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Sammanfattning 
 
Detta arbete syftar till att undersöka uttagsföljsamheten till engångsrecept med hjälp av 
receptinsamling som omfattar alla typer av läkemedel. Ett delsyfte var att undersöka om det finns 
någon skillnad i uttagsföljsamhet mellan e-recept och vanliga pappersrecept. Data från 
engångsrecept expedierade under februari-mars 2005 samlades in på apoteket Laxen i Boden. För 
varje recept registrerades patientens ålder, kön, preparatnamn, ATC-kod, typ av förskrivare samt 
antal dagar mellan utskrift och uthämtande. Uppgifter från recepten registrerades i en Excel-fil. I 
denna studie har följsamhet definierats som att skillnaden mellan utskriftsdatum och utköpsdatum 
för engångsrecept var högst 5 dagar. Om längre tid förflutit klassificerades kunden som oföljsam.  
Det totala antalet insamlade recept är 2563 stycken. Den totala uttagsföljsamheten var 90 %. Män 
har signifikant lägre oföljsamhet än kvinnor. Åldersgruppen 0-9 har den lägsta oföljsamheten (3 
%) och åldersgruppen 90 år och äldre har högst oföljsamhet (18 %). Skillnaden i följsamhet 
mellan olika förskrivarkategorier varierar mellan 73 % och 96 %. Följsamheten mellan olika 
läkemedelsgrupper varierade mellan 97 % för antibakteriella medel och 71 % för 
antikonceptionella medel. Kunder med e-recept har signifikant lägre oföljsamhet än kunder med 
vanliga pappersrecept (9 % respektive 15 %). Studien visar att uttagsföljsamheten är hög för 
engångsrecept. Kvinnor är mer oföljsamma än män.  Det är liten variation mellan olika 
åldersgrupper. Det är högre oföljsamhet bland ungdomar och de äldsta. Den dominerande 
förskrivarkategorin är läkare med 90 % av alla recept. Kunder med recept från läkare har en 
oföljsamhet på 10 %. För antibiotika ses det största antalet recept och den högsta följsamheten 
och den lägsta följsamheten ses för könshormoner. Det är svårt att dra generella slutsatser som 
rör enskilda läkemedelsgruppers påverkan på följsamheten. Följsamheten för kunder med e-
recept är högre än för kunder med vanliga pappersrecept. 
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Introduktion  
 

1. Introduktion  
 
Många sjukdomar kan effektivt behandlas med läkemedel, som är den vanligaste 

behandlingsformen. Patienter intar varje dag ungefär 12 miljoner dygnsdoser, vilket motsvarar 

1,3 dygnsdoser per invånare och dag (1).  

 

Avsikten med en läkemedelsbehandling är att förebygga, lindra eller bota sjukdom. För att 

läkemedel ska ge de önskade effekterna utan oväntade eller oacceptabla biverkningar måste 

medicinen väljas, användas och doseras rätt. En läkemedelsförskrivning innebär således val av 

läkemedel, användningssätt och dos samt samtal med patienten kring hur läkemedlet skall 

användas. Patienterna följer dock inte alltid förskrivarens ordinationer utan väljer att använda 

sina läkemedel på ett sätt som de anpassar till den egna synen på behandlingen. 

 

Ett av de största läkemedelsproblemen är dålig följsamhet till läkemedelsordinationerna. 

Omkring 30 % av kunder med recept på apotek har dessutom enligt egen bedömning problem 

med sin egen läkemedelsterapi (2). Eftersom mycket stora och snabbt ökande resurser går åt för 

att betala för läkemedel blir frågan om ett effektivt användande av dessa resurser också viktig. 

Förskrivarnas ansvar för att få en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning har blivit en allt 

viktigare fråga. Patienternas medverkan och ansvar har däremot fått liten uppmärksamhet. Det 

saknas också mycket kunskap för att förstå de faktorer som leder till att patienterna inte använder 

sina mediciner på avsett sätt.
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Bakgrund  
 

2. Bakgrund 
 
2.1 Definitioner  
 
I den internationella litteraturen brukar följsamhet till förskriven terapi kallas compliance eller 

adherence. En ofta använd definition av följsamhet (3) är: ”...graden av följsamhet anger i vilken 

utsträckning patientens beteende överensstämmer med …förskrivningen”. Definitionen säger 

ingenting om vad dålig följsamhet betyder för det terapeutiska resultatet. Därför kan man behöva 

ange ”...den nivå under vilken den förebyggande eller terapeutiska effekten sannolikt inte 

uppnås” (4). Detta är en bred, generell definition. Vad som är acceptabel följsamhet för olika 

patientgrupper måste diskuteras i relation till varje sjukdomssituation. Följsamhet uttrycks som 

den andel i procent av patienterna som använder sina läkemedel enligt ordination. Följsamheten 

brukar anses tillfredsställande om den är 80 eller 90 % (1). Överanvändning av läkemedel är 

också oföljsamhet men det är sällan man anger någon gräns för detta i litteraturen. 

 

Omedveten oföljsamhet innebär att patienten har för avsikt att följa ordinationen men lyckas inte 

på grund av glömska, fysisk oförmåga eller att hon/han inte förstått ordinationerna. Medveten 

oföljsamhet innebär att patienten fattar ett aktivt beslut att inte ta medicinen eller att ta den på ett 

sätt som stämmer överens med den egna uppfattningen men som avviker från ordinationen (5). 

 

Begreppet ”concordance” har föreslagits för att beteckna en gemensam syn på behandlingen 

(samsyn) mellan läkarens syn på sjukdomen och avsikter med behandlingen och patientens syn 

på sin sjukdom och dess behandling. Concordance innebär att patienten ställs i centrum. Det är en 

strävan att förstå patientens tankar, känslor och förväntningar lika väl som symtom. En 

patientcentrerad inställning innebär att läkaren utgår från patientens situation och tillsammans 

diskuterar de sig fram till vad som passar just denna patient (6). Följsamhet och concordance är 

inte synonyma begrepp. Om samsyn uppnås vid mötet mellan patient och vårdgivare uppnås 

troligen också följsamhet, vilket leder till minskad risk för komplikationer av sjukdom och till 

ökad patienttillfredsställelse.  
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2.2 Tidigare studier 
 
De som arbetar inom sjukvården är sedan länge medvetna att det finns brister i följsamheten till 

läkemedelsordinationerna. Det har dock saknats kunskap om hur den ska kunna förbättras. Detta 

är troligtvis en orsak till att det tidigare inte funnits något stort professionellt engagemang för 

följsamhetsproblem.   

 

Det finns omkring 5000 publikationer om följsamhet till läkemedelsordinationer som både 

beskriver hur följsamheten kartlagts och/eller hur man försökt förbättra den. Antalet svenska 

studier är inte många, men det finns två svenska avhandlingar (7,8) kring följsamhet till 

läkemedelsordinationerna och en relativt ny examensuppsats (9). De flesta följsamhetsstudier har 

analyserat läkemedelskonsumtionen, några har utvärderat läkarbesöket och andra studier har 

analyserat hur snabbt det första uttaget på ett recept sker (10). 

 

Prisets inverkan på följsamheten är dåligt känd och tidigare har denna faktor spelat liten roll i 

Sverige. I en kartläggning av följsamheten till läkemedelsordinationer i Dalarna (11) kunde en 

del av överanvändningen av läkemedel hänföras till frikortsinnehavare. Låg följsamhet beror 

enligt den studien på många faktorer, som att patienten har frikort, intar medicinen enbart vid 

upplevt behov eller att läkemedlet anses vara för dyrt. 

 

2.3 Läkemedelsrelaterade problem 
 
En typ av så kallade läkemedelsrelaterade problem (LRP) som ofta går förbi obemärkta är 

underanvändningen av förskrivna läkemedel. Underanvändningen minskar inte bara apotekets 

intäkter utan den ökar också den totala hälsovårdskostnaden då ungefär 10 % av 

sjukhusinläggningarna kan bero på underanvändning (12). Underanvändningen beror dels på 

omedveten oföljsamhet, dels på dålig uthållighet (12). 
 

2.4 Mätning av följsamheten 
 
Det är svårt att mäta följsamhet. Både direkta och indirekta metoder finns (3). Direkta metoder är 

t ex mätning av läkemedelsnivåer i blod eller urin. Indirekta metoder är t ex patientintervjuer, 

kontroll av receptuttag, räkning av återstående mängd tabletter eller elektronisk registrering av att 

läkemedelsförpackningen öppnats. Både direkta och indirekta mätmetoder har felkällor. 
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2.5 Faktorer som påverkar följsamhet 
 
Processen som leder till följsamhet eller oföljsamhet sker i flera steg. Den börjar i och med 

läkarbesöket, följt av överföring av recept till apoteket, utlämnande av medicinen från apoteket 

och till sist själva läkemedelskonsumtionen. Flera faktorer påverkar följsamheten vid medicinsk 

behandling (12). Variabler som ålder och socioekonomisk status har effekt på följsamheten. 

Socioekonomisk status har blivit direkt kopplad till följsamhet. Brist på finansiella resurser är ett 

annat hinder då ungefär 10-15 % av patienterna kan inte få ut det som förskrivits åt dem för att de 

inte kan betala (12). 

 

Psykosociala och beteendemässiga faktorer påverkar också följsamheten. Patienter är mer 

följsamma om de tror att de är viktigt att följa medicinering och att deras medicinering verkligen 

kan bota eller kontrollera sjukdomen. Det förefaller som om psykologiska och emotionella 

faktorer spelar en större roll än faktorer som ålder och socioekonomisk status (12). Fientliga 

känslor gentemot vårdpersonalen är mer vanliga hos personer som rapporterar att de inte följer 

sin ordination, jämfört med dem som rapporterar att de alltid tar sina läkemedel som ordinerat 

(2). Även faktorer som kunskap, attityd, motivation och förväntningar hos patienten påverkar om 

medicinen kommer att användas (13). Om patienten har bristande kännedom om sin sjukdom och 

dålig förståelse till medicineringen kan följsamheten bli låg. I vissa patientgrupper kan förnekelse 

av sjukdomen leda till stora problem med medicinintaget (14).  

 

Praktiska faktorer kan också minska följsamheten. Om en patient har komplexa behandlingar, 

som att han eller hon tar många mediciner per dag eller att medicinen måste intas vid flera 

tillfällen per dag har associerats till minskad följsamhet (12). 

 

Sjukvårdens personal kan påverka hur följsam patienten kommer att vara genom att skapa 

samsyn vid patientmötet. Även andra professionella grupper som apotekare och receptarier bör 

liksom läkare och sjuksköterskor skapa samsyn med de patienter de möter och så långt det är 

möjligt se till att ordinationen genomförs som förskrivaren avsett.  
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2.6 Brister i följsamhet 
 
Dålig följsamhet har alltid funnits och förekommer i alla delar av befolkningen, oberoende av 

ålder, kön, ras, utbildning eller ekonomiska status och innebär att patienter över- eller 

underanvänder sina läkemedel (5). 

 

I en svensk studie (9) i Jönköpings län konstaterades att uttagsföljsamheten för itererade recept 

var 57 % och att underanvändning av läkemedel var lika vanlig som överanvändning. 

Kartläggningen visade också att de som hade frikort överanvände läkemedel i större utsträckning 

än de som inte hade frikort. Skillnaden i följsamhet mellan olika läkemedelsgrupper var stor, 

högst följsamhet sågs hos antikonceptionella medel (81 %) och lägst för coxiber (19 %).  

 

Oföljsamhet leder till misslyckad terapi, onödigt lidande och sjukdom (5). En ytterligare följd är 

onödiga kostnader i form av förlorad arbetsinkomst, vårdbesök och inläggningar på sjukhus samt 

dyr medicin som blir felanvänd eller oanvänd (15).  

 

Oföljsamhet och annan olämplig användning av läkemedel sammanfattas i en amerikansk 

översikt (16) som orsak till 8-10 % av alla intagningar på sjukhus, 25 % av alla intagningar av 

patienter över 65 år samt 10-15 % av de fall som intensivvårdas. Man anger att 2/3 av dessa fall 

skulle kunna förebyggas (16).  

 

Korta behandlingar anses ge bättre följsamhet än långtidsbehandling, men man har funnit att även 

vid kortare behandlingar sjunker följsamheten efter cirka 10 dagars behandling (5). Problemen 

med bristande följsamhet är störst vid förebyggande behandling av sjukdomar utan tydliga 

symtom och som pågår under lång tid. Några författare hävdar att 1/3 av patienterna har hög 

följsamhet, 1/3 är följsamma ibland och 1/3 är aldrig följsamma (1). En sammanfattande 

värdering från studier av långtidsmedicinering är att följsamheten i genomsnitt är högst 50 % (3). 

 

2.7 Förbättring av följsamheten  
 
Det bästa sättet att förbättra följsamheten är att samsyn skapas mellan vårdgivaren (läkaren, 

sjuksköterskan, farmaceuten) och patienten (17). Dessutom kan olika tekniska åtgärder vara av 

värde. 
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För att förbättra den omedvetet oföljsamma patienten kan man välja en enkel dosering, till 

exempel en tablett per dag, anknyta medicineringen till någon daglig syssla eller använda ett 

doseringshjälpmedel som dosett eller ApoDos. För att förbättra den medvetet oföljsamma 

patienten, som är ett större och svårare problem, krävs samsyn skapas mellan patient och 

läkare/sjuksköterska/farmaceut.  

 

Även bra bipackssedlar och annan tryckt patientinformation, få eller inga biverkningar hos 

läkemedlet och snabbt tillslag hos läkemedlet vid symtomgivande sjukdom kan antas förbättra 

följsamheten. Införandet av så kallade läkemedelsprofiler kan också leda till en bättre 

läkemedelsanvändning och mindre problem med biverkningar och interaktioner (18). 

 

De flesta studier över uttagsföljsamhet omfattar patienter med långtidsterapi som har itererade 

recept (9), och där patienterna sannolikt använt sina läkemedel under längre tid. Engångsrecept 

innebär i regel en ny behandling för patienten. Efter läkarbesöket är patienten oftast motiverad att 

starta behandlingen och dessutom minns han eller hon de råd läkaren givit. Om läkemedlet inte 

hämtas ut från apotek förrän efter flera dagar efter läkarbesöket har en stor del av denna effekt 

försvunnit och patienten kanske får dålig följsamhet till ordinationen då läkemedlet används i 

hemmet. Någon större kunskap om hur engångsrecept hämtats ut i förhållande till läkarbesöket 

finns inte i Sverige eller internationellt. En mindre studie har dock gjorts i Göteborg och 

presenterats i en examensuppsats (19).  

 

3. Syfte  
 
Detta arbete syftar till att undersöka uttagsföljsamheten till engångsrecept med hjälp av 

receptinsamling som omfattar alla typer av läkemedel. Ett delsyfte var att undersöka om det finns 

någon skillnad i uttagsföljsamhet mellan e-recept och vanliga pappersrecept.  

 6



Metod  
 

4. Metod  
 
Data från engångsrecept expedierade under februari-mars 2005 samlades in på apoteket Laxen i 

Boden. För varje recept registrerades patientens ålder, kön, preparatnamn, ATC-kod, typ av 

förskrivare samt antal dagar mellan utskrift och uthämtande. Uppgifter från recepten registrerades 

i en Excel-fil.  

 

Definitioner: I denna studie har följsamhet definierats som att skillnaden mellan utskriftsdatum 

och utköpsdatum för engångsrecept var högst 5 dagar. Om längre tid förflutit klassificerades 

kunden som oföljsam. 

 

Följande typer av följsamhet/oföljsamhet bestämdes: 

• totalt  

• för respektive kön 

• för olika åldersgrupper 

• för olika förskrivarkategorier  

• för olika läkemedelsgrupper 

• mellan e-recept och vanliga pappersrecept 

 

4.1 Jämförelse mellan e-recept och pappersrecept   
 
Den totala Excel-filen sorterades efter stigande ålder. Patienterna indelades i åldersgrupper med 

10-årsintervall. Antalet e-recept och pappersrecept i respektive åldersgrupp bestämdes och den 

relativa andelen pappersrecept per åldersgrupp beräknades.  

 

För att undersöka olika typer av läkemedel på e-recept och pappersrecept räknades antalet e-

recept respektive pappersrecept för var och en av huvudgrupperna i ATC-systemet och inom 

varje åldersgrupp. Antalet e-recept per ATC-grupp korrelerades till antalet pappersrecept per 

ATC-grupp med hjälp av Excel. Detta gjordes separat för varje åldersgrupp. 

 

4.2 Statistik 
 
Statistiska signifikanser analyserades med χ2-test. 
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5. Resultat 
 
Totalt granskades 2563 engångsrecept på apoteket Laxen i Boden. Recepten omfattade alla typer 

av läkemedel och de var expedierade under perioden februari och mars 2005. Data från recepten 

(se metoddelen) överfördes till Microsoft Excel för bearbetning. 

 

5.1 Total uttagsföljsamhet  
 
En presentation av antalet recept relaterat till antalet dagar som förflutit mellan förskrivning och 

uthämtande visas i tabell 1. Grupperingen 0 omfattar de kunder som hämtat ut utan fördröjning, 5 

är den grupp som hämtat ut efter 1-5 dagar, 10 är den grupp som hämtat ut efter 6-10 dagar och 

11 är den grupp som väntat 11 dagar eller mer.  Studien visar att andelen recept som hämtades ut 

samma dag som utfärdandet är 58 %. Andelen recept som hämtades ut mellan dag 1 och dag 5 

var 32 %. Uttagsföljsamheten var således 90 % och oföljsamheten, som den definierades här, 10 

%. Totalt 5,5 % väntade 11 dagar eller mer.  

 
Tabell 1 Antal recept som hämtats ut sorterat efter det antal dagar som förflutit mellan utfärdandet och uthämtandet.  

      
Dagar 0 5 10 11 Totalt 
      
      

Antal recept 1477 824 121 141 2563 
Andel i % 58 32 4,5 5,5 100 
      

 

5.2 Följsamhet för respektive kön 
 
Insamlingen har resulterat i fler recept för kvinnor (61 %) än för män (39 %). Skillnaden i 

följsamhet är liten mellan könen (89 respektive 91 %; Tabell 2). Skillnaden var inte statistiskt 

signifikant. Om man istället jämför antalet oföljsamma, är det signifikant fler oföljsamma 

kvinnor än män (p<0,05). 
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Tabell 2 Följsamhet för respektive kön.  

      
Kön Antal 

recept 
Antal följsamma 
0-5 dagar 

Andel 
följsamma % 

Antal oföljsamma 
>5 dagar 

Andel 
oföljsamma % 

      
      

Kvinnor 1559 1385 89 174 11 
Män 1004 916 91 88 p<0,05 9 
      
      

Totalt 2563 2301 90 262 10 
      

 

5.3 Följsamhet för olika åldersgrupper 
 
I tabell 3 visas antalet recept som hämtats ut fördelat i olika åldersgrupper och det antal dagar 

som förflutit mellan förskrivning och uthämtande. Kunderna delades in i åldersgrupper om 10 år. 

I gruppen 90 år och äldre är antalet insamlade recept få och resultaten osäkra. Fördelningen över 

uthämtade recept mellan åldersgrupper visar att gruppen 50-59 år är störst. Oföljsamheten 

varierar mellan 3 och 18 %. Åldersgruppen 0-9 har den lägsta oföljsamheten (3 %) och 

åldersgruppen 90 år och äldre har högst oföljsamhet (18 %). 

 
Tabell 3 Uttagsföljsamhet för engångsrecept per åldersgrupp. Tabellen visar antalet följsamma och oföljsamma 

kunder per åldersgrupp och andelen i % samt andelen pappersrecept.  

       
Åldersgrupp 
       år 

Antal recept  
0-5 dagar 

Andel 
följsamma 
% 

Antal recept  
>5 dagar 

Andel 
oföljsamma 
% 

Totalt Andel 
pappersrecept 
% 

       
       

0-9 168 97 6 3 174 6 
10-19 143 86 24 14 167 7 
20-29 242 88 32 12 274 19 
30-39 282 87 43 13 325 28 
40-49 303 90 35 10 338 22 
50-59 345 88 49 12 394 20 
60-69 292 92 24 8 316 13 
70-79 308 91 29 9 337 13 
80-89 186 93 13 7 199 5 
90- 32 82 7 18 39 3 
       
       

Totalt 2301 90 262 10 2563 16 
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5.4 Följsamhet för olika förskrivarkategorier 
 
Med förskrivarkategori menas alla som har rätt att förskriva läkemedel, det vill säga förutom 

läkare även sjuksköterskor, barnmorskor och tandläkare. I tabell 4 visas följsamheten i relation 

till de olika förskrivarkategorierna. Skillnaden i följsamhet mellan olika förskrivarkategorier 

varierar mellan 73 % och 96 %. Kunder med recept från tandläkare och sjuksköterskor har högsta 

följsamheten. Antalet recept för sjuksköterskor är få och resultatet blir därmed osäkert. Den 

lägsta följsamheten ses på recept från barnmorskor.  

 
Tabell 4 Följsamheten i relation till respektive förskrivarkategori. 

      
Förskrivarkategori Antal 

recept 
Antal 
följsamma 

Andel 
följsamma % 

Antal 
oföljsamma 

Andel 
oföljsamma % 

      
      

Barnmorska 83 61 73 22 27 
Sjuksköterska 50 48 96 2 4 
Tandläkare 110 105 95 5 5 
Läkare 2320 2087 90 233 10 
      
      

Totalt 2563 2301 90 262 10 
      

 

5.5 Följsamhet vid olika läkemedelsgrupper 
 
De insamlade recepten uppdelades efter ATC-systemets (anatomiskt terapeutiskt kemiskt 

klassifikationssystem) 14 huvudgrupper (tabell 5). I grupp L (tumörer och rubbningar i 

immunsystemet) fanns endast 4 recept. Följsamheten har därför inte beräknats för denna grupp 

och den kommer inte att diskuteras ytterligare. Högst följsamhet ses i ATC-grupp J (96 %). I 

gruppen G är följsamheten lägst med 71 %. I bilaga 1 visas hur följsamheten varierar i ATC-

kodernas undergrupper.  
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Tabell 5 Uttagsföljsamheten per ATC-grupp. Tabellen visar antalet följsamma och oföljsamma recept per ATC-

grupp och andelen i %. Tabellen visar även den genomsnittliga följsamheten/oföljsamheten. 

      
ATC Antal recept 

0-5 dagar 
Andel 
följsamma % 

Antal recept 
>5 dagar 

Andel oföljsamma 
% 

Totalt  

      
      

A 96 86 15 14 111 
B 33 85 6 15 39 
C 85 83 18 17 103 
D 124 80 31 20 155 
G 87 71 35 29 122 
H 73 90 8 10 81 
J 679 96 26 4 705 
L 3 -  1 -  4 
M 164 88 23 12 187 
N 375 87 56 13 431 
P 32 94 2 6 34 
R 445 93 33 7 478 
S 105 93 8 7 113 
      
      

Totalt 2301  - 262 -  2563 
Genomsnitt   87   13   
      

 

5.5.1 ATC-kod A – matsmältningsorgan och ämnesomsättning 
 
Oföljsamheten i denna grupp (14 %) ligger över genomsnittet. I bilaga 1 ses att undergruppen 

laxermedel (A06) har lägst följsamhet (77 %) inom grupp A. Ett av de dominerande preparaten i 

gruppen medel mot magsår (A02) är Omeprazol. 

 

5.5.2 ATC-kod B – blod och blodbildande organ 
 
Oföljsamheten i denna grupp (15 %) ligger över genomsnittet. Lägst följsamhet ses hos medel vid 

anemier (B03) som järnpreparat och folsyra (Bilaga 1). De blodförtunnande medlen (B01) har 

hög följsamhet med preparat som Fragmin, Trombyl och Plavix.    

 

5.5.3 ATC-kod C - hjärta och kretslopp 
 
Oföljsamheten i denna grupp (17 %) ligger tydligt över genomsnittet. Högst följsamhet ses i 

undergruppen medel vid hemorrojder (C05). Inom denna undergrupp är Xyloproct det 
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dominerande preparatet. Lägst följsamhet ses hos betablockerande medel (C07). Här ses preparat 

som Atenolol, Inderal och Seloken (Bilaga 1).  

 

5.5.4 ATC-kod D – hud 
 
Oföljsamheten i denna grupp (20 %) ligger tydligt över genomsnittet. Undergruppen D07 består 

av olika kortisonkrämer som Betnovat, Dermovat och Elocon. I gruppen svampmedel (D01) 

återfinns preparat som Lamisil och Daktacort samt i gruppen D02 finns mjukgörande krämer som 

Propyless och Fenuril. Alla dessa undergrupper har en oföljsamhet på ungefär 20 %.  

 

5.5.5 ATC-kod G – urin- och könsorgan samt könshormoner 
 
Oföljsamheten i grupp G är högst jämfört med de övriga ATC-grupperna, med 29 %. Grupp G 

representeras i huvudsak av undergruppen könshormoner G03, där preparat som Cerazette och 

Trionetta dominerar. Övriga preparat i grupp G är Canesten, Detrusitol och Xatral.  

 

5.5.6 ATC-kod H – hormoner ej könshormoner 
 
Oföljsamheten i gruppen (10 %) ligger under medeltalet. Undergruppen H02 består av 

kortisonpreparat som Betapred och Prednisolon. Följsamheten i hela gruppen är 90 %. Övriga 

preparat i denna grupp är Minirin och Levaxin.  

 

5.5.7 ATC-kod J – infektionssjukdomar 
 
Grupp J har den högsta uttagsföljsamheten som är 96 %. Denna grupp har det största antalet 

recept och majoriteten av dessa finns i undergruppen antibiotika (J01). Följsamheten är 97 % i 

denna undergrupp och Kåvepenin är det dominerande preparatet.  

 

5.5.8 ATC-kod M – rörelseapparaten 
 
Den totala oföljsamheten var 12 %. Den största undergruppen är M01, antiinflammatoriska och 

antireumatiska medel (NSAID), där preparat som Diklofenak, Pronaxen och Voltaren dominerar. 

I undergruppen muskelavslappnande medel (M03) återfinns Paraflex. Följsamheten varierar inte 

mycket mellan undergrupperna. 
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5.5.9 ATC-kod N – nervsystemet 
 
Oföljsamheten i gruppen ligger på medeltalet. Nervsystemet är en stor grupp med många antal 

recept. Drygt hälften av recepten finns i undergruppen smärtstillande medel (N02) som består av 

preparat som Panodil, Tramadol, Citodon, Dexofen och Treo comp. Undergruppen 

psykoanaleptika (N06) har lägsta följsamheten (83 %) inom gruppen. I den undergruppen 

dominerar preparat som Citalopram och Tryptizol. I undergruppen lugnande- och sömnmedel 

(N05) dominerar Propavan.  

 

5.5.10 ATC-kod P– antiparasitära insektsdödande och repellerande medel 
 
Oföljsamheten för hela grupp P är låg (6 %). Gruppen utgörs endast av 34 recept och 31 av dessa 

återfinns i undergruppen antiparasitära medel (P01) där Flagyl dominerar. 

 

5.5.11 ATC-kod R– andningsorganen 
 
Oföljsamheten i hela grupp R är låg (7 %). Andningsorganen är en stor grupp med det näst största 

antalet recept. I undergruppen hostmedel (R05) dominerar preparat som Acetylcystein, Mollipect 

och Cocillana-Etyfin. Undergruppen medel mot nässjukdomar (R01) domineras av Rinexin och i 

undergruppen medel mot luftvägssjukdomar (R03) dominerar Bricanyl.  

 

5.5.12 ATC-kod S– ögon och öron 
 
Hela grupp S har låg oföljsamhet (7 %). Undergruppen medel mot ögon- och öronsjukdomar 

(S03) består av Terracortril med Polymyxin B och undergruppen medel mot ögonsjukdomar 

(S01) domineras av Chloromycetin.  

 

5.6 Följsamhet för e-recept och vanliga pappersrecept 
 
Med vanliga pappersrecept menas fax-, telefon- och maskin- eller handskrivna recept. I tabell 6 

visas hur följsamheten varierar mellan e-recept och vanliga pappersrecept. För vanliga 

pappersrecept ses en högre oföljsamhet än för e-recept. E-recept ger således signifikant färre 

oföljsamma kunder på apotek (p<0,01). Andelen e-recept är högre (84 %).  
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Tabell 6 Följsamhet för e-recept och vanliga pappersrecept.  

      
Recepttyp Antal 

recept 
Antal 
följsamma 

Andel 
följsamma % 

Antal 
oföljsamma 

Andel 
oföljsamma % 

      
      

E-recept 2149 1946 91 203 9 
Pappersrecept 414 352 85 62 (p<0,01) 15 
      
      

Totalt 2563 2298 90 265 10 
      

 

5.6.1 Jämförelse mellan e-recept och pappersrecept 
 
Relationen mellan e-recept och pappersrecept framgår av Tabell 3. Andelen pappersrecept per 

åldersgrupp varierar mellan 5 och 28 % (om man undantar den äldsta gruppen med bara 39 recept 

totalt).  

 

Då antalet e-recept per ATC-grupp korrelerades till antalet pappersrecept per ATC-grupp erhölls 

följande korrelationskoefficienter: För 20-29 år 0,827, 30-39 år 0,744, 40-49 år 0,868, 50-59 år 

0,761, 60-69 år 0,830 och för 70-79 år 0,924. 

 

6. Diskussion 
 
Engångsrecept innebär till stor del korta medicineringar och många av patienterna är 

förstagångsanvändare. De som just varit hos sin läkare är oftast motiverade att starta 

behandlingen och det är därför viktigt att de kan börja medicineringen utan dröjsmål. 

Dokumentationen av uttagsföljsamhet har hittills gjorts vid långtidsmedicinering och med 

itererade recept som grund (9). Uttagsföljsamheten till engångsrecept har tidigare inte 

dokumenterats. En mindre studie har dock gjorts i Göteborg (19). 

 

6.1 Begränsningar för studien 
 
Avsikten med rapporten är att ge en kartläggning av uttagsföljsamheten vid engångsrecept. 

Metoden att studera uttagsföljsamhet vid engångsrecept har vissa begränsningar. Studien visar 

endast att kunden har hämtat ut sitt läkemedel och hur lång tid som förflutit efter att receptet 

förskrivits. Den visar inte antalet ej uthämtade recept, dvs. om kunden valt att inte gå till apoteket 

för att hämta ut läkemedel. Studien visar inte heller om kunden har läkemedel hemma sedan 
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tidigare och därför väljer att vänta med uthämtandet, eller om kunden följer de råd och/eller 

behandlingsstrategier som han/hon fått från sin förskrivare.  

 

Den verkliga följsamheten beror också på hur patienten agerar då de skall ta sina läkemedel, som 

om han/hon väljer att minska eller öka på dosen eller att eventuellt att inte alls ta medicinen (6). 

Fler orsaker till bristande uttagsföljsamhet kan vara att kunden fått otillräcklig information eller 

att kunden känner osäkerhet om hur en sjukdom ska behandlas (6) dvs. att samsyn inte skapats 

vid mötet med vårdgivarna.  

 

Priset för kunden påverkar också följsamheten. En studie av detta kunde dock inte genomföras 

främst på grund av att man inte vet var i förmånstrappan varje kund befinner sig.  

 

6.2 Följsamhet/oföljsamhet 
 
I studien analyserades uttagen efter 0, 5, 10 och 11 eller fler dagar efter förskrivningen. 

Engångsrecept indikerar oftast en akut behandling som bör påbörjas utan särskilt dröjsmål. Om 

mer än 5 dagar har förflutit mellan förskrivning och uthämtande, har detta bedömts indikera 

oföljsamhet till den akuta ordinationen. Denna tidsgräns har satts främst för att det tillåter att 

recept kan erhållas omedelbart före en längre helg och att läkemedlet då hämtas ut omedelbart 

efter helgen. Någon dokumentation av konsekvenserna av valet av 5 dagar finns dock inte. Om 

mer än 5 dagar förflutit visar det möjligen på bristande motivation från kundens sida att nyttja 

läkemedlet som förskrivits.  

 

6.3 Resultat 
 
Recepten som samlades in var från februari och mars 2005. Under denna tid förskrevs många 

antibiotikakurer och de flesta hämtades ut utan större fördröjning. Detta kan ha påverkat det 

totala resultatet. Den totala följsamheten var 90 %, vilket kan anses som högt. I en motsvarande 

studie från Göteborg var uttagsföljsamheten 87 % i ett område med hög medelinkomst och 82 % i 

ett område med lägre inkomster (19). Detta antyder att priset för kunden spelar roll för 

uttagsföljsamheten. 
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6.3.1 Könsfördelning  
 
I denna studie är andelen kvinnor 61 % och andelen män 39 %. Detta är den normala 

könsfördelningen för receptkunder på svenska apotek (enligt uppgift från Apoteket AB). 

Resultatet visade också att männen har lägre oföljsamhet än kvinnorna och den skillnaden är 

statistiskt signifikant. 

 

6.3.2 Åldersfördelning  
 
Åldersgruppen 0-9 år har hög uttagsföljsamhet, vilket kan bero på att föräldrarna snabbt vill 

komma igång med behandlingen. Även äldre personer har ofta någon som tar ansvar för att deras 

behandling ska komma igång snabbt. Om det är detta som gör att oföljsamheten för åldrarna 60-

89 år endast är 7-9 % är dock osannolikt. I den äldsta gruppen finns inte lika många recept att 

studera och resultatet är osäkert. I denna grupp är oföljsamheten högst. I åldersgruppen 10-19 år 

är oföljsamheten näst högst. Detta sammanfaller med att många av recepten återfinns i ATC-

grupperna G och D. Dessa grupper har lägst följsamhet i jämförelse med de övriga ATC-

grupperna. 

 

6.3.3 Förskrivarkategorier 
 
Skillnaden i följsamhet mellan recept från olika förskrivarkategorier varierar mellan 73 % och 96 

%. Den lägsta uttagsföljsamheten har recepten från barnmorskor, som förskriver p-piller i 

huvudsak. Att följsamheten är så låg kan bero på att kunden väljer när hon vill påbörja sin 

medicinering. Här är det ingen sjukdom som ska botas, utan behandlingen är självvald. 

Uttagsföljsamheten för itererade recept förskrivna av barnmorskor var 94 % (9) vilket visar att de 

som regelbundet använder p-piller är mycket följsamma. 

 

Recept från sjuksköterskor har den högsta uttagsföljsamheten. Antalet recept i denna grupp är 

lägst och motsvarar 2 % av det totala antalet recept. Detta kan ge ett osäkert resultat. 

Sjuksköterskor förskriver många öron- och ögonläkemedel och dessa läkemedelsgrupper har en 

hög följsamhet (ATC-kod S).  
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Recept från tandläkare har också en hög uttagsföljsamhet (96 %). Dessa förskriver till stor del 

antibiotika där det är viktigt att starta behandlingen så snabbt som möjligt, vilket gäller hela 

grupp J.  

 

Läkare är den dominerande förskrivarkategorin med 90 % av alla recept. Läkarrecept har en hög 

följsamhet (90 %). 

 

6.3.4 E-recept/vanliga pappersrecept 
 
Andelen e-recept är 84 % och dessa har högre följsamhet än vanliga pappersrecept. Studier av 

detta har inte gjorts tidigare. Sverige har kommit långt när det gäller användandet av elektronisk 

överföring av recept mellan läkare och apotek. Tekniken kan underlätta arbetet med registrering 

av recept och den gör det svårare att förfalska recept. Den kan dock inte hjälpa till med problemet 

att patienten inte hämtar ut sin medicin.  

 

E-recept leder till signifikant färre oföljsamma kunder med engångsrecept. Andelen 

pappersrecept varierar mellan de olika åldersgrupperna, och orsaken till detta är oklar. För 

patienter 20-59 år är andelen pappersrecept 19-28 % och för fyra andra grupper (de yngsta och de 

äldsta) är andelen under 10 %. Om det är e-recepten som leder till bättre följsamhet eller om 

andra faktorer är orsaken kan inte bedömas av tillgängliga data, men samvariationen mellan e-

recept och låg oföljsamhet är tydlig. 

 

Korrelationskoefficienterna mellan antalet e-recept och antalet pappersrecept per ATC-grupp är 

0,744-0,924 för de olika åldersgrupperna. Detta är tydliga positiva korrelationer, vilket visar att 

det inte är olika läkemedel som förskrivs på e-recept och på pappersrecept.  

 

6.3.5 ATC-grupper 
 
Oföljsamheten i relation till olika läkemedelsgrupper varierar. Orsakerna till detta är ofta oklara 

och den följande diskussionen är därför av spekulativ karaktär.  

 

Gruppen laxermedel (A06) har låg följsamhet, vilket kan förklaras av att läkemedlet ofta tas vid 

behov.  
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Järnpreparat (B03) har låg följsamhet. Detta kan bero på att kunden inte känner sig motiverad att 

ta sitt läkemedel då symtom på lågt blodvärde är diffusa. Kunden kan också ha varit till en 

förskrivare på grund av en annan sjukdom och där har det låga blodvärdet upptäckts. Detta bör 

påverka motivationen att hämta ut läkemedlen. 

 

I grupp C har undergrupperna vätskedrivande medel och betablockerare, C03 respektive C07, låg 

följsamhet. Detta kan bero på att kunderna redan har liknande medicin hemma och ska byta 

preparat, men väljer att vänta med uttag till dess att den medicin de har hemma är slut. Många av 

preparaten i grupp C är till för långtidsmedicinering och skrivs oftast ut på itererade recept.  

 

I ATC-grupp D är följsamheten låg. Denna grupp innehåller mjukgörande krämer och 

kortisonsalvor. Den låga följsamheten kan möjligen förklaras med att kunden redan har 

läkemedlet hemma och att behandlingen inte är av akut karaktär. Kunskapen om följsamheten till 

hudläkemedel är dock liten och det finns få studier i den internationella litteraturen. 

 

Antibakteriella medel (J01) har den högsta följsamheten. Här handlar det om en akut behandling 

och kunden är oftast motiverad att börja med medicineringen omedelbart efter läkarbesöket.  

 

N-gruppen (läkemedel mot sjukdomar i nervsystemet) innehåller många olika typer av läkemedel 

varför den totala följsamheten för gruppen blir svår att tolka. Smärtstillande medel (N02) tas ofta 

vid behov och många vill inte ta fler tabletter än nödvändigt. Preparaten i gruppen lugnande 

medel och sömnmedel (N05) kan vara beroendeframkallande och ha biverkningar som kunderna 

kan vara rädda för. En förklaring till den låga uttagsföljsamheten i gruppen psykoanaleptika 

(huvudsakligen antidepressiva; N06) kan vara att kunden känner osäkerhet inför 

behandlingsåtgärden. Då kunden får engångsrecept i denna läkemedelsgrupp kan man anta att det 

är ett nytt preparat som ska prövas eller att kunden är förstagångsanvändare. Vissa kunder kan 

också känna oro för tablettberoende, vilket ofta förknippas med denna läkemedelsgrupp.  

 

I ATC-grupp R är antihistaminer (R06) den undergrupp som har lägst följsamhet. Orsaken till 

detta kan vara att preparaten används vid behov. Vissa antihistaminpreparat används som 

sömnmedel, till exempel Theralen där 6 av 17 väntar mer än 5 dagar på att hämta ut läkemedlet. 
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Hostmedel (R05) har högst följsamhet i gruppen och det kan förklaras av att det är en akut 

medicinering speciellt under influensatider. Undergruppen medel vid luftvägssjukdomar (R03) 

har hög följsamhet. Vid förkylning förvärras ofta astman och många får därför Bricanyl utskrivet.  

 

6.3.6 Kundens eget ansvar 
 
Den totala uttagsföljsamheten var hög, men detta garanterar inte att kunden är följsam till 

förskrivarens ordination och råd. Många hamstrar mediciner för att de vill vara säkra på att det 

finns läkemedel hemma eller om de inte hittar senaste burken. Vissa passar på att hämta 

läkemedel innan frikortet går ut. Det finns även kunder som använder mer läkemedel än 

ordinerat, både medvetet och omedvetet. Överutköp kan även leda till att läkemedel kasseras helt 

i onödan.  

 

Många har idag tillgång till information om sjukdomar, läkemedel och behandlingar. Man ser 

idag en stark trend mot bättre hälsa och högre hälsomedvetenhet. Kunder vill ta ansvar för sin 

egen behandling. Det är då viktigt att man uppnår samsyn i behandlingen mellan förskrivare och 

patient, för att kunderna skall vara följsamma och nå avsedda behandlingsmål.  

 

Många patienter/kunder anser sig själv kunna besluta att inte ta sina läkemedel. Det kan bero på 

brist på förståelse av sjukdomens karaktär och även otillfredsställande effekt av läkemedlet. Vid 

uppföljning av en läkemedelsbehandling är det viktigt att ta reda på patientens erfarenhet av och 

inställningen till sin sjukdom och hur läkemedlet ska användas. Beredningsformen, 

doseringshjälpmedel och dosförpackade läkemedel har betydelse när det gäller att öka 

följsamheten (15).  

 

Läkemedel som används på fel sätt eller inte används alls kan leda till utebliven effekt eller 

biverkningar som då kräver ytterligare vård eller medicinering. Att undvika att använda 

läkemedel som förskrivits kan förlänga sjukdomstillstånd och orsaka onödigt lidande. Kunskap 

om följsamhet/oföljsamhet hos vårdgivarna bör därför fördjupas och de bör få en utbildning i hur 

man skapar samsyn med de patienter som de möter. 
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7. Slutsatser 
 
Denna studie visar att uttagsföljsamheten är hög för engångsrecept. Det är liten variation mellan 

olika åldersgrupper. Det är högre oföljsamhet bland ungdomar och de äldsta. Den dominerande 

förskrivarkategorin är läkare med 90 % av alla recept. Kunder med recept från läkare har en 

oföljsamhet på 10 %. För antibiotika ses det största antalet recept och den högsta följsamheten 

och den lägsta följsamheten ses för könshormoner. Det är svårt att dra generella slutsatser som 

rör enskilda läkemedelsgruppers påverkan på följsamheten. Norrbotten har kommit långt när det 

gäller förskrivning via elektroniska recept och följsamheten för kunder med e-recept är högre än 

för kunder med vanliga pappersrecept. 
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Bilaga 1  

Bilaga 1. Uttagsföljsamhet till engångsrecept för läkemedel med olika ATC-koder 
 
1:1 ATC-kod A – matsmältningsorgan och ämnesomsättning 
ATC-Kod Antal 

recept
Antal 
följsamma

Andel 
följsamma %

Antal 
oföljsamma

Andel 
oföljsamma %

A02 Magsår 43 39 91 4 9
A06 Laxermedel 30 23 77 7 23
A07 Antidiarrémedel 16 15 94 1 6
Övriga 22 19 86 3 14
Totalt 111 96 86 15 14
 

1.2 ATC-kod B – blod och blodbildande organ 

ATC-Kod Antal 
recept

Antal 
följsamma

Andel 
följsamma %

Antal 
oföljsamma

Andel 
oföljsamma %

B01 Blodförtunnande 17 16 94 1 6
B03 Anemier 13 9 69 4 31
Övriga 9 8 89 1 11
Totalt 39 33 85 6 15
 

1.3 ATC-kod C - hjärta och kretslopp 

ATC-Kod Antal 
recept

Antal 
följsamma

Andel 
följsamma %

Antal 
oföljsamma

Andel 
oföljsamma %

C03 Vätskedrivande 15 11 73 4 27
C05 Hemorrojder 19 18 95 1 5
C07 Betablockerare 16 10 63 6 38
Övriga 53 46 87 7 13
Totalt 103 85 83 18 17
 

1.4 ATC-kod D – hud 

ATC-Kod Antal 
recept

Antal 
följsamma

Andel 
följsamma %

Antal 
oföljsamma

Andel 
oföljsamma %

D01 Svampmedel 28 23 82 5 18
D02 Mjukgörande krämer 21 17 81 4 19
D07 Kortisonkrämer 90 72 80 18 20
Övriga 16 12 75 4 25
Totalt 155 124 80 31 20
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1.5 ATC-kod G – urin- och könsorgan samt könshormoner 

ATC-Kod Antal 
recept

Antal 
följsamma

Andel 
följsamma %

Antal 
oföljsamma

Andel 
oföljsamma %

G03 Könshormoner 106 75 71 31 29
Övriga 16 12 75 4 25
Totalt 122 87 71 35 29
 

1.6 ATC-kod H – hormoner ej könshormoner 

ATC-Kod Antal 
recept

Antal 
följsamma

Andel 
följsamma %

Antal 
oföljsamma

Andel 
oföljsamma %

H02 Kortison 73 66 90 7 10
Övriga 8 7 88 1 13
Totalt 81 73 90 8 10
 

1.7 ATC-kod J – infektionssjukdomar 

ATC-Kod Antal 
recept

Antal 
följsamma

Andel 
följsamma %

Antal 
oföljsamma

Andel 
oföljsamma %

J01 Antibiotika 676 654 97 22 3
Övriga 29 25 86 4 14
Totalt 705 679 96 26 4
 

1.8 ATC-kod M – rörelseapparaten 

ATC-Kod Antal 
recept

Antal 
följsamma

Andel 
följsamma %

Antal 
oföljsamma

Andel 
oföljsamma %

M01 NSAID 154 134 87 20 13
M03 Muskelavslapppnande 19 17 89 2 11
Övriga 14 13 93 1 7
Totalt 187 164 88 23 12
 

1.9 ATC-kod N – nervsystemet 

ATC-Kod Antal 
recept

Antal 
följsamma

Andel 
följsamma %

Antal 
oföljsamma

Andel 
oföljsamma %

N02 Smärtstillande 282 248 88 34 12
N05 Lugnade- och sömnmedel 66 57 86 9 14
N06 Psykoanaleptika 63 52 83 11 17
Övriga 20 18 90 2 10
Totalt 431 375 87 56 13
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1.10 ATC-kod P– antiparasitära insektsdödande och repellerande medel 

ATC-Kod Antal 
recept

Antal 
följsamma

Andel 
följsamma %

Antal 
oföljsamma

Andel 
oföljsamma %

P01 Antiparasitära 31 29 94 2 6
Övriga 3 3 100 1 33
Totalt 34 32 94 3 9
 

1.11 ATC-kod R– andningsorganen 

ATC-Kod Antal 
recept

Antal 
följsamma

Andel 
följsamma %

Antal 
oföljsamma

Andel 
oföljsamma %

R01 Nässjukdomar 97 91 94 6 6
R03 Luftvägssjukdomar 75 68 91 7 9
R05 Hostmedel 246 236 96 10 4
R06 Antihistaminer 60 50 83 10 17
Totalt 478 445 93 33 7
 

1.12 ATC-kod S– ögon och öron 

ATC-Kod Antal 
recept

Antal 
följsamma

Andel 
följsamma %

Antal 
oföljsamma

Andel 
oföljsamma %

S01 Ögonsjukdomar 57 50 88 7 12
S02 Öronsjukdomar 5 5 100 0 0
S03 Ögon- och öronsjukdomar 51 50 98 1 2
Totalt 113 105 93 8 7
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