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Sammanfattning 
 

Rätt information om läkemedelsordinationer från läkare och apotekspersonal minskar risken 

för läkemedelsrelaterade problem vilket medför mindre samhällskostnader samt mindre 

lidande för patienter. Syftet med examensarbetet var att undersöka vilka underlag 

apotekspatienter som var 75 år eller äldre med 5 eller fler receptordinationer hade för att följa 

sina läkemedelsbehandlingar. På så vis upptäcktes om patienter erhållit tillräcklig information 

för att genomföra ändamålsenlig läkemedelsbehandling, dels från läkare men även 

apotekspersonal. Under en tre veckors period genomfördes intervjuer med dem 

apotekspatienter som uppfyllde inklusionskriterierna och som gav skriftligt samtycke. 

Resultatet visade att endast 34 procent av patienterna hade kännedom om Läkemedelslistan 

som bör tillhandahållas vid läkarbesök. I princip alla respondenter kände till ”Mina sparade 

recept på apotek”. 71,1 procent av patienterna använde listan som underlag och var därmed 

det vanligaste underlaget. Förpackningarna (apoteksetiketterna) var det underlag som 

användes mest efter ”Mina sparade recept på apotek”. Det fanns även patienter som använde 

Läkemedelslistan, skrev egen lista, använde de gula pappersrecepten samt 

Läkemedelsförteckningen som underlag, men dessa var förhållandevis få. För övrigt användes 

även dosetter, lådor/ skåp med mediciner i, FASS, vårdguidens och apotekets respektive 

hemsida för att underlätta läkemedelsbehandlingen. Ytterst få respondenter kände till 

Läkemedelslistan. Patienter behöver bli mer aktiva i sin behandling med läkemedel och 

upplysas om att det finns en lista som kan vara grunden till ändamålsenlig 

läkemedelsbehandling. Läkare behöver bli bättre på att lämna ut listan till patienter och på 

detta vis bidra till att minska risken för höga samhällskostnader och onödigt lidande orsakat 

av bristande läkemedelseffekt. 
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Introduktion 
 

I genomsnitt uppskattas följsamheten vid långtidsmedicinering vara endast 50 procent. En 

anledning till felmedicinering och bristande följsamhet är att patienter med många läkemedel 

kan ha svårt att hålla reda på sina ordinerade mediciner [1].  

 

Brister vid läkemedelsförskrivning, felmedicinering och biverkningar kan kosta lika mycket 

eller mer än de totala utgifterna för läkemedel [2]. I Sverige ligger kostnaderna för läkemedel 

över 36 miljarder kronor och kostnaden för felmedicinering uppskattas till 10-20 miljarder 

kronor per år [3, 4]. En studie genomförd vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 

Stockholm, under en månad våren 2006 visade att nästan var tredje patient som sökte 

medicinakuten blev inlagd p.g.a. läkemedelsrelaterade problem (LRP). Både i Sverige och 

utomlands har det genomförts flera studier för att identifiera, förebygga och åtgärda LRP, 

olika problem en patient kan uppleva till följd av sina läkemedel som biverkningar, bristande 

följsamhet, felmedicinering, intoxikation, missbruk och läkemedelsrelaterad sjuklighet och 

död [5]. Många studier visar att ungefär 43-80 procent av de oönskade effekterna av 

läkemedel är både möjliga att förutse och undvika [6]. 

 

Med läkemedel avses ”Varje substans eller kombination av substanser som tillhandahålls med 

uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor 

eller djur, eller som kan användas på eller tillföras människor eller djur i syfte att återställa, 

korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller 

metabolisk verkan eller för att ställa diagnos” [7]. De kan likväl ge negativa effekter i form av 

LRP.  

 

Den mest utsatta gruppen för LRP är äldre som är multisjuka och använder mycket läkemedel.  

Kroppens naturliga åldrande medför ökad känslighet för vissa läkemedel samt nedsatt 

njurfunktion och att leverns metabolism minskar. Detta kan i sin tur leda till 

läkemedelsinteraktioner och dosjustering kan komma att krävas [8].  

 

Medelåldern för både kvinnor och män ökar vilket innebär att vi får fler sjukdomar och 

behöver mer läkemedel [9]. Är man äldre och tar många olika mediciner samtidigt kan det 

vara svårt att hålla reda på dessa [10].  
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Det är viktigt med grundläggande information i form av fullständiga läkemedelslistor för att 

få en bra start på läkemedelsbehandlingen och på så vis uppnå önskad effekt samt minska 

risken för felmedicinering och därmed biverkningar [11].   

 

I kundmötet är det möjligt för apotekspersonal att identifiera, förebygga och åtgärda dessa 

problem genom muntlig rådgivning till kund/ bud, praktisk/ skriftlig information, hänvisning, 

genom kontakt med förskrivare/ sjukvård eller byte av läkemedel. Man kan då bidra till 

mindre samhällskostnader orsakade av felaktig läkemedelsanvändning samt mindre lidande 

för patienter [12]. 

 

För att patienten skall kunna genomföra läkemedelsbehandlingen på ett avsett sätt är det 

nödvändigt med korrekt, entydig och tillräcklig information om vad/ vilka mediciner som 

skall användas, varför läkemedlen skall tas, hur de skall tas och hur länge behandlingen skall 

pågå [1].  

 

Tidigare skrevs alla läkemedelsordinationer på gula pappersrecept (om man bortser från fax- 

och telefonrecept) som innehöll all information om den individuella läkemedelsbehandlingen. 

Nu för tiden är det vanligt att patienter (mer än 75 procent av Sveriges befolkning) får 

läkemedelsordinationen elektroniskt. Detta innebär att dessa inte längre har den gula 

receptblanketten och därmed inte all information i handen [13, 14].  

 

Läkemedelslistan 

Patienter kan istället få Läkemedelslistan (LL) utskriven från den elektroniska 

patientjournalen. En samlad LL är en elektronisk översikt över läkemedelsordinationer i 

öppen vård som lagrar ordinationer och ordinationshistorik från primärvård och 

sjukhuskliniker. Listan kan patienter få utskriven vid läkarbesök på sjukhus eller vårdcentral 

och syftar till att vara patientens information/ dokumentation på den aktuella ordinerade 

behandlingen. Om en patient behöver söka akut vård kan sjukvården använda LL som 

huvudkälla till information om de läkemedel som patienten använder. LL innehåller uppgifter 

om läkemedlets namn, dosering, datum för insättning resp. utsättning, indikation samt datum 

för när listan började gälla (se Bilaga 4). För att få bättre och säkrare kommunikation och 

informationshantering mellan patient och läkare är det alltmer vanligt att man inom vården 

använder en elektronisk samlad LL [10].  
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En lista över patientens ordinerade resp. uthämtade läkemedel underlättar även 

kommunikationen mellan olika förskrivare samtidigt som det bidrar till patientspecifik och 

säker behandling inom läkemedelsområdet. Gemensam LL är viktig för patientsäkerheten, 

förutsatt att gemensamma regler kring läkares ansvar för ordinationer etableras inom 

sjukvården [15]. Denna lista skapas via en läkemedelsmodul i ett gemensamt journalsystem 

eller via en applikation som hämtar data från olika journalsystem [10]. På så vis kan man nå 

uppgifter om en patient oavsett plats. 

 

För att alla patienter ska få en säker och effektiv läkemedelsbehandling är det viktigt att 

förskrivare har tillgång till effektiva förskrivarstöd och rutiner för att hantera dessa [15]. När 

läkaren tar del av den samlade LL bör en avstämning med patient göras om denne fortfarande 

tar de läkemedlen som är angivna.  

 

Tar patienten läkemedel som inte finns med på listan och som har ordinerats av annan 

förskrivare registreras dessa med angivande av vem som är ansvarig för ordinationen [16].  

 

Receptlistan 

Patienter har möjlighet att spara sina receptordinationer i apotekens Receptregister (RR), 

vilket >70 procent av befolkningen i Sverige har valt. RR är en databas där information som 

finns på recept lagras elektroniskt i upp till 15 månader. När förskrivaren skickar ett nytt 

recept hamnar det automatiskt i RR om patienten är ansluten. Receptlistan (RL) kallas ”Mina 

sparade recept på apotek” och ger en översikt över vilka recept som finns sparade i RR (se 

Bilaga 3). Listan kan skrivas ut på begäran av patienten på valfritt apotek, men patienter med 

personlig e-legitimation som har tillgång till internet kan även komma åt listan hemifrån [17]. 

 

Läkemedelsförteckningen 

En utskrift av Läkemedelsförteckningen (LF) över alla läkemedelsutköp mot recept som 

gjorts under de senaste 15 månaderna är möjlig under apoteksbesök. All information samlas i 

samma lista oavsett vilken läkare som förskrivit receptet och vilket apotek som expedierat (se 

Bilaga 5). Syftet med listan är att ha en historisk översikt över vilka läkemedel som hämtats 

ut. Om patienten har givit sitt samtycke kan läkare använda listan som källa för att se vilka 

mediciner patienten eventuellt har använt. LF kan också kommas åt via en personlig  

e-legitimation om man har tillgång till internet i hemmet [18]. 
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RL, LL och LF är inte de enda underlagen som patienter kan använda för att hålla reda på sina 

läkemedelsordinationer. I läkemedelsförpackningar medföljer en bipacksedel som kan vara 

till stor hjälp, liksom den apoteksetikett som sätts på förpackningarna vid utlämnandet av 

receptbelagda mediciner. Andra alternativ för att underlätta läkemedelsbehandlingen är att 

skriva egen lista eller använda en dosett. 
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Syfte 
 

Examensarbetet var en del av ett projekt för Enheten för Läkemedelsanvändning, 

Läkemedelsverket som drevs av Docent Anders Ekedahl. Syftet med projektet var att nio 

studenter genom intervjuer med apotekspatienter skulle kartlägga för patienter med ≥ 5 

receptordinerade läkemedel 

 

- vilket underlag patienter hade för att hålla reda på den aktuella 

läkemedelsbehandlingen; 

- hur många som har fått journalens LL och hur ofta; 

- hur många som har fått RL ”Mina sparade recept på apotek” och hur ofta; 

- hur många som har fått LF och hur ofta; 

- hur många som ett ombud hämtade ut receptläkemedlen på apotek för; 

- hur vanligt det var med avvikelser mellan RL och patientens aktuella ordinationer med 

avseende på förekomsten av recept på utsatta ordinationer samt receptdubletter. 

 

Sammanställda resultat av undersökningen presenteras som föredrag/ poster vid vetenskapliga 

kongresser (ESPACOMP; ESCP) och sammanställs för publicering i referee-bedömd 

vetenskaplig tidskrift. Undersökningen kan ligga till grund för en kampanj riktad till 

förskrivarna att uppdatera och lämna ut LL till patienter med flera ordinerade läkemedel vid 

varje ordinationsändring. 

 

 

Syftet med mitt arbete var att undersöka vilka underlag apotekspatienter i åldern 75 år eller 

äldre med ≥ 5 recept i Receptlistan hade för att följa sina aktuella läkemedelsordinationer, 

genom att ta reda på: 

 

- om de kände till RL, LL och LF; 

- vilken/ vilka listor de använde som underlag; 

- om de använde apoteksetiketterna;  

- om de skrev egen lista; 

- om de använde pappersrecepten som underlag; 

- vilka övriga hjälpmedel som användes för att hålla reda på medicinerna.
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Material och Metod 
 

Studien och datainsamlingen genomfördes genom intervjuer med patienter på Apoteket 

Hjorten, i Norrköping, som en del av ett projekt för Enheten för Läkemedelsanvändning, 

Läkemedelsverket. Åtta andra studenter bidrog till datainsamlingen som erhölls genom 

intervjuer gjorda på olika apotek runt om i Sverige. Studenterna valde var och en sin egen 

frågeställning att arbeta med, men intervjufrågorna och genomförandet av intervjuerna 

gjordes på ett gemensamt sätt.  

 

Inklusionskriterierna för att kunna delta i undersökningen var att patienter kom för 

receptexpedition av egna recept på apotek och som var ≥ 18 år och anslutna till RR, hade ≥ 5 

recept sparade i RR och som gav skriftligt samtycke till att medverka i undersökningen. 

Ombud inkluderades också i undersökningen, men till dessa ställdes endast frågan om vilken 

relation de hade till personen som läkemedlen var ordinerade till.  

Exklusionskriterierna för undersökningen var patienter med en kognitiv dysfunktion, som 

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

samt patienter med dosexpedierade läkemedel från apoteket (ApoDos). 

 

Genomförande 

Genomförandet av datainsamlingen/ patientintervjuer gick till genom att expedierande 

apotekspersonal gav signal för patienter som motsvarade inklusionskriterierna och som 

önskade medverka i undersökningen. Patienterna fick skriftlig information om 

undersökningen och tillfrågades om skriftligt samtycke till att medverka (se Bilaga 1). Efter 

att patienterna lämnat skriftligt samtycke informerades dessa om att tystnadsplikt gällde, att 

deras uppgifter skulle behandlas konfidentiellt, samt att de kunde avbryta intervjun om så 

önskades. Datainsamlingen genomfördes i ett enskilt rum genom muntliga intervjuer. 

Frågorna lästes upp för patienterna ur ett färdigt frågeformulär och svaren de gav fick dem 

ifyllda (se Bilaga 2). En kopia av patienternas ”Mina sparade recept på apotek” skrevs ut och 

jämfördes med vad patienterna uppgav var dubbletter, aktuella samt inaktuella 

läkemedelsordinationer. Om patienterna uppgav att de använde andra receptbelagda 

läkemedel som inte fanns med på listan, skrevs dessa till. 
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Dataregistrering 

Följande data registrerades i en databas (Excel-ark): 

Ort och Apotek; 

Patient: födelseår, kön, första-språk (språk som talades i hemmet); utbildningsnivå; vilket 

underlag patienten använde för att hålla reda på sin ordinerade behandling;  

Informationsunderlag: Om man kände till LL, RL ”Mina sparade recept på apotek” respektive 

LF samt hur ofta man fått dem;   

Ordinationer: Läkemedel - ATC-kod, benämning (produktnamn), styrka, 

administreringsform, dosering, förekomst i RR/ ”Mina sparade recept på apoteket” samt vad 

patienten uppgav var aktuella gällande ordinationer/ inaktuella ordinationer. Dessutom 

registrerades om det fanns receptdubletter (identiska ordinationer m.a.p. aktiv substans, styrka 

beredningsform och dosering). 

 

Outcome-mått: Hur många patienter som 

a - kände till journalens LL; RL resp. LF;  

b - hade fått LL; RL resp. LF och hur ofta; 

c - använde LL; RL, LF, egen lista, annat underlag för att hålla reda på sina receptordinerade 

läkemedelsbehandlingar; 

d- besökte apoteket själva resp. hade ombud som hämtade ut receptläkemedlen. 

 

Beräkning av studiens storlek och precision 

Konfidensintervallet för en skev fördelning (inte normalfördelad eller approximativt normal-

fördelad population) beräknas med formeln: 

 

              Z2 
* (p) * (1-p) 

ss =    -------------------- ; 

       c2 
  Ekvation 1. Konfidensintervallet för en skev fördelning. 
 

ss = stickprovsstorlek 

c = konfidensintervall, uttryckt som decimaltal, 

Z = Z värde (e.g. 1,96 för 95 % konfidensnivå), 

p = alternativets förekomst, uttryckt som decimaltal (0,5 används för beräkning av stickprovsstorlek). 

 

För en precision i mätningen inom ± 5 % krävs en samplestorlek på minst 385 observationer. 
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Omfattning  

Datainsamlingen/ intervjuerna gjordes på 9 apotek - Botkyrka, Falun, Lund, Malmö, 

Norrköping, Norrtälje, Stockholm, Sundbyberg, Ystad - som en semikvantitativ studie under 

tre konsekutiva veckor för receptariestudenter resp. fyra veckor för apotekarstudenter under 

våren 2011. Apoteken som ingick i studien var utvalda för att ge en bred variation med 

avseende på patient/ kundpopulationens sammansättning. Baserat på tidigare erfarenheter 

beräknades ca, 35 patienter som motsvarade inklusionskriterierna samtycka till intervju per 

apotek och vecka, dvs. sammanlagt ca, 1000 intervjuer. 

 

Databearbetning och statistisk analys 

Skillnader i proportioner mellan olika grupper för dikotoma variabler beräknas med Fisher´s 

exakta test. Övriga skillnader i proportioner beräknas med Mann-Whitney U-test (Wilcoxon 

two-sample) [19].
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Resultat 
 

Sammanlagt genomfördes 777 intervjuer på de 9 apoteken, 485 kvinnor och 292 män i 

åldrarna 18-98 år deltog i undersökningen (se Figur 1). 

 

Under 26 slumpvis utvalda kontrolldagar intervjuades 167 av 309 apotekspatienter som 

expedierades med ≥ 5 recept. 135 patienter hade exakt 5 receptexpeditioner. 29 procent av 

patienterna hade fler recept i RR än vad som expedierades. Därför beräknas att totalt 360 

patienter (+ 50 st.) hade minst 5 sparade recept i RR. Drygt en tredjedel av receptpatienterna 

hade ombud som hämtade ut deras receptordinerade läkemedel. Vem ombuden var framgick 

inte i expeditionsjournalen. 240 apotekspatienter uppfyllde inklusionskriterierna under 

kontrolldagarna vilket motsvarar att 70 procent (167/ 240) inkluderades i undersökningen. 

 

I åldersgruppen 75-98 år upplevde 14,6 procent - 42 av 288 patienter problem med att hålla 

reda på medicinerna som läkaren ordinerat. 7,3 procent - 21 av 288 respondenter upplevde 

störst problem vid generiskt utbyte. 

 

 

 
 

Figur 1. Antal intervjuer gjorda på resp. apotek. 
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Receptlistan ”Mina sparade recept på apotek” 

Sammanlagt 770 apotekspatienter var bekanta med ”Mina sparade recept på apotek”. 287 av 

288 i åldrarna mellan 75- 98 år kände till RL. Det var ingen större skillnad i andel på vilka 

som kände till RL i de olika åldersgrupperna (se Tabell 1). 

 
Tabell 1. Antal patienter som uppgav att de kände till ”Mina sparade recept på apotek”. 

    Kvinnor     Män     Totalt   
Ålders 
grupp 

Totalt 
svarade 

Kände till 
RL 

Kände 
till (%) 

Totalt 
svarade 

Kände 
till RL 

Kände 
till (%) 

Totalt 
svarade 

Kände 
till RL 

Kände 
till (%) 

18-24 4 3 75,0 2 2 100,0 6 5 83,3 
25-44 36 35 97,2 13 12 92,3 49 47 95,9 
45-64 121 121 100,0 65 62 95,4 186 183 98,4 
65-74 143 143 100,0 105 105 100,0 248 248 100,0 
75-84 135 134 99,3 83 83 100,0 218 217 99,5 
85+ 46 46 100,0 24 24 100,0 70 70 100,0 

Totalt 485 482 99,4 292 288 98,6 777 770 99,1 
 

 

 

Läkemedelslistan 

31.9 procent av alla patienter uppgav att de kände till LL. I åldersgruppen 75-98 år var det 34 

procent- 62 av 181 kvinnor och 36 av 107 män som kände till listan. Det fanns ingen större 

skillnad i procent mellan de yngre och äldre som kände till LL (se Tabell 2). 

 
Tabell 2. Apotekspatienter som kände till Läkemedelslistan.  

    Kvinnor     Män     Totalt   
Ålders 
grupp 

Totalt 
svarade 

Kände till 
LL 

Kände 
till (%) 

Totalt 
svarade 

Kände 
till LL 

Kände 
till (%) 

Totalt 
svarade 

Kände 
till LL 

Kände 
till (%) 

18-24 4 - - 2 - - 6 - - 
25-44 36 8 22,2 13 4 30,8 49 12 24,5 
45-64 121 35 28,9 65 25 38,5 186 60 32,3 
65-74 143 42 29,4 105 36 34,3 248 78 31,5 
75-84 135 46 34,1 83 28 33,7 218 74 33,9 
85+ 46 16 34,8 24 8 33,3 70 24 34,3 

Totalt 485 147 30,3 292 101 34,6 777 248 31,9 
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Läkemedelsförteckningen 

5,7 procent av alla apotekspatienter uppgav att de kände till LF. I åldrarna 75-98 år var det 3,5 

procent- 4 av 181 kvinnor och 6 av 107 män som hade vetskap om listan. Jämfört med dem 

yngre, 25-44 år var det färre äldre, 65-98 år som kände till LF (se Tabell 3). 

 
Tabell 3. Respondenter som uppgav att de kände till Läkemedelsförteckningen. 

    Kvinnor     Män     Totalt   
Ålders 
grupp 

Totalt 
svarade 

Kände till 
LF 

Kände 
till (%) 

Totalt 
svarade 

Kände 
till LF 

Kände 
till (%) 

Totalt 
svarade 

Kände 
till LF 

Kände 
till (%) 

18-24 4 - - 2 - - 6 - - 

25-44 36 4 11,1 13 3 23,1 49 7 14,3 

45-64 121 5 4,1 65 5 7,7 186 10 5,4 

65-74 143 8 5,6 105 9 8,6 248 17 6,9 

75-84 135 4 3,0 83 6 7,2 218 10 4,6 

85+ 46 - - 24 - - 70 - - 

Totalt 485 21 4,3 292 23 7,9 777 44 5,7 
 

 

 

Receptlistan ”Mina sparade recept på apotek” 

67,7 procent av alla patienter uppgav att de använde RL som underlag. I åldersgruppen 75-98 

år var det 71,2 procent- 125 av 181 kvinnor och 80 av 107 män som använde listan som 

underlag. Andelen yngre, 18-24 år som använde RL var färre än andelen äldre, 45-98 år (se 

Tabell 4). 

 
Tabell 4. Antal patienter som använde Receptlistan som underlag. 

    Kvinnor     Män     Totalt   
Ålders
grupp 

Totalt 
svarade 

Använde 
RL 

Använde 
(%) 

Totalt 
svarade 

Använde 
RL 

Använde 
(%) 

Totalt 
svarade 

Använde 
RL 

Använde 
(%) 

18-24 4 - - 2 2 100,0 6 2 33,3 
25-44 36 15 41,7 13 3 23,1 49 18 36,7 
45-64 121 82 67,8 65 42 64,6 186 124 66,7 
65-74 143 102 71,3 105 75 71,4 248 177 71,4 
75-84 135 92 68,1 83 63 75,9 218 155 71,1 
85+ 46 33 71,7 24 17 70,8 70 50 71,4 

Totalt 485 324 66,8 292 202 69,2 777 526 67,7 
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Läkemedelsförpackningarna (apoteksetiketten) 

Totalt 150 patienter, 52 procent, i åldrarna 75- 98 år uppgav att de använde 

läkemedelsförpackningar (apoteksetiketten) som underlag. Av dessa var 90 kvinnor och 60 

män. Endast andelen i åldersgruppen 18-24 år skiljde sig markant från de övriga 

åldersgrupperna som använde förpackningarna (se Tabell 5). 

 
Tabell 5. Respondenter som uppgav att de använde apoteksetiketten som underlag. 

    Kvinnor     Män     Totalt   
Ålders 
grupp 

Totalt 
svarade 

Använde 
etiketten 

Använde 
(%) 

Totalt 
svarade 

Använde 
etiketten 

Använde 
(%) 

Totalt 
svarade 

Använde 
etiketten 

Använde 
(%) 

18-24 4 - - 2 1 50,0 6 1 16,7 
25-44 36 22 61,1 13 7 53,8 49 29 59,2 
45-64 121 71 58,7 65 31 47,7 186 102 54,8 
65-74 143 73 51,0 105 52 49,5 248 125 50,4 
75-84 135 62 45,9 83 49 59,0 218 111 50,9 
85+ 46 28 60,9 24 11 45,8 70 39 55,7 

Totalt 485 256 52,8 292 151 51,7 777 407 52,4 
 

 

 

Läkemedelslistan 

I åldersgruppen 75-98 år intervjuades sammanlagt 181 kvinnor, varav 13 kvinnor använde LL 

som underlag för deras aktuella läkemedelsordination. I samma åldersgrupp deltog 107 män i 

undersökningen, varav 12 män använde listan. Skillnaden i procent på vilka som använde LL 

i de olika åldersgrupperna var inte stor (se Tabell 6). 

  
Tabell 6. Apotekspatienter som använde Läkemedelslistan som underlag. 

    Kvinnor     Män     Totalt   
Ålders
grupp 

Totalt 
svarade 

Använde 
LL 

Använde 
(%) 

Totalt 
svarade 

Använde 
LL 

Använde 
(%) 

Totalt 
svarade 

Använde 
LL 

Använde 
(%) 

18-24 4 - - 2 - - 6 - - 
25-44 36 2 5,6 13 2 15,4 49 4 8,2 
45-64 121 16 13,2 65 3 4,6 186 19 10,2 
65-74 143 14 9,8 105 10 9,5 248 24 9,7 
75-84 135 8 5,9 83 9 10,8 218 17 7,8 
85+ 46 5 10,9 24 3 12,5 70 8 11,4 

Totalt 485 45 9,3 292 27 9,2 777 72 9,3 
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Egen lista 

8,3 procent av alla patienter uppgav att de skrev egen lista. I åldersgruppen 75-98 år var det 

13 av 181 kvinnor och 11 av 107 män som skrev egen lista som underlag för 

läkemedelsbehandlingen. Andelen användare av egen lista skiljde sig inte mycket i de olika 

åldersgrupperna (se Tabell 7). 

 
Tabell 7. Kvinnor resp. män som uppgav att de använde egen lista som underlag. 

    Kvinnor     Män     Totalt   
Ålders 
grupp 

Totalt 
svarade 

Använde 
egen lista 

Använde 
(%) 

Totalt 
svarade 

Använde 
egen lista 

Använde 
(%) 

Totalt 
svarade 

Använde 
egen lista 

Använde 
(%) 

18-24 4 1 25,0 2 - - 6 1 16,7 
25-44 36 2 5,6 13 1 7,7 49 3 6,1 
45-64 121 13 10,7 65 9 13,8 186 22 11,8 
65-74 143 13 9,1 105 15 14,3 248 28 11,3 
75-84 135 11 8,1 83 7 8,4 218 18 8,3 
85+ 46 2 4,3 24 4 16,7 70 6 8,6 

Totalt 485 42 8,7 292 36 12,3 777 78 10,0 
 

 

 

Recepten 

Totalt 42 apotekspatienter uppgav att de använde de gula pappersrecepten. I åldersgruppen 

75-98 år var det 17 av 288 patienter som använde recepten som underlag för sina 

läkemedelsordinationer. Andelen användare skiljde sig inte i de olika åldersgrupperna  

(se Tabell 8). 

 
Tabell 8. Antal respondenter som uppgav att de använde pappersrecepten som underlag. 

  
Kvinnor 

  
Män 

  
Totalt 

 Ålders 
grupp 

Totalt 
svarade 

Använde 
recepten 

Använde 
(%) 

Totalt 
svarade 

Använde 
recepten 

Använde 
(%) 

Totalt 
svarade 

Använde 
recepten 

Använde 
(%) 

18-24 4 - - 2 - - 6 - - 
25-44 36 3 8,3 13 1 7,7 49 4 8,2 
45-64 121 9 7,4 65 1 1,5 186 10 5,4 
65-74 143 8 5,6 105 3 2,9 248 11 4,4 
75-84 135 9 6,7 83 5 6,0 218 14 6,4 
85+ 46 1 2,2 24 2 8,3 70 3 4,3 

Totalt 485 30 6,2 292 12 4,1 777 42 5,4 
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Läkemedelsförteckningen 

Sammanlagt 13 patienter, 1,7 procent använde LF. I åldrarna mellan 75-98 år använde 1 av 

181 kvinnor och 2 av 107 män listan som underlag. Andelen användare var jämnt i de olika 

åldersgrupperna (se Tabell 9). 

 
Tabell 9. Patienter som använde Läkemedelsförteckningen som underlag. 

  
Kvinnor 

  
Män 

  
Totalt 

 Ålders
grupp 

Totalt 
svarade 

Använde 
LF 

Använde 
(%) 

Totalt 
svarade 

Använde 
LF 

Använde 
(%) 

Totalt 
svarade 

Använde 
LF 

Använde 
(%) 

18-24 4 - - 2 - - 6 - - 
25-44 36 - - 13 - - 49 - - 
45-64 121 2 1,7 65 1 1,5 186 3 1,6 
65-74 143 2 1,4 105 5 4,8 248 7 2,8 
75-84 135 1 0,7 83 2 2,4 218 3 1,4 
85+ 46 - - 24 - - 70 - - 

Totalt 485 5 1,0 292 8 2,7 777 13 1,7 
 

 

 

Andra hjälpmedel 

Totalt 83 av 181 kvinnor i åldrarna 75-98 år använde hjälpmedel för att underlätta 

läkemedelsbehandlingen (se Tabell 10). I den manliga gruppen använde 66 av 107 män andra 

hjälpmedel (se Tabell 11). 

 
Tabell 10. Hjälpmedel som kvinnor använde.  

   
Kvinnor 

  
Totalt 

Åldersgrupp Dosett Skåp/ låda Vårdguidens 
hemsida 

Apotekets 
hemsida 

FASS 

 75-84 55 10 1 - 1 67 
85+ 11 5 - - - 16 

Totalt 66 15 1 - 1 83 
 

 
Tabell 11. Hjälpmedel som män använde. 

   
Män 

  
Totalt 

Åldersgrupp Dosett Skåp/ låda Vårdguidens 
hemsida 

Apotekets 
hemsida 

FASS 

 75-84 36 5 - 1 - 42 
85+ 23 1 - - - 24 

Totalt 59 6 - 1 - 66 
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Diskussion  
 

Totalt tillfrågades 288 patienter, 181 kvinnor och 107 män i åldrarna 75-98 år om vilka 

underlag de hade för sina receptbelagda mediciner. Det var vanligast att patienterna använde 

RL, ”Mina sparade recept på apotek” som underlag, 125 kvinnor respektive 80 män använde 

listan som erhålls på apotek (se Tabell 4). Läkemedelsförpackningarna (apoteksetiketterna) 

användes mest efter RL, 90 kvinnor resp. 60 män använde dessa, vilka motsvarar 52 procent 

av de tillfrågade patienterna i åldrarna 75-98 år (se Tabell 5). 

 

Apotekspatienterna tillfrågades även om de använde LL som ska vara vanligt att man får vid 

läkarbesök, men endast 13 kvinnor resp. 12 män använde listan som underlag (se Tabell 6). 

Egenskrivna listor var inte vanligt använda underlag bland de intervjuade apotekspatienterna, 

13 kvinnor resp. 11 män skrev egen lista för att bäst hålla reda på medicinerna (se Tabell 7). 

Endast 10 kvinnor resp. 7 män använde de gula pappersrecepten och 1 kvinna resp. 3 män 

använde LF (se Tabell 8). 

 

RL innehåller mycket information, som läkemedelsnamn, dosering, varför man ska ta 

medicinerna, om man har bytt läkemedel till en annan variant, datum för senaste uttaget, antal 

återstående uttag, datum för när receptet går ut, hur länge man har högkostnadsskydd och 

även uppgifter om läkaren (se Bilaga 3). All denna information är samlad i en lista oavsett om 

man har besökt olika läkare. Det kan vara smidigt att ha information om alla sina 

läkemedelsordinationer samlade på samma ark, speciellt om man har många mediciner att 

hålla reda på. Det är viktigt att expedierande farmaceut frågar om patienten önskar utskrift av 

sin RL vid varje utlämnande av receptbelagda mediciner. 

 

Eftersom apoteksetiketterna användes av många patienter är det viktigt att det på etiketterna 

tydligt står dosering, användning och ändamål. Vid expedition av t.ex. ögondroppar bör 

patienter tillfrågas om de önskar sätta apoteksetiketten på flaskan istället för 

pappersförpackningen då det finns en risk att pappersförpackningen slängs och därmed även 

etiketten. 
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Det faktum att få använde LL beror säkerligen på att många av de intervjuade patienterna inte 

kände till listan och detta p.g.a. att läkare slarvar med att lämna ut den. För att försäkra sig om 

att patienterna går hem och kan använda sina mediciner på ett ändamålsenligt sätt är det 

viktigt att läkarna ger grundläggande information, både muntligt och skriftligt. En elektronisk 

samlad LL som bidrar till bättre och säkrare kommunikation dels mellan läkare och patient 

men även mellan förskrivare bör lämnas ut vid varje läkarbesök [10, 13]. Anledningen till att 

skriftlig information är viktig beror på att det finns patienter som är nervösa inför/ under ett 

läkarbesök vilket kan hindra dem från att ta in den information läkaren ger. De går hem och 

blir osäkra över ordinationen och i värsta fall kanske avstår från att använda medicinerna.  

 

Intaget av mediciner och därmed följsamheten (som endast ligger på 50 procent) kan 

underlättas genom en egenhändig skriven lista på ett språk som man själv förstår [1], jämfört 

med om man följer en datorskriven lista med många fackuttryck. Vissa människor upplever 

att de minns ordinationen bättre om den är skriven med egna ord. När läkare skriver ut ett 

recept är det viktigt att de använder ett vardagligt språk som gör det lättare för patienter att 

förstå. När läkemedel sedan utlämnas är det apotekspersonal som är skyldig att förvissa sig 

om att patienter kan använda läkemedlen på rätt sätt och kan om det finns otydligheter i 

receptet förtydliga texten på apoteksetiketten.  

 

Antalet patienter som använde pappersrecepten var ganska få, men det är inte konstigt med 

tanke på att det numera är vanligare med elektroniska recept, även om det finns äldre patienter 

som hellre önskar pappersrecept.   

 

Det finns självklart för- och nackdelar med att samla in data genom intervjuer. 

Fördelarna är att det är en flexibel datainsamlingsmetod och ger detaljer som gör det möjligt 

att få en helhetsbild och det blir lättare att förstå frågeställningar. Man får en personlig 

kontakt med respondenten och kan ta del av hur denne resonerar kring en fråga och kan 

kontrollerna informationen man får med följdfrågor vilket ger hög validitet.  

Nackdelar med intervjuer är att databearbetningen är tids- och resurskrävande. Det är inte en 

anonym datainsamlingsteknik, man gör intrång i privatlivet och frågorna kan för vissa kännas 

kränkande. 

 

De flesta patienter som varit på läkarbesök går även själva för att hämta ut sina mediciner på 

apotek. Patienter som är hindrade av att utföra apoteksbesök på egen hand p.g.a. t.ex. svår 
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sjukdom kan troligen inte sköta medicineringen själva och använder nog inte LL som 

underlag. Jag anser att svaren som undersökningen gav är generaliserbara och representativa 

för populationen. Till grund för detta ligger antalet apotek som intervjuerna genomfördes på 

och den höga svarsfrekvensen.  

 

Många intervjuer gjordes och mycket data samlades in. Detta tack vare att många studenter 

deltog i projektet. Att alla var på olika apotek runt om i Sverige gav en mer generell bild av 

det hela. Metoden för att genomföra denna typ av undersökning var givande och lätt att 

tillämpa. Apoteket låg rätt beläget och hade dagligen många patienter/ kunder. Genom att 

personligen få möta apotekspatienterna och i lugn och ro gå igenom frågorna tillsammans gav 

mer än bara korta svar. Man fick även ta del av patienternas resonemang kring frågorna och 

de berättade vad de tyckte och kände inför läkarbesök samt apoteksbesök. Det som var 

särskilt bra var att frågorna lästes upp för respondenterna och dessa kunde tala om i fall 

oklarheter uppstod vilket ökade precisionen jämfört med om frågorna skulle överlämnas till 

patienterna för att låta dem själva läsa och besvara. 

 

Undersökningen visar bristen på information från läkares sida. Att endast 34 procent i 

åldersgruppen 75-98 år kände till LL är inte bra i dagens samhälle där medelåldern stiger, 

många är multisjuka och mycket mediciner förbrukas. Läkare bör uppmärksammas om detta 

och regler bör insättas. Alla patienter bör få en uppdaterad LL med sina aktuella 

läkemedelsordinationer [9, 10].  

 

Tidigare gjorda studier på vilka underlag patienter har/ använder för att hålla reda på den 

ordinerade läkemedelsbehandlingen fanns inte och ytterligare forskning i ämnet bör göras för 

att minska framtida LRP och bidra till god hälsa i samhället. Av särskilt värde vore att studera 

om förbättring skett vad gäller utlämningen av LL. Läkemedelsgenomgångar, på apotek, för 

äldre som har många mediciner kan vara ett alternativ till en bättre läkemedelsanvändning. 
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Slutsats 
 

Undersökningen gav intressanta men även oroväckande resultat. Kunskapen om 

Läkemedelslistan och läkarnas ansvar kring listan var lägre än väntat. 

 

• Få apotekspatienter kände till Läkemedelslistan vilket tyder på att få läkare lämnar ut 

listan.  

 

• Receptlistan kände många till och majoriteten av deltagarna i undersökningen använde 

”Mina sparade recept på apotek” som underlag. Detta är en anledning till att 

apotekspersonal, vid varje utlämnande av receptbelagda läkemedel bör tillfråga patienter 

om utskrift av Receptlistan önskas.  

 

• Apoteksetiketterna användes också som underlag av många och behöver innehålla all den 

information som krävs för ändamålsenlig läkemedelsbehandling.  

 

• Undersökningen visade också att dosetter är bra hjälpmedel som många äldre använde, 

vilka underlättar följsamheten.  

 

• Grundläggande information från början, dels från läkare men även apotekspersonal kan 

minska risken för läkemedelsrelaterade problem och därmed mindre samhällskostnader 

samt mindre lidande för patienter. 
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Bilaga 1  

 
Inhämtande av skriftligt informerat samtycke 
 
Informationsblad 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 
 
 
 
 
 
 
 



  24 

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 2 
 

Frågeschema till kundintervju - Patientens underlag för medicineringen 
 

Datum………………. Apoteket Hjorten, Norrköping 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)   .…………... 
 
Annat (vad?)……………………………………………………………………………………. 
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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    
- om 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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Bilaga 3 

Receptregistret ”Mina sparade recept på apotek” 
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Bilaga 4 

Läkemedelslistan 
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Bilaga 5 

Läkemedelsförteckningen 
 


