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Abstract 

Objective. The aim of this study is to increase the understanding of why physicians don’t use 

e-dos (a computerized prescription system) to a greater extent than about 50-60 % when 

prescribing medicine to patients within the specific medication dispensing system (ApoDos). 

Methods. This study has a qualitative approach. Data was collected via interviews with 

general practitioners and physicians from a hospital in the municipality of Kalmar during a 

couple of weeks in April 2010.  

Results. The physicians feel that e-dos is a good system, that provides a complete picture of 

the patient’s prescriptions. But because the electronic medical record systems ―Cosmic‖ and 

e-dos aren’t able to share the same information in between them, this leads to an extra 

workload for the physicians. An integration of these two systems would decrease the 

workload and maybe also increase the use of e-dos. The graphic design is experienced as 

complicated and difficult to grasp. To make a change in a patient’s medication within e-dos 

requires a great quantity of information. Physicians are required to carry out a number of 

steps before a change is completed. Even experienced users choose not to use e-dos in some 

circumstances, i.e. then the prescription is urgent or temporary, and they use ordinary 

prescriptions instead.  After a change in a patient’s medication is prescribed, the system is 

locked until the change is approved by a pharmacist. This is a course of irritation among the 

physicians.     

Conclusion. The majority of physicians considered the use of e-dos as safe for the patient.  

They also pointed on the need of integration between the electronic medical record system, 

―Cosmic‖ and e-dos. Physicians expressed that the lack of integration was a risk factor for 

medical errors and that it increased the physicians’ workload. Several physicians also 

described the system as difficult to handle and wished a simpler design.    
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SAMMANFATTNING 

En stor del av Sveriges befolkning över 65 år får sina läkemedel expedierade via 

Apotekets dosdispenserade läkemedel, ApoDos. E-dos är ett förskrivarverktyg som 

nu används vid förskrivning till dessa patienter. Införandet av e-dos är tänkt att 

förenkla hanteringen av ordinationer, att öka graden av automatisering av produktion 

av doser och att öka säkerheten i processerna. Trots detta så kommer en stor del av 

ordinationerna fortfarande till DosApoteken via fax. 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för den underliggande problematik 

som ligger till grund för att e-dos inte används i större utsträckning än cirka 50-60 % 

vid ordination av läkemedel till ApoDos-patienter.  

Studien har ett kvalitativt tillvägagångssätt där intervjuer med läkare från Kalmar 

kommun har genomförts. Data samlades in från så väl öppen- som slutenvårdsläkare 

under ett par veckor i april 2010.  

Resultaten visar att läkarna tycker att e-dos är ett bra system, som ger en god 

helhetsbild över patientens samtliga läkemedel. Men på grund av att journalsystemet 

Cosmic och e-dos inte automatiskt delar information mellan sig så gör det att läkarna 

utsätts för ett tidskrävande dubbelarbete. En integrering av dessa system skulle med 

största sannolikhet minska läkarnas arbetsbörda och därmed leda till en ökad 

användning av e-dos. E-dos grafiska utformning upplevdes som komplicerad och 

svåröverskådlig. För att genomföra ändringar i patientens läkemedelsbehandling så 

krävs en stor mängd bakgrundsinformation och att läkaren genomför många moment 

innan en ordinationsförändring godkänns. Ledtiden och låsningen av e-dos är en 

orsak till att även vana e-dosanvändare väljer att gå utanför systemet, framförallt vid 

akuta och tillfälliga ordinationer.    

Majoriteten av läkarna ansåg att användandet av e-dos är en säkerhet för patienten 

men under intervjuerna så framkom det att behovet av en integrering mellan 

journalsystemet och e-dos är stort. Läkarna upplevde att avsaknaden av en 

integrering var en riskfaktor för patienten och att det ökade på läkarnas arbetsbörda. 

En enklare utformning av e-dos önskades också, då ett stort antal läkare upplevde 

systemet som svåranvänt. 
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FÖRORD 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Apotekets Dosdispenserande läkemedel, ApoDos 

ApoDos, Apotekets Dosdispenserade läkemedel, är ett koncept som har funnits sedan 

slutet av 1960-talet (1). ApoDos innebär att läkemedel dosdispenseras i dospåsar 

eller dosbrickor av ett dosapotek (2, 3). Detta görs idag till största delen maskinellt. 

Varje dospåse innehåller de läkemedel som ska tas vid ett och samma dostillfälle (2, 

3). På dospåsarna anges patientens namn, födelsedatum och vilka läkemedel påsen 

innehåller samt intagningstillfälle (datum och tid). I normalfall dosdispenseras 

patientens läkemedel för att täcka två veckors läkemedelskonsumtion men andra 

alternativ finns.  

Alla läkemedel kan dock inte dosdispenseras i dospåsar och leveras då i sina 

originalförpackningar exempelvis flytande läkemedel, injektioner eller läkemedel 

som av någon anledning kräver speciell hantering eller förvaring (2, 3). För att få 

dosdispensera ett läkemedel krävs ett brytningstillstånd från tillverkaren (4). Alla 

läkemedel har inte brytningstillstånd, vilket kan bero på att hållbarhetsstudier inte 

genomförts eller att läkemedlet inte är hållbart i en dospåse (4).  Dospåsarna 

innehåller endast de läkemedel som patienten tar regelbundet. Patientens 

vidbehovsmedicin levereras av denna anledning i originalförpackningar vid sidan om 

dospåsarna (1).  

I dagsläget får i Sverige 185 000 personer sina läkemedel expedierade i form av 

ApoDos (5). I Kalmar landsting fanns år 2009 cirka 5 200 patienter med ApoDos. Av 

dessa bodde nästan 3 000 i särskilt boende (6). Kalmar kommun hade vid samma 

tidpunkt 1 276 stycken ApoDos-patienter varav 688 fanns i särskilt boende (6). 25 

procent av Kalmar landstings ApoDos-patienter fanns alltså i Kalmar kommun. 

 

1.2 Problem med äldre och läkemedel 

Sveriges befolkning blir allt äldre och livslängden ökar. Idag är cirka 17 procent av 

befolkningen över 65 år och denna andel förväntas fortsätta att öka (7).  I takt med att 
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andelen äldre ökar i populationen följer att sjukvårds- och läkemedelskonsumtionen 

ökar. Enligt Socialstyrelsens Folkhälsorapporten 2009 har äldres läkemedels-

konsumtion ökat markant sedan slutet av 1980-talet (7). I dagsläget använder 

personer över 80 år i genomsnitt nästan sex olika läkemedel (7). Flera studier har 

dessutom visat att äldre som bor på särskilt boende har en ännu högre 

läkemedelsanvändning, upp till 10 läkemedel per person (8, 9). Både äldres fysiska 

och psykiska möjligheter att hantera de egna läkemedlen kan påverkas med åren. En 

god kognitiv förmåga har visats vara av stor vikt när det gäller äldres förmåga att ta 

hand om sina egna läkemedel (10). Svaghet och sämre syn är något som också följer 

med åldern vilket kan påverka äldres möjligheter att t ex öppna sina läkemedels-

förpackningar (11). Att ansluta sig till ApoDos är ett alternativ för äldre som av olika 

anledningar har svårt att klara av sin egen läkemedelsanvändning. Därutöver finns 

det starkt uttalade önskemål från den kommunala hälso- och sjukvården att patienter 

på serviceboende och andra kommunala vårdinrättningar av ekonomiska och 

säkerhetsskäl skall erbjudas ApoDos (12).  Kostnaderna för tillverkning av doserna 

belastas läkemedelsförmånen, och därmed indirekt landstingen och den enskilde (12, 

13). 

ApoDos ger äldre möjligheten till ett ökat oberoende samtidigt som det blir lättare att 

följa ordinationerna, en ökad ‖compliance‖ (1). Förutom att underlätta för patienten 

så har det visat sig att kostnaden för kassation av läkemedel minskas med 800 kronor 

per person och år (6). På detta kan även miljömässiga aspekter läggas (2). De 

kommunalt anställda sjuksköterskors tid för hantering av läkemedel minskas, vilket 

ger dem mer tid att ge annan vård och omsorg till patienterna (14). Mindre tid går åt 

att fördela läkemedel i dosetter i och med att patientens läkemedel redan kommer 

dosförpackade från dosapoteken.  

Vid anslutning av patienter till ApoDos förs samtliga läkemedel över till ett 

dosrecept, vilket ersätter patientens samtliga recept (2). Detta gör det möjligt för 

förskrivare att få en komplett bild över patientens totala läkemedelsanvändning, 

oavsett vem som gjort förskrivningarna. Denna helhetsbild ökar möjligheten att 

upptäcka interaktioner och dubbelförskrivningar, en fördel som har förts fram av 

sjukvårdspersonal i tidigare studier (12, 15). ApoDossystemet har av läkare 
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beskrivits som tidskrävande och svårhanterligt (15, 16). ApoDos ordinationsmodul är 

inte sammankopplat med de elektroniska journalsystemen som används inom vården 

(1).  Trögheten i systemet beror på att patienten får vänta på att läkemedlen levereras 

från DosApoteket (15, 17). Ledtiden beror på var patienten bor i förhållande till Dos-

Apoteket och hur väl transportsystemen är utvecklade (18, 19). För att komma runt 

fördröjningen vid akuta eller tillfälliga ordinationer så kan läkemedel tas från 

läkemedelsförråd som finns på särskilda boenden. Dessa läkemedel betalas av 

landstingen och är då kostnadsfria för de boende (12). 

Läkemedelsrelaterade problem, LRP, och läkemedelsbiverkningar står för en stor del 

av sjukhusinläggningarna vilket har visats både av svenska studier och inter-

nationella (20-22).  Hur pass stor del som läggs in på grund av detta varierar 

beroende på olika definitioner, metoder och populationsstorlek. Andelen 

inläggningar p.g.a. LRP och läkemedelsbiverkningar är större bland äldre än yngre 

patienter (20, 21) och större delen av dessa inläggningar är av sådan karaktär att de 

skulle kunna ha förhindrats (20, 21). Det är vanligt att fel i äldres medicinering sker 

vid byte av vårdform, d.v.s. mellan öppen- och slutenvård (23). Vid nästan var femte 

ordination uppstår något fel där läkemedel blir utsatta eller insatta när de inte ska 

(23).    

ApoDos skulle kunna minska dessa problem och öka kvalitet i behandlingen då 

läkarna får en helhetsbild över patients läkemedelsanvändning. Flera studier har dock 

visat motsatsen. Skillnader mellan olika läkemedelslistor har uppmärksammats vilket 

orsakas av att ändringar förs in på vissa listor men inte på andra (13, 16). Ändringar 

görs i ApoDos men förs inte in i patientjournalens läkemedelslista och tvärtom. Fler 

fel i äldres medicinering vid vårdbyte har också setts om patienten har ApoDos (23).  

Patienter med ApoDos löper nästan en sex gånger större risk att råka ut för fel vid 

vårdbyte jämfört med patienter utan ApoDos (24). Detta tros bero på brister i 

information (24) då läkaren kanske inte är medveten om att patienten har ApoDos 

(23). Äldre med ApoDos står dessutom i större utsträckning på något läkemedel som 

anses olämpligt vilket kan bero på att ApoDos-patienter i genomsnitt använder ett 

större antal läkemedel (25). En studie visade på att drygt 70 procent av äldre med 

ApoDos har någon form av olämplig medicinering (26). Däremot så verkar det som 
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att interaktioner av allvarligare art är mer sällsynt hos ApoDos-patienter (25). Risken 

för slentrianmässig förskrivning är något som har tagits upp i samband med ApoDos 

(9). En studie som gjorts har visat att färre ändringar görs för patienter som är 

anslutna till ApoDos vilket tyder på att en viss konservering av dessa patienters 

läkemedelsbehandling äger rum (27). En orsak till detta som har diskuterats är att 

läkemedel förskrivs slentrianmässigt pga. att läkare upplever att det är svårt att göra 

ändringar i ApoDos (9, 25). 

 

1.4 Förskrivarverktyget, e-dos 

Tidigare överfördes ordinationerna till DosApoteken via fax eller telefon (5). 2002 

infördes e-dos, som gjort det möjligt att överföra läkemedelsordinationer till 

DosApoteken elektroniskt (5). E-dos är ett elektroniskt webbaserat förskrivarredskap 

där förskrivarna har tillgång till patientens aktuella dosrecept (1). Med hjälp av e-dos 

så kan förskrivarna göra ordinationer, ordinationsändringar och sätta ut läkemedel 

samt förnya ordinationer som redan finns på dosreceptet (3).  Förskrivarna kan välja 

om de vill förnya enstaka ordinationer eller om förnyelse ska göras på hela 

dosreceptet (3). Ordinationer på dosreceptet är precis som vanliga recept giltiga för 

ett år framåt om inte annat anges (28). Det finns en bevakningslista i e-dos där 

förskrivarna får upp de patienter som har ordinationer med en giltighetstid mindre än 

två månader (3). Patienter med slutexpedierade läkemedel kan också ses på denna 

lista (3). Patienterna på bevakningslistan är de patienter som förskrivaren ansvarar 

för (3). Skulle en förskrivare göra ordinationsförändringar på en dospatient som han 

inte ansvarar för (inte PAL, patientansvarig läkare) så kan den ansvariga läkaren se 

ändringen i bevakningslistan (3). Nya patienter kan även anslutas till ApoDos via e-

dos (3). Skulle patienten av någon anledning behöva upphöra med sin ApoDos, 

tillfälligt eller permanent, så kan detta meddelas via e-dos (3). Det finns även en 

meddelandefunktion i e-dos som gör det möjligt att kommunicera med DosApoteket 

och övriga användare av e-dos (2). När någon användare på DosApotek, apotek eller 

i vården gör något med en patients ApoDos så kan övriga användare inte komma åt 

patienten. Systemet är då låst för andra användare (5). E-dos kan nås via det egna 



10 

 

journalsystemet om detta är integrerat annars så kan inloggning till e-dos göras via 

webben (1).  

Införandet av e-dos är tänkt att förenkla hanteringen av ordinationer, att öka graden 

av automatisering av produktion av doser och att öka säkerheten i processerna (2). 

Svårläsliga och felaktigt ifyllda dosrecept är vanliga problem vid faxning vilket 

medför ett extra arbete både för farmaceuten och för förskrivaren (12). Med 

användning av e-dos så minimeras dessa problem och dessutom så minskar den 

annars så omfattande pappershanteringen som följer med faxning av dosrecepten 

(15). En viss osäkerhet fanns tidigare bland läkarna om huruvida dosreceptet var den 

senaste versionen, då det aktuella dosreceptet endast kunde fås via DosApoteket (12). 

Med e-dos så slipper man problematiken med att olika versioner av dosrecept fanns 

ute bland förskrivare och vårdpersonal (2). Detta ger ytterligare en ökad säkerhet för 

dospatienter (2). Användning av e-dos bland förskrivare ses också som ett sätt att få 

bukt med flera av de problem som kopplats till ApoDos t ex fel vid vårdbyte och 

olämplig medicinering (13). 

1.4.1 Användning av e-dos vid förskrivning till patienter med ApoDos 

Trots de påstådda fördelarna med e-dos så kommer, nu åtta år senare, fortfarande en 

stor del av ordinationerna till dosapoteken via fax (5). Andelen ordinationer som 

kommer via e-dos varierar mellan olika landsting såväl som inställningen till 

användandet av e-dos och ApoDos (5). Hur ofta läkarna kommer i kontakt med e-dos 

skiljer sig mellan olika läkargrupperingar och kan vara beroende av om t ex läkaren 

arbetar inom öppen- eller slutenvård (5). Skillnader mellan avdelningar inom 

slutenvården förekommer också (5).     

DosApoteket i Växjö är ett av 11 dosapotek i Sveriges (1). DosApoteket i Växjö 

ansvarar för dospatienter i Blekinge, Halland, Kalmar och Kronoberg län (5). I mars 

2010 så kom cirka 60 procent av ordinationerna till DosApoteket i Växjö via e-dos 

(5). Motsvarande siffra för Kalmar län ligger något lägre på 54,5 procent (5).  

Flertalet landsting, exempelvis Hallands läns landsting, har tydliga riktlinjer 

angående ApoDos. Kriterier för urval av patienter som är lämpliga att erhålla 

ApoDos har utarbetats, och en ansvarsfördelning för olika yrkeskategorier har 
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fastställts (18, 19). Lämpliga kandidater till ApoDos är de patienter som har en 

regelbunden och stabil medicinering (18, 19). Användning av e-dos vid förskrivning 

till patienter med ApoDos rekommenderas som förstahandsval (18, 19). Faxning av 

dosrecept ska endast ske undantagsvis som en reservrutin (19). Kalmar landsting 

saknar dessa tydliga riktlinjer med avseende på nyanslutning av patienter (29). 

Ansvarsfördelningen mellan yrkeskategorier är inte lika stringent formulerad (29). 

Rekommendation om användning av e-dos som förstahandsval vid förskrivning 

saknas (29).  

Inom hälso- och sjukvården i Kalmar landsting så används främst journalsystemet 

Cambio Cosmic (30) vilket i nuläget saknar integrering med e-dos. En anpassning 

håller på att utvecklas för att ApoDos ordinationer skall bli en integrerad del i 

journalsystemet (31).    

1.4.2 Tidigare studier 

En ökad användning av e-dos skulle kunna minska dubbelförskrivningar och 

interaktioner av läkemedel (13) . Men hur vida användningen av e-dos faktiskt ökar 

säkerheten för patienten är svårt att säga då inga sådana studier har kunnats hitta, 

trots omfattande sökningar.  

Men frågan är varför inte fler läkare använder sig av e-dos vid förskrivning till 

dospatienter då e-dosen utvecklades för att underlätta bl.a. för förskrivarna. Studier 

som belyser läkarnas syn på e-dos är bristfälligt. En amerikansk studie har visat att 

det finns skillnader i inställning till elektronisk förskrivning av recept.  De som 

använde sig av elektronisk förskrivning upplevde i större utsträckning det som 

säkrare och tidsbesparande (32). I en svensk studie har läkares attityd undersökt 

gentemot elektronisk förskrivning. Det visade att användarfrekvensen påverkade 

läkarnas inställning (33). Om detta är överförbart till e-dos är svårt att säga då 

skillnaden mellan de olika förskrivningssätten är stor. Huvuddelen av de förskrivare 

som använder sig av e-dos har visat sig vara nöjda med detsamma (34). I en 

granskning som gjorts angående läkemedel och äldre, så riktades kritik mot 

avsaknaden av integrering mellan journalsystem och e-dos (17). Läkarna upplevde 
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ett extraarbete då ändringar i e-dos även var tvunget att registreras i patienternas 

journaler.  

Några mer ingående studier angående hur läkare upplever användningen av e-dos har 

dock inte kunnat hittas. 

 

1.5 Syfte 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för den underliggande problematik 

som ligger till grund för att e-dos inte används i större utsträckning än cirka 50-60 % 

vid ordination av läkemedel till ApoDos-patienter . 
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2. MATERIAL OCH METODER 

2.1 Metodval och material 

Utifrån syftet, att öka förståelsen för den underliggande problematik som ligger till 

grund för att e-dos inte används i större utsträckning, valdes att göra en pilotstudie i 

form av en kvalitativ intervjustudie. En intervjuguide utformades och användes vid 

datainsamlingen. Intervjuguiden (bilaga 1) och frågorna utformades med hjälp av 

litteratur i ämnet (35, 36).  

 

2.2 Rekrytering av deltagare 

Inom slutenvården så inbjöds 77 läkare från fyra kliniker på Kalmar länssjukhus att 

delta i studien. Geriatriska kliniken, kirurgkliniken, medicinkliniken och ortopediska 

kliniken från länssjukhuset i Kalmar var de kliniker som valdes ut. Dessa valdes 

p.g.a. varierande inställning till och erfarenhet av e-dos. Urvalet skedde i samråd 

med receptarie M Strand, dosapoteket Växjö. Inom öppenvården i Kalmar kommun 

så inbjöds 27 distriktsläkare från samtliga hälsocentraler och privatläkarmottagningar 

att delta. Skäl till att inkludera distriktsläkare från både hälsocentraler och privat-

läkarmottagningar gjordes pga. att erfarenheten av e-dos antogs skilja sig mellan 

dessa grupper.    

Inom slutenvården informerades läkare från fyra kliniker på länssjukhuset i Kalmar 

om studiens syfte och genomförande via ett presentationsbrev som skickades till dem 

via e-post (bilaga 2). Presentationsbrevet med information och inbjudande till läkarna 

vidarebefordrades antingen via chefsläkarsekreteraren på respektive klinik eller så 

skickades det direkt till läkarna på kliniken. De gånger då presentationsbrevet 

skickades direkt till läkarna så hade e-postadressen fåtts efter telefonkontakt med 

chefläkarsekreteraren på kliniken. Samtliga hälsocentraler och privatläkar-

mottagningar inom öppenvården i Kalmar kommun besöktes personligen. Distrikts-

läkarna på mottagningarna fick samma information angående studien och samma 

presentationsbrev som läkarna inom slutenvården men distriktsläkarna erhöll det i 

pappersformat istället för via e-post (bilaga 2). Presentationsbreven gavs till en 

sjuksköterska eller receptionist som sedan vidarebefordrade detta till läkarna på 



14 

 

mottagningarna. Läkarna inom både öppen- och slutenvården ombads ta kontakt så 

fort som möjligt antingen via e-post eller via telefon om en intervju skulle vara 

möjlig de följande veckorna.  

För att få delta i studien så krävdes det att de medverkande var anställda som läkare i 

Kalmar kommun och tjänstgjorde som detta . Ytterligare inklusionskriterier var att 

läkarna någon gång hade kommit i kontakt med och använt sig av e-dos. Samtliga 

deltagare som accepterade en intervju uppfyllde dessa kriterier. 

 

2.3 Datainsamling 

Intervjuerna gjordes personligen och ägde rum mellan den 15 april till den 27 april 

2010. Valet av intervjuplats gjordes av respondenterna och huvuddelen av dem valde 

att göra intervjun på sin arbetsplats. Intervju i respondentens hem förekom också vid 

något tillfälle. Intervjuerna tog 15-20 minuter att genomföra. I presentationsbrevet 

informerades deltagarna om att en ljudinspelning av intervjun skulle ske, vilket också 

genomfördes i samtliga fall. Vid intervjuerna användes en intervjuguide som ett stöd. 

Intervjuguiden följdes inte slaviskt, frågorna ställdes inte alltid i samma ordning utan 

det anpassades efter vad som sades i intervjun. Intervjuerna begränsades inte heller 

till de frågor som fanns i intervjuguiden utan även passande följdfrågor kunde ställas 

beroende på tidigare svar av den intervjuade. De frågor som tillhörde den 

demografiska delen av intervjuguiden ställdes däremot i samtliga fall alltid i samma 

ordning.    

 

2.4 Dataanalys  

De inspelade intervjuerna skrevs ut ord för ord. De utskrivna intervjuerna lästes 

igenom för att få ett helhetsintryck. Därefter genomsöktes materialet efter 

meningsbärande enheter som kunde kopplas till syftet. Efter att dessa enheter hade 

identifierats så kodades de. Kodningen bestod av ett eller två ord som berättade om 

enhetens innehåll. Koderna sorterades därefter in i kategorier och subkategorier 

beroende på enheternas innehåll. Varje kategori och subkategori analyserades sedan 
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var för sig. Lämpliga citat valdes ut för att beskriva textens innehåll. Resultatet och 

det ursprungliga materialet lästes igenom för att säkerställa att den egentliga 

meningen hos den intervjuade kom fram. Uppgifterna på frågorna under den 

demografiska delen delades upp i passande grupper utifrån svaren om förbestämda 

svarsalternativ inte fanns.       

 

2.5 Etiska frågeställningar  

Redan vid den initiala kontakten informerades samtliga läkare om att deltagandet i 

studien var frivilligt. Anonymitet, i den aspekten att inget i arbetet skulle kunna 

härledas till någon enskild person utlovades också.  
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3. RESULTAT 

3.1 Respondenterna  

Av de 104 läkarna inom öppen- och slutenvården tillfrågades om de ville delta så 

svarade 11 ja på förfrågan om de ville ställa upp på en intervju. Av de planerade 11 

intervjuerna så kunde 10 genomföras. Sista intervjun kunde inte genomgöras 

eftersom ett passande intervjutillfälle inte kunde hittas. 

3.1.1 Demografisk data 

De medverkande var sex män respektive fyra kvinnor. Fem av dem arbetade inom 

slutenvården och de resterande fem arbetade som distriktsläkare inom öppenvården. 

Av de som kom från slutenvården kom en från en medicinklinik, en från en 

kirurgklinik och tre från en geriatrisk klinik. Fyra av distriktsläkarna kom ifrån en 

hälsocentral medan den sista distriktsläkaren arbetade på en privatläkarmottagning. 

Fyra läkare var ≥ 55 år, fem hamnade i intervallet 46-54 år och en var mellan 36-45 

år. Hur lång yrkeserfarenhet deltagarna hade som läkare varierade. Två personer 

hade 10-15 års erfarenhet, tre 16-25 år, fyra 26-35 år och en hade över 35 års 

erfarenhet som läkare.  

Av de tio respondenterna var det fem som hade daglig kontakt med ApoDos-

patienter. Två hade kontakt med ApoDos-patienter 1-2 gånger i veckan, två stycken 

några gånger i månaden och en hade kontakt med ApoDos-patienter mer sällan än 

några gånger i månaden. 

Fyra av läkarna använde e-dos dagligen och av dessa så var tre anställda inom 

öppenvården. Två av läkarna använde e-dos 1-2 gånger i veckan, och båda arbetade 

inom slutenvården. En av öppenvårdläkare respektive en av slutenvårdsläkare kom i 

kontakt med, och använde sig av e-dos några gånger i månaden. De resterande två 

deltagarna använder e-dos mer sällan än några gånger i månaden. Av dessa två läkare 

så var en anställd inom öppenvården och den andra inom slutenvården. Samtliga 

respondenter föredrog dock att använda e-dos framför att faxa dosrecepten till 

dosapoteket. 
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3.1.2 Inställningen till e-dossystemet 

Överlag så ansåg öppenvårdsläkarna att e-dos var ett bra system. Flera av läkarna 

tyckte t.o.m. att systemet var mycket bra men det fanns dock ett undantag. En av 

läkarna berättade om den motvilja som han upplevde varje gång han var tvungen att 

använda sig av e-dos. Denna läkare tillhörde den grupp som använder sig av e-dos 

mer sällan än några gånger i månaden. 

 Slutenvårdsläkarna hade inte riktigt samma positiva inställning till e-dos som 

öppenvårdsläkarna. Två av läkarna hade dock en väldigt positiv syn på e-dos och 

dessa två tillhörde de grupper som använder sig av e-dos oftare än några gånger i 

månaden.  

”Jag är väldigt positiv. Jag tycker att alla ska använda e-dos.”(slutenvårdsläkare 3) 

Övriga slutenvårdsläkare hade en något mer negativ inställning till e-dos. En av 

slutenvårdsläkarna uppgav att orsaken till att han använder sig av e-dos var att han 

kände sig tvingad. Denna läkare kom i kontakt med e-dos några gånger i månaden. 

”Jag sa att jag aldrig skulle befatta mig med det där systemet men jag bestämde mig 

för några månader sen för att jag nog får göra det ändå. Jag kände mig tvungen 

tillslut.”(Slutenvårdsläkare 1)  

 

3.2 E-dosens funktionalitet 

Vid frågan om användarvänligheten hos e-dos så svarade hälften av läkarna att det 

ansåg att e-dos var lättanvänt. Av dessa läkare så använde samtliga e-dos minst 1-2 

gånger i veckan. Övriga läkare beskrev systemet som klumpigt och svårhanterligt. 

Flera ansåg även att systemet var långsamt vilket var en åsikt som även delades av 

två av läkarna som beskrivit e-dos som lättanvänt. En slutenvårdsläkare beskrev det 

så här: 

”… det är ju inte svårt egentligen, tycker inte jag men det är ju alltid lite suck och 

stön när man ska använda det.” (slutenvårdsläkare 4) 
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Den grafiska utformningen som finns i e-dos ansågs av flertalet läkare, både inom 

öppen- och slutenvård, som komplicerad. Utformning ansågs inte följa ett logiskt 

mönster och vid ändringar så upplevdes det att allt för många moment ingick. Många 

tyckte att det var allt för mycket att fylla i för att ändringar och registreringar skulle 

godkännas av systemet. Det framkom under intervjuerna att detta upplevdes som 

både tidskrävande och som en säkerhetsrisk för patienterna. 

”… man klickar en massa. Det tar en stund att göra en ordination innan man har fått 

den färdig… alldeles busenkelt är det inte och det tror jag är en risk för att man bara 

går in och förlänger. Man tänker inte så mycket innan.”(öppenvårdsläkare 2)   

”Blir man för stressad som doktor på en specialavdelning och ska skriva hem många 

patienter så kan det snarare bli osäkrare med e-dos, kanske för att det tar längre 

tid…” (slutenvårdsläkare 5) 

En läkare såg däremot de många momenten som en säkerhet både för sig och för 

patienten. 

”Det är en massa klickande… hade det inte varit det så hade man lättare kunnat 

radera en massa viktiga saker, så jag tror att i och med det klickandet så måste jag 

hela tiden tänka efter.”(slutenvårdsläkare 2)  

Det moment som speciellt tar tid och som uppmärksammades av öppenvårdsläkarna 

under intervjuerna var uppläggning av nya ApoDos-patienter i e-dos. Vid ny-

registrering av patienter så föredrog en av läkarna att faxa detta till dosapoteket i 

stället för att göra registreringen via e-dos.  

”… det tar tid att först registrera en patient… det kan ta ända upp till en timme att 

lägga in en ny patient.” (öppenvårdsläkare 4) 

”Det är enklare för mig om de nyinlagda blir på det gamla sättet, att de skrivs på 

A4… då föredrar jag att faxa.” (öppenvårdsläkare 1) 

Att förnya ordinationer via e-dos ansågs däremot som väldigt enkelt. Ett antal läkare 

berättade dock att detta kunde vara en risk för att ordinationer förlängs på ett 

slentrianmässigt sätt. 
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”… hade man varit tvungen att absolut skriva om det en gång om året så hade man 

haft en möjlighet till en vettig genomgång men så är det inte. Nu är det ju bara att 

markera och förnya…”(öppenvårdsläkare 2)  

Ett antal läkare inom så väl öppen- som slutenvården upplevde listan i e-dos som 

svåröverskådlig. Osäkerhet över vad patienten tog för läkemedel togs upp av två 

läkare. Läkemedel som slutexpedierats eller som satts ut finns kvar på dosreceptet, 

vilket upplevs som förvirrande. 

”systemet är inte så överskådligt, tvärtom så blir det ofta en blandning av tidigare 

recept…” (öppenvårdsläkare 2) 

”… gör jag en massa ändringar och skriver ut en lista så hänger de ändringarna 

kvar fast de är utsatta från och med nu… vilket kan förvirrar patienten, någon annan 

sköterska eller läkare…” (slutenvårdsläkare 2) 

 

3.3 Vinster med att använda sig av e-dos 

Läkarna upplevde i huvudsak två fördelar med att använda e-dos. Den absolut 

övervägande fördelen som sluten- och öppenvårdsläkarna såg med e-dos var den rent 

säkerhetsmässiga biten. Läkarna upplevde att de hade en bättre översikt över vad 

patienten verkligen använde för läkemedel för tillfället. Möjligheten att upptäcka 

dubbelförskrivningar och interaktioner upplevdes som bättre. Flera läkare tyckte att 

den aktuella listan i e-dos var en trygghet och de upplevde att missbruks-

problematiken till stora delar försvinner. De upplevde att patienterna inte kunde 

smyga bakom ryggen på dem på samma sätt. 

”… e-dos hjälper mig genom att själv uppdatera sig. Jag får ut en gällande lista… 

förut var det ännu värre med alla dessa listor så fort man hade gjort en liten ändring 

så kom det läkarens ex, sköterskans ex och patientens ex…”(öppenvårdsläkare 1) 

”… jag kan känna att jag har en bättre koll på patienterna. Min vård blir bättre…” 

(slutenvårdsläkare 5) 
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”Det är i många fall vi inte vet… patienterna kan ju gå till andra läkare, 

privatläkare och kan få vilka mediciner som helst… patientsäkerheten är större med 

e-dos... man vet vilka mediciner patienten får och risken för att det blir dubbelt 

minskar med e-dos…”(slutenvårdsläkare 3)   

Den andra fördelen som flera av läkarna nämnde, var meddelandefunktionen i e-dos 

som gör det möjligt att kommunicera med DosApoteket. Detta kände läkarna var ett 

stöd vid förskrivningar då kontakt kunde tas med dosapoteket för att klara upp 

frågetecken. Denna funktion ansågs som värdefull då det fanns ett behov av att 

diskutera lösningar och återgärda felaktigheter. 

”… om man gör något fel så kan man kommunicera via e-dos… igår förskrev jag 

något som var alldeles uppåt väggarna och då kunde jag se det där…” 

(öppenvårdsläkare 3) 

      

3.4 Komplikationer vid användning av e-dos 

Under genomgången av intervjuerna så kom det fram att de svårigheter som läkarna 

upplever kan kopplas till tre huvudproblem. Dessa problem upplevdes av både 

öppen- och slutenvårdsläkarna. 

3.4.1 Journalsystemet Cambio Cosmic och e-dos 

Största delen av både öppen- och slutenvårdsläkarna upplevde nackdelar med att 

Cosmic och e-dos inte var integrerade. En av de största säkerhetsriskerna som 

läkarna uppfattade var bristerna mellan läkemedelslistan i Cosmic och listan över 

ordinationerna i e-dos. Flera av läkarna från slutenvården upplevde att det fanns 

skillnader mellan dessa listor vilket också uppmärksammades av två öppenvårds-

läkare. En av orsakerna till denna skillnad mellan listorna angavs vara att 

journalsystemet och e-dos inte kan kommunicera med varandra. Samtliga sluten-

vårdsläkare ansåg att avsaknaden av överensstämmelse mellan listorna leder till att 

fel begås i vården. Detta ansågs som ett stort problem av en slutenvårdsläkare:  

”Har man två läkemedelslistor som inte kommunicerar med varandra så är det inte 

frågan om det blir fel utan hur mycket fel det blir.” (slutenvårdsläkare 1) 
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Flera av slutenvårdsläkarna upplevde att skillnader mellan listorna främst uppkom då 

patienterna bytte vårdform en åsikt som delades av en öppenvårdsläkare. 

”Kommer patienten in på akuten så, ja det ska ju gå snabbt och raskt, och det ska 

handläggas akut. Då är det kanske inte alls säkert att inskrivande doktor har koll på 

att de har e-dos eller inte heller kollar över det.” (slutenvårdsläkare 5) 

En av öppenvårdsläkarna berättade dessutom att det finns en risk för att förväxling av 

patienter görs. Anledningen som angavs till detta var att efter inloggning i e-dos så 

måste personnumret väljas eftersom detta inte följer med ifrån Cosmic. 

 ”Det har hänt att jag har klickat på fel personnummer för att det står flera stycken.” 

(öppenvårdsläkare 3) 

De två systemen ger upphov till extra arbete för läkarna i och med det krav som finns 

på att alla ändringar ska göras i både läkemedelslistan i Cosmic och i läkemedels-

listan i e-dos.  

”Som det är nu, så är vi tillsagda att skriva över alla mediciner i e-dos till 

patientjournalen… Det är ett rätt stort dubbelarbete…”(öppenvårdsläkare 3)   

Flera slutenvårdsläkare ansåg att osäkerheten över listornas kompabilitet gjorde att 

tid fick läggas på att se över de olika listorna. Detta betraktades som ett stort problem 

för en av läkarna eftersom denna tid tas från patienterna. 

”Underläkarna får alltid börja med att korrekturläsa de här två listorna… Patienten 

försvinner p.g.a. systemen. Systemen ska vara till för att öka tiden med patienten. Nu 

sitter man bara vid dator och man ägnar sig bara åt en skärm.”(slutenvårdsläkare 1) 

Den extra inloggningen som krävs för e-dos upplevdes som ett problem av så väl 

öppen- som slutenvårdsläkare. Flera upplevde att kravet på att lägga ytterligare ett 

lösenord på minnet var ett bekymmer, speciellt för dem som använder sig av e-dos 

mer sällan. Bytet av lösenord som ska ske var tredje månad ansågs av många som en 

onödighet och som tidskrävande.  

”Vi har 11 olika inloggningar i olika system och e-dos är en av dem… att komma 

direkt till ApoDos via journalen hade varit en tidsbesparing…”(Öppenvårdsläkare 3) 
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”… jag är inte i e-dosen så ofta så jag hinner glömma bort lösenordet till nästa 

gång… helt plötsligt står det att man ska byta lösenord… det har hänt många gånger 

att det har gått ut…”(öppenvårdsläkare 2) 

‖Om mitt lösenord har gått ut så går ju inte jag och förnyar det om jag har tre 

patienter som väntar…” (slutenvårdsläkare 1) 

3.4.2 Låsning vid ordinationer 

En annan stor nackdel som upplevdes av läkarna var låsningen som sker när 

ordinationer och ändringar har gjort i e-dos. Flera menade att detta lätt ledde till 

svårigheter då det tar några timmar alternativ till dagen efter innan patienten blir 

upplåst. Detta ansågs av en läkare kunna orsaka merarbete då t ex glömda 

ordinationer får göras i efterhand. En slutenvårdsläkare berättade att låsningen kan 

vara ett besvärligare problem runt helgerna och då patienter upprepade gånger 

kommer in till sjukhuset.  

”… en patient kommer in eller åker hem från en avdelning på en fredag. Och så har 

man ändrat och e-dos är då låst. Sen kanske patienten kommer in igen på lördagen 

till akuten och stannar ett dygn och sen ska hem igen. Då kan man inte göra något 

med e-dos. Det är en väldigt stor risk att det då blir försinkningar… det kan bli fel 

och det tar tid…” (slutenvårdsläkare 5) 

Låsningen av patientens e-dos var en orsak till att flera av läkarna valde att gå 

utanför systemet när det gällde akuta och tillfälliga ordinationer. En viss osäkerhet 

fanns dock bland läkarna över konsekvenserna av detta.  

”… det händer att jag slarvar och skriver ut ett vanligt recept till någon därför att 

det ska gå fort. Det kanske är antibiotika mot infektion och det tar ju i alla fall någon 

timme innan det är färdigprocessat via e-dos innan kommunsköterskan kan gå och 

hämta det på apoteket…”(öppenvårdsläkare 1) 

”för tillfälliga ordinationer… då blir det att man tar det utanför e-dos men det blir 

en viss osäkerhet om vad man ska göra, vad man borde ha gjort…” 

(slutenvårdsläkare 4) 
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3.4.3 Doseringsmöjligheter 

Ett antal av läkarna, framförallt slutenvårdsläkare, upplevde att upp- och ned-

trappning av läkemedel via e-dos var komplicerat. En av läkarna ansåg att patienter 

med kurer och många upptrappningar inte passar som ApoDos-patienter då 

ordineringen då blir svårare. Tydliga instruktioner över hur upp- och nedtrappning av 

läkemedel ska göras via e-dos saknas. Det fasta tiderna som ska anges vid 

ordinationer upplevdes som ett problem för en av slutenvårdsläkarna. Val av andra 

tider än de förbestämda eller om läkaren vill komma runt tiderna så krävs det kontakt 

med dosapoteket på ett eller annat sätt. 

”Vill man komma runt tiderna så måste man antingen skriva meddelande till ApoDos 

eller en lång harang… man kan skriva tiden i ordinationsraden… då lägger de till 

det centralt. Man kan inte lägga in det i datorn direkt.”(Slutenvårdsläkare 2) 

 

3.5 Framtida önskemål 

Den önskan som stod högst upp på listan för huvuddelen av läkarna var en 

integrering mellan e-dos och Cosmic. Detta sågs som en lösning till flera av de 

informations problem som läkarna upplevde med e-dos. En integrering sågs som ett 

sätt att kunna öka patientsäkerheten och samtidigt minska på läkarnas arbetsbörda. 

Ett antal förslog integration liknande den som finns för e-recept och Cosmic. 

En enklare utformning av e-dosen var ett önskemål som också nämndes av flera. 

Många ansåg att det var för många moment som skulle genomföras. En läkare ansåg 

att detta gjorde att risken för att fylla i fel ökade.   

”Om man gör ett system där fallgroparna är så många så kommer vi att ramla 

ner.”(slutenvårdsläkare 1) 

En av öppenvårdsläkarna ansåg att det skulle vara pedagogiskt bättre om e-dos hade 

liknat ett dosrecept.  

”… om e-dos hade liknat dosreceptet och om man hade kunnat skriva de direkt i 

rutan… som i själva formuläret så hade det varit lättare…” (öppenvårdsläkare 2) 
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Ett antal läkare framförde att listan i e-dos kunde göras tydligare och menade att 

ändringar borde tas bort från den aktuella listan för att minimera förvirring. 

Det upplevdes även att det fanns ett behov att underlätta ordinering av läkemedel 

som behöver trappas upp eller ner. En läkare önskade också att det ska finnas en 

uppgift om vem kontaktpersonen till ApoDos-patienten är, om denna är en anhörig 

eller sköterska. 

Flera av läkarna uppgav att det hade varit en fördel att kunna komma åt ordinationer 

som redan skickats. En möjlighet att ångra ordinationer som skickats var också ett 

önskemål. Minskad låstid var en annan begäran som nämndes under en av inter-

vjuerna. 

Kompabilitet mellan e-dos och Macintosh-datorer önskades av en av läkarna. Ett 

krav på årlig läkemedelsgenomgång för att få fortsätta som ApoDos-patient togs 

också upp. Detta för att undvika slentrianmässig förskrivning. 

En av slutenvårdsläkarna upplevde att e-dos varningssystem hade vissa brister. 

Önskemål framfördes om att systemet skulle varna för namnlika läkemedel som t ex 

panocod och panodil. Systemet varnar i nuläget inte heller för dosöverskridningar, 

vilket också önskades av läkaren. 

Mer information om ApoDos och e-dos till nya läkare förslogs av två läkare. 

Okunskap ansågs vara ett problem och en obligatorisk genomgång sågs som en 

möjlighet.  

”Jag tror att det nog skulle vara bra att till alla doktorer överhuvudtaget, ny-

utbildade doktorer att man informerar lite mer om systemet… som det är nu så får 

man lära sig av kollegor eller så lär man sig det inte alls…” (slutenvårdsläkare 3) 

Hur vida patienterna ska ha möjlighet att gå in i e-dos för att läsa sin lista och 

eventuellt skriva ut den togs upp av en av slutenvårdsläkarna.  
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4. DISKUSSION 

Behovet av en integrering mellan journalsystem och e-dos ansågs viktigast, då av-

saknaden av detta orsakar en osäkerhet mellan olika läkemedelslistor samt ger en 

ökad arbetsbörda för läkarna. Trots detta så sågs e-dos som en säkerhet av många 

eftersom e-dos ger en bättre överblick av patientens läkemedel. En förenklad grafisk 

utformning av e-dos önskades också, då flertalet läkare upplevde systemet som svår-

använt. 

 

4.1 Metoddiskussion 

Utgångspunkten med studien var att undersöka hur läkarna upplever användningen 

av e-dos.  För att samla in synpunkter runt detta valdes som metod att göra intervjuer 

med läkare inom så väl öppen- som slutenvård. Ett stort antal läkare erbjöds att delta 

men endast ett litet antal av dessa valde att göra så. Det krävs en viss planering av 

både läkaren och intervjuaren för att en personlig intervju ska kunna genomföras. 

Därför gjordes ett medvetet val att genomföra intervjun under 10-20 minuter för att 

öka läkarnas tidsmässiga möjlighet att delta. En intervju på 10-20 minuter kan dock 

ha varit för kort tid för att etablera en förtroendeskapande kontakt med den 

intervjuade och därmed öppna upp för ett givande samtal.  

Läkare från fyra kliniker på Kalmar länssjukhus, läkare från samtliga hälsocentraler 

och privatläkarmottagningar i Kalmar kommun inbjöds att delta i studien. Det sätt 

som informationen om studien lämnades ut ger upphov till en osäkerhet över antalet 

läkare som verkligen blev varse om studien. Sättet varpå läkarna informerades var en 

konsekvens av tidspressen. Det tillvägagångssätt som valdes för inbjudandet att delta 

i studien kan ha lett till en selektion av läkare med liknande syn på e-dos. Detta kan 

ha påverkat resultatet och begränsat dataomfånget. Utifrån de demografiska data som 

insamlats så ser man dock att respondenterna skiljer sig åt på flera sätt. Läkare från 

samtliga grupper, när det gäller användarfrekvensen av e-dos, är representerade i 

studien. Även läkare från hela inställningsspektrumet till e-dos fanns med i studien. 

Allt från läkare med en väldigt positiv inställning till läkare med en väldigt negativ 

inställning till e-dos finns representerade i arbetet. Detta ökar resultatets 
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generaliserbarhet. Däremot så saknas det representanter av yngre läkare i studien då 

huvuddelen av de medverkande hade en lång yrkeserfarenhet. Avsaknaden av yngre 

läkare kan ha påverkat slutresultatet då dessa skulle kunna ha tillfört andra 

perspektiv. En stor svaghet i studien är att antalet läkare som föredrar att faxa 

dosrecepten borde ha varit fler. Förmodligen hade denna grupp bättre kunnat 

beskriva den problematik som ligger bakom att e-dos inte används i större 

utsträckning. Att via faxade dosrecept identifiera dessa läkare skulle kunna vara en 

möjlighet att komma förbi denna snedselektion.   

Frågorna som användes under intervjuerna ställdes främst som öppna frågor. Detta 

för att ge deltagarna en möjlighet att berätta om sina erfarenheter gällande e-dos utan 

att i för stor utsträckning ledas av frågorna. Eftersom frågorna inte alltid ställdes i 

samma ordning utan anpassades till samtalet så kan frågorna har uppfattats på olika 

sätt av olika deltagare. Vissa frågor gav också upphov till mer data än andra vilket 

tyder på att dessa hade kunnats strykas alternativt omformulerats för att ge ett rikare 

svar.  

Analysen genomfördes systematiskt vilket gynnar resultatets trovärdighet. Ökad 

trovärdighet hade dock kunnat uppnås om dataanalysen genomförts av ytterligare en 

person oberoende av den andra. Resultat kan ge en inblick i hur läkarna i Kalmar 

kommun upplever användningen av e-dos. Problemen som lyfts fram är rätt generella 

och berör de flesta läkare. Men hade undersökningen gjorts i ett område där popula-

tionen har tillgång till en integrerad version av e-dos så hade resultatet med största 

sannolikhet blivit annorlunda. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Större delen av de svårigheter som läkarna i denna studie upplevde med e-dos har en 

direkt koppling till avsaknaden av integrering mellan journalsystemet och e-dos. En 

sådan integrering skulle kunna lösa eller åtminstone förbättra flera av problemen.  

Framförallt läkarna inom slutenvården upplevde att läkemedelslistan i Cosmic och 

listan i e-dos inte överensstämmer även om det också var ett problem som upp-
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märksammades av öppenvårdsläkare. Bristen i överensstämmelse mellan listorna är 

något som har registrerats i tidigare studier (16, 17). En orsak till problemet ansågs 

vara att ändringar inte förs in i båda listorna. Att ändringar förs in på ena listan men 

inte den andra kan i värsta fall leda till stora fel i patienternas läkemedelsbehandling. 

Den grupp som påverkas av felen är ju framförallt äldre. Tidigare studier har visat att 

det är främst äldre som läggs in på sjukhusen till följd av läkemedelsbiverkningar 

och interaktioner (22).  En annan studie har visat på att patienter med ApoDos har en 

högre risk att råka ut för fel i sin läkemedelsbehandling (24). Huruvida detta beror på 

brister i systemet, det höga antalet läkemedel som äldre använder eller äldres ökade 

känslighet för läkemedel är svårt att säga. En integrering som innebär att ändringar i 

den ena listan automatiskt förs över till andra skulle åstadkomma en avsevärd 

säkerhetsförbättring för dessa patienter oavsett orsak. En sådan förändring skulle 

antagligen också förbättra säkerheten för patienten då denne byter vårdform eftersom 

flera läkare ansåg att det främst var då skillnader mellan listorna uppstod.  

Huvuddelen av läkarna inom så väl öppen- som slutenvården såg användningen av e-

dos som tidskrävande. Detta berodde till största del på den dubbelregistrering som 

krävs då ändringar ska göras i läkemedelsbehandlingen samt den extra inloggningen 

som krävs för att komma åt e-dos. Den granskning som gjorts över läkemedel och 

äldre i Kalmar läns landsting bekräftar detta (17).  Skillnaderna mellan listorna 

ansågs av slutenvårdsläkarna också ge upphov till merarbete. Läkarna kände sig 

tvungna att jämföra läkemedelslistan i Cosmic med listan i e-dos. Att detta inte togs 

upp av någon öppenvårdsläkare kan bero på skillnader i arbetsrutiner mellan öppen- 

och slutenvården.  

Flertalet läkare upplevde e-dos som svåranvänt. Studier har tidigare uppmärksammat 

att läkare uppfattar ApoDossystemet som tungrott och svårhanterligt (15, 16). 

Intervjuer som gjorts med läkare inom slutenvården har visat på att brister i 

funktionalitet har påverkat användandet av e-dos negativt bland dessa läkare (17). 

Detta kan bero på att läkare inom slutenvården använder e-dos mer sällan. Av de som 

ansåg e-dos som lättanvänt så använde samtliga läkare e-dos dagligen eller 1-2 

gånger i veckan. Detta skulle kunna antydda att det krävs en viss vana för att uppleva 

systemet som enkelt. Nya läkare som ska lära sig systemet skulle kunna uppleva en 
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viss motvilja om systemet anses som för krångligt. Jämförelse med en svensk studie 

angående läkares attityd gentemot elektronisk förskrivning visade på att skillnader i 

användarfrekvens påverkar hur det systemet upplevs (33).  De läkare som förskrev 

elektroniska recept oftare upplevde det systemet som lättanvänt i större utsträckning 

än de som förskrev mer sällan. Hur vida detta är överförbart till e-dos är svårt att 

säga men en viss antydan till att detta gäller även här finns.  

Även de läkarna som ansåg e-dos som lättanvänt upplevde att systemet innehöll för 

många moment och önskemål om förändrig fanns. Ett enklare system med färre 

moment skulle kunna underlätta användandet för de som använder e-dos mer sällan. 

Om systemet görs lättare så kan detta eventuellt leda till en ökad användning av e-

dos. I en amerikansk studie ansågs det att ett effektivt system för elektronisk för-

skrivning som inte krävde allför mycket information och tid skulle öka användandet 

av systemet (32).  I nuläget kräver e-dos att förskrivaren registrerar en stor mängd 

information vilket gör systemet tidskrävande. Om detta går att ändra på så att e-dos 

hämtar bakgrundsinformation från existerande databaser är svårt att säga. En för-

skrivning av dosdispenserade läkemedel kräver t ex information om startdatum för 

insatt läkemedel som inte krävs vid recept förskrivning.  

I en NKI- mätning (Nöjd Kund Index) som Apoteket AB genomfört, redovisas att 

huvuddelen av förskrivarna är nöjda med e-dos (34). Men ett stort antal upplevde 

ändå systemet som komplicerat och en förenkling önskades. Undersökning gjordes 

under en tvåmånadsperiod med en svarsfrekvens strax under 50 procent. Den låga 

svarsfrekvensen gör resultatet svårtolkat.  

4.2.1 Fortsatta studier inom ämnet 

Under arbetets gång har det visats att få studier faktiskt ha gjorts angående ApoDos 

och e-dos. Det verkar finnas ett behov av att studera konsekvensera av ApoDos. Hur 

vida e-dos faktiskt ökar säkerheten för patienten återstår också att se. En jämförelse 

mellan områden med hög e-dos användning och ett med lägre skulle kunna vara en 

utgångspunkt för en studie.  

Fortsatta studier gällande anledningen till att läkare väljer att inte använda sig av e-

dos bör göras men då med fokus på läkare som helt avstår. En annan rekryterings-
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metod av läkarna rekommenderas dock. Det skulle också vara av intresse att 

undersöka e-dos och ApoDos utifrån sköterskornas perspektiv då deras kontakt med 

dessa skiljer sig från läkarnas. 

Studier över hur vanligt det är att ordinationer i journalsystemen och på dosrecepten 

inte överensstämmer skulle även det behövas undersökas. Flera läkare i denna studie 

upplevde att det ofta förekom skillnader. 

 

4.3 Slutsats 

Resultaten visar att läkarna tycker att e-dos är ett bra system, som ger en god 

helhetsbild över patientens samtliga läkemedel. Men på grund av att journalsystemet 

Cosmic och e-dos inte automatiskt delar information mellan sig så gör det att läkarna 

utsätts för ett tidskrävande dubbelarbete. En integrering av dessa system skulle med 

största sannolikhet minska läkarnas arbetsbörda och därmed leda till en ökad 

användning av e-dos. E-dos grafiska utformning upplevdes som komplicerad och 

svåröverskådlig. För att genomföra ändringar i patientens läkemedelsbehandling så 

krävs en stor mängd bakgrundsinformation och att läkaren genomför många moment 

innan en ordinationsförändring godkänns. Ledtiden och låsningen av e-dos är en 

orsak till att även vana e-dosanvändare väljer att gå utanför systemet, framförallt vid 

akuta och tillfälliga ordinationer.    
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Bilaga 1    

Intervjuguide 

2010-04-13 

Demografisk data 

Kön:  Man  Kvinna 

Ålder:        ≤ 35,    36-45,     46-54,     ≥  55   

Hur lång yrkeserfarenhet har du? 

Hur ofta kommer du i kontakt med ApoDos- patienter i ditt arbete?  

Hur ofta använder du dig av e-dos?  

Vad brukar du föredra att använda när du har med ApoDos- patienter att göra, fax 

eller e-dos?  

Synen på e-dos, för- och nackdelar 

 Hur ställer du dig till användandet av e-dos i största allmänhet? 

 Vilka för- och nackdelar ser du med att använda e-dosen för dig som 

förskrivare? 

 Hur ser du på patientsäkerheten när det gäller att använda sig av e-dos? 

Användarvänlighet och funktionalitet 

 Hur lättanvänt upplever du att e-dossystemet är? Hur tycker du att det 

fungerar att lägga till en ny dospatient, ordinera, ändra och förnya 

ordinationer via e-dos? 

 Upplever du några brister med systemet? Vilka? 

Åtgärdsförslag    

 Vad skulle kunna göras för att underlätta ditt arbete med dospatienter för dig 

som förskrivare? 

 Vad skulle man kunna göra för att förbättra e-dossystemet?  

 

 



35 

 

Bilaga 2    
Presentationsbrev 

2010-04-13 

 

Hej! 

  

Mitt namn är Elena Danielsson och jag går Farmaceutprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag är inne på sista terminen i min utbildning och med 

den så följer ett examensarbete i farmaci. Dessa arbeten brukar beröra läkemedel och 

läkemedelanvändning men kan också gå in på apoteken och deras verksamhet. 

  

Jag har precis gjort min praktik och under den tiden så uppmärksammade jag att det 

kunde vara vissa svårigheter vid expedition av ApoDos-patienter. Genom 

dosapoteket i Växjö så har jag fått mer information om ApoDos och även e-dos. Jag 

fick där reda på att användningen av e-dos och inställningen till e-dos varierar. Detta 

väckte mitt intresse och gav mig idén till denna studie. 

  

Syftet med min studie är att undersöka läkares, alltså din och dina kollegors, 

inställning till användningen av e-dos vid förskrivning till patienter med ApoDos. 

Jag hoppas på att en sådan studie ska kunna hjälpa till att belysa läkares syn på e-dos 

och frambringa en utveckling av e-dos som gynnar alla användare. Så jag behöver 

din hjälp! 
  

Studien är tänkt att genomföras som en kvalitativ intervjustudie. Jag vill intervjua 

läkare både inom öppen- och slutenvården för att få så många åsikter som möjligt 

representerade i min studie. Intervjun kommer att ta cirka 10-20 minuter och den 

spelas in. Jag vet att ni som läkare har ett pressat arbetet och att det kan vara svårt att 

få in en intervju så jag skulle bli oerhört glad om ni skulle vilja ställa upp. Självklart 

så är det frivilligt att delta men jag vill gärna höra dina åsikter. Samtliga intervjuade 

kommer att vara anonyma i den aspekt att inget i mitt arbete kommer kunna härledas 

till dig som person.  

  

Min förhoppning är att jag ska hinna med mina intervjuer innan v. 18 så jag hoppas 

på ett snabbt svar. Jag är tacksam för all hjälp jag kan få. Jag bor i Kalmar och har 

möjlighet att besöka dig på din arbetsplats om så önskas. För att boka in intervjun 

eller om du har några andra frågor så kan du antingen skriva till mig via mail 

ed22by@student.lnu.se eller ringa till XXXX-XXXXXX.  

  

Jag ser fram emot en intervju. 

  

Med Vänliga Hälsningar  

  

Elena Danielsson 

Farmaceutprogrammet, åk 3 

Linnéuniversitetet i Kalmar 

 

https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=1b4aeb033e9e49d680e82aba8275a544&URL=mailto%3aed22by%40student.lnu.se


 

  

Kalmar Växjö 

 

 

391 82 Kalmar 

Tel 0480-446200 

info.nv@lnu.se  

Lnu.se 
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