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Sammanfattning 
Läkare, sjuksköterskor, farmaceuter, patienter och patienters anhöriga är alla delar av den kedja som 
ska se till så att läkemedelsanvändning sker på ett säkert sätt. Så många inblandade och i så många 
olika sammanhang gör att läkemedelsanvändning kan vara svårt att hantera. 2014 skrevs det ut 102 
913 130 recept i Sverige (1). Fram till 2014 hade ca 850 000 felaktiga recept korrigerats av 
farmaceuter varje år (2). Att korrigera recept är en nödvändig del som ingår i farmaceutens skyldighet 
och ansvar vilket regleras i svensk lagstiftning (3). Farmaceuten är en del av vårdkedjan som skall 
tillse att patienten har en korrekt och säker behandling med läkemedel (4). Tillgång till en nationell 
gemensam läkemedelslista för alla berörda parter, förskrivare, farmaceut, patient och övrig 
vårdpersonal skulle kanske kunna komma tillrätta med felaktigheter i förskrivningar och därmed öka 
patientsäkerheten (4).  
Tidigare studier har genomförts som behandlar läkarens syn på en gemensam lista och även patientens 
syn på eHälsoarbete vilket till viss del belyser en gemensam lista (5)(6) men inga studier har hittats 
om hur en gemensam lista kommer att påverka farmaceuternas vardag vilket ett av syftena med detta 
arbete har varit. För att uppnå syftet genomfördes en enkätundersökning med farmaceuter verksamma 
på ett antal apotek där de fick delge sina tankar både kring den information om patienters aktuella 
läkemedel som finns tillgänglig idag, bland annat genom receptdepån och sina tankar kring en 
nationell gemensam läkemedelslista.  
Resultat av undersökning gör gällande att det förekommer fel i receptdepån både med avseende på 
saknad information, felaktigheter i recept och att recept förekommer mer än en gång och att de finns 
med trots att patienten inte skall använda dem mer. Majoriteten av farmaceuterna var eniga om att en 
nationell gemensam läkemedelslista skulle hjälpa dem i deras arbete för att öka patientsäkerheten men 
huruvida den kommer att lösa alla problem som förekommer i receptdepån får framtiden utvisa. 



	 ii	

Abstract 
	
	
Doctors, nurses, pharmacists, patients and next of kin are all parts of the chain that is 
needed to make sure that the use of medication is safe and appropriate for the patient. 
That many people involved and in many different settings can make the use of 
medication difficult to manage. In the year 2014 there were 102 913 130 
prescriptions made out to patients in Sweden. Up to the year 2014 850 000 
corrections had been made to prescriptions with faults in them by pharmacists each 
year. To correct prescriptions is an essential part of the pharmacist’s obligations and 
responsibility, a responsibility that is regulated in Swedish law. The pharmacist is the 
last part of the chain that has the possibility to adjust anything that is wrong with 
medications and the use of it before it is in the patient’s own hands. The access to a 
nationally shared medication list for all involved parties might solve some of the 
problems that faces the responsible parties when it comes to dealing with patients 
and their new and ongoing medications and in that way be able to increase the safety 
around mediation for the patient in need. Although the survey conducted as part of 
this paper focuses on pharmacists the background tries to explain in what way the 
different professions come in contact with medicines and how they would perhaps 
benefit from a shared list. The paper also tries to give a little insight to what kind of 
problems there could be related to prescriptions. In Sweden we have come a rather 
long way in the use of computers and the use of internet in the field of eHealth 
compared to other countries. The paper tries to show how the problem surrounding 
prescription of medicine is handled in the other countries of Scandinavia. Earlier 
studies have been conducted that looks at shared lists from the doctors view and also 
studies have been conducted that looks upon eHealth for patients partly in view of 
shared medication lists. No studies have been found that looks specifically at how 
pharmacists feel about it and how such a list would benefit them in their work to 
secure patient safety, hence this paper. In order to reach the papers purpose a survey 
was performed with pharmacists employed at different pharmacies in the southern 
part of Sweden. The result of the survey showed that there are indeed problems with 
prescriptions in the prescription repository and the majority of the pharmacists 
agreed that a shared medication list could help them in their work to secure patient 
safety when releasing prescribed medication. Although the pharmacist agreed for the 
most part in the benefits of such a list they did not know if it would solve all 
problems, which is for the future to decide. 
Keywords: pharmacist, medication, shared medication list, patient safety, eHealth, 
medical reconciliation, survey and pharmacy 
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Förord 
	
	
Det här examensarbetet omfattar 15 hp vilket motsvarar C-nivå inom farmaceut-
programmet 180 hp på Linnéuniversitetet i Kalmar. Examensarbetet utfördes under 
veckorna 3-12 vårterminen 2017.  
 
Kalmar, 2017-03-15 
  
Karin Grahn
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Förkortningar  
 
 
 
FIP - The international Pharmaceutical Federation 
GPP - Good Pharmacy Practise   
NPÖ - Nationell patientöversikt 
OSL – Offentlighets- och sekretesslagen 
SPSS - Statistical Package for the Social Sciences 
WHO - World Health Organization 
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1. INTRODUKTION 
 
 
För att läkemedelsanvändning skall ske på ett säkert sätt krävs att alla berörda parter 
har tillgång till korrekt, fullständig information om patientens aktuella läkemedel 
men så är inte fallet idag. Vi har en rad olika informationskällor som ofta inte är 
överensstämmande. För att komma tillrätta med detta planeras en nationell 
gemensam läkemedelslista. 
 
  
 

1.1 Var hittas information om patientens läkemedel idag 
 
 
Som det ser ut idag är informationen om patientens behandling med läkemedel spritt 
mellan exempelvis patientjournalen, receptregistret och läkemedels-förteckningen 
(7). Patientjournalen är en handling där anteckningar om patientens hälsotillstånd 
förs och som innehåller uppgifter av betydelse för patientens behandling och görs 
kontinuerligt och kronologiskt (8). Situationen idag gällande läkares tillgång till 
information är många gånger beroende av det antal journalsystem som finns inom 
landstinget där patienten behandlas. Är journalsystemen många och om de inte delas 
är det ett problem för läkarna. Problemen med avsaknaden av gemensam information 
blir ännu större om vården bedrivs över länsgränser och där patienter söker vård i 
regioner där de inte bor (5). Informationen patienten får är också ofta den som står på 
etiketten på läkemedelsförpackningen (9). Receptregistret är ett register dit utskrivna 
recept överförs elektroniskt. E-hälsomyndigheten är den myndighet som har ansvaret 
och registret finns för att läkemedelsförmåner och debitering av läkemedel skall 
skötas på rätt sätt (10). Läkemedelsförteckningen är en förteckning om en patients 
förskrivna och uthämtade läkemedel de senaste 15 månaderna. För att en farmaceut 
skall ha tillgång till läkemedelsförteckningen erhålls den från E-hälsomyndigheten 
efter patientens samtycke (11).  
 
 
 

1.2 Idag – Hur upprätthålls korrekt information om patientens 
läkemedelsbehandling? 
 
 
Det finns olika metoder för att korrekt information om patientens läkemedel skall 
upprätthållas, exempelvis en enkel läkemedelsgenomgång 
/läkemedelsavstämning eller en fördjupad läkemedelsgenomgång (12). 
När en patient som har befunnit sig i slutenvården skrivs ut och skall tas omhand av 
primärvården och vice versa är det vanligt att det förekommer felaktigheter i den 
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medicinska informationen som överförs (13). Enligt § 18 i Hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763) är en vårdgivare skyldig att erbjuda läkemedelsgenomgångar till patienter 
som är 75 år eller äldre och som använder fler än fem läkemedel. Lagen säger också 
att vårdgivaren är skyldig att erbjuda patienter med läkemedelsrelaterade problem en 
läkemedelsgenomgång eller om det befaras att sådana problem förekommer. 
Läkemedelsgenomgångar ska en läkare ansvara för och läkaren skall bland annat ta 
hjälp av farmaceut och tillsammans med övriga berörda se till så att informationen 
om patientens läkemedel är korrekt (12). Även i de fall där en läkemedelsgenomgång 
eller avstämning inte sker med alla berörda deltagare och det då inte finns en korrekt 
lista behöver läkaren i vårdmötet med patienten veta vad patienten tar för läkemedel. 
Läkaren har då ett antal informationskällor att ta hänsyn till gällande den existerande 
behandlingen såsom listan i journalen på vårdcentralen och nationell patientöversikt, 
NPÖ, tjänst som efter patientens medgivande gör det möjligt för behörig 
vårdpersonal att ta del av journalinformation som registrerats hos andra landsting, 
kommuner eller privata vårdgivare. I övrigt har läkaren förhoppningsvis tillgång till 
patientens handskrivna lapp och även läkemedelsförteckningen, listan i journalen på 
sjukhus, receptregistret, delningslista på vårdavdelning, journalanteckningar hos 
privatläkaren, patientens minne och Pascal, ett program som hanterar dosrecept. Att 
ta in och samla information är besvärligt och tidskrävande och inte något en läkare 
alltid har möjlighet att ta sig tid att göra (5). En studie visar på vikten av 
läkemedelsgenomgångar då mängden felaktigheter i informationen ökade med 
antalet recept som förskrivits i samband med utskrivning och att en farmaceut i 
genomsnitt använde 45 minuter för att reda ut felaktigheterna (13). En studie gjord i 
Storbritannien 1997 visar på att redan då önskade läkare i primärvård och 
farmaceuter på apotek få reda på anledningen till varför det skett medicinska 
förändringar när en patient legat inne på sjukhus. Studien visade på att skälet för 
önskemålen var att undvika interaktioner mellan läkemedel och för att upptäcka 
felaktigheter i receptförskrivningarna. Andra skäl som uppgavs var att få information 
om eventuella biverkningar av de förskrivna läkemedlen (14). 
 
 
 

1.3 Roller för att öka säkerheten i patientens läkemedelsbehandling 
 
 

1.3.1 Läkarens 
 
 
Generellt sett har en legitimerad läkare rätt att förskriva nästan alla tillgängliga 
läkemedel som finns för försäljning här i Sverige. I och med den rätten har läkaren 
också ett stort övergripande ansvar för patientens säkerhet och skall kunna göra 
bedömningar kring patientens läkemedelsbehandling. Läkaren skall ordinera 
läkemedel och i samband med det även avgöra om utsättning av läkemedel krävs 
samt göra eventuella förändringar i pågående behandling. Den förskrivande läkaren 
skall också kunna avgöra om kontakt krävs med tidigare förskrivande läkare om ett 
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läkemedel. En läkare skall antingen kunna driva en enkel läkemedelsgenomgång 
eller vara delaktig i en sådan eller göra samma sak gällande en fördjupad genomgång 
(7). 
 
 
 

1.3.2 Sjuksköterskans 
 
 
Bland sjuksköterskans uppgifter är att kunna göra en bedömning av patientens 
samlade hälsotillstånd och kunna ta ställning till om tidigare ordinerande läkare eller 
om ansvarig läkare bör kontaktas. En sjuksköterska skall också kunna vara delaktig i 
både enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång. I sjuksköterskans uppgifter ingår 
även att ta över läkemedelsansvaret när en patient omhändertas i den kommunala 
hälso- och sjukvården samt administrera och dela ut läkemedel på sjukhus (7). 
 
 
 

1.3.3 Farmaceutens 
 
 
Farmaceuten har en rådgivande roll som regleras i svensk författningssamling 
2009:366 (3). I § 11 i den lagen står skrivet att personal med tillräcklig kompetens 
skall ge en individuell rådgivning om läkemedel och läkemedelsanvändning. 
Sveriges apoteksförening och Apotekarsocieteten har gjort en svensk bearbetning av 
GPP utgiven av FIP och WHO (15)(16). Det ursprungliga dokumentet har som syfte 
att ge råd om hur apotek och apotekspersonal skall bidra med hjälp till en förbättrad 
hälsa hos patienter genom att ge råd som leder till bästa möjliga användning av 
förskrivna läkemedel (16). I den svenska bearbetningen, svensk GPP, God 
apotekssed i Sverige står beskrivet att personal på apotek skall se till att 
tillhandahållandet av läkemedel sker med hög kvalitet. Den professionella 
rådgivningen på ett apotek skall främja god patientsäkerhet och tillse att läkemedel 
som expedieras ger maximal nytta. I GPP står också beskrivet att personal på apotek 
skall samarbeta med övrig personal inom hälso- och sjukvård för att kunna ge en 
patientfokuserad och säker vård. Personal som arbetar med expediering av recept 
skall se till så att förskrivningens rimlighet och lämplighet, valet av läkemedel står i 
relation till den aktuella patienten. Personalen är också skyldig att försäkra sig om att 
patienten förstår och kan använda sina läkemedel på rätt sätt. Den skyldigheten 
inbegriper en uppföljning av resultatet med läkemedlet vid förnyade uttag om så är 
rimligt (15). 
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1.3.4 Patientens 
 
 
Patienten har idag tillgång till sin läkemedelsinformation i receptregistret genom 
”Mina sparade recept” där pågående recept finns samlade och kan skrivas ut. 
Patienten har också möjlighet att se vilka receptförskrivna läkemedel denne har 
hämtat ut genom läkemedelsförteckningen. Patienter med god kognitiv förmåga och 
som är delaktiga och intresserade av sin hälso- och sjukvårdsbehandling klarar 
många gånger av att säkerställa sin läkemedelsbehandling. Det innebär dock ett stort 
ansvar vilket de många gånger inte tror de behöver ta då de förutsätter att läkaren har 
den kollen (7). Ansvaret vilar även tungt på patienten då det faktiskt bara är patienten 
själv som vet vad den tar för läkemedel för även om ett läkemedel är ordinerat, 
uthämtat och finns med på en lista så säger inte det något om huruvida patienten tar 
det (5). 
 
 
 

1.4 Farmaceuten och receptkorrigeringar 
 
 
Det förekommer felaktigheter i recept. Felaktigheter som kanske inte upptäcks och 
då kan äventyra patientsäkerheten men när de gör det innebär merarbete för 
farmaceuten (2). Farmaceuten på apoteket representerar den sista möjligheten 
patienten har för kvalificerad rådgivning innan patienten själv skall ta ansvar för sin 
läkemedelshantering och i den kvalificerade rådgivningen innefattas även att 
upptäcka felaktigheter i förskrivningar av recept. Uppmärksammas inte felaktigheter 
i recept av farmaceuten så kan det orsaka felaktigheter i läkemedelsanvändningen 
vilka skulle kunna undvikas enligt vissa studier till så stor del som 43–80 procent (9). 
 
 
 

1.5 Hur hanteras felaktigheter idag? 
 
 
2014 skrevs det ut 102 913 130 läkemedel på recept i Sverige (1). Ca 850 000 av 
dessa innehöll någon form av fel och fick korrigeras av en farmaceut (2). Fel som 
farmaceuter upptäcker i receptdepån kan ibland direkt korrigeras av farmaceut och 
ibland efter kontakt med förskrivande läkare. En studie genomförd av Sveriges 
apoteksförening 2013 uppgav att kontakt togs med förskrivaren vid 26 procent av de 
genomförda korrigeringarna men vid 70 procent av fallen gjordes det inte (17). 
Sådana felaktigheter där kontakt med förskrivaren krävdes kunde gälla dosering av 
förskrivet läkemedel, fel läkemedel, fel administreringsform eller fel styrka. Det 
förekom även felaktigheter när det gällde antal doser eller längd på behandling. 
Oklara instruktioner där det förekom risk för feltolkningar som exempelvis vid 
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handskrivna recept eller där förskrivaren hade hittat på egna förkortningar förekom 
också samt att recept var utskrivna till fel patient (18).  
Ytterligare en svensk studie genomförd och med syfte att jämföra patienters 
uppgifter om aktuella ordinationer dels med ordinationerna i den läkemedelslista som 
finns i patientjournalen och dels med recepten i receptdepån visade på flera 
felaktigheter. Dessa felaktigheter i jämförelsen mellan uppgiven aktuell medicinering 
och uppgifter i läkemedelslistan förekom minst en gång i 82,5 procent av 
patienternas förskrivningar. Samma studie visade att korrekthet endast förekom 
mellan de tre informationskällorna i 52,4 procent av fallen (9). 
 
 
 

1.6 Syftet med en gemensam nationell läkemedelslista 
 
 
Syftet med en gemensam nationell läkemedelslista är att de yrkesgrupper som 
förskriver, administrerar och expedierar läkemedel samt patient och eventuellt 
anhöriga ska ha tillgång till en och samma lista och därmed ge patienten möjlighet 
till säker läkemedelsbehandling. Behovet av en gemensam läkemedelslista har sitt 
ursprung i att de befintliga informationskällorna inte innehåller fullständiga och 
kompletta uppgifter om patienten. De olika yrkeskategorierna har alla olika uppgifter 
att fylla men trots det delar de ändå ett ansvar för patientens säkerhet (7). 
 
 
 

1.7 Läkares behov av en gemensam nationell läkemedelslista och hur det kan 
gagna andra 
 
 
I tidigare studie har det visat sig att läkare i primärvården, general practitioners i 
Storbritannien och farmaceuter har haft gemensamma åsikter om vikten av 
information gällande förändringar i behandling (14). Anledningar som gavs av både 
läkare och farmaceuter var bland annat att skapa kontinuitet i patienters 
läkemedelsanvändning och för att underlätta vid rådgivning. Förändringar där 
information efterlystes gällde doser, val av läkemedel, märke, avslutad behandling 
och val av läkemedelsformulering. Både läkare och farmaceuter efterlyste 
information om biverkningar av läkemedel och information om allergiska reaktioner. 
Nästan 20 år senare efterlyser läkare fortfarande detta och mycket annat (5). När 
information inte delas inom vården finns risk för minskad patientsäkerhet då beslut 
om behandling fattas utan fullständig information och där läkare riskerar att skriva ut 
recept på läkemedel patienten redan har vilket kan utnyttjas av patienter med 
missbruksproblematik. Patienter utsätts även för andra risker såsom 
feldiagnostisering och felbehandling när det finns en osäker och ofullständig 
information. Skälet för detta uppger läkare vara att det är svårt att värdera en 
pågående behandling då information saknas om exempelvis ordinationsorsak och 
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generikautbyte. När det är svårt att värdera behandling i brist på information menar 
läkare att detta kan leda till att behandlingar fortgår som är verkningslösa och i värsta 
fall felaktiga (5). Ytterligare skäl för en gemensam lista som uppges i ”Nationell 
läkemedelslista nu!” (5) är att incitament att vara noggrann med journalföringen 
kanske skulle öka vid en gemensam lista då fler har tillgång till informationen 
respektive läkare för in. Det skulle troligen även bli ett mindre resursslöseri då läkare 
idag ofta utreder patienter vid osäker eller ofullständig läkemedelsinformation för att 
undvika biverkningar eller oförutsedda interaktioner. Resursslöseriet skulle även 
minska då felaktig läkemedelsanvändning kostar mycket pengar årligen (9). Arbetet 
framåt mot en nationell gemensam läkemedelslista är viktig, men som författaren till 
rapporten om förändringar i informationsrisker vid övergång från lokal till 
gemensam läkemedelslista säger, bör den inte ersätta läkemedelsgenomgångar och 
kommunikation mellan patient och läkare (19). Läkare har även i studier beskrivit att 
en gemensam lista skulle vara användbar men bara om de tekniska lösningarna 
kommer att vara tillräckliga och vara anpassade till deras behov samt om ansvaret för 
den var klargjort och att alla som behövde hade tillgång till den (6). 
 
 
 

1.8 Innehållet i den föreslagna gemensamma läkemedelslistan 
 
 
Den 23 december 2016 publicerades en promemoria innehållande lagförslag om 
nationell läkemedelslista. Enligt lagförslaget skall listan ersätta receptregister och 
läkemedelsförteckningen. Listan skall i slutänden innehålla samtliga av patientens 
ordinationer. I samband med listans införande föreslås regler upprättas som skyddar 
patientens integritet och där kategorier som skall ha åtkomst är väl definierade men 
så att patientens skall kunna påverka vilken eller vilka som får tillgång till innehållet. 
Registret skall inte ersätta journalhandling. I journalhandling skall ordinationer göras 
och det är i journalen dokumentation skall ske men listan skall innehålla ett antal 
fördefinierade uppgifter tagna ur journalhandlingen och fritext skall begränsas. 
Anslutning till den nationella läkemedelslistan föreslås vara obligatorisk och alla 
anslutna måste ha ett elektroniskt system med direktåtkomst och med gemensamt 
gränssnitt, detta för att parterna skall kunna göra de för dem nödvändiga noteringar 
och förändringar till exempel makulering av recept. Enligt förslaget skall de 
fördefinierade uppgifterna anknyta till behovet olika aktörer i sammanhanget har och 
vara: 

• Förskriven vara, aktiv substans, läkemedelsform, styrka, förskriven 
dosering, administreringssätt, läkemedelsbehandlingens längd, 
ordinationsorsak och senaste datum för uppföljning eller utsättning. 

• Datum för utförande av förskrivning, förskriven mängd, behandlingsändamål, 
expedierad vara, dosering och mängd, expedieringsdatum, expedierande 
apotek och farmaceut, kostnad och kostnadsreducering, uppgifter om 
farmaceut har motsatt sig utbyte av det förskrivna läkemedlet och varför, 
samt övriga uppgifter som avser en förskrivning eller en expediering. 
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• Patientens namn, personnummer, folkbokföringsort och postnumret i 
patientens bostadsadress. 

• Förskrivarens namn, yrke, specialitet, arbetsplats, arbetsplatskod, och 
förskrivarkod. 

• Övriga uppgifter som uppgift om samtycke, om spärrade uppgifter och 
uppgifter om fullmakt. 

Många av ovanstående uppgifter finns redan tillgängliga idag men efter 
genomförandet kommer de att finnas tillgängliga på ett och samma ställe. De 
uppgifter som är skrivna med fetstil är uppgifter som inte finns idag utan tillkommer 
i listan. I listan kommer också vikt att läggas på att klargöra vad som är förskrivet 
och vad som är expedierat (7). 
 
 
 

1.9 Hur ser det ut i övriga nordiska länder 
 
 
Norge och Finland har något som liknar Sveriges receptregister men inget som kan 
liknas vid den gemensamma läkemedelslista som är ambitionen här (7). Den mest 
markanta skillnaden mellan det som finns i Norge och Finland och även Danmark 
jämfört med i Sverige är att respektive lands läkare har möjlighet att gå in i 
receptregistret och makulera ett recept som en annan förskrivare har utfärdat om det 
krävs för att öka säkerheten för patienten när det gäller läkemedelshantering. Det 
som skiljer mellan Norge, Finland och Danmark är att det i Norge och Finland måste 
finnas ett godkännande från patienten för att förskrivande läkare skall kunna se något 
annat än sina egna förskrivningar och även då för att kunna makulera någon annans.  
 
Danmark gjorde 2011 förändringar i sin lagstiftning som medgav information i en 
gemensam källa kallad Fælles medisinkort som skulle ersätta det befintliga 
receptregistret (7). I samband med införandet av Fælles medisinkort gjordes klart att 
en ordination skall innehålla läkemedelsnamn, dosering, administreringssätt, 
indikation och ordinationsperiod. En ordination kan innehålla mer än ett recept och 
receptet i sin tur skall innehålla information om förpackningsstorlek, iteration av 
uttag och expedierande apotek. Uppgifterna som finns i medicinkortet är inte något 
patienten kan motsätta sig och ingenting patienten därför kan spärra. Patienter i 
Danmark har däremot möjlighet att begära att uppgifter skall göras ”privata” men det 
är ingenting de själva kan göra utan det sker i samråd med läkare. Mellan 2011 och 
2015 fanns det danska receptregistret parallellt med Fælles medisinkort. 2015 
övergick Danmark helt till Fælles medisinkort och i samband med det fick all berörd 
personal tillgång till det. Vårdpersonal och omsorgspersonal har tillgång till 
patientens uppgifter efter att behörighet medgivits från arbetsgivare medan 
apotekspersonal har tillgång till registret som helhet efter samtycke från patienten. 
Om inte samtycke ges så har apotekspersonal bara tillgång till den information som 
behövs för expediering av recept. 
 



	 8	

 
 

1.10 Gemensam läkemedelslista – hur upprätthålls patientsekretess  
 
 
En gemensam läkemedelslista kommer enligt planen att bli en del av 
informationshanteringen inom vård och omsorg och en viktig del av den hanteringen 
är att tillgodose patientens behov av säkerhet och integritet (8). För att en gemensam 
nationell läkemedelslista skall vara möjlig att införa måste den rättsliga biten runt om 
säkerställas så att rätt mått av sekretess upprätthålls men på ett sådant sätt att 
meningen med listan inte går förlorad. Vid risk för brister i sekretess kanske 
patienten undviker att söka vård eller undanhåller viktig information och studie gjord 
i Australien och publicerad 2013 visar på att det är patienten som skall vara den 
ansvarige när det gäller åtkomst och inte hälso- och sjukvården för att undvika detta 
(20). Det svenska lagförslaget föreslår en annan väg vilket innebär förändringar i 
svensk lagstiftning (7). Patientens rättigheter med avseende på sekretess regleras 
idag internationellt i Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna och genom Europakonventionen och Europarådets 
dataskyddskonvention och rekommendationer. Europarådets dataskyddsdirektiv är 
genomfört i Sverige genom personuppgiftslagen (1998:204). Nationellt är skyddet 
för den personliga integriteten reglerat i regeringsformen. Inom den offentliga 
sektorn finns ett starkt sekretesskydd när det gäller den enskildes hälsotillstånd och 
personliga förhållanden vilket regleras i OSL. Ytterligare lagstiftning som finns i 
Sverige och som kommer att påverka en framtida läkemedelslista är 
personuppgiftslagen som även den är en del av implementeringen av 
dataskyddsdirektivet.  Patientdatalagen som reglerar informationshanteringen inom 
svensk hälso- och sjukvård kommer också att kräva ändringar och det kommer även 
att krävas av apoteksdatalagen vilken reglerar hanteringen av personuppgifter i 
öppenvårdsapotekens verksamhet. Befintlig lagstiftning reglerar även 
läkemedelsförteckningen och receptregistret men vid införandet av en gemensam 
nationell läkemedelslista kommer dessa att försvinna vilket innebär att den 
lagstiftningen blir överflödig. Övrig lagstiftning som kommer att påverka 
genomförandet av läkemedelslistan och som kommer att behöva bearbetas och 
ändras fick Informationshanteringsutredningen (Ju 2011:11) i uppdrag att se över. 
Utredningsgruppen har lämnat ett betänkande där förslag läggs om ny lag, 
Myndighetsdatalagen vilken skall reglera statens och kommunernas 
personuppgiftsbehandling (7). 
 
 
 

1.11 Behov av forskning för säker läkemedelsanvändning 
 
 
Idag finns en hel del skrivet om läkares behov av en gemensam läkemedelslista (5) 
och studier är även gjorda inom eHälsoarbete som tar upp hur patienter kan gagnas 
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av det stöd som utvecklade IT-system kan innebära och där en gemensam nationell 
läkemedelslista är en del (6). Det finns också en del skrivet om farmaceuters 
upplevelser av det befintliga IT-stödet (6) men inte mycket om farmaceuters tankar 
kring en gemensam läkemedelslista och hur den skulle kunna påverka deras arbete.   
 
 
 

2. SYFTE 
	
 
Syftet med examensarbetet var att undersöka farmaceuters uppfattning om 
informationen om patientens aktuella läkemedel som finns tillgänglig idag via 
receptdepån och andra källor, och deras uppfattning och kännedom om den planerade 
nationella läkemedelslistan. 
 
 
 

3. METOD 
 
 

3.1 Enkätundersökning 
 
 
51 enkäter distribuerades till farmaceuter på 12 apotek i nordöstra Skåne och södra 
delarna av Småland där antalet anställda farmaceuter varierade från 1 till 9. Enkäten 
distribuerades även till en farmaceut på Region Kronoberg i Växjö. Besvarandet av 
enkäten var frivillig och var utformad så att farmaceuterna identitet inte röjdes vid 
hantering. 
 
 
 

3.2 Utformning av enkät 
 
 
Enkäten (bilaga 1) utformades med inledande bakgrundsfrågor avseende på kön hos 
deltagarna samt ålder och antal yrkesverksamma år där ålder och antal 
yrkesverksamma år var uppdelade i intervaller och där passande intervall kryssades 
för. I bakgrundsfrågorna fick farmaceuterna även besvara vilken apotekskedja de 
arbetade inom i fritext. 
Efter bakgrundsfrågor följde nio frågor med avseende på innehållet i receptdepån 
och dessa besvarades genom kryssande av alternativen aldrig, ibland, ofta eller alltid. 



	 10	

De tre avslutande frågorna gällde en nationell gemensam läkemedelslista och 
besvarades i fritext.  

 
 
 

3.3 Enkätfrågor 
 
 

1. Upplever du att patienter har problem med att veta vilka läkemedel de skall 
använda? 

2. Upplever du att informationen i receptdepån ger dig en bra och tillförlitlig 
bild av vilka läkemedel en patient använder?  

3. Upplever du att patienter du möter har tillgång till en tillförlitlig lista över 
vilka läkemedel de skall använda? 

4. Har du varit med om att informationen i receptdepån varit felaktig? 
5. Har du varit med om att det saknas information om något läkemedel som 

patienten skall använda? 
6. Har du varit med om att det finns flera recept på samma läkemedel i 

receptdepån? 
7. Har du varit med om att det finns läkemedel i receptdepån som inte längre 

skall användas av patienten? 
8. Har du varit med om att doseringen i receptdepån inte stämmer med 

patientens senaste ordination från läkare? 
9. Känner du till arbetet med en nationell läkemedelslista som skall vara 

gemensam för alla vårdgivare, apotek och patienter? 
10. Vilka fördelar ser du med en nationell gemensam läkemedelslista? 
11. Vilka nackdelar ser du med en nationell gemensam läkemedelslista? 
12. Övriga kommentarer och funderingar kring en nationell gemensam 

läkemedelslista 
 
 
 

3.4 Insamling och hantering av enkäter 
 
 
Enkäterna samlades in personligen eller returnerades brevledes. Svaren lades in i 
Excel och analyserades med statistikprogrammet (IBM SPSS Statistics 24). 
Resultatet av bakgrundsfrågorna presenteras i tabellform, (tabell I) i resultatdelen. 
Frågor 1 – 9 presenteras i löpande text och som diagram (figur 1-9). Avslutande tre 
frågor presenteras i löpande text i resultatdelen. 
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4. RESULTAT 
 
 

4.1 Resultat av bakgrundsfrågor 
 
 
Resultatet av bakgrundsfrågor om kön, ålder, yrkesverksamma år och vilken 
apotekskedja farmaceuterna arbetade inom redovisas i tabellform, (tabell I). Där 
resultat för apotekskedja redovisas i tabell finns en farmaceut redovisad under övrigt 
då farmaceuten i fråga arbetar inom annan verksamhet. 
 
Tabell I. Resultat av bakgrundsfrågor 

Respondenter Antal (%) 
Kön Kvinna 28 (85 %) 
 Man 5 (15 %) 
  
Ålder 20-29 7 (21 %) 
 30-39  5 (15 %) 
 40-49 7 (21 %) 
 50-59 8 (24 %) 
 ≥ 60 6 (18 %) 
  
Antal 
yrkesverksamma år 

≤5 7 (21 %) 

 5-10  4 (12 %) 
 10-20  7 (21 %) 
 ≥ 20 15 (45 %) 
Apotekskedja   
 Apoteket Hjärtat 19 (58 %) 
 Apotek Kronan 8 (24 %) 
 Apoteket AB 5 (15 %) 
 Övrigt 1 (3 %) 

 
 

4.2 Resultat av frågor 1-9 
 
 
Frågor 1-8 i enkäten utformades så att farmaceuterna skulle kunna välja de olika 
svarsalternativen aldrig, sällan, ofta eller alltid. På fråga nio kunde farmaceuterna 
bocka för svarsalternativet nej eller ja. I flera fall har farmaceuter kryssat mer än ett 
alternativ för samma fråga, både ”ibland” och ”ofta”. I de fallen finns inte svaren 
visade i figur men omnämns i figurtexter. 
 
Upplever du att patienter har problem med att veta vilka läkemedel de ska använda? 
På frågan var det ungefär hälften som svarade ”ibland” och ungefär hälften som 
svarade ”ofta”. Två av farmaceuterna svarade inte och en svarade med mer än ett 
alternativ (figur 1). 
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Figur 1. Fråga 1 i enkät. 31 av 33 svarade. Figuren visar resultat från 30 deltagande i 
enkät. 1 av 33 kryssade två olika alternativ, både ”ibland” och ”ofta”. 
 
 
 

 Upplever du att informationen i receptdepån ger dig en bra och tillförlitlig bild av 
vilka läkemedel en patient använder?  
Tio av farmaceuterna upplevde att receptdepån ibland gav dem en bra och tillförlitlig 
bild av vilka läkemedel en patient ska använda, 20 av farmaceuterna uppgav att så 
ofta var fallet och en angav att det alltid var så. En av farmaceuterna svarade inte på 
frågan och en av farmaceuterna svarade med mer än ett alternativ (figur 2). 
 

  
Figur 2. Fråga 2 i enkät. 32 av 33 svarade. Figuren visar resultat från 31 deltagande i 
enkät.1 av 33 kryssade både ibland och ofta. 

Upplever du att patienter du möter har tillgång till en tillförlitlig lista över vilka 
läkemedel de skall använda?  
Drygt hälften svarade ”ofta” på frågan och lite mindre än hälften svarade ”ibland”.  
En farmaceut uppgav att hen alltid tyckte patienterna hade tillgång till det. En av 
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farmaceuterna svarade inte på frågan och två av farmaceuterna svarade med mer än 
ett alternativ (figur 3). 

 

  
Figur 3. Fråga 3 i enkät. 32 av 33 svarade. Figuren visar resultat från 30 deltagande i 
enkät. 2 av 33 kryssade både ibland och ofta. 
 
 

 
Har du varit med om att informationen i receptdepån varit felaktig?  
Av de tillfrågade farmaceuterna upplevde 17 att de varit med om att receptdepåns 
information ibland var felaktig och 13 uppgav att den ofta var det. På frågan om 
felaktig information i receptdepån var det en som inte svarade och två svarade med 
mer än ett alternativ. (figur 4). 

  
Figur 4. Fråga 4 i enkät. 32 av 33 svarade. Figuren visar resultat från 30 deltagande i 
enkät. 2 av 33 kryssade både ibland och ofta. 
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På frågan svarade 18 av farmaceuterna att de tyckte att det ibland saknades 
information om det läkemedel patienten skulle använda och 13 av dem uppgav att 
det ofta var så. En svarade inte och en svarade med mer än ett alternativ (figur 5). 

  
Figur 5. Fråga 5 i enkät. 32 av 33 svarade. Figuren visar resultat från 31 deltagande i 
enkät.  1 av 33 kryssade både ibland och ofta. 
 
 

 
Har du varit med om att det finns flera recept på samma läkemedel i receptdepån?  
Av de 33 svarande var det 31 som svarade att det ofta var så och en som svarade att 
det alltid fanns flera recept på samma läkemedel i depån. En av farmaceuterna 
svarade inte på frågan (figur 6). 

  
                      Figur 6. Fråga 6 i enkät. 32 av 33 svarade. Figuren visar resultat från samtliga svarande. 
 
 
 
Har du varit med om att det finns läkemedel i receptdepån som inte längre skall 
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18 

13 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

aldrig ibland ofta  alltid 

an
ta

l 

Har du varit med om att det saknas information om 
något läkemedel som patienten skall använda?  

31 

1 
0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

aldrig ibland ofta  alltid 

an
ta

l 

Har du varit med om att det finns flera recept på 
samma läkemedel i receptdepån?  



	 15	

Nästan alla (n = 31) uppgav att det ofta fanns med läkemedel i receptdepån som 
patienten inte längre skall använda. En av farmaceuterna uppgav att så var fallet 
ibland (figur 7). 

  
                     Figur 7. Fråga 7 i enkät. 32 av 33 svarade. Figuren visar resultat från samtliga svarande. 
 
 
 
Har du varit med om att doseringen i receptdepån inte stämmer med patientens 
senaste ordination från läkaren?  
På frågan om felaktigheter mellan förskriven dosering och dosering angiven i 
receptdepån uppgav 29 farmaceuter att det ofta var så medan tre uppgav att det var så 
ibland. En av farmaceuterna besvarade inte frågan (figur 8). 

  
                     Figur 8. Fråga 8 i enkät. 32 av 33 svarade. Figuren visar resultat från samtliga svarande. 
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19 svarade att de inte kände till arbetet medan 14 av farmaceuterna gjorde det (figur 
9). 

 
                  Figur 9. Fråga 9 i enkät. 33 av 33 svarade. Figuren visar resultat från samtliga svarande. 
 
        
 

4.3 Resultat av frågor 10-12 
	
	
Frågor 10-12 i enkäten besvarades i fritext av farmaceuterna och här följer en 
sammanfattning av deras svar. 
 
 

4.3.1  10. Vilka fördelar ser du med en nationell gemensam läkemedelslista?  
 
 
10 av 33 farmaceuter tar upp att det skulle kunna vara ett sätt att komma tillrätta med 
missbruk då en gemensam lista skulle minska risken för att patienter får utskrivna 
narkotiska preparat från mer än en läkare. 17 av 33 farmaceuter tar upp 
problematiken med dubbletter och till och med tripletter av recept på samma 
läkemedel för att den ena läkaren inte vet vad den andra skrivit ut. 7 av 33 
farmaceuter tar upp att deras arbete skulle underlättas om läkare kan ”rensa upp” i 
listan så att farmaceuten inte behöver lägga så mycket tid på att ta bort dubbla 
recept/gamla recept eller inaktuella recept. Om läkaren gör detta skulle det 
förekomma mindre oklarheter för farmaceuten vilket skulle innebära att farmaceuten 
inte som någon farmaceut uttrycker det ”behöver störa läkaren” för att reda ut 
oklarheter. 9 av 33 farmaceuter tar upp att säkerheten skulle öka för patienten. Som 
exempel tar de upp att interaktioner skulle kunna upptäckas, att överdosering/felaktig 
dosering skulle upptäckas och att läkare vid akutinläggning skulle kunna se vad en 
patient ”äter” för läkemedel i en aktuell lista. Ett par av farmaceuterna tar upp den 
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ekonomiska biten då en lista skulle göra att patienten inte hämtar ut mer än 
nödvändigt och det skulle minska kostnader både för patient och landsting. 
 
 

4.3.2 11. Vilka nackdelar ser du med en nationell gemensam läkemedelslista? 
 
 
Av de 23 som svarat på frågan är det 13 som svarat att de inte ser några nackdelar 
och där två av dem säger att de bara ser fördelar men där en skriver att den inte ser 
några nackdelar i nuläget men att det kanske ändrar sig. Saker som farmaceuterna 
nämner är vilka som ansvarar för listan, vilka som är behöriga att se den och hur det 
skall kunna synas vilka som har gjort eventuella förändringar i den. Tre tar upp att 
nackdelar med en lista skulle kunna vara integritetskänslighet och att den skulle 
kunna kompromettera patientens sekretesskydd. En av farmaceuterna skriver att det 
kanske just är integritetskänslig information som skulle vara viktig att känna till. Två 
andra svar som kom upp på denna fråga var att nackdelen var att 
läkemedelsbehandling enligt farmaceuten skulle rulla på i gamla hjulspår och att det 
därför skulle vara svårare att få en second opinion. Det andra svaret beskriver 
nackdelen att som modellen ser ut skulle det enbart vara öppenvårdsordinationer som 
skulle föras över från journalsystemet till databasen inte slutenvårdsordinationer. 
 
 
 

4.3.3 12. Övriga kommentarer och funderingar kring en nationell gemensam 
läkemedelslista 
 
 
Sist i enkäten fick farmaceuterna möjlighet att ge kommentarer. Nio av 
farmaceuterna kommenterade och kommentarerna var som följer: 
”Börja gärna med generiska förskrivningar samtidigt.” 
”Alla parter som har tillgång till den måste veta hur man "använder" den; nyttjar den 
på rätt sätt. Idag kan läkare ta del av vad andra läkare förskrivit till en patient men de 
utnyttjar det inte vilket ger fortsatt överförskrivning av läkemedel.” 
”Nu när det är så många utbytbara läkemedel är det inte så lätt för patienter eller 
vårdpersonal att veta vilka läkemedel som innehåller samma verksamma ämne. En 
nationell gemensam läkemedelslista kommer att underlätta mycket för alla 
inblandade.” 
”Hur säkerställs IT-behörigheter/åtkomst till lista - sekretess integritet? Vilka kan 
korrigera/makulera - spårbarhet?” 
”Hade underlättat arbete för både oss och läkare. Interaktioner lättare att förebygga 
t.ex.” 
”Det ser jag fram emot. Vill gärna ha rätt underlag när jag expedierar recept. Jag vill 
att kunden får rätt styrka, rätt dos. Idag finns det gamla inaktuella recept kvar. Känns 
inte helt hundra att exp. läkemedel kunden ev. har slutat med.” 
”Ser det bara positivt.” 
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”Läkemedelslista som den är utformad idag ger inte en rättvisande bild av en patients 
läkemedelsbehandling eftersom den är en RECEPTLISTA.” 
”Att det tydligt syns vem som gått in och tagit bort, ändrat läkemedel. Spårbarhet.” 
 

5. DISKUSSION 
 
 
Syftena med den genomförda enkätstudien var två. Den inledande delen efter 
bakgrundsfrågorna hade för avsikt att ta reda på farmaceuternas uppfattning om den 
information som finns om patienternas läkemedel i receptdepån och i andra 
informationskällor. Resultaten visade tydligt på att det enligt farmaceuterna 
förekommer felaktigheter i receptdepån både gällande information, recept dubbletter, 
dosering med mera. Den andra delen ville mer belysa farmaceuternas tankar och 
funderingar kring fördelar och nackdelar med en framtida gemensam läkemedelslista 
och även att se om de kände till att arbete kring en sådan fanns. 
Bland enkätsvaren så var det en majoritet av farmaceuterna som inte kände till 
arbetet kring en framtida gemensam nationell läkemedelslista och detta stämmer väl 
överens med det faktum att inga studier hittats på området som involverar 
farmaceuter. Det anmärkningsvärda och positiva var att en så stor del av 
farmaceuterna som svarade på enkäten ändå hade mycket tankar och funderingar 
vilket framkom när de fick möjlighet att berätta. De svarande var överlag positiva till 
listan både för egen del och för patienternas och för kontakten dem emellan i 
rådgivningen men hade också en del funderingar kring hur en lista skulle kunna 
implementeras på bästa sätt för att vara korrekt och uppnå sitt syfte utan att kränka 
sekretessen för patienten. 
 
 
 

5.1 Enkätsvar relaterade till svårigheter för patienter 
 
 
Flera olika källor beskriver ett dagsläge där patienter har svårigheter med att veta 
vilka läkemedel de skall ta och att det många gånger saknas en tillförlitlig 
läkemedelslista (19)(5)(7), även då i receptdepån. Studien ville visa på om 
farmaceuterna upplevde att patienter hade problem med att veta vilka läkemedel de 
skulle ta och av de svarande upplevde hälften att det ibland var så och hälften 
upplevde att det ofta var så. Målsättningen med studien var även att få svar på om 
farmaceuterna upplevde att patienterna hade tillgång till en förlitlig lista över de 
läkemedel de skulle ta. 13 av farmaceuterna upplevde att det ibland var så att 
patienterna hade en tillförlitlig lista och 16 upplevde att det ofta var så. Av svaren på 
de båda frågorna skulle slutsatsen kunna dras att en tillförlitlig lista borde ge upphov 
till mindre svårigheter för patienter gällande vilka läkemedel de skulle ta men vid 
närmare genomgång av svaren kan en sådan slutsats inte dras. Skälet för det var att i 
stort sett alla farmaceuter upplevde att patienter har problem med vilka läkemedel de 
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skall använda ibland eller ofta men ändå upplevde 16 av 32 svarande att listan för det 
mesta var tillförlitlig och en tyckte att den alltid var det.  
 
 
 

5.2 Enkätsvar relaterade till farmaceutens arbetssituation 
 
 
Fråga två och frågorna 4-9 var sådana som behandlade hur farmaceutens 
arbetssituation var. 
 
Mer än hälften (20 av 32) av farmaceuterna tyckte att receptdepån ofta gav en 
tillförlitlig bild av vilka läkemedel patienten tog och 10 svarade att det ibland var så 
En intressant aspekt på den frågan var ju hur farmaceuten egentligen gjorde en sådan 
bedömning. Om bedömningen görs utifrån en dialog med patienten där jämförelser 
görs med vad patienten egentligen tar och vad som finns med i receptdepån är allt väl 
och farmaceuten kan göra sitt för att upprätthålla patientsäkerheten. Är så inte fallet 
så är det ju omöjligt att bedöma om listan faktiskt är tillförlitlig då den inte säger 
något om vad patienten de facto tar för läkemedel vilket ju också kan påvisas i 
litteraturen (5). 
 
Flera av frågorna var sådana där svaren farmaceuterna gett direkt kunde relateras till 
arbetssituation och arbetsbörda eftersom lösningen på problemen som tas upp 
inbegriper merarbete för farmaceuten i form av korrigeringar och många gånger 
kontakt med förskrivare för att patientsäkerhet skall öka (2). 
 
Felaktigheter i receptdepån varierade från ibland till ofta enligt i stort sett alla 
farmaceuter. Dessa fynd överensstämmer med en svensk studie vars resultat 
publicerades i Läkartidningen 2012 som visade att 9 av 10 patienter hade minst en 
avvikelse mellan sin aktuella medicinering och de recept som fanns sparade i 
receptdepån (9). Felaktigheter i receptdepån påverkar farmaceuternas möjligheter att 
utöva sitt arbete så att patientsäkerheten garanteras och det sker även om information 
saknas. Att information om något läkemedel saknas tyckte alla farmaceuter, somliga 
ofta och somliga ibland. Farmaceuterna tillfrågades inte om vad för information som 
saknades men tidigare studier gjorda har visat på att farmaceuter önskar information 
om patienters eventuella biverkningar av läkemedel och eventuella interaktioner 
mellan ordinerade läkemedel (14).  
 
Att det förekommer flera recept på samma läkemedel i receptdepån var 
farmaceuterna rörande eniga om. Detta bekräftas också av tidigare studier (9)(19). 
Ett liknande svar gavs även då det gällde om det förekom recept i receptdepån som 
inte längre skulle användas av patienten. Att detta förekommer är något som läkare 
tar upp i studier som något viktigt att åtgärda vid en gemensam lista, just möjligheten 
att gå in och ändra samt makulera tidigare ordinationer som sedan direkt kopplas till 
receptdepån (5). 
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Korrigering av felaktig dosering är den form av korrigering som är vanligast och 
också den form av korrigering som vanligen krävde kontakt med förskrivande läkare 
(17). Sagda studie bekräftas av enkäten där det framkom att det ofta var en 
diskrepans mellan dosering i receptdepån och dosering i patientens senaste 
ordination från läkare. 
 
 
 

 5.3 Enkätsvar relaterade till en nationell gemensam läkemedelslista 
 
 
I den sista av de inledande nio frågorna fick farmaceuterna svara på om de kände till 
arbetet med en framtida nationell gemensam läkemedelslista. Färre än hälften kände 
till arbetet trots detta hade de mycket att tillägga kring den. 
 
I förslaget gällande en ny lag för en gemensam läkemedelslista står att det krävs 
patientsamtycke för åtkomst av vissa uppgifter men att tillgång till uppgifter om att 
en patient fått utskrivet narkotiska läkemedel inte ingår där utan förskrivare eller 
sjuksköterska utan förskrivningsbehörighet skall ha direktåtkomst till sådana 
uppgifter (7). Det stämmer väl överens med de åsikter en del av farmaceuterna 
uttryckte i enkätundersökningen om att det kan vara ett sätt att komma tillrätta med 
eventuellt missbruk att läkare görs medvetna om vad andra läkare förskrivit.  
Drygt hälften av farmaceuterna tog upp att det är vanligt förekommande med 
receptdubbletter och till och med tripletter vilket även var något som framkom i de 
inledande frågorna. Förekomsten av sådana recept styrks även i andra gjorda studier 
(9)(19). Tidsåtgången vid expediering tog farmaceuterna också upp och att den kan 
läggas på rådgivning istället för på kontroller av dubbletter och tripletter om läkare 
kan få möjlighet att rensa upp bland recept vilket också är något läkare efterlyser och 
som även det framkom i de inledande frågorna (5). Vid genomförandet av en 
gemensam lista ges förslaget också att de recept som expedieras är kopplade till en 
ordination vilket underlättar för farmaceuten vid expediering då risken för att 
expediera ett felaktigt recept minskar (21). Flera farmaceuter tar upp att 
patientsäkerheten skulle öka vid förekomsten av en gemensam läkemedelslista vilket 
stöds bland annat av resultatet i en telefonundersökning där 78 procent av patienterna 
kände sig trygga med att deras läkare visste vad de använde för läkemedel vid en 
gemensam lista och det på så vis gick att undvika mediciner som inte borde användas 
(22). Att patientsäkerheten skulle öka stöds även av läkarnas tankar kring 
undvikandet av interaktioner vid en gemensam läkemedelslista (5) och att främsta 
målet med en gemensam lista är just stärkandet av patientsäkerheten (7). 
 
I enkäten fick farmaceuterna även möjlighet att delge sina tankar kring vad som 
skulle kunna vara negativt med en gemensam lista. De nackdelar som kom upp 
handlade om sekretess, vilka som är behöriga att se listan, få göra förändringar i den 
och vilken som i slutänden har ansvaret för den. Allt detta är mycket relevant och är 
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något som tas upp i olika sammanhang och som måste lösas i samband med 
införandet och införlivas i informationshanteringen inom vård och omsorg (7)(5)(8). 
Riktigheten i listan är något som den ordinerande läkaren kommer att behöva ta 
ansvar för vilket tas upp i studier som ytterligare ett incitament att jobba med listan 
på ett korrekt sätt (5). Just integritetskänsligheten och det eventuella 
komprometterandet av patientens sekretesskydd skall tas på allvar men som en studie 
visade så verkar det inte bekymra de tillfrågade patienterna så mycket som skulle 
kunna befaras (5) och just vetskapen om patienten är kanske en viktig del av den 
gemensamma listan för att komma tillrätta med missbruk som en av farmaceuterna 
tog upp även som svar på denna fråga. 
 
Som avslutning på enkäten fick farmaceuterna skriva ner övriga funderingar och 
kommentarer de hade runt en nationell gemensam läkemedelslista. Några av 
farmaceuterna tog upp att införandet av generika i ordinationer hade underlättat 
mycket i kontakten med patienten då patienter ofta kan vara förvirrade kring namnet 
på deras läkemedel kontra namnet på den verksamma substansen och farmaceuter 
tror att detta kan underlättas när den verksamma substansen kommer att finnas med i 
ordinationen i den gemensamma listan även om generika inte kommer att finnas med 
(7). Under övriga kommentarer tar farmaceuter också upp vikten av att kunna arbeta 
med listan på rätt sätt för som de tar upp så kan läkare redan idag se vad andra läkare 
ordinerat och förhålla sig till det (11) men det upplever farmaceuterna inte sker så 
ofta. En del av oron kring patientsekretess och konfidentialitet adresseras också i 
denna fråga och behandlas i diskussionen om nackdelar vid en gemensam lista.  
I övrigt skriver farmaceuterna positiva saker om den gemensamma listan och hur den 
kommer att underlätta för dem i deras arbete vilket ju är förhoppningen som uttrycks 
i lagförslag och artiklar (7)(21). Detta uttrycks också av apotekare och 
professionsutvecklare på Sveriges farmaceuter, Clary Holtendal i en intervju 
gällande listan och hur den kan komma att påverka farmaceuternas arbete (21): 
”- En förhoppning är att arbetsuppgifterna förskjuts från detektivarbete till analys, 
användning och uppföljning” 
 
 
 

5.4 Vidare diskussioner 
 
 
I resultatdelen efterlyses ett införande av generika i recept och detta är något som kan 
vara värt att diskutera vidare och som även togs upp i en debattartikel i Svenska 
dagbladet 2015 (23). I den artikeln beskrivs en situation där patienter blir förvirrade 
när förpackningar har olika namn och där läkemedlet ser olika ut trots att det är 
samma substans. Om substans hade stått på receptet istället för som idag fabrikantens 
läkemedelsnamn kanske det hade blivit klarare för patienten. I förslaget om listan 
som gjorts kommer substansnamn att finnas med men även i fortsättningen så även 
förskriven vara vilket är det samma som läkemedelsnamnet. Ordinationer gjorda och 
genomförda inom slutenvården var även det något som kom upp i farmaceuternas 
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kommentarer och som situationen är i samband med det lagda förslaget är det inget 
som kommer att finnas med men något som kanske fortsatt behöver diskuteras. En 
diskussion viktig för att belysa eventuella biverkningar patienten har fått när de legat 
inne och även eventuella interaktioner mellan läkemedel. En annan sak som är värt 
att diskutera vidare kring är behovet av att även de läkemedel som inte är 
receptbelagda och som säljs i egenvården finns med i listan (6) för även där kan 
interaktioner förekomma.  
 
 
 

5.5 Metodikdiskussion 
	
	
Svarsfrekvensen var relativt genomsnittlig (33 av 51 (65 %)) men då storleken på 
enkätundersökningen var så pass liten var resultatet inte omfattande nog för att kunna 
utesluta slumpmässiga variationer. Bortfallet kan påverka studiens resultat om de 
som svarat på enkäten skiljer sig från de som inte svarat när det gäller studiens 
frågeställningar. Studien hade en spridning mellan både större och mindre apotek och 
speglade den åldersfördelning som finns i verkligheten med flest farmaceuter i de 
högre åldrarna, vilket ökar studiens generaliserbarhet. Det går inte att veta om 
resultaten kan generaliseras till hela yrkesgruppen av farmaceuter.  
Resultatet av enkäten ger en indikation på farmaceuternas uppfattning av dagens 
aktuella information och uppfattning om en nationell läkemedelslista och kan 
fungera som underlag för kommande studier. I den genomförda enkätundersökningen 
går det ju inte att säga något om de som inte svarat och inte heller om varför de inte 
svarat, om det beror på ointresse eller om de inte alls kände till något om en 
gemensam nationell läkemedelslista och därför eventuellt kände att de inte hade 
något att bidra med. Enkäterna delades ut både personligen och via brev men 
svarsfrekvensen var högre i de fall där enkäten distribuerades brevledes vilket 
möjligen överraskar eftersom den personliga kontakten kanske borde borgat för en 
högre svarsfrekvens. Den personliga kontakten togs med apotek där antalet anställda 
farmaceuter var fler vilket kanske gjorde att en del kunde ”komma undan”, vara mer 
anonyma. Fördelar med enkätundersökningar är att de är relativt snabba att 
genomföra i jämförelse med intervjuer men samtidigt är utformningen av en enkät 
kanske mer krävande med risker för missförstånd, ”som man frågar får man svar”. 
En brist var att farmaceuterna inte fick möjlighet att svara mer öppet vilket 
resulterade i att bearbetningen av resultaten kunde varit klarare mer specifikt 
gällande frågan om information saknades i receptdepån och vad det i så fall var för 
information. I enkäten fick farmaceuterna beskriva för och nackdelar kring en 
framtida lista och även om majoriteten inte kände till den så hade anmärkningsvärt 
många mycket att säga vilket var glädjande men kan tyda på en brist i formulering av 
frågan om kännedom om en gemensam nationell läkemedelslista. 
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5.6 Framtida studier 
	
	
Framtida studier bör göras för att se om en gemensam lista används på det vis som 
intentionen var och om alla som berörs av den använder den. Eventuellt kan studier 
behövas som tittar på behovet av utbildning, för studier gjorda visar att oro finns 
kring att listan inte kommer att användas på rätt sätt (5) vilket även resultat av denna 
studie visar. Studie och utvärdering om det verkligen gör någon skillnad med 
gemensam lista behövs göras när den väl är implementerad på nationell nivå 
eftersom det finns studier gjorda där det visar sig att det även i landsting med 
sammanhållen journalföring förekommer fel i läkemedelslistor (9). Arbetet runt 
skyddande av patientkonfidentialitet samtidigt som att behandling och 
läkemedelsanvändning ändå säkerställs måste fortgå kontinuerligt eftersom det finns 
en oro att patienter som upplever sig kränkta inte berättar det de borde till personalen 
som finns där för att hjälpa (20). 
 
 

6. SLUTSATS 
 
 
Mycket har skrivits inför genomförandet av en gemensam nationell läkemedelslista 
och alla parter är eniga om att det finns ett behov av en sådan främst för att öka 
säkerheten kring patienters läkemedelsanvändning. Syftet med detta arbete var att ta 
reda på farmaceuters tankar och åsikter kring informationen som finns i receptdepån 
samt deras funderingar kring en gemensam nationell läkemedelslista. 
Enkätundersökningen som genomfördes var i liten skala men den visade ändå tydligt 
på att det finns felaktigheter i receptdepån, och problem med tillgänglig information 
om patienters aktuella läkemedel. Felaktigheterna handlade bland annat om inkorrekt 
dosering, recept som finns men inte borde finnas och att information saknas. 
Majoriteten av de tillfrågade farmaceuterna såg positivt på införandet av en 
gemensam lista och såg fördelar med den i sitt dagliga arbete med rådgivning till 
patienter. Så på frågan som ställs i detta arbete om huruvida en gemensam nationell 
läkemedelslista kan hjälpa farmaceuter på apotek att öka patientsäkerheten får svaret 
sägas vara ja om den implementeras på ett korrekt sätt och det är något som 
framtiden får utvisa. 
 
 

7. TACKORD 
	
	
Som avslutning på detta arbete vill jag rikta tackord till alla dem som hjälpt mig på 
vägen. 
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Först ett tack till min handledare Tora Hammar, Leg. Receptarie, Fil. Dr på 
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9. BILAGOR 
 
 
Enkät	om	farmaceuters	uppfattningar	om	informationen	i	receptdepån	och	
syn	på	en	nationell	gemensam	läkemedelslista.	
	
Mitt	namn	är	Karin	Grahn	och	jag	går	sista	året	på	farmaceutprogrammet	vid	
Linnéuniversitetet	i	Kalmar.		
Jag	håller	på	att	skriva	mitt	examensarbete	med	titeln:	Hur	kan	en	nationell	
gemensam	läkemedelslista	hjälpa	farmaceuter	på	apotek	att	verka	för	en	säker	
och	ändamålsenlig	läkemedelsanvändning.	
Som	en	del	av	mitt	examensarbete	har	jag	valt	att	formulera	en	enkät	riktad	till	
farmaceuter	om	deras	uppfattning	gällande	receptdepån	och	syn	på	en	nationell	
gemensam	läkemedelslista.	
	
Enkäten	består	av	11	frågor	och	inleds	med	några	bakgrundsfrågor.	Efter	
bakgrundsfrågorna	följer	8	frågor	om	den	informationen	du	och	kunder	har	
tillgång	till	idag	gällande	aktuella	läkemedel.	Flera	av	frågorna	handlar	om	
receptdepån.	Med	receptdepån	menar	vi	den	nationella	lagringsplatsen	för	en	
individs	alla	elektroniska	recept.	
Frågor	9	-11	handlar	om	den	nationella	läkemedelslista	som	är	under	utredning	
för	att	förhoppningsvis	införas	framöver.	Idag	finns	ingen	samlad	
informationslista	om	en	persons	läkemedelsanvändning.	Läkare	och	annan	
sjukvårdspersonal	får	inte	ta	del	av	informationen	i	receptdepån.	Det	pågår	ett	
arbete	för	att	införa	en	nationell	läkemedelslista	som	skall	ge	tillgång	till	samlad	
information	om	patientens	aktuella	läkemedel	som	skall	vara	gemensam	för	
olika	professioner,	inklusive	läkare,	farmaceuter	och	patienterna	själva.		
	
Deltagandet	i	undersökningen	är	frivilligt.	Enkätsvar	kommer	att	analyseras	så	
att	ingen	enskilds	identitet	framgår.	
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Vid	eventuella	frågor	tag	kontakt	via	mail:	
grahnkotte@hotmail.com	
	
Tack	på	förhand	för	visat	intresse.	
Karin	Grahn	
	
Bakgrundsfrågor:	
	
Kön	 Kvinna				 	
	 Man				 	
	
Ålder	 20-29	 	
	 30-39	 	
	 40-49	 	
	 50-59	 	
	 60->	 	
	
Hur	många	år	har	du	varit	verksam	i	yrket	
	 ->	5	år	 	
	 5-10	år	 	

10-20		år	 	
20	år	->	 	

	
Vilken	apotekskedja	arbetar	du	hos:	
	
	
	

1. Upplever	du	att	patienter	har	problem	med	att	veta	vilka	läkemedel	de	
ska	använda?	

	
Aldrig		 				Sällan		 					Ofta		 				Alltid		 	

	
2. Upplever	du	att	informationen	i	receptdepån	ger	dig	en	bra	och	

tillförlitlig	bild	av	vilka	läkemedel	en	patient	använder?	
	

Aldrig		 				Sällan		 					Ofta		 				Alltid		 	
	
3. Upplever	du	att	patienter	du	möter	har	tillgång	till	en	tillförlitlig	lista	

över	vilka	läkemedel	de	skall	använda?	
	

Aldrig		 				Sällan		 					Ofta		 				Alltid		 	
	

4. Har	du	varit	med	om	att	informationen	i	receptdepån	varit	felaktig?	
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Aldrig		 				Sällan		 					Ofta		 				Alltid		 	
	

5. Har	du	varit	med	om	att	det	saknas	information	om	något	läkemedel	som	
patienten	skall	använda?	

	
Aldrig		 				Sällan		 					Ofta		 				Alltid		 	

	 	
	

6. Har	du	varit	med	om	att	det	finns	flera	recept	på	samma	läkemedel	i	
receptdepån?	

	
Aldrig		 				Sällan		 					Ofta		 				Alltid		 	

	
7. Har	du	varit	med	om	att	det	finns	läkemedel	i	receptdepån	som	inte	

längre	skall	användas	av	patienten?	
	

Aldrig		 				Sällan		 					Ofta		 				Alltid	
	

8. Har	du	varit	med	om	att	doseringen	i	receptdepån	inte	stämmer	med	
patientens	senaste	ordination	från	läkaren?	
	
Aldrig		 				Sällan		 					Ofta		 				Alltid		 	
	

9. Känner	du	till	arbetet	med	en	nationell	läkemedelslista	som	skall	vara	
gemensam	för	alla	vårdgivare,	apotek	och	patienter?	

	
Ja		 		 Nej			 	

	
10. Med	dina	egna	ord,	beskriv	vilka	fördelar	du	ser	med	en	gemensam	

nationell	läkemedelslista:	
	
	
	

11. Med	dina	egna	ord,	beskriv	vilka	nackdelar	du	ser	med	en	gemensam	
nationell	läkemedelslista:	

	
	
	

12.	Har	du	några	övriga	funderingar	eller	kommentarer	om	en	framtida	
nationell	gemensam	läkemedelslista	får	du	gärna	delge	dem	här:	
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