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Sammanfattning
Att få korrekt och tillräcklig information om sin ordinerade läkemedelsbehandling är en 
förutsättning för att en patient ska kunna genomföra behandlingen på ett tillfredsställande sätt. 
Beroende på vilka underlag man använder sig av kan man få olika information. Ett resultat av 
användning av underlag som innehåller inkorrekt information kan vara felmedicinering som i sin 
tur kan få allvarliga konsekvenser för patientens hälsa. 
Syftet med studien var att, ur ett könsperspektiv, undersöka om apotekskunder kände till olika 
underlag och vilka de använde sig av. Vidare undersöktes hur många som använde sig av ombud 
för inköp av läkemedel, om det var problem att hålla reda på läkemedelsordinationerna samt 
omfattning av avvikelser mellan antal av kunden angivna ordinationer och antal recept.
Studien genomfördes på Apoteket Lejonet (Apoteksgruppen AB) i Kalmar med intervjuer av 
kunder som tillfrågades om underlag, ordinationer, eventuella problem och socioekonomiska 
förhållanden. Studien var en del av ett större projekt där andra studenter intervjuade kunder på 
andra apotek och resultaten har sammanställts.
Studien visade att 223 av 699 intervjuade (32 %) kände till Läkemedelslistan från 
patientjournalen; något vanligare bland männen än kvinnorna. En tredjedel av dessa använde sig 
av den som underlag. I princip alla kände till ”Mina sparade recept på apotek” från 
Receptregistret. Två tredjedelar använde sig av denna lista som underlag och den var därmed det 
vanligaste angivna underlaget i studien. 
Nio procent använde sig av ombud för läkemedelsinköpen. 15 % uppgav att det var problem att 
hålla reda på ordinationerna. 
Det är viktigt att de underlag som används innehåller korrekt information om ordinationerna. 
Genom att på både apotek och inom vården göra avstämningar när förändringar i behandlingen 
sker kan man hålla underlagen uppdaterade. Därmed minskas risken för felmedicineringar och 
patientsäkerheten främjas.



SUMMARY

Obtaining accurate and sufficient information about prescribed drug therapy is a prerequisite 
for a patient to implement the treatment in a satisfying way. Which medicines should be used, 
why should they be used, how should they be used (dosage, administration) and for how long 
should the therapy last – all these questions should be answered with an accurate source. The 
information on different sources can differ and therefore contain incorrect information. This 
may result in medication errors, which in turn can have serious consequences for the patient’s 
health. 

From the electronic patient record (EMR), the patient can receive a list of the doctor’s 
prescriptions. This list contains information about product name, dosage and indication of the 
medicine prescribed. 

In the national prescription repository (NPR), the prescriptions sent electronically (almost all 
of the Swedish prescriptions) are saved and can be obtained and dispensed at any pharmacy. 
The patient can also receive a list from the NPR, containing information about all saved 
prescriptions in the repository. The list contains information about product name, dosage and 
indication.The doctor can not make changes in this repository.

To be informed of what dispenses has been executed during the last 15 months, the patient 
can ask for another list from the national prescription repository (NPR). This list contains 
information about what dispenses has been executed, independently of prescribing doctor and 
dispensing pharmacy. This list can for example be used to complement a patient’s medical 
records and to give the doctor information about what medicines the patient eventually has 
taken.

The aim of this study was, from a gender perspective, to examine if pharmacy custumers 
where aware of the different sources mentioned above and/or which sources they use to 
implement the medication treatment. Furthermore, it was examined how many used a 
representative for their pharmacy errands. It was also examined if there were problems 
keeping track of the medicine prescriptions. The extent of discrepancies between the number 
of prescriptions and number of medicines the patient specify they used, was also examined.

The study was conducted at Apoteket Lejonet (Apoteksgruppen AB) in Kalmar by 
interviewing pharmacy custumers. Patients with five or more prescriptions in the NPR were 
asked about sources, prescriptions, potential problems and socio-economic survey. 

The study showed that 223 of 699 respondents (32 %) knew of the list from the EMR, slightly 
more common among men then women. A third of them used it as a source to implement the 
medication treatment. Almost all of the respondents knew of the list from the NPR. This was 
also the most common source – used by almost 70 %. Nine percent used a representative for 
their pharmacy errands. Fifteen percent said there were problems keeping track of the 
medicine prescriptions. The problem most of them specified was about generic substitution. 

It is important that the sources contain accurate and sufficent information about the 
prescriptions. In that way the patient can achieve a safe treatment with satisfying results. Both 
pharmacies and the health care can and should make reconciliations when changes in the 
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treatment are done. Then, the sources can be kept updated and correct, thereby reducing the 
risk of medication errors, and the patients’ safety is promoted.
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INTRODUKTION

Idag finns det flera olika listor, t.ex. ”Mina sparade recept på apotek”, Läkemedelslistan och 
Läkemedelsförteckningen. Dessa kan patienten använda som underlag för den ordinerade 
läkemedelsbehandlingen. Listorna överrensstämmer dock inte nödvändigtvis med varandra 
[1]. Om patienten väljer att använda ett visst underlag, som kanske inte är uppdaterat, kan det 
leda till att patienten felaktigt använder alternativt underlåter att använda ett visst läkemedel. 
Detsamma gäller för omvänt scenario, dvs. om ett läkemedel nämns på ett underlag, trots att 
läkaren har satt ut det, kan det leda till att patienten tar detta läkemedel ändå. Detta var ett 
autentiskt fall i Kalmar under 2009 då en äldre kvinna använde ”Mina sparade recept på 
apotek” som underlag för sin medicinering och tog ett kaliumsparande läkemedel som det 
fanns recept på men som hon inte längre skulle använda [2]. Hon hamnade i ett livshotande 
tillstånd. Detta är dessvärre inte det enda exemplet på missförstånd mellan listorna ”Mina 
sparade recept på apotek” och Läkemedelslistan som kan skrivas ut från journalen [2]. 

Andra typer av felmedicineringar som kan ske är dosrelaterade sådana. Det kan t.ex. vara så 
att läkaren, vid ett återbesök, har gett en muntlig ändring av dosering till en patient. På 
receptet och därmed på den expedierade förpackningen står den tidigare och numera 
inaktuella doseringen, vilket kan leda till förvirring och eventuellt en felmedicinering. 
Patienten kan ta en högre dos än läkaren ordinerat, vilket bland annat kan leda till 
biverkningar, eller en för låg dos, vilket leder till en underbehandling. Vid ökad dos blir det 
problem när patienten ska bli expedierad på apotek då förskrivningen inte räcker lika länge. 
Högkostnadsskyddet täcker inte heller kostnaden om patienten vill hämta ut fler 
förpackningar än vad som enligt dosen är nödvändigt. Med andra ord, om doseringen höjs, 
kan det bli problem på apoteket genom att receptet tar slut tidigare samt att det verkar vara för 
tidigt att expediera läkemedlet på nytt.

Enligt Fryckstedt och Asker-Hagelberg [3] är läkemedelsrelaterade problem anledning till 
inläggningar på sjukhus i nästan vart tredje fall, enligt deras retrospektiva kvalitetsuppföljning 
på medicinakuten vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm. Det vanligaste 
läkemedelsrelaterade problemet som ledde till inläggning var biverkningar men även 
bristande följsamhet, att patienten inte alls använde ett ordinerat läkemedel, samt 
läkemedelsintoxikation var anledningar till inläggningar [3]. I von Eulers et al. studie 
framkommer att 11 % av akutinläggningarna berodde på läkemedelsbiverkningar [4]. Hos 
Mjörndal et al. framkommer att nästan 14 % av inläggningarna beror på läkemedelsrelaterade 
problem [5].

Läkemedelslistan

Vid besök på sjukhus eller vårdcentral kan patienten få en ”Läkemedelslista” (bilaga 1) 
utskriven av läkaren. Läkemedelslistan innehåller information från patientjournalen om 
läkemedel som ordinerats på recept för en viss patient. Listan innehåller uppgifter om 
läkemedlets produktnamn, dosering och indikation. Enligt riktlinjer från Nätverk för Sveriges 
Läkemedelskommittéer (LOK) skall en läkemedelslista vara fullständig och uppdaterad så att 
den skall kunna användas som ett tillförlitligt redskap i vården [6]. Bland LOK:s riktlinjer 
finns även önskemål om en samlad informationskälla som både patient, läkare/vården och 
apoteken kan nå.
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Receptregistret och ”Mina sparade recept på apotek”

Nästan alla recept i Sverige skickas idag elektroniskt från förskrivaren till Receptregistret [1]. 
Det är en databas där information som finns på ett recept lagras elektroniskt. Uppgifterna 
sparas i 15 månader. Alla godkända apotek i Sverige är uppkopplade mot Receptregistret via 
det statligt ägda bolaget Apotekens Service AB, som administrerar registret [7]. Patienten kan 
därmed gå till vilket apotek som helst i Sverige för att bli expedierad. Receptkunden kan själv 
få information om sina recept antingen via internet med hjälp av en e-legitimation eller genom 
att be apotekspersonal om en utskrift av ”Mina sparade recept på apotek” (bilaga 2). Det är en 
lista som innehåller skriftlig information om de recept som finns lagrade i Receptregistret med 
bland annat namn, personnummer, läkemedelsnamn, styrka, dosering, förpackningsstorlek, 
giltighetstid för receptet, med/utan förmån samt lite kort om högkostnadsskydd/förmån. 

Läkemedelsförteckningen

Uppgifter om vilka expeditioner av recept som har skett de senaste 15 månaderna finns 
samlade i Läkemedelsförteckningen [8] (bilaga 3). Den går att nå via internet eller genom att 
be om en utskrift av listan på ett apotek. Syftet med listan är att ha en historik över 
receptexpeditioner oavsett apotek och förskrivare. Förteckningen innehåller datum för inköp, 
vara, mängd, dosering, namn, personnummer samt förskrivarens namn, yrke, specialitet och 
arbetsplats. Förteckningen kan bland annat användas för att komplettera en patientjournal och 
för att ge en läkare uppgift om vilka läkemedel patienten eventuellt har använt. 

Andra underlag för läkemedelsordinationer

Andra underlag som patienten kan använda för att hålla reda på vilka läkemedelsordinationer 
de fått av läkaren är de expedierade förpackningar med apoteksetikett, en lista som patienten 
själv har skrivit, eller en dosett. Man kan också helt enkelt ha det i huvudet och inte använda 
sig av något underlag mer än sitt eget minne.

Könskillnader i avvikelser mellan intag av läkemedel och ordinationerna

Avvikelser mellan av patienten angivna läkemedelsordinationer och recepten är enligt Tulner 
et al. inte fler hos kvinnor än hos män [9]. Olika resultat har dock framkommit i andra tidigare 
studier. Frank et al såg ingen skillnad i risk för läkemedelsavvikelser mellan kvinnor och män, 
men däremot var det avvikelser av olika karaktär hos kvinnor respektive män [10]. Metoden 
de använde var att intervjua patienten om vilka läkemedel denne tog samt att titta på läkarens 
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medicinlista från patientens journal. De såg bland annat att män var mer benägna att använda 
läkemedel utöver de som läkaren ordinerat samt att hos kvinnor fanns det fler tvivelaktiga 
läkemedelsordinationer än hos män. Kvinnorna var enligt studien däremot mer benägna att 
inte använda alla de läkemedel som läkaren ordinerat för dem, läkemedel som alltså läkaren 
trodde att de använde. 

En annan studie som visat på skillnader mellan kvinnor och mäns läkemedelsavvikelser är 
Stephens et al. Studien visade att kvinnor hade fler avvikelser i fråga om dos, användande av 
receptfria läkemedel samt avvikelser mellan patientens medicinlista från journalen jämfört 
med vad patienten själv sade sig använda [11]. 

Tulner et al. fann inte fler avvikelser mellan angivna läkemedelsordinationer och de faktiska 
recepten hos kvinnor än hos män [9]. Detta är ett resultat som även Anderson et al. har sett i 
sin studie [12]. De fann att avvikelser inte var beroende av vare sig kön, ålder eller antal 
läkemedel.

Bedell et al. undersökte i sin studie avvikelser mellan läkemedelsordinationer i 
patientjournalen och vad patienten själv uppgav att de använde [13]. I studien skriver man att 
det fanns en del som tydde på att kvinnorna har fler avvikelser, men det visade sig att det inte 
var en statistiskt signifikant skillnad, dvs. ingen könskillnad. 

Eftersom tidigare studier inte är samstämmiga med avseende på könsskillnader finns ett 
behov av ytterligare studier som belyser detta ämne.

Syfte

Studien syftade till att, ur ett könsperspektiv, belysa nedanstående frågeställningar genom att 
intervjua apotekskunder med fler än 5 receptordinerade läkemedel:

- Vilka underlag de använde för att hålla reda på sin läkemedelsbehandling.
- Hur stor andel som kände till Läkemedelslistan. 
- Hur stor andel som kände till ”Mina sparade recept på apotek”.
- Hur stor andel som kände till Läkemedelsförteckningen. 
- Hur många som lät ett ombud hämta ut receptläkemedel på apotek. 
- Om det var problem att hålla reda på läkemedelsordinationer. 
- Omfattning av avvikelser mellan antalet av kunden angivna läkemedelsordinationer 

och antalet recept. 
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MATERIAL OCH METODER

Studien genomfördes som intervjuer med kunder som har blivit expedierade recept på 
Apoteket Lejonet (Apoteksgruppen AB) i centrala Kalmar. Studien genomfördes som en del 
av ett projekt för Läkemedelsverket, Enheten för läkemedelsanvändning. Åtta andra apotekar- 
och receptariestudenter utförde intervjuer på åtta andra apotek runt om i Sverige

Rekrytering

Kunder på apotek över 18 år som hade fem eller fler recept sparade i Receptregistret (RR) 
alternativt receptposter på receptblanketter inkluderades i studien. Vid expedition av recept 
till en kund med minst ovan antal receptposter tillfrågades denne av farmaceuten ifall hon/han 
ville delta i en intervjustudie. Personer som hämtade ut läkemedel åt någon annan, dvs. 
ombud, inkluderades också. Till dessa ställdes dock endast frågan om vilken relation de hade 
till personen som läkemedlen var ordinerade till. Kunder exkluderades ur studien om de hade 
en kognitiv dysfunktion och därmed inte kunde ta ställning till det informerade samtycket. 
Kunder som var anslutna till ApoDos, dvs. hade dosexpedierade läkemedel, exkluderades 
också. 

Om kunden samtyckte till att delta i intervjun gavs hon/han ytterligare information om studien 
och projektets syfte och fick därefter underteckna ett skriftligt samtycke till deltagande (bilaga 
4). Kunderna blev informerade om att deras uppgifter skulle behandlas konfidentiellt, 
tystnadsplikt för medverkande gällde enligt lagen för hälso- och sjukvårdspersonal, att 
deltagandet var helt frivilligt, att de kunde avbryta medverkan när helst de önskade samt att de 
samtyckte till att en kopia av deras ”Mina sparade recept på apotek” skrevs ut och jämfördes 
med vad de själva uppgav vara aktuella läkemedelsordinationer. 

Datainsamling

Datainsamling genomfördes genom muntliga intervjuer utifrån ett färdigt frågeformulär (se 
bilaga 5). Frågeformuläret utformades för att redovisa vilket/vilka underlag kunden har använt 
för att hålla reda på sina aktuella läkemedelsordinationer på recept. Frågorna berörde 
eventuella problem att hålla reda på vilka läkemedelsordinationer på recept som är 
aktuella/inaktuella. Endast receptordinerade läkemedel diskuterades. Användning av 
receptfria läkemedel var inte aktuellt för intervjun.

Vidare undersöktes det huruvida kunden kände till följande ordinationsunderlag: 
Läkemedelslistan, ”Mina sparade recept på apotek” samt Läkemedelsförteckningen. Om så 
var fallet ställdes frågan; Hur ofta de hade mottagit utskrift av listan/listorna? Exempel på hur 
listorna såg ut uppvisades för kunderna under intervjun. Därefter gjordes en avstämning av 
deras läkemedelsordinationer på recept genom att de tillfrågades vilka läkemedel de använde 
av de som nämndes på listan ”Mina sparade recept på apotek”. Kunderna tillfrågades också 
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om förskriven styrka och dos stämde med vad de själva uppgav sig använda samt om det var 
några recept som saknades. Dessa skrevs i så fall till i listan. Slutligen ställdes frågor om 
utbildningsnivå, språk och födelseland.  

Kopian på ”Mina sparade recept på apotek”, det undertecknade pappret om samtycke från 
kunden samt det ifyllda frågeformuläret skickades till projektansvarig på Läkemedelsverket. 
Dessa sparas enligt lag om sekretess i minimum 10 år.

Dataregistrering

Resultatet från intervjuerna registrerades och bearbetades i Microsoft Excel. Varje kund gavs 
ett kodnamn som bestod av initialerna för apoteket och staden samt siffror i kronologisk 
ordning, Lejonet Kalmar blev såldes LK001 osv. Följande data registrerades för varje kund: 
datum för intervjun, kodnamn för kund, ort, apotek, kundens födelseår, ålder, åldersgrupp 
(18-24, 25-44, 45-64, 65-74, 75-84 samt 85+ år), kön, informerat samtycke, antal av kunden 
uppgivna läkemedelsordinationer, problem att hålla reda på läkemedlen (om ja, beskrevs 
dessa), vilka underlag kunden använder för att hålla reda på ordinationerna, ansluten till RR, 
känner till Läkemedelslistan, känner till ”Mina sparade recept på apotek”, känner till 
Läkemedelsförteckningen samt hur ofta eventuella utskrifter av listorna har skett. Sedan 
registrerades följande data om läkemedelsordinationerna från avstämningen som gjordes 
under intervjun: 3-ställig ATC-kod, 7-ställig ATC-kod, läkemedelsnamn/produktnamn på 
receptet, generiskt namn/aktiv substans, beredningsform, styrka, dosering samt aktualitet 
(aktuellt, inaktuellt, dubblett, osäker, saknas). Slutligen registrerades utbildningsnivå, 
förstaspråk, eventuellt andraspråk och födelseland. 

Bortfallsberäkning

För att få en uppfattning om hur stor del av den tänkta målgruppen som intervjuades utfördes 
en bortfallsberäkning genom att ordinationsjournalen för 3 dagar (14, 21 samt 29 april 2011) 
gicks igenom. Ordinationsjournalen innehåller information om vilka expeditioner som har 
utförts under dagen. För bortfallsberäkningen antecknades det hur många patienter som fått 
fem eller fler recept expedierade. För dessa patienter antecknades kön, födelseår och antal 
receptexpeditioner. De andra apotekar- och receptariestudenterna i studien utförde 
bortfallsberäkning på sina respektive apotek och resultaten av dessa har sammanslagits och 
redovisas i sin helhet i resultatdelen.
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RESULTAT

Under 3 veckor i april månad 2011, intervjuades kunder som hade blivit expedierade recept på 
Apoteket Lejonet (Apoteksgruppen AB) i centrala Kalmar. Åtta andra apotekar- och 
receptariestudenter har utfört likartade intervjuer inom ramen för samma studie. Deras 
intervjuer har skett under våren 2011 på andra apotek runt om i Sverige. Resultaten från alla 
intervjuer har sammanslagits i en enda stor databas, och redovisas här i sin helhet.

822 kunder tillfrågades om intervju. Av de som inte uppfyllde inklusionskriterierna var 1 
kund under 18 år, 36 kunder hade <5 recept i Receptregistret och 65 kunder hämtade inte 
egen medicin.

Nittio kunder gav inte informerat samtycke till intervju och 13 kunder gav informerat 
samtycke men blev inte intervjuade. För 19 kunder registrerades inte något svarsalternativ 
rörande om intervjun genomfördes eller inte och för 1 kund registrerades inte något 
svarsalternativ för informerat samtycke. Dessa föll således bort.

Således inkluderades och intervjuades 699 kunder av studenter på nio olika apotek i Sverige, 
varav 61 kunder intervjuades i Kalmar. Av de som intervjuades var 62 % kvinnor och 38 % 
män. Som längst norrut bland apoteken återfanns Falun, som längst söderut Ystad och 
däremellan rekryterades kunder från apotek i Malmö, Kalmar, Norrköping, Sollentuna, 
Sundbyberg, Hallunda och Norrtälje. 

Medelåldern på de intervjuade var 67,8 år för kvinnor och 69,6 år för män. Antalet 
intervjuade kunder presenteras med avseende på åldersgrupp och kön i tabell I. En tredjedel 
av de intervjuade var mellan 65-74 år gamla, följt av åldergruppen 75-84 år som stod för 29 % 
av de intervjuade. 25 % av de intervjuade var mellan 45-64 år, 8 % var över 85 år, 6 % var 
mellan 25-44 år och knappt en procent var mellan 18-24 år. Könsfördelningen låg på 
ca 60 % kvinnor och 40 % män i alla åldergrupper utom i åldersgruppen 25-44 år, där den 
istället var 76 % kvinnor och 24 % män.

Tabell I. Procentuell fördelning och totalt antal av de 699 intervjuade kunderna med avseende på åldersgrupp 
och kön.

Åldersgrupp Kvinnor Män Totalt
18-24 3 (0,7 %) 2 (0,7 %) 5 (0,7 %)
25-44 32 (7,4 %) 10 (3,7 %) 42 (6,0 %)
45-64 109 (25,3 %) 63 (23,5 %) 172 (24,6 %)
65-74 129 (29,9 %)  94 (35,0 %) 223 (31,9 %)
75-84 120 (27,8 %) 79 (29,5 %) 199 (28,5 %)
85+ 38 (8,8 %) 20 (7,5 %) 58 (8,3 %)
Totalt antal 431 268 699
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Utbildning, språk och födelseland 

Utbildningsnivån för 37 % av kunderna som intervjuades var folkskola/grundskola, sedan 
följde gymnasium för en tredjedel av kunderna, sedan universitet/högskola för över en 
fjärdedel. Strax över 1 % av respondenterna angav att de inte hade någon skolgång alls, i 
denna grupp var två tredjedelar av respondenterna kvinnor. Även för folkskola/grundskola 
samt gymnasium var ungefär två tredjedelar kvinnor och en tredjedel män. För 
utbildningsnivån universitet/högskola var det en relativt jämn könsfördelning. 

De flesta, 86 %, av de intervjuade angav svenska som det språk som talades i hemmet. Av de 
resterande 14 % som hade annat språk som förstaspråk var de två vanligaste finska (22 %) 
och arabiska (16 %). Av de som uppgav finska som förstaspråk var 91 % kvinnor (20 av 22 
kunder). Resterande språk som angavs som första språk var assyriska, bengaliska, danska, 
engelska, estniska, franska, grekiska, italienska, mandarin, kildaniska, kinesiska, kurdiska, 
laotiska, norska, persiska, polska, serbiska, spanska, syrianska, turkiska, tyska, ukrainska samt 
urdu. 

De flesta var födda i Sverige (82 %). Andra födelseländer som fanns representerade bland de 
intervjuade var USA, Bangladesh, Chile, Kina, Colombia, Cypern, Danmark, England, 
Finland, Frankrike, Grekland, Holland, Indien, Irak, Iran, Japan, Jugoslavien, Kuba, Laos, 
Libanon, Norge, Pakistan, Palestina, Polen, Rumänien, Serbien, Spanien, Syrien, Turkiet, 
Tyskland, Uganda, Ukraina, Ungern, Uruguay och Österrike. Det vanligaste födelselandet av 
dessa var Finland, följt av Turkiet och Tyskland.

Läkemedelslistan, ”Mina sparade recept på apotek” och 
Läkemedelsförteckningen

32 % av respondenterna kände till Läkemedelslistan. Detta motsvarade 35 % av de 
intervjuade männen jämfört med 30 % av kvinnorna.

99 % kände till listan från Receptregistret, ”Mina sparade recept på apotek”, lika vanligt bland 
kvinnorna som bland männen. 

Nästan 6 % av respondenterna kände till Läkemedelsförteckningen. Här var det vanligare att 
männen kände till den än att kvinnorna gjorde det; 8,2 % av alla män jämfört med 4,4 % av 
alla kvinnor. 
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Underlag för läkemedelsbehandling

Det vanligaste underlaget som de intervjuade sade sig använda var listan ”Mina sparade 
recept på apotek”. Av de intervjuade var det 68 % som sade sig använda denna som underlag 
för att hålla reda på läkemedelsbehandlingen. Flera svarsalternativ var möjliga i frågan om 
vilka underlag kunden använde sig av för att hålla reda på sina läkemedelsordinationer. I 
tabell II presenteras vilka underlag kunderna använde sig av. Hälften av de intervjuade sade 
sig titta på förpackningarna med dess apoteksetiketter och nästan lika många sade sig använda 
andra underlag. De vanligaste som nämndes bland andra underlag var användande av dosett 
samt att kunden helt enkelt hade i minnet hur och när läkemedlet skulle tas. Läkemedelslistan 
användes som underlag av 10 % av respondenterna och ungefär lika många använde en egen 
lista som de själv skrivit. Knappt 2 % använde Läkemedelsförteckningen.

Av de 223 kunder som kände till Läkemedelslistan var det 66 kunder (30 %) som också 
använde den som underlag. Av de som kände till ”Mina sparade recept på apotek” var det 
69 % som använde sig av listan som underlag. För Läkemedelsförteckningen var motsvarade 
siffra 17 %. 

En något större andel av männen använde sig av listan ”Mina sparade recept på apotek”, 70 % 
av dem, jämfört med 67 % av kvinnorna. Det var också vanligare bland männen att skriva en 
egen lista och använda som underlag, 13 % av männen gjorde detta jämfört med 9 % av 
kvinnorna (se tabell II). 

Tabell II. Översikt över vilka underlag de 699 intervjuade kunderna använde sig av för att hålla reda på sina 
läkemedelsordinationer samt skillnader mellan kvinnor och män, både i antal och i procent. Flera svarsalternativ 
var möjliga.

Underlag Kvinnor Män Totalt
Läkemedelslistan 44 (10,2 %) 27 (10,0 %) 71 (10 %)
”Mina sparade recept på apotek” 289 (67 %) 187 (70 %) 476 (68 %)
Läkemedelsförteckningen 5 (1 %) 8 (3 %) 13 (1,9 %) 
Egen lista 39 (9 %) 36 (13 %) 75 (10,7 %)
Förpackningarna 225 (52,2 %) 135 (50,4 %) 360 (51,5 %)
Annat 196 (45 %) 126 (47 %) 322 (46,1 %)

Ombud

Av de totalt 822 tillfrågade kunderna var det 65 kunder (8 %) som hämtade medicin åt någon 
annan än sig själva och var således ombud.
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Antal av kund uppgivna läkemedelsordinationer och antal befintliga recept

Antal befintliga recept per kund var för kvinnorna 9,9 (± 4,8) st. och för männen 9,6 (± 4,8) 
st. Antal av kunden uppgivna läkemedelsordinationer var något lägre, för kvinnorna 9,3 (± 
4,5) st. och för männen 9,2 (± 4,5) st. (se tabell III). 

Tabell III. Tabellen visar data om antal recept och antal uppgivna läkemedelsordinationer från apotekskunder 
som hämtat ut medicin till sig själva (ej ombud) och som samtyckt till att bli intervjuade, (N = 699 st).

Kvinnor Män Totalt antal
Antal recept 4 281 2 565 6 846
Antal recept per kund (± STDAV) 9,9 (± 4,8) 9,6 (± 4,8) 9,8 (± 4,8)
Antal läkemedelsordinationer 4 013 2 458 6 471
Antal läkemedelsordinationer per kund (± STDAV) 9,3 (± 4,5) 9,2 (± 4,5) 9,3 (± 4,5)   

Problem att hålla reda på läkemedelsordinationer

Det var 105 av 699 tillfrågande kunder (15 %) som uppgav att de hade problem att hålla reda 
på sina läkemedelsordinationer. Detta motsvarade 13 % av alla de intervjuade kvinnorna och 
18 % av alla männen. Olika problem rörande generiska utbyten var det allra vanligaste 
angivna problemet.

Bortfallsberäkning

Resultaten från bortfallsberäkningen för 8 av 9 apotek tyder på ett bortfall på ca 50 %. 
Bortfallet var något högre för kvinnor (49,7 %) jämfört med män (45,8 %).
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DISKUSSION

Bara en tredjedel av respondenterna kände till Läkemedelslistan och av dessa var det endast 
30 % som också använde den som underlag. Detta anser jag vara negativt. Läkemedelslistan 
kommer från patientens journal och borde i större utsträckning användas som underlag för 
läkemedelsordinationerna. 

Det var ingen större skillnad mellan könen i fråga om vilka underlag de använde sig av för att 
hålla reda på läkemedelsordinationerna, kvinnor och män använde sig av de olika underlagen 
i ungefär lika stor utsträckning.

Läkemedelsförteckningen var okänd för de flesta av respondenterna. Som jag ser det så är den 
framförallt ett bra hjälpmedel för att se vad patienten eventuellt använder för läkemedel om 
denne kommer in akut och man misstänker läkemedelsrelaterade problem. Krasst sett behöver 
dock inte patienten ha använt läkemedlet bara för att det hämtats ut från apotek. Men som 
underlag har jag svårt att se att Läkemedelsförteckningen är optimal att använda eftersom den 
mycket väl kan innehålla förskrivna läkemedel som inte längre är aktuella, så väl som 
inaktuella doseringar samt att det kan se ut som den innehåller dubbletter. Men det är 
intressant att se hur (o)vanligt det är att respondenterna känner till den. 

Nästan alla de intervjuade kände till ”Mina sparade recept på apotek”. Då 70 % av dessa 
använde listan som underlag för sina läkemedelsordinationer är det viktigt att den innehåller 
korrekta ordinationer. Kartläggningar från våren 2010 visar att nästan 90 % av patienterna 
hade minst ett inaktuellt recept, receptdubblett eller dubbelmedicinering i Receptregistret 
[14].  ”Mina sparade recept på apotek” berättar bara vilka recept som finns i Receptregistret 
för personen i fråga. Om en läkare sätter ut ett läkemedel kan det enkelt tas bort i 
Läkemedelslistan, men läkaren kan inte gå in i Receptregistret och ta bort ett recept som är 
förskrivet. Receptet tillhör patienten/kunden när det hamnat i Receptregistret och kan bara 
makuleras om kunden själv ber en farmaceut att göra det. Inaktuella recept innebär, precis 
som receptdubbletter, en risk för felmedicinering. Om kunden använder sig av ”Mina sparade 
recept på apotek” som underlag och ett läkemedel står kvar på den listan trots att läkaren har 
satt ut det, kan detta innebära att man tar läkemedlet ändå [2]. Därmed riskerar man att 
drabbas av läkemedelsrelaterade problem t ex i form av biverkningar. Eftersom listan var så 
vanlig att använda som underlag vore det bra om kunderna tog sig tid att kontrollera att den är 
korrekt. Detta kan exempelvis göras genom att makulera inaktuella recept och dubbletter. 

Att ändra själva doseringen på receptet kan läkaren inte heller göra när receptet är skickat till 
Receptregistret, utan då krävs att ett nytt recept utfärdas. Då ligger där två eventuellt snarlika 
recept vilket också innebär en risk för att inkorrekt användning. Att helt enkelt justera dosen 
kan läkaren vid patients läkarbesök ge muntliga instruktioner om. Om inga skriftliga 
instruktioner skickas med, eller ett nytt recept utfärdas, finns den nya doseringen bara i 
patientens minne. Har man många läkemedel och även är till åren kommen, kan detta orsaka 
osäkerhet och förvirring kring ordinationen. Om dosen är höjd blir det även problem när man 
kommer till apoteket och vill bli expedierad läkemedlet, då högkostnadsskyddet inte täcker 
läkemedelsutköp utöver doseringens behov. Att ha ett bättre samarbete mellan vården och 
apoteken skulle underlätta problem med inaktuella recept, receptdubbletter och inaktuella 
doseringar. Eftersom vi i Sverige i väldigt stor utsträckning använder oss av datoriserat 
system för patientjournal och receptförskrivning, torde detta inte vara så svårt att utveckla. 
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Det är en risk för felmedicinering att ha olika listor inom vården och apoteken eftersom dessa 
inte alltid överensstämmer med varandra.

Att drygt två tredjedelar av respondenterna inte kände till Läkemedelslistan tyder troligen på 
att de aldrig har mottagit den. Detta anser jag vara negativt. Läkemedelslistan kommer från 
patientens journal och innehåller således den behandlande läkarens ordinationer. Denna studie 
undersöker dock inte hur pass uppdaterad Läkemedelslistan är, utan bara hur vanligt det är att 
apotekskunder känner till den och använder den som underlag. Det finns en svensk studie från 
2010 som visar på att avvikelser i Läkemedelslistan uppgår till hela 30 % [1]. Listan borde 
uppdateras kontinuerligt och lämnas ut till patienterna, precis som LOK förespråkar [6]. Då 
hade patienterna alltid haft korrekt information om den ordinerade behandlingen. 

Ungefär hälften av respondenterna uppgav att de använde sig av förpackningen och 
apoteksetiketten som underlag. Om det är så att doseringen har ändrats under behandlingens 
gång och ett nytt recept inte utfärdats är detta en risk för felmedicinering eftersom en felaktig 
dos då står i receptet och därmed på etiketten.

Nästan en tiondel använde sig av ombud för att hämta ut läkemedel. Detta kan innebära en 
risk om man inte får tillräcklig information om läkemedlet för att kunna sköta sin behandling 
på ett bra sätt, eftersom man inte personligen mottar informationen. Om det är ett för kunden 
nytt läkemedel kan mer omfattande informationen behövas, dels varför man ska använda det, 
dels hur man ska använda det. Är man nyligen utskriven från sjukhus har man kanske där fått 
den informationen personligen. Skickar man någon annan att hämta ut läkemedlet och får 
informationen på apotek finns det alltid en risk att den inte når fram korrekt till personen som 
ska använda läkemedlet. Är ombudet en närstående till kunden, har kännedom om dennes 
sjukdomar och behandling så kan man tänka sig att informationsförmedlingen fungerar bättre. 
Det skulle vara intressant för framtida studier att titta på hur informationsförmedlingen 
fungerar från ombud. Man skulle kunna undersöka om den skiljer sig åt mellan närstående 
och från stödinsats, t.ex. hemtjänst.

Som längst norrut återfinns Falun som intervjuapotek. Jag anser att det hade varit intressant 
att ha med respondenter ytterligare norrut i Sverige för att se om resultaten hade blivit 
annorlunda. Fyra av nio apotek ligger i Stockholmsregionen och en stor andel av 
befolkningen bor i denna region. Därför ger det ett mer generaliserbart resultat att ha med 
mycket data från den regionen.

Åldersgruppen 65-74 år var den största, den innehöll nästan en tredjedel av respondenterna. 
Detta är inte så konstigt då det är vanligare bland äldre än yngre att använda flera läkemedel. 
Att inte ännu fler ännu äldre kunder intervjuades kan förklaras av att de i högre utsträckning 
använder sig av ombud. Många sköter inte heller sin läkemedelshantering själva utan är 
ApoDos-kunder, vilka exkluderades. Även kunder med kognitiv dysfunktion exkluderas ut 
studien och bland orsaker till utebliven intervju anges hörselproblem och minnesproblematik. 
Dessa är inte helt ovanliga på ålderns höst.

Den procentuella fördelningen med avseende på kön skiljde sig inte nämnvärt åt i 
åldersgrupperna vilket innebär att man inte kan säga att kvinnor blev intervjuade i större 
utsträckning jämfört med männen, inte heller männen jämfört med kvinnorna – i någon av 
åldergrupperna.
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Hela 91 % av respondenterna som uppgav finska som förstaspråk var kvinnor, men detta 
motsvarade 20 av 22 respondenter vilket inte är något högt antal och därför inte säger så 
mycket, även om 91 % låter mycket.

I Sverige har ungefär 17 % av befolkningen utländsk härkomst, enligt siffror från 
Folkhälsorapporten 2009, som ges ut av Socialstyrelsen [15]. Av dessa är 13 % födda 
utomlands. Av respondenterna var 18 % födda utomlands vilket motsvarar en något större 
andel utlandsfödda i studien jämfört med Sveriges befolkning i genomsnitt. 

Det var något vanligare bland männen att känna till Läkemedelslistan, 35 % jämfört med 
30 % av kvinnorna, men det är ingen stor skillnad. Ännu mindre skillnad mellan könen var 
det i frågan om att känna till listan ”Mina sparade recept på apotek”. Det var så få som kände 
till Läkemedelsförteckningen, 6 %, så även om dubbelt så hög procentandel av männen kände 
till den jämfört med kvinnorna, ska det resultatet inte överdrivas.

Om inget av underlagen i frågeformuläret passade in på kunden kunde de själva uppge vilka 
underlag de använde sig av, dessa fördes in i databasen under svarsalternativet ”Annat”. Detta 
innebär en blandning av många olika underlag i ett svarsalternativ, vilket gör det svårt att 
överskåda. Nästan hälften av respondenterna uppgav ”Annat”, och vad jag kan se i databasen, 
samt vad jag själv upplevde när jag utförde intervjuerna, så var dosett vanligt, samt att kunden 
helt enkelt kom ihåg hur de skulle använda läkemedlet. Det sistnämnda kanske egentligen inte 
ens borde kallas ett underlag. Många av kunderna blev konfunderade när jag ställde frågan om 
vilka underlag de använde. Detta kan bero på att de ansåg att underlag var ett hjälpmedel och 
att de inte ansåg sig använda några hjälpmedel samt att de inte hade lagt något större 
tankeverksamhet på hur de kom ihåg sina läkemedelsordinationer. 

För att titta på avvikelser i antal av kunden uppgivna läkemedelsordinationer och antal recept 
valde jag att titta på antal befintliga recept per kund och antal läkemedelsordinationer som 
kunden själv uppgav att de använde. Detta känns inte som en optimal metod men med den 
databas som jag använde för resultaten blev det inte bättre än så. Resultaten visade att det 
fanns något fler recept än uppgivna läkemedelsordinationer, vilket tyder på inaktuella recept 
och dubbletter. Detta var något som jag själv lade märke till under intervjuerna, det var inte 
många kunder som hade en helt korrekt ”Mina sparade recept på apotek” utan det fanns 
många recept på läkemedel som kunden inte använde längre, inaktuella doseringar samt 
dubbletter. Då finns det risk att kunden missförstår ordinationerna och felmedicinerar. Det var 
inte några könsskillnader.

Att finna tidigare studier om könsskillnader för underlag var inte enkelt. Däremot fanns det en 
hel del som handlade om avvikelser och i en del av dem beskrevs könsskillnader [10, 11]. 
Andra studier fann inga skillnader i resultaten för kvinnor och män [9, 12, 13]. Ingen av 
studierna hade dock könsskillnader som primärt syfte. I olika länder har man olika system för 
förskrivning och expediering av recept, därför är det ingen av studierna som är riktigt lik 
denna. Läkemedelslistan, ”Mina sparade recept på apotek” och Läkemedelsförteckningen är 
alla svenska och därför var det svårt att hitta studier om dessa, inga svenska hittades.

Det var 15 % av respondenterna som uppgav att det var problem att hålla reda på 
läkemedelsordinationerna. Generiska utbyten var ett ständigt återkommande samtalsämne 
som togs upp i frågan om vilka problemen var. Det känns inte förvånande då det enligt min 
uppfattning är något som skapar stor förvirring hos apotekskunder runt om i Sverige. För 
vidare studier kan det vara intressant att undersöka detta vidare.
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Använder man ett underlag som inte är korrekt finns en risk för felmedicinering. Att ta reda 
på vilka underlag apotekskunder använder och se till att dessa är korrekta främjar 
patientsäkerheten.

Bortfall

Enligt tidigare erfarenhet var det från början sagt att vi skulle vänta oss att få ihop ca 1000 
intervjuer fördelat på ungefär 35 intervjuer per vecka och apotek, men antalet hamnade 
snarare på ca 750 intervjuer. I de redovisade resultaten återfinns 699 av dessa eftersom inte 
alla var redovisade och sammanslagna i databasen när resultatdelen skrevs. Könsfördelningen 
för intervjuerna var sned, med fler intervjuade kvinnor än män (62 % kvinnor, 38 % män). Att 
fler kvinnor än män blev intervjuade känns rimligt eftersom kvinnor använder fler läkemedel 
än män [15]. 

Resultatet av bortfallsberäkningen som utfördes var att de apotekskunder vi intervjuade 
motsvarade ca 50 % av kunderna med fem eller fler receptexpeditioner. Detta ger en bild av 
hur stor del som ingår i materialet. Differensen har flera olika orsaker. Ombud kan vi inte 
intervjua då de inte hämtar medicin åt sig själva. När vi skulle utföra intervjuerna var vi 
beroende av att farmaceuten uppmärksammade kunder som matchade inklusionskriterierna 
och ombad dem delta i intervju. Där fanns ett bortfall i form av missförstånd, stress och 
glömska från farmaceuterna och i form av stress och ointresse från kunderna. Om sista 
expeditionen av ett recept gjorts vid apoteksbesöket försvinner det från Receptregistret och 
kunden uppfyller inte längre inklusionkriterierna. Det omvända är att kunderna kan ha minst 
fem recept i registret men fått färre än fem expedierade – då återfinns de inte i 
bortfallsberäkningen. Inklusionkriterierna var att ha >5 recept i Receptregistret, inte att bli 
expedierad >5 vid apoteksbesöket. Men om man skulle ha koll på alla skulle det krävas andra 
arbetsinsatser och en annan studie.

Metoddiskussion

Det hade varit bra om det funnits fler fasta svarsalternativ att välja på, framförallt för 
svarsalternativet ”Annat” i fråga om vilket underlag kunden använde sig av. Då hade man fått 
ett mer överskådligt resultat istället för att ha en lång lista med olika svarsalternativ som 
respektive student själv skrivit dit då de citerat kunden. Detsamma gäller för problem att hålla 
reda på läkemedelsordinationer. Hade man haft ett fast svarsalternativ för t ex generiska 
utbyten hade man fått en bättre bild av resultaten. Även för hur ofta man mottagit 
Läkemedelslistan, ”Mina sparade recept på apotek” och Läkemedelsförteckningen hade det 
varit en god idé att ha fasta svarsalternativ. Eftersom svaren spretade åt alla håll, beroende på 
vad kunden själv uppgav, så valde jag att ta bort det ur syftet för att det var för avancerat att 
besvara med hjälp av databasen. Att ha fler fasta svarsalternativ kan vara användbart för 
framtida studier. 
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SLUTSATSER

 Studien visade att 32 % kände till Läkemedelslistan från patientjournalen, något 
vanligare bland männen än kvinnorna. En tredjedel av dessa använde sig av den som 
underlag. 

 I princip alla kände till ”Mina sparade recept på apotek” från Receptregistret och två 
tredjedelar använde sig av den som underlag – det vanligaste angivna underlaget i 
studien. 

 15 % av respondenterna uppgav att de hade problem att hålla reda på sina 
läkemedelsordinationer. Olika problem rörande generiska utbyten var det allra 
vanligaste angivna problemet.

 Det var ingen större skillnad mellan könen i fråga om vilka underlag de använde sig av 
för att hålla reda på läkemedelsordinationerna, kvinnor och män använde sig av de 
olika underlagen i ungefär lika stor utsträckning.

 Det är viktigt att de underlag som används innehåller korrekt och tillräcklig 
information om ordinationerna. Det är en förutsättning för att patienten ska kunna 
genomföra behandlingen på ett tillfredsställande sätt. Beroende på vilka underlag man 
använder sig av kan man få olika information. 

 Genom att på både apotek och inom vården göra avstämningar när förändringar i 
behandlingen sker, kan man hålla underlagen uppdaterade.

 Använder man ett underlag som inte är korrekt finns en risk för felmedicinering som 
kan få allvarliga konsekvenser för patientens hälsa. Att ta reda på vilka underlag 
apotekskunder använder och se till att dessa är korrekta främjar patientsäkerheten. 
Som receptarie har jag en del i detta genom att ta upp vilka underlag kunderna 
använder och hur aktuella dessa är.
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BILAGA 1
Exempel på Läkemedelslistan

22



BILAGA 2
Exempel på ”Mina sparade recept på apotek” från Receptregistret
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BILAGA 3
Exempel på Läkemedelsförteckningen
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BILAGA 4
Inhämtande av skriftligt, informerat samtycke.

Informationsblad som lämnas till patienten.

Samtycke till deltagande i undersökning om "Patienternas 
information/underlag om receptordinerade läkemedel" 
våren 2011

På Apoteket  görs  för  närvarande  en undersökning om vilket  underlag  patienter  med flera 
läkemedel har för att hålla reda på den aktuella,  gällande behandlingen som ordinerats på 
recept. 

Undersökningen genomförs som en kort intervju med frågor som tar 5-10 minuter och med en 
jämförelse  av  uppgifterna  i  ReceptRegistret  (Mina  sparade  recept  på  apoteket)  med  den 
aktuella läkemedelsbehandlingen

Alla uppgifter om Dig själv och din läkemedelsanvändning som samlas in i samband med 
undersökningen kommer att behandlas konfidentiellt.  Undersökningens resultat kommer att 
presenteras så att enskild person inte kan identifieras.

Alla medverkande i projektet har tystnadsplikt enligt lagen för hälso- och sjukvårdspersonal.

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst och utan vidare förklaring avbryta din 
medverkan utan att behöva motivera det. De uppgifter om din läkemedelsbehandling och ditt 
läkemedelssamtal  kommer då att  makuleras  och data  som rapporterats  till  centralt  projekt 
anonymiseras.

Ansvarig för undersökningen:

Docent Anders Ekedahl
Enheten för Läkemedelsanvändning
Läkemedelsverket
Uppsala

e-post: anders.ekedahl@mpa.se

telefon: 018-17 46 00
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Samtycke till deltagande i "Patienternas information/ 
underlag om receptordinerade läkemedel" våren 2011.

Jag har fått skriftlig och muntlig information om projektet "Patienternas information/underlag 
om  receptordinerade  läkemedel"  och  har  förstått  vad  som  förväntas  av  mig,  och  mina 
rättigheter vid deltagande. 

Jag deltar frivilligt och samtycker till

- att utskrifter av ”Mina sparade recept på Apoteket ” och mina aktuella 
läkemedelsordinationer kan jämföras, samt 

- att samtala om mina läkemedel.

…………………………………………………………………………………………………..
Namnteckning/Signatur Ort Datum

…………………………………………………………………………………………………..
Namnförtydligande Telefon Personnummer

Ansvarig för undersökningen:

Docent Anders Ekedahl
Enheten för Läkemedelsanvändning
Läkemedelsverket
Uppsala

e-post: anders.ekedahl@mpa.se

telefon: 018-17 46 00
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BILAGA 5
Frågeformulär

2011-01-24/ae

Frågeformulär till kundintervju - Patientens underlag för medicineringen

Datum………………. Apoteket Lejonet, Kalmar Patient ……………..

1. Samtycke till att bli intervjuad Ja Nej

Om Du har ont om tid nu, kanske jag kan få fråga Dig vid ett annat tillfälle. När skulle det 
passa Dig? Kan jag ringa upp Dig? (när och hur?)
………………………………………………………………………………………………..

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

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

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

………………………………………………………………………………………….
(Intervjun är i så fall slut här!)

4. Har Du dina recept sparade elektroniskt på apoteket?

Ansluten till RR Nej Ja

5. Hur många läkemedel är Du ordinerad på recept att använda? …………………….
(Om det är 1-4 är intervjun slut här - om det eller 5 eller fler - fortsätt med fråga 5)

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

Nej Ja  (om ja vilket/vilka problem?)  ...........................................................................
 
6. Hur håller Du reda på vilka receptordinerade läkemedel som Du skall ta? (flera 
alternativ kan vara aktuella)

Läkemedelslista (från patientjournalen) ……………

Listan "Mina sparade recept på apoteket"/Mina mediciner ……………

Läkemedelsförteckningen (det som expedierats mot recept senaste 15 månaderna)..…………

Skrivit egen lista ……………

Recepten ……………

De expedierade förpackningarna (med apoteksetiketter) .…………...
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Annat (vad?)…………………………………………………………………………………….

7. Känner Du till (visa resp lista)

a/ Läkemedelslistan? Nej Ja
- om ja - Hur ofta har Du fått den aktuella Läkemedelslistan) ………………………

b/ "Mina sparade recept på apoteket"? Nej Ja
- om ja - Hur ofta har Du fått Mina sparade recept på apoteket utskriven? ……………

c/ Läkemedelsförteckningen (läkemedelsutköpen senaste 15 månaderna)
Nej Ja   Hur ofta har Du fått Läkemedelsförteckningen utskriven? ……………

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

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

- Är det några av de läkemedel som Du är ordinerad på recept som inte finns med på listan? 
(skriv till det som eventuellt inte finns på listan)

9. Vilket år är Du född? ……… Kön:       Kvinna Man

10. Vilken är Din högsta utbildningsnivå?

- ingen skolgång

- folkskola/ grundskola ……………

- gymnasium ……………

- Universitet/högskola ……………

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

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

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

14. Är det något Du undrar över/vill fråga om?

Tack för Din medverkan!
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Kalmar Växjö 
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