
2007:022 HV

E X A M E N S A R B E T E

Följsamhet till perorala
diabetesläkemedel hos patienter med

typ 2-diabetes i åldersgruppen
40-49 år, 2005-2006

 Anna Jonsson Gunnare,  Inga-Maria Stoor

Luleå tekniska universitet

Hälsovetenskapliga utbildningar
 Receptarieprogrammet 

Institutionen för Hälsovetenskap
Avdelningen för Medicinsk vetenskap

2007:022 HV - ISSN: 1404-5516 - ISRN: LTU-HV-EX--07/022--SE



Följsamhet till perorala diabetesläkemedel hos patienter 
med typ 2-diabetes i åldersgruppen 40-49 år, 2005-2006 

 

 

Adherence to oral antihyperglycemic agents in patients 
with type 2-diabetes in the group of age 40-49, 2005-2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökord: följsamhet, compliance, adherence, perorala diabetesläkemedel, typ 2-diabetes, 
indikation. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Inga-Maria Stoor 

Anna Jonsson Gunnare 

Receptarieprogrammet 2007 

Handledare: J Lars G Nilsson 



Sammanfattning 
 

God följsamhet till en ordinerad läkemedelsbehandling är en förutsättning för både en effektiv 

behandling och en ökad livskvalitet för användaren. Bättre samsyn mellan förskrivare och 

patient ska leda till en ökad följsamhet. I studier brukar följsamheten uppskattas till omkring 

50 % vid långtidsbehandlingar. I Sverige har idag ca 300 000 personer diabetes, en kronisk 

sjukdom som kräver daglig behandling, 90 % av dessa har diabetes typ 2.  

 

Studiens syfte har varit att undersöka följsamheten hos en grupp patienter, ålder 40-49 år, med 

diabetes typ 2 som behandlas med perorala diabetesläkemedel. Även samband mellan 

följsamhet, indikation och kön har undersökts.  

 

Patientdata kommer från Socialstyrelsens läkemedelsregister och omfattade från början 977 

avidentifierade personer vars uttag under ett år, från och med december 2005 till och med 

november 2006, granskades. Uttagen gällde läkemedel med ATC-kod: A10BA02, A10BB, 

A10BD, A10BF, A10BG och A10BX. Efter ett urval baserat på antal uttag, dosering och 

antal förskrivna tabletter per dygn (PDD), återstod 540 personer. För dessa beräknades 

uttagsföljsamheten från apotek (MPR =medication possession ratio) med hjälp av uppgifterna 

om antal uttagna tabletter, datum för första och sista uttag och den förskrivna dygnsdosen 

(PDD). I studien tolkas patienter som följsamma om de har ett MPR på minst 80 % på 

samtliga läkemedelsuttag.  

 

Resultatet av studien visar på en relativt hög uttagsföljsamhet eftersom 84 % av 

patientgrupperna var följsamma. Inga signifikanta skillnader kunde påvisas där 

indikationsangivelse i dosering verkade ha betydelse för följsamheten, även om resultatet 

bland de ej följsamma kvinnorna avvek från männens resultat. Följsamheten fördelat mellan 

kvinnor och män visade på en något bättre följsamhet bland kvinnorna. 87 % av kvinnorna 

var följsamma och 83 % av männen var följsamma, men skillnaden var inte statistiskt 

signifikant.  
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Inledning 
 

Bakgrund 

Alla människor kommer någon gång att behöva använda läkemedel, antingen vid enstaka 

tillfällen eller som kontinuerlig behandling vid kroniska sjukdomar. 

Diabetes är just en sådan kronisk sjukdom, som kräver daglig medicinering. Gemensamt för 

alla som lider av diabetes är att den drabbade har för höga halter socker (glukos) i blodet. I 

Sverige är det cirka 300 000 personer som har diabetes idag och 90 % av dessa har den form 

av diabetes som kallas typ 2 diabetes (tidigare benämnd som åldersdiabetes).1 Ytterliggare en 

diabetesdiagnos är typ 1-diabetes vilken kännetecknas av insulinberoende, hormonet insulin 

måste redan från början tillföras dessa patienter för att möjliggöra cellernas glukosupptag. 

För att kroppen ska kunna tillgodogöra sig glukos i cellerna behövs hormonet insulin, vilket 

bildas i bukspottkörteln, främst efter måltid. Typ 2-diabetes kännetecknas av att kroppens 

celler blir mindre känsliga för insulin, sockret i blodet tas ej upp av cellerna i samma 

utsträckning som tidigare och man får förhöjt blodsocker. 

Orsaken till typ 2-diabetes är inte helt utredd men ärftlighet och levnadsvanor är faktorer som 

kan påverka risken för att drabbas. Patienter som lider av typ 2-diabetes blir i regel sämre med 

åren2, blodsockernivåerna höjs, vilket beror på cellernas minskade insulinkänslighet samt 

bukspottkörtelns försämrade insulinproduktion. Konsekvenser av diabetes är bl.a. 

åderförfettning vilket ger komplikationer i både stora och små blodkärl, varav förekomst i de 

större kärlen betecknas vara allvarligare.1 För att minska risken för följdsjukdomar bör 

personer med typ 2-diabetes ändra sina livsvanor. Det är viktigt att införa någon form av 

fysiskt aktivitet, ändra matvanor samt sluta röka. När inte längre dessa åtgärder hjälper måste 

behandling med läkemedel införas.3 Detta sker med hjälp av tabletter som har till uppgift att 

öka cellernas insulinkänslighet och/eller öka bukspottkörtelns produktion av insulin. Det finns 

även läkemedel som i tarmen minskar frisättningen av kolhydrater (sockrets förstadium). 

Många patienter med typ 2 diabetes måste tillslut även tillföra insulin för att uppnå 

blodsockerkontroll.  
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Fastställande av diagnos 

Ett vanligt symtom på typ 2-diabetes är att man blir trött, både mentalt och kroppsligt. Ofta 

märker man av en ökad törst, man dricker och kissar mer än vanligt. Denna törst beror på att 

det finns socker i urinen, vilket drar med sig vätska ifrån kroppen så mängden urin ökar, 

därmed ökar även törsten. För att diagnosen typ 2-diabetes ska kunna fastställas tas 

blodprover där plasmaglukosvärdet (P-glukosvärdet) avläses. Det finns tre sätt att mäta 

blodsockervärdet:  

1. Blodprov tas efter 8 timmars fastande. Detta upprepas ytterliggare en gång men på 

annan dag. Är faste-P-glukosvärdet över eller lika med 7 mmol/l vid båda tillfällena 

ges diagnosen diabetes.   

2. Blodprov som ej tagits på fastande mage och har ett P-glukosvärde över 11 mmol/l 

tillsammans med uttalade diabetessymtom leder till diagnosen diabetes.  

3. Ett glukostoleranstest går ut på att man först fastar i 8 timmar och sedan dricker en 

sockerlösning. Blodprov tas omedelbart före och två timmar efter drycken. Skulle P-

glukosvärdet efter två timmar överstiga 11mmol/l ställs diagnosen diabetes. Om 

fastevärdet är under 7 mmol/l och provet efter två timmar visar ett värde mellan 7,8 

och 11,0 mmol/l har man nedsatt glukosintolerans vilket är förstadiumet till diabetes. 

Om socker upptäcks vid urinprovsanalys får man även lämna blodprov för något av ovan 

nämnda tester. Blodprover visar inte vilken typ av diabetes patienten har men är personen 

över 40 år, är bukfet och har diabetes typ-2 i släkten är sannolikheten för att även denna 

patient lider av typ 2-diabetes stor.  
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Behandling av typ 2-diabetes 

Målet med behandlingen vid typ 2-diabetes är att minska symtomen och reducera riskerna för 

komplikationer. Detta görs genom att blodsockervärdet hålls på så optimal nivå som möjligt 

samtidigt som man minskar åderförkalkningshastigheten. De första åtgärder som vidtas när 

diagnos typ 2-diabetes har fastställts är att fysisk aktivitet samt goda matvanor införs. Motion 

är det effektivaste sättet att öka insulinkänsligheten, sockret tas snabbare upp av cellerna efter 

måltid. Rörelse är även bra för blodtrycket och blodfetterna. Bra mathållning innebär att man 

följer svenska näringsrekommendationer, måltiderna är ganska små och regelbundna istället 

för stora och få. Detta leder till relativt jämn blodsockernivå och chanserna för att vikten ska 

reduceras eller bibehållas ökar. Glykemiskt index (GI) är ett mått på hur snabbt 

blodsockervärdet stiger när viss föda intas. Diabetiker bör vara särskilt noga med att äta mat 

med lågt GI-värde, eftersom det resulterar i jämnare blodsockernivåer. Bönor, ärtor, linser, 

surdegsbröd och bröd bakat på hela korn är exempel på livsmedel med lågt GI-värde. Pasta 

och ris som är inte klibbar ger en långsammare höjning av blodsockret än potatis och ris som 

klibbar. Fiberrik mat gör att blodglukosvärdet stiger långsammare efter måltiderna. Fibrer 

finns i bland annat frukt och grönsaker. Fett i större mängder bör undvikas och diabetikern 

bör i största möjliga mån byta ut mättat fett till enkel- och fleromättat fett. Kött och 

mejeriprodukter byts ut mot fet fisk, raps- och olivolja. Att sluta röka är en annan 

grundläggande åtgärd vid diabetes. När inte längre ovannämnda åtgärder räcker till för att 

kontrollera blodets sockernivåer införs behandling med perorala diabetesmedel. De flesta typ 

2-diabetiker kommer så småningom även vara beroende av insulin. 

De flesta patienter med typ 2-diabetes har ett för högt blodtryck samt rubbningar i blodets 

fettsammansättning. Förändring av kost- och motionsvanor är även här grundläggande 

åtgärder, när inte dessa längre hjälper finns läkemedel som sänker blodtryck respektive 

blodfett nivån att tillgå. 
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Perorala diabetesmedel  

Biguanidderivat – Metformin (A10BA02) 

Minskar glukogensyntesen och glykogenolysen i levern vilket ger reducerat utsläpp av glukos 

i blodet. Metformin minskar även glukosabsorptionen i tarmen. Metformin är 

förstahandsmedel för typ 2-diabetiker med övervikt. Vanliga biverkningar är illamående, 

kräkningar, diarré, buksmärtor aptitlöshet och metallsmak i munnen. 

Sulfonuerider (A10BB) 

Stimulerar bukspottkörteln till ökad insulinproduktion. Kräver att viss produktivitet redan 

förekommer i körteln. Illamående och kräkningar hör till vanliga biverkningar. Hypoglykemi 

som biverkan kan vara allvarlig särskilt hos äldre är en biverkan. 

Kombinationspreparat (A10BD) 

Preparat som kombinerar två antidiabetika med komplementär verkningsmekanism för att 

förbättra den glykemiska kontrollen. Verkar genom att reducera insulinresistensen samt 

genom att minska glukosproduktionen i levern. Vanliga biverkningar är flatulens (gasbesvär), 

illamående, kräkningar och gastrit (magkatarr). Även hypoglykemi kan förekomma som 

biverkan. 

Alfa-glukosidashämmare (A10BF) 

Hämmar enzymet glukosidas, vilket finns i tarmen och har som uppgift att spjälka di-, oligo-, 

och polysackarider. Glukosupptaget i tarmen, som sker i form av monosackarider minskar, 

vilket i sin tur leder till reducerad höjning av blodsockernivån. Vanliga biverkningar är 

flatulens (gasbesvär), diarré och buksmärtor. Flatulensbesvären minskar ofta i takt med 

behandlingens gång. Gastrointestinala biverkningar kan dock öka om inte strikt diabeteskost 

följs, detta pga. ökad kolhydratjäsning i tarmen.  

Tiazolidindioner (A10BG) 

Är kärnreceptoragonister och förbättrar därmed glukostolerans och insulinkänslighet. 

Används som tilläggsbehandling när annan behandling inte ger tillräcklig verkan. 

Biverkningar är viktuppgång och ödem. 
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Övriga perorala diabetesmedel (A10BX) 

Stimulerar insulinfrisättningen genom att stänga beta-cellens kaliumkanaler. Liknande 

verkningsmekanism som hos Sulfonueriderna. Kan liksom andra insulinfrisättare orsaka 

hypoglykemi. Buksmärtor och illamående är sällsynta biverkningar. 

 

 

Compliance, Adherence, Concordance 

De två engelska begreppen compliance och adherence översätts ofta på svenska till 

följsamhet.4 Vid all läkemedels användning är god följsamhet ett måste för att uppsatta mål 

med behandlingen skall uppnås. Följsamhet anger i vilken grad en persons beteende 

överensstämmer med ordinationen från t.ex. läkare. Uttagsföljsamheten hos en enskild individ 

anges ofta som den andel procent som patienten använder sina läkemedel enligt ordination. 

När minst 80 % av ordinationen sammanfaller med utköpt mängd anses personen ha en 

acceptabel uttagsföljsamhet.5 Minskad följsamhet leder till ökad risk för komplicering av 

sjukdom samt minskat patienttillfredsställande. Andelen patienter som har acceptabel 

följsamhet till en viss behandling anges också i procent. Denna andel varierar kraftigt för 

olika läkemedel. En svensk studie, vilken bland annat undersökt skillnader i följsamhet inom 

olika läkemedelsgrupper, visar att antihistaminer, protonpumpshämmare och NSAID preparat 

har en låg följsamhet (30-40 %), medan motsvarande värde för exempelvis p-piller är hög.6

 

Begreppet följsamhet har ifrågasatts, då det kan ge intryck av att patienten ska lyda det 

läkaren sagt och det ger heller inte plats för patientens egna erfarenheter kring terapin. 

Concordance eller samsyn är begrepp som står för ett samspel mellan läkare och patient, vad 

gäller sjukdomsbild och behandling.4 Parterna ska tillsammans diskutera och komma överens 

om vad som passar den enskilde patienten bäst. Detta ska medföra förbättrad följsamhet. 
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Tidigare studier  

Tidigare studier visar på att utbildning hos patienter med diabetes typ 2 påverkar patienternas 

insikt, förtroende och glykemiska kontroll vilket i sin tur påverkar graden av följsamhet.7 

Den enda svenska studien som finns över uttagsföljsamhet visar att för perorala diabetesmedel 

ligger följsamheten på 59 %.6 ABLA (Arbetsgruppen för Bättre Läkemedels Användning) har 

tagit fram tre mål för läkare, sjuksköterskor och farmaceuter, vilka tillsammans ska resultera i 

samsyn och förbättrad följsamhet. Ett utav dessa mål berör patientens erfarenhet av, kunskap 

kring och inställning till sin sjukdom och behandling. Där står även att man ska försäkra sig 

om att patienten vet hur och varför ordinerade läkemedel ska användas. 

 

 

Syfte 
 

Syftet med studien är att kartlägga uttagsföljsamheten till användningen av perorala 

diabetesläkemedel hos patienter inom en viss åldersgrupp, 40-49 år. Även eventuella samband 

mellan följsamhet, indikation och kön skall undersökas. 
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Metod 
 

Uppgifterna som ligger till grund för studien kommer från Socialstyrelsens 

läkemedelsregister. I läkemedelsregistret lagras patientdata avsett att användas för bl.a. 

epidemiologiska undersökningar, forskning och framställning av statistik inom hälso- och 

sjukvården.8     

 

Patientdata för denna studie fanns i en Excel® datafil och omfattade från början 977 

avidentifierade personer i åldersgruppen 40-49 år vars uttag under ett år, från och med 

december 2005 till och med november 2006, granskades. Uttagen gällde perorala 

diabetesläkemedel, ATC-kod: A10BA02, A10BB, A10BD, A10BF, A10BG och A10BX. 

Materialet i filen innehöll uppgifter om patientnummer, löpnummer, kön, ålder, 

läkemedelsnamn, förpackningsstorlek, antal förpackningar, FDDD, varu-id nummer, ATC-

kod, folkbokföringsort, expeditionsdatum och dosering. Löpnummer, FDDD och 

folkbokföringsort ansågs inte relevanta för den fortsatta studien.  

 

Ett urval gjordes bland patienterna baserat på antal uttag, dosering och huruvida antalet 

förskrivna tabletter per dygn (PDD) var detsamma för flera uttag av samma läkemedel. 

Urvalet såg ut som följer: 

• Patienter med endast ett uttag av ett preparat exkluderades, oavsett om fler uttag var 

gjorda för andra preparat av samma patient. Detta för att följsamhet inte kan beräknas 

på ett enda uttag. 

• Patienter utan specificerad dosering eller med otydlig dosering exkluderades då en 

förskriven dygnsdos (PDD) behövs för att beräkna följsamhet. 

• Patienter som hade en varierande förskriven dygnsdos (PDD) för en sorts läkemedel 

exkluderades då relevant följsamhet inte kan beräknas med olika dygnsdos. 
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För återstående patienter har följsamhet (MPR = medication possession ratio) räknats ut 

utifrån uppgifterna om antal uttagna tabletter, datum för första och sista uttag och den 

förskrivna dygnsdosen (PDD).  

 

))
PDD

GETSISTA UTTA(GETSISTA UTTA- UTTAGETPDD(FÖRSTA

100 x TABLETTER ANTAL  MPR
+

=  

 

Acceptabel följsamhet varierar med vilken sjukdom och behandling som studeras, men 

vanligt i studier är att den sätts till 80 % eller 90 % av ordinerad dosering.9 I denna studie 

tolkas en patient som följsam om den har ett värde på 80 % eller mer på samtliga uttag. Har 

patienten gjort uttag av flera olika läkemedel och har ett värde under 80 % på någon av dem 

räknas patienten som ej följsam, oavsett värdena på uttagen av övriga läkemedel. 

 

Med hjälp av Microsoft Excel 2003 ® har diagram tagits fram som visar på:  

 

• Följsamheten i hela gruppen på 540 personer. 

• Följsamheten fördelat mellan kvinnor och män. 

• Följsamheten beroende på indikation i hela gruppen. 

• Följsamheten beroende på indikation bland män. 

• Följsamheten beroende på indikation bland kvinnor. 
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Resultat 
 

Studien omfattar efter urvalet 540 personer fördelat på 185 kvinnor (34 %) och 355 män (66 

%).  

 

Följsamhet i hela gruppen 

Av de 540 personer som ingår i gruppen var 84 % följsamma (454 personer) och 16 % var ej 

följsamma (86 personer), oberoende av kön eller förekomst av indikation i doseringen. 
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Figur 1. Fördelning mellan följsamma och ej följsamma i hela gruppen angivet i procent. 
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Följsamhet mellan kvinnor och män 

Uttagsföljsamheten för kvinnor och män visar att kvinnorna har en tendens till högre 

följsamhet. Av 185 kvinnor var 87 % (161 personer) följsamma och 13 % (24 personer) var ej 

följsamma. Av 355 män var 83 % (293 personer) följsamma och 17 % (62 personer) var ej 

följsamma. Skillnaden var inte statistiskt signifikant (Chi-2 test) 
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Figur 2. Fördelning av följsamheten mellan kvinnor och män angivet i procent. 
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Följsamhet och indikation i hela gruppen 

Fördelningen av följsamhet och indikation för hela gruppen beskrivs i figuren nedan. Av de 

totalt 454 personerna som var följsamma hade 59 % (268 personer) indikation angivet i 

doseringen och 41 % (186 personer) hade inte någon indikation angiven. När det gäller de 86 

personerna som inte var följsamma hade 63 % (54 personer) indikation angivet i doseringen 

och 37 % (32 personer) hade inte indikation angiven. Av resultatet för hela gruppen kan 

slutsatsen dras att förekomsten av indikation i doseringen inte verkar påverka huruvida 

patienterna är följsamma eller inte. Skillnaden var inte statistiskt signifikant (Chi-2 test) 
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Figur 3. Fördelning av följsamhet och indikation i hela gruppen angivet i procent. 
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Följsamhet och indikation för män 

För män ser fördelningen av följsamhet och indikation till stor del lika ut som för den totala 

gruppen. Figuren visar att av de 293 männen som var följsamma hade 59 % (173 personer) 

indikation i doseringen och 41 % (120 personer) hade inte någon indikation i doseringen. Av 

de 62 männen som inte var följsamma hade 71 % (44 personer) indikation i doseringen och 29 

% (18 personer) hade inte indikation i doseringen. Skillnaden var inte statistiskt signifikant 

(Chi-2 test). Liksom för hela gruppen kan resultatet tolkas som att indikation angivet i 

doseringen inte påverkar följsamheten för män i denna åldersgrupp. 
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Figur 4. Fördelning av följsamhet och indikation för män angivet i procent.  
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Följsamhet och indikation för kvinnor 

Hur kvinnors följsamhet påverkas av indikation visas i följande figur. Av de 161 följsamma 

kvinnorna hade 59 % (95 personer) indikation i doseringen och 41 % (66 personer) hade inte 

någon indikation. 24 kvinnor var inte följsamma och av dessa hade 42 % (10 personer) 

indikation i doseringen och 58 % (14 personer) hade inte någon indikation i doseringen. . 

Skillnaden var inte statistiskt signifikant (Chi-2 test).   
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Figur 5. Fördelning av följsamhet och indikation för kvinnor angivet i procent. 
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Diskussion 
 

Resultaten antyder att följsamheten bland personer med perorala diabetesmedel inom 

åldersgruppen 40-49 år är relativt god (84 %), faktum är dock att det är 16 % som inte är 

följsamma. Våra resultat baseras på utdrag ur läkemedelsregistret i vilket det ej framgår hur 

mötet mellan förskrivare och patient gått till. Har förskrivaren arbetat efter de tre målen 

(bilaga1) som ABLA föreslagit? Där nämns bland annat att förskrivaren ska ”försäkra sig om 

att patienten vet varför och hur ordinerade läkemedel ska användas”, vårt enda bevis på att 

detta förekommit är att indikation står på receptet. Även farmaceuten som förmedlar 

läkemedel till kunden har inom detta område ett ansvar, denne är skyldig att försäkra sig om 

att kunden vet hur och varför ett läkemedel skall användas. Om dialog i ämnet framkommit på 

apoteket går inte heller att utläsa från vårt undersökningsmaterial. 

 

 

Skillnad mellan könen 

Huruvida könet har betydelse för patienternas följsamhet framgår av fig.2. En tendens till 

högre följsamhet ses hos kvinnor i jämförelse mot männen men skillnaden var inte 

signifikant. Den procentuella fördelningen för män som är följsamma med indikation, och de 

som är följsamma utan indikation, är exakt densamma som för motsvarande grupp kvinnor, se 

fig. 4 och 5. Samma figurer visar på en stor skillnad mellan mäns och kvinnors fördelning 

inom respektive icke följsamma grupp. 58 % av de ej följsamma kvinnorna har inte heller 

indikation, medan 29 % av de ej följsamma männen inte har indikation. Detta kan antyda att 

indikation i receptet har betydelse för de ej följsamma kvinnorna, men inte för männen.  
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Urval 

Andelen patienter som ingår i studien efter urvalet uppgår till 65 %, därmed har 45 % sållats 

bort från undersökningen. Urvalet vi valde att göra kan givetvis diskuteras. De personer som 

vi räknat på har minst två uttag av läkemedel ur samma ATC-kod och har dessutom haft 

samma PDD (dagliga dos läkemedel) under ett år. Personer som valts bort är bl.a. dem med 

varierande dygnsdos och enstaka uttag av läkemedel med olika ATC koder. Förutsättningarna 

för god följsamhet är redan från början bättre i den grupp vi studerat än den vi valde bort, de 

tar samma antal tabletter under dygnet samt håller sig i större utsträckning till samma typ av 

läkemedel.     

 

 

Övriga iakttagelser 

Av 540 personer är det endast 60 % som har indikation på mer än hälften av recepten (bilaga 

2), detta trots att det tydligt framgår i Svensk lagstiftning10 att indikation på förskrivet recept 

är obligatoriskt.  

Metformin, ATC-kod: A10BA02, anses vara förstahandsmedel för behandling av typ 2-

diabetiker med övervikt. Undersökningen visar att den största läkemedelsgruppen för de 540 

personerna mellan 40 och 49 år är Metformin, (bilaga 3). Detta kan ses som en bekräftelse på 

att övervikt ligger till grund för typ 2-diabetes i denna åldersgrupp. 
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Slutsatser 
 

God följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling är av stor vikt, både för att uppfylla syftet 

med behandlingen och för att patienten ska uppnå så bra livskvalitet som möjligt. 

Följsamheten till behandling med perorala diabetesläkemedel i åldersgruppen 40-49 år ligger 

på 84 %. Det kan ses som en relativt hög följsamhet då det i studier brukar uppskattas att 

följsamhet vid långtidsbehandling med läkemedel är omkring 50 %.11 Kvinnor tenderade att 

ha lite högre följsamhet (kvinnor 87 % och män 83 %). Att indikationsangivelse i doseringen 

skulle ha betydelse för hur följsamheten ser ut går dock inte att säga.  
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Bilaga 1 

Gemensamma mål för läkare, sjuksköterskor och 
farmaceuter 

 
Tre gemensamma mål för läkare, sjuksköterskor och 
farmaceuter 
Man bör hos läkare, sjuksköterskor och farmaceuter skapa en ökad medvetenhet om de stora bristerna i 
följsamhet och ett större engagemang för att förbättra situationen. 
 
Tre mål, gemensamma för professionerna, har därför föreslagits i ABLA 1. Om man når dessa mål, ska 
de förhoppningsvis leda till samsyn och förbättrad följsamhet. Målen är: 
 
1. Se patienten som partner - låt patienten ta aktiv del i behandlingen! 
 
Det är alltid patienten som dag efter dag bestämmer om han/hon ska ta den medicin som ordinerats. 
Därför har läkaren och andra inom sjukvården inget annat val än att ta hänsyn till patientens åsikt. För 
att nå dit måste patienten få ta en aktiv del i de beslut som fattas kring den ordinerade terapin och 
känna delaktighet i dessa beslut. 
 
2. Vid ordination och uppföljning av läkemedelsbehandling ska man ta reda på patientens 
erfarenhet av, kunskap om och inställning till sin sjukdom och dess behandling. Man ska 
också försäkra sig om att patienten vet varför och hur ordinerade läkemedel ska användas. 
 
3. Professionerna som partners - utveckla förståelse för varandras funktioner, samverka och 
nyttja varandras kompetens kring läkemedel för att stärka patienternas aktiva del i 
behandlingen. 
 

 

www.abla.se 
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Bilaga 2 

Fördelning av indikationsangivelse i dosering 
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Figur bilaga 2. Fördelning mellan indikation och ej indikation angiven i doseringarna för 

hela gruppen.   
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Bilaga 3 

Fördelning av förskrivna ATC-koder 
 

 

69

12

2 1
7 9

0

20

40

60

80

100

A10BA02 A10BB A10BD03 A10BF01 A10BG A10BX

%

A10BA02
A10BB
A10BD03
A10BF01
A10BG
A10BX

 
 

Figur bilaga 3. Fördelning mellan de olika förskrivna ATC-koderna angivet i procent. 
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