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Sammanfattning 
 
Att läkemedel ger lindring och bot men ibland även problem relaterade till 
dem är känt. Tidigare gjorda studier inom området har belyst problemet 
men det har oftast skett utifrån ett kostnadsperspektiv. I Sverige har under 
senare tid projekt startats med fokus satt på underlättande av arbetet med 
att förebygga, identifiera och åtgärda läkemedelsrelaterade problem. 
BLIR-projektet behandlade detta arbete. Syftet med det här 
examensarbetet har varit att genom sammanställning av insamlat material 
kartlägga förekomsten av problem relaterade till läkemedel. 
Kartläggningen skulle också visa om användandet av rådgivningsmodeller 
underlättade identifieringen av problemen. Syftet var även att mäta hur de 
kunder som fått problem av sitt läkemedel uppfattat den rådgivning de fått 
och om den ledde till en lösning av problemet. De uppgifter som 
analyserades togs ur datasystemet ”Apotekets IT-stöd för LRP”. 
Insamlingen av uppgifter skedde under november-december månad 2004 
vid apotek belägna inom distrikt Mitt och distrikt Fyrklövern. För denna 
rapport var aktualiserade läkemedels-grupper de inom ATC-kod M01A 
och N02A. Analysen av det insamlade materialet gav en identifieringsgrad 
av läkemedelsrelaterade problem för M01A med ett medelvärde på 9,3 % 
för försöksapoteken som ingick i studien i båda distrikten. För ATC-kod 
N02A insamlades enbart data i det ena distriktet och visade en 
identifieringsgrad på 8,8 % i medelvärde för ingående apotek. Vid 
analysen av uppgifter som gällde kundernas uppfattning om rådgivningen 
konstaterades att de kunder som deltagit i uppföljningen till stor del varit           
” Mycket nöjda” eller ”Ganska nöjda” med rådgivningen de fått av 
apotekspersonalen.  
 
 
Sökord: läkemedelsrelaterade problem, drug-related, drug-related problems, 
farmacevtisk omsorg 
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Inledning 
 
 
När människan drabbas av sjukdom eller skada är en medicinsk behandling vanligast. 
Läkemedel är avsedda att bidra till minskat lidande och sjuklighet, men om ett 
läkemedelsrelaterat problem, fortsättningsvis benämnt som LRP uppstår, kan den positiva 
effekten försämras eller utebli. Detta leder till onödigt lidande för individen och onödiga 
kostnader både på individ- och samhällsnivå. 
 

År 1575 öppnades Sveriges första apotek för allmänheten och ända fram till 1940-talet 
ansågs ett läkemedelsrecept vara ett hemligt dokument som inte patienten skulle ha tillgång 
till. Farmacevten fick inte svara på kundens frågor om vad och varför läkaren ordinerat ett 
visst läkemedel.[1] I mer moderna tider då begreppet samsyn, concordance, införts har 
patientens insyn i sin läkemedelsanvändning blivit tydligare.[2] I farmacevtens yrkesroll finns 
nu också möjligheten att både svara på och ställa frågor om läkemedelsanvändningen i 
dialogen med kunden. Denna möjlighet har medfört att det blivit lättare att förebygga, 
identifiera och åtgärda LRP och det är det som också betecknas som ”den farmacevtiska 
omsorgens själ och hjärta”.[3] 

Farmacevtisk omsorg har definierats såsom varande ett ansvarsfullt tillhandahållande av 
läkemedelsterapi med syfte att uppnå resultat som förbättrar kundens livskvalitet.[4,5] Den 
omsorgen möter också kundens behov av förebyggande, identifiering och åtgärder av dennes 
LRP i läkemedelsterapin.[6] 

 

En annan god förutsättning att förebygga LRP ges vid upprättande av läkemedelsprofiler, en 
förteckning av kundens läkemedel, som ger en bra helhetsbild av kundens totala läkemedels-
användning. Dessa läkemedelsgenomgångar med kunden/patienten är ett verk av ett 
samarbete mellan farmacevter och vården och ger en förbättrad läkemedelsanvändning till 
gagn för kunden.[7]  

 

Under senare tid har ett antal studier gjorts angående sjukhusinläggningar beroende på LRP. 
En genomgång av engelskspråkig litteratur visade att uppskattningsvis 5 % av alla 
inläggningar var läkemedelsrelaterade och det beräknades att cirka 50 % av dessa kunde ha 
undvikits.[8] Ett pilotprojekt rörande kompetenssamverkan mellan vård och farmacevt har i 
början av 2000-talet utförts vid Akutcentrum på Helsingborgs sjukhus. Projektet pågick i fyra 
månader och det konstaterades att mer än var fjärde per tusen patienter på akuten hade minst 
ett LRP. Antalet personer med LRP var 280 stycken och för cirka 60 av dessa var LRP ”helt 
säkert eller med största sannolikhet” orsak till besöket.[9] 

Både en finländsk[10] och en norsk studie[11] undersökte graden av dödsfall relaterade till 
läkemedel. Den finländska studien visade på en förekomst av läkemedelsrelaterade dödsfall 
på 5 % medan resultatet i den norska studien blev 18,2 %. Den stor skillnaden i resultat antogs 
bero på metodskillnader.[10] 

 
LRP är även förknippade med stora kostnader. Johnson och Bootman[12] uppskattade 1995 att 
kostnaderna för läkemedelsrelaterad sjuklighet och dödlighet (morbidity and mortality) i USA 
årligen uppgick till i genomsnitt 76,6 miljarder amerikanska dollar. Av denna summa uppgick 
kostnaderna för läkemedelsrelaterade sjukhusinläggningar till cirka 47,7 miljarder dollar och 
för behandling som tog lång tid i anspråk uppgick kostnaderna till 14,4 miljarder dollar. 
Johnson och Bootman uppskattade också att läkemedelsrelaterad sjuklighet som resulterade i 
besök vid akutmottagningar uppgick till 18,9 % av alla akutbesök. 
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År 2000 gjordes en ny uppskattning på samma tema i USA. Denna studie utfördes av Ernst 
och Grizzle[13] och nu uppskattades kostnaderna att uppgå till 177,4 miljarder dollar. Även de 
kom fram till att sjukhusvård och läkarbesök på grund av LRP bidrog till största delen av 
kostnaden. 
Läkemedelsrelaterad sjukdom har uppskattats att i USA utgöra den tredje vanligaste 
sjukdomsorsaken och biverkningar av läkemedel den fjärde vanligast dödsorsaken.[14] 

 
 
BLIR-projektet 
 
Bakgrund 
 
I Sverige har satsningen på temaår visat att uppemot 30 % av apotekets kunder hade LRP. 
Temaårens syfte var att genom årslånga kampanjer fokusera på en speciell kundgrupp och 
dess läkemedelsanvändning, och det var de stora folksjukdomarna som fick stå i fokus.[15] 

En svensk rikstudie i farmacevtisk omsorg, LRP-projektet[3] utfördes under första kvartalet 
1996. Projektet var troligen det första i världen där LRP dokumenterades för apotekskunder 
inom hela riket. LRP-projektets syfte var att dokumentera mängd och art av LRP, åtgärder, 
tidsåtgång och att se på samband mellan olika apoteks-, personal- och kundvariabler. 
Resultatet visade att det förekom LRP hos 2,5 % av kunderna och att 8 av 10 LRP rörde 
receptkunder. Med hjälp av resultatet uppskattades antalet LRP hos Sveriges apotekskunder 
att uppgå till 2,3 miljoner på årsbasis. Projektet slog fast behovet av kompetens för att 
identifiera och lösa LRP. 
 
April 2002 gjordes en ny studie angående LRP.[16] I denna studie ingick vuxna kunder som ur 
apotekets egenvårdssortiment inhandlade läkemedel mot dyspepsi. De kunder som deltog i 
denna två veckors studie fick råd enligt rådgivningsmodell av farmacevten och åtgärd vid 
eventuella LRP föreslogs. Kunder som blivit föreslagna en åtgärd följdes senare upp med 
telefonsamtal från farmacevten. Den slutsats som drogs var att en rådgivningsmodell 
upprättad för att identifiera och åtgärda funna LRP hade en positiv effekt på resultatet och att 
den blev väl mottagen av kunden.  
Studien ”LRP-identifiering med Rådgivningsmodell” utfördes under våren 2004. Studien 
hade fokus på hjärt/kärl-patienter och en LRP-grad på 11-17 % beroende på läkemedelstyp 
upptäcktes. Apotekspersonalen upplevde rådgivningsmodellen som ett värdefullt verktyg i sitt 
yrkesutövande och 2/3 ämnade en fortsatt användning.[14]

 
Projektet 
 
BLIR-projektet, en utvidgad studie, med data insamlat under slutet av 2004 på apotek inom 
distrikt Mitt (Sörmland, Värmland, Örebro län) och distrikt Fyrklövern (Västmanland, 
Uppsala län, Dalarna, Gävleborg). Projektets mål var att förebygga, identifiera, åtgärda och 
följa upp LRP hos receptkunder som ordinerats ATC-kodade läkemedel. ATC-koder är ett 
klassificeringssystem av läkemedel som finns beskrivet i FASS. De ATC- koder som gäller 
för studien är J01, M01A, N02A, N06A, R03 och S01. [ 17 ] 

 
Detta arbete avhandlar sammanställning och analys av resultaten för insamlat material 
gällande ATC-kod M01A, icke-steroida antiinflammatoriska medel, NSAID samt N02A, 
opioider. 
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Resultat från apoteken i distrikt Mitt avseende frekvens och typ av LRP samt fördelning efter 
ålder och kön har bearbetats i ett examensarbete, 10 p under 2004 vid Uppsala Universitet. 
Apotekens kunder som hämtat sina NSAID-läkemedel genom personligt ombud har 
intervjuats och resultaten sammanställts i ett annat examensarbete, 20 p vid Uppsala 
Universitet. 
 
Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är att som en del av projektet ”BLIR-Bättre LRP-Identifiering 
med Rådgivningsmodell” sammanställa den information som ett antal utvalda apotek har 
dokumenterat i Apoteket AB:s nationella LRP-databas, Apotekets IT-stöd för LRP. 
Kartläggningen av LRP ska även visa om användningen av rådgivningsmodeller ökar 
möjligheten att identifiera LRP i jämförelse med kontrollapotek med ordinarie 
kundexpedition. Ett ytterligare syfte är att genom telefonuppföljning av kunderna med LRP 
undersöka kundernas uppfattning om apotekens rådgivning och om problemen lösts. 
 

Metod 
 
De apotek som ingår i studien är belägna inom distrikt Fyrklövern och distrikt Mitt. Se tabell 1.  
Undersökningen i distrikt Mitt pågick från 1 november – 1 december, 2004 och i distrikt 
Fyrklövern under perioden 15 november – 15 december, 2004. 
Tabell 1 
Distrikt Fyrklövern       Distrikt Mitt     
              
Östhammar Apoteket Kronan  Torshälla Apoteket Svanen 
Västerås Apoteket Misteln  Grums Apoteket Orren 
Västerås Apoteket Humlan  Vålberg Apoteket Myran 
Svärdsjö Apoteket Kråkan  Torsby Apoteket Kronan 
Norberg Apoteket Kronan  Nyköping Apoteket Ekensberg 
Kungsör Apoteket Kronan  Karlstad Apoteket Berguven 
Falun Apoteket Norslund-Origo Karlstad Apoteket Beckasinen 
Borlänge Apoteket Kupolen  Oxelösund Apoteket Ejdern 
    Lindesberg Apoteket Lejonet 
    Degerfors Apoteket Vågen 
 

 Deltagande apotek i studien fick välja vilken ATC-kod de ville arbeta med, som 
passade dem bäst.  
 Alla på varandra följande kunder under undersökningsperioden med recept på aktuellt 

läkemedel intervjuades. 
 Intervjuerna genomfördes som fördjupad kunddialog med hjälp av rådgivningsmodell. 
 Rådgivningsmodellen/frågemodellen utarbetades av personalen för att passa deras 

apotek. Bilaga 1 och 2 
 Rådgivningsmodellen/frågemodellen förankrades såväl hos vården som hos 

läkemedelskommittéer och expertgrupper. 
 Informationen om LRP och åtgärder dokumenterades tillsammans med uppgifter om 

kundvariabler. 
 Rådgivningen följdes telefonledes upp av apotekspersonal 1 vecka – 1 månad efter 

besöket, förutsatt att kunden var villig att delta. 
 Materialet sammanställs och analyseras av examensarbetande studenter vid olika 

högskolor eller universitet. 
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Inklusionskriterier för studien: 
 Receptkunder som själva på apotek hämtat sina läkemedel med ATC-kod M01A eller 

N02A. Dokumenteras som ”LRP recept”. 
Exklusionskriterier för studien: 

 Receptkunder med annan ATC-kod än den aktuella. 
 ApoDos-kunder, dokumenteras inte. 
 Budkunder, dokumenteras dock som ”Inget LRP” 
 Kunder under 18 års ålder tas inte med i telefonuppföljningen. 

 
Frågeställningar 
 

o Hur vanligt är LRP hos kunder med recept på läkemedel ur ATC-kod M01A och 
N02A? 

o Finns det skillnader mellan distrikt Mitt och distrikt Fyrklövern vad gäller 
identifierade LRP? 

o Vilka LRP och åtgärder är vanligast? 
o På vilket sätt varierar LRP-identifieringen mellan olika kundvaribler? 
o Hur stor var tidsåtgången för att intervjua kunden och eventuellt åtgärda LRP? 
o Hur stor andel av kunderna var villiga att delta i en uppföljning av deras LRP? 
o Hur uppfattade kunderna rådgivningen? 
o Vilka LRP blev lösta? 
o Hur vanligt är det att de receptbelagda läkemedlen blev hämtade genom bud? 

 
Klassificering och definition av LRP och åtgärd 
 
Runt om i världen finns det ett antal varandra liknande klassificeringar och definitioner av 
LRP.[18] Den svenska definitionen som används i BLIR-projektet är ” En omständighet som 
rör en patients användning av läkemedel och som har gjort, eller skulle kunna göra, att 
patienten inte får avsedd nytta av sina läkemedel”. 
Klassificeringen som använts har delats upp i två grupper, klassificering av LRP och 
klassificering av åtgärd. Se tabell 2 
Tabell 2 
  Klassificering av LRP   Klassificering av åtgärd 

1 Osäkerhet om läkemedlets syfte 1 Kundrådgivning 
2 Dubbelmedicinering 2 Information till kund 
3 Interaktion 3 Skriftlig information 
4 Kontraindikation 4 Praktisk information 
5 Utebliven/otillräcklig effekt 5 Kontakt med förskrivare/sjukvård 
6 Biverkning 6 Byte av läkemedel 
7 Underanvändning 7 Hänvisning till förskrivare/sjukvård 
8 Överanvändning 8 Annan åtgärd 
9 Olämplig tid för  9 Ingen åtgärd 
  läkemedelsintag/fel dosintervall    

10 Administreringsproblem    
11 Svåröppnad förpackning    
12 Olämplig förvaring    
13 Annat LRP    
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NSAID - och opioidläkemedel 
Smärta 
 
Smärta kan beskrivas som en subjektiv, obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse som 
uppträder i samband med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller som beskrivs som 
om den orsakas av vävnadsskada. 
När läkemedel ordineras för smärtbehandling utgår man från om smärtan är av akut eller 
kronisk art samt patientens livsprognos. Hur smärtan upplevs, dess olika kvaliteter kallas för 
smärtans modalitet och det finns olika angreppspunkter för smärtmodulering. Dessa kan vara 
en reduktion av nociceptorernas känslighet, blockering av smärtimpulser i sensoriska nerver 
eller blockering av smärtimpulser i centrala nervsystemet. 
De läkemedel som används för modulering av smärta, analgetika, indelas vanligtvis i två 
grupper, perifert och centralt verkande. Gruppindelningen utgår från läkemedlens 
verkansställe och verkningsmekanism.(19) 

 

NSAID (ATC-kod M01A) 
 
NSAID, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, utövar sin effekt genom hämning av 
enzymet cyclooxygenas, förkortat till COX.[19] Cyclooxygenas existerar i två former,COX-1 
och COX-2. COX-1 finns i små mängder i nästan all vävnad och står bakom trombocyternas 
aggregationsförmåga samt bildningen av för magslemhinnan skyddande prostaglandin.  
COX-2 bildas akut i inflammerad vävnad. 
Idag finns ett flertal läkemedelssubstanser med hög selektivitet för COX-2 och med dessa 
sparas COX-1.[20] NSAID är analgetiska, antiinflammatoriska och temperatursänkande, 
antipyretiska, läkemedel och räknas till de perifert verkande. 
 
Verkningsmekanism för smärtlindring, analgesi: 
Prostaglandiner sensibiliserar smärtreceptorer i perifer vävnad och förstärker svaga 
smärtstimuli vilket medför att en inflammerad vävnad har en lägre smärttröskel för tryck och 
beröring än en icke inflammerad. NSAID minskar smärtan från inflammationen genom en 
reduktion av prostaglandinsyntesen via en hämning av COX.[19] 

 

Verkningsmekanism för antiinflammatorisk effekt: 
När vävnaden drabbas av en inflammation omvandlas arakidonsyran till prostaglandiner och 
tromboxaner med hjälp av COX. Prostaglandiner ger ett akut inflammatoriskt svar med 
vidgade kärl, ökad genomströmning av kärlen och aggregation av trombocyter. NSAID 
hämmar prostaglandinsyntesen och det inflammatoriska svaret begränsas.[19] 

 

Verkningsmekanism för temperatursänkning: 
Kroppstemperaturen regleras i hjärnans temperaturcentrum. Vid en infektion stimuleras 
cellmembranens fosfolipider att spjälkas av olika enzymer till prostaglandiner. 
Prostaglandinerna kan påverka kroppen att ställas in på en förhöjd kroppstemperatur. Genom 
hämningen av prostaglandinsyntesen påverkas temperaturcentrat mindre vilket leder till en 
normalisering av temperaturen.[19] 

 

Biverkningar av NSAID: 
Ett flertal av läkemedlen inom NSAID-gruppen hämmar bildningen av tromboxaner och det 
kan ge en ökad blödningstid.  
På grund av detta bör inte NSAID-preparat användas tillsammans med andra medel som ökar 
blödningstiden som exempelvis antikoagulantia och fibrinolytika. 
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En annan biverkning av NSAID som bör tas i beaktning är en ökad risk för dyspeptiskt 
betingad inflammation i mag-tarmkanalen. Selektiva COX-2 hämmare har i studier setts ge en 
halvering av de svåraste mag-tarmkanal biverkningarna.  
För att upprätthålla blodgenomströmningen i njurarna bidrar prostaglandiner genom sin 
kärlutvidgande effekt. Speciellt vid långvarigt bruk av NSAID kan prostaglandinhämningen 
resultera i njursvikt.[19]

 
NSAID-preparat indelas i FASS[17] i ett antal huvud- och undergrupper av verksamma 
substanser. Se tabell 3. 
Tabell 3 
Ättiksyraderivat  Oxicamer Propionsyra- Coxiber Övriga  

och närbesläktade   derivat   icke-steroida  
substanser       antiinflammatoriska/ 

        antireumatiska medel 
     

Indometacin Piroxikam Ibuprofen Celecoxib Nabumeton 
Sulindak Tenoxikam Naproxen Rofecoxib Glukosamin 

Diklofenak Lornoxikam Ketoprofen Parecoxib  
Ketorolak Meloxikam Dexibuprofen Etoricoxib  

Aceklofenak  Ibuprofen komb.   
Diklofenak komb.     
 
Opioider (ATC-kod N02A) 
 
Till de opioida ämnena räknas alla substanser med morfinliknande effekt, och de räknas till 
gruppen centralt verkande analgetika. 
Den verksamma substansen i opioidläkemedel utövar sin effekt genom att binda till 
opioidreceptorer i centrala nervsystemet. När bindningen kommit till stånd sker en 
utströmning av kaliumjoner från nervcellen, den blir mer negativt laddad på insidan, 
hyperpolariserad. Samtidigt hämmas inflödet av kalciumjoner till cellen och detta ger en 
reduktion av transmittorsubstans i synapsen mellan de smärtförmedlande nervcellerna. De två 
mekanismerna med kaliumutflöde och minskat kalciuminflöde gör att vidareförmedlingen av 
smärtimpulser i centrala nervsystemet reduceras.[19] 

 

Biverkningar av opioidanalgetika: 
Några av de vanligaste biverkningarna som användare av opioidanalgetika kan drabbas av är 
problem från mag-tarmkanalen såsom illamående och förstoppning. Dåsighet är en vanligt 
förekommande biverkan och vid höga doser av opioider kan även andningsdepression 
inträffa. Samtidigt intag av andra centralnervöst dämpande medel som alkohol, sömnmedel 
och andra beroendeframkallande medel kan förstärka dåsighet och andningsdepression och 
kan i allvarliga fall ge fatala följder. 
Opioider kan förändra stämningsläget och skapa förvirringstillstånd och hallucinos. Vid 
långvarig behandling med opioider finns också en tolerans och beroendeproblematik.[19,20] 

 

Opioidanalgetika indelas liksom NSAID-preparaten i huvudgrupper och undergrupper i 

FASS.[17] Se tabell 4. 
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Tabell 4 
Naturliga 

opium- Fenyl- Difenyl- Oripavin- Opiater och opioider Övriga 
alkaloider, piperidin- piperidin- derivat i kombination med opioider

opiater derivat derivat (tebaderivat) spasmolytika  
Morfin Ketobemidon Dextropropoxifen Buprenorfin Morfin +  Tramadol

    spasmolytika  
Hydromorfon Petidin Dextropropoxifen    

  kombinationer  Ketobemidon +  
Oxykodon Fentanyl   spasmolytika   

      
Kodein    Hydromorfon +  

kombinationer    spasmolytika  
      
      
      

 

 

Resultat 
 
De uppgifter som ligger till grund för resultatanalysen har under aktuell projekttid samlats in 
på berörda apotek i datasystemet Apotekets IT-stöd för LRP. 
För att ge svar på frågeställningarna i arbetet har det insamlade materialet från de till projektet 
tillhörande apoteken inom distrikt Mitt och distrikt Fyrklövern angående läkemedel med 
ATC-kod M01A och N02A analyserats. 
Ur det totala antalet betjänade kunder med recept på M01A och N02A har en viss exklusion 
skett för att få ett rättvisande resultat av studien. Alla kunder som fått sina läkemedel 
utlämnade via bud samt de kunder där man i datamaterialet inte specificerat kön eller ålder 
har lämnats utanför analysen. För resultatet som behandlar frågor om uppföljningen av kunder 
har de under 18 års ålder inte tagits med på grund av att det inte har skett någon 
telefonuppföljning av dessa. 
Sammanställningen och resultatet av det insamlade materialet visas som diagram och tabeller 
uppdelade efter läkemedelstyp och distrikt. Inom distrikt Mitt analyserades uppgifter inom 
ATC-kod M01A och N02A. För distrikt Fyrklövern fanns bara uppgifter rörande M01A att ta 
i beaktning. 
De apotek som refereras till är endast de som har ingått i studien i de båda distrikten och vilka 
det är framgår i tabell 1. 
 
Distrikt Mitt, ATC-kod M01A, NSAID 
 
Under projektets mätperiod uppgick antalet betjänade kunder med recept på NSAID-preparat 
till 1202 stycken. Efter att exkludering av bud och ospecificerat kön och ålder skett återstod 
antalet 1135 stycken kunder. 
Fördelningen av identifierade LRP inom distriktet varierar mellan 3,9-18,9 % för de olika 
apoteken. Den totala procentsatsen LRP i distrikt Mitt uppgick till 9,8 % under mätperioden. 
Se tabell 5. 
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Tabell 5. Fördelning av LRP hos kunder med recept på NSAID distrikt Mitt 
Apotek inom    LRP recept Ej LRP Totalt % LRP 
distrikt Mitt           

Torshälla    Svanen 10 247 257 3,9 
Grums     Orren 20 131 151 13,5 
Vålberg      Myran 18 78 96 18,9 
Torsby       Kronan 22 170 192 11,5 
Nyköping   Ekensberg 17 145 162 10,5 
Karlstad   Berguven 20 172 192 10,5 
Karlstad   Beckasinen 4 89 93 4,3 
Totalt:   111 st 1024 st 1135 st 9,8 % 
 
Vad beträffar könsfördelningen för kunder med identifierade LRP kunde en större andel ses 
hos kvinnorna. Det var också en större andel kvinnliga kunder med recept på NSAID-preparat 
som totalt hade betjänats på apoteken. Se tabell 6. 
 
Tabell 6 Könsfördelning NSAID distrikt Mitt  

Kön               antal 
 

Kunder med LRP % 
(n=111) 

Kvinna              652 12,1 
Man                  483 6,6 
Totalt:            1135 9,8 

 
Sammanställningen av åldersfördelning hos kunder med LRP samt hos totala antalet 
betjänade kunder med NSAID visade att den största andelen inom båda områden låg hos 
kunder med en ålder mellan 40-79 år. Se tabell 7. 
 
Tabell 7 Åldersfördelning NSAID distrikt Mitt 
Åldersgrupp Kunder med LRP % Kunder totalt antal 

  (n=111)  
1-9 - 2 

10-19 13,0 23 
20-29 2,9 70 
30-39 7,5 93 
40-49 11,3 186 
50-59 8,3 253 
60-69 9,5 252 
70-79 14,3 196 
80- 8,3 60 

Totalt: 9,8 1135 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Det insamlade datamaterialet visade att de vanligast förekommande typerna av LRP var 
utebliven/otillräcklig effekt eller biverkan. Dessa svarade för 63 % av dokumenterade LRP. 
 Se figur 1. 
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Figur 1 Fördelning av LRP-typ NSAID distrikt Mitt 
 
När typen av åtgärd som satts in vid identifierade LRP registrerades i datasystemet kunde 
farmacevten välja mer än ett alternativ. Registreringen visade att de åtgärder som valdes oftast 
var kundrådgivning. Se figur 2. 
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Figur 2 Fördelning av åtgärdstyp NSAID distrikt Mitt 
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Distrikt Mitt, ATC-kod N02A, opioider 
 
Efter en för arbetet sedvanlig exkludering skett fanns ett totalt antal kunder med recept på 
opioider som uppgick till 321 stycken att analysera. 
Materialet visade en procentuell LRP-identifiering med spridning mellan 3,2-14,8 % på 
aktuella apotek. Totala procentsatsen för projektapoteken var 9,3 % identifierade LRP.          
Se tabell 8. 
 
Tabell 8. Fördelning av LRP hos kunder med recept på opioider distrikt Mitt  

Apotek inom    LRP recept Ej LRP Totalt % LRP 
distrikt Mitt           

Degerfors   Vågen 9 97 106 8,5 
Lindesberg     Lejonet 3 90 93 3,2 
Oxelösund     Ejdern 18 104 122 14,8 
Totalt:   30 st 291 st 321 st 9,3% 
 
Fördelningen mellan könen visade att andelen kvinnor och män med LRP stämde väl överens 
med andelen kvinnor och män totalt vad gäller kunder med recept på opioidpreparat inom 
distrikt Mitt under projekttiden. Se tabell 9. 
 
Tabell 9 Könsfördelning opioider distrikt Mitt 

Kön               antal 
 

Kunder med LRP % 
(n=30) 

Kvinna              192 9,4 
Man                  129 9,3 
Totalt:              321 9,3 

 
I åldersfördelningen av kunder framstod att det inom gruppen 30-39 år fanns största andelen 
identifierade LRP. Vid summering av antalet betjänade kunder totalt, både med och utan LRP 
återfanns största andelen i åldersgruppen 50-59år. Se tabell 10. 
 
Tabell 10 Åldersfördelning opioider distrikt Mitt 
Åldersgrupp Kunder med LRP % Kunder totalt antal 

  (n=30)  
1-9 - - 

10-19 - 3 
20-29 7,1 14 
30-39 21,6 37 
40-49 10,2 59 
50-59 7,9 76 
60-69 7,6 66 
70-79 7,5 40 
80- 3,8 26 

Totalt: 9,3 321 
 
 
 
 
 
 
 
 



De olika typer av LRP som oftast drabbade kunder med recept på opioider enligt uppgifterna i 
datamaterialet var utebliven/otillräcklig effekt samt biverkning. De två typerna utgjorde 67 % 
av de LRP som registrerats. Se figur 3. 
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Figur 3 Fördelning av LRP-typ opioider distrikt Mitt 
 
Även för opioidläkemedel kunde flera alternativ av åtgärdstyper väljas vid registreringen. 
Materialet visade att den vanligaste använda åtgärden vid LRP hos kunder med recept på 
opioider var kundrådgivning tätt följd av hänvisning till förskrivare/sjukvård. Se figur 4. 
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Figur 4 Fördelning av åtgärdstyp opioider distrikt Mitt 
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Distrikt Fyrklövern, ATC-kod M01A, NSAID 
 
Liksom tidigare i arbetets resultatdel har angivna exkluderingar gjorts i datamaterialet. Det 
totala antalet kunder med recept på NSAID-preparat inom aktuella projektapotek i distrikt 
Fyrklövern uppgick till 1340 stycken. 
Även i detta distrikt visades på en procentuell spridning av identifierade LRP mellan de olika 
apoteken som ingick i studien. Identifieringsgraden varierade mellan 0,7-16,0 %. 
För distrikt Fyrklövern var andelen identifierade LRP 8,7 % hos det totala antalet opioid-
kunder. Se tabell 11. 
 
Tabell 11 Fördelning av LRP hos kunder med recept på NSAID distrikt Fyrklövern 

Apotek inom    LRP recept Ej LRP Totalt % LRP 
distrikt Fyrklövern           
Kungsör  Kronan 21 114 135 15,6 
Östhammar    Kronan 26 136 162 16,0 
Västerås     Misteln 13 220 233 5,6 
Västerås       Humlan 25 181 206 12,1 
Svärdsjö   Kråkan 1 63 64 1,6 
Norberg  Kronan 5 79 84 6,0 
Falun   Norslund-Origo 1 139 140 0,7 
Borlänge Kupolen 25 291 316 7,9 
Totalt:   117 st 1223 st 1340 st 8,7% 
 
När det gäller könsfördelningen för detta distrikt liksom för distrikt Mitt stod kvinnorna för 
den större andelen både av LRP som det totala betjänade kundantalet men i distrikt 
Fyrklövern var andelen män med identifierade LRP något högre. Se tabell 12 
Tabell 12 Könsfördelning NSAID distrikt Fyrklövern 

Kön               antal 
 

Kunder med LRP % 
(n=117) 

Kvinna              760 9,7 
Man                  580 7,4 
Totalt:             1340 8,7 

 
Som för könsfördelningen fanns likheter inom åldersfördelningen mellan distrikten. De flesta 
identifierade LRP fanns i åldersintervallet 30-79 år och i detta intervall fanns även de flesta av 
det totala antalet kunder som expedierats. Se tabell 13 
 
Tabell 13 Åldersfördelning NSAID distrikt Fyrklövern 
Åldersgrupp Kunder med LRP % Kunder totalt antal 

  (n=117)  
1-9 6,3 16 

10-19 20,0 5 
20-29 3,4 59 
30-39 9,9 161 
40-49 7,5 253 
50-59 9,7 298 
60-69 8,6 280 
70-79 8,7 172 
80- 10,4 96 

Totalt: 8,7 1340 



De vanligaste LRP-typer som registrerades inom distrikt Fyrklövern gällande NSAID-
preparat var utebliven/otillräcklig effekt samt biverkan. Andelen för dessa två typer utgjorde 
68 % av antalet LRP. Se figur 5. 
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Figur 5 Fördelning av LRP-typ NSAID distrikt Fyrklövern 
 
Även insatta åtgärder vid identifierade LRP visade på en samstämmighet med distrikt Mitt. 
De vanligaste åtgärderna var även inom distrikt Fyrklövern kundrådgivning och hänvisning 
till förskrivare/sjukvård. Se figur 6. 
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Figur 6 Fördelning av åtgärdstyp NSAID distrikt Fyrklövern 
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Tidsåtgång 

 

Den tid som farmacevten ägnade åt att förebygga, identifiera och åtgärda LRP visade på 
liknande resultat oavsett preparattyp och distrikt. För totala antalet registrerade LRP inom 
båda distrikten och för båda typerna av läkemedel (n=258) har 57 % tagit 0-5 minuter i 
anspråk och 37 % tog 6 -10 minuter. Resterande 6 % hade en spridning i tidsåtgång mellan 
11->30 minuter med största delen i intervallet 11-20 minuter. En närmare analys av kunder 
med tidsåtgång mellan 11->30 minuter visade att de LRP som oftast förekom i intervallet var 
biverkningar, och förekom hos sju av kunderna. De resterande nio kundernas LRP fördelades 
mellan interaktion, kontraindikation, utebliven/otillräcklig effekt, underanvändning och annat 
LRP. 
 
Hur stor del av läkemedlen hämtades via bud. 
 
Andelen läkemedel inom ATC-koderna M01A och N02A som hämtats via bud inom de två 
distrikten Mitt och Fyrklövern togs fram ur insamlat material. Data där kön och ålder inte 
specificerats uteslöts även här. Vid analysen för ATC-kod M01A visade data på att 
budhämtningen av läkemedlen hade en andel av 5 % i distrikt Mitt och 17 % i distrikt 
Fyrklövern. Detta ger ett medelvärde för M01A som ligger på 11 % vid försöksapoteken. För 
ATC-kod N02A, där studien enbart genomfördes i distrikt Fyrklövern låg andelen på 32 %. 
 
Resultat av telefonuppföljning 
 
Resultatet för telefonuppföljningen av kunder med recept på NSAID-preparat eller 
opioidläkemedel har liksom tidigare resultat baserats på uppgifter tagna från databasen 
”Apotekets IT-stöd för LRP”. 
De kunder som följdes upp var de med identifierade LRP över 18 års ålder. Uppgifterna i 
datamaterialet hade inte delats upp efter distrikt utan enbart efter ATC-kod, M01A och N02A.  
För att analysen av materialet skulle svara mot frågeställningarna skedde en viss exkludering. 
De uppgifter som ej ifyllts inom relevant kategori har inte tagits med i analysen. Sådana 
uppgifter har som exempel bara registrerats som ett x i databasen. 
 
Telefonuppföljning M01A distrikt Mitt och distrikt Fyrklövern 
  
Av det totala antalet identifierade LRP hos kunder med recept på NSAID inom båda distrikten 
gjordes en uppföljning på 37,3 % av kunderna (85/228). Kunderna som ingick i uppföljningen 
tillfrågades om de var villiga att delta. Förfrågningen visade att 89,4 % (76/85) sa sig vara 
villiga att delta i uppföljningen och de resterande angav att de inte ville delta. 
Vid registreringen i databasen kunde den som registrerade tillsammans med kunden välja tre 
olika alternativ i frågan om huruvida problemet blivit löst med hjälp av kundrådgivningen. De 
tre alternativen var Ja, Ja/Nej och Nej. För uppföljningen av kunder med NSAID-preparat 
visade registreringen att 34 stycken satts under alternativ Ja, 3 stycken under Ja/Nej och 14 
stycken under Nej-alternativet. Kvarvarande antalet ur totalen på 76 deltagande exkluderades 
på grund av ospecificerad registrering. 
 
 
 
 
 
 
 



 18

Av de 51 stycken kunder med identifierade LRP som togs med i resultatet av 
telefonuppföljningen var 58,8 % (30/51) ”Mycket nöjda” med den kundrådgivning de fått, 
31,4 % (16/51) var ”Ganska nöjda” och 5,9 % (3/51) var ” Varken nöjd eller missnöjd”. De 
resterande 3,9 % var ej registrerade inom någon viss kategori och föll bort ur resultatet. 
Kundens uppfattning av rådgivningen var oberoende på om problemet blivit löst eller ej. 
Av de LRP som blev lösta stod LRP-nummer 5 och 6, utebliven/otillräcklig effekt och 
biverkning för 70,6 % av fallen. Det LRP av dessa två som dominerade stod ensamt för 44,1 
% av de lösta problemen. 
 
 
 
Telefonuppföljning N02A distrikt Mitt 
 
Hos kundgruppen med recept på opioidläkemedel var andelen uppföljningar per telefon 33,3 
% (10/30). Av dessa tio kunder var nio stycken villiga till ett deltagande. Liksom för NSAID-
preparat kunde den som registrerade välja tre alternativ i frågan om problemet blivit löst. För 
kundgruppen med opioider visade materialet att 7 stycken registrerats som Ja och en kund 
under Ja/Nej. En kund föll bort ur resultatet eftersom denne registrerats som ett x. Detta gav 
en total på åtta LRP-kunder. 
När kunderna tillfrågades om uppfattningen av rådgivningen de fått svarade 5 kunder att de 
var ”Mycket nöjda”, en kund var ”Ganska nöjd” och en kund var ”Positiv”. Ur materialet föll 
en kund bort då registrering inom någon av dessa kategorier ej skett. 
Det LRP som stod i klar dominans vad gällde lösta problem var utebliven/otillräcklig effekt 
med 71,4 % (5/7). Av de två kvarvarande lösta problemen hade överanvändning respektive 
underanvändning var sin registrering. 
 
 
Diskussion 
 
I dagens samhälle är läkemedelsanvändning en del i många människors vardag. Forskningen 
inom läkemedelsindustrin leder till att allt fler läkemedel tas fram till stor nytta, lindring och 
bot för den som blivit sjuk. Även om dem allra flesta som ordinerats ett läkemedel inte har 
några problem med sin medicin så gäller det inte för alla, en viss del av de som använder 
läkemedel får svårigheter eller problem med eller av sin behandling. När man som patient 
eller kund i Sverige blivit ordinerad en behandling med ett receptbelagt läkemedel hämtar 
man det hos Apoteket AB. Det monopol som Apoteket AB har för utlämning av läkemedel 
borde kunna utgöra en bra grund för att undersöka och lägga åtgärder som minskar antalet av 
LRP hos kunderna. En minskning av LRP skulle troligtvis medföra besparingar för samhället 
genom en minskad sjuklighet men framförallt bespara den enskilde individen onödigt lidande. 
Genom att redan i kunddialogen ställa sådana frågor som kan förebygga och identifiera LRP 
kan farmacevten hjälpa sin kund att få bästa nytta av sitt läkemedel och därigenom eventuellt 
korta ner sjuklighetstiden till gagn för mindre lidande samt för ekonomiska intressen för både 
individ och samhälle. 
 

Ett instrument i arbetet med LRP är en väl fungerande rådgivningsmodell vid samtalet med 
kunden. Modellen ska genom dess frågeställningar fastställa kundens problem med sitt 
läkemedel och ge förutsättning för att åtgärda problemet. 
Via denna undersökning har de insamlade uppgifterna från de i studien medverkande 
apoteken visat på hur stor del av kunderna som har ett LRP men också om de blivit lösta och 
hur kunden uppfattat rådgivningen. 
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Denna studie gjord under november-december 2004 med fokus på kunder med NSAID- eller 
opioidbehandling gav efter analys av insamlat datamaterialet en LRP-grad på 9,3 % för 
NSAID och 8,8 % för opioider. De procentuella LRP-graderna är medelvärden för de i 
studien ingående försöksapoteken. 
Om man jämför resultatet i ett examensarbete från våren 2004[21] som avhandlade LRP-
identifiering hos kunder med recept på ACE-hämmare med den nuvarande studien kan man se 
en procentuellt högre identifieringsgrad i vårens arbete. Det resultatet visade på ett 
medelvärde av identifierade LRP som låg på 13 %. Examensarbetet som gjordes under våren 
2004 ingick som en del i det så kallade Sörmlandsprojektet som studerade LRP-graden hos tre 
kundgrupper med recept på läkemedel för åkommor på hjärta och kärl. Även en annan svensk 
studie som utfördes under april månad år 2002[16]  visade på en högre identifierings-grad av 
LRP. Studien från år 2002 handlade om utvärdering av en rådgivningsmodell som användes 
på kunder som ur egenvårdssortimentet inhandlade läkemedel mot dyspepsi och den visade på 
en LRP-grad på 12 %. Att de två tidigare studierna hade en högre identifieringsgrad än den 
nuvarande kan ha olika orsaker. En orsak kan vara att de problem som användningen av 
läkemedel kan ge har aktualiserats alltmer och ett större arbete läggs ner för att minska dessa 
problem både från vård- och apotekshåll. En annan orsak kan ligga i den typ av läkemedel 
som studerats. De kunder som ordineras läkemedel mot smärttillstånd kan ha använt sina 
läkemedel under lång tid och därigenom redan fått sina LRP avhjälpta och det kan ha givit en 
lägre identifieringsgrad. Men den stora orsaken till skillnaderna i medelvärdet, speciellt 
mellan studien om ACE-hämmare och nuvarande studie borde ligga i spridningen mellan 
försöksapoteken. För studien av ACE-hämmare ingick två försöksapotek med en spridning av 
identifieringsgrad mellan 12-15,5 %. Studien av NSAID och opioider visade en högre 
spridning mellan apoteken och därigenom ett lägre medelvärde. 
 
 När det gäller LRP-identifieringen hos kunder med recept på NSAID-preparat kan man se en 
procentuell spridning mellan försöksapoteken i både distrikt Mitt och distrikt Fyrklövern som 
ligger mellan 0,7-18,9 %.  
Vid analysen av LRP-identifieringen hos opioidkunder kan nämnas att bara tre försöksapotek 
ingick i studien, samtliga i distrikt Mitt, fann man en procentuell spridning mellan 3,2-14,8 %. 
Den relativt stora spridningen gör att medelvärdet av identifierade LRP inte blir högre än 9,3 
respektive 8,8 % för de båda läkemedelstyperna. För ett försök till förklaring av de stora 
skillnaderna i identifieringsgrad kan man spekulera i några olika orsaker. Kan den 
rådgivningsmodell som använts haft brister som gjort den svår att följa och fylla i för 
apotekspersonalen som i sig kan ha varit ovan att använda sig av rådgivningsmodeller. Det 
kan också ha varit så att den frågemodell som personalen utarbetat för att passa just deras 
apotek visade sig ha en sådan ordningsföljd på frågorna som gjorde den svår att följa. Om 
ordningsföljden har utgjort svårigheter så borde man utifrån erfarenhet av sin felaktiga 
frågemodell i en fortsättning kunna utforma en ny och bättre anpassad modell för sitt apotek. 
En annan tänkbar orsak till spridningen kan ligga hos vården. Eftersom projektet har 
förankrats hos vården kan det ha gett inspiration till att även där arbeta med att förebyggandet 
av LRP. Det kan också vara så att man inom en del vårdinstitutioner som till exempel 
vårdcentraler redan aktivt arbetar med att förvissa sig om att patienterna har förståelse för sin 
behandling, i enlighet med begreppet samsyn, concordance, som tidigare nämnts i 
inledningen[2].  
Då man tittar på hur den procentuella LRP-graden skiljer sig mellan de olika försöksapoteken 
för respektive läkemedelstyp så kan insatser från vården ha inverkat i de fall där andelen LRP 
ligger under 10 %. Detta antagande är rent spekulativt då det inte i studien framgått hur 
personalen inom vården arbetar. Andra orsaker till spridningen av identifieringsgrad kan 
återfinnas hos personalen på apoteken där ovanan av frågemodellen kan ha gjort att man 
glömt att använda sig av den i kunddialogen eller på en bristande motivation av någon orsak. 
Rimligtvis borde ett mer samstämmigt resultat ha visats mellan de olika apoteken.   
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En annan orsak till spridningen av identifieringsgraden kan för denna studie liksom 
antagandet gjort av Westerlund et al[6] vara en engagemangsfråga. De säger att ju mer 
engagerad och positiv personalen är desto större är chansen att de vill medverka i projekt om 
LRP. Ett större engagemang kan resultera i fler identifierade LRP än om inte engagemanget 
finns. Westerlund et al säger också att det kan vara så att kunder på mindre apotek blir bättre 
omhändertagna av personalen på grund av närmare relationer och kan resultera i mindre antal 
LRP. Om detta stämmer för denna studie är vanskligt att säga då data inte talar om vare sig 
hur engagemanget eller apoteksstorleken såg ut men det kan vara en orsak till spridningen i 
LRP-grad mellan apoteken. 
 För att komma fram till de riktiga orsakerna till spridningen istället för de antagna kan en 
studie om orsakerna ge de svar som ytterligare skulle förbättra möjligheten att förebygga, 
identifiera och åtgärda LRP.  
 
I sammanhanget är det värt att nämna att LRP-graden baseras på antalet varurader i 
försäljnings-statistiken. Man kan i princip säga att antalet varurader är lika med antalet kunder 
men det stämmer inte helt. Varje varurad i statistiken inbegriper ett varunummer för en 
specifik vara. Även om doseringen på ordinationen gör att kunden expedieras mer än en 
förpackning av aktuellt läkemedel kommer det ändå att generera en varurad. Om ordinationen 
istället är sådan att en och samma kund ordinerats ett och samma läkemedel men till exempel 
i två olika styrkor ger detta två varurader. Varje läkemedel har för varje styrka och 
beredningsform sitt eget specifika varunummer. Även om påståendet att en varurad är lika 
med en kund inte stämmer till hundra procent är det ändå en så stor överensstämmelse att det 
kan anses som jämförbart. 
 
Då man tittar på vilka typer av LRP och åtgärder som oftast registrerats i datamaterialet ser 
man att för NSAID-kunder var de vanligast förekommande LRP utebliven/otillräcklig effekt 
och biverkning inom båda distrikten. För opioidkunder sågs samma resultat för vanligast 
förekommande LRP. Då dessa två LRP stod för över 60 % av identifierade LRP för de båda 
läkemedelstyperna i distrikten skulle en specialstudie av dessa LRP kunna medföra till en 
minskning av dessa LRP hos kunderna. 
 
De åtgärder som vidtogs av apotekspersonalen då en LRP-identifiering skett var i de flesta fall 
kundrådgivning. En annan relativt vanlig åtgärd var kontakt med förskrivare/sjukvård och 
detta var speciellt tydligt för opioidkunder med identifierade LRP. Då man ser till att 
överanvändning oftare registrerats hos opioidkunder än hos kunder med NSAID-preparat och 
med tanke på beroendeproblematiken för opioider så är det en viktig åtgärd för att förhindra 
ett beroende av läkemedlet hos kunden. Om man genom kundrådgivning och andra åtgärder 
kan hjälpa en medmänniska att få större, bättre och snabbare lindring eller bot av sin sjukdom 
borde det vara den motivation som krävs för att använda sig av frågemodellen vid en 
kunddialog. Tidigare gjord studie[14] visade också på att 2/3 av apotekspersonalen ämnade en 
fortsatt användning av frågemodellen/rådgivningsmodellen. 
 
För frågeställningen om hur LRP-identifieringen varierar mellan olika kundvariabler visade 
resultatet att NSAID-kunder mellan 30-79 år hade den högsta andelen av identifierade LRP 
om man tittar på de två distrikten tillsammans. För opioidkunder kunde man se liknande 
siffror. 
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Då det gäller könsfördelningen ser man en kvinnlig dominans i resultatet både för kunder med 
LRP samt hos det totala antalet betjänade kunder med recept på aktuella läkemedel, kvinnorna 
stod för en överrepresentation av kunder med identifierade LRP. Dessa resultat torde stämma 
överens med uppfattningen att det är vanligare bland äldre personer med medicinsk 
behandling och man kan konstatera att kvinnor oavsett orsak oftare ordineras läkemedel inom 
de två läkemedelstyperna. 
 
Ett annat skäl till att använda frågemodeller i det vardagliga arbetet för att identifiera LRP är 
tidsåtgången. För mer än hälften av de LRP som kommit fram i studien var tidsåtgången fem 
minuter eller mindre. Resultatet av studien från våren 2004[21] om ACE-hämmare visade 
likheter med denna studie. För ACE-hämmare visade sig tidsåtgången ligga på ett snitt av fyra 
minuter per kund.   
 
                                                                                                                                                                               
Den relativt korta tid som det tagit att använda sig av frågemodellen i kunddialogen då man 
arbetat med att detektera eventuella LRP hos kunden är väl använd tid.   Denna tid kan vinnas 
tillbaka om kunden får tänkt nytta av sitt läkemedel och därigenom inte behöver komma 
tillbaka med nya läkemedelsrecept för samma åkomma. Om LRP-identifieringen fungerar och 
åtgärderna får önskad effekt ger det kunden stora fördelar i form av minskat lidande. 
 
I studien ingick även en del som handlade om uppföljning per telefon av LRP-kunder. Det 
material som insamlades på försöksapoteken under studieperioden visade att ungefär var 
tredje kund med LRP för de två läkemedelstyperna blev kontaktade. Underlaget för 
opioidkunder, där bara tio kunder kontaktades varav nio stycken var villiga till ett deltagande, 
var mycket begränsat vilket kan göra att analysen av resultatet blev svår att göra. Av svaren 
man fått av de kunder man ändå följde upp så visade registreringen på brister. Det förekom att 
uppgifter inte registrerades under givna alternativ utan var ospecificerade. Detta medförde att 
ett flertal av kundernas svar inte kom med i resultatanalysen. Vad som gjort att uppföljningen 
inte gått bra är något man återigen får spekulera i, var registreringen svår att utföra i 
databasen, fanns tidsrelaterade skäl eller fanns det inte motivation att utföra uppgiften. Dessa 
frågor är svåra att svara på i detta arbete men vikten av telefonuppföljning för att få kännedom 
om kundens uppfattning torde betraktas som viktigt för ett effektivt apoteksarbete. 
Överlag för läkemedlen så var viljan att delta i uppföljningen stor bland kunderna och 
resultatet av uppföljningen visade att glädjande nog var de allra flesta kunder nöjda med den 
rådgivning de fått på apoteken. Detta resultat visar på samstämmighet med det resultat man 
fick av studien av egenvårdande dyspepsikunder[16] , där 98 % av de uppföljda kunderna sade 
sig vara nöjda med apoteksbesöket. I telefonuppföljningen kom det fram att av de LRP som 
hade blivit lösta låg majoriteten inom utebliven/otillräcklig effekt och biverkningar och det är 
också det mest rimliga eftersom de vanligaste LRP som registrerats var just dessa två. 
 
Att man från apotekens sida inte tagit chansen att följa upp mer än en tredjedel av LRP-
kunderna har gjort att man missat den feedback från kunderna som det skulle ha givit, men det 
positiva resultatet som det ändå gav borde sporra till ett fortsatt arbete. 
 
En frågeställning handlade om hur frekvent budhämtningen av läkemedlen var. Resultatet 
visade att andelen budhämtade opioidläkemedel var så hög som 32 %. Denna andel borde 
innebära att det inom denna procentsiffra troligtvis gömmer sig flera LRP-kunder som studien 
inte kunnat identifiera. För NSAID-läkemedel ligger hämtningen av bud på en lägre nivå men 
även där får man förmoda att det finns ett visst antal dolda LRP som studien inte upptäckt. 
 
 



 22

 

I min framtida roll som farmacevt hoppas jag på ett fortsatt arbete med LRP-identifiering 
eftersom det väckt ett intresse hos mig genom att delta i detta projekt om än mitt deltagande 
bara varit i liten skala. Mina kunskaper i ämnet har fördjupats och jag har fått en förståelse för 
problemen som läkemedelsanvändning kan ge. 
 
 

Slutsats 

 
Som en slutsats av detta arbete kan man slå fast vikten av ett fortsatt arbete med att förebygga, 
identifiera och åtgärda LRP. Arbetet innebär en kompetenshöjning av apotekspersonalen samt 
till fördelar för kund och samhälle. Dessa fördelar kan ses som en motivationskälla till fortsatt 
arbete om LRP och hur de ska lösas. 
 

 

 

 

Jag vill tacka Tommy Westerlund och Fredrik Ax Apoteket AB för sakkunnig handledning, och ett 
tack till Jan-Olof Brånstad för både trevliga och nyttiga kommentarer. Jag vill även tacka Dan Haupt, 
Luleå Universitet, som samordnat de examensarbeten som jag och mina kurskamrater gjort. Jag vill 
rikta ett särskilt tack till personalen på de för studien inblandade apoteken, utan deras insamling av 
material hade inte mitt arbete varit möjligt. Tack även till min familj och vänner för korrekturläsning 
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Bilaga 1 Exempel på frågemodell 
 
 

 
 
  ”Vet du varför du ska använda det här läkemedlet?” 
         
            NEJ 

Indikation 
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         JA   LRP 1: Osäker om syftet 
 
   ”Tar du dina läkemedel regelbundet?” 
       
   JA         NEJ 
 
    LRP 7: Underanvändning 

Följsamhet

 
   LRP 5: Otillräcklig effekt 

Effekt 

            
”Hur fungerar din medicin?”         NEJ 

”Når du målet med behandlingen?”  ”Vad beror det på?” 
    
    (LRP 1: Osäker om syftet) 
  
    LRP 6: Biverkning/oro för biv. 
              JA    LRP 9: Annat doseringsproblem 
    LRP 10: Svårt att svälja tablett/kapsel 
    LRP 11: Svåröppnad förpackning 

LRP 12: Annat administrerings / 
hanteringsproblem  

 
 
 
 

Säkerhet  
 
 
 
”Har du några andra funderingar kring dina läkemedel?” LRP 13: Annat LRP 
” eventuella biverkningar?” – beroende på preparat 
 
    (LRP 5: Biverkningar) 
    LRP 8: Överanvändning 
 
 
”Använder du några andra läkemedel?” LRP 2: Dubbelförskrivning 
    LRP 3: Läkemedelsinteraktion 
    LRP 4: Kontraindikation 

 
 

 



Bilaga 2 Exempel på frågemodell 
 

Vet du varför du ska använda det här läkemedlet?” 
     
        NEJ 
         JA 

LRP 1: Osäker om syftet 
”Har du några egna erfarenheter av antibiotika?” 
                   

JA     NEJ 

 

 
”Hur fungerade det?”   
            
BRA              DÅLIGT/PROBLEM 
 
 
  
 
 
 

U
  

B
U

 F
 A
 S
 O

Effekt 

Rådgivning krävs, 
om denna är av 
den art att det 
framkommer att 

 

  
  
  
  
 
 
”Går det bra 
 
”Hur länge sk
  
  
 
”Hur skall du
 
”Använder du
  
  
 
”Har du någr
dessa läkemed
  
  
  
 

Vad berodde kundens problem/dåliga 
erfarenhet på?  SKALL EJ dokumenteras.
Ger vägledning om de kommer göra fel 
igen, dvs förebygg LRP.
26

tebliven/Otillr effekt  – för kort tid?  
 - fel antibiotika? odlat? 

iverkning/oro för biv? 
nderanvändning – för kort tid? 
el tid/ fel dosintervall?   
dministreringsproblem 
våröppnad förpackning 
lämplig förvaring 

Följsamhet

kunden hade gjort 
fel förebyggs ett 
LRP vilket 
dokumenteras. 

 

att ta tabletter?”  LRP 10: Administreringsproblem 

all du behandla?”  LRP 7: Underanvändning – för få dar 
  LRP 8: Överanvändning – för stor fp? 
  LRP 1: Osäker om syftet

 förvara ditt läkemedel?” LRP 12: Olämplig förvaring 

 några andra läkemedel?” LRP 2: Dubbelförskrivning 
Säkerhet  LRP 3: Interaktion 

  LRP 4: Kontraindikation 

a andra funderingar kring LRP 5: Utebliven/otillräcklig effekt 
el?”   LRP 6: Biverkning 

  LRP 9: Annat doseringsproblem 
  LRP 13: Annat LRP 
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