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1. Sammanfattning 
 

En felexpedition är en inkorrekt expedition av läkemedel på apoteket som lämnats till kunden. 

Fel läkemedel innebär att patienten får felaktig medicinering med oönskade effekter eller 

utebliven effekt som följd. Ett av skälen till att en felexpedition kan inträffa är om receptet 

som lämnas in är otydligt skrivet och läkarens handstil är svårläslig. En av orsakerna till att 

det elektroniska förskrivningssystemet har utvecklats är att minska på felexpeditioner som 

sker av denna anledning eftersom elektroniska recept är tydliga och lättare att läsa än 

handskrivna. Det elektroniska förskrivningssystemet är på frammarsch i Sverige. Apotekets 

mål är att 80 % av alla recept inom fem år ska vara elektroniska. Eftersom systemet breder ut 

sig allt mer var syftet med detta arbete att granska vilka typer av, och i vilken utsträckning 

som felexpeditioner inträffat när beställningen varit elektronisk, samt att utreda vilka av dem 

som eventuellt kan härröras till systemet med elektronisk förskrivning. 

Studien genomfördes genom att felexpeditioner med elektronisk beställning som underlag 

granskades i Riskdatabasen för Apoteket AB, där samtliga felexpeditioner som sker i Sverige 

lagras. Både dosapotek och öppen/slutenvårdsapotek har granskats. Under tidsperioden 2004-

03-01 till 2004-09-31 har 424 fall granskats på öppen/slutenvårdssidan och 278 fall på 

dossidan. Fallen har sedan klassats in i olika fack beroende på var i kedjan förskrivare-apotek-

kund som det blivit fel samt beroende på typ av fel. De fel som eventuellt kan härröras till 

elektronisk förskrivning har kommenterats. 

Studien visar att ett flertal olika typer av felexpeditioner förekommer då beställningen varit 

elektronisk. Några av dessa feltyper kan anknytas till systemet med elektroniska recept och 

skulle möjligen kunna minska i frekvens om systemet förbättrades. Många av 

felexpeditionerna som sker har emellertid inte att göra med om förskrivningen är elektronisk 

eller ej och lösningen på dessa problem finns inte i en ökad andel av elektroniska recept. 

Nyckelord: Felexpeditioner, Elektronisk förskrivning, Riskdatabasen för Apoteket AB, 

Öppen/slutenvårdsapotek, Dosapotek.  
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2. Introduktion 
 

Om man blivit sjuk och fått en behandling med läkemedel ordinerad av läkare är det viktigt 

att behandlingen fullföljs med rätt mediciner så som läkaren föreskrivit. Fel läkemedel kan 

göra att effekten av behandlingen uteblir eller ge oönskade biverkningar. En studie uppskattar 

att mellan 44 000 och 98 000 människor i Amerika dör varje år på grund av felaktig 

medicinering.1  

 

Orsak till felmedicinering kan vara flera. En felexpedition på apotek innebär en inkorrekt 

expedition av läkemedel, som lämnats till kunden. Detta kan innebära fel vara, fel 

styrka, fel läkemedelsform, fel storlek/antal, fel dosering, passerat utgångsdatum, uteblivet 

preparat, fel i skriftlig/muntlig information, missförstånd i kunddialogen, fel apotekskort, fel 

kund/avdelning eller annat slags fel2  

 

Det är mycket ovanligt att felexpeditioner förekommer på apoteken. Bara ca 0.1 promille av 

alla recept som lämnas in resulterar i att felaktigt läkemedel lämnas ut.3 Det innebär en 

felexpedition per 10 000 recept. Trots att felexpeditioner är ovanliga så är dom ibland inte 

desto mindre allvarliga. Felaktiga läkemedel kan göra så att patienten inte får den behandling 

som läkaren har ordinerat eller ge andra negativa effekter. 

 

Det är angeläget att minska på felexpeditionerna så mycket som möjligt. Traditionella 

handskrivna pappersrecept kan vara svåra att tolka för apotekspersonalen om läkarens handstil 

är otydlig vilket kan medföra att fel läkemedel expedieras till kunden. Otydliga recept och 

läkemedelsbeställningar har betydelse vid felmedicinering till patienter Det elektroniska 

förskrivningssystemet med e-dos, e-recept och e-rekvisitioner har bland annat utvecklats med 

syftet att spara tid för apotekspersonalen som slipper att kontrollringa till läkaren för att utreda 

slarvigt skrivna recept samt för att minska risken för felexpeditioner av läkemedel som sker 

på grund av ett beställningsunderlag som är svårt att tyda4

 

Ett elektroniskt recept, är en elektronisk förskrivning direkt från förskrivarens journalsystem 

till apoteket. Inga pappersrecept behöver lämnas till kunden såvida inte receptet gäller för 

flera uttag.5

Systemet är på stark frammarsch i Sverige. Av alla recept som lämnats in från primärvården 

överfördes 39 procent av recepten i december år 2004 elektroniskt från förskrivarna direkt till 
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apoteken. Detta jämfört med 23 procent i december år 2003. Därmed har andelen e-recept 

ökat med 70 procent på ett år Det elektroniska förskrivningssystemet har kommit olika långt i 

olika landsting. Norrbotten har kommit längst och 95 % av alla recept som förskrivs här är 

elektroniska. Apotekets mål är att 80 % av alla recept i hela landet inom fem år ska vara 

elektroniska6  

 

Även om det elektroniska systemet kan medföra minskad risk för felexpeditioner, så 

förekommer sådana. Införandet av ett nytt arbetssätt kan till och med medföra att nya typer av 

fel uppträder, vilka behöver utredas.  

 

Ett system bör utvecklas efter principen att det skall innehålla så få moment som möjligt där 

det finns en risk att göra fel. I de fall där fel förekommit bör man försöka förstå orsakerna och 

minimera möjligheterna att göra samma fel igen.7  I fråga om det elektroniska systemet har 

momentet där farmacevten måste tyda läkarens handstil eliminerats. För att kunna följa upp 

och analysera de felexpeditioner som sker på apoteken så finns Riskdatabasen för Apoteket 

AB. Sedan 1/3 – 2004 rapporteras alla felexpeditioner som sker på apotek runt om i Sverige in 

till Riskdatabasen för Apoteket AB där de sedan lagras. I databasen kan man söka efter 

felexpeditioner efter vissa kriterier. I princip är samtliga inmatningsparametrar sökbara. Detta 

gör det möjligt att gå igenom de felexpeditioner som är gjorda med elektroniska recept som 

underlag. 

 

På grund av att det elektroniska förskrivningssystemet systemet är relativt nytt så är det 

angeläget med en genomgång av dom felexpeditioner som inträffar när recepten förskrivits 

elektroniskt.  

 

Detta arbete syftar till att kartlägga de felexpeditioner som inträffar med elektronisk 

beställning (e-recept, e-dos, e-rekvisitioner) som underlag samt att undersöka om det 

förekommer felexpeditioner som man kan härröra direkt till det elektroniska systemet och i så 

fall vilka dessa är.  
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3. Metod: 
 

Insamling av data genomfördes vid dator på apotek med tillgång till Riskdatabasen för 

Apoteket AB där man kan finna en förteckning över alla felexpeditioner som skett i riket 

(behörighet krävs) Arbetsplatsen har varit sjukhusapoteket i Piteå. 

 

Felexpeditioner har granskats både på öppen/slutenvårdsapotek och på dosapotek. Både 

 e-recept och e-rekvisitioner har granskats. 

 

Arbetet har avgränsats till tidsperioden 1/3 – 31/9 – 2004 och bara de ärenden som är slutligt 

bedömda och avslutade har granskats. De fall som har bedömts till att ej vara fel samt 

incidenter det vill säga fel som upptäckts och rättats till före utlämnande till kund 

(fallen är registrerade fel i riskdatabasen) har sorterats bort 

 

Sökning gjordes på felexpeditioner med elektronisk beställning efter nämnd avgränsning 

varvid de sedan granskades från fall till fall för att sedan klassas in i olika fack beroende på 

var i kedjan förskrivare- farmacevt - utlämnande till kund det har blivit fel samt beroende på 

typ av fel.  

 

Det insamlade materialet har sammanställts och organiserats på så sätt att fallen först delats in 

i felexpeditioner gällande öppen/slutenvårdsapotek eller dosapotek på grund av att dessa 

områden är ganska olika vilket avspeglar sig i felexpeditionerna   

 

Det bör nämnas att vissa av fallen har varit tvetydiga i fråga om vad huvudorsaken av felet 

varit. I dessa fall har beskrivningen av händelsen fått avgöra vilken kategori som felet tillhör 

oavsett om huvudorsaken till felet varit angiven som annan 

 

Efter att ha studerat samtliga fall så har en del av dem kunnat anses vara fel som härrör till 

elektronisk förskrivning efter kriterierna att fel från denna kategori troligen inte är möjliga att 

göra alls eller på samma sätt med manuell hantering av handskrivna pappersrecept.  
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4. Resultat 
 

Här redovisas samtliga felexpeditioner (avslutade ärenden) som har inträffat under 

tidsperioden 1/3-31/9 –2004 med elektronisk förskrivning som beställningsunderlag.  

Av felexpeditioner som inträffat på öppen/ slutenvårdsapotek har 424 fall granskats och på 

dosapotek har 278 fall granskats 

 

Fallen har sedan delats in i kategorierna fel från förskrivaren och fel som inträffat på apoteket 

med korrekt förskrivning från läkaren i skilda tabeller. Klassificering av felen i olika grupper 

och undergrupper redovisas i tabellerna nedan. 

 

4.1 Felexpeditioner öppen/slutenvårdsapotek 
 

Sammanlagt har 424 rapporterade felexpeditioner från öppen - och slutenvårdsapotek 

granskats. Av dessa har 46 fall konstaterats ha varit fel från förskrivaren och 378 fall berott på 

misstag som inträffat på apoteken.   

 

4.1a Felaktig beställning från förskrivaren 

 

Felexpeditioner som inträffat på apoteken när den elektroniska förskrivningen varit felaktig 

från läkaren redovisas i tabell 1. I 46 fall av de totalt 424 eller 10,8 % av de granskade 

felexpeditionerna har beställningen varit felaktig från förskrivaren, se tabell 1. 
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Tabell 1 Felaktig beställning från förskrivaren öppen/slutenvårdsapotek 

Typ av fel  Antal fall % av fall 
Felaktig dosering 17  37,0 
Text skriven i fel ruta på receptet 6   13,0 
Läkare valt fel läkemedel  5   10,9 
Fel mängd, storlek/antal angivet 5  10,9 
Tablett som är vald är ej delbar 3   6,5 
Fel administrationssätt angivet 3  6,5 
Recept med läkemedel utan inhalator där 
patienten är i behov av sådan 

 
2   

 
4,4 

Fel patient angiven 2   4,4 
Felaktig och/eller otydlig indikation 2  4,4 
Refill till fel hjälpmedel 1  2,2 
Total 46 100 
 

 

Procentsatserna som redovisas är beräknade på den totala andelen av fel som är förorsakade 

av förskrivaren.  

 

De konstaterade felen kan bero på flera orsaker, som inte säkert behöver ha med den 

elektroniska förskrivningen att göra. Kommentarer som förklarar felen samt om dom härrör 

till e-förskrivning följer efter varje typ av fel. 

 

Vanligaste felet från förskrivaren är att antingen för hög eller för låg dos av läkemedlet har 

angetts och att farmacevten som senare iordningställt läkemedlet inte uppmärksammat detta,   

37,0 % av fallen, se tabell 1. Dessa fel kan till viss del ha med elektronisk förskrivning att 

göra om läkaren har standarddoseringar inlagda i systemet som kan väljas. Emellertid kan 

samma typ av fel inträffa med handskrivna recept och beror på misstag av läkare och sedan 

farmacevt.  

 

Text skriven i fel ruta innebär att läkaren till exempel har lagt till text som ”får ej bytas” och 

sedan placerat den under kundens adress., 13,0 % av fallen, se tabell 1. Detta fel beror på 

felaktig hantering av e-systemet.. Förskrivaren har inte haft kännedom om hur man fyller i ett 

e-recept korrekt. 

 

Att läkaren valt fel läkemedel innebär att läkaren har valt fel i M.O.M. (Medicin Ordinations 

Modulen) och sedan inte uppmärksammat detta när receptet har kontrollerats innan det 

skickats iväg, 10,9 % av fallen, se tabell 1. Detta fel kan härröras till e-systemet och beror på 
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att läkaren ”slinter” med markören vid val av läkemedel i listan. Denna möjlighet till fel finns 

inte vid handskrivna pappersrecept. 

 

Fel mängd, storlek och antal angivet innebär att läkaren på receptet angett att patienten till 

exempel skall ha en antibiotikabehandling i 7 dagar med 3 tabletter dagligen men angett en 

förpackning med färre antal tabletter än vad som är nödvändigt för att fullfölja behandlingen, 

10,9 % av fallen, se tabell 1. Detta fel kan ha med elektronisk förskrivning att göra om 

läkaren väljer fel i systemet men kan även bero på räknefel från läkare och misstag i den 

farmacevtiska kontrollen. 

 

Om läkaren har satt doseringen till exempel 1 ½ tablett dagligen är det nödvändigt att 

tabletterna har en brytskåra så att dom är delbara. Om läkaren valt ett läkemedel utan 

brytskåra och detta sedan inte uppmärksammas på apoteket leder det till en felexpedition, 

6,5 % av fallen, se tabell 1. Detta fel har troligen inte med elektronisk förskrivning att göra 

utan beror mer på misstag både från läkaren och från farmacevten 

 

Fel administrationssätt angivet innebär att läkaren till exempel har angett att läkemedlet skall 

användas intramuskulärt när det egentligen skall användas intravenöst, 6,5 % av fallen, se 

tabell 1. Även här finns möjligheten att läkaren valt fel förkortning om sådan möjlighet finns i 

systemet men kan även bero på att läkaren skrivit in fel förkortning på receptet. 

 

Om patienten för första gången får ett astmaläkemedel måste han ha ett recept med medicin 

inklusive inhalator för att kunna administrera läkemedlet korrekt. Om läkaren inte 

uppmärksammat detta vid förskrivningen av läkemedlet och apotekspersonalen ej har 

tillräcklig dialog med kunden så inträffar en felexpedition, 4,4 % av fallen, se tabell 1. Detta 

fel beror troligen inte på e-överföringssystemet utan mer på bristande dialog. 

 

Läkaren kan även välja fel patient när han förskriver läkemedlet. Om apotekspersonalen inte 

har tillräcklig dialog med, eller kontroll av, kunden så innebär detta att patienten kan få 

felaktigt läkemedel utlämnat, 4,4 % av fallen se tabell 1. Detta fel kan troligen härröras till 

elektronisk förskrivning och beror på att läkaren har haft kvar en tidigare patients namn i 

datorn. Möjligheten att välja fel patient finns inte på samma vis om läkaren skriver receptet 

för hand. Dock finns möjligheten vid ett datoriserat system, även utan e-möjlighet.  
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Felaktig indikation innebär att läkaren till exempel har angett att läkemedlet skall användas 

mot höga blodfetter när det i själva verket skall användas mot högt blodtryck, 4,4 % av fallen, 

se tabell 1. Detta fel kan bero på att läkaren väljer fel om valbara indikationer finns inlagda i 

systemet. Dock kan liknande misstag göras även med handskrivna recept om läkaren gör ett 

misstag när han skriver receptet. 

 

Fallet med refill till fel hjälpmedel var ett insulinpreparat som inte passade i den applikator 

som kunden använde sig av. Det är tänkbart att läkaren här valde fel preparat i M.O.M men 

felet kan även ha berott på bristande uppmärksamhet och dialog med patienten, 2,2 % av 

fallen, se tabell 1. 

 

4.1b Felexpeditioner med korrekt beställning från förskrivare 

 

Felexpeditioner som inträffat på apoteket när recept eller rekvisitioner är korrekta från 

förskrivaren redovisas i tabell 2. I 378 av 424 fall eller 89,2 % av det totala antalet granskade 

felexpeditioner på öppen/slutenvårdsapotek har inträffat med korrekt beställning från 

förskrivaren, se tabell 2. 
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Tabell 2  Felexpeditioner med korrekt beställning från förskrivare på öppen/slutenvårdsapotek 

Klass av fel Typ av fel  Antal fall % av fall 
Registreringsfel Styrka 67  17,7 
Registreringsfel Dosering 41  10,9 
Registreringsfel Patient (samregistrering, 

förväxling etc.) 
19 5,0 

Registreringsfel Vara  13  3,4 
Registreringsfel Storlek och antal 11  2,9 
Registreringsfel Läkemedelsform 10  2,7 
Registreringsfel Indikation 2   0,5 
Total Registreringsfel  163 43,1 
    
Plockfel Storlek och antal  38  10,0 
Plockfel Styrka 37  9,8 
Plockfel Vara 24  6,4 
Plockfel Läkemedelsform 12 l 3,2 
Total Plockfel  111 29,9 
    
Feltolkning Storlek och antal 9  2,4 
Feltolkning Styrka 5  1,3 
Feltolkning Läkemedelsform 4  1,0 
Feltolkning Vara 3  0,8 
Total feltolkning  21 5,5 
    
Övriga Förväxling av etiketter på 

preparat och recept 
22  5,8 

 Utebliven vara (t.ex. 
felskickad, missförstånd) 

18  4,8 
 

 Varor skickade till fel 
patient/avdelning 

15  4,0 

 Passerat utgångsdatum 8  2,1 
 Felaktigt utbyte av läkemedel 3  0,8 
 Felaktig muntlig information 

utlämnad 
2  0,5 

 Recept utlämnat till fel kund 2  0,5 
 Etikett saknas på förpackning 2  0,5 
 Övriga 11  2,9 
Total övriga  83 21,9 
    
Total samtliga   378 100 
 

Procentsatserna som redovisas är beräknade på det totala antalet av de fall har inträffat med 

korrekt beställning från förskrivaren på öppen/slutenvårdsapotek. 
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Vanligaste felet är någon typ av registreringsfel, total 43,1 % av fallen, se tabell 2. Detta 

innebär att antingen fel styrka (vanligast) fel dosering, fel vara, fel patient fel storlek och 

antal, fel läkemedelsform, fel namn på kunden eller fel indikation registreras av 

apotekspersonalen vid mottagande av receptet. Några av dessa fel kan till viss del härröras till  

e- förskrivningssystemet eftersom det finns en risk att apotekspersonalen kan göra fel när 

receptet inkommit och av någon anledning måste ändras t.ex. utgången vara, ej lagervara, 

otillräcklig doseringstext med förkortningar etc. Felen inträffar dock även när handskrivna 

recept hanteras. Fel namn på patienten, namnförväxlingar och samregistreringar förekommer i 

de allra flesta fall när ett ombud lämnar in recept (itererade elektroniska recept dvs. recept 

med flera uttag) till flera olika kunder tillsammans med fel apotekskort. Varorna blir då 

registrerade på fel kund. Detta har inte med elektronisk förskrivning att göra eftersom 

recepten redan blivit utlämnade.   

 

Näst vanligaste felet är någon typ av plockfel, 29,9 % av fallen, se tabell 2. Med plockfel 

menas att läkemedel med fel styrka, storlek, läkemedelsform eller vara tas från lagret och 

expedieras till kund trots att varan är korrekt registrerad. Detta fel har inte med det 

elektroniska förskrivningssystemet att göra eftersom felet sker efter att receptet är mottaget 

och varan är korrekt registrerad. 

 

Feltolkning anges som orsak i 5,6 % av fallen se tabell 2, och feltolkning av storlek och antal 

är vanligast förekommande. Här har farmacevten till exempel tolkat en beställning som varit 

10 x 10 x 0,2 ml till 10 x 0,2 ml. Övriga fel inom detta område beror på att farmacevten har 

läst fel på receptet. Dessa fel har troligen inte med e-förskrivningssystemet att göra eftersom 

texten på e-recepten är tydlig och lätt att läsa. Frågan är om felexpeditionerna kanske är 

inlagda i fel kategori vid registreringen och orsaken till dem är någon annan än feltolkning av 

receptet. 

 

Inom gruppen övriga fel är förväxling av etiketter den vanligaste, 5,8 % av fallen, se tabell 2. 

Detta kan inträffa när kunden har flera olika recept och farmacevten sedan klistrar etiketterna 

på fel förpackning eller recept. Kunden får rätt läkemedel utlämnat men indikationen och 

doseringen kan vara helt felaktiga. Detta fel beror inte på e-förskrivning eftersom samma fel 

kan inträffa om kunden har med sig flera olika handskrivna pappersrecept. 
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Utebliven vara rör sig oftast om händelser på sjukhus och distansapoteken och inträffar när en 

vara skickats fel eller att missförstånd mellan beställaren och mottagaren har uppstått,   

4,8 % av fallen, se tabell 2. Felet kan möjligen ha med e-förskrivning att göra men beror 

troligen mer på bristande kommunikation än på det elektroniska systemet som sådant. 

 

Varor skickade till fel patient/avdelning, 4,0 % av fallen, se tabell 2, är vanligast på 

sjukhusapoteken och innebär att en patient får någon annan patients läkemedel. Detta fel kan 

bero på till exempel att varorna packats fel, fått fel fraktsedel eller att missförstånd uppstått  

Detta fel har troligen inte med e-förskrivning att göra eftersom felet inträffar efter att receptet 

är mottaget och läkemedlen är registrerade. 

 

Passerat utgångsdatum innebär att en vara utlämnats med antingen redan utgånget bäst före 

datum eller att bäst före datumet går ut innan läkemedlet har hunnit förbrukas, 2,1 % av 

fallen, se tabell 2. Felet har inte med e-förskrivning att göra utan beror på misstag i 

varulagerkontroll, farmacevtisk kontroll eller att läkemedlet ej använts inom förväntad 

tidsperiod. 

 

Felaktigt utbyte av läkemedel gäller fall där läkaren fyllt i receptet korrekt och angett att byte 

ej får ske i rätt ruta och farmacevten inte uppmärksammat detta, 0,8 % av fallen, se tabell 2. 

Detta fel beror på misstag i den farmacevtiska kontroll och har inte med e-förskrivning att 

göra. 

 

Felaktig muntlig information innebär att farmacevten till exempel givit ett felaktigt svar när 

kunden frågat om läkemedlet går att använda i samband med amning, 0,5 % av fallen, se 

tabell 2. Felet har inte med e-förskrivning att göra 

 

Att en kund har fått en e-recept blankett utlämnat som han inte ska ha har inträffat i två av de 

granskade fallen eller 0,5 % av felexpeditionerna, se tabell 2. Dessa fall inträffade i samband 

med utskrift av recepten. Felet kan härröras till e-förskrivning eftersom detta fel troligtvis inte 

kan inträffa vid användning av handskrivna pappersrecept. 

 

Etikett saknas på förpackningen innebär att farmacevten skrivit ut etiketten men på grund av 

någon orsak till exempel stress eller något störningsmoment glömt att klistra på den, 0,5 % av 

fallen, se tabell 2. Felet har inte med e-förskrivning att göra 
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Övriga fall är enstaka händelser som till exempel att en patient har fått för många uttag på sitt 

recept eller att receptet är utlämnat tidigare än vad som angivits. Även andra händelser som 

att kunden fått ett läkemedel med annan styrka än vad som föreskrivits efter egen begäran, fått 

med sig ej etiketterade förpackningar som han inte skulle ha inräknas i denna kategori. Inget 

av dessa fel har med e-förskrivning att göra utan kan förekomma även med handskrivna 

recept.  
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4.2 Felexpeditioner dosapotek 

 

Sammanlagt har 278 rapporterade felexpeditioner från dosapotek granskats. Av dessa har 14 

fall konstaterats ha varit felaktiga från förskrivaren och 264 fall berott på misstag som 

inträffat på apoteken med korrekt beställning  

 

4.2a Felaktig beställning från förskrivare 
 
Felexpeditioner gjorda på apoteket när beställningsunderlaget inte varit korrekt från 

förskrivaren redovisas i tabell 3. I endast 14 av 278 eller 5,0 % av de granskade 

felexpeditionerna med e-dos har förskrivningen varit felaktig från läkaren, se tabell 3. 

 

Tabell 3  Felaktig beställning från förskrivaren på dosapotek. 

Typ av fel Antal fall % fall 
Felaktig dosering 6  42,9 
Ej observerat interaktionsrisk 3  21,4 
Visste ej att patienten redan hade läkemedel 2  14,3 
Angivit felaktigt utsättningsdatum 1  7,1 
Felaktigt upptrappningsschema av dosen 1  7,1 
Lagt upp ny patient men valt fel kund 1  7,1 
Total 14 100 
 

 

Procentsatserna som redovisas gäller det totala antalet felexpeditioner som förorsakats av 

förskrivaren. 

 

Felaktig dosering är vanligaste felet, 42,9 %, se tabell 3. Det förekommer även att läkaren, 

och sedan farmacevten, inte observerar interaktionsrisk mellan läkemedel, 21,4 % av fallen, 

se tabell 3. I samtliga av dessa fall har Fosamax, som inte skall tas tillsammans med andra 

mediciner ändå hamnat tillsammans med andra läkemedel vid samma dostillfälle. 

Doseringsfelen kan eventuellt härröras till det elektroniska förskrivningssystemet om läkaren 

har möjlighet att välja mellan olika standarddoseringar för läkemedel och väljer fel. I övrigt så 

kan dessa fel förekomma även med handskrivna recept och beror på misstag både från läkare 

och i den farmacevtiska kontrollen. 
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I 14,3 % av fallen, se tabell 3, har läkaren satt in ett läkemedel som patienten redan har haft 

fast med en annan dosering. Det vill säga att läkemedlet har blivit insatt på två rader och 

expedierande farmacevt sedan inte uppmärksammat detta. Felet kan eventuellt härröras till 

elektronisk förskrivning eftersom systemet tillåter denna möjlighet att göra fel.  

 

Övriga fel är enskilda händelser.  I ett fall skulle läkaren sätta ut ett läkemedel men datumet 

då behandlingen skulle avslutas blev fel. Läkarens kommentar till felet var att e-dos är svårt, 

vilket innebär att felet beror på felaktig hantering av systemet och kan härröras till elektronisk 

förskrivning. 

 

I ett fall blev upptrappningsschemat fel på grund av att läkaren inte visste hur man skriver in 

detta på ett korrekt sätt i e-dos systemet. Detta fel kan härröras till det elektroniska 

förskrivningssystemet då läkaren inte haft kännedom om hur man skriver 

upptrappningsschema i e-dos och hanterat systemet felaktigt. 

 

I ett fall valde läkaren fel kund när en ny patient skulle läggas upp varvid patienten inte fick 

sina doser i tid. Detta fel kan eventuellt härröras till e-dos systemet då liknande fel inte kan 

göras med handskrivna pappersrecept. Dock kan felet göras med ett datoriserat system även 

utan e-möjlighet. 
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4.2b Felexpeditioner med korrekt beställning från förskrivaren  

 

Tabell 4 redovisar felexpeditioner som har skett på apoteket när dosrecepten varit korrekta 

från förskrivaren. Detta motsvarar 264 av 278 granskade fall eller 95,0 % av fallen. 

 

Tabell 4  Felexpeditioner med korrekt beställning från förskrivare på dosapotek 

Typ av fel Antal fall % fall 
Saknad tablett / tabletter i dosen 84  31,8 
Tablett / tabletter för mycket i dosen 45  17,0 
Saknad dos / doser 37  14,0 
Dos / tablett vid fel dostillfälle 32  12,1 
Maskinella fel (ex dålig svets på påsar) 14  5,3 
Doser för mycket 3  1,1 
Total för grupp 215 81,4 
   
Registreringsfel, fel utsättningsdatum  4  1,5 
Registreringsfel, fel styrka  2  0,8 
Registreringsfel ,depottabletter blev vanliga 
tabletter  

1  0,4 
 

Registreringsfel, fel doseringstider  1  0,4 
Registreringsfel, etiketter på stående 
förpackningar saknar anvisning om dos och 
ändamål  

1  0,4 

Total registreringsfel 9 3,4 
   
Felskickad dos / felskickade doser 8  3,0 
Uteblivna doser / läkemedel på grund av 
förlängningsproblematik 

8  3,0 

Utebliven/för sen leverans 5  1,9 
Läkemedel som ej får bytas ut utbytta 4  1,5 
Förväxling av UTC preparat till antalet. 2  0,8 
Läkemedel fallit bort från doslistan ”utan 
orsak” 

2  0,8 

   
Övriga enstaka fel 11  4,2 
Total övriga  40 15,2 
   
Total samtliga 264 100 
  

 

Procentsatserna som redovisas är beräknade på det totala antalet fall som inträffat med korrekt 

beställning från förskrivaren på dosapotek. 
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De vanligaste felen som redovisas från dosapotek det vill säga att tabletter/doser saknas, finns 

för många eller har hamnat vid fel dostillfälle samt maskinella fel (t ex svetsen på påsarna 

håller inte och tabletterna ramlar ut), utgör hela 81,4 % av de granskade felexpeditionerna, se 

tabell 4. Dessa fel beror på misstag i kontroll av doserna innan de skickats iväg från apoteket 

och har inte med elektronisk förskrivning att göra. 

 

Registreringsfel förekommer också på dosapotek. Vanligast är att utsättningsdatumet blir fel 

vid registreringen, 1,5 % av fallen, se tabell 1. Totalt sett utgörs registreringsfelen av 3,4 % av 

felexpeditionerna, se tabell 1. Möjligen kan dessa fel anknytas till e-receptsystemet på samma 

sätt som registreringsfelen på öppen / slutenvårdsapotek men beror troligen mer på 

dosreceptsystemet än den elektroniska överföringen.  

 

Uteblivna doser/läkemedel på grund av förlängningsproblematik utgör 3,0 % av fallen, se 

tabell 4. Detta problem kan inträffa om ett dosrecept inte förlängts i tid. Då kan det hända att 

de mediciner, vilkas recept inte har förlängts, faller bort från doslistan och patienten blir utan 

trots att han egentligen skall ha dessa läkemedel. Felet kan möjligen härröras till elektronisk 

förskrivning eftersom liknande händelser inte inträffar med pappersrecept. Det har dock mer 

att göra med dosreceptsystemet och missar i förlängning av recept än den elektroniska 

förskrivningen som sådan. 

 

Felskickad dos/felskickade doser, 3,0 % av fallen beror på brister i kontroll vid sändning av 

doser, se tabell 4. Till exempel kan en back med doser ha fått fel fraktsedel och skickats till en 

annan avdelning. Dessa fel har inte med e-dos systemet att göra eftersom de inträffar efter att 

recepten är mottagna och läkemedlen är registrerade. 

 

Uteblivna och försenade leveranser, 1,9 % av fallen, se tabell 4, har i de aktuella fallen till stor 

del berott på strul med postgången men även av fel som är gjorda på apoteket. Dessa fel har 

troligen inte med e-dos systemet att göra.  

 

Att läkemedel som ej fick bytas ut ändå blivit utbytta, berodde i de aktuella fallen på ett 

generellt varunummerbyte i systemet. Datorstöd för vilka läkemedel som fick bytas ut och 

inte saknades.1,5 % av fallen, se tabell 4. Detta fel härrör troligen inte till elektronisk 

förskrivning utan beror mer på dosreceptsystemet som sådant. Inget fel har skett i samband 

med förskrivning eller överföring av receptet. 
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Förväxling av 2 UTC preparat till antalet innebär att antal tabletter av två läkemedel som inte 

funnits som standard blivit förväxlade vid inmatning i dosmaskinen, 0,8 % av fallen, se tabell 

4. Dessa fel har inte med e-förskrivning att göra utan beror på misstag vid kontroll av doserna. 

 

Att läkemedel fallit bort utan orsak innebär att läkemedel försvunnit från doslistorna utan att 

vare sig ha varit utgångna eller utsatta. Dessa 2 fall, 0,8 % av fallen, se tabell 4, berodde båda 

på systemfel och kan möjligen härröras till det elektroniska förskrivningssystemet beroende 

på var i kedjan från förskrivaren till dosapoteket som läkemedlen har fallit bort. Det kan även 

bero på dosreceptsystemet som sådant. 

 

Övriga fel är enstaka händelser. Ett fall av plockfel gällde en licensvara som inte gick att 

scanna i plockkontrollen. Några fall gäller missuppfattningar t.ex. att patienten endast fått 

tillägg och inte sina ordinarie dospåsar eller dubbelbeställning av doser samt fall där en kund 

ej kommit med i samband med adressändring. Dessa fall har troligen inte med elektronisk 

förskrivning av dosrecept att göra utan beror mer på misstag i kommunikation och kontroll. 

 

5. Diskussion 
 
Det finns många saker som kan gå fel under vägen från förskrivare till det att patienten får sitt 

läkemedel utlämnat på apoteket. De två olika områden som granskats, dosapotek och 

öppen/slutenvårdsapotek, är sinsemellan ganska olika och därmed är felexpeditionerna som 

inträffat inom dessa områden olika både till typ av fel och till frekvens av fel. Registreringsfel 

och plockfel som dominerar felexpeditionerna på öppen/slutenvårdsapoteken upptar endast en 

marginell del av felen på dosapoteken, där fel som beror på misstag i kontroll vid produktion 

av doser förekommer mest frekvent 

 

Det är inte säkert att rapporteringen av felexpeditionerna är heltäckande. Fel kan även göras i 

fråga om inrapportering av felexpeditioner i Riskdatabasen för Apoteket AB. Det är möjligt 

att kanske inte alla felexpeditioner med elektroniska underlag fått parametern elektronisk 

beställning korrekt ifylld. I vissa fall har flera av parametrarna varit ifyllda t.ex. elektronisk 

beställning och fax, vilket gör det svårt att veta om det blivit fel av det faxade underlaget eller 

vid den elektroniska beställningen. Flera av de inrapporterade felexpeditionerna har även varit 

tvetydiga i vad orsaken till felet har varit. Till exempel kan bristande dialog med kund vara 
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angiven som trolig huvudorsak till felet i fall där det av den skrivna texten om hur händelsen 

har inträffat tydligt framgått att det rört sig om ett registreringsfel.  

 

Det elektroniska förskrivningssystemet har till stor del utvecklats för att minska risken för 

feltolkning av recept. Ändå har feltolkning angetts som skäl till 5,5 % av felexpeditionerna på 

öppen/slutenvårdssidan, så uppenbarligen kan även e-recept och rekvisitioner tolkas eller 

läsas fel av farmacevten. Detta framgår av texten som beskriver händelsen i vissa av fallen. 

I många av dessa fall har dock troligen orsaken till felet varit någon annan än att farmacevten 

läst fel på receptet som till exempel plockfel där en vara är beställd som ett visst antal 

förpackningar expedierats i ett annat antal. 

 

I vilket fall som helst kan man konstatera att felexpeditioner förekommer även när 

beställningen överförs elektroniskt från förskrivare till apotek och att många av felen som 

inträffar inte har att göra med om beställningen är elektronisk eller ej. Dock förekommer fel 

som kan härröras till det elektroniska systemet. 

 

En feltyp som kan härröras till e-förskrivning är fall där förskrivaren väljer fel preparat i listan 

över läkemedel. När läkaren ska välja läkemedel för behandling så skrivs början på 

läkemedelsnamnet in, och en lista med aktuella läkemedel kommer upp. Denna lista 

innehåller emellertid även andra läkemedel i bokstavsordning som har helt skilda 

indikationer. Det kan inträffa att läkaren ”slinter” med markören och väljer ett annat 

läkemedel med ett snarlikt namn men som kan vara helt olikt det som avses. Exempelvis 

valdes Oxascand som är ett lugnande medel istället för Oxycontin som är ett starkt 

smärtstillande medel. Har läkemedlen ett snarlikt namn så är det inte säkert att läkaren 

upptäcker detta när han kontrollerar receptet innan sändning. Om doseringen är rimlig och 

läkaren dessutom inte angivit någon tydlig indikation så är det i stort sett omöjligt för 

apotekspersonalen att upptäcka denna typ av fel. I fallet Oxascand-Oxycontin upptäcktes felet 

genom att den smärtstillande effekten för patienten uteblev. Felet är inte vanligt men det har 

förekommit, se tabell 1. 

 

Detta slags fel är särskilt svårt att upptäcka i det skyddsnät som apoteket utgör mellan 

förskrivare och patient. Om förskrivaren vore tvungen att ange tydlig indikation för vad 

läkemedlet skall användas till så borde emellertid risken för att apotekspersonalen inte skall 

upptäcka felet om det skulle inträffa minskas. 
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En annan typ av fel som möjligen kan härröras till elektronisk förskrivning är fall där läkaren 

har angivit fel patient. Felet har inträffat på grund av att läkaren har haft kvar en tidigare 

patients namn i datorn och skrivit ut mediciner till honom istället för den aktuella kunden som 

egentligen skulle ha läkemedlen.  Detta medför att den tidigare patienten har haft möjlighet att 

hämta ut läkemedel som han inte skulle ha och patienten som egentligen skulle ha läkemedlen 

har blivit utan. Felet kan få allvarliga konsekvenser om patienten som läkaren har valt fel inte 

är medveten om sin medicinering och får en läkemedelsbehandling som han ej behöver med 

oönskade effekter och bieffekter som följd. Även patienten som skulle ha läkemedlet drabbas 

eftersom han möjligen inte får sin läkemedelsbehandling i tid. Felet upptäcks när patienten 

som receptet egentligen ställts på kommer för att hämta sin medicin. Om han av någon 

anledning emellertid inte skulle göra detta så är felet mycket svårt att upptäcka för 

apotekspersonalen då receptet som inkommit till den andra patienten är fullständigt korrekt 

med avseende på dosering och indikation. Den enda felaktigheten är att receptet är till en 

annan kund. Detta fel kan inte inträffa med ett handskrivet recept, det kan dock inträffa vid ett 

datoriserat system oavsett om förskrivningen sedan skickas elektroniskt eller ej. 

 

Alla förskrivare vet heller inte hur man hanterar det elektroniska systemet. Detta avspeglar sig 

i feltypen där läkaren har skrivit text i fel ruta på det elektroniska receptet. Texten har i de 

granskade fallen varit av olika typer t.ex. att läkemedlet ej får bytas ut eller tilläggstext om 

dosering etc. Att ett recept inte är korrekt ifyllt gör att det blir svårt för farmacevten att 

upptäcka viktig information som är nödvändig för en korrekt expedition av ett läkemedel. Ett 

sätt att undvika felexpedionerna är att betona för förskrivarna hur recepten skall fyllas i för att 

undvika att text missas av farmacevten samt att från farmacevthåll noga läsa allt som står på 

recepten 

 

Det vanligaste felet med elektronisk förskrivning som inträffar på apotek när beställningen är 

korrekt från förskrivaren är registreringsfel, se tabell 2. Flera av dessa kan troligen härröras 

till det elektroniska systemet. Även vid traditionell recepthantering är registreringsfel den 

vanligaste typen av fel.8  Dock med skillnaden att här måste all text på receptet skrivas in 

samt att alla varor är valbara vid registreringen. Om läkaren vid elektronisk förskrivning har 

valt en medicin i M.O.M som utgått så kommer inte någonting annat än varunumret upp vid 

mottagandet av receptet. Läkarens förskrivningssystem ger inte möjligheten att föreskriva ett 

utgånget läkemedel och dessa fel förekommer mestadels på itererade recept eller i fall där 
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kunden har dröjt med att hämta ut sina läkemedel. När farmacevten sedan ska gå in och ändra 

till annat likvärdigt läkemedel så tillkommer ett extra moment i hanteringen där det kan bli 

fel. Vanligast är att fel styrka väljs på preparatet. När läkemedlen ändras från det som läkaren 

föreskrivit så faller även doseringen bort och måste skrivas in på nytt varvid det kan bli fel 

även här. Dessa fel skulle kunna motverkas om bara läkemedel av samma slag och styrka vore 

möjliga välja även vid utgånget läkemedel samt att doseringstexten inte behöver fyllas i på 

nytt. 

 

Om förpackningsstorleken av någon anledning måste ändras, till exempel på grund av att rätt 

förpackningsstorlek inte finns i lager så faller doseringstexten bort och måste skrivas in av 

farmacevten varvid en möjlighet att göra fel tillkommer. Även vid detta moment kan fel 

styrka väljas. Vid byte av förpackningsstorlek och vid utgångna varor så kan samtliga styrkor 

och läkemedelsformer väljas och flera valmöjligheter ger också fler möjligheter att göra fel. 

Även här borde systemet kunna förbättras enligt kommentar ovan. 

  

Doseringen kan även bli fel när läkaren har angett förkortningar på receptet som farmacevten 

sedan måste gå in och förtydliga innan etikettering (ex vb skall skrivas vid behov, ggr skall 

skrivas gånger etc.). Vid ändringen har det hänt att delar av doseringstexten fallit bort, 

doseringen har blivit felaktig, eller har blivit svårtolkad för patienten som i ett av fallen där 

bokstaven I hamnat före siffran 3 så att ”I tre veckor” har tolkats som 13 veckor.  

I e- förskrivningssystemet finns det inlagt s.k. standarddoseringar och indikationer för olika 

vanliga läkemedel. Dessa är inte nödvändigtvis korrekt utskrivna. Om farmacevten måste 

ändra på doseringstexten så tillkommer ett extra moment där det kan bli fel. Detta skulle 

kunna undvikas om läkaren från början skrev in doseringstexten på ett korrekt sätt så att 

apotekspersonalen ej behöver ändra på denna vid registrering av receptet. 

 

Att en kund fått fel e-recept blankett utlämnad kan också troligen härröras till systemet med 

elektronisk förskrivning. Dessa fel har inträffat vid utskrift av recepten på apoteket. Felet kan 

bli allvarligt om kunden som får receptet inte uppmärksammar att det är ställt till en annan 

person och apotekspersonalen som lämnar ut läkemedlen inte heller uppmärksammar detta. 

Konsekvensen för patienten blir att han får läkemedel som skulle ha varit till annan patient för 

annan behandling. I ett av de granskade fallen ledde en sådan här händelse till en Lex Maria 

anmälan..  
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Övriga felexpeditioner inom öppen / slutenvårdsapotek har troligen inte med det elektroniska 

förskrivningssystemet att göra i nämnvärd grad och orsaker till dessa fel har angivits under 

resultatdelen.  

 

Beträffande dosapotek så kan ett mycket litet antal fel konstateras som direkt kan härröras till 

elektronisk beställning. Som framgår i resultatdelen, beror huvuddelen av de inträffade 

felexpeditionerna på felaktigheter som uppkommit i maskinerna som producerar doserna och 

som senare inte upptäckts i kontrollen innan sändning av doserna. De fel som inträffat i 

datasystemet som till exempel att läkemedel fallit bort från doslistor utan egentlig orsak eller 

på grund av att dosrecepten blivit för gamla och inte förlängts har mer att göra med 

dosreceptsystemet än med den elektroniska förskrivningen. Registreringsfelen kan möjligen 

anknytas till elektronisk förskrivning på samma sätt som registreringsfelen inom öppen och 

slutenvårdsapotek. De förekommer dock i en mycket liten del av felexpeditionerna på 

dossidan jämfört med öppen/slutenvårdssidan. De enda felexpeditioner som kan sägas ha en 

trolig koppling till den elektroniska överföringen är möjligen felval av kund, samt några fall 

där förskrivaren inte i detalj känt till hur man hanterat systemet och till exempel skrivit in 

upptrappningsschemat felaktigt. Det är svårt att dra någon generell slutsats om felen när så få 

av de granskade fallen berott på andra orsaker än maskinella fel som inte upptäckts i 

kontrollen av doserna. 
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 6. Slutsats 
 

Detta arbete visar på att felexpeditioner av många olika typer har inträffat mer eller mindre 

frekvent under den granskade tidsperioden när beställningen varit elektronisk, se resultat. 

Även om granskningen av dessa ärenden visar på att vissa felexpeditioner mer eller mindre 

kan anknytas till elektronisk förskrivning så har systemet säkerligen medfört att många 

felexpeditioner inte har inträffat. Studier har visat att elektronisk förskrivning minskar antalet 

fall av felmedicinering9 Det är även möjligt att förbättra systemet så att många av de 

felaktigheter som trots allt inträffar minskar i antal eller försvinner, se diskussion. De 

felexpeditioner som granskats visar även på att många av fallen kan inträffa oavsett om 

förskrivningen är elektronisk eller ej eftersom de sker efter det att beställningen är mottagen 

och registrerad eller har andra orsaker. Lösningen på dessa problem står att finna någon 

annanstans än i ökad andel av elektroniskt överförda recept. 
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