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Sammanfattning

Bakgrund: Restnoteringar är ett växande problem som kan medföra stora konsekvenser
för patientens hälsa och även ha ekonomiska aspekter. Varje år expedieras ungefär 85
miljoner recept på Sveriges 1 400 apotek.  Av dessa expedierades cirka 2,5 miljoner
förskrivningar av läkemedlet Levaxin av olika styrkor till 457 000 personer år 2017. 

I början av 2018 hade tillverkaren problem att tillhandahålla Levaxin och detta gjorde
att Läkemedelsverket uppdaterade föreskriften i HSLF-FS 2016:34 kapitel 8 paragraf 9
under restsituationen av läkemedlet. Uppdateringen gäller farmaceutens rätt att ändra i
recept utan föregående kontakt med förskrivaren för att underlätta farmaceutens arbete
genom att anpassa tillgängliga styrkor till den ordinerade dosen. 
Farmaceutisk omsorg innebär att vid varje kundmöte tillhandahålla en säker och effektiv
läkemedelsanvändning och kunna avgöra i vilket läge förskrivarkontakten behövs. 

Förordningen i HSLF-FS 2016:34, Läkemedelverkets föreskrifter om förordnande och
utlämnande av läkemedel och teknisk sprit, kapitel 8 paragraf 9 ges farmacueter rätt att
”Om godkänt läkemedel förskrivits i en mängd eller dosering som inte stämmer överens
med  befintlig  förpackningsstorlek,  får  annan  förpackningen  lämnas  ut  som  nära
överensstämmer med den förpackning som förskrivits. I övriga fall ska förskrivarens
samtycke inhämtas.”

Regelverket  ovan möjliggör  flexibilitet  och tidsbesparing i  apoteketsarbetet  både för
individen och sjukvården. 

Metod:  Två  enkätundersökningar  genomfördes  under  en  tvåveckorsperiod.
Enkätundersökningarna vände sig till apotekskunder och farmaceuter för att undersöka
uppfattningen hos expedierande farmacuet på öppenvårdsapotek och receptkunder om
tillämpningen av regelverket för att medge anpassning av expedierad styrka och mängd
av det ordinerade läkemedlet utan föregående förskrivarkontakt.  

Resultat: 14 av 22 kundrespondenter fick sin ordinerade styrkan av Levaxin, medan 8
av dem inte fick men löstes på annat sätt. 20 av 24 tillfrågade farmacueter kände till
förordningen ovan medan fyra av dem inte gjorde det. 

Konklusion: Majoriteten av medverkande farmaceuter känner till regelverket, och har
gjort  receptändringar  enligt  HSLF-FS  2016:34  kapitel  8  paragraf  9  i  sin
yrkeslegitimation. 
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Abstract

In  legislation  issued  by  the  Medical  Product  Agency  (MPA),  found  in  HSLF-FS
2016:34 chapter 8 §9, pharmacist are given, in some circumstances, the right to make
changes in prescriptions. Via information from MPA, pharmacist has been encouraged
to adjust available strengths of tablet Levaxin®, to the prescribed dose, due to shortage,
in  the  beginning  of  2018,  from  the  manufacture.  Pharmacists  have  prior  not  been
allowed to do this changes, without contacting the prescribers. 

Approximately  85  million  prescriptions  are  dispensed  from  1,400  pharmacies  in
Sweden. Out of these, approximately 2.5 million prescriptions are of the drug Levaxin®

in  different strengths. 457,000 people were prescribed Levaxin® in  2017.

A study were conducted over a two-week period there customers and pharmacists in an
outpatient pharmacy were asked to participate, in order to evaluate the cons and proms
of the legislation.  More precisely, the perception of pharmacists and customers were
evaluated towards the application of the regulations that allows the adaptation of the
dispensed strength and amount of the prescribed drug without a prior prescriber contact.

The survey included a total of 22 customers. Out of them 14 were dispensed the tablet
strength of Levaxin® noted in the prescription.  In eight customers the pharmacist had to
intervene. 

13 respondents answered the question “are you satisfied with the way the pharmacist
handled the current out of stock situation”. 8 out of them were pleased.

15 respondents answered the question  “would you in a future favor that the pharmacist
without prior contact with the prescriber adjusted the tablet strength and quantity”. 10
out of them were positive to that.

In the pharmacist survey, 20 out of 24 were knowledgeable about the Pharmaceutical
Regulation. All pharmacists had dispensed Levaxin®  or had given service to customers
who had presented a prescription for Levaxin®  during out of stock period. 15 out of 24
pharmacist stated that they had changed the strength of the drug without prior contact
with the prescriber. 19 pharmacists out of 24 were contented with  that they could adjust
dosage to the prescribed dose without contact with the prescriber. 

Prescribers has a responsibility for giving the patient a diagnose and prescribe a proper
treatment, often a drug. Pharmacists have an important role in identifying and resolving
prescription errors, and contact the prescriber if required. 

Drug shortages is a growing problem today and affects many countries. This is due to
that pharmaceutical companies cannot deliver their products to whole sale dealers and
later be available in pharmacies. This cause major problems for pharmacies and might
jeopardize the patient´s health. Replacing an existing therapy with alternative therapies
is time consuming, and nor always beneficial for the patient. 
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The conclusion in this study was that the majority of participating pharmacists were
knowledgeable about the new regulation found in HSLF-FS 2016:34 Chapter 8 § 9.
Both customers and pharmacists were pleased with the new ability given to pharmacist
to adjusting the tablet strength of Levaxin® to the prescribed dose, during the period
then the manufacture wasn´t able to supply the pharmacies with all strengths.  
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Förkortningar

FASS = Farmaceutiska Specialiteter i Sverige

HSLF-FS  =  Hälso-  och  sjukvård,  socialtjänst,  läkemedel  och  folkhälsa
författningssamlingen

MPA = Medical Product Agency 

KOL = Kroniskt obstruktiv sjukdom

WHO = Världshälsoorganisationen

EU= Europeiska Unionen

GPP = Good Pharmacy Practice

CGB-MEB = College ter Beoordeling van Geneesmiddelen-Medicine Evaluation Board

TLV = Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket
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1. Inledning

Sveriges tredje mest förskrivna läkemedel Levaxin restnoterades under en längre period
i början av 2018. Det gällde bland annat styrkorna 50, 75, 100 och 125 mikrogram, och
detta innebar problem för många personer när tillverkaren inte kunde tillhandahålla de
styrkor som efterfrågades.  Frågeställningen är hur Sveriges apotek hanterar en sådan
restsituation för att bemöta efterfrågan och hjälpa sina apotekskunder. 

Läkemedlet Levaxin används mot olika sköldkörtelrubbningar, bland annat hypotyreos
där sköldkörteln producerar för lite av tyreoideastimulerande hormoner (TSH). TSH är
nödvändigt för kroppens ämnesomsättning (1). TSH-värde mäts för att ställa in rätt dos
av Levaxin och värdet är mycket individuellt.  Enligt FASS är Levaxintabletter delbara
förutom styrkan 25 mikrogram. Tabletterna kan delas i lika stora delar (2).

Av Socialstyrelsens  läkemedelsstatisk  från  2017 (se  nedan  tabell)  framgår  att  drygt
450  000  personer  i  Sverige  får  Levaxin  förskrivet  och  att  apoteken  expedierar  2,5
miljoner recept av preparatet per år (3). 

Tabell II: Läkemedelstatistik från Socialstyrelsen statistikdatabas 2018-06-03

År Läkemedel Kön Ålder Antal 
patienter

Antal recept

2017 Levotyroxinnatrium Både könen 0-85+ 456 949 2 527 022

2017 Liotyroninnatrium Både könen 0-85+     9 401      28 027

2017 Kombination av 
Levotyrosinnatrium 
och 
Liotyroninnatrium

Både könen 0-85+        965        3 807

HSLF-FS  2016:34  Läkemedelsverkets  föreskrifter  om  förordnande  och
utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; kapitel 8 och paragraf 9

Nedan utgör lagtexten från HSLF-FS 2016:34 kapitel 8 § 9.

9 § Farmaceut får göra ändring i recept utan förskrivarens samtycke i nedan angivna
fall.  Ändringen  får  dock  inte  medföra  att  verkan  av  läkemedlet  blir  annan än den
avsedda.
1. ändring som är föranledd av tekniska skäl
2.  om  godkänt  läkemedel  förskrivits  i  en  mängd  eller  dosering  som  inte  stämmer
överens  med  befintlig  förpackningsstorlek,  får  annan  förpackning  lämnas  ut  nära
överensstämmer med den förpackning som förskrivit.  I  övriga fall  ska förskrivarens
samtycke inhämtas (4).
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Föreskriften ovan ger farmaceuterna rätt att göra ändringar i ett recept utan föregående
förskrivarkontakt, dock finns inget skrivet om att ändra styrkan i ett recept. 

Ändringar i ett recept får inte medföra att effekten blir annan än den avsedda och detta
skall tydligt  dokumenteras. Tekniska skäl innebär att till  exempel en farmaceut skall
tillsätta  konserveringsmedel  till  en extemporeberedning,  om det anges i  farmakopén.
När kunden till exempel har svårt med tryckförpackning kan burkförpackning lämnas
ut,  och  för  bättre  följsamhet  av  läkemedelsanvändningen  kan  ibland
kalenderförpackningar  vara  aktuellt.  Refillförpackningar  av  vissa  läkemedel,
exempelvis vid astma och kroniskt obstruktiv sjukdom (KOL), som saknar inhalator
eller pump för administrering kan anses vara tekniskt skäl och vice versa (4).  

För  att  hantera  den  akuta  situation  som  uppstod  när  tillverkaren  inte  kunde
tillhandahålla  Levaxintabletter,  skickade  Läkemedelsverket  ut  en  information  till
apoteken  med  en  rekommendation  att  apoteken  fick  av  befintliga  tablettstyrkor
expediera de förpackningar som fanns i lager. Doseringen skulle överensstämma med
ordinerad  dos  och  detta  gällde  endast  för  läkemedlet  Levaxin  och  inte  för  andra
läkemedel.

1.1 Information till apotek från Läkemedelsverket om fortsatt 
restsituation av Levaxin den 19 januari 2018.

Nedan är den text som återfinns i det meddelande som skickades ut till apoteken från
Läkemedelsverket. 

 ” En farmaceut har möjlighet att göra en ändring av recept, efter bedömning att
byte  till  annan styrka av Levaxin kan ske utan kontakt  med förskrivare.  Vid
tveksamhet  ska  förskrivaren  alltid  kontaktas.  Se  även  8  kap  9  §.
Läkemedelsverket  föreskrifter  (HSLF-FS  2016:34)  om  förordnande  och
utlämnande av läkemedel och teknisk sprit” samt vägledning till föreskrifterna.
”

 ” Om situationen inte går att  lösa enligt ovan, ska förskrivare kontaktas för
eventuellt nytt recept på läkemedlet Euthyrox, om det inte på något annat sätt
går att  säkerställa  att  patienten inte  blir  utan sitt  läkemedel.  Det finns även
möjlighet för förskrivaren att ansöka om licens för läkemedel godkänt i annat
land.  Se  länk  till  Läkemedelsverket  information  om  licens  under  relaterad
information till höger.” (5)

Enligt instruktionen ovan från Läkemedelsverket gavs farmaceuter möjlighet att ändra
styrkan av ordinerade Levaxintabletter till de tillgängliga styrkorna under den pågående
restsituationen. Samtidigt hänvisade Läkemedelsverket direktivet till HSLF-FS 2016:34
kapitel 8 paragraf 9 om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Det
kan synas lite märkligt med tanke på hur den författningen är skriven. Man talar inte här
om  möjlighet  att  ändra  tablettstyrkor  men  meddelandet  från  LMV  möjliggjorde
smidigare  receptexpedition  och gav tidsbesparingar  för både patient,  förskrivare  och
apotekspersonal. 
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1.2 Restnotering

Läkemedelsverkets definition av restnotering är följande; ”kritisk restsituation innebär
hälsorisk  för  patienter  om  tillgången  till  läkemedlet  inte  säkras,  unik  restsituation
innebär  restnoterat  läkemedel  som  inte  tillhör  någon  utbytesgrupp  och  bara  kan
ersättas  av  annat  läkemedel  efter  apotekets  kontakt  med  förskrivaren  samt
försäljningsuppehåll  menas  när  försäljning  av  läkemedel  upphör  tillfälligt  eller
permanent” (6).        

Enligt ovan definition kan restsituationen av Levaxin klassas som ”unik restsituation”
där farmaceut skall kontakta förskrivaren. 

Restsituationer är ett vanligt förekommande problem på svenska apotek under kortare
eller längre perioder. Det beror på att tillverkarna inte kan leverera sina produkter till
sina  distributören,  som i  sin  tur  inte  kan  leverera  till  apoteken.  Detta  kan  leda  till
utebliven medicin och sämre kvalitet  i  patientvården, vilket innebär en ökad risk för
patientsäkerheten.  Individen  riskerar  då  att  bli  drabbad  av  felmedicineringar  och
sjukdomsprogression  på  grund  av  ändrade  doser  eller  förpackningar.  Försenade
behandlingar kan vara livshotande.

Konsekvenserna av leveransproblem kan bli högre kostnader för individen, sjukvården
och samhället. Restnoterade läkemedel ersätts ofta av dyrare alternativa läkemedelsval
och orsakar mer administration (7,8). I USA beräknades en årskostnad på 216 miljoner
dollar  för  hantering  av  restnotering  av  läkemedel.  95  procent  av  apotekarna  i
Storbritannien  lägger  ner  mellan  1-2  timmar  per  vecka  för  att  hantera  de  problem
restnoterade läkemedel skapar (9). 

Den här typen av problem har ökat under de senaste tio åren även i andra länder. Enligt
Världshälsoorganisationen (WHO) är läkemedelsbrist en komplex global utmaning som
påverkar mer än 20 länder i världen. Detta kan utgöra ett hot mot folkhälsan (9). De
vanligaste orsakerna är tillverkningsproblem, leverans- och distributionsproblem samt
olika ekonomiska skäl. Oförutsägbara skäl kan vara naturkatastrofer,  råvarukapacitet,
förpackningsbrist,  oväntad  efterfrågan,  epidemier  och  konkurrensfrågor. De
förutsägbara skälen kan vara produktionsavveckling, industrikonsolidering, begränsad
produktionskapacitet,  nya  konkurrenter,  nya  formuleringar  och  patenttiden  (9,10).
Parenterala nutritionslösningar, onkologiläkemedel, generiska läkemedel och läkemedel
som anses vara essentiella enligt WHO:s lista är oftast drabbade av läkemedelsbristen
(11). 

Enligt  en  rapport  från  Läkemedelsverket  år  2015  var  de  mest  inrapporterade
restnoteringarna antibakteriella medel för systemiskt bruk, medel vid ögonsjukdomar,
vacciner och medel vid hjärtsjukdomar (6).

Vid produktionsstörningar uppstår en bristsituation, vilket nödvändiggör att tillverkarna
måste prioritera vilka marknader som ska få läkemedel och vilka som ska bli utan. Hur
dessa prioriteringar sker kan påverkas av flera faktorer, där framtida marknadsandelar
kan  vara  en.  Andra  faktorer  kan  vara  storleken  på  respektive  marknad  och  hur
lättillgänglig den marknaden är.  
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1.3 Läkemedelsföretags rapporteringsskyldighet

Läkemedelsföretag i  Sverige har generellt  ett  ansvar att  rapportera restnoteringar  till
Läkemedelsverket senast två månader innan restnoteringen ska gälla och ange orsaken
därtill.  Detta  gäller  restnotering  som varar  minst  tre  veckor.  Om läkemedlet  anses
kritiskt ska detta anmälas även om restnoteringen förväntas bli kortare än tre veckor.
Anmälan görs elektroniskt (12).

1.4 Läkemedelsverkets ansvar

Läkemedelsverket är en statlig myndighet som arbetar för att främja den svenska folk-
och  djurhälsan  genom  att  via  regelverk  och  tillsynsverksamhet  tillse  att  det  finns
tillgång till  säkra läkemedel.  Information om restnoteringar från tillverkarna sker via
utskick  med  information  till  apoteken  och  allmänheten  via  deras  hemsida.  Vid  en
långvarig  restsituation  kan  läkemedelsföretag  söka  om  dispens  att  få  tillhandahålla
läkemedel med utländska förpackningar. 

Apoteken har möjlighet att söka en licens (försäljningstillstånd) hos Läkemedelsverket
via  KLAS på  e-Hälsomyndighetens  hemsida,  för  att  få  sälja  läkemedel  som inte  är
registrerat  i  Sverige.  KLAS  är  ett  system  för  licenshantering  för  förskrivaren  och
apoteken (12). 

1.5 Jämförelse med andra länder

Varje medlemsstat i Europeiska Unionen (EU) strävar efter att lösa problemet själva på
nationell  nivå.  Det  finns  likheter  mellan  vissa  länder,  exempelvis  Norge  och
Nederländerna,  där  läkemedelsföretagen  har  skyldighet  att  anmäla  restnoteringar  till
sina respektive myndigheter (Legemiddelverket och CGB-MEB) motsvarande svenska
Läkemedelsverket.  Respektive  myndighet  tar  fram  rekommendationer  för  hur
restsituationer ska hanteras (6). 
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1.6 Apotekens ansvar

Apoteken arbetar kontinuerligt med att försöka möta kundens behov och att lagerföra de
läkemedel som efterfrågas. Enligt Apoteksföreningens Branchrapport 2017 får ungefär
95 procent av de som besöker apotek direkt sina mediciner utan att besöka apoteket en
gång till  (13).  När  kundens läkemedel  inte  finns  på apoteket  bör  den expedierande
apotekspersonalen  ta  hänsyn  till  följande  enligt  Sveriges  Apoteksförening: ”Kan
kunden vänta till nästa leverans? Kan apotek skaffa läkemedel från annan distributör
eller hänvisa till annat apotek, kan apoteket beställa annat utbytbart läkemedel?, ska
förskrivaren kontaktas?” (14). 

God apotekssed i Sverige – Svensk GPP

”Good Pharmacy Practice är riktlinjer för apotekens kvalitetsarbete och överbryggar
oklarheter mellan regelverk och praktisk verklighet” (15). 

Svensk GPP trädde i kraft år 2011 efter att monopolet avskaffades för att säkerställa god
läkemedelsförsörjning  och  hög  patientsäkerhet  vid  varje  receptexpedition  (15).
Patientsäkerheten är en viktig parameter i kvalitetsarbetet inom både apoteksarbete och
övrig hälso- och sjukvård som präglas av hög kompetens, ändamålenslighet, säkerhet,
patientfokus,  jämlikhet,  effektivitet  och  tillgänglighet  (16).  En  farmaceut  har  en
yrkeslegitimation där den behörige utövar sitt yrke under eget ansvar och enligt särskilt
förordnande  samt  ingår  i  övrig  hälso-  och  sjukvårdspersonal  (17).  Ett  viktigt  och
grundläggande förhållningssätt som en farmaceut bör ha är farmaceutisk omsorg. Detta
innebär  att  farmaceuten  ska  ge  en  individanpassad  och  säker  rådgivning  för  bättre
läkemedelsanvändning  och  lägre  läkemedelsbiverkningar  för  att  förbättra  individens
hälsa och öka livskvalitet (18).

1.7 Syfte

Syftet  med  detta  examensarbetet  är  att  undersöka  uppfattning  hos  expedierande
farmaceut på öppenvårdsapotek samt receptkunder om tillämpningen av regelverket för
att  medge anpassning av expedierad  styrka  och mängd av  Levaxin  utan  föregående
förskrivarkontakt.
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2. Metod och material

I denna studie genomfördes två enkätundersökningar, en till apotekskunder och en till
farmaceuter. Varje enkät utgjordes av fyra respektive fem frågor med ja eller nej svar,
flersvarsalternativ  och öppet  kommentarsfält  samt  upplysning om att  deltagande var
frivilligt. 

2.1 Enkätundersökning  till apotekskunder

Enkäterna  delades ut  till  apotekskunder  på tre  olika apotek i  Västmanland under en
tvåveckorsperiod.  Innan  starten  fick  apotekspersonalen  en  skriftligt  information  om
undersökningen och instruktion om hur enkäterna skulle delas ut.

Inklusionskriterier: Kunder som hade recept på Levaxin oavsett styrkor och hämtade
ut läkemedlet under perioden. 

Exklusionskriterier:  Kunder som inte hade recept på läkemedlet Levaxin och övriga
läkemedel, samt de som inte ville medverka i undersökningen. 

Rekrytering: Deltagare rekryterades när apotekskunden hämtade ut sitt Levaxinrecept.
Expedierande  apotekspersonal  frågade  först  om  kunden  ville  medverka  i  en
enkätundersökning.  Därefter  fick  kunden  fylla  i  enkäten  i  samband  med
receptexpeditionen.

2.2 Enkätundersökning till farmaceuter:

Alla farmaceuter utom tre rekryterades genom att det skickades en förfrågan till deras
närmaste  chef  som  även  var  kontaktperson  för  de  inskickade  enkäterna.  Totalt  25
enkäter  skickades  ut  via  e-post.  Svaren  återsändades  elektroniskt  och  behandlades
konfidentiellt,  men  eftersom  e-postadress  användes  kunde  anonymitet  inte  riktigt
uppfyllas. En personlig påminnelse skickades till alla ambulerande farmaceuter.  

Inklusionskriterier: Farmaceuter som är anställda på någon apotekskedja. 

Exklusionskriterier: Apotekspersonalen som inte är farmaceuter och de som inte ville
delta i undersökningen.

Rekrytering:  15 enkäter  skickades  via  e-post  till  en kontaktperson till  ambulerande
farmaceuter som arbetar i hela landet. 3 enkäter distribuerades personligt i ett vårdnära
apotek  och  10  enkäter  skickades  via  e-post  till  en  kontaktperson.  Därefter  delades
enkäterna  ut  av  kontaktpersonen  till  de  10  farmaceuterna  som  arbetar  på
öppenvårdsapoteket och sedan skickade kontaktpersonen tillbaka svaren. 
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2.3 Databearbetning och analys

Några frågeställningar är öppna där svaren blir kvalitativa och den texten skrivs in i
Microsoft Excel. 
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3. RESULTAT

3.1 Resultat av kundenkätundersökningen

Enkäten besvarades av totalt  22 personer varav 17 kvinnor och 5 män från tre olika
apotek. En kund avböjde från att delta i enkätundersökningen.  

Har apoteket kunnat expediera den ordinerade styrkan av Levaxin trots det har 
varit slut hos tillverkaren?

14 av 22 svarande hade fått sin ordinerade styrka under undersökningens period, medan
8 av 22 svarande svarade nej. 

Hur löstes situationen?

De åtta respondenterna som inte fått sin ordinarie styrka på Levaxin expedierad fick
fortsätta till fråga 2 där de kunde beskriva hur situationen löstes:

-  två respondenter hade kvar av läkemedlet hemma
-  tre hade fått olika styrkor
-  två gick till annat apotek
-  en skulle återkomma.

Hur nöjd var du med lösningen? 

Totalt 13 av 22 besvarade denna fråga. 
-  8 var mycket nöjda med lösningen
-  3 var ganska nöjda
-  1 var varken nöjd eller misnöjd
-  1 var inte alls nöjd med lösningen

Ett  kommentarsfält  lämnades  öppet  för vidare kommentarer.  Dessa inlägg var bland
annat: ”har ej blivit drabbad”, ”inget påverkade mig”, ”fick vänta en vecka”. Fem fler
personer  svarade  på  fråga  3  än  fråga  1  med  Nej-svarsalternativet  som  hade  8
respondenter.
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Hur  skulle  Du  vilja  att  liknande  situationer  hanterades  om  de  uppkom  i
framtiden?

Totalt 15 av 22 besvarade denna fråga. 
- 10 tyckte att farmaceuten skulle kunna expediera annan styrka och mängd och 
  anpassa doseringen till  den ordinerade dosen utan föregående kontakt med  
   läkaren. 
-  2 deltagare svarade enbart efter kontakt med läkaren 
-  3  deltagare  valde  svarsalternativ  annat  sätt  och  skrev  i  kommentarsfältet  
”annat läkemedel med samma verkan” och ”att apoteken kan skicka läkemedel  
mellan sig”
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3.2 Resultat från farmaceutenkätundersökningen

Totalt 28 enkäter delades ut till farmaceuter. 24 av 28 deltog i undersökningen medan 4
enkäter föll bort och inte blev besvarade alls. 

Tabell I : Bakgrundsfakta

Antal  besvarade enkäter 24 av 28

Antal år som farmaceut                                 
≤ 5 5 
6-10 6 
11-20 6 
21-30 2 
31- 40 3 
ej angivet 2 

Känner du till det regelverket?

20 av 24 som medverkade kände till regelverket, medan fyra inte kände till det. 

Har du expedierat recept på Levaxin under restnoteringen?

Alla respondenter hade expedierat Levaxin eller haft apotekskunder som hade recept på
Levaxin under restnoteringen.

Blev kundens situation löst?

20 av 24 svarade att apoteket löste receptsituationen. 
- 3 farmaceuter valde Nej-alternativet där det uppgavs att kunden kontaktade  
   förskrivaren. 
- En respondent svarade på frågan med både ja och nej och angav som  
 kommentar ”både  Ja  och Nej,  berodde  det  på  kundens  behov,  tillgängliga
  styrkor på aktuellt apotek, datum till beräknad leverans.” 
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Hur löstes situation?

15  av  24  besvarade  att  apoteket  ändrade  styrkan  utan  förskrivarens  samtycke.  En
farmaceut löste genom att apoteket kontaktade förskrivaren. Fem farmaceuter uppgav
att kunden kontaktade förskrivaren, medan tre av dem angav att både apoteket ändrade
styrkan utan förskrivarens samtycke och kunden själv kontaktade förskrivaren.

Hur skulle du vilja att liknande situationer hanterades om de uppkom i 
framtiden?

19 av 24 farmaceuter som svarade valde a-alternativet där man skulle kunna expediera
annan  styrka  och  mängd  samt  anpassa  doseringen  till  den  ordinerade  dosen  utan
förskrivarkontakt. Två svarade b-alternativet där expeditionen enbart skulle  ske efter
förskrivarkontakt, medan tre valde c-alternativet. Se kommentarsfälten nedan.
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Kommentarer på fråga 4:

" Blev dubbelstyrka med halva doseringen."

” Beror på situationen. ”
” Samt anpassade doseringen till den nya styrkan,”

" det var många tillfällen detta hände. Ibland löste vi det med annan styrka oc t.ex. dos ½ tablett. Ibland 
kontaktade kunden läkaren. Ibland kunde vi expediera en burk på 250 st istället för 100 om kunden 
hade flera uttag på sitt recept".

” Jag har inte känt till denna regel förran nu men har expedierat på eget ansvar genom att ta ut 
recepthistoriken på berört/berörda recept och expedierat de styrkor som motsvarade kunds daglig dos 
på bästa möjliga sätt för att underlätta compliance. Jag tycker att det är bra att LV går ut med direktiv 
på vad vi får göra så att det underlättar allas jobb och kund blir nöjd och slippa avbryta en behandling 
pga restsituation.”

” Hur apotekare och receptarier har löst situationen skiljer sig nog rätt mycket åt mellan olika aktörer 
då detta är jätte enkelt i Pharmalogica som används av Kronans och Lloyds, men kräver en hel del 
kunskap och skicklighet i Apoteket Abs program REX då man där måste göra det i många steg, och inte 
heller kan göra det direkt i expeditionsbilden.”
” Dagligen kan det förekomma många kunder och det finns inte möjlighet att kunna ringa till olika 
läkare. Ordentligt info till kund och samtycke från kund är viktigt.” 

Kommentarer på fråga 5:

” Helst kontakt med förskrivaren före expedition eller efter om möjligt.”

” direktiv från läkemedelsverket och att vi sedan informerats via APONET. Läkemedelsverkets hemsida 
är ibland krånglig, där förskrivare också är informerad om vad vi får göra med recepten.”
” Kunden får kontakta förskrivaren. Ändring av styrka och dosering ligger i förskrivarens ansvar 
eftersom det är de som gör diagnos.”



4. DISKUSSION

Huvudsyftena i studien delades in i två delar. 

1. Apotekskundernas uppfattning om att apoteken anpassar olika tablettstyrkor så
att de överenstämmer med ordinerad dos vid restsituation av Levaxin på grund av
att tillverkaren inte kunde tillhandahålla efterfrågade tablettstyrkor.

Under en tvåveckorsperiod svarade 14 av 22 kundrespondenter att de fått sin ordinerade
styrka av Levaxin enligt recept, och 8 av 22 hade inte fått sin ordinerade styrka. Av
dessa åtta respondenter hade tre fått olika styrkor expedierade. Detta innebär att i tre fall
av 22 ändrade en farmaceut receptet utan föregående kontakt med förskrivaren, för att
kunden inte skulle bli utan sina Levaxintabletter. 

Med tanke på att det varje år expedieras 2,5 miljoner recept i Sverige, och om vi kan
anta  att  3  av  22  recept  inte  kan  expedieras  på  grund  av  att  styrkor  fattas  från
tillverkaren,  innebär  det  att  farmaceuter  hade  behövt  kontakta  förskrivare  340  000
gånger för att ändra recept. HSLF-FS 2016:34 kapitel 8 paragraf 9 ger inte farmaceuter
rätt att anpassa styrkor till den ordinerade dosen. I fallet Levaxin (men inte för andra
läkemedel)  har  Läkemedelsverket  gått  ut  med ett  meddelande  till  apoteken  att  man
”tillåter” att farmaceuter expediera andra styrkor av Levaxin till den ordinerade dosen,
för att patienter inte ska bli utan ett livsnödvändigt läkemedel. 

Alla  styrkor  var  restnoterade  i  olika  omgångar  men  antagligen  har  flera  styrkor  av
Levaxin kommit tillbaka under den här tiden. Majoriteten av de svarande var mycket
nöjda  med hur apoteket löste situationen. Det var fem fler personer som svarade på
fråga 3 än på fråga 1 där Nej-svarsalternativet  hade 8 respondenter trots  att  de inte
behövde gå vidare till övriga frågor. Det finns inga uppgifter om varför de svarade på
frågan.

Kunderna  kan  ju  inte  förväntas  känna  till  regelverk  och  bakomliggande
medicinförsörjning,  utan  bara  uppleva  hur  deras  behov  har  tillgodosetts.  Endast  22
enkäter  under  undersökningsperioden  som  var  två  veckor  blev  besvarade.
Apotekspersonalen  från  alla  tre  medverkande  apotek  redogjorde  att  det  inte  fanns
många  receptkunder  med  Levaxinrecept  som  besökte  apoteket  under
undersökningsperioden. Detta kunde bero att läkemedlet Levaxin hade varit restnoterat
länge, och många kunder hade kvar hemma eller redan hämtat på annat apotek tidigare.
Tillfället  att  göra  undersökningen  var  kanske  inte  så  passande  med  tanke  på  den
pågående  restnoteringen,  och  eventuellt  skulle  tidsperioden  ha  varit  längre  än  två
veckor.  
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2. Farmaceuters uppfattning om regelverket från Läkemedelsverket, som reglerar
farmaceuters möjligheter att utan föregående kontakt med förskrivare ändra i ett
recept  så  att  patienterna  inte  blir  utan  Levaxin,  genom  att  expediera
förpackningar med andra styrkor så att den ordinerade dosen blir densamma.

Resultatet visade att 20 av 24 medverkande farmaceuter kände till regelverket, medan
fyra  av  dem  inte  kände  till  det.  I  undersökningen  redogjordes  inte  om  vilka
anledningarna var att  man inte kände till  förordningen. Majoriteten av  de tillfrågade
hade gjort receptexpedition enligt den nämnda förordningen med eget ansvar i egenskap
av sin behörighet och legitimation så att patienter eller kunder inte behövde avbryta sina
behandlingar. 

En  del  av  de  tillfrågade  farmaceuterna  hade  gjort  en  annan  bedömning  genom  att
kontakta förskrivaren. De kan dock ha haft skäl för detta som inte undersökts i detta
arbete, till exempel en komplex sjukdomsbild. Detta kan tolkas som att man ger större
ansvar till förskrivaren men kan vara fullt försvarbart ur medicinsk synpunkt.

Varje receptexpedition utgörs av många moment och styrs av olika författningar innan
läkemedel lämnas ut till kunderna. Farmaceuterna har yttersta ansvar vid utlämningen
av medicinerna och alla ändringar som görs ska vara författningsmässigt förankrade.
Därför är det viktigt att betona att varje receptexpeditiontillfälle är unikt, och varje kund
har  individuella  behov.  Utgångspunkterna  är  farmaceutisk  omsorg  och  god
kommunikation med kunden för att uppnå en säker och effektiv läkemedelsanvändning,
samt  att  kunna  bedöma  när  förskrivarkontakt  bör  göras.  Detta  kan  förebygga
felexpeditioner och olägenheter hos kunderna.

Förordningen betyder att  receptexpeditioner kan bli enklare och mer flexibla när det
uppstår oklarheter och problem, och genom att känna till regelverket ger detta möjlighet
till tidsbesparing i det dagliga arbetet både för apotek och läkare. 

Enligt artikeln från 2010 spenderade farmaceuterna i genomsnitt fem minuter per dag i
telefon för att lösa problem, och för 25 procent av recepten spenderade de mellan 10 till
63 minuter (19). 

Både apotekskunder och farmaceuter delade uppfattningen om när det gäller hur man
skulle  kunna  hantera  restnoteringar  och  vissa  omständigheter.  Majoriteten  av
respondenterna  från  båda  undersökningar  tycker  att  förordningen  som  rör
receptexpeditionen  är  bra,  men  det  ska  ändå  inte  tas  för  givet  att  expedierande
farmaceuter följer förordningen. Det är viktigt att se helheten av situationen och utgå
från vad kunden har för behov just då. 

En restsituation innebär att ett visst  läkemedel är tillfälligt slut vilket kan bero på att
tillverkaren inte kan leverera en viss förpackning. Enligt God apotekssed i Sverige som
trädde  i  kraft  år  2011,  att  ”apotekspersonal  ska  medverka  till  att  säkerställa
läkemedelsförsörjning vid bristsituationer. Vid exempelvis ransonering ska medverka
till behovsanpassad fördelning av tillgängliga läkemedel.” (15)
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Val av metod

Många undersökningar tillämpar enkätmetoder. Den är praktisk och användbar för att
undersöka en viss populations åsikter, kunskaper och uppfattningar samt nås till många
personer. Frågeformulären ska vara strukturerade och ha fasta svarsalternativ, vilket är
viktigt för att inte ge utrymme för andra tolkningar samt lättare att hantera i elektronisk
form. 

Frågeutformningen  ska  vara  kort,  tydlig  och  lättfattlig.  Det  är  viktigt  att  undvika
ledande frågor, negationer, dubbel-frågor, förutsättande frågor samt varför-frågor. Detta
kan leda till att respondenten tappar intresse för undersökningen. Det finns två typer av
bortfall, en där respondenten varken svarar eller lämnar in enkäten och en där enkäten
lämnas tillbaka obesvarad. 80 procent svarsfrekvens anses godtagbart  för statistikens
bearbetning (20,21). 

Valet  av  undersökningsmetod  var  lämpligt  eftersom  studiens  syfte  dels  var  att  få
uppfattning om kundernas upplevelser vid en restsituation och dels få uppfattning om
farmaceuternas förhållningssätt till HSLF-FS 2016:34 kapitel 8 paragraf 9. 

En intervjumetod skulle ge en fördjupad förståelse och personlig diskussion hos några
enstaka kunder och farmaceuter men bli ännu mer begränsad. Studiens storlek blev ändå
relativt  begränsad men tanke på studiens urval av deltagarna där endast kunder som
hade  recept  på  läkemedlet  Levaxin  deltog.  Undersökningen  är  att  betrakta  som
pilotstudie till en utökad studie i framtiden. 

I  början av undersökningsperioden var  intresset  lägre  hos  ambulerande farmaceuter.
Detta kunde bero på att enkäterna skickades via e-post och de kanske inte upplevde att
deras  anonymitet  kunde   garanteras,  alternativt  hade  de  tidsbrist.  Som  nödlösning
kontaktades ett annat apotek där enkäterna distribuerades fysiskt för att undvika digitala
avtryck,  och för att  förbättra  deltagandet  hos de ambulerande farmaceuterna delades
enkäterna ut fysiskt till dem en gång till. Svarsfrekvensen bland farmaceuter blev till
slut acceptabel.  Farmaceutundersökningen är ganska liten men har en bra geografisk
spridning.

Kommunikation mellan expedierande farmaceut och kund.

Apotekspersonal  har  ett  ansvar  gentemot  kunder  så  att  de förstår  varför  de  tar  sina
mediciner  och  hur  de  ska  tas.  En  god  kommunikation  mellan  expedierande
apotekspersonal  och  kund  är  en  nyckelroll  för  en  säker  och  effektiv
läkemedelsanvändning.  Genom  att  använda  öppna  frågor,  lyssna  aktivt  och
kommunicera tydligt kan man ta reda på kundens behov. Det finns några faktorer eller
begränsningar  som gör  att  det  kan brista  i  kundkommunikationen vilket  kan riskera
patientsäkerheten.  Det  är  bland  annat  farmaceutrelaterade  personliga  barriärer  och
administrativa tids- och miljömässiga barriärer (22). 
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Den farmaceutrelaterade personliga barriären handlar om dåligt självförtroende, brist på
objektivitet och blyghet som påverkar vår förmåga och vårt sätt hur vi kommunicerar
med  andra.  Tids-  och  miljömässiga  barriärer  handlar  om  olika  situationer  under
exemplevis långa väntetider och högt kundtryck som kan påverka negativt. Då kan vi bli
ofokuserade och detta kan leda till att inte titta noga på förpackningar och klistra på fel
etiketter eller glömma bort att göra dosanpassning till den nya dosen. 

Den administrativa barriären handlar om arbetsrutiner och många författningar. En av
respondenterna anmärkte på att olika datasystem hos apotekskedjor har olika svårigheter
att  göra  ändringar  i  recepten.  Detta kan  skapa  osäkerhet  och  längre  tid  vid
receptexpeditioner. 

Förskrivarens och kundernas roll

Förskrivare  och kunder  kan se lagerstatus  på  respektive  apotek genom att  gå  in  på
FASS.se. Detta ökar kundens möjlighet att medverka till lösningar vid leveransproblem.
Det är bra att förmedla denna kunskap till kunder så de själva kan söka information om
lagerstatus för sina läkemedel och bevaka restnoteringen. Kunderna kan även gå in på
respektive apoteksbolag och Apotea och beställa sina läkemedel via internet. 

Framtida undersökningar

Framtida undersökningar bör inkludera fler respondenter. 

Till sist vill jag nämna att läkemedelsföreskrifterna ska vägleda apoteksarbetet för att
expediera läkemedel  på rätt  och smidigt sätt,  samt kunna upptäcka receptfel.  Det är
svårt att veta exakt hur många av apotekspersonalen som följer förordningen och hur
många apotekskunder som behöver ta kontakt med sin läkare när deras recept behöver
korrigeras utan att det finns andra medicinska anledningar till det. Det finns inget rätt
eller  fel  vare  sig  man följer  eller  inte  följer  dessa  föreskrifter.  Kundens behov och
välmående måste få avgöra, och konsekvenser kan vara svårt att förutse. 
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5. SLUTSATS

Frågeställningen i denna studie var hur svenska farmaceuter hanterade den långvariga
restsituationen av Levaxin som uppstod i början av 2018. Två enkätundersökningar, dels
mot kunder på apotek, dels mot farmaceuter, genomfördes under en tvåveckorsperiod.
Detta  för  att  kartlägga  uppfattningen  hos  expedierande  farmaceuter  på
öppenvårdsapotek  och  receptkunder  om  hur  de  ställer  sig  till  att  farmaceuter  utan
föregående  kontakt  med  förskrivare,  vid  en  restsituation  av  Levaxin,  expedierar  en
styrka och förpackningsstorlek med en dosering som är lika den som är förskriven för
att patienten inte ska bli utan medicin. 

20 av 24 tillfrågade farmaceuter kände till föreskriften från LMV som möjliggjort detta. 
14 av 22 kunder med recept på Levaxin har fått sin ordinerade styrkan ändrad (men med
bibehållen dos). Både farmaceuter och kunder ställde sig positiva till  möjligheten för
farmaceuter att ändra recepten. 

Regelverket  möjliggör  flexibilitet  och  tidsbesparing  i  apoteketsarbetet  både  för
individen och sjukvården. 
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Bilagor
Bilaga A Enkät kundundersökning

Enkätundersökning till kunder som har recept på Levaxin.

De senaste veckorna har apoteken drabbats av restnotering av Levaxin vilket medför
problem  för  vissa  kunder.  Syftet  med  undersöknningen  är  att  ta  reda  på  hur
farmaceuterna har löst din situation. Tacksam om ni vill svara på frågorna nedan genom
att ringa in eller stryka under. 
Datum …………………………. Apoteket ………………..
Födelseår ……………..
Kön: Man Kvinna Annat
Fråga 1. Har apoteket kunnat expediera den ordinerade styrkan av Levaxin trots att det
har varit slut hos tillverkaren?

JA NEJ
Om nej, fortsätt till fråga 2.

Fråga 2. Hur löstes situationen? 
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Fråga 3. Hur nöjd var du med lösningen?
Inte alls nöjd        Varken nöjd eller missnöjd      Ganska nöjd                    Mycket nöjd
Kommentar:___________________________________________________________

Fråga  4. Hur  skulle  Du  vilja  att  liknande  situationer  hanterades  om de  uppkom i
framtiden?
Farmaceuten skulle kunna expediera annan styrka och mängd och anpassa doseringen
till den ordinerade dosen.
a. utan föregående kontakt med min läkare.
b. enbart efter att ha kontaktat min läkare.
c. annat sätt, vilket? ________________

TACK för din medverkan!
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Bilaga B Farmaceut undersökning

Enkätundersökning till farmaceuterna

Tacksam om ni vill svara på frågorna nedan genom att ringa in eller stryka under. 

Fråga 1. Känner du till det regelverket?
JA NEJ

Fråga 2. Har du expedierat recept på Levaxin under restnoteringen?
JA NEJ

Fråga 3. Blev kundens situation löst?
JA NEJ

Fråga 4. Hur löstes situationen?
a. Apoteket ändrade styrka utan förskrivarens samtycke.
b. Apoteket kontaktade förskrivaren.
c. Kunden kontaktade förskrivaren.
d. Annat alternativ, vilket?
Kommentar
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 

Fråga  5. Hur  skulle  Du  vilja  att  liknande  situationer  hanterades  om de  uppkom i
framtiden?
Farmaceuten ska kunna expediera annan styrka och mängd och anpassa doseringen till
den ordinerade dosen.
a. utan föregående kontakt med läkaren.
b. enbart efter att ha kontaktat med läkaren.
c.  annat  sätt,  vilket?
_______________________________________________________________

Hur länge har du jobbat på apoteket? ________
Skicka gärna ditt svar via epost: cm222ji@student.lnu.se
SENAST 16 Mars 2018
Tack för din medverkan! 
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