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SAMMANFATTNING		
Patienter som använder många läkemedel har visats ha sämre följsamhet till sin ordination. Syftet med 
detta examensarbete var att undersöka vilka ordinationsunderlag patienter använder för att genomföra 
sin läkemedelsbehandling.  Kundintervjuer på apotek gjordes för att undersöka i vilken utsträckning de 
känner till och hur ofta de fått läkemedelsförteckningen utskriven. 
Intervjuer med förskrivare genomfördes för kunskap om i vilken utsträckning de använder sig av 
läkemedelsförteckningen. 
 
Studien visade att 55 procent av respondenterna använde receptlistan som underlag för läkemedels-
behandlingen, 13 procent använde sig av läkemedelslistan. Endast 2 procent av de intervjuade 
patienterna använde sig av läkemedelsförteckningen. Läkemedelslistan, som skrivs ut av läkare, bör 
vara det underlag patienten använder för att ha översikt på sin läkemedelsbehandling [6].  
 
Läkemedelsförteckningen är ett underlag som förskrivare kan använda för att främja en korrekt 
läkemedelsförskrivning och minska läkemedelsrelaterade problem. Speciellt för att förhindra ett 
eventuellt missbruk av beroendeframkallande läkemedel. Resultatet från förskrivare intervjuerna är 
baserat på svar från en av fem förskrivare, varav en var bekant med läkemedelsförteckningen. En 
vidgad studie behöver göras för att tolka resultat och dra slutsatser.  
 
Mer information behövs till patienter och förskrivare angående vilka underlag som finns att tillgå för 
kontroll av patienters läkemedelsbehandling, samt ett gemensamt underlag med info från både 
vårdenhet och apotek, detta för att uppnå ökad följsamhet och patientsäkerhet.  
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ABSTRACT	
 
With increasing number of prescribed drugs it has been shown a decreasing compliance to drug 
treatment [1]. The purpose of this work was to find out what kind of printed instruction patients used to 
support their drug treatment. Patients were interviewed at pharmacies, to find out how knowledgeable 
they were about and how many that had received information about prior dispensed drugs from The 
Swedish National Pharmacy Register. Interviews with prescribers have also been made to find out if 
and how they use The Swedish National Pharmacy Register. It can be useful, since patients visit many 
different physicians, and there isn´t a national patient record. In the register are all drugs recorded that 
have been dispensed during the last 15 months.  
 
167 patients in 8 pharmacies participated in the study. 55 percent use a prescription list generated in the 
pharmacy from electronic transferred prescriptions. 13 percent of the patients used a list of drugs given 
to them at the by their physician. This list is generated from the patient record 
Only 2 percent of the patients interviewed use the drug list generated from The Swedish National 
Pharmacy Register as a source of information of witch drugs to use.   
 
The list of drugs, printed from the patient record and handed over by the physician ought to be the 
preferred list. A list to review the current drug treatment. More study is needed to answer the question 
why as low as 13 percent use the drug list. 
 
Information on all dispensed drugs from The Swedish National Pharmacy Register during the last 15 
months is useful for physicians, since it´s the only source that gives the complete picture of the patients 
drug consumption. It can be useful for avoiding drug interactions, overconsumption of narcotic drugs, 
and improper drug utilization.     
 
The results from the interviews with the prescribers are based on responses from one out of five 
prescribers who had knowledge about the above list. The other four prescribers who participated in the 
telephone interviews, no one had knowledge about this drug list. More studies are needed to draw any 
conclusions. It seems that information is needed to prescribers about the drug list and its usefulness.  
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Förord	
 
Detta arbete omfattar ca 10 veckors arbete och ingår i Farmaceutprogrammet på 
Linnéuniversitetet. 
  
Jag vill först och främst tacka min handledare Henry Andersson som har hjälpt mig 
under tiden jag skrev arbetet. Jag vill även tacka mina klasskamrater som har varit 
med och stöttat mig under de här veckorna, och även hjälpt till att samla in data och 
sammanställt databasen som var ett gemensamt projekt.  
Till sist vill jag tacka mina kollegor på Apotek Hjärtat Esplanaden och Apotek Hjärtat 
Sundsvalls sjukhus i Sundsvall som har hjälpt mig att tillfråga patienter om samtycke 
till att bli intervjuade. Utan dessa personer skulle detta arbete inte att vara som det är. 
  
Sundsvall, 20180429 Frida Medèn 
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INTRODUKTION	
	
Patienter som långtidsbehandlas med läkemedel, och som har 5 eller fler läkemedel 
ordinerade har sedan tidigare visats ha en sämre följsamhet mot givna ordinationer.  
Följsamheten för dessa patienter uppskattas vara ca 50 procent. Detta är ett stort 
problem ekonomiskt, men inte minst vad gäller patienternas hälsa och säkerhet. Risk 
för utebliven medicinering, interaktioner, fel dosering, biverkningar samt 
kontraindikationer kan bli följden av en sämre följsamhet i en patients 
läkemedelsbehandling [1]. 
 
Samhällets kostnader för patienter som felmedicineras kan uppskattas till lika höga 
som själva läkemedelsbehandlingen. Det tyder på att det finns en stor 
besparingspotential, speciellt då det visat sig att många av de läkemedelsrelaterade 
problem som patienter söker sjukvård för är möjligt att undvika om rätt information 
ges [1]. 
  
Läkemedelsrelaterade problem tros bero på att patienten har svårt att ha kontroll på 
sina läkemedel, vilken dos och mängd av läkemedlet som patienten ska inta, samt när 
läkemedlen ska intas. De största problemen finns hos patienter som intar många 
läkemedel. Sannolikheten för en hög medicinkonsumtion ökar med åldern.  
 
Med ökad ålder förändras organsystemens funktioner, t ex njurens-/och leverns 
förmåga att eliminera läkemedel. Leverns metabola förmåga och njurens 
filtrationsförmåga avtar med en stigande ålder vilket medför att justering av 
läkemedelsdoser kan behöva göras. 
 
Med en ökad andel äldre i samhället, kommer den totala användningen av läkemedel 
att öka. Ju mer läkemedel som används, ju fler kan drabbas av läkemedelsrelaterad 
sjuklighet som felmedicineringar, interaktioner mm.  
 
Att patienten har en bra uppföljning av sina läkemedelsordinationer hos läkare är 
viktigt, och tillgång till ett bra underlag för att följa behandlingen ökar 
patientsäkerheten och minska läkemedelrelaterade kostnader i samhället [1]. 
 
Enligt läkemedelsverket definieras ett läkemedels som: 
 
 “Ett läkemedel är en produkt som är till för att förebygga, behandla eller 
diagnostisera sjukdomar hos människor och djur. Godkända läkemedel är bedömda 
med avseende på effekt, säkerhet och kvalitet. Nyttan av ett godkänt läkemedel ska 
överväga risken med det. Ett och samma läkemedel kan förekomma under många 
olika namn.” [2]. 
 
Dessa läkemedel kan likaså ge läkemedelsrelaterade problem i form av biverkningar, 
interaktioner mm. speciellt om läkemedel används på ett felaktigt sätt av patienten 
[1]. 
 
 
 
 



	 7	

Muntliga råd av förskrivare vid läkarbesök är viktig för patientens följsamhet i sin 
läkemedelsbehandling, samt för att minska risker för patientens hälsa. Patientens 
läkemedelslista är en grund för en patients behandlingsordination. Den gås igenom 
med läkare vid minsta oklarhet över läkemedelsbehandlingen [3]. 
 
Muntliga råd från farmaceuter på apotek är viktigt när patienten hämtar ut sitt 
läkemedel, speciellt vid förstagångsanvändning. Enligt en litteraturstudie gjord i syfte 
att utvärdera farmaceutiska tjänster visar det sig att efter en utökad farmaceutisk 
rådgivning på apotek kände sig kunden mer trygg i sin läkemedelsbehandling [4].  
 
Genom läkemedelsgenomgångar på både apotek och vårdenheter av farmaceuter visar 
det sig att läkemedelsrelaterade problem minskar hos äldre patienter, samt hos 
patienter med många läkemedel i sin behandlingsordination. Ett problem som en 
rapport publicerad i Sveriges farmaceuter visar på är att mer än 50 procent av deras 
medlemmar upplever stress på sin arbetsplats. Detta kan tolkas så att den 
farmaceutiska rådgivningen skulle kunna innehålla brister [5].  
 
Förutom muntliga råd från förskrivare och farmaceuter för att optimera 
läkemedelsbehandlingen finns olika listor som hjälp till patienten. Dessa är även till 
hjälp för förskrivare och farmaceuter vid läkemedelsrådgivningen:  
 
Underlag	för	läkemedelsanvändning	
 
“Mina	sparade	recept” även kallad receptlistan skrivs ut på apoteket av farmaceuter 
och innehåller de aktuella recepten som patienten har ordinerade och som kan hämta 
ut under den kommande12 månaders period. Elektroniskt överförda E-recept skickas 
från vården till en databas hos e-hälsomyndigheten. Därifrån hämtas recepten till 
apoteken. I receptregistret, vilket kunden känner som ”Mina sparade recept” kan 
patienter välja att spara sina recept. De patienter som ej väljer att spara sina recept 
elektroniskt får sina recept utskrivna på receptblanketter/pappersrecept vilka patienter 
själva får ansvara för.  
 
Receptlistan innehåller alla läkemedel som ordinerats under den senaste 
tolvmånadersperioden, och inkluderar både sådana ordinationer som är aktuella, men 
kan även innehålla ordinationer som är inaktuella, och som inte rensats bort.  
Receptlistan kan även innehålla dubbletter dvs. läkemedel som innehåller samma 
aktiva substans men med under olika läkemedelsnamn. Detta är en konsekvens av 
generiskt utbyte på apotek. Ex kan en läkare förskriva Tenormin®, och kunden få det 
utbytt mot den billigare likvärdiga tabletten Atenolol®.	Nästa	gång	patienten	är	hos	
doktorn	får	hen	utskrivet	Atenolol®.	Då	har	kunden	i	sin	receptlista	ordinerat	
både	Tenormin	och	Atenolol	som	innehåller	samma	substans.	Detta	skapar	
förvirring	hos	patienter	och	en	risk	för	dubbelmedicinering.	 
 
På receptlistan kan det också saknas recept på aktuella läkemedel då receptets 
giltighet upphört, eller alla uttagen är gjorda. Kontakt med förskrivare krävs då för 
förnyelse av recept [6]. 
 
Läkemedelslistan	erhålls från förskrivare, som skriver ut listan från patientjournalen. 
Här anges i vårdens journalsystem vilka läkemedel som är aktuella och vilken 
indikation läkemedlet har, samt vilken dos som ska tas och när den ska tas.  
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Denna lista är en viktig grund för en patients läkemedelsbehandling och ger ett bra 
underlag vid läkemedelsrådgivningen med läkare och farmaceuter. Om patienten har 
vårdkontakter, med läkare som inte är knutna till samma journalsystem, kommer 
läkemedelslistan från ”hemlandstinget” inte att vara komplett. Detta kan vara aktuellt 
vid utomlänssjukvård (ex på universitetssjukhus), eller hos privatpraktiker. Patienten 
kan då ha flera läkemedelslistor, från flera förskrivare.  
Det är då viktigt att patienter tar med sina alla läkemedelslistor till sin vårdkontakt för 
att förskrivaren ska få en bra överblick över alla patientens nuvarande ordinationer.  
[6]. 
  
Läkemedelsförteckningen är en lista över de läkemedel en patient har hämtat ut från 
apotek under den senaste 15 månaders period. Förteckningen innehåller de uppgifter 
som finns på receptet, läkemedlets ATC-kod (substansnivå) och när det senast 
expedierades. Läkemedelsförteckningen är ett dokument som visar vad som är 
expedierat på apotek. Den innehåller ingen information om vilka recept som finns 
lagrade i den digitala receptbrevlådan hos e-Hälsomyndigheten. Det vill säga vad 
patienten har kvar att hämta ut på recepten. 
 
Läkemedelsförteckningen tillhandahålls av farmaceuter på apotek till patienten efter 
begäran. För att få ta del av innehållet i läkemedelsförteckningen måste patienten ge 
sitt godkännande. Sådant kan ges till förskrivare eller farmaceut. Ett ombud med 
fullmakt, får inte ta del av läkemedelsförteckningen. Vid nödfall får 
läkemedelsförteckningen användas utan samtycke exempelvis när patient är inkapabel 
att själv ge samtycke och risk för patientens hälsa finns [7]. 
  
Förskrivare kan genom läkemedelsförteckningen få en helhetsbild av patientens uttag 
av läkemedel. Läkemedelsförteckningen kan användas av patienten vid tveksamhet 
kring läkemedelsnamn, dos eller styrka och vid rådgivning mellan förskrivare och 
patient. Läkemedelsförteckningen kan också vara till hjälp för förskrivare för att 
undvika att samma läkemedel skrivs ut av olika läkare, på så sätt kan dubbel-/och 
överförskrivningar av läkemedel förhindras [7]. 
  
Förpackningsetiketter	är ett annat underlag som patienten kan använda sig av för att 
ha kontroll över sin läkemedelsbehandling. Dessa etiketter klistras på 
läkemedelsförpackningen av farmaceuter på apotek vid expeditionen av läkemedel 
och innehåller information om patientens namn och födelsedatum, samt datum för 
expedition, antal utlämnade förpackningar, namn på förskrivaren, indikation och 
dosering av läkemedlet. Om ett generikautbyte har skett ska även det förskrivna 
läkemedlet anges på etiketten [8].   
	
Begränsad	översikt	
	
Förskrivarna har i dagsläget en begränsad översikt av patienters läkemedels-
behandling då information om en patients läkemedelsbehandling kan återfinnas i olika 
system, speciellt om patienten ges vård av flera vårdgivare med olika journalsystem, 
som inte kommunicerar med varandra. En patient kan få samma läkemedel utskrivna 
av flera olika läkare. Detta kan leda till en hälsorisk för patienten [9]. 
 
Överförskrivning av narkotiska preparat kostar samhället mycket pengar och ger en 
ökad risk för missbruk och hälsoproblem hos patienter som i senare skede kan kosta 
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samhället mer pengar då beroende hos patienten kan uppkomma. Vid misstanke om 
överförskrivning har apotekspersonal skyldighet att anmäla förskrivare till IVO 
(inspektionen för vård och omsorg) [10]. 
 
Vid dubbelförskrivningar av recept - När en patient går till olika läkare för att få 
recept på samma läkemedel uppstår misstanke om missbruk, speciellt hos patienter 
med recept på narkotikaklassade läkemedel. Detta ser apotekspersonalen i ”Mina 
sparade recept”/receptlistan på apoteket men de får enligt personuppgiftslagen (PLU) 
och skyddet för den personliga integriteten inte ingripa [11]. Denna lag kommer att 
ersättas av dataskyddsförordningen (GDPR) från 25 maj 2018 [12].  
 
Det är viktigt att patienter har tillgång till en komplett och uppdaterad information om 
aktuell läkemedelsbehandling för en bra följsamhet, minskad risk för biverkningar, 
interaktioner, missbruk och annan läkemedelsrelaterad sjuklighet [1].  
 
Nationella	läkemedelslistan	
 
Ett lagförslag från regeringen är att från den 1 juni år 2020 införa en nationell 
läkemedelslista som läkare och patienter kan använda för att få en bättre överblick av 
en patients läkemedelsanvändning. Den nationella läkemedelslistan ska 
tillhandahållas av E-hälsomyndigheten och ge förskrivare tillgång till en patients 
läkemedelsordination utan patientens samtycke. Detta inkluderar även förskrivning av 
narkotiska preparat eller särskilda läkemedel, för att minska dubbelförskrivningar. 
Farmaceuter på öppenvårdsapotek och patienten själv ska också få tillgång till den 
nationella listan. 
 
E-hälsomyndigheten är en myndighet som tillhandahåller elektroniska recept. Idag 
utgör de 99% av alla recept i Sverige. 1% av recepten är fortfarande i form av 
pappersrecept. När en läkare skickar ett recept elektroniskt kommer det till  
E-hälsomyndigheten, därifrån hämtar apoteken recept för att kunna expediera dem. 
[13]. 
 
I dagsläget finns en patients läkemedelsordination uppdelat i olika system som gör det 
svårt för både patienten själv och sjukvårdspersonal, samt farmaceuter på 
öppenvårdsapotek att få en fullständig överblick av en patients 
läkemedelsanvändning. Den nationella läkemedelslistan kommer att ersätta både 
receptregistret och läkemedelsförteckningen och ska innehålla samma information 
som de båda register och förväntas öka patientsäkerheten, samt göra det lättare för 
vårdpersonal i sitt dagliga arbete.  
 
Socialstyrelsen publicerade en rapport 2014 där kostnaden för inläggningar av äldre 
patienter beroende på läkemedelsrelaterade problem uppskattas kosta 900 miljoner kr 
per år. Ett förebyggande arbete för detta problem räknas kunna bespara 500-600 
miljoner kr per år. Denna lag om en nationell läkemedelslista föreslås börja gälla år 
2022 [14]. 
  
Problemet idag är att patienter har fler ordinationsunderlag/listor som ej stämmer 
överens med varandra. Detta kan ge upphov till en förvirring hos patienten som kan 
leda till en sämre följsamhet. Vi behöver ett gemensamt underlag för både sjukvård 
och apotek. Hur det ska implementeras i journalsystem och receptsystem är frågan 
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Syfte	
 
Syftet med detta arbete är att ta reda på:  
 

• Vilket/vilka underlag använder patienter för att ha kontroll på sin 
läkemedelsbehandling?	

 
• Hur många patienter känner till läkemedelsförteckningen och har fått 

läkemedelsförteckningen utskriven?	
	

• Hur använder förskrivare sig av läkemedelsförteckningen för att öka 
patientens följsamhet/säkerhet i sin läkemedelsbehandling?	

 
 
Denna studie har som mål att ge en ökad kunskap och förståelse för varför patienter 
med fem eller fler receptordinationer har sämre följsamhet i sin läkemedels-
behandling, samt ge kunskap om hur läkemedelsförteckningen kan vara till hjälp för 
att öka patientsäkerheten vad gäller läkemedelsrelaterad sjuklighet och missbruk av 
beroendeframkallande läkemedel. 
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MATERIAL/METODER	
 
Med hjälp av en strukturerad skriftlig enkät intervjuades patienter på apotek för att få 
en överblick över vad patienter med 5 eller fler läkemedel i sin receptlista gör för att 
följa upp sin läkemedelsbehandling (bilaga 1). Genom att förklara för patienten och 
visa upp exempel på olika underlag/listor som finns att tillgå kunde patienten redovisa 
olika alternativ som användes för att ha kontroll över sin läkemedelsbehandling.  
 
Intervjuer och datainsamling gjordes i ett gemensamt projekt med 6 studenter från 
Linnéuniversitetets farmaceutprogram. Sammanlagt intervjuades besökare på tre 
apotek i Sundsvall, ett apotek i Fränsta, ett apotek i Härnösand, och ett apotek i 
Stockholm under perioden vecka 9 -11 år 2018 (se tabell I). Enkäten fylldes i av en 
student med svar från respondenten. Resultatet från patientintervjuerna bearbetades i 
ett gemensamt Exceldokument, där respektive studenterna sedan valde att fördjupa sig 
i olika delar från intervjufrågorna.  
 
Målet var att uppnå 35 patientintervjuer per student med följande inklusionskriterier: 
patienter över 18 år med fem eller fler recept, anslutna till receptregistret och genom 
skriftligt samtycke vill medverka i undersökningen.  
Exklusionskriterierna var: ombud, patienter med kognitiv dysfunktion som ej kan ta 
ställning till informerat samtycke till att bli intervjuad, samt patienter med ApoDos. 
  
Studenten var på plats på apoteket där patientintervjuerna genomfördes. Farmaceuter 
på apoteket gav en signal till studenten när patient stämmer in på inklusions-
kriterierna. Farmaceuten tillfrågar först patient om intresse fanns för att delta i 
studien.  Tackar patienten ja hänvisades patienten till studenten som fanns på plats på 
apoteket.  Studenten informerar kunden om undersökningen och tillfrågar om 
skriftligt samtycke att delta (se bilaga 3). Tackar patienten nej antecknas patientens 
födelseår, kön samt dagens datum. 
  
Resultatet från undersökningen registrerades i en gemensam databas på ett Excelark 
där följande data registreras:  
 
Bakgrundsdata: Ort, apotek och datum för intervjun.  
 
Patientdata: Kön och födelseår, samt språk (1a språk som talas i hemmet och ev. 2a 
språk), utbildningsnivå (grundskola, gymnasium, universitet), och slutligen patientens 
underlag för att ha kontroll på sin läkemedelsbehandling. 
 
Information om patienten kände till och har fått utskrivet:  

o Receptlistan/”Mina sparade recept” 
o Mina sparade recept på internet (E-leg) 
o Läkemedelslistan  
o Läkemedelsförteckningen 
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Patientens läkemedelsordinationer:  
o produktnamn, läkemedelsnamn och dess ATC-kod, beredningsform, styrka 

och dos,  
o recept som enligt kunden är aktuella på receptlistan/ ”Mina sparade recept” 

(receptregistret)  
o recept som är aktuella men fattas i receptregistret, samt inaktuella ordinationer 

i receptregistret.  
o receptdubletter (identiska läkemedelsordinationer) i det gemensamma 

Excelarket.  
 
Inhämtandet av ovan data gjordes genom att patienten satte ett kryss för de läkemedel 
som var aktuella i receptlistan och skriva dit läkemedel som fattas och vilka som var 
dubbletter.   
 
Beräkningar i databasen gjordes för att studera vilka ordinationsunderlag 
respondenterna använder för att hålla sig informerad om aktuella 
läkemedelsordinationer.  
 
Med hjälp av funktionen pivottabell kan stora datamängder analyseras och illustreras 
med tabeller och diagram vilket underlättar analysen av insamlat material.  
 
Läkemedelsförteckningen kan också vara ett stöd för förskrivare som underlag vid 
läkemedelsrådgivning och-/eller vid misstanke om missbruk av receptbelagda 
läkemedel [7]. Om detta ges information genom intervjuer med 5 förskrivare inom 
Västernorrlands län där samma frågor ställs till förskrivarna (se bilaga 2).  
 
Telefonintervjuer utfördes under vecka 11 - 16 år 2018 med 5 förskrivare från region 
Västernorrland. Samma frågor ställs till förskrivarna för att kunna jämföra resultaten 
(se bilaga 4). Inklusionskriterierna var att förskrivarna måste ha förskrivsrätt för att få 
förskriva narkotikaklassade läkemedel. 
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RESULTAT		
	
Patientintervjuer	
	
Apotek	
	
Tabell I 
 
Tabell I: Antal respondenter fördelade på kön och apotek där intervjuer gjordes.  

 

167 patienter deltog i studien och intervjuades på apotek av olika storlek och från 
olika apotekskedjor i Sundsvall, Fränsta, Härnösand och Stockholm under V. 9-11 år 
2018 av totalt 6 studenter från Linné -universitetets farmaceututbildning.  

	

Deltagare	

Tabell II: Antal respondenter fördelade på åldersgrupper och kön.  

 

57% av antalet deltagare var kvinnor och drygt 70 % av respondenterna var > 65 år. 
Närmare en tredjedel av respondenterna var > 75 år. I den åldersgruppen var inte 
könsskillnaden så stor.  
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Av 281 tillfrågade patienterna tackade 179 ja till att delta i studien. 12 av dessa 
uppfyllde inte inklusionskriterierna för att delta.  167 (60%) av de tillfrågade 
patienterna utvärderades (se figur 1). 

 

Figur 1 

 
 

Figur 1. Flödesschema över de tillfrågade deltagare i studien, patienter som tackade nej till att delta 
och patienter som tackat ja till att delta, samt bortfall under studiens gång. 
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Underlag	för	läkemedelsbehandling	

Tabell III. Olika källor till information om ordinerade läkemedel fördelade på kön. Samma person kan 
välja flera alternativa informationskällor.   
 

 

Den mest frekvent använda källan för information om aktuell läkemedelsbehandling 
var från den förteckning som men erhållit från apoteket ”mina sparade recept” (55%). 
Näst vanligast vad den lista man fick utskriven från patientjournalen (13 %), i 
samband med läkarbesöket.  
 
	
	
Läkemedelsförteckningen	
 
Tabell IV. Kännedom om Läkemedelsförteckningen (en lista över vilka läkemedel som expedierats de 
senaste 15 månaderna på apotek) fördelat på kön Andel (%) är beräknat på antalet deltagare (167). 
 

 

25 respondenter (15%) av de tillfrågade 167 kände till läkemedelsförteckningen.  
Endast tre respondenter av de som tillfrågades använde läkemedelsförteckningen som 
underlag för sin läkemedelsanvändning. De hade fått den utskriven av förskrivaren. 
Sju respondenter uppgav att de sett läkemedelsförteckningen när de kopplat upp sig 
på nätet via E-legitimation. (Se tabell IV). 
 
En av respondenterna som fått läkemedelsförteckningen utskriven uppgav att hen 
genom den upptäckt att fel läkemedel skrivits ut av läkaren när hen jämförde 
läkemedelsförteckningen (vad patienten har hämtat ut tidigare) med receptlistan (vad 
läkaren skrivit ut).  
 
En annan patient uppgav att hen får läkemedelsförteckningen utskriven för att visa på 
sin arbetsplats vid urinprovtagning vart annat år, detta som bevis på att patienten 
använde sig av receptbelagd medicin. 
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Förskrivare	intervjuer	
 
Läkemedelsförteckningen kan vara ett stöd för förskrivare som underlag vid 
läkemedelsrådgivning och-/eller vid misstanke om missbruk av receptbelagda 
läkemedel [7].  
 
För att ta reda på i vilken omfattning och hur förskrivare använder sig av 
läkemedelsförteckningen för att följa patientens compliance till sin 
läkemedelsbehandling bokades telefonintervju med 5 förskrivare från Sundsvalls 
sjukhus, region Västernorrland. 
 
Resultatet från telefonintervjuerna visade att fyra av de tillfrågade förskrivarna ej 
hade kännedom om vad läkemedelsförteckningen var för något.  Det innebar att 
intervjuerna ej kunde genomföras (se bilaga 4 för förskrivare intervjuer). Trots detta 
ledde samtalen fram till en diskussion om läkemedelsförteckningen som ett verktyg 
för förskrivare för ökad patientsäkerhet (se diskussionsavsnittet).   
 
En av de fem tillfrågade förskrivarna använde läkemedelsförteckningen regelbundet 
för att underlätta sitt dagliga arbete med sina patienter. Intervjun kunde här 
genomföras. 
 
Förskrivaren uppgav att läkemedelsförteckningen gav bra information om vilka 
läkemedel patienten hämtat ut på apotek. På så sätt kunde interaktioner, samt dubbel 
förskrivningar undvikas ex. när en patient innehade två olika styrkor av samma 
läkemedel på recept. Förskrivaren kunde också se när och vad patienten hämtat ut, 
vilket underlättade kommunikationen med patienten. 
 
Vid förskrivning av narkotikaklassade läkemedel hade förskrivaren som rutin att 
tillfråga patienten om tillgång till läkemedelsförteckningen för att undvika 
dubbelförskrivning, vilket kan leda till missbruk hos patienten. Gav patienten inte sitt 
godkännande för tillgång till läkemedelsförteckningen nekade förskrivaren recept på 
det narkotikaklassade läkemedlet. 
 
Förskrivaren uppgav att kravet på samtycke till läkemedelsförteckningen inte var ett 
hinder då de flesta patienter gav sitt samtycke till förskrivaren.  
”Om någonting underlättar arbetet för en förskrivare och ökar patientens säkerhet 
brukar detta inte vara ett problem” uppgav förskrivaren. 
 
När ett samtycke inte ges från patienten och förskrivaren nekar recept på 
narkotikaklassade läkemedel upplevdes det enligt förskrivaren inte som ett problem. 
Förskrivaren kände sig trygg med att hänvisa till läkemedelsförteckningen som 
underlag för att ge recept på narkotikaklassade läkemedel vilket patienten ofta 
förstod. 
 
Dock upplevde förskrivaren få fall där samtycke till läkemedelsförteckningen kunde 
vara ett hinder ex. när en patient har en sjukdom som den inte berättar om och 
samtidigt inte ger samtycke till läkemedelsförteckningen. I dessa fall kan recept på 
läkemedel som interagerar med patientens nuvarande läkemedel ges, samt kan 
patientens hälsa förvärras om fel läkemedel förskrivs för patientens sjukdomstillstånd. 
Ett exempel på detta var när en steroidinjektion gavs till en patient som behandlades 
med ett HIV-läkemedel som senare utvecklade en total binjurebarkssvikt [16] 
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Ett fall som förskrivaren mindes, där läkemedelsförteckningen hade varit till stor 
nytta, var när en yngre anhörig hade fullmakt till ett äldre par. Anhörig kontaktade 
förskrivare för recept på narkotikaklassade läkemedel till det äldre paret. När 
förskrivaren fick tillgång till läkemedelsförteckningen såg denne att den anhöriga 
hade hämtat ut stora mängder av narkotika klassade läkemedel åt det äldre paret under 
en tid vilket gav misstanke om missbruk.  
 
Då endast en förskrivare hade kännedom om läkemedelsförteckningen och endast en 
intervju kunde slutföras, jämfördes aldrig resultat från tidigare gjort studie eftersom 
att detta resultat inte var tillräckligt för att dra några slutsatser pga. att antalet 
intervjuer var för få [15]. 
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DISKUSSION	
	
Underlag	för	läkemedelsbehandling	
 
Av totalt 281 patienter som tillfrågades, gick 179 patienter med på att bli intervjuade 
om sin läkemedelsbehandling. Av dessa exkluderades 12 patienter i studien på grund 
av att de inte var kvalificerade att delta av olika anledningar. Totalt deltog 167 
patienter i studien. 
 
Resultatet av studien visar att 55 procent av totala antalet deltagare (167 patienter) 
använder “Mina sparade recept/receptlistan” som underlag för sin läkemedels-
behandling. “Mina sparade recept” är en förteckning över receptförskrivna läkemedel 
som kan hämtas ut på apotek inom den närmaste 12 månaders period. Efter 12-
månader upphör receptets giltighet och försvinner från listan, vilket innebär att 
patienten måste ta kontakt med sin vårdgivare för att förnya receptet.  
 
Receptlistan kan även innehålla ordinationer på läkemedel som inte längre används, 
[6]. Dessa recept kan makuleras av både apotekspersonal och förskrivare för att 
förhindra uttag av icke aktuella läkemedel. Så sker inte i många fall [17].  
 
I patientens receptlista kan det också finnas receptdubbletter, t.ex. på generika.  
 
Trots dessa brister använde 55 procent av antalet deltagare (167 patienter) receptlistan 
som underlag sin läkemedelsbehandling.  
 
De flesta patienterna uppgav att de får receptlistan utskriven på apotek vid expedition 
av recept, där de blir tillfrågade om de vill ha receptlistan utskriven. Detta kan vara en 
av anledningarna till varför receptlistan används i så stor utsträckning som underlag 
hos patienterna. 
 
I en tidigare studie presenteras ett liknande resultat där ca 68 procent av patienterna 
använde sig av receptlistan som underlag för kontroll av sin läkemedelsbehandling, 
vilket styrker resultatet i detta arbete [18]. 
  
Av det totala antalet deltagare (167 patienter) använde endast 13 procent 
läkemedelslistan, som de erhållit vid läkarbesöket, som underlag för sin 
läkemedelsbehandling. 
 
Bland de intervjuade patienterna fanns de som varken kände till läkemedelslistan eller 
hade fått den utskriven av läkare trots att de hade 5 eller fler läkemedel i sin 
behandlingsordination, vilket skulle kunna ge ökad förståelse till varför 
läkemedelslistan används i mindre utsträckning än receptlistan, och varför patienter 
med 5 eller fler recept ordinationer har sämre följsamhet i sin läkemedelsbehandling. 
 
Läkemedelslistan innehåller ordinerad läkemedelsbehandling och borde ligga till 
grund för att få en god följsamhet i läkemedelsbehandlingen, dock kan 
läkemedelsordinationer fattas i läkemedelslistan om patienten har ordinationer från 
olika läkare i olika landsting då journalsystemen inte alltid är sammankopplade [6].  
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Frågan kvarstår varför så få patienter använder sig av läkemedelslistan. Kan det bero 
på att man inom vården inte prioriterar att skriva ut den, och lämna över den? 
  
Vid ett läkarbesök är det viktigt att både muntligt och skriftligt lämna information om 
en patients läkemedelsbehandling för att försäkra sig om att patienten får rätt 
behandling. Vid ett läkarbesök kan patienten känna sig stressad eller ofokuserad på 
vad förskrivaren säger. Oro kan också uppstå när en patient ska ta många olika 
läkemedel med olika doser vid olika klockslag osv. och då är det extra viktigt att 
patienten får med sig sin behandlingsordination skriftligt att läsa i lugn och ro när hen 
kommer hem. Läkemedelslistan bör skrivas ut till patienter oftare, speciellt till dem 
med många olika läkemedel i sin ordination. 

Informationen till patienter om vilka underlag som finns att tillgå för att få en god 
följsamhet i sin behandling uppskattas ha stor utvecklingsmöjlighet. Likaså kan 
informationen förbättras avseende skillnader på de olika listor/underlag som finns att 
tillgå, vilket patienten måste få hjälp med av vård-/och apotekspersonal för att öka 
följsamheten i sin läkemedelsbehandling.  
 
Styrkan i vald metod, relativt enkätstudier, är att det finns möjligheter att ställa frågor, 
vid oklarheter, till den som gör intervjun. Det minskar risken för missförstånd.  
 
En svaghet med vald metod är den tid det tar att fånga upp rätt respondenter och 
intressera dem för att avstå tid för att besvara frågorna i undersökningen.  
Intervjuerna som blev utförda var oftast längre än 10 min. Många respondenter höll 
sig ej till endast till intervjufrågorna utan allmänna diskussioner om sjukdomar, läkare 
etc. var ofta en del av samtalet.  
 
Metoden kräver också att farmaceuterna inte glömmer bort att fråga patienterna om de 
ville delta i studien. 
 
 
Läkemedelsförteckningen	
 
Läkemedelsförteckningen är en lista över de läkemedel som en patient har hämtat ut 
under den senaste 15 månaders period [7]. Läkemedelsförteckningen användes som 
underlag vid läkemedelsbehandling av endast 2 procent av den totala andelen 
deltagare. En förklaring till den låga användningen kan vara att endast 15 procent av 
patienterna kände till att läkemedelsförteckningen fanns. Ett annat skäl kan vara att 
det finns bättre underlag finns att tillgå som t.ex. läkemedelslistan.  
 
Fördel med läkemedelsförteckningen är att den kan användas av patienten vid 
tveksamhet kring läkemedelsnamn, dos eller styrka och som stöd vid rådgivning 
mellan förskrivare och patient [7].  
Förskrivare kan genom läkemedelsförteckningen få en helhetsbild av patientens 
läkemedelsbehandling, eftersom alla uttag av receptförskrivna läkemedel finns 
noterade här. [7]. 
 
Läkemedelsförteckningen är ett sätt att få bättre kontroll på dubbelförskrivningar 
genom att den ger förskrivaren en bra överblick av vad en patient har hämtat ut de 
senaste 15 månaderna oavsett förskrivare eller landsting [7].  
 



	 20	

Om en förskrivare misstänker missbruk hos en patient kan förskrivaren be om att få se 
patientens läkemedelsförteckning så att inte dubbelförskrivning sker, nekar patienten 
åtkomst till läkemedelsförteckningen kan förskrivaren neka förskrivning av 
narkotikaklassade läkemedel. På så sätt kan man använda läkemedelsförteckningen 
tills ny lag om nationell läkemedelslista träder i kraft [14].  
 
Läkemedelsförteckningen är ett verktyg för förskrivare som kan förenkla arbetet vid 
både läkemedelsgenomgångar samt misstanke om missbruk vad gäller narkotika 
klassade läkemedel, men också en förenkling i farmaceuternas arbete på apotek som 
ser dessa dubbelförskrivningar av narkotika utan att få agera på grund av 
personuppgiftslagen (PLU) som ska skydda den personliga integriteten [12].  
 
En farmaceut får neka uttag av läkemedel om den känner osäkerhet, dock kan detta 
leda till obehag i kundmötet om patienten är missbrukare av receptbelagda läkemedel. 
Dessutom kan patienten bara gå till ett annat apotek för att hämta sina läkemedel.  
Har patienten dessutom andra receptbelagda läkemedel kan patienten enligt 
högkostnadsskyddet ha rabatterade läkemedelskostnader, vilket gör att en del av 
patientens läkemedelskostnad betalas av staten [19]. 
 

Förskrivare	intervjuer 

Av totalt 5 samtal med förskrivare från Sundsvalls sjukhus region Västernorrland 
kände endast 1 av dessa till läkemedelsförteckningen. På så vis kunde endast en 
intervju utföras. 
 
Läkemedelsförteckningen har utvärderats i en utvidgad pilotstudie genomförd på 
landsting i södra Sverige. Syftet med studien var att granska nyttan av 
läkemedelsförteckningen enligt förskrivare. Resultatet av studien visar att 
förskrivarna bedömde informationen i läkemedelsförteckningen som värdefull vad 
gäller patientsäkerhet, 69 procent av de tillfrågade förskrivarna (totalt 131 förskrivare 
+ svar från gruppdiskussioner) upplevde att de kunnat ge sina patienter en säkrare 
vård genom att ta del av en patients läkemedelsförteckning [15]. 
 
Vid ett sammanträde på Sundsvalls sjukhus den 15:e mars 2018 hölls en genomgång 
av den nya listan över rekommenderade läkemedel l - ”Mitt läkemedel - information 
från Läkemedelskommittén Västernorrlands län”. Då visades läkemedels-
förteckningen upp för förskrivare och apotekspersonal. Läkemedelskommittén lyfte 
fram fördelen med läkemedelsförteckningen vid förskrivning av narkotikaklassade 
läkemedel till patienter, vilket styrker nyttan av läkemedelsförteckningen som stöd till 
förskrivare [20]. 
 
En av de 5 intervjuade förskrivarna deltog i genomgången på Sundsvalls sjukhus den 
15e mars. Förskrivaren uppgav sig använda läkemedelsförteckningen regelbundet i 
sitt dagliga arbete som familjeläkare, detta för att öka patientsäkerheten vad gäller 
interaktioner och dubbelförskrivningar. Förskrivaren uppgav att tillfrågan om 
godkännande från patient för tillgång till läkemedelsförteckningen var en rutin vid 
varje förskrivning/- och förnyelse av narkotikaklassade läkemedel. Vid nekande från 
patienten att få tillgång till läkemedelsförteckningen nekade också förskrivaren 
utskrift av narkotiska preparat. På så sätt kände förskrivaren att patientsäkerheten vad 
gäller missbruk av receptbelagda läkemedel.      
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För att förhindra att receptbelagda läkemedel, speciellt narkotiska preparat hamnar i 
fel händer kan läkemedelsförteckningen vara ett verktyg till förskrivare för att bland 
annat förhindra missbruk hos patienter, samt minska försäljning av receptbelagda 
narkotikaklassade preparat på “den svarta marknaden”. Antalet dödsfall på grund av 
droger har ökat i Sverige, och den främsta orsaken är dessvärre receptbelagda 
läkemedel utskriven av läkare. Läkemedelsverket har också visat en ökning av 
överdoser av receptbelagda läkemedel som oftare används vid självmordsförsök [21]. 
 
Enligt anställd på en psykiatrisk jourmottagning är det vanligt att missbrukare 
använder sig av receptbelagda narkotikaklassade läkemedel, samt att många missbruk 
startar med dessa läkemedel. Hen menar att sjukvården har ett stort ansvar för att 
förhindra detta, och mycket är kvar att göra för att förbättra denna situation. Studier 
behövs för att säkerställa denna information.  
 
Av de andra 4 förskrivare som deltog i telefonintervjun var det ingen som kände till 
läkemedelsförteckningen. Detta kan bero på att de inte fått information om att listan 
finns eller osäkerhet om namnet “Läkemedelsförteckning” då två av förskrivarna 
angav att de använde sig av NPÖ - Nationell patientöversikt där åtkomst av 
läkemedelsförteckningen går att få tillgång till med patientens godkännande [7].  
 
Förskrivare 1 uppgav sig ej ha behov av läkemedelsförteckningen. NPÖ - Nationell 
patientöversikt användes av förskrivaren. 
 
Förskrivare 2 använde sig också av NPÖ - Nationell patientöversikt men uppgav att 
ett gemensamt journalsystem för hela Sverige behövs för ökad patientsäkerhet.  
 
Förskrivare 3 ansåg också att ett gemensamt journalsystem skulle ge större 
patientsäkerhet, speciellt vid utskrift av narkotiska preparat till patient - att kunna se 
vad andra förskrivare skriver ut skulle medföra en stor nytta i det vardagliga arbetet.  
 
Förskrivare 4 talade också om problem med ett icke gemensamt journalsystem, 
många diskussioner fördes angående detta på avdelningen, speciellt vid utskrift av 
narkotiska preparat då misstanke om missbruk hos patienten uppkommer hos 
förskrivare. Förskrivare 4 uppgav också att läkemedelsförteckningen skulle ge stor 
nytta vid misstanke om missbruk av receptbelagda läkemedel, samt som stöd för 
förskrivare angående interaktioner och uppföljning hos patienten för en ökad säkerhet 
och följsamhet i patientens läkemedelsbehandling. Han tyckte som nyexaminerad 
läkare att informationen om stöd/hjälpmedel såsom läkemedelsförteckningen borde 
vara större för att förskrivare ska kunna underlätta sitt arbete. 
 
Styrkor med denna typ av metod är att en personlig kontakt fås genom telefonintervju 
i jämförelse med t.ex. ett mailutskick. Många diskussioner om 
läkemedelsförteckningen ägde rum vilket gav möjlighet för förskrivarna att ge sin bild 
av ämnet med egna ord. En god insikt gavs om hur arbetet för förskrivare är idag och 
hur det skulle kunna förbättras enligt de intervjuade förskrivarna vad gäller 
dubbelförskrivningar och patientsäkerhet. 
Svagheter med denna metod är svårigheten att få tag i förskrivare. De som i detta 
arbete intervjuades hittades via egna kontakter. Denna metod är ej att föredra, ett 
bättre sätt skulle vara att förskrivare anonymt besvarade intervjufrågorna utan att veta 
vilken person som ställde frågorna.  
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Problemen kring patienternas bristande kontroll på sin läkemedelsbehandling måste 
förbättras! Informationsblad om skillnader på de olika underlagen en patient kan 
använda sig av att skulle kunna hjälpa patienter. 
 
Förskrivare och farmaceuter på apotek kan makulera recept på icke aktuell 
behandling. Om detta skedde i större utsträckning, skulle patienter få en klarare bild 
av sin läkemedelsordination? Ett projekt kallat ”städa listan” skedde i Västernorrland 
län under två veckor i maj 2016 och 2017 där apoteken skulle räkna antalet 
makulerade recept. Dessa projekt skulle kunna förbättra patienters följsamhet 
eftersom 55% av patienterna i detta arbetet använda sig av ”Mina sparade 
recept”/receptlistan som underlag. År 2018 ska detta ske igen men denna gång ska 
även primärvårdens läkare göra samma sak. 
 
Följsamheten för patienter kan förbättras om vården och apoteken hade en starkare 
kontakt ex. via mer interagerande datasystem. Om läkare såg det farmaceuterna såg i 
sin receptbild skulle dubbelförskrivningar kunna förhindras och patientsäkerheten 
ökat. 
 
Få deltagande förskrivare deltog i detta arbete, och endast en förskrivare intervju 
genomfördes, på så sätt kunde resultat inte jämföras i denna studie. För att kunna dra 
några säkra slutsatser behövs ytterligare studier.  
Andra studier om läkemedelsförteckningen var få, detta ger anledning till att göra fler 
undersökningar inom detta område, det kan konstateras att många frågor är kvar att 
besvara angående detta ämne.  
 
Frågan återstår i hur stor utsträckning som läkemedelsförteckningen används av 
förskrivare, och varför den inte används av alla förskrivare vid utskrift av 
narkotikaklassade läkemedel. Då kan man fråga sig om den nationella listan kommer 
att användas i större utsträckning än vad läkemedelsförteckningen görs.  
 
Om ökat användande av läkemedelsförteckningen skulle minska läkemedelsrelaterad 
sjuklighet, dubbelförskrivningar och missbruk av receptbelagda läkemedel skulle 
sjukvården kunna spara stora summor som skulle kunna användas till att ex. minska 
dagen vårdköer. 
 
Om det i förskrivarens journalsystem automatiskt uppkom förfrågan om att ta del av 
en patients läkemedelsförteckning vid förskrivning av narkotikaklassade läkemedel, 
skulle uppdatering i befintliga system öka användandet av läkemedelsförteckningen.  
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SLUTSATS	
55 procent av patienterna som ingick i studien med fem eller fler läkemedel i sin 
behandlingsordination använder receptlistan/ “Mina sparade recept på apotek” istället 
för läkemedelslistan som underlag för sin läkemedelsbehandling. Detta kan vara 
anledningen till att patienter får sämre följsamhet och läkemedelsrelaterade problem 
som interaktioner, överdoseringar samt biverkningar. Om detta är fallet behövs fler 
och större studier om varför patienter inte använder sig av läkemedelslistan i lika stor 
utsträckning som de använder receptlistan. Därtill behövs en ökad utskrift av 
läkemedelslistan till patienter vid läkarbesök behövs då denna lista ligger till grund 
för en patients läkemedelsbehandling. 

Läkemedelsförteckningen används i liten utsträckning av patienter för att ha kontroll 
på sin läkemedelsbehandling, vilket var väntat då bättre underlag finns att tillgå som 
t.ex. läkemedelslistan.  
 
Ytterligare information om vilka verktyg det finns att tillgå behövs för förskrivare och 
patienter så att en bättre patienthälsa uppnås vad gäller interaktioner, biverkningar, 
missbruk och överdosering av receptbelagda läkemedel. 
Nationella läkemedelslistan anses öka patientsäkerheten så att förskrivare lättare ska 
få en översikt av en patients läkemedelsbehandling enligt Lars Hedengran, 
Socialdepartementet [14]. Läkemedelsförteckningen kan ses som ett bra stöd till 
förskrivare tills att ny lag om nationell läkemedelslista träder i kraft. 
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BILAGOR		
	
Bilaga	1	
	
Patientintervjuer	
  
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                                                                                                    
 Recepten (gula recept)                                                                                                                
 De expedierade förpackningarna (med apoteksetiketter)                                      
 Annat 
(vad?)……………………………………………………………………………………. 
  
 8. Känner Du till (visa resp lista) 
  
a/ Läkemedelslistan?                                   Nej             Ja                         
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- 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                                                   
  
- 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	
	
Patientintervjuer	
  
Instruktion till expeditionspersonalen: 
  
När Du expedierar en kund >18år med 5 eller flera recept: 

● dela ut den skriftliga informationen till kunden och be att hon/han läser 
igenom och tar ställning om studenten får intervjua henne/honom.	

  
Exkludera patienter 

● med en kognitiv dysfunktion, som innebär att han/hon inte kan ta ställning till 
att ge informerat samtycke till undersökningen eller patienter med 
dosexpedierade läkemedel från apoteket (ApoDos).	

  
Om kunden inte vill medverka i undersökningen: 

●  notera patientens födelseår och kön samt om det är patienten själv eller om 
kunden är ett ombud för patienten genom pinnstatistik (obs detta är viktigt)	

  
Om kunden vill medverka: 

●  gör klar expedition skriv ut “ Mina sparade recept” och skicka kunden till 
studenten.	
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Bilaga	3	
	
Patientintervjuer	
	
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	4 

	
Förskrivar	intervjuer	
 
Läkemedelsförteckningen - frågor från utvärderingsrapport utvidgad pilot [9]. 
 
Syfte: Hur använder sig förskrivare av läkemedelsförteckningen för att öka 
patienters följsamhet/säkerhet i sin läkemedelsbehandling? 
 
Yrkestitel:                    Verksam i landsting: 
 
Är du ansluten så att du kan skriva ut läkemedelsförteckningen till dina patienter? 
(Ja/Nej) 
 

1. Vilken är den främsta anledningen till att du använder 
läkemedelsförteckningen? 
 

2. Till vilken/vilka patientkategorier har du använt dig av 
läkemedelsförteckningen? 

 
3. Upplever du som förskrivare att du gett dina patienter säkrare vård och 

behandling genom att ha tagit del av informationen i 
läkemedelsförteckningen?  

            (Ja, Nej, Vet ej, Neutrala) 
 

4. Upplever du som förskrivare att informationen i läkemedelsförteckningen har 
underlättat kommunikationen med dina patienter? (Ja, Nej, Vet ej, Neutrala) 
 

5. Har kravet på samtycke varit ett hinder för att använda 
läkemedelsförteckningen?  

             (Ja, Nej, Vet ej) 
 

6. Anser du att det är rätt att åtkomst av läkemedelsförteckningen kräver 
patientens samtycke? (Ja, Nej) 
 

7. Hur stor andel av de patienter som du tillfrågat om användningen av 
läkemedelsförteckningen har inte gett sitt samtycke? 

 
8. Om du haft en patient som inte gett sitt samtycke, hur agerade du? 

 
9. Beskriv ett enskilt patientfall där du haft störst nytta av 

läkemedelsförteckningen. 
 

10. Skulle läkemedelsförteckningen kunna vara användbar för att 
avstyra/förhindra en benägenhet för patienter att hamna i ett missbruk av 
receptbelagda läkemedel som är 

            narkotikaklassade? 
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