. Variationen mellan apoteken 

minskade vid beräkning av totala antal recept. Variationen var störst mellan inaktuella recept 

(1,9–21,0 %) och minst för inaktuella dubbletter (0,4–5,3 %). Totalt antal avvikelser varierade 

mellan 16,0–37,9 %.   

 

Det sammanlagda resultatet för avvikelserna visade att 74 patienter (52,1 %) hade aktiva 

dubbletter, 65 stycken (45,8%) hade inaktuella recept och 57 stycken (40,1%) saknade recept. 

Totalt antal patienter med avvikelser var 119 stycken (83,8 %). Av de 1291 registrerade 

recepten var 159 stycken (12,3%) aktiva dubbletter, 131 stycken (10,1 %) inaktuella recept. 

Totalt antal saknade recept var 85 (8,1%), beräknat på1051 recept. Totalt antal recept med 

avvikelser var 410 stycken (29,8%), beräknat på 1376 recept.  
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Tabell IV. Avvikelser mellan receptlistan (RR) och vad patienten angav var aktuella/inaktuella recept, aktuella/inaktuella dubbletter samt saknade recept fördelat per apotek.  

Apotek 
Hj. Birsta     S-

vall (%) 

Hj.                 

H-sand (%) 

Kronan Birsta           

S-vall (%) 

Apoteket AB               

Fränsta (%) 

Hj. Sjukhuset   

S-Vall (%) 

Hj Esplanaden    

S-vall (%) 

Hj. Hornstull 

Sthlm (%) 
Totalt (%) 

Totalt antal patienter 27 6 20 23 13 18 35 142 

Patienter med inaktuella recept i RR 12 (44,4) 1 (16,7) 6 (30,0) 7 (30,4) 11 (84,6) 11 (61,1) 17 (48,6) 65 (45,8) 

Patienter med dubbletter (inaktuella) 1(3,70) 1 (16,7) 4 (20,0) 1 (4,3) 5 (38,5) 3 (16,7) 12 (34,3) 27 (19,0) 

Patienter med dubbletter (aktuella) 9 (33,3) 3 (50,0) 8 (40,0) 8 (35,0) 7 (53,8) 11 (61,1) 28 (80,0) 74 (52,1) 

Patienter med saknade recept 11 (40,7 1 (16,7) 10 (50,0) 5 (21,7) 7 (53,8) 8 (44,4) 5 (14,3) 57 (40,1) 

Totalt antal patienter med 

avvikelser 19 (70,4) 5 (83,3) 17 (85,0) 15 (65,2) 13 (100) 18 (100) 32 (91,4) 119 (83,8) 

                  

Totalt antal recept i RR  249 53 173 180 134 198 304 1291 

Tot. inaktuella recept registrerat i RR  19 (7,6) 1 (1,9) 12 (6,9) 10 (5,6) 28 (21,0) 33 (16,7) 28 (9,2) 131 (10,1) 

Tot. antal dubbletter (inaktuella) 1 (0,4) 1 (1,9) 4 (2,3) 1 (0,6) 5 (3,7) 7 (3,54) 16 (5,3) 35 (2,7) 

Tot. antal dubbletter (aktuella) 26 (10,4) 7 (13,2) 27 (15,6) 12 (6,7) 8 (6,0) 25 (12,6) 54 (17,8) 159 (12,3) 

Tot. antal saknade recept* 15/218 (6,88) 4/48 (8,33) 20/150 (13,3) 7/164 (4,3) 14/107 (13,1) 16/149 (10,7) 9/215 (4,2) 85/1051 (8,1) 

Tot. avvikelser** 61/264 (23,1) 13/57 (22,8) 63/193 (32,6) 30/187 (16,0) 55/151 (36,4) 81/214 (37,9) 107/313 (34,2) 410/1376 (29,8) 

* Beräknat enligt följande: (tot. antal saknade recept) / (tot. antal recept - tot.antal inaktuella recept - tot.antal inaktuella dubbletter - tot antal aktuella dubbletter + tot antal saknade recept) 

**Beräknat enligt följande: (inaktuella recept + inaktuella dubbletter + aktuella dubbletter + saknade) / (totalt antal recept + saknade recept) 
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Jämförelse mellan aktuell studie med Ekedahl et al. databas 2012 

Avvikelserna mellan receptlistan och vad kunden uppgav var inaktuella recept, 

inaktuella/aktuella dubbletter eller saknade recept i Ekedahl et al. 2012 är beräknad utifrån en 

databas innehållande 780 intervjuade patienter (tabell IV).  Delatagarfrekvensen mellan 

apoteken varierade från 34–105 patienter. Medianåldern var 71 år och medianen för 

läkemedelsordinationer var 8 per patient. Avvikelserna i den aktuella studien (2018) 

beräknades på 142 intervjuade patienter där medianåldern var 71 år och medianen för 

läkemedelsordinationer var 7 stycken per patient. 

 

 
Tabell V. Resultat av aktuell studie för avvikelser mellan receptlistan och vad patienten angav var 

inaktuella recept, aktuella dubbletter samt saknade recept i relation till Ekedahl et. al databas 2012   

  Databas 2012 Aktuell studie   

Totalt antal patienter 780 142   

Patienter med inaktuella recept i RR 399 (51,2) 72* (50,7)   

Patienter med dubbletter (aktuella) 327 (41,9) 74 (52,1)   

Patienter med saknade recept 208 (35,9) 57   

        

Tot. antal patienter med avvikelser 610 (78,2) 119 (83,8)   

        

Totalt antal recept i RR 7417 1291   

Totalt antal inaktuella recept   890 (12,0) 166 (12,9)   

Totalt antal dubbletter 820 (11,1) 159 (12,)   

Totalt antal saknade aktuella recept** 372/6079 (6,11) 85/1051 (8,1)   

Totalt antal avvikelser *** 2082/7789 (26,7) 410/1376 (29,8)   

*Korrigerad för att jämförelse skulle vara möjlig. Patienter med inaktuella recept + inaktuella dubbletter 

** Beräknat enligt följande: (tot. antal saknade recept) / (tot. antal recept - tot.antal inaktuella recept - tot antal 

aktuella dubbletter + tot antal saknade recept) 

***Beräknat enligt följande: (inaktuella recept + aktuella dubbletter + saknade) / (totalt antal recept + saknade 

recept) 

 

 

Resultatet av jämförelsen mellan studierna visar att störst variation kan ses för andelen 

patienter med aktiva dubbletter (databas 41,9 %- aktuell studie 52,1 %). Minst variation 

kunde ses för andelen patienter med inaktuella recept (51,2% – 50,7 %) Andelen patienter 

med avvikelser varierade mellan 78,2 % – 83,8 %. Variationen mellan studierna minskade vid 

beräkning av totala antal recept. Variationen var störst mellan saknade recept (6,11 % – 8,1 

%) och minst för inaktuella recept (12,0 % –12,9 %). Totalt antal avvikelser varierade mellan 

26,7–29,8%.  
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Studiens resultat visade att nästan alla patienter (98 %) kände till receptlistan och att mer än 

varannan patient använde den som underlag för sin läkemedelsbehandling. Fyra av tio 

patienter använde förpackningsetiketterna. Drygt sex av tio patienter kände till 

läkemedelslistan men endast var åttonde patient använder den som underlag. Var sjätte patient 

kände till läkemedelsförteckningen men endast ett fåtal använde den som 

informationsunderlag. Fler patienter använder e-tjänster samt egen lista för kontroll av sin 

läkemedelsbehandling jämfört med läkemedelsförteckningen.  

 

Vilka underlag med avseende på receptlistan, läkemedelsförteckningen, eller läkemedelslistan 

som kunden använder för sin behandling samt vetskapen om dessa har undersökts tidigare där 

liknande resultat framkom (32). Aktuell studie visade att något fler patienter använder 

läkemedelslistan samt att färre använder receptlistan jämfört med tidigare studie. Huruvida 

det föreligger en förändring eller ej krävs ytterligare studier för att säkerställa. 

 

Apoteken expedierar vanligtvis läkemedel för högst tre månaders förbrukning i enlighet med 

läkemedelsförmånen. Står patienten på kontinuerlig läkemedelsbehandling innebär det att 

patienten besöker apoteket minst 4 gånger per år och kan då få receptlistan utskriven. Detta 

skulle kunna vara en förklaring till att nästan alla av de intervjuade patienterna kände till 

receptlistan. Tillgänglighet samt bristande kunskap om listans begränsningar skulle kunna 

förklara varför den så frekvent används som underlag. En förutsättning för en optimal 

läkemedelsbehandling är en korrekt och uppdaterad läkemedelslista (34). Att endast var 

åttonde patient använder läkemedelslistan som underlag för sin läkemedelsbehandling skulle 

kunna öka risken för felmedicinering. En bidragande orsak till att så få patienter kände till 

läkemedelslistan samt använder den som underlag skulle kunna vara att den inte är lika 

lättillgänglig som receptlistan samt att informationen om dess betydelse är bristfällig.   

 

Aktuell studie visade att det näst vanligaste underlaget patienten använde sig av var 

förpackningsetiketterna vilket styrks av tidigare studier (35). Etiketterna innehåller bland 

annat information om hur läkemedlet är tänkt att användas, dosering och om generiskt utbyte 

har skett och kan fungera som ett komplement till den information patienten får på apoteket 

(29). Dock blir förpackningsetiketterna som kunden har i hemmet inaktuella så fort 

ordinationen ändras vilket kan öka risken för felmedicinering. Risken kan öka ytterligare ifall 

förpackningsetiketterna är det enda informationsunderlaget kunden använder.  

 

Avvikelserna mellan receptlistan och vad patienten uppgav var inaktuella recept, 

inaktuella/aktuella dubbletter eller saknade recept i receptlistan vilket varierade mellan 

apoteken. Det sammanställda resultatet visade att ungefär 8 av10 patienter hade en eller flera 

avvikelser i receptlistan. Varannan patient hade aktiva dubbletter och var den vanligaste 

avvikelsen bland patienterna. Tre av tio patienter hade inaktuella recept vilket var den minst 

frekventa avvikelsen. Var tredje recept i receptdepån hade någon form av avvikelse. Liknande 

studier som gjorts tidigare visar att mellan 8–9 av 10 patienter har någon typ av avvikelser i 

receptlistan (29, 36). 

 

I jämförelsen av avvikelser i den aktuella studien med databasen från Ekedahl et al. 2012 

visade att ungefär 8 av 10 patienter hade en eller flera avvikelser i receptlistan (33). Ingen 

större variation kunde ses mellan studierna med avseende på totala avvikelser av recepten i 
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receptdepån. Något fler patienter med aktuella dubbletter kunde ses i den aktuella studien 

jämfört med databasen från 2012. Övergripande tyder jämförelsen på att ingen större 

förändring har skett mellan åren 2012 och 2018 med avseende på avvikelser mellan 

receptlistan och vad kunden uppger är inaktuella recept, aktuella dubbletter eller saknade 

recept i receptlistan. Dock krävs ytterligare studier för att bekräfta detta. 

 

Att det krävs flera underlag för att hålla reda på sin läkemedelsbehandling samt att det 

förekommer frekventa avvikelser inte bara i receptlistan utan även i läkemedelslistorna har 

uppmärksammats nyligen. För att patienten, vård- och apotekspersonal ska få en korrekt och 

gemensam bild över patientens läkemedelsbehandling har regeringen lämnat ett lagförslag på 

en nationell läkemedelslista (37). Den nationella läkemedelslistan kommer att ersätta 

läkemedelsförteckningen och receptlistan vilket kommer att göra att förskrivare och 

apotekspersonal kommer att kunna se alla ordinationer patient har. Förhoppningen med listan 

är att fel i patienternas läkemedelsbehandling ska minska.  Trots en korrekt läkemedelslista 

kan läkemedelsrelaterade problem kvarstå såsom biverkningar eller bristande följsamhet (38). 

Avvikelser som saknade recept eller fel förskrivningar kan fortfarande förekomma. Dessa 

problem kommer fortfarande finns kvar trots en nationell läkemedelslista. Däremot kan den 

bidra till att minska risken till att fel uppstår som interaktioner och dubbelmedicinering vid 

patientens läkemedelsbehandling. 

 

 

Metoddiskussion 

Fördelen med strukturerade intervjuer, som studien använde sig av, är att den som intervjuar 

kan stötta och förklara eventuella oklarheter för den som intervjuas och på så sätt minska 

missförstånd (39). 

 

Apoteken var inte slumpmässigt utvalda. Av praktiska skäl valdes att intervjuerna skulle 

utföras på studenternas hemort. Detta medförde att alla apotek utom ett var begränsat till 

Västernorrland. Resultatet kan därför inte med säkerhet representera hur det ser ut i övriga 

landet. De senaste två åren har landstinget i Västernorrland haft kampanj på vårstädning av 

receptlistorna där både apotekspersonal och läkare uppmanats att rensa bort gamla 

ordinationer samt inaktuella recept i samråd med kunden. Huruvida denna kampanj har 

påverkat resultatet är svårt att avgöra men kan inte uteslutas. Vid intervjuerna visades 

patienterna färdigtryckta exempel på läkemedelslistan. Dessa kan ha olika utseende beroende 

på vilket journalsystem de skrivits ut från vilket skulle kunna bidragit till att vissa patienter 

inte kände igen den. Andra faktorer som skulle kunna ha påverkat resultatet är att patienten 

kom ihåg fel, så kallad recall bias (40). 

 

 

Förslag till vidare forskning 

I en rapport av Sveriges kommuner och landsting 2016 beskrivs vilka olika 

förbättringsarbeten som gjorts för att minska läkemedelsrelaterade problem (6). I rapporten 

noteras att andelen patienter som får läkemedelslistan utskriven har ökat. Vid 

litteraturundersökning till den aktuella studien hittades inga artiklar som undersökt hur ofta 

läkemedelslistan skrivs ut av läkaren. Vidare studier skulle kunna genomföras för att 

undersöka hur ofta läkaren erbjuder alternativ, samt hur ofta patienten frågar om utskrift av 

läkemedelslistan.  



20 

 

SLUTSATS 

De slutsatser som kan göras är att de flesta patienterna i studien kände till och använde 

receptlistan som underlag för sin läkemedelsbehandling. Drygt sex av tio patienter kände till 

läkemedelslistan men endast var åttonde patient använder den som underlag. Var sjätte patient 

kände till läkemedelsförteckningen men endast ett fåtal använde den som underlag. Ungefär 8 

av10 patienter hade en eller flera avvikelser i receptlistan. Övergripande tyder jämförelsen av 

avvikelser i den aktuella studien med databasen från Ekedahl et al. 2012 på att ingen större 

förändring har skett mellan åren 2012 och 2018 med avseende på avvikelser mellan 

receptlistan och vad kunden uppger är inaktuella recept, aktuella dubbletter eller saknade 

recept i receptlistan. Dock krävs ytterligare studier för att bekräfta detta.  

Studien visar dels att en stor andel patienter inte känner till nödvändiga informationsunderlag 

som behövs för en säker läkemedelsbehandling, samt att receptlistan ofta innehåller 

avvikelser, något som kan öka risken för felmedicinering.  
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BILAGA 1 

 

2018-01-24/ae 
  

Frågeformulär till kundintervju - Patientens underlag för medicineringen 

  

Datum……………….    Apoteket ....................         Patient …………….. 

  

1. Samtycke till att bli intervjuad         Ja              Nej  

  

 

2. (alltid) Är det medicin åt Dig själv Du har hämtat ut? 

 Ja    (gå vidare till fråga 4)             Nej    (gå till fråga 3) 

  

 

3. Om nej  – vilken är Din relation till patienten/den som läkemedlet är ordinerat till? 

 

…………………………………………………………………………………………. 

(Intervjun är i så fall slut här!) 

  

 

4. Har Du dina recept sparade elektroniskt på apoteket?  

Ansluten till RR                                    Nej              Ja  

  

 

5. Hur många läkemedel är Du ordinerad på recept att använda? ……………………. 

(Om det är 1-4 är intervjun slut här - om det eller 5 eller fler - fortsätt med fråga 5) 

  

  

6. Är det några problem att hålla reda på vilka läkemedel som Du har ordinerats på recept? 

Nej              Ja   

(om ja vilket/vilka problem?)  .......................................................................... 

  

  

7. Hur håller Du reda på vilka receptordinerade läkemedel som Du skall ta?  

(flera alternativ kan vara aktuella) 

  

 Läkemedelslista (från patientjournalen)                                                                 

  

 Listan "Mina sparade recept på apoteket"/Mina mediciner                                  

 

 Genom personlig inloggning (e-legitimation) på internet. (t.ex. Mina Vårdkontakter) 

 

 Läkemedelsförteckningen (det som expedierats mot recept senaste 15 månaderna) 

  

 Skrivit egen lista                                                                                                    
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 Recepten (gula 

recept)                                                                                                                

  

 De expedierade förpackningarna (med apoteksetiketter)                                      

  

Annat (vad?)……………………………………………………………………………………. 

  

  

8. Känner Du till (visa resp lista) 

  

a/ Läkemedelslistan?                            Nej              Ja                

  

- om ja - (Hur ofta har Du fått den aktuella Läkemedelslistan) ……………………… 

  

  

b/ "Mina sparade recept på apoteket"?         Nej             Ja                

  

Om ja - Hur ofta har Du fått Mina sparade recept på apoteket utskriven? …………… 

  

c/ Mina sparade recept genom personlig inloggning (e-legitimation) på internet? 

 (t.ex. Mina Vårdkontakter) 

                                                                         Nej             Ja      

Om ja -Hur ofta använder du denna tjänst? …………….. 

 

d/ Läkemedelsförteckningen (läkemedelsuttagen senaste 15 månaderna)           

                                                                         Nej            Ja     

Om ja -Hur ofta har Du fått Läkemedelsförteckningen utskriven? …………… 

  

  

 

9. För de som har sina recept sparade i Receptregistret - 

  

- Vilka läkemedel är dina aktuella gällande ordinationer (kryssa för på utskriften ”Mina 

sparade recept”) 

  

- Är det några av de läkemedel som Du är ordinerad på recept som inte finns med på listan? 

(skriv till det som eventuellt inte finns på listan) 

  

  

10. Vilket år är Du född?    ………                         Kön:    Kvinna              

 Man  

                    

11. Vilken är Din högsta utbildningsnivå? 

  

- ingen skolgång        

  

- folkskola/ grundskola                         

  

- gymnasium                                                
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- Universitet/högskola                             

  

  

12. Vilket språk talar ni i hemmet?   ………………………………. 

  

 

13. Om annat språk än svenska - vilket är Ditt andra språk?………………………………. 

  

  

14. I vilket land är Du född?                ………………………………. 

  

  

15. Är det något Du undrar över/vill fråga om? (skriv på baksidan) 
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BILAGA 2 

 

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 
 

 


