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Sammanfattning

Att ange användningsområde på recept är ett viktigt verktyg för farmaceuten för att 

undvika fel och misstolkningar av receptet. Det är även ett led i att få patienten delaktig i 

sin behandling samt att lättare avgöra vad läkemedlen används mot.

Enligt Läkemedelsverkets receptföreskrifter skall indikation och/eller 

användningsområde alltid anges på alla recept. 

  

Syftet med denna studie var att undersöka hur ofta indikation anges på en viss grupp ur 

betablockerare, ATC-kod C07 (C07AA03, C07AA05, C07AA07, C07AB07, C07AG01, 

C07AG02, C07FB02 och extemporeförskrivningar), under oktober månad 2007.

Data för arbetet hämtades ur Apotekets transaktionsdatabas och omarbetades enligt en 

förbestämd modell. Totalt förskrevs 59946 recept under tidsperioden. Exkluderade från 

rapporten var receptposter där kön och ålder saknades, då dessa var relevanta i fortsatt 

arbete och diskussion. Kvar i studien var 59787 receptposter. 

Studien visar att användningsområde anges på 64 % av alla recept inom den specifika 

gruppen ur ATC-kod C07. Andelen recept med användningsområde var något högre för 

kvinnor (66 %) medan det för män var något lägre (63 %). Indikation angavs oftare på 

recept förskrivna till äldre personer. Detta gällde både kvinnor och män. För 

åldersgruppen 00-06 angavs indikation i 28 % av fallen medan det för åldersgruppen 85+ 

angavs i 71 % av fallen.

Indikation angavs också i högre grad hos läkemedelsgrupper som förskrevs mer sällan.

En annan tendens var att recept där beredningen hade en högre styrka också hade en 

högre andel med angiven indikation.  

Nyckelord: indikation, ändamål, betablockerare, läkemedelsanvädning, förskrivning, 

recept



3

Innehållsförteckning

Sammanfattning .................................................................................................................. 1

Introduktion ........................................................................................................................ 4

Läkemedelsanvändning .................................................................................................. 4

Indikation ........................................................................................................................ 5

Betablockerare ................................................................................................................ 5

Syfte .................................................................................................................................... 7

Metod .................................................................................................................................. 8

Inklusions- och exklusionskriterier................................................................................. 8

Databearbetning .............................................................................................................. 9

Användningsområde ..................................................................................................... 10

Resultat ............................................................................................................................. 11

Diskussion......................................................................................................................... 15

Slutsats .............................................................................................................................. 17

Tackord ............................................................................................................................. 18

Referenser ......................................................................................................................... 18



4

Introduktion

Läkemedelsanvändning

En felaktig läkemedelsanvändning orsakar samhället kostnader på mellan 15 och 20 

miljarder kronor varje år.1 För att få en adekvat läkemedelsbehandling krävs en absolut 

följsamhet till ordination samt ett effektivt samspel mellan patient och sjukvård.1 En bra 

läkemedelsanvändning bidrar till att göra människor friska, att höja livskvalitén samt ger 

en kostnadseffektiv vård.2 3 Å andra sidan ger en dålig läkemedelsanvändning en ökad 

risk för ohälsa på individnivå hos patienten som inte får korrekt behandling. Förutom 

detta innebär också bristande följsamhet en ökad kostnad för samhället i form av 

kassaktion, en ökad statlig subvention av läkemedel samt en ökad mängd inläggningar på 

sjukhus.1 4

Patienters oföljsamhet till ordination anses vara den största orsaken till felaktig 

läkemedelsanvändning.1 Oföljsamhet förekommer vid alla sjukdomstillstånd och 

diagnoser och man kan förvänta sig en dålig följsamhet hos 30-50 % av alla patienter 

som har ordinerats förebyggande mediciner.1 Hypertoni har använts som en modell vid 

undersökningar till följsamhet. Uppskattningen av följsamhet vid hypertoni är 

väldokumenterad: 50 % av patienterna avbryter sin medicinering och av de resterande 50 

% som fortsätter ta sin medicin tycks 33 % inte ha en fullt tillräcklig medicinanvändning 

för att uppnå målet vid blodtryckskontroll.1    

Anledningen till patienters dåliga följsamhet till ordination är framförallt brist i 

kommunikation mellan professionen och patient samt ett dåligt kunnande om den egna 

sjukdomen och varför medicinen ordinerats.1 En patient med god kunskap om sin 

sjukdom, om tillgängliga behandlingsformer och som kan ställa rätt frågor i samtalet

med sin läkare, har bättre förutsättningar att få rätt behandling och följa en 

behandlingsordination.2

Man har visat att patienter kommer ihåg mycket lite av vad som sagts vid ett läkarbesök. 

En undersökning visar att patienter endast kommer ihåg hälften av det som sagts, en 
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annan undersökning visar på ännu sämre siffror: uppemot 2/3 glömmer vad doktorn sa 

vid mötet.1

Indikation

Med indikation i medicinska sammanhang menas det symtom eller den sjukdom som ett 

specifikt läkemedel används mot.5

Bestämmelserna om receptskrivning och de regler och lagar som avses vid förskrivning 

av läkemedel finns huvudsakligen i Läkemedelsverkets recepföreskrifter.6 Enligt dessa 

föreskrifter ska, på varje recept, anges dosering, användning och 

indikation/användningsområde.7

Att ange indikation eller ändamål på recept har flera gynnsamma fördelar för flera parter i 

sjukvårdskedjan.8 För farmaceuten innebär det en underlättning i arbetet då det blir lättare 

för denne att tolka receptet, att upptäcka fel och missförstånd samt för att kunna ge en 

korrekt och säker expediering.6 8 För patienten innebär en tydlig indikation i 

doseringsanvisningen en underlättning i följsamheten till behandlingen men också en 

ökad känsla av delaktighet i sin läkemedelsanvändning.8 För patienter med flera 

läkemedel är indikationen och användningssättet ännu mer viktig då dessa får lättare att 

avgöra vad respektive läkemedel används mot. Detta är ett effektivt och understödjande 

hjälpmedel som förhindrar förväxlingar av läkemedlen.6 För läkare innebär en tydlig 

indikation en underlättning vid fortsatt behandling och uppföljning av sina patienter8. 

Betablockerare

Betablockerare är en stor grupp läkemedel som används mot kärlkramp, högt blodtryck, 

arytmi, hjärtsvikt, migrän, hypertyrios och för att dämpa fysiska symtom vid oro och 

ångest. Betablockerarna har sin verkan på kroppens betareceptorer och därigenom på 

substanserna adrenalin och noradrenalin.9
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Adrenalin och noradrenalin är hormoner som frisätts när kroppen utsätts för stress; både 

fysisk och psykisk.10 När halten av dessa hormoner ökar, ökar stimulansen av blodkärlens 

och hjärtats adrenerga betareceptorer. Följden blir en ökad hjärtfrekvens och ett ökat 

blodtryck.9

Betablockerare binder till betareceptorerna och hindrar adrenalinet och noradrenalinet att 

utöva sina negativa effekter.11 Betareceptor-blockerare minskar genom blockad av de 

adrenerga betareceptorerna både hjärtfrekvens och slagvolym.9 Resultatet blir ett sänkt 

blodtryck och ett lugnare och mer effektivt hjärtarbete.10

Det finns två sorters betablockerare; selektiva och oselektiva betablockerare. De selektiva 

betablockerarna påverkar främst hjärtats och blodkärlens beta-1-receptorer. De oselektiva 

betablockerarna har effekt på både beta-1-receptorer och beta-2-receptorer som man kan 

finna även i luftvägarna.10 12 Eftersom selektiva betablockerare anses ha en mer isolerad 

effekt på hjärtat rekommenderas dessa i första hand för att minska negativa sidoeffekter 

och lungpåverkan.6
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Syfte

Att undersöka hur ofta indikation anges på recept där betablockare har förskrivits samt att 

redovisa skillnader avseende kön, ålder och preparat. 
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Metod

Data till detta arbete inhämtades från Apotekets transaktionsdatabas i form av en Excel-

fil. Denna Excel-fil innehöll recept som expedierats under oktober 2007 inom ATC-kod 

C07. Datafilen innehöll information om förskrivningsperioden, kön och ålder på 

patienten samt läkemedlets ATC-kod, benämning, förpackningsstorlek, styrka, styrkans

enhet, antal receptposter samt doseringstext.  

Inklusions- och exklusionskriterier

Recept för betablockerare som förskrivits i Sverige under oktober månad 2007 

innefattades i studien. Recept för betablockerare inom ATC-kod C07AB02 (metoprolol) 

och ATC-kod C07AB03 (atenolol) utgick på grund av otillgänglig data för dessa 

substanser.

I oktober 2007 expedierades totalt 59946 stycken recept inom ATC-kod C07 som ingår i 

studien. Exkluderade från studien var 59 stycken receptposter som saknade födelsedatum 

samt ytterligare 100 receptposter som saknade uppgifter om kön.

Kvar i jämförelsen var 59787 stycken förskrivningar (se tabell 1:1)

ATC-kod
Totalt antal

receptposter

Antal 
receptposter 

borttagna 
där ålder ej 

angivits

Antal 
receptposter 

borttagna 
där kön ej 
angivits

Receptposter
kvar i studien

Extempore 19 0 0 19
C07AA03 2268 0 2 2266
C07AA05 14761 41 35 14685
C07AA07 7565 5 4 7556
C07AB07 24964 7 42 24915
C07AG01 725 2 1 722
C07AG02 5668 4 14 5650

C07FB02 3976 0 2 3974

TOTALT 59946 59 100 59787

Tabell 1:1 Antal borttagna receptposter och receptposter kvar i studien
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Inkluderade i studien är recept som är förskrivna inom ATC-kod C07. De preparat som 

innefattas i studien är:

 C07 – extempore (specialtillverkade läkemedel för individanpassad behandling)

 C07AA03 – pindolol 

 C07AA05 – propranolol 

 C07AA07 – sotalol 

 C07AB07 – bisoprolol 

 C07AG01 – labetalol 

 C07AG02 – karvedilol 

 C07FB02 – metoprolol/felodipin i kombination

I fortsatt text och tabeller är gruppen C07FB02 benämnd som ”metoprolol komb.”.

Databearbetning

Bearbetningen av Excel-filen gjordes i flera steg enligt bestämd modell och 

tillvägagångssätt:

1. Först infogades tre nya fält till höger om födelsetiden (birthym) i dokumentet. 

Första tomma fältet döptes till ”ålder” och här beräknades patientens ålder med 

formeln ((förskrivningsperiod – födelsetid)/100). Genom att subtrahera 

födelsetiden från expeditionstiden och dela med 100 får man fram åldern på 

patienten. Exempel: ((200710 – 194610)/100) = 61 år. Formeln kopierades till alla 

poster i kalkylbladet. 

2. Fältet till höger om ”ålder” döptes till ”ålder2”. Hit kopierades alla ålderstal och 

därefter sorterades hela filen i fallande ordning efter detta fält. 

3. Det sista tomma fältet döptes till ”åldersintervall”. Här infogades rätt åldergrupp 

efter kolumnen ”ålder2”. De åldergrupper som användes var 00-06, 07-14, 15-24, 

25-44, 45-64, 65-74, 75-84 och 85+. 

4. Nästa steg var att kopiera alla data från kolumnen med doseringstext; ”dostext11” 

till en ny kolumn längst till höger i dokumentet; ”dostext12”. Efter detta 
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markerades hela fältet ”dostext12" och med hjälp av funktionen ”sök/ersätt” 

söktes uttryck och indikationer som ska ingå i doseringstext för läkemedlen som 

ingår i studien. Utryck ersattes med ett §-tecken föregått det gamla uttrycket. Till 

exempel ersattes ”blod” mot ” §blod” och ”kramp” mot ” §kramp”. På detta sätt 

kunde alla indikationer identifieras (se nedan).

5. Nästa steg var att överföra alla utryck med ”§” till en ny kolumn. Detta gjordes 

med hjälp av funktionen ”data/text till kolumner”. Den nya kolumnen döptes till 

”indikation”. I denna nya kolumn fanns nu de receptposter som innehöll 

indikation.  

6. Sista steget var att markera hela kalkylarket och göra pivotabeller där posterna 

kön, åldersintervall, ATC-kod, benämning och användningsområde ingick. 

Användningsområde

För att undersöka om indikation (användningsområde) angivits på receptet användes en 

sökfunktion där uttryck och ord som beskriver symtom eller sjukdomar är inkluderade. 

Här söktes i doseringstexten efter ord som läkemedlet är tänkt att användas mot. Exempel 

på sådana uttryck är ”mot högt blodtryck” eller ”för hjärtat”. Så kort ordstam som möjligt 

användes för att få med så många indikationer som möjligt. 

Sökorden som användes var: blod, tryck, hyper, cirk, kärl, puls, hjärt, angin, svikt, 
kramp, flimm, rytm, bröst, tremor, taky, migrän, stress, oro, ångest, darr, skak, sköld, 
tyro, för, mot. 

I studien inkluderas och räknas dessa ord och utryck som receptposter med indikation. 
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Resultat

Totalt expedierades 59787 recept som uppfyllde kriterierna för att inkluderas i studien. 

Av dessa 59787 recept var 31031 (52 %) förskrivna till kvinnor och 28756 (48 %)

förskrivna till män (se tabell 2:1)

ATC-kod Substans Totalt Kvinnor Män
C07 Extempore 19 8 11
C07AA03 Pindolol 2266 1341 925
C07AA05 Propranolol 14685 9819 4866
C07AA07 Sotalol 7556 3560 3996
C07AB07 Bisoprolol 24915 11798 13117
C07AG01 Labetalol 722 459 263
C07AG02 Karvedilol 5650 2197 3453
C07FB02 Metoprolol komb. 3974 1849 2125
TOTALT 59787 31031 28756

Tabell 2:1 Antal receptposter förskrivna under perioden 

Av de totalt 59787 förskrivna recepten fanns användningsområde och indikation angivet 

på 38392 (64 %). Andelen recept med användningsområde var något högre för kvinnor 

där indikation återfanns på 20334 (66 %) av recepten medan det för män var något lägre;

indikation angavs på 18058 (63 %) av recepten förskrivna till män (se tabell 2:2) 

Totalt Kvinnor Män

Ålders-
intervall

Antal 
receptposter

Receptposter 
med 
indikation (%)

Antal 
receptposter

Receptposter 
med 
indikation (%)

Antal 
receptposter

Receptposter 
med 
indikation (%)

00-06 74 38 33 39 41 37
07-14 123 44 47 43 76 45
15-24 405 62 221 64 184 59
25-44 3706 62 2232 65 1474 58
45-64 19708 61 9743 61 9965 60
65-74 16216 64 7807 66 8409 62
75-84 14878 68 7979 69 6899 67

85+ 4677 71 2969 72 1708 69

Totalt 59787 64 31031 66 28756 63
Tabell 2:2 Antal receptposter och receptposter där förekomst av indikation har angivits i % beroende på 
åldersgrupper
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Avsaknad av indikation skiljde sig mellan de olika åldersgrupperna. Generellt angavs

indikation oftare vid förskrivning till äldre personer (se tabell 2:2), detta gäller både 

kvinnor och män. 

Förekomsten av indikation skiljde sig förhållandevis lite mellan män och kvinnor inom 

samma åldersintervall. Störst skillnad ses i åldersspannet 25-44 år där kvinnor hade en 

något högre förekomst (65 %) av uppgiven indikation än hos män (58 %). 

Även inom och mellan de olika substanserna skiljde sig förekomsten av

användningsområde på recepten (se tabell 2:3 och tabell 2:4).

Överlag är förekomsten av indikation högre vid högre beredningsstyrka där flera styrkor 

finns registrerade inom samma preparat. Detta ses bland annat hos Pindolol tabletter (71 

% vid 5mg, 74 % vid 10 mg och 78 % vid 15 mg beredningssyrka) och vidare hos Visken 

tabletter, Inderal depåkapslar, Inderal tabletter, och Labetalol tabletter (se tabell 2:3). 

Totalt Kvinnor Män

ATC-kod Benämning

Antal 
recept-
poster

Antal 
receptpost
er med 
indikation 
(%)

Antal 
recept-
poster

Receptpos
ter med
indikation 
(%)

Antal 
recept-
poster

Antal 
receptposter 
med 
indikation 
(%)

C07 Extempore 19 32 8 13 11 45

C07AA03 Pindolol Merck NM tabl 5mg 487 71 292 70 195 72

Pindolol Merck NM tabl 10mg 417 74 226 78 191 70

Pindolol Merck NM tabl 15mg 281 78 158 80 123 76

Visken tabl 5mg 449 66 289 65 160 69

Visken tabl 10mg 441 72 264 72 177 71

Visken tabl 15mg 191 79 112 82 79 73

C07AA05 Inderal retard depåkapsel 80mg 1885 65 1281 66 604 64

Inderal retard depåkapsel 160mg 1673 72 1159 73 514 69

Inderal tabl 10mg 2722 59 1917 63 805 51

Inderal tabl 40mg 3881 61 2596 61 1285 60

Propranolol Merck NM tabl 10mg 1740 67 1153 68 587 64

Propranolol Merck NM tabl 40mg 2559 61 1573 63 986 58

Propranolol Merck NM tabl 80mg 211 67 137 68 74 65

Propranolol oral lösn 1mg/mL 13 6 3 100 10 60

Propranololhydroklorid mixt 1 0 - - 1 0

C07AA07 Sotacor tabl 80mg 1584 60 761 56 823 63

Sotacor tabl160mg 84 49 46 48 38 50

Sotalol Merck NM tabl 40mg 1987 62 1049 62 938 63
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Sotalol Merck NM tabl 80mg 3068 64 1364 67 1704 62

Sotalol Merck NM tabl 160mg 508 62 207 62 301 62

Sotalol ratiopharm tabl 80mg 247 62 101 64 146 60

Sotalol ratiopharm tabl 160mg 78 71 32 75 46 67

C07AB07 Bisoprolol tabl 1,25mg 1072 58 493 53 579 61

Bisoprolol tabl 2,5mg 4889 61 2386 62 2503 60

Bisoprolol tabl 5mg 14557 65 7040 66 7517 63

Bisoprolol tabl 7,5mg 134 63 62 66 72 60

Bisoprolol tabl 10mg 4263 64 1817 67 2446 61

C07AG01 Labetalol tabl 100mg 369 63 287 64 82 61

Labetalol tabl 200mg 353 70 172 70 181 71

C07AG02 Karvedilol tabl 3,125mg 75 59 31 55 44 61

Karvedilol tabl 6,25mg 658 61 266 59 392 63

Karvedilol tabl 12,5mg 1457 63 593 65 864 61

Karvedilol tabl 25mg 3460 61 1307 65 2153 60

C07FB02 Logimax depåtabl 5mg/50mg 2905 76 1439 78 1466 74

Logimax depåtabl 10mg/100mg 1069 74 410 76 659 72

TOTALT 59787 64 31031 66 28756 63

Tabell 2:3 Antal receptposter och receptposter där förekomst av indikation har angivits i % beroende på 
vilket preparat som förskrivits

Högst andel med användningsområde totalt sett hade Visken tabletter 15mg (79 %) och 

Logimax depåtabletter 5mg/50mg (76 %). Lägst andel återfinns hos 

Propranololhydroklorid mixtur (0 %) samt vid extemporeförskrivningar (32 %). 

För beredningsformen tabletter, som är huvudrepresenterad i studien, ligger spridningen 

på hur ofta användningsområde finns representerat på recept mellan 49 - 79 %. 

Störst skillnad mellan kvinnor och män fanns hos extemporeläkemedel (13 % för kvinnor 

och 45 % för män), Propranolol oral lösning 1mg/mL (100 % för kvinnor och 60 % för 

män) och Inderal tabletter 10 mg (63 % för kvinnorna och 51 % för männen).
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För de olika substansgrupperna fanns också en påvisbar skillnad (se tabell 2:4).

ATC-kod Substans
Antal 

receptposter
Antal recepposter
med indikation (%)

C07 Extempore 19 32
C07AA03 Pindolol 2266 72
C07AA05 Propranolol 14685 63
C07AA07 Sotalol 7556 62
C07AB07 Bisoprolol 24915 63
C07AG01 Labetalol 722 67
C07AG02 Karvedilol 5650 62
C07FB02 Metoprolol komb. 3974 75
TOTALT 59787 64

Tabell 2:4 Antal receptposter och antal receptposter med indikation angivet i % beroende på substans och 
ATC-grupp

Extemporeläkemedel står för en liten del av det totala antalet förskrivningar (0,03 ‰) och

är samtidigt underrepresenterad när det gäller angivet användningsområde (32 %) på de 

recepten. Högst angivelse av användningsområde ses hos Metropolol komb. (75 %) och 

Pindolol (72 %). Övriga grupper ligger nära genomsnittet på 64 %.  
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Diskussion

Betablockerarna är en stor och bred grupp läkemedel som används i lika stor utsträckning 

av både kvinnor och män samt förskrivs till människor i alla åldersgrupper. 

I studien inkluderades recept förskrivna med betareceptorblockerare. På grund av 

otillgänglighet av data för substanserna atenolol (C07AB02) och metoprolol som 

singelpreparat (C07AB03) utgick dessa ur studien. Ytterligare borttagna ur studien var 

receptposter där ålder och kön ej fanns angivet. Anledningen till exkluderingen av dessa 

poster var att just ålder och kön var relevanta för fortsatt arbete och för att kunna jämföra 

med övriga receptposter där dessa fanns representerade. Borttagandet av dessa poster var 

relativt få i sammanhanget och har ej påverkat resultatet. Kvar i studien fanns 59787 

recept inom de tillgängliga data som fanns vid förskrivning av ATC-kod C07 i oktober 

2007. 

Kvinnor och män är ungefär lika representerade i studien; betablockerare förskrivs i regel

lika ofta till kvinnor (52 % av alla förskrivningar) som till män (48 % av alla 

förskrivningar). Betablockerarna förskrivs relativt lika mellan könen. Propranolol är dock 

ett undantag. Det förskrivs ungefär dubbelt så mycket Propranolol till kvinnor (9819

recept) som till män (4866 recept). 

Indikation anges vara en mycket viktig del i receptskrivandet. Många hinder, 

misstolkningar och risker för fel kan avhjälpas om patient och farmaceut vet vad 

läkemedlet ska användas mot. Trots detta anges indikation vid förskrivning av 

betablockerare bara i 64 % av fallen. Av 57787 recept saknas indikation på 19394.

Substansen bisoprolol (C07AB07) är den mest förskrivna betablockeraren i studien, både 

för kvinnor och män. Totalt expedierades 24915 recept med bisoprolol och den står för 

42 % av alla recept i studien. Indikation anges här vid 15791 recept (63 %) och ligger 

alltså i linje med medeltalet för hela studien. 
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För det mest förskrivna läkemedlet Bisoprolol tabletter 5mg (7040 recept för kvinnor och 

7517 recept för män) anges förskrivningsorsak på sammanlagt 65 % av recepten; något 

högre för kvinnor (66 %) än hos män (63 %).    

Användningsområde angavs oftare vid förskrivning till äldre personer. Genomgående hos 

alla substanser är att indikationsangivelsen på recepten ökade med stigande ålder. Hos 

pojkar 0-6 år anges indikation på 1/3 av recepten. En positiv trend ses ju högre upp i 

åldersintervallen man kommer. Hos män som är 85 år och äldre anges indikation på mer 

än 2/3 av recepten. 

Samma trend kan ses hos kvinnor, med undantag för åldersspannet 45-64 år (60,8 %) där 

trenden bryts och förekomsten minskar något i jämförelse med föregående åldersintervall 

25-44 år (62,1 %). Hos kvinnor 85 år och äldre anges indikation på 72 % av alla recept 

som förskrivs. Det är hos dessa kvinnor som förekomsten av indikation på 

förskrivningarna är högst.

En möjlig förklaring till att läkare anger användningsområde mer frekvent till äldre 

personer kan vara att äldre personer i större utsträckning använder fler läkemedel och att 

då risken för förväxling blir större.13 Detta ses även i tabell 2:2 vilket visar på att äldre 

personer förskrivs oftare än yngre personer. Förskrivarna känner till dessa problem och 

tenderar då att vara noggrannare i sin receptskrivning. En annan möjlig förklaring är att 

yngre personer i mer utsträckning äter betablockerarmediciner under kortare och 

tillfälliga perioder och att då förskrivarna anser att indikation inte är nödvändigt i samma 

utsträckning till korttidspatienter som hos långtidspatienter.

Mellan de olika substansgrupperna är skillnaden i hur ofta indikation anges tämligen 

påvisbar. Högs angivelsefrekvens återfanns hos de preparat som förskrivs något mer 

sällan. Dessa substanser är Labetalol (67 %), Pindolol (72 %) och Metorpolol 

kombinationspreparat (75 %). Dessa ligger alla över genomsnittet för hur ofta 

användingsområde anges (64 %). En möjlig förklaring kan vara att dessa läkemedel har 

ett större biverkningsfönster och har en mer icke-selektiv karaktär14, detta förklarar också 
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i sin tur varför dessa läkemedel i regel förskrivs mindre än andra betablockerare. Övriga 

substansgrupper förskrivs betydligt oftare och ligger samtidigt lägre i 

användningsangivelse. Det är dessa läkemedelsgrupper som drar ner genomsnittet. 

Specialtillverkade läkemedel (extempore), som står för en liten del av alla förskrivningar, 

är underrepresenterad när det gäller att ange användningsområde på recepten. Indikation 

anges på 1/3 av alla extemporeförskrivningar. En intressant reflektion är att trots att dessa 

läkemedel är specialtillverkade och framtagna för att ge möjligheter till individanpassad 

behandling anges användningsområde betydligt mer sällan än hos andra grupper. 

Förskrivning av extemporeläkemedel skall göras på ett särskild licenshäfte och det är i 

ännu högre grad viktigare att indikation anges på extemporerekvisioner eftersom dessa 

uppgifter ligger till grund för nödvändiga bedömningar av farmaceut avseende hållbarhet 

och användning. En möjlig förklaring till att indikationen uteblir hos 

extemporeförskrivningar när det gäller betablockerare är att utav de 19 förskrivningarna 

som gjorts är 17 recept förskrivna till barn 0-6 år och 2 recept till barn 7-14 år. I dessa fall 

är föräldrarna ansvariga och väl insatta i sina barns läkemedelsterapi och förskrivarna 

anser då att indikationsangivelsen på recepten inte är lika viktig i samma utsträckning. 

Slutsats

Enligt läkemedelsverkets receptföreskrifter ska indikation anges på alla recept. Av 59787 

recept på betablockerare som förskrivits i Sverige under oktober månad 2007 anges 

användningsområde på 64 %. 19394 recept saknar indikation. Detta medför försvårat 

arbete för farmaceuten som inte kan göra en tillfredställande tolkning av receptet för att 

upptäcka fel och undvika missförstånd. Detta leder i sin tur till hälsovårdsrisker för 

patienten och en ökad kostnad av felaktig läkemedelsterapi för samhället. 
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