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Sammanfattning 
Flera förutsättningar gäller för att läkemedel ska göra nytta.  De ska täcka ett befintligt 

medicinskt behov, vara av god kvalité, finnas tillgängliga för dem som behöver dem samt inte 

minst så ska de användas på rätt sätt. Ofta är det den sista förutsättningen som är sämst 

uppfylld. Patienterna är inte följsamma till medicineringen. Bristen på följsamhet leder till 

misslyckad terapi, onödigt lidande och sjukdom samt stora kostnader. För att förbättra 

följsamheten har man mer och mer gått över från begreppet följsamhet – compliance till 

samstämmighet –concordance. Om samsyn uppnås anses det finnas större chans till ökad 

följsamhet.  

 

I Sverige har omkring 3-4 procent av befolkningen diabetes. Typ 2-diabetes är den vanligaste 

diabetesformen och utgör cirka 85 % av alla diabetesfall i Skandinavien. Drygt hälften av dem 

som behandlas vid typ 2-diabetes medicineras med perorala diabetsmedel.  

 

Syftet med denna studie var att analysera följsamheten till perorala diabetesmedel (ATC-kod 

A10B) i en patientgrupp, 60-69 år, genom att studera ett års data från Socialstyrelsens 

läkemedelsregister. Studien omfattar även en analys om indikation på receptet påverkar 

följsamheten samt om det finns skillnader i följsamheten mellan könen. 

 

För att bedöma följsamheten beräknades om mängden uttagna tabletter täckte behovet fram 

till nästa uttag. Tabletterna skulle täcka behovet till minst 80 % för att personen skulle räknas 

som följsam under perioden.  

 

Resultatet visar att av studiens totalt 234 personer var 77 % följsamma. Förekomst av 

indikation på receptet har inte påverkat följsamheten. Vid undersökning om det fanns skillnad 

i följsamhet till ordination beroende på kön visade det sig att männen var följsamma till 72 % 

och kvinnorna till 85 %. 

 

Följsamheten vid långtidsbehandling i tidigare gjorda studier har legat kring 50 %1. Denna 

studie visar på en högre följsamhet. Kan den relativt höga följsamhetssiffran tyda på att 

vården tillsammans med individen har lyckats uppnå en gemensam syn på behandlingen?  
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Inledning 
För att en patient ska få så effektiv medicinering som möjligt måste lämpliga läkemedel 

finnas tillgängliga och förskrivas till rätt patient och terapin fullföljas av patienten. Bristen på 

följsamhet leder till misslyckad terapi, onödigt lidande och sjukdom samt stora kostnader och 

är troligen ett av de största problemen inom läkemedelsterapin1. 

 

I flera studier har patienternas följsamhet undersökts. Resultaten varierar från 10-20 % 

följsamhet till över 90 %. Följsamhetssiffran är lägst vid förebyggande behandling av 

sjukdomar utan tydliga symtom och som pågår under lång tid. Ett medeltal från studier av 

långtidsmedicinering ligger på ca 50 % följsamhet1.  

 

I Sverige har omkring 3-4 procent av befolkningen diabetes2. Typ 2-diabetes är den vanligaste 

diabetesformen och utgör cirka 85 % av alla diabetesfall i Skandinavien. Den direkta 

sjukvårdskostnaden för patienter med typ 2-diabetes uppgår i Sverige till cirka 6 % av de 

totala hälso- och sjukvårdskostnaderna3. Det finns mycket som talar för att typ 2-diabetes 

kommer att öka i Norden, bland annat därför att allt fler är överviktiga och motionerar för lite, 

vilket bidrar till typ 2-diabetes4. Övervikt förekommer hos 70–80 % av patienterna med typ 2-

diabetes5. 

 

Det har visat sig att det finns ett samband mellan typ 2-diabetes och högt blodtryck, bukfetma 

och en skadlig sammansättning av blodfetterna. De här tillstånden förekommer ofta 

tillsammans hos samma person och kallas då metabolt syndrom och medför kraftigt ökad 

åderförfettning och risk för hjärt-kärlsjukdomar, särskilt hos kvinnor5. Ca 2/3 av alla med typ 

2-diabetes avlider i någon form av hjärt-kärlsjukdom, oavsett kön5. Kvinnor och män drabbas 

i samma omfattning av diabetes. Medelåldern vid insjuknandet är dock lägre för män än för 

kvinnor5. 
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Följsamhet 

Följsamhet till förskriven terapi brukar i den internationella litteraturen kallas compliance 

eller adherence. I WHO-rapporten6 har man definierat följsamheten till långtidsterapi som: 

Följsamheten anger i vilken grad en persons beteende  - att ta medicin, följa dietråd och eller 

ändra livsstil – överensstämmer med överenskomna rekommendationer från en vårdgivare.  

 

Följsamhet kan vara reflekterad eller oreflekterad. Följsamheten är oreflekterad då patienten 

följer sin ordination utan närmare eftertanke eller reflekterad om patienten gör ett medvetet 

val att ta sin medicin enligt ordination grundad på information. Oföljsamheten kan också 

delas in i ett medvetet och ett omedvetet val. Det omedvetna handlar ofta om glömska eller 

oförmåga på grund av sjukdom eller hög ålder. Den medvetna grundar sig på ett aktivt beslut 

att inte ta medicinen alls eller att ta en lägre dos. Mycket tyder på att den medvetna 

oföljsamheten är vanlig och av stor betydelse för terapiresultatet1. 

 

För att förbättra följsamheten har man börjat fokusera på begreppet samsyn – samstämmighet 

(engelska: concordance). Samsyn är inte ett alternativt begrepp till följsamhet utan snarare ett 

verktyg för att nå god följsamhet. Begreppet samsyn skapar en känsla av delaktighet mellan 

vården och patienten.  Många olika faktorer påverkar patientens läkemedelsanvändning, se 

figur 17. Nås samstämmighet förbättras möjligheterna till en bättre följsamhet. 

Läkemedels-
användning 

Mötet med sjuksköterskan 

Kunskap 

Attityd till sjukdom 

Praktiska  
problem/lösningar 

Tidigare erfarenhet 
av behandlingen 

Ekonomi 

Mötet med läkaren 

Mötet med farmaceuten 

Massmedier 

Påverkan av 
vänner etc 

Attityd till läkemedel 

Värdering av risk/nytta 

Behandlingens  
komplexitet 

 

Figur 1. Faktorer som påverkar patienternas läkemedelsanvändning och därmed 
följsamheten till ordinationen. 
 

 5



Om typ 2-diabetes 

För att kroppens celler ska kunna ta upp socker (glukos) från blodet behövs hormonet insulin. 

Insulin produceras i bukspottkörteln av betacellerna i de Langerhanska öarna. Vid 

sockersjuka, diabetes mellitus, är glukoshalten i blodet förhöjd till följd av otillräcklig 

insulinproduktion och/eller minskad effekt av insulin. Typ-1 och typ-2 diabetes är två 

huvudtyper av sjukdomen och där båda formerna i förlängningen kan leda till skador på olika 

organ, särskilt ögon, njurar, nerver, hjärta och blodkärl. 

 

Typ 1-diabetes debuterar vanligtvis i tonåren och orsakas av att kroppens eget immunförsvar 

förstör de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Sjukdomen behandlas med 

injektioner av insulin. 

 

Typ 2-diabetes, som även kallas vuxen- eller åldersdiabetes, drabbar oftast personer över 40 

år och blir vanligare ju högre upp i åldrarna man kommer. Vid typ 2-diabetes är insulin-

frisättningen från bukspottkörteln minskad och/eller cellernas känslighet för insulin sänkt 

(insulinresistens) vilket leder till att blodsockret stiger. Den exakta orsaken till att denna 

sjukdom uppstår är inte känd men ärftlighet och levnadsvanor kan påverka risken av att 

drabbas. De främsta riskfaktorerna för att utveckla typ 2-diabetes är övervikt och fysisk 

inaktivitet men även rökning, stress och vissa läkemedel kan bidra4.  
 

Diagnos 

Vid typ 2-diabetes sker insjuknandet under en längre tidsperiod och det kan gå flera år utan att 

symtomen blir påtagliga. Typiska symtom på diabetes är stora urinmängder, ökad törst, 

avmagring, trötthet och dimsyn. Prover där man finner för höga sockerhalter i blodet och i 

urinen är också till hjälp när diagnosen fastställs. På fastande mage ska blodsockerhalten inte 

innehålla mer än 6,1 mmol/l i helblod och inte mer än 7,0 mmol/l i plasma5. 
 

Komplikationer 

Många år med högt och ojämnt blodsocker påverkar små och stora blodkärl samt nerver 

negativt. Den allvarligaste konsekvensen av att ha typ 2-diabetes är att pulsådrorna snabbare 

kan drabbas av åderförfettning vilket kan orsaka en förträngning som gör att blodflödet 

minskar. I hjärtat kan det leda till kärlkramp och i benen till så kallad fönstertittarsjuka. Andra 
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faror med åderförfettning i pulsådror är en ökad risk för bildning av små blodproppar. Dessa 

kan helt stoppa blodflödet och ge upphov till hjärtinfarkt. Skulle en propp fastna i en pulsåder 

i hjärnan kan det innebära en stroke. Det är framför allt hjärtinfarkt och stroke som ökar 

risken att dö för tidigt vid typ 2-diabetes.  

 

De komplikationer som kan uppstå i de små blodkärlen är sällan livshotande. Dessa kompli-

kationer kan leda till skador på ögats näthinna, njurskador och skador på nerver som kan ge 

känselnedsättning, oftast i fötter och ben. Män kan drabbas av sexuella problem i form av 

impotens. 
 

Behandling av typ 2-diabetes 

Syftet med behandlingen vid diabetes är att uppnå symtomfrihet och god livskvalitet, normalt 

blodglukos samt förebygga de komplikationer som sjukdomen medför.  

 

Eftersom patienter med typ-2 diabetes ofta är överviktiga och har blodfettsrubbningar är 

första steget i behandlingen att komma till rätta med matvanor, motion och viktnedgång. 

Motion och viktnedgång i sig leder till ökad insulinkänslighet. Vanliga kostråd är att använda 

lite fett, mer fiberrik mat, sänkt intag av socker (kakor och godis), och större intag av 

sammansatta kolhydrater (pasta, ris och potatis).  

 

Om ändrade matvanor, motion och viktnedgång inte ger tillräcklig sänkning av blodsockret 

påbörjas behandling med tabletter. Drygt hälften av dem som behandlas vid typ 2-diabetes 

medicineras med perorala diabetsmedel. Bland de övriga behandlas drygt hälften med insulin 

och för resterande räcker ändrade matvanor för god blodsockerkontroll2. Efter 5-10 år med 

tablettbehandling krävs ofta en kombination av tabletter och insulin eller enbart insulin på 

grund av bristande insulinproduktion8. 

 

En viktig del i behandlingen av diabetes typ-2 är att patienten kan kontrollera blodglukos-

halten själv på ett enkelt sätt. Mätningen utförs med hjälp av testremsor (kostnadsfria), där 

vissa kan läsas av mot en färgskala medan andra analyseras i en blodglukosmätare. 
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Vårdprogram 
1996 utkom Socialstyrelsen med Nationella riktlinjer för diabetes2. Diabetes var det första 

området som fick nationella riktlinjer och den nu gällande versionen utkom 1999. Syftet med 

dessa är att stärka patienternas ställning och att erbjuda en likvärdig och kunskapsbaserad 

vård i alla delar av landet. Riktlinjerna är baserade på aktuell forskning och den kunskap och 

samsyn som råder för sjukdomen och innehåller slutsatser och rekommendationer till 

adekvata och effektiva vårdinsatser. Regionala och lokala vårdprogram har därefter upprättas 

som är baserade på de nationella riktlinjerna.  

 

I vården av en diabetessjuk deltar många personer och enheter. Ofta bildas ett vårdteam som 

omfattar läkare, sjuksköterska, dietist, fotterapeut och kurator/psykolog. Vårdprogrammet 

beskriver hur samarbetet mellan dessa bör fungera för att främja diabetikerns hälsa. 

Vårdprogrammet beskriver också vikten av att en lyckad diabetsbehandling bygger på aktiv 

medverkan från patientens sida. Det bör föreligga concordance, samsyn, mellan vårdgivare 

och patient, se figur 27. Samsynen är viktig för att patienten i samråd med vården ska kunna 

fatta rationella beslut om fortsatt behandling. I de Nationella riktlinjerna står att läsa: ”För en 

god diabetesvård krävs ett teamarbete med patienten i centrum.” 2 

 

Patientens 
uppfattning 

Läkarens 
uppfattning

Förskrivning 
Oföljsamhet 

 
 

Sammstämmighet, 
»concordance» Följsamhet 

Förskrivning 

 

Figur 2. Samstämmighet, »concordance», mellan t ex läkarens och patientens uppfattning om 
sjukdomen och dess terapi. 
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Perorala diabetesmedel 

Perorala diabetesmedel ska övervägas vid typ 2-diabetes när kostbehandling under 3 månader 

inte gett tillräcklig sänkning av blodsockret5. Det finns flera olika typer av läkemedel och de 

som används mest är metformin och sulfonureider.  
 

A10B A Biguanidderivat 
A10B A02 Metformin 

Metformin används särkskilt till överviktiga. Metformin sänker blodsockret genom att öka 

kroppens känslighet för insulin så att cellerna kan ta upp sockret i blodet utan att 

blodsockerhalten blir för låg. Leverns egen produktion av socker minskar och tarmarnas 

upptag av socker till blodet blir fördröjd. Metformin ges ofta tillsammans med ett annat 

läkemedel som stimulerar insulinproduktionen eller i kombination med insulin.  

 

Biverkningar är påverkan på mag-tarmkanalens funktion. Risken för laktatacidos, ett allvarligt 

tillstånd med mjölksyra i blodet, ökar. 

 

A10B B Sulfonureider 
A10B B01 Glibenklamid 

A10B B07 Glipizid 

A10B B12 Glimepirid 

Sulfonureider är syntetiska ämnen som stimulerar betacellerna i pankreas (bukspottkörteln) 

till ökad insulinfrisättning. Användningen förutsätter en viss kvarvarande förmåga till insulin-

produktion. Sulfonureider kan ge biverkningar i form av för lågt blodsocker (hypoglykemi) 

och viktuppgång. 
 

A10B F Alfa-glukosidashämmare 
A10B F01 Akarbos 

Akarbos verkar genom att hämma nedbrytningen av sammansatta kolhydrater lokalt i tarmen. 

Eftersom kolhydrater absorberas som monosackarider minskas absorptionen av glukos. 

Akarbos har en mindre blodsockersänkande effekt än övriga medel. Vanliga biverkningar är 

diarré och gasbildning. 
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A10B G Tiazolidindioner 
A10B G02 Rosiglitazon 

A10B G03 Pioglitazon 

Det verksamma ämnet sänker blodsockret genom att hjälpa kroppen att bättre utnyttja det 

egna insulinet genom att cellernas insulinkänslighet ökar. Preparatet används då man inte tål 

andra tabletter mot diabetes eller om dessa inte hjälpt tillräckligt. Eftersom preparatet har svag 

verkan används de sällan i monoterapi utan kombineras med andra tabletter mot diabetes, 

dock inte i kombination med insulin. Biverkningar är viktuppgång och leverpåverkan. 
 

A10B X Övriga perorala diabetesmedel (glinitider) 
A10B X02 Repaglinid 

A10B X03 Nateglinid 

Glinitider ökar frisättningen av insulin från bukspottkörteln. De har en aningen snabbare och 

kortare effekt än sulfonureider. Biverkningar som kan ses är för lågt blodsocker 

(hypoglykemi). 
 

Tidigare studier 

Många publikationer i litteraturen beskriver undersökningar kring följsamhet. Det har visat 

sig att korta behandlingar har bättre följsamhet men att redan efter 10 dagars behandlig 

sjunker följsamheten. Störst problem med följsamheten är det för förebyggande behandlingar 

av sjukdomar utan tydliga symtom och som pågår under lång tid. De litteraturgenomgångar 

som är gjorda har kommit till slutsatsen att det är rimligt att som en allmän bedömning räkna 

med att följsamheten vid långtidsmedicinering i genomsnitt är högst 50 %1. 

 

En större svensk studie över följsamhet till många olika läkemedel har genomförts. Uttags-

följsamheten från apotek av orala diabetesmedel var där 59%9. En amerikansk litteraturstudie 

(data från åren 1966-2003) har genomförts av Cramer JA kring följsamhet till orala diabetes-

medel och insulin10. Resultatet publicerades år 2004 och visar att följsamheten till orala 

diabetesmedel varierar mellan 36-93 %. I The American Journal of Medicine (2005) 

publicerade Rubin RR en artikel inom samma ämne11. Genom att göra en sammanställning 

av 25 tidigare gjorda studier fann han att följsamheten till orala diabetesmedel varierar mellan 

65-85 %. För vissa medel, doseringsregimer och populationer var siffran så låg som 36-54 %. 
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Syfte 
Syftet med denna studie var att analysera följsamheten till perorala diabetesmedel (ATC-kod 

A10B) i en patientgrupp, 60-69 år, genom att studera ett års data från Socialstyrelsens 

läkemedelsregister. Studien omfattar även en analys om indikation på receptet påverkar 

följsamheten samt om det finns skillnader i följsamheten mellan könen. 
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Metod 
Sedan 1/7 2005 registrerar Apoteket AB receptuppgifter i samband med uthämtning av 

läkemedel på apotek. Uppgifterna skickas till EpC (Epidemiologiskt centrum) på 

Socialstyrelsen och från detta läkemedelsregister12 är patientdata till studien hämtad. Den 

metod som rekommenderas vid studier av större grupper av patienter är just registrering av 

receptuttag på apotek13.   

 

Patientdata levererades i form av en fil och bearbetades i Excel®. Filen omfattade patientuttag 

av perorala diabetesmedel (ATC-kod A10B), för individer mellan 60 till 69 år för perioden 

december 2005 till och med november 2006. Varje individ var anonymiserad men hade ett 

unikt löpnummer. Materialet innehöll uppgifter om löpnummer, kön, ålder, läkemedelsnamn, 

förpackningsstorlek, antal förpackningar, levererad mängd läkemedel i DDD, varuid-nummer, 

ATC-kod, länskod, expeditionsdatum, samt doseringstext.  Av dessa uppgifter bedömdes inte 

uppgifterna för levererad mängd läkemedel i DDD, varuid-nummer och länskod vara 

relevanta. 

 

Det finns ingen enhetlig syn på vad som är godtagbar följsamhet. Men i studier är det vanligt 

att sätta att acceptabel följsamhet = ordination + 20 %1. Följsamheten beräknades med hjälp 

av expeditionsdatum, uppgifter om uttagna tabletter och doseringen. Därefter beräknades om 

mängden uttagna tabletter skulle täcka behovet fram till nästa uttag. Mängden uttagna 

tabletter skulle täcka behovet till minst 80 % för att personen skulle räknas som följsam för 

perioden. En kolumn i excelfilen lades till där markering för följsam ”J” eller ”N” 

registrerades. Ingen procentuell följsamhet per individ beräknades utan gränsvärdet minst  

80 % användes. 

Att beräkna följsamheten är inte helt problemfritt. På följande sätt har uppkomna problem 

hanterats:  

• Då följsamheten för ett eller flera uttag har haft dålig följsamhet, med hänsyn taget till 

eventuella tabletter kvar från tidigare uttag, har en beräkning gjorts så att om minst  

80 % av uttagen haft en följsamhet på minst 80 % så har personen setts som följsam. 

 

• På liknande vis har bedömningen gjorts för personer med flera läkemedel parallellt. 

Vid beräkning av följsamheten har en bedömning över den sammanlagda följsamheten 
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gjorts. Exempelvis så kan patienten ha varit följsam till ett preparat men inte till det 

andra. Om minst 80 % av samliga läkemedelsuttag har haft en följsamhet på minst  

80 % så har personen bedömts som följsam. 

 

Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. 

(receptföreskrifter) LVFS 1997:10 23 § punkt 2 ska ändamålet (indikation) med behandlingen 

anges på receptet. Doseringstexten i filen visar att så inte alltid är fallet. Bedömning har gjorts 

att om 70 % av en persons uttag hade ändamål i doseringstexten så räknades personen till 

gruppen ”Indikation finns”. En kolumn i excelfilen lades till där markering för indikation ”J” 

eller  ”N” registrerades . 

 

Då vi statistiskt undersökt förhållanden mellan de olika variablerna har vi använt chi-2 test 

(χ2-test). För att uppnå statistisk säkerhet, signifikans, har vi krävt ett p-värde < 0,05 vilket 

ger att chi-2 måste vara minst 3,83 eller högre. 

 

Efter beräkningar och sortering kunde tabeller göras som sedan låg till grund för olika 

diagram. Diagram gjordes över: 

 Fördelning mellan följsamma och oföljsamma i studien. 

 Fördelning mellan följsamma och oföljsamma fördelat på män och kvinnor. 

 Fördelning mellan följsamma och oföljsamma med hänsyn till indikation. 

 Fördelning mellan följsamma och oföljsamma fördelat på män och kvinnor med 

hänsyn till indikation. 
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Resultat 
Antal patienter i filen var ursprungligen 294. Av dessa var 179 män och 115 kvinnor. De 

personer som saknade fast ordination togs bort från studien då det inte var möjligt att beräkna 

behov eller förbrukning av tabletter och därmed ej heller följsamheten. Det var 28 personer 

som saknade fast ordination och av dessa var 17 män och 11 kvinnor.  De personer som 

endast hade ett läkemedelsuttag, eller flera men av olika läkemedel, togs bort då inte heller då 

följsamheten gick att beräkna. Totalt gällde det 32 personer, 21 män och 11 kvinnor. Från 

ursprungsmaterialet fanns det då kvar 234 personer, 141 män och 93 kvinnor.  
 

Följsamhet 

Efter att bedömt följsamheten, oberoende av förekomst av indikation och kön, visade det att 

av studiens totalt 234 personer var 77 % följsamma och 23 % oföljsamma, se figur 3. 

77%

23%

Följsamma
Oföljsamma

 

Figur 3. Följsamhet i studien. 
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Följsamhet beroende på indikation 

I figur 4 visas fördelningen över hur följsamheten påverkas beroende på om det finns en 

indikation eller inte. Resultatet visar att 78 % (116 personer av totalt 149) med indikation är 

följsamma till ordinationen. 75 % (64 personer av 85) utan indikation är följsamma till 

ordinationen. Skillnaden var inte statistiskt signifikant (χ2-test). Detta visar på att 

indikationstexten inte verkar ha någon större betydelse för följsamheten.  
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Figur 4. Följsamhet med och utan indikation på recept. 

 

Följsamhet beroende på kön 

Fördelningen mellan könen i studien var 141 män (60 %) 93 kvinnor (40 %). Vid 

undersökning om det fanns skillnad i följsamhet till ordination beroende på kön visade det att 

männen var följsamma till 72 % (101 av 141) och kvinnorna till 85 % (79 av 93), se figur 5. 

Skillnaden var mycket nära signifikant (χ2-test). Detta visar på en tendens till att kön kan ha 

betydelse för följsamheten.  
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Figur 5. Följsamhet för män och kvinnor. 

 15



Följsamhet beroende på indikation och kön 

Vid kontroll om det fanns skillnad mellan könen beroende på om indikation fanns eller inte 

visade det sig att följsamheten inte påverkas nämnvärt, se figur 6. Männen hade en följsamhet 

till ordination på 72 % (65 av 90) då indikation fanns och 71 % (36 av 51) då indikation 

saknades. 86 % (51 av 59) av kvinnorna var följsamma till ordination då indikation fanns och 

82 % (28 av 34) var följsamma då indikation saknades. Skillnaden var inte statistiskt 

signifikant (χ2-test). Detta visar på att indikation och kön inte verkar ha någon större 

betydelse för följsamheten.  
 

72%

28%

86%

14%

71%

29%

82%

18%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Med indikaion Utan indikation

Följsamma män
Oföljsamma män
Följsamma kvinnor
Oföljsamma kvinnor

 

Figur 6. Följsamhet för män och kvinnor, med och utan indikation på recept. 
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Diskussion 

Metod 

Det är svårt att mäta följsamhet. Det finns flera olika metoder och alla har sina brister. Att 

bedöma om en individ har varit följsamhet eller ej genom att studera receptuttagen kan ge ett 

något osäkert resultat. Faktorer som kan ha påverkat resultatet i studien är: 

- Att en individ hämtat ut läkemedel i tid för att täcka behovet under perioden behöver inte 

innebära att individen verkligen tagit dem enligt ordination. Det innebär att individer som 

bedömts som följsamma egentligen kan ha varit oföljsamma. 

- Ett antal individer har upphört att hämta ut läkemedel efter ett antal månader. Dessa har 

bedömts som oföljsamma då redan uttagna läkemedel inte täcker behovet till studiens slut. 

Anledningen till avbrottet är okänt men kan tänkas beror på dödsfall, längre utlandsvistelse, 

övergång till insulin. 

- Individen kan ha haft tabletter kvar hemma då första uttaget i filen registrerats. Hänsyn har 

ej tagits till detta. Det har inneburit att individer med mindre än fem uttag, som bedömts 

som oföljsamma vid första uttaget, totalt bedömts som oföljsamma.  

- Vissa individer har sitt första uttag sent i perioden. Detta medför att följsamhetsstudien 

grundar sig på en kortare period. Inverkan på följsamheten kan vara både positiv och 

negativ.  

 

Om denna typ av studie skulle göras om är det möjligt att vissa av nämnda faktorer skulle få 

en mindre inverkan på resultatet om data för en längre tidsperiod erhölls. I studien erhölls 

inga signifikanta skillnader. Dock fanns en tendens till signifikans vid jämförelse mellan 

oföljsamma kvinnor vs. oföljsamma män med indikation. Om studien baserats på ett större 

patientmaterial skulle detta eventuellt ha givit signifikanta skillnader. 
 

Diabetes 

Diabetes typ-2 är i mycket en välfärdssjukdom och borde till stor del kunna undvikas. Det har 

visat sig att motion kan förebygga eller skjuta upp debuten av sjukdomen14. De som är fysiskt 

inaktiva har mest att vinna på att börja motionera, eftersom hälsan förbättras mest om man är 

otränad. För att förbättra hälsan räcker det med 30 minuters promenad fem till sex gånger i 

veckan. I dagens samhälle är allt fler fysiskt inaktiva och många har ett stillasittande arbete 
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och fritiden tillbringas till stor del framför TV:n eller datorn. Här har föräldrar och skola ett 

stort ansvar för barnen då vanor skapas tidigt och de barn som rör sig för lite behåller ofta den 

livsstilen när de blir vuxna. Troligen kommer antalet människor med åldersdiabetes att 

fördubblas under de kommande tio åren, och en stor del av dessa skulle slippa bli sjuka 

genom ökad fysisk aktivitet15. 

 

I Sverige och i övriga världen är övervikt och fetma är ett växande problem. Den största 

orsaken till viktproblem är felaktig kost i kombination med stillasittande. Övervikt och fetma 

blir allt vanligare och en kraftig ökning kan ses hos barn och ungdomar16. Genom att diabetes 

typ-2 har en stark koppling till just övervikt är vi oroade över att sjukdomsdebuten kommer 

att gå ned i åldrarna. Eftersom sjukdomen bidrar till ett ökat lidande och stora kostnader är det 

av stor vikt att förebyggande åtgärder vidtas. Vi hoppas och tror ändå att trenden kan vändas 

bl.a. genom den sockerdebatt som pågår i samhället och ökad information om vikten av att 

leva hälsosamt. Inom detta område arbetar Statens Folkhälsoinstitut som vill skapa 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen17.   
 

Följsamhet 

Följsamheten vid långtidsbehandling i tidigare gjorda studier har legat kring 50 %1. Det är i 

dessa sammanhang vanligt att använda 80-120 % som ett mått på följsamhet. I denna studie 

har individer med uttag som täcker ett behov på mer än 120 % setts som följsamma. Detta 

skulle kunna tolkas som oföljsamhet/överanvändning. Vi har ändå valt att se dessa individer 

som följsamma då det är svårt att tolka vad +120 % egentligen står för. Detta har resulterat i 

att följsamheten i denna studie, totalt sett, ligger på 77 %. 

 

En anledning till det goda resultatet kan vara det nationella vårdprogram som finns för 

diabetes. Diabetsvården bedrivs ofta i form av ett vårdteam med patienten i centrum. Målet är 

att det ska råda samstämmighet mellan vårdgivare och patient för att uppnå bättre följsamhet. 

Bättre följsamhet leder till bättre hälsa och välbefinnande. 

 

Diabetes typ-2 är en sjukdom utan tydliga symtom och som kräver långtidsbehandling. 

Behandlingen vid diabetes typ-2 går till stor del ut på att förebygga de komplikationer som 

kan uppstå. Den relativt höga följsamheten i studien kan tyda på att vården tillsammans med 

individen har lyckats uppnå en gemensam syn på behandlingen.  
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En annan bidragande faktor till det goda resultatet kan vara att individen har tillgång till 

kostnadsfria testremsor för att själv kontrollera blodglukoshalten. Detta kan höja följsamheten 

till behandlingen då individen på ett enkelt sätt själv kan bedöma sin metaboliska kontroll och 

vidta de rätta åtgärderna.    

 

Resultatet i studien visar inte på någon större skillnad i följsamheten beroende på om 

indikation fanns eller ej. Vid en första anblick kan detta tyckas förvånande. Men vid närmare 

eftertanke kan samstämmighet ha uppnåtts mellan vården och patienten vilket gör att frånvaro 

av indikation på receptet inte försämrar följsamheten. Däremot är det ett lagbrott rent 

författningsmässigt. 36 % av individerna i studien saknar indikation och här har farmaceuten 

brustit i den författningsmässiga kontrollen. Perorala diabetesmedel har dock inget annat 

användningsområde än just diabetes typ-2 vilket gör att förseelsen kan ses som ringa.     

 

En viss obalans föreligger i fördelningen mellan könen i studien, 60 % män och 40 % 

kvinnor. En viss tendens till skillnad mellan könen kunde ses i följsamheten. Resultatet visar 

på en högre följsamhet för kvinnor. Vad det kan bero på kan man bara sia om. Känner kvinnor 

mer ansvar för sin hälsa? Är kvinnor bättre på att följa en ordination? Är män mer slarviga? 
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