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Sammanfattning 

 
En ofullständig eller inaktuell dokumentation av läkemedel i Receptregistret och 

läkemedelslistorna kan leda till en sämre vetskap om vilka läkemedel som är aktuella 

att administrera samt till felmedicinering. 

Syftet med denna studie är att hos patienter med diagnosen artros undersöka 

förekomsten av avvikelser mellan recept i Receptregistret på apotek, vårdcentralens 

läkemedelslista från ordinationsjournalen samt patienternas egen uppfattning om 

aktuell läkemedelsbehandling.  

Studien genomfördes dels som registerstudie genom avstämning av journaldata på 

aktuella läkemedelsordinationer från Stensö Hälsocentral mot sparade recept i 

Receptregistret och dels som telefonintervju med patienterna om vilka recept som 

utgör hans/hennes aktuella ordinationer.  

Av artrospatienternas recept i Receptregistret var 89 % aktuella och av 

artrospatienternas ordinationer i läkemedelslistorna på hälsocentralen var 69 % 

aktuella. Av alla artrospatienters ordinationer var det 52 % som var aktuella och som 

förekom i både Receptregistret och läkemedelslistorna. 

Trots att studien är begränsad i storlek och att patienterna bara rekryterades från en 

vårdcentral indikerar resultaten att det finns betydande skillnader mellan 

artrospatienternas aktuella medicinering, deras läkemedelslistor på vårdcentral samt 

Receptregister från apotek. Genom att förbättra och göra regelbundna 

läkemedelsavstämningar efter ändringar i patientens läkemedelsbehandling, såväl på 

apotek som inom sjukvården, kan antalet avvikelser reduceras, följsamheten hos 

patienterna kan ökas genom att det blir lättare för dem att veta vilka läkemedel som är 

aktuella att administrera och medicineringsfel kan reduceras. 

 

 

 

Syfte, metod, resultat, slutsats 
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SUMMARY 

Misuse of drugs is a growing problem and a major cause of both morbidity and 

mortality in today's society. This may be a result of an incomplete or outdated 

medication history of patients and it is therefore important that all medical records 

are updated with the current drugs for the patient to use to prevent medication errors.  

The ultimate effect of any drug therapy depends on the patient's decision to take their 

medicines as the doctor has prescribed, to have so-called adherence to their 

prescription medicines, which in turn depends in particular on the patient's 

knowledge of the drugs at issue. To assist the patient, there are two kinds of printing, 

a list with the doctor’s prescriptions from the electronic patient record (EMR) and a 

list from the national prescription repository (NPR) of all the saved prescriptions at 

pharmacies by the patient. Discrepancies may exist between what is documented in 

the patient's EMR and that in the pharmacy record, which both also may differ from 

the drugs that the patient actually is using. These discrepancies between the 

documents, which can include both valid and outdated prescriptions as well as 

prescription duplicates, can cause a worsening of compliance and medication errors 

especially in patients with multiple drugs that may have difficult to keep track of 

their current drug treatment. 

The aim of this study was to compare the national prescription repository (NPR), the 

electronic medical records (EMR) and patient’s knowledge of the prescribed 

treatment for people with a diagnosis of osteoarthritis. 

The study was conducted both as a registry study by reconciliation of journal data on 

current drug prescriptions from a health centre (HCC) with saved recipes in the 

Swedish national prescription repository (NPR) and partly by telephone interviews 

with patients about the prescriptions that represent his / her current prescriptions. The 

participation rate was 58 %. Twenty-nine patients with osteoarthritis were included 

in the study. 
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Of the osteoarthritis patients, 89 % of the recipes in the NPR were found to be valid 

and 11 % were outdated. Duplicates of recipes were estimated to 5 %, and double-

medication occurred in 1 % of the recipes.  

Of the patients' prescriptions in the medical records at the health centre, 69 % were 

found to be valid. The outdated prescriptions were estimated to 31 % while 4 % were 

duplicates. 

For all of the osteoarthritis patients' 247 drugs, only 52 % were valid and occurred 

both in the NPR and in the EMR. 

There were major discrepancies between the prescriptions in the EMR, the NPR and 

what the patients with osteoarthritis are seeing as their current prescriptions. Through 

regular medical reconciliations after changes in the patients' treatment, in both health 

care and pharmacies, the discrepancies can be reduced, the patient can be more sure 

of what to administrate and therefore medication errors can be reduced. 
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INTRODUKTION 

Felanvändning av läkemedel är ett växande problem och en stor anledning till både 

morbiditet och mortalitet i dagens samhälle [1-2]. Detta kan vara ett resultat av en 

ofullständig eller inaktuell medicineringshistorik hos patienterna [3]. Det är därför 

viktigt med uppdaterade register över aktuella läkemedel för att förebygga framför 

allt förskrivningsfel och felmedicinering. Den slutgiltiga effekten av all 

läkemedelsbehandling beror på patientens beslut att ta sina läkemedel på det sätt som 

läkaren har ordinerat, att ha så kallad följsamhet till sin läkemedelsordination, vilket i 

sin tur bland annat beror på patientens vetskap om vilka läkemedel som är aktuella. 

Som hjälpmedel för patienten finns två sorters utskrifter, dels läkemedelslistan med 

gällande ordinationer från patientens journal och dels ett utdrag från Receptregistret 

(RR) över de sparade recept på apotek som patienten har. Avvikelser kan dock 

förekomma mellan det som finns dokumenterat i patientens journaler och det i 

apotekens register samtidigt som dessa kan skilja sig mot de läkemedel som 

patienten faktiskt tar [2]. Dessa avvikelser mellan dokumenten, där både inaktuella 

recept och receptdubbletter kan förekomma i Receptregistret, kan leda till en sämre 

följsamhet och även till felmedicinering hos multimedicinerande patienter, vilka kan 

ha svårt att hålla reda på sin aktuella läkemedelsbehandling.  

 

Följsamhet och felmedicinering 

En god kunskap om vilka läkemedel en patient för närvarande administrerar eller 

tidigare har tagit och vilka effekter dessa ger eller har gett, är faktorer för att 

framgångsrikt kunna behandla patienten i framtiden och för att motverka 

förskrivningsfel [3]. En uppdaterad medicineringshistorik blir så på vis avgörande för 

att motverka en felmedicinering hos patienten. När patienten istället har listor med 

inaktuella ordinationer, läkemedel som saknas, olika doseringar och dubbletter blir 

det svårt för både patienten själv, anhöriga och vårdpersonal att avgöra vilka 

läkemedel som just nu är aktuella att administrera för patienten och risken för 

felmedicinering ökar. Patientens möjlighet att förstå och veta vilka läkemedel som är 

aktuella att administrera är en av flera faktorer som påverkar en patients följsamhet 
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(eng. compliance/adherence) till sin läkemedelsordination [4]. Patientens förmåga att 

följa läkarens ordinationer uppskattas till i genomsnitt 50 % hos de med en kronisk 

sjukdom [5]. Totalt sett anses 30 till 70 % av alla läkemedelsanvändare ta sina 

läkemedel på det sätt som läkaren har ordinerat [4]. Denna problematik innebär, 

förutom missöden för patienten, också en ökad kostnad för samhället i och med att 

patienter, som avbrutit sin ordination eller på annat sätt avviker från den, gör 

upprepade sjukhusbesök som en konsekvens av detta. Enligt en retrospektiv 

kvalitetsuppföljning [6] gjord år 2006 var en tredjedel läkemedelsrelaterade problem 

av alla direkta inläggningsorsaker på medicinakuten vid Karolinska 

Universitetssjukhuset under en månad och 11 % uppgavs vara en följd av en 

bristande följsamhet hos patienterna. Dålig följsamhet liksom felmedicinering och 

biverkningar kan alltså vara orsaken till uppkomsten av en patients symtom och en 

noggrann medicinhistorik kan avslöja detta samband och avsevärt höja 

patientsäkerheten [7]. 

Polyfarmaci, eller multimedicinering, vars begrepp numera används i större 

utsträckning [4], är vanligt förekommande hos olika sjukdomsgrupper och ökar 

risken både för en bristande följsamhet hos patienterna och för en större förekomst av 

felmedicinering. Antalet läkemedelsrelaterade problem, dit följsamhet hör, är enligt 

studier [8] mer förekommande hos de äldre, eftersom dessa bland annat har en sämre 

njurfunktion, liksom hos de med en högre läkemedelsanvändning. En patient, vars 

användande av olika läkemedel är stort, kan ha svårt att hålla reda på sina läkemedel 

i och med flera ordinationsändringar efter upprepade läkarbesök på olika 

vårdinrättningar.  

 

Läkemedelslistan 

Ifrån det datoriserade patientjournalsystemet, som finns inom sjukvården, kan ett 

utdrag göras över varje patients läkemedelsordinationer, den så kallade 

läkemedelslistan. Läkemedelslistan anger vilka läkemedel en patient har ordinerats 

av läkare att ta, varför dessa ska tas och hur ofta. Det är upp till patientens läkare att 

uppdatera denna lista och bra om patienten för var nytt läkarbesök, som inneburit en 

receptändring eller ett tillägg, också frågar läkaren efter sin förnyade lista samt att 
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båda avstämmer den. Uppkomsten av läkemedelsrelaterade problem till följd av dålig 

följsamhet hos patienten kan bero på brister i överensstämmelsen mellan 

läkemedelslistan från patientjournalen och patientens aktuella läkemedel. En studie 

fann att de för patienten aktuella läkemedlen endast förekom i 75 % av 

läkemedelslistorna [6]. Att läkemedelslistan inte stämmer kan bero på att patienten 

har vårdats vid olika sjukvårdinrättningar, att felen har uppkommit vid övergången 

mellan olika vårdformer, samt att patienten inte själv alla gånger meddelar när det 

har skett ändringar i dennes läkemedelsbehandling så att en läkare kan uppdatera 

listan [9]. En läkemedelslista, som inte är aktuell eller uppdaterad, kan innebära att 

patienten antingen tar läkemedel som inte längre är avsedda att intas eller att denne 

inte tar läkemedel som i själva verket är aktuella. En icke uppdaterad lista kan också 

innehålla doseringar eller anvisningar som är inaktuella till följd av 

ordinationsändringar som ägt rum utan borttagning av de gamla, vilket kan ge 

upphov till felmedicinering. 

 

Receptregistret 

Allt sedan 1983, då det första elektroniska receptet skickades från en 

läkarmottagning till ett apotek, har utvecklingen av e-recept gått framåt till att mer än 

25 år senare omfatta så mycket som över 70 % av alla nya förskrivningar i Sverige 

[4]. Elektroniska recept var tänkta att öka säkerheten och kvaliteten på hälsovården 

då fel som hör till förskrivningen står för mycket av de negativa effekter som sker 

under en läkemedelsbehandling. Genom att förskrivare använder sig av e-recept 

istället för pappersrecept minskar risken för att felaktigt tyda förskrivarens handstil 

både för apotekspersonal och för kunderna liksom att de garanterar att fälten med 

nödvändiga data är ifyllda [10]. Ungefär 50 % av alla oönskade medicinska 

händelser kopplade till läkemedel som leder till inläggning på sjukhus för en patient 

kan undvikas, många genom att minska just förskrivningsfelen [11]. Sedan år 2006 

har den svenska befolkningen även frivilligt kunnat spara sina recept elektroniskt i en 

nationell databas [4], det så kallade Receptregistret (RR). Till detta kan även 

pappersrecept sparas, men dessa måste först ha registrerats i datorn på apotek. Det är 

ifrån RR som det andra utdraget, som fungerar som ett hjälpmedel för patienten för 
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att hålla reda på sina läkemedel, fås,antingen på valfritt apotek i Sverige eller via 

Internet med en e-legitimation och personlig kod. Denna lista är mer känd under 

namnet ”Mina sparade recept” och är en elektronisk sammanställning över de recept 

på läkemedel en patient har. RR, som Apotekens Service AB numera har hand om 

efter avregleringen av apoteksmonopolet, anger bland annat hur många uttag man har 

gjort på sina recept, vilka framtida uttag man har kvar samt dosering av patientens 

läkemedel. Detta elektroniska register väljer patienten själv att spara sina recept i och 

nya e-recept överförs direkt till registret när man väl är ansluten - att hålla reda på 

pappersrecept blir på så sätt inaktuellt och för multimedicinerade patienter är detta ett 

smidigt sätt att hålla ordning på sina läkemedel. ”Mina sparade recept” kan dock 

innehålla flera receptdubbletter till följd av t ex förnyelser av recept utan att det 

gamla har makulerats eller av andra utsatta ordinationer, som inte längre är aktuella. 

Dessutom kan det vara så att aktuella läkemedel inte finns med på listan, eftersom 

receptet har gått ut eller att alla uttag är gjorda. Läkaren har ingen behörighet att vare 

sig se eller göra ändringar i detta register utan det är upp till farmaceuten och 

patienten att göra en läkemedelsavstämning och ta bort inaktuella recept. På så vis 

kan även detta register innehålla fel som ökar risken för en sämre följsamhet och 

felmedicinering hos patienten, som istället ser detta som den aktuella 

ordinationslistan. Dessutom finns en ytterligare problematik för patienten att tyda 

denna lista i och med den generiska substitution, som infördes i oktober 2002, vilken 

gör att namnen på patientens läkemedel inte alla gånger stämmer överens på listorna 

med det som verkligen har expedierats. Frekventa byten av namnen på preparaten 

kan göra att patienten dubbelmedicinerar samma substans utan att ha vetskap om det. 

 

Läkemedelsavstämning 

Ett problem, som ytterligare försvårar läkemedelsanvändningen för patienten 

förutom att både läkemedelslistan från patientjournalen och RR kan vara inaktuella, 

är att dessa ofta inte stämmer överens med varandra. Följsamheten, vilken redan kan 

vara låg hos patienter med en lång läkemedelsanvändning, kan då brista eftersom 

patienten inte vet vilka läkemedel, som denne ska ta baserat på dessa utdrag, och 

risken finns att patienten förväxlar dem. En avstämning mellan läkare eller farmaceut 
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och patient, om vilka läkemedel patienten använder och på vilket sätt, är en 

nödvändighet för att förbättra både kvaliteten och säkerheten inom hälsovården [12] 

genom att det reducerar antalet medicineringsfel och oväntade negativa effekter som 

kan drabba patienten. Denna läkemedelsavstämning, på engelska ”medication 

reconciliation”, har som uppgift och definieras som ”en grundlig utvärdering av en 

patients läkemedelsbehandling så fort det har skett en ändring i denna för att undvika 

medicineringsfel såsom dubbletter, doseringsfel, interaktioner såväl som att studera 

följsamhetsmönster” [13]. I en tidigare amerikansk studie, som sträckte sig över 

årsskiftet 1997-1998 [1], undersökte man avvikelser mellan läkemedelslistorna från 

journalerna och vad patienten egentligen administrerade för läkemedel, baserat på 

självskattning och utifrån läkemedelsförpackningarna och fann att 76 % av de 

deltagande 312 patienterna hade avvikelser. Dessa återfanns hos patienter som tog 

läkemedel som inte var med i läkemedelslistan (51 %), patienter som inte 

administrerade läkemedel som fanns med i listan (29 %) samt skillnader i doseringen 

(20 %). Dessa avvikelser involverade alla klasser av läkemedel och var likvärdiga 

mellan båda könen. Vidare fann man att patientens ålder samt antalet registrerade 

läkemedel i läkemedelslistorna var signifikant bidragande faktorer till avvikelser. 

Studien fann också ett samband mellan antalet läkemedel och antalet avvikelser där 

fler läkemedel innebar en högre risk för avvikelser. Slutsatsen var att avvikelser är 

vanligt förekommande och kan ge stora konsekvenser inom hälsovården. 

Ytterligare en amerikansk studie [14] har undersökt genom intervjuer vilka 

läkemedel patienterna använder och jämfört dem med de som finns dokumenterade i 

läkemedelslistan. Man fann då att den vanligaste typen av avvikelse var läkemedel 

som var dokumenterade i läkemedelslistan men som inte längre togs av patienten 

(70,4 %). I denna läkemedelsavstämning förekom avvikelser hos 57,2 % av de 407 

noteringarna i läkemedelslistan gentemot de 85 patienternas egna uppgifter om 

läkemedelsintag. Av dessa avvikelser gällde 12,4 % smärtstillande läkemedel. 

Patienturvalet grundade sig på att patienterna skulle ha en utav sex förutbestämda 

sjukdomar. 

Under den tekniska utveckling, som har skett på senare år i Sverige, har man även 

kunnat utveckla ett datoriserat system som möjliggör klinisk support och som varnar 

för allergier, interaktioner mellan läkemedel liksom för vad som anses vara för höga 
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doser [10]. Detta elektroniska expeditionsstöd (EES) granskar automatiskt alla recept 

som förskrivs i Sverige, avstäms mot RR och varnar farmaceuten för situationer som 

kan räknas som en risk för patienten. Syftet är att öka patientsäkerheten genom att 

minska felmedicineringar och därmed kostnadskrävande sjukhusvistelser. Systemet 

kommer att vara tillgängligt för alla apotek i Sverige under 2010 [15]. 

 

Artros, dess läkemedelsbehandling och patienternas följsamhet 

Artros tillhör gruppen reumatiska sjukdomar och karakteriseras av ledsmärtor, stelhet 

och så småningom även en begränsad rörelseförmåga till följd av degenerering av 

ledbrosk främst lokaliserad i knä-, höft-, fot och fingerleder [4]. Sjukdomen är 

kronisk och beror på en obalans mellan broskcellernas nysyntes och nedbrytning, där 

det sistnämnda överväger. Den kan efter en lång tid engagera hela leden när 

ledbrosket är helt förlorat samtidigt som underliggande ben förtätas och pålagrar 

ledens kanter [16]. Artros finns med på listan över världens tio vanligaste sjukdomar 

[16] med en uppskattad symtomgivande prevalens på 9,6 % hos män och 18,0 % hos 

kvinnor ≥60 år världen över [17]. En specifik siffra på prevalensen av artros är svår 

att ange men enligt en svensk studie uppskattas den vara 8,5 % av befolkningen i 

åldrarna 50-70 år [18]. Hög ålder, övervikt, trauma, vissa fysiska arbeten samt 

genetiska faktorer ökar alla risken för utveckling av artros [4, 16-17]. 

Sjukdomsutvecklingen är varierande men oftast progressiv, något som inte kan 

bromsas med behandling, vilken istället syftar till att minska symtomen och öka 

rörelsefunktionen. Förutom viktnedgång vid övervikt, rökstopp, värme, elektrisk 

stimulering, hjälpmedel och sjukgymnastik används smärtstillande läkemedel inom 

gruppen paracetamol med ett eventuellt tillägg vid behov av svaga opioider. Även 

läkemedel från gruppen NSAID kan bli aktuellt vid inflammatorisk artros. 

Glukosamin är ett annat, men dyrt, läkemedel och kräver långvarig behandling för 

effekt, vilken dock endast fås hos ett fåtal. Kortisoninjektioner är också ett alternativ 

vid svårare symtom liksom en operation med ledprotes vid mycket svår artros [4].  

En av de främsta barriärerna för en effektiv behandling av artros är patientens 

följsamhet till läkemedelsbehandlingen samt till läkarens råd [19]. Enligt samma 

studie uppskattas följsamheten hos artrospatienter till NSAID-preparat vara 60-95 %, 
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men denna statistik är osäker då den kliniska undersökningen är gjord genom att 

räkna tabletter och genom självskattning från patienternas sida. De faktorer som 

studien tog upp och som påverkar följsamheten hos patienter med artros var 

patienternas rädsla för beroende, tolerans och biverkningar samt förväntningar på 

behandlingen. Alternativa behandlingsmetoder kan också göra att patienternas 

följsamhet till konventionella metoder minskar. I en Quality of Life- studie med två 

olika NSAID- läkemedel fick man resultatet att bland patienterna med piroxicam-

beta-cyclodextrin var följsamheten 73 % efter tre månader och hos patienterna med 

slow-release diclofenac var den 72 %. Efter sex månader var den för båda grupperna 

60 % [20]. Självskattning av artrospatienternas följsamhet till läkemedel har gjorts i 

en annan studie inom primärvården och där uppskattades den till 60 % vid baseline 

hos de 327 patienterna [21].  

En längre tids frånvaro utan den rätta medicinska användningen kan hos patienter 

med reumatiska sjukdomar ge ett sämre sjukdomstillstånd och både felanvändning, 

missbruk och utelämnande av läkemedelsbehandling, som är avsedd att minska 

smärta eller symtom, kan göra att behandlingen inte blir optimal.  

Inga studier har tidigare undersökt hur vanligt förekommande det är med avvikelser 

mellan recepten i RR, läkemedelslistan i patientjournalen och patientens uppfattning 

om aktuella läkemedel, i synnerhet inte bland artrospatienter. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att hos patienter med diagnosen artros undersöka förekomsten 

av avvikelser mellan recept i Receptregistret på apotek, vårdcentralens 

läkemedelslista från ordinationsjournalen samt patienternas egen uppfattning om 

aktuell läkemedelsbehandling.  
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MATERIAL OCH METODER 

Undersökningen genomfördes med patienter vid Stensö Hälsocentral i Kalmar.  

- dels som registerstudie genom avstämning av journaldata på aktuella 

läkemedelsordinationer mot sparade recept i RR;  

- dels som intervju med patienterna om vilka recept som utgör hans/hennes 

aktuella ordinationer. 

 

Deltagare 

I studien rekryterades patienter med diagnosen artros och som kontrollgrupp 

rekryterades patienter med diagnoserna hjärtsvikt samt diabetes mellitus typ 1 eller 2. 

Inklusionskriterier i studien var att patienterna skulle vara  18 år, ha en av 

diagnoserna a/hjärtsvikt; b/diabetes typ 1 eller 2 samt c/ artros, samt att de var 

anslutna till RR.  

Exklusionskriterier var patienter med en kognitiv dysfunktion, som innebar att 

han/hon inte kunde ta ställning till att ge informerat samtycke till undersökningen 

samt patienter med dosexpedierade läkemedel från apoteket (ApoDos).  

Alla patienter med diagnosen hjärtsvikt samt ett slumpmässigt urval av 50 patienter 

vardera med diagnoserna diabetes typ 1 eller 2 respektive artros inbjöds att delta i 

undersökningen. Varje patient kunde bara ingå i ett (1) urval. Vid multipla diagnoser 

inkluderades patienterna i ordningen – 1/ hjärtsvikt; - 2/ diabetes mellitus typ 1 eller 

2; - 3/ artros. 

 

Randomiseringsförfarande 

En lista med patienter för respektive aktuell diagnos togs fram på Stensö 

Hälsocentral och patienterna på respektive diagnoslista sorterades efter 

födelsedatum. I listan på inkluderbara patienter med diabetes mellitus exkluderades 

patienter <18 år och patienter med diagnosen hjärtsvikt, varefter ett slumpmässigt 

urval (randomiseringslista 50 patienter) gjordes av patienter som inbjöds till studien. 

I listan över patienter med artros exkluderades patienter <18 år, patienter med 
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diagnosen hjärtsvikt, samt tidigare inkluderade patienter med diagnosen diabetes 

mellitus, varefter ett slumpmässigt urval (randomiseringslista 50 patienter) gjordes 

av patienter som inkluderades i listan över patienter med artros. Efter randomisering 

togs förteckning över patienternas bostadsadress och telefonnummer fram på Stensö 

Hälsocentral. 

 

Metod 

Ett brev med information om undersökningen (bilaga 1) samt förfrankerat svarsbrev 

för svar om informerat samtycke till deltagande i undersökningen skickades till 

patienternas hemadress i Kalmar läns landstings/Hälsocentralens kuvert. Tre dagar 

efter utskicket av brev med inbjudan för skriftligt informerat samtycke till att delta i 

undersökningen kontaktades patienterna via telefon (minst 4 försök varav 2 efter kl. 

19) för att försöka få fler att skicka in samtycken, för att svara på frågor men också 

för att se hur stort intresset var. 

För patienterna som gav informerat samtycke till deltagande i studien gjordes en 

utskrift av deras aktuella läkemedelsordinationer i patientjournalsystemet (Cambio 

Cosmic) på Stensö Hälsocentral samt en utskrift av patienternas ”Mina sparade 

recept på apoteket” i RR på Apoteket Sundet i Kalmar. Patientens skriftliga 

samtycken togs med till apoteket för utskriften. Därefter gjordes en 

läkemedelsavstämning mellan dokumenten samt intervjuer av patienten via telefon 

om vilka läkemedelsordinationer som denne ansåg vara aktuella. Datainsamlingen 

gjordes under tre veckor i februari-mars 2010. 

 

Dataregistrering 

De data som registrerades i databasen (ett Excel-ark) var för varje patient: födelseår, 

åldersgrupp, kön, diagnos, förstaspråk (språk i hemmet) samt ort och vårdcentral. 

Om patienten genomgått intervju och när denna genomförts registrerades även denna 

liksom om han/hon var ansluten till RR samt antalet läkemedelsordinationer. 

För varje ordination registrerades: läkemedel - ATC-kod, benämning (produktnamn), 

styrka, administreringsform, dosering samt datum för utfärdande. Ordinationernas 
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förekomst i läkemedelslista, bland ”Mina sparade recept på apoteket” i RR samt vad 

patienten uppgav vara aktuella, gällande läkemedelsordinationer enligt intervjuerna 

registrerades också i databasen. Bland de aktuella och inaktuella ordinationerna 

registrerades dessutom förekomsten av receptdubbletter, vilket innebar exakt samma 

ordination, läkemedelssubstans, styrka, dosering och beredningsform, liksom 

förekomsten av dubbelmedicineringar, vilket innebar identiska eller snarlika 

läkemedel med olika namn, olika styrka eller dosering men med samma indikation.  

Outcome-måtten i studien var antalet ordinationer som skiljde sig mellan RR, 

läkemedelslista och det patientens uppgav - läkemedel (ATC-kod), styrka, 

administreringsform, dosering samt förekomsten av receptdubbletter och 

dubbelmedicineringar. 

Datainsamlingen genomfördes av 3 studenter vid Linnéuniversitetet med patienter 

vid Stensö Hälsocentral, Kalmar. Studiens storlek bestämdes av pragmatiska skäl till 

det antal patienter (beräknat till 30-40 per student) som studenterna hann intervjua 

och göra läkemedelsavstämning för under maximalt 3 veckors datainsamling. 

Baserat på tidigare erfarenheter beräknades 2/3-delar av de tillfrågade patienterna ge 

informerat samtycke till deltagande i undersökningen. Till bortfall räknades också 

patienter utan genomförd intervju liksom patienter med ett på något vis ogiltigt 

samtycke. 

 

Bearbetning 

Skillnader i proportioner mellan olika grupper för dikotoma variabler beräknades 

med Fisher´s exakta test. Signifikansnivån bestämdes till 5 % (α= 0,05).
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RESULTAT 

Stensö Hälsocentral 

Stensö Hälsocentral har ett upptagningsområde på 8 300 personer. De anställda 

distriktssköterskorna har även ansvar för privatlistade patienter, varför totala antalet 

uppgår till ca 12 000 personer. Antalet distriktssköterskor och sjuksköterskor uppgår 

till 6 stycken anställda. Den ende anställda psykologen har ett utökat område till 

20 000 personer. Utöver dessa finns 5 ordinarie distriktsläkare, 3 ST- läkare, 1 AT- 

läkare samt 3 undersköterskor, 3 läkarsekreterare och 1 verksamhetschef.  

 

Respondenter 

Totalt identifierades 288 patienter med diagnoserna artros, hjärtsvikt och diabetes 

mellitus i Stensö Hälsocentrals journalsystem Cambio Cosmic. Av dessa hade 20 

stycken patienter dubbeldiagnoser (figur 1) vilket gjorde att de inkluderades i 

ordningen - 1/ hjärtsvikt; - 2/ diabetes mellitus typ 1 eller 2; - 3/ artros. Härmed 

inkluderades 12 patienter med multipla diagnoser till hjärtsviktgruppen med ett antal 

på slutligen 61 patienter, liksom 8 stycken patienter i diabetesgruppen med ett totalt 

antal på 88 patienter till slut. Artrospatienterna blev slutligen 139 stycken från att ha 

varit 154 patienter då 7 patienter fick gå till hjärtsviktgruppen och 8 till 

diabetesgruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Venndiagram över antalet inkluderbara patienter vid Stensö Hälsocentral som tillhör varje 

diagnos och antalet patienter med dubbeldiagnoser. 
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 Icke-randomiserade n= 127 

Ej inskickade samtycken n= 67 

 31 st. som ej var intresserade  1 st. ApoDos 

 10 st. hade tappat bort/inte fått brevet  1 st. bortrest 

 22 st. som ej kunnat nås via telefon - okänd anledning 

 2 st. samtycken som aldrig kom fram/aldrig skickades in 

Exkludering n= 12 

 7 st. ApoDos- patienter: 1 diabetes mellitus, 6 hjärtsvikt 

 5 ej anslutna patienter till RR: 2 artros, 2 diabetes, 2 hjärtsvikt 

Bortfall n= 4 

 1 samtycke utan personnummer vilket ej kunde godkännas 

 3 samtycken med ickegenomförda intervjuer varav en ej heller 

ansluten till RR  

Av de 288 patienterna inkluderades samtliga 61 hjärtsviktpatienter som fanns med i 

Stensö Hälsocentrals journalsystem och som var vid liv, samt ett slumpmässigt urval 

på 50 artrospatienter och 50 diabetespatienter. För alla sjukdomsgrupper var 

svarsfrekvensen totalt 58,4 % då 94 av de 161 inkluderade patienterna skickade in 

och samtyckte till deltagande. Den slutliga deltagandefrekvensen sjönk efter att ett 

samtycke utan personnummer räknades som bortfall liksom tre stycken patienter som 

inte genomgått intervjuerna varav en av dessa inte heller var ansluten till RR. 

Dessutom exkluderades 7 patienter för att de hade dosexpedierade läkemedel från 

apoteket (ApoDos) samt ytterligare 5 patienter utan anslutning till RR. Totalt 

inkluderades därmed 78 patienter varav 29 patienter hade diagnosen artros, 26 

patienter hade diagnosen diabetes mellitus och 23 patienter hade diagnosen 

hjärtsvikt. Den slutliga deltagarfrekvensen blev därmed 48,4 % (Figur 2). 

 

 

 

 

Figur 2. Flödesdiagram över de 288 deltagarna i studien med diagnoserna hjärtsvikt, artros eller 

diabetes mellitus tagna från Stensö Hälsocentrals journalsystem. 161 patienter var inkluderbara att 

delta i studien efter randomisering, 94 patienter skickade in samtycken varav 78 patienter totalt 

inkluderades. 

Inkluderbara artrospatienter till 

randomisering n= 139, 

inkluderbara diabetespatienter 

till randomisering n= 88. 

Inkluderbara hjärtsviktpat n= 61 

 

Randomiserade n= 100:  

50 artros, 50 diabetes inkl. 

Samtliga 61 hjärtsvikt inkl 

 

Samtycken n= 94: 

31 hjärtsvikt, 32 artros, 31 

diabetes mellitus 

Svarsfrekvens 58,4 % 

Inkluderade patienter n= 78:  

23 hjärtsvikt, 29 artros, 26 

diabetes mellitus 

Deltagandefrekvens 48,4 % 
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 Icke-randomiserade n= 89 

Ej inskickade samtycken n= 18: 

 12 st. var inte intresserade 

 2 st. hade tappat bort brevet 

 3 st. som jag inte nått via telefon – okänd anledning 

 1 var bortrest 

 

 
Exkludering n= 2: 

 2 artrospatienter utan anslutning till RR 

Bortfall n= 1: 

 1 samtycke utan personnummer vilket ej kunde godkännas 

Av det totala antalet inkluderbara patienter i studien på 288 stycken var det 154 

patienter som hade diagnosen artros. Av dessa 154 artrospatienter hade 15 stycken 

patienter multipla diagnoser och inkluderades därmed i antingen hjärtsviktgruppen 

eller diabetesgruppen istället (figur 1). Av de återstående 139 artrospatienterna 

randomiserades 50 patienter till studien och kontaktades via brev för samtycke att 

delta i studien. Av dessa gav 23 patienter sitt samtycke under första veckan, 4 under 

andra veckan och efter samtal med påminnelse valde ytterligare 5 stycken patienter 

att delta i studien, totalt 32 stycken respondenter. Härigenom var svarsfrekvensen hos 

artrospatienterna 64 %. Orsakerna till att de 18 artrospatienterna inte gav sitt 

samtycke var att de dels inte ville delta i studien (12 st.), de hade tappat bort brevet 

(2 st.), de var bortresta (1 st.) eller utav okänd anledning då de inte gick att få tag på 

via telefon (3 st.). Två patienter var inte anslutna till RR och uppfyllde därmed inte 

inklusionskriterierna och en patient hade glömt skriva sitt personnummer och 

räknades som bortfall. Den slutliga deltagandefrekvensen var därmed 58,0 % för 

artrospatienterna i studien (Figur 3). 

 

 

      

Figur 3. Flödesdiagram över artrospatienterna i studien. Från Stensö Hälsocentral identifierades 139 

inkluderbara patienter varifrån 50 randomiserades slumpmässigt att delta. 32 patienter skickade in 

samtycken varav 29 patienter inkluderades att delta i studien. 

Inkluderbara patienter till 

randomiseringen 

n= 139 

Randomiserade 

artrospatienter  

n= 50 

Samtycken från 

artrospatienterna n= 32 

Svarsfrekvens 64,0 % 

Inkluderade artrospatienter  

n= 29 

Deltagandefrekvens 58,0 % 
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Flertalet av artrosdeltagarna var kvinnor (62,1 %) medan andelen deltagande män 

jämförelsevis var högre för patienterna med diabetes eller hjärtsvikt (55,1%) då båda 

gruppernas deltagare räknades samman. Deltagande kvinnor var totalt 51,3 % i hela 

studien och andelen deltagande män var totalt 48,7 %. Fördelningen med avseende 

på ålder var spridd bland artrosdeltagarna där åldersgruppen med flest deltagare var 

65-74 år. Det förekom inga hjärtsviktpatienter i den lägsta åldersgruppen 45-64 år 

(Tabell I).  

Medelåldern för artrospatienterna låg på 74,9 ± 9,7 år. Detta kan jämföras med 

övriga deltagare med en medelålder på 73,5 ± 10,2 år för diabetespatienterna 

respektive 81,8 ± 6,5 år för hjärtsviktpatienterna. Medelåldern totalt för alla 78 

deltagarna var 76,5 ± 9,6 år. 

 

Tabell I. Fördelning av de 78 inkluderade deltagarna i studien med avseende på diagnos, ålder och 

kön.  

   Diagnos   

Kön Åldersgrupp Artros 

Diabetes 

mellitus Hjärtsvikt Totalt 

Kvinna 45-64 1 2  3 

  65-74 8 1 2 11 

  75-84 4 7 5 16 

  85+ 5  5 10 

Kvinna Totalt  18 10 12 40 

Man 45-64 1 4  5 

  65-74 5 4 2 11 

  75-84 3 5 6 14 

  85+ 2 3 3 8 

Man Totalt  11 16 11 38 

Totalt   29 26 23 78 

 

 

De 29 artrospatienterna hade sammanlagt 247 läkemedel som fanns med i deras 

läkemedelslistor, RR eller som de själva uppgav att de administrerade, 8,5 ± 4,3 per 

artrospatient. För de andra deltagarna i studien var antalet läkemedel totalt 254 

stycken hos de med diagnosen diabetes mellitus och 286 stycken för de med 

diagnosen hjärtsvikt. Medelantalet läkemedel var därmed 9,8 ± 4,6 stycken per 

diabetespatient och 12,5 ± 5,3 läkemedel per hjärtsviktpatient. För alla 86 deltagarna 

med 787 läkemedel ihop var medelantalet läkemedel per patient 10,1 ± 4,9 stycken. 
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Medel som 

påverkar 
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Antikoagulantia
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Av det totala antalet läkemedel hos artrospatienterna var de mest frekvent 

förekommande tillhörande analgetika med den treställiga ATC-koden N02 (10,1 %) 

följt av läkemedelsgrupperna med ATC-kod C10, medel som påverkar 

serumlipidnivåerna (7,3 %), samt ATC- kod MO1, antiinflammatoriska och 

antireumatiska medel (6,5 %). (Figur 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Fördelning av artrosdeltagarnas läkemedel. 

 

För diabetikerna var de vanligast förekommande läkemedlen inom gruppen 

diabetesmedel (9,8 %). Efter dessa kom medel som påverkar renin-

angiotensinsystemet (9,4 %) och medel som påverkar serumlipidnivåerna (8,7 %). 

Analgetikas förekomst var 8,3 % bland diabetikernas läkemedel och 

antiinflammatoriska och antireumatiska medels förekomst var 3,5 %. 

Hjärtsviktpatienternas vanligaste läkemedel var inom gruppen diuretika (10,5 %), 

följt av beta-receptorblockerande medel (9,8 %) och medel som påverkar renin-

angiotensinsystemet (7,7 %). Analgetika förekom hos 7,0 % av hjärtsviktpatienternas 

läkemedel, medan antiinflammatoriska och antireumatiska medel förekom hos 1,4 %.  

Antalet läkemedelsordinationer för artrospatienterna i läkemedelslistan var totalt 230 

stycken med ett medelvärde på 7,9 ± 4,1 stycken per patient. För diabetesdeltagarna 

var medelantalet läkemedelsordinationer 9,0 ± 4,4 stycken per patient medan det för 

hjärtsviktsdeltagarna var 10,6 ± 4,6 ordinationer.  

http://www.fass.se/LIF/produktfakta/sok_lakemedel.jsp?expanded=N_C_C10#C10
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/sok_lakemedel.jsp?expanded=N_C_C10#C10
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Läkemedelsavstämning 

Läkemedelsavstämning mellan patienternas RR och läkemedelslistor 

Sammanlagt hade alla 78 inkluderade patienter 787 läkemedel totalt i deras sparade 

recept på apotek, läkemedelslistor samt enligt deras egna uppgifter om aktuell 

ordination.  Av dessa tillhörde 247 läkemedel artrospatienterna, 254 läkemedel 

diabetespatienterna och 286 läkemedel patienterna med diagnosen hjärtsvikt. Av 

dessa 787 läkemedel fanns totalt 490 (62,2 %) läkemedel gemensamt i RR och 

läkemedelslistorna. I RR återfanns 557 stycken (70,8 %) av dessa medan det i 

läkemedelslistorna förekom 710 stycken (90,2 %) ordinationer av dem.  

Av alla 247 läkemedel hos de 29 artrospatienterna fanns 61,1 % som recept i RR och 

93,1 % som ordinationer i läkemedelslistorna. När alla artrospatienters respektive 

läkemedelslista från Stensö Hälsocentral och RR jämfördes blev resultatet att 137 

stycken (55,5 %) av de 247 läkemedlen återfanns i dem båda. Av de 230 läkemedel, 

som fanns i artrospatienternas läkemedelslistor, återfanns alltså 137 (59,6 %) i 

patienternas RR och av de 151 läkemedel som fanns i RR återfanns 137 ordinationer 

(90,7 %) i patienternas läkemedelslistor. Fjorton läkemedel återfanns i RR men inte i 

artrospatienternas läkemedelslistor på Stensö, medan 93 läkemedel återfanns i 

patienternas läkemedelslistor men inte i deras RR. Dessutom var det tre patienter 

som uppgav vardera 1 läkemedel som aktuell behandling, vilket varken fanns med i 

deras läkemedelslistor eller RR (1,2 %) (Figur 5). 

Av de 26 diabetespatienternas totalt 254 stycken läkemedel förekom 92,5 % i 

läkemedelslistorna, 65,3 %  i deras sparade recept på apotek och 65,4 % gemensamt i 

både RR och läkemedelslistorna. Av de 23 hjärtsviktpatienternas sammanlagt 286 

läkemedel förekom 85,6 % som ordinationer i deras läkemedelslistor, 77,3 % som 

recept i deras RR och 65,4 % gemensamt i RR och läkemedelslistorna.  
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Figur 5. Förekomst i RR resp. läkemedelslistorna av 247 läkemedelsordinationer hos 29 

artrospatienter. I både RR och läkemedelslistorna fanns 137 stycken läkemedel gemensamt (55,5 %). I 

artrospatienternas RR fanns av dessa 247 läkemedel 151 recept (61,1 %) och i deras läkemedelslistor 

230 ordinationer (93,1 %). Tre läkemedel var aktuella enligt tre patienter men var varken med i deras 

RR eller läkemedelslistor. 

 

 

Läkemedelsavstämning mellan patienternas RR och aktuell medicinering 

Av de 78 patienternas totalt 557 recept i RR var 490 (88,0 %) aktuella ordinationer, 

67 recept (12,0 %) var inaktuella, 33 (5,9 %) var receptdubbletter och 13 (2,3 %) var 

dubbelmedicineringar. Artrospatienterna hade totalt 151 recept i sina sparade recept 

på apotek, diabetespatienterna hade 185 stycken och hjärtsviktpatienterna hade 221 

stycken ordinationer. 

Av de 29 artrospatienternas totalt 151 recept i RR var 134 (88,7 %) aktuella recept 

jämfört med de 26 diabetespatienternas totalt 185 recept, där 164 (88,6 %) recept var 

aktuella. Av de 23 hjärtsviktspatienternas totalt 221 recept i RR var 192 recept (86,9 

%) aktuella. Det var 34 ordinationer som klassificerades som aktuella men som inte 

fanns med i RR hos artrospatienterna. 

För artrospatienterna var 17 recept (11,3 %) inaktuella i RR och av dessa var det i sin 

tur 4 recept (23,5 %) på läkemedel tillhörande gruppen analgetika med den treställiga 

ATC-koden N02, och 2 recept (11,8 %) tillhörande den treställiga ATC-koden M01, 



 22 

det vill säga antiinflammatoriska och antireumatiska medel. Av de inaktuella 

recepten tillhörde 64,7 % kvinnor, övriga tillhörde männen. Av diabetes mellitus- 

patienternas recept var 21 (11,4 %) inaktuella medan hjärtsviktpatienternas antal 

inaktuella recept uppgick till 29 stycken (13,1 %). 

Antalet receptdubbletter var 8 stycken (5,3 %) och dubbelmedicinering förekom hos 

1 (0,7 %) av recepten i RR hos artrospatienterna jämfört med 6 stycken (3,2 %) 

receptdubbletter och 4 (2,2 %) dubbelmedicineringar hos diabetespatienterna och 19 

(8,6 %) receptdubbletter respektive 8 stycken (3,6 %) dubbelmedicineringar hos 

hjärtsviktpatienterna. (Tabell II) 

 

Tabell II. Översikt över alla diagnosgruppernas antal och andel aktuella respektive inaktuella 

läkemedel i RR samt andelen receptdubbletter samt dubbelmedicineringar av dessa. 

Diagnos 

Totala 

antalet 

recept i 

RR 

Antal och 

andel 

aktuella 

recept i RR 

Antal och 

andel 

inaktuella 

recept i RR 

Antal och 

andel 

recept-

dubbletter 

i RR 

Antal och 

andel dubbel-

medicineringar 

i RR 

Artros 151 134 (88,7%) 17 (11,3 %) 8 (5,3 %) 1 (0,7 %) 

Diabetes mellitus 185 164 (88,6 %) 21 (11,4 %) 6 (3,2 %) 4 (2,2 %) 

Hjärtsvikt 221 192 (86,9 %) 29 (13,1 %) 19 (8,6 %) 8 (3,6 %) 

Totalt alla 

diagnoser 557 490 (88,0 %) 67 (12,0 %) 33 (5,9 %) 13 (2,3 %) 

 

 

Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad vare sig mellan artrospatienterna och 

diabetespatienterna eller mellan artrospatienterna och hjärtsviktpatienterna gällande 

antalet aktuella recept gentemot det totala antalet recept (p > 0,05; Fisher’s exakta 

test). Mellan artrospatienterna och hjärtsviktpatienterna visade det sig dock vara en 

statistisk signifikant skillnad med avseende på procenten receptdubbletter och 

dubbelmedicineringar (p= 0,022; Fischer’s exakta test). 

För artrospatienterna var andelen aktuella recept i RR jämnt fördelade mellan 

kvinnorna och männen och ingen statistisk signifikant skillnad fanns. Detta fanns 

inte heller mellan männen i åldersgruppen 85+ år jämfört med de mellan 45-64 år, 

vilka var de åldersgrupper som hade den största skillnaden (p > 0,05; Fischer’s 

exakta test) (Tabell III). 
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Tabell III. Översikt över antalet och procenten aktuella recept i RR för artrospatienterna med 

avseende på åldersgrupp och kön. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedelsavstämning mellan patienternas läkemedelslistor och aktuell 

medicinering 

Av alla studiens 710 ordinationer i läkemedelslistorna var 584 (82,3 %) aktuella, 126 

stycken (17,7 %) var inaktuella och det förekom 37 (5,2 %) dubbletter och 9 stycken 

(1,3 %) dubbelmedicineringar. 

Av de totalt 230 läkemedelsordinationerna i artrospatiernas läkemedelslistor var 159 

(69,1 %) aktuella. De inaktuella ordinationerna uppgick till 71 stycken (30,9 %) 

medan 9 ordinationer (3,9 %) var dubbletter. Det var 9 ordinationer som inte fanns 

med i läkemedelslistorna fastän de var aktuella enligt artrospatienterna. 

Jämförelsevis var 213 (90,6 %) av diabetespatienternas 235 ordinationer aktuella 

medan 212 (86,5 %) av hjärtsviktpatienternas totalt 245 ordinationer var aktuella. 

Diabetespatienterna hade 22 stycken (9,4 %) inaktuella ordinationer och 

hjärtsviktpatienterna hade 33 stycken (13,5 %) inaktuella ordinationer. Förekomsten 

av ordinationsdubbletter beräknades till 7 stycken (3,0 %) hos diabetikerna och till 

21 dubbletter (8,5 %) hos hjärtsviktpatienterna. Dubbelmedicineringarna var 5 

stycken till antalet (2,1 %) hos diabetespatienterna och 4 stycken (1,6 %) hos 

hjärtsviktpatienterna (Tabell IV). 

Kön Åldersgrupp 

Recept 

totalt i RR 

Aktuella 

recept i 

RR 

Procent 

aktuella 

recept 

Kvinna 45-64 8 8 100,0% 

 65-74 32 28 87,5% 

 75-84 20 19 95,0% 

 85+ 37 31 83,8% 

Kvinna Totalt  97 86 88,7% 

Man 45-64 11 9 81,8% 

 65-74 22 18 81,8% 

 75-84 9 9 100,0% 

 85+ 12 12 100,0% 

Man Totalt  54 48 88,9% 

Totalt  151 134 88,7% 
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Tabell IV. Antal aktuella respektive inaktuella ordinationer och av dessa i sin tur antal och andel 

ordinationsdubbletter/dubbelmedicineringar för varje diagnos och åldersgrupp i läkemedelslistorna 

från Stensö hälsocentral.  

 
Ålders-

grupp Artros 

Diabetes 

mellitus Hjärtsvikt Totalt 

Aktuell medicinering 45-64 19 41   60 

  65-74 56 43 38 137 

  75-84 33 107 110 250 

  85+ 51 22 64 137 

Aktuell medicinering Totalt   159 213 212 584 

Inaktuell medicinering 45-64 4 2   6 

  65-74 33 11 2 46 

  75-84 18 7 18 43 

  85+ 16 2 13 31 

Inaktuell medicinering Totalt   71 22 33 126 

Ordinationsdublett/dubbelmedicinering 45-64 5 4   9 

  65-74    6 6 

  75-84 3 6 12 21 

  85+ 1 2 7 10 

Ordinationsdublett/ 

dubbelmedicinering Totalt   9 12 25 46 

Totalt   230 235 245 710 

 

 

Hos artrospatienterna förekom det inga dubbelmedicineringar och därmed en färre 

andel än hos de övriga två diagnosgrupperna, samtidigt som en större andel 

ordinationer var inaktuella. En statistisk signifikant skillnad fanns mellan antalet 

aktuella ordinationer och det totala antalet ordinationer hos artrospatienterna 

gentemot båda de övriga två sjukdomsgrupperna tillsammans (p= 0,008; Fischer’s 

exakta test). 

Av artrospatienternas inaktuella ordinationer var 14,0 % analgetika (treställig ATC-

kod N02), 12,7 % som antibakteriella medel för systemiskt bruk (J01) och 12,7 % 

som antiinflammatoriska och antireumatiska medel (M01). En grupp av läkemedel, 

som också var frekvent förekommande som utsatta ordinationer, var medel mot hosta 

och förkylning (R05) med en frekvens på 7,6 %. Dessa förekom inte alls som utsatta 

ordinationer hos varken diabetikerna eller hjärtsviktpatienterna. Hos diabetikerna 

fanns inga ordinationer på diabetesmedel som var inaktuella, medan 7 (21,0 %) av de 

inaktuella ordinationerna hos hjärtsviktpatienterna var för läkemedel inom gruppen 

hjärta och kretslopp. 
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Aktuell 

medicinering 

Journal RR 

8 

6 

3 

62 

31 

   9 

       Artros      

Totalt 247 poster 

till 29 patienter 

128 

Läkemedelsavstämning mellan patienternas läkemedelslistor, RR och aktuell 

medicinering 

Av alla patienters 787 läkemedel var 464 stycken (59,0 %) aktuella, med i RR och i 

deras läkemedelslistor. Av alla artrospatienters 247 läkemedel var det 128 (51,8 %) 

som förekom i både RR, läkemedelslistor och som var aktuella (Figur 6). För 

diabetespatienterna var 158 (62,2 %) av deras 254 läkemedel aktuella och med i både 

RR och läkemedelslistor. Av alla hjärtsviktpatienters 286 läkemedel var det 178 

(62,2 %) läkemedel som förekom i både RR, läkemedelslistor och som var aktuella 

(Tabell V). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Venndiagram över fördelningen av artrospatienternas 247 ordinationer där 128 ordinationer 

(51,8 %) var aktuella samt med i både RR och patienternas läkemedelslistor. De 29 artrospatienterna 

uppgav att de sammantaget använder 168 läkemedel medan 79 ordinationsposter uppgavs av 

artrospatienterna som inaktuella. 

 

Tabell V. Antal och andel ordinationer som finns med i både RR och läkemedelslistorna och som 

även är aktuell medicinering enligt patienterna för varje diagnos samt totalt för alla diagnoser. 

 Diagnos 

Läkemedel 

totalt; n 

Läkemedel som finns med i både RR, 

läkemedelslistor och som är aktuell 

medicinering; n (%) 

Artros 247 128 (51,8 %) 

Diabetes mellitus 254 158 (62,2 %) 

Hjärtsvikt 287 178 (62,2 %) 

Totalt 787 464 (59,0 %) 
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DISKUSSION 

Syftet med studien var att hos patienter med diagnosen artros undersöka förekomsten 

av avvikelser mellan recept i RR på apotek, vårdcentralens läkemedelslista från 

ordinationsjournalen samt patienternas egen uppfattning om aktuell 

läkemedelsbehandling.  

Av hela studiens recept i RR var 88 % aktuella ordinationer. Gällande 

artrospatienternas recept var 89 % aktuella, av diabetespatienternas var 89 % aktuella 

och för hjärtsviktspatienterna var 87 % aktuella recept i RR. Både artrospatienterna  

och diabetespatienterna hade vardera 11 % inaktuella ordinationer medan 

hjärtsviktpatienterna hade 13 % inaktuella. Andelen receptdubbletter uppgick till 5 % 

hos artrospatienterna, 3 % hos diabetikerna och till 9 % hos hjärtsviktpatienterna. 

Andelen dubbelmedicineringar uppgick till 1 % hos artrospatienterna, 2 % hos 

diabetikerna och till 4 % hos hjärtsviktpatienterna. 

Av hela studiens ordinationer i läkemedelslistorna var 82 % aktuella och av 

artrospatienternas ordinationer i läkemedelslistorna var 69 % aktuella ordinationer. 

Jämförelsevis var 90 % av diabetespatienternas ordinationer aktuella medan 86 % av 

hjärtsviktpatienternas ordinationer var aktuella. Artrospatienterna hade 31 % 

inaktuella ordinationer, diabetespatienterna hade 9 % och hjärtsviktpatienterna hade 

14 % inaktuella. Andelen dubbletter uppgick till 4 % hos artrospatienterna, till 3 % 

hos diabetikerna och till 9 % hos hjärtsviktpatienterna. Andelen 

dubbelmedicineringar uppgick till 2 % hos både diabetikerna och 

hjärtsviktpatienterna. 

För hela studien förekom 59 % aktuella läkemedel i både RR och läkemedelslistorna 

och av artrospatienternas läkemedel var det 52 % som förekom i både RR, 

läkemedelslistorna och som också var aktuella. För både diabetespatienterna och 

hjärtsviktpatienterna förekom 62 % av ordinationerna i både RR och journal och var 

aktuella. 

Det finns inga tidigare studier publicerade inom detta område där både RR, 

läkemedelslistor och patientuppgift avstäms och RR är dessutom unikt för Sverige, 

vilket bidrar till att endast svenska studier hade varit möjliga. Som unik studie finns 

därmed inga tidigare publicerade resultat att jämföra med. Utifrån en pågående studie 
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med opublicerade data då 71 apotekskunder har intervjuats på ett apotek i Stockholm 

finns dock uppgifter om att 69 % av recepten i RR, innehållandes totalt 775 

ordinationer hos dessa patienter, är aktuella. Dessa kunder tillhörde ingen specifik 

diagnosgrupp och inte heller någon specifik åldersgrupp utan var slumpmässigt 

intervjuade apotekskunder. I artrospatienternas RR kan noteras att andelen aktuella 

recept låg på betydligt högre 89 % men då utav endast 151 recept. 

I föreliggande studie på alla 78 patienter skiljde sig också andelen aktuella läkemedel 

på 88 % i RR gentemot uppgifterna om 69 % aktuella recept i RR från den tidigare 

studien. Artros-, diabetes- och hjärtsviktpatienternas sammanlagda recept i RR 

uppgick dock till 557 stycken gentemot 775 i den opublicerade studien. Att här 

presenterad studie hade fastställda diagnoser på kroniska sjukdomar och på så vis 

nästan var begränsad till ett urval av läkemedel som undersöktes kan ha påverkat 

resultatet. Skillnaden kan även ha berott på att upplägget på studierna skiljde sig åt 

genom att patienterna i Stockholm intervjuades direkt på ett apotek öga mot öga och 

att intervjuerna i presenterad studie istället skedde via telefon med patienter som 

själva visste att de skulle medverka i en intervju. Patienternas uppgifter om aktuell 

medicinering, deras validitet, kan eventuellt ha berott på intervjuformen. 

Telefonintervjuer kan ha påverkat resultatet i negativ riktning då patienterna inte 

själva såg namnen, dosering och styrka. Att se och stämma av sina läkemedel på 

papper är lättare än att höra och stämma av via telefon. I intervjuerna i denna studie 

blandade vi även in läkemedelslistorna från journalerna. Detta gjorde att patienterna 

hade ytterligare en parameter att ta hänsyn till gällande vilka som var aktuella 

ordinationer i läkemedelsavstämningen. 

Tidigare studier har gjorts på hur väl läkemedelslistorna från journalen 

överensstämmer med det som patienterna verkligen administrerar [1, 14]. En av 

dessa har fått fram läkemedel, som fanns i läkemedelslistan men som inte längre 

administrerades av patienten, som en av de vanligaste avvikelserna (70 %) [14]. 

Detta förekom även mycket i presenterad studie både gällande artrospatienterna (31 

%) och de övriga två sjukdomsgrupperna.  Endast ett fåtal läkemedel, 9 stycken, som 

inte förekom i läkemedelslistorna var aktuell ordination enligt artrospatienterna. En 

annan tidigare studie hade ett flertal, cirka hälften, av de förekommande avvikelserna 

inom denna kategori [1]. De tidigare studierna baserades, liksom den presenterade, 
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på självskattning från patienterna via telefonintervjuer men också utifrån innehållet 

på läkemedlens förpackningar vilket skiljde sig från läkemedelsavstämningen med 

artros-, diabetes- och hjärtsviktpatienterna. Att på detta vis gå igenom både 

läkemedelslistor, patienternas burkar liksom patienternas egna uppgifter skiljde sig 

från presenterad studie där också avvikelser i RR registrerades. Urvalet av 

patienterna i tidigare studier skiljde sig också mot presenterad studie, vilken innehöll 

tre förutbestämda diagnoser. I en av de tidigare studierna var ett inklusionskriterium 

att patienterna skulle ha en utav sex förutbestämda sjukdomar, vilka skiljde sig 

genom att inte vara kroniska som i presenterad studie [14]. I den andra av tidigare 

studier var patienterna slumpmässigt utvalda. Analgetika var en av de främsta 

grupperna av läkemedel som hade avvikelser i en av de tidigare studierna [14], vilket 

också var den grupp som innebar flest utsatta ordinationer bland artrospatienternas 

läkemedel i deras läkemedelslistor. Att detta är en begränsad behandling och inte 

används hela livet utan tas i perioder förklaras i den tidigare studien vara anledningen 

till att ordinationerna blir kvar i listorna och då räknas som avvikelser gentemot vad 

patienten administrerar. Tidigare studier har dock inte som presenterad studie 

undersökt förekomsten av dubbletter och dubbelmedicineringar alls utan endast 

studerat förekomsten av avvikelser då patienter antingen har tagit läkemedel som inte 

fanns med i läkemedelslistan eller inte administrerat läkemedel vilka fanns med i 

läkemedelslistan. Även förekomsten av doseringsskillnader i läkemedels-

behandlingen har studerats i tidigare studier, men inte som ensam variabel i 

presenterad studie. 

 

Att ett flertal ordinationer fanns i läkemedelslistan men inte i patienternas RR, kan 

bero på att patienterna har från sin läkare fått ett pappersrecept, som inte har 

registrerats i RR, eller att läkemedlet är slutexpedierat och att alla förskrivna 

läkemedelsuttag är gjorda. I detta fall berodde det mycket på att läkemedelslistorna 

inte bara bestod av aktuella ordinationer utan också inaktuella gamla sådana, vilket 

märktes då det för artrospatienterna endast var cirka två tredjedelar som var aktuella 

ordinationer i läkemedelslistorna. Av det totala antalet ordinationer för hela studiens 

78 deltagare hade artrospatienterna, vilka var flest, minst antal ordinationer men 

också flest inaktuella. Genom telefonintervjuerna med artrospatienterna har 
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uppfattningen blivit att dessa inte gör regelbundna besök på vårdcentralen som de 

andra grupperna gör för kontroller och liknande. Patienterna tar sällan även 

läkemedel för sin artros dagligen utan ofta vid behov enligt doseringsanvisningarna 

och behöver därmed inte förnya sina recept och gå till läkaren flera gånger om året. 

Färre hälsocentralsbesök och färre regelbundna behandlingar kan eventuellt leda till 

färre läkemedelsavstämningar med läkaren och därmed fler inaktuella ordinationer 

än övriga diagnosgrupper. Av de inaktuella ordinationerna hos artrospatienterna 

förekom ett flertal medel mot hosta och förkylning, vilka inte förekom alls hos de 

övriga två diagnosgrupperna. Dessa är läkemedel för en kortvarig behandling som då 

inte har tagits bort från läkemedelslistorna genom avstämning med läkare. Det är 

alltså periodmässiga eller kortvariga behandlingar som resulterar främst i dessa 

inaktuella ordinationer – både enligt den presenterade studiens resultat gällande 

artrospatienterna samt enligt tidigare studieresultat [14]. Att de olika 

diagnosgrupperna således hade så olika läkemedelsgrupper gällande kronisk eller 

periodvis användning kan ha bidragit till de olika resultaten mellan 

diagnosgrupperna. 

Att RR bestod till 11 % av inaktuella läkemedel kan bero på att patienterna har slutat 

med sina läkemedel på eget initiativ och att deras följsamhet på så vis brister. Av 

dessa inaktuella ordinationer bestod 35 % av smärtstillande, antiinflammatoriska 

eller antireumatiska läkemedel, vilka i sin tur stod för nästan 17 % av 

artrospatienternas totala läkemedel. Att dessa, som är bland de vanligaste 

ordinationerna hos artrospatienterna, inte är aktuella är något som skiljer sig från de 

övriga två sjukdomsgrupperna. Hos diabetikerna fanns ingen ordination på 

diabetesmedel som var inaktuell och hos hjärtsviktpatienterna fanns endast en 

inaktuell ordination tillhörande läkemedel inom gruppen hjärta och kretslopp (4,0 

%). Av artrospatienternas inaktuella läkemedel var 35 % tillhörande de främst 

använda läkemedelsgrupperna. Artrospatienternas egen vilja att sluta med sina 

läkemedel och testa på andra metoder för att lindra sin smärta och öka 

muskelfunktionen [18] kan återigen förklara varför de läkemedel, som de egentligen 

borde administrera främst, också är de som är mest inaktuella. Dessa alternativa 

metoder inkluderar bland annat sjukgymnastik, värme och elektrisk stimulering men 

också kostomläggning och kosttillskott. De smärtstillande läkemedlen tillhörande 
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NSAID och opioider kan vara förenade med vissa biverkningar, främst gällande 

magtarmkanalen, och upplevas av en del av patienterna som något obehagligt och 

något de hellre kan vara utan [18]. Många av artrospatienterna administrerar just 

medel vid syrarelaterade symtom då de står för 5 % av alla patienters totala 

läkemedel. Paracetamol i höga doser vid längre behandling ökar risken för 

leverpåverkan och rädsla för biverkningar och felmedicineringar kan vara en 

anledning till denna minskade följsamhet [18]. Alternativa behandlingsmetoder kan 

på så vis vara något som flertalet testar och följsamheten till den behandling som 

läkaren har ordinerat sjunker [18]. I intervjuerna sade några patienter att de istället 

testar på alternativa behandlingar för att minska risken för bland annat 

biverkningarna som deras läkemedel medför.  

Uteslutning av en läkemedelsbehandling kan diskuteras men den är normalt frivillig 

och då upp till patienterna och deras sjukdoms karaktär hur de vill sköta den. 

Eftersom smärtstillande läkemedel inte är en ”livsviktig” behandling såsom 

diabetesmedel och läkemedel inom hjärta-kärl, är det förståeligt om 

artrospatienternas följsamhet är sämre än de andra två gruppernas. Studier har dock 

visat att patienter som administrerar NSAID får den högsta förbättringen av 

livskvalitet efter tre månaders bruk [20], vilket innebär att patienter som inte tar sina 

läkemedel på det sätt som läkaren har ordinerat inte får ut det mesta av dem och 

sålunda inte en optimal behandling. Även i RR var de flesta inaktuella läkemedel hos 

artrospatienterna också sådana som användes periodvis, kortvarigt eller vid behov. 

Att det förekom så mycket inaktuella ordinationer i åldergruppen 65-74 år berodde 

troligtvis på att detta var den dominerande åldergruppen i studien gällande 

artrospatienterna. Byten av läkemedel kan också ha skett där tidigare ordinationer, 

numera inaktuella, inte har tagits bort, vilket kan förklara den höga andelen 

inaktuella läkemedel i RR för alla diagnosgrupper. 

Begränsningar och svagheter med studien är att risken för systematiska fel finns 

gällande både data, patienterna och den egna klassificeringen. Att läkemedelslistorna 

inte bestod av kvalitetsdata gjorde att patienternas egna uppgifter om aktuell 

ordination fick ligga till grund för jämförelsen med RR. Patienternas trovärdighet i 

telefonintervjuerna är svårt att bedöma liksom om alla intervjuade egentligen var 

benägna att svara på frågan om vilka ordinationer som ansågs vara aktuella. 
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Angående artrospatienterna var det endast i ett fall svårt att uppfatta vad patienten 

sade men i övrigt lät det på patienterna som att de inte hade någon ”kognitiv 

dysfunktion”, vilket var ett exklusionskriterium. Dessutom kändes artrospatienterna 

väldigt säkra på sin läkemedelbehandling och vad som klassificerades som aktuellt 

respektive inaktuellt. Några fall var dock extra svåra för patienten att klassificera 

som antingen aktuella eller inaktuella ordinationer då de till exempel inte använde en 

salva för tillfället och inte heller visste om den skulle komma att bli aktuell igen men 

fortfarande hade receptuttag kvar att göra. I några fall märktes det att patienten satt 

med sin lista över sina sparade recept på apotek från RR och bara läste upp de 

läkemedel som stod där, men i de allra flesta fall tog patienterna fram burkarna med 

sina aktuella läkemedel och berättade vilka läkemedel de tog, hur och varför. Vid 

genomomgångarna av patienternas sparade recept i RR kunde det ibland inträffa att 

de hade glömt några av läkemedlen som faktiskt var aktuella. De flesta fall här gällde 

då främst läkemedel som användes mer sporadiskt eller för odontologiskt bruk som 

patienterna inte tänkte som läkemedel. Dessutom kan det vara så att patienterna vet 

vilken indikation de tar läkemedlet för men att de inte kan särskilja namnet och 

doseringen som sägs ifrån det läkemedel de har eller på det viset som de verkligen 

administrerar det och att deras validitet på så vis brister något.  

Klassificeringen av data gjordes utifrån patientens uppgifter om deras läkemedel som 

antingen aktuella eller inaktuella. Alla aktuella respektive inaktuella klassificerades 

även som receptdubbletter eller dubbelmedicineringar då dessa fall inträffade. De 

134 läkemedlen som enligt kunden var aktuella i RR klassificerades alltså som 

aktuella och utav dessa var  sammanlagt 9 läkemedel också receptdubbletter eller 

dubbelmedicineringar. Antalet ”unika” aktuella recept i RR, då aktuella 

dubbelmedicineringar och dubbletter tagits bort, blev alltså 125 stycken vilket 

motsvarade strax över fyra femtedelar av recepten. Om det patienten sa vara aktuellt 

inte var det eller vice versa, var också klassificeringen i presenterad studie felaktig. 

Från början av studien förutsågs antalet patienter bli större och att ett större 

urvalsmaterial från Stensö Hälsocentral då skulle fås. Prevalensen för artros är cirka 

8,5 % hos de mellan 50-70 år, vilka antas vara 25 % av de listade på Stensö 

Hälsocentral då dess demografiska sammansättning i sin tur antas vara samma som 

Sveriges befolkning. Hälsocentralens upptagningsområde på 8 300 patienter 
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tillsammans med de olika sjukdomarnas respektive prevalens tyder då på att alla 

patienter med diagnoserna artros, diabetes mellitus eller hjärtsvikt inte identifierades 

via journalsystemet. 

Ytterligare begränsningar med studien var att den utfördes på en hälsocentral, inom 

en ort för endast tre diagnoser under en begränsad tid. Totalt sett var också materialet 

litet då endast knappt hälften av den redan från början lilla populationen slutligen 

valde att delta i studien. Bortfallet förutsågs innan att bli en tredjedel av varje 

sjukdomsgrupp men något högre för hjärtsviktpatienterna. Därför fick alla 61 

patienter med diagnosen hjärtsvikt brev om att delta i studien istället för 50 patienter 

som med artros respektive diabetes mellitus. Bortfallet var något högre för 

artrospatienterna än förutspått men dessutom ännu högre för hela studien totalt. Att 

jämföra artrospatienterna med de andra grupperna är svårt även om de alla har 

kroniska sjukdomar som kräver någon slags livslång behandling. Medelåldern skiljer 

sig där hjärtsviktpatienterna hade en mycket högre medelålder, nästan 7 år, än vad 

artrospatienterna hade. Även fördelning med avseende på kön skiljer sig mellan 

grupperna där kvinnor är det övervägande könet hos artrospatienterna. 

Artrospatienterna administrerar inte lika mycket läkemedel som de övriga två 

diagnosgrupperna enligt medelantalet läkemedelsordinationer, inte heller enligt 

medelantalet läkemedel totalt. Dessa var förvisso något missvisande siffror eftersom 

både gamla och nya ordinationer förekom i läkemedelslistorna. Artrospatienterna 

behöver dock över lag inte alltid dagligen eller regelbunden medicinering för sin 

artros enligt deras doseringsanvisningar och inte heller läkemedel efter akutbesök för 

artrosen såsom de övriga två sjukdomsgrupperna kan komma att behöva. Patienterna 

som skickade in samtycke till att delta i denna studie kan dessutom bara vara sådana 

som ser detta som ett problem att listorna inte stämmer överens eller innehåller 

inaktuella ordinationer och på så vis inte är representativa för hela studien.  

 

Att 11 % var inaktuella recept i RR men ändå fanns kvar som uttag innebär för 

artrospatienten att felmedicineringar kan uppkomma. Det kan vara så att recepten 

som finns i RR är sådana som läkaren har tagit ställning till att patienten inte längre 

ska ta men att eftersom de finns med på listan över sparade recept på apoteket så tar 

patienten ut läkemedlet ändå och administrerar det på det viset som står i tro om att 
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det som står i RR är aktuellt. Sedan kan dessa siffror också visa en 

undermedicinering hos patienterna som själva väljer att inte ta sina läkemedel som de 

egentligen är ordinerade av läkare att ta. Istället administrerar patienterna sina 

läkemedel endast då de verkligen behövs när värken är som svårast, eller inte alls och 

att de därmed sade i intervjuerna att de var inaktuella. Följsamheten kan på så vis 

vara något bristande och blir inte bättre av att inaktuella listor kan förvirra och 

minska patienternas följsamhet ytterligare till sina läkemedelsordinationer. 

Om patienterna går efter RR som en ordinationslista kan det också innebära att 

patienterna ej tar sådana läkemedel som inte finns med i RR fast de egentligen är 

aktuella ordinationer då exempelvis receptet har gått ut eller plockats ut helt utan 

patientens vetskap. Ett fåtal av artrospatienterna hade ordinationer som var aktuella 

som fanns med i läkemedelslistorna men inte i RR, och 3 ordinationer förekom 

dessutom som inte fanns dokumenterade i någon av dem. Självklart kan man då 

förstå att det blir lättare att felmedicineringar uppkommer.  

De cirka 5 procenten receptdubbletter respektive cirka 1 procent 

dubbelmedicineringar som förekom i artrospatienternas RR är något som kan ge 

följder. Receptdubbletter kan innebära en ökad risk för patienterna att råka ut för 

felmedicineringar genom att patienterna tar ut dubbelt från apoteket och också 

administrerar dubbelt. När listorna på detta vis innehåller två läkemedel med samma 

indikation, styrka, beredningsform och dosering men med kanske olika namn på 

grund av en generisk substitution är det inte lätt som patient att se att båda faktiskt 

inte ska tas, framför allt inte om patienten är multimedicinerande. När det gäller 

dubbelmedicinering då det finns flera identiska eller snarlika läkemedel med olika 

namn, olika styrka eller dosering men med samma indikation är det än svårare för 

patienten att veta vilket som är aktuellt om båda ordinationerna finns kvar i RR. 

Risken kan bli att patienten antingen administrerar båda eller endast den utsatta 

ordinationen som dock fortfarande finns kvar i RR. 
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Fortsatta studier inom ämnet 

Då denna studie innehöll journaldata, som inte var helt av den kvalitet som från 

början förutspåddes, finns möjligheter att göra om studien, både i större omfattning 

och genom personliga möten istället där patienterna själva har med sig listorna över 

sina läkemedel och intervjuas öga mot öga. Likaså finns möjligheter att studera 

samma syfte men för andra diagnoser eller för slumpmässigt utvalda patienter med 

skilda diagnoser. Studier kan också göras på huruvida förekomsten av avvikelser 

mellan listor påverkas om patienterna har kroniska sjukdomar eller inte, samt om 

resultatet är annorlunda för andra journalsystem än Cambio Cosmic. Då aktuell 

studie var begränsad behövs fler studier inom området. 

Bifynd kan också vara uppslag till nya studier, bland annat om olika 

läkemedelsgrupper påverkar antalet aktuella/inaktuella recept i RR och om 

analgetika är en läkemedelsgrupp som står för särskilt många avvikelser. Ett uppslag 

till studie är också artrospatienters följsamhet till sin smärtstillande 

läkemedelsbehandling. 

 

 

Slutsatser 

Trots att studien är begränsad i storlek och att patienterna bara rekryterades från en 

vårdcentral indikerar resultaten att det finns betydande skillnader mellan 

artrospatienternas aktuella medicinering, deras läkemedelslistor på vårdcentral samt 

RR från apotek. Genom att förbättra och göra regelbundna läkemedelsavstämningar 

efter ändringar i patientens läkemedelsbehandling, såväl på apotek som inom 

sjukvården, kan antalet avvikelser reduceras och följsamheten hos patienterna kan 

ökas genom att det blir lättare för dem att veta vilka läkemedel som är aktuella att 

administrera och medicineringsfel kan reduceras.  
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