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Sammanfattning 
 

Dålig följsamhet till ordinerad medicinering är ett vanligt problem. Om användningsområde 

anges på recepten ökar möjligheten för patienten till kunskap om behandlingen, vilket i sin tur 

kan ha betydelse för följsamheten. Med användningsområde angivet minskar också risken för 

att patienten blandar ihop läkemedel eller dubbelmedicinerar. Syftet med denna studie var att 

undersöka hur vanligt det är att användningsområde anges på recept för läkemedel mot 

tumörer och rubbningar i immunsystemet med ATC-kod L.  

 

Studien omfattade alla recept inom ATC-koden L som expedierades i Sverige under oktober 

månad 2007. Materialet hämtades från apotekens transaktionsdatabas och levererades i form 

av Excel-filer. För att söka rätt på recept med indikationer användes Microsoft Office Excel 

2007. 

 

Totalt ingick 57409 receptposter i undersökningsmaterialet varav 80 poster saknade uppgift 

om kön eller ålder. Andelen recept utfärdade till kvinnor var 31164 och till män 26165.  

Undersökningen visade att endast 37 % av alla recept inom ATC-kod L hade 

förskrivningsorsak angiven. Det fanns ingen uppenbar skillnad i hur ofta indikation skrevs ut i 

förhållande till vilket kön patienten hade men sett till ålder så angavs användningsområdet 

oftare för de äldre åldersgrupperna. I den yngsta åldersgruppen (0-6 år) hade 26% av recepten 

indikation och i åldersgruppen 7-14 år hade 25% av recepten indikation. För övriga 

ålderskategorier angavs indikation på mellan 32% och 39% av recepten. 
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Introduktion  
 

Dålig följsamhet till ordinerad medicinering är vanligt, för långtidsmedicinerade anges 

följsamheten vara så låg som under 50%. Det hävdas också att 1/3 av patienterna har hög 

följsamhet, 1/3 är följsamma ibland och 1/3 är aldrig följsamma. [1] 

 

Varje dag intar patienter i vårt land ungefär 12 000 000 dygnsdoser läkemedel, vilket 

statistiskt sett ger 1,3 dygnsdoser per invånare och dag, och kostnaderna för felaktig 

medicinering i Sverige beräknas av vissa uppgå till 10-20 miljarder kronor per år.  Med tanke 

på de stora penningsummor som är inblandade är det samhällsekonomiskt viktigt att 

eftersträva att användandet av läkemedel blir så effektivt som möjligt. [1] 

    På apoteket har man de senaste åren intagit en mer aktiv roll för att säkerställa den 

farmaceutiska omsorgen vid utlämnandet av läkemedel. Det innebär att farmacevterna tar ett 

ökat ansvar för informationen om medicineringen och besvarar eventuella frågor kunderna 

kan ha. [2] Farmaceutens arbete underlättas om indikationen (användningsområde eller 

förskrivningsorsak) finns angivet på receptet. Det blir lättare att förklara syftet och hur 

medicinen ska hjälpa kunden. [3] Det motverkar även risken att kunden får fel läkemedel, 

t.ex. har indikation saknats på recept där Ardinex (analgetika) expedierats istället för 

Arimidex (bröstcancer). [4] Många läkemedel skrivs också ut för flera olika ändamål, vilket 

kan göra det svårt för farmaceuten att veta om behandlingsregimen, det vill säga dygnsdos 

och behandlingslängd, är korrekt. Om indikation alltid fanns angiven på receptet så skulle 

problem kunna förebyggas. [3] 

     

Enligt en amerikansk studie upptäckte farmaceuter på Eric Veterans Affairs Medical Center 

(EVAMC) att många patienter inte visste varför de fått läkemedel utskrivet. Flera av 

patienterna ville att förskrivningsorsaken skulle stå på receptet. [5] Något som upplevs som 

självklart hos läkaren kan nämligen vara oklart när patienten kommit hem. [4] Om patienten 

själv kan läsa på sin läkemedelsförpackning vad läkemedlet ska användas för så minskar både 

risken för att blanda ihop läkemedel och risken för dubbelmedicinering. [6] 

Det finns även krav i receptförfattningen att ändamål ska anges vid receptförskrivning. [4] 

    En annan aspekt på varför indikation bör finnas med på recept är forskning. Ett 

läkemedelsregister med uppgifter om förskrivningsorsak skulle ge stora möjligheter till 

studier, t.ex. att på ett helt nytt sätt kunna beskriva befolkningens sjuklighet. [6] 
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ATC- kod (Anatomic Therapeutic Chemical classification system) är ett klassificeringssystem 

där läkemedlen delas in i olika grupper utifrån indikationsområde. ATC-koden används av 

WHO (The World Health Organization) vid biverkningsrapportering och rekommenderas av 

WHO. Systemet består av 14 huvudgrupper, som visar var i kroppen eller hur läkemedlet har 

sin verkan. Huvudgrupperna motsvaras av en bokstav, och inom varje grupp finns ett antal 

terapeutiska nivåer som betecknas av två siffror. [7] 

    Undergrupperna (olika terapeutiska nivåer) för ATC-kod L är; cytostatiska/cytotoxiska 

medel (L01), endokrin terapi (L02), immunstimulerande medel (L03) och immunsuppressiva 

medel (L04).  

 

Tidigare studier som gjorts för att undersöka hur många procent av recepten som har 

användningsområde angivet visar att mellan 28,7 % och 84 % av alla recept har indikation 

angiven. För en undersökning med migränläkemedel (ATC-kod N02C) var resultatet 84 % 

med indikation. [8] En likadan studie gjord på diuretika (ATC-kod C03) visade ett resultat på 

77% för kvinnor och 74% för män. [9] Läkemedel mot astma och KOL (ATC-kod R03) har 

också undersökts och där var resultaten 61,4% [10] eller 61,6% [11]. Neuroleptika (ATC-kod 

N03A) hade indikation angiven på 31,1% av recepten för kvinnor och på 28,7% av recepten 

för män. [12] 

 

Syfte     
Syftet med studien var att undersöka hur vanligt det är att användningsområde anges på 

recepten för läkemedel inom ATC-kod L; tumörer och rubbningar i immunsystemet.  
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Metod 
     

Material om receptexpeditioner för ATC-gruppen L, utförda under oktober månad 2007 i 

Sverige, hämtades från apotekens transaktionsdatabas. Alla recept med fullständiga data 

användes i arbetet. Recept för djur sorterades bort och recept som saknade uppgift om 

patientens kön eller ålder finns visserligen med i studien, men materialet var så litet (80 

stycken, se tabell 1) att ingen vikt lades vid de resultaten. 

 

Data var lagrad på Excelfiler för att kunna bearbetas. För att ta reda på hur många av recepten 

som innehöll indikationer så användes Microsoft Office Excel 2007 för att söka rätt på termer 

som med stor sannolikhet kunde finnas. De sökord som användes för respektive grupp finns 

redovisade i bilagorna 1-4. 

     

Recepten var indelade i fyra undergrupper, baserat på läkemedlens ATC-benämning; 

cytostatiska/cytotoxiska medel (L01), endokrin terapi (L02), immunstimulerande medel (L03) 

och immunsuppressiva medel (L04). Bearbetningen skedde åtskilt för varje grupp.     

När genomsökningen av ord var klar skedde uträkningar på hur stor andel av recepten för 

kvinnor som hade indikation och hur stor andel av recepten för män som hade indikation. 

Patienterna åldersindelades också i åldersgrupper 0-6 år, 7-14 år, 15-24 år, 25-44 år. 45-64 år, 

65-74 år, 75-84 år och 85+ år för att undersöka om åldern hade någon betydelse för hur ofta 

indikation skrevs ut.  

    Resultaten sammanställdes sedan för respektive undergrupp och även sammanlagt för hela 

ATC-kod L. Resultaten redovisades som procent av totala antalet recept som hade 

förskrivningsorsak angiven. För att kunna få ut så mycket information som möjligt av 

undersökningen så utformades statistiken också för att kunna se om det finns skillnader i hur 

ofta indikation skrivs ut beroende på vilken ålder eller vilket kön patienten har.  
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Resultat 
 
Totalt ingick 57409 receptposter i undersökningsmaterialet varav 80 poster saknade uppgift 

om kön eller ålder. Andelen recept utfärdade till kvinnor var 31164 och till män 26165.  

Resultaten presenteras nedan med en sammanställning av hela ATC-kod L först och därefter 

med de olika undergrupperna i tur och ordning. 

Hela ATC-kod L 
 

Först och främst delas recipen in i grupper baserat på patientens ålder och kön. Fördelningen 

över de olika åldersgrupperna visas i tabell 1.  

 

Tabell 1. Procent av recept som har indikation samt antal recept till män respektive kvinnor 
och totalt för gruppen L.  
 
Åldersgrupp  okänt Kvinnor Män Totalt 
0-6  % (0) 20% (182) 34% (112) 26% (294) 
7-14  % (0) 24% (565) 27% (336) 25% (901) 
15-24 57% (7) 32% (999) 32% (813) 32% (1819) 
25-44 27% (22) 31% (6209) 34% (3667) 32% (9898) 
45-64 26% (23) 38% (13175) 38% (7992) 38% (21190) 
65-74 17% (6) 41% (5834) 37% (5554) 39% (11394) 
75-84 0% (1) 41% (3322) 38% (5849) 39% (9172) 
85+ 100% (1) 45% (876) 37% (1842) 39% (2719) 
okänt 30% (20) 50% (2)  % (0) 32% (22) 
Totalt 30% (80) 37% (31164) 37% (26165) 37% (57409) 
 

Totalt sett har 37% av 57409 recept förskrivningsorsak angiven, och siffran är densamma 

även för hela gruppen kvinnor respektive hela gruppen män.  
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Figur 1. Användningsområde kontra ålder för kvinnor (K) och män (M) för ATC kod L 

 

Går man in och studerar åldersgrupperna var för sig, och analyserar genomsnittsvärde för män 

och kvinnor, så ligger resultatet oftast mellan 25%-39%, se figur 1. Det är två åldersgrupper 

som sticker ut med en lägre summa än övriga och det är de två yngsta kategorierna, 0-6 år och 

7-14 år, där 26% respektive 25% har indikation på recepten. Sedan ökar användningsområdet 

med ålder både för kvinnor och för män, se figur 1. 

Ser man till könstillhörighet så finns det nästan inga nämnvärda skillnader i resultatet, det 

enda som kan uppmärksammas är att för den yngsta kategorin, 0-6 år, har 14 % fler pojkar 

(34%)  än flickor (20%)  indikation på receptet, se tabell 1, medan bland patienterna över 85 

år har 8% fler  kvinnor (45%) än män (37%) indikation på recepten.  
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Grupp L01, cytostatiska/cytotoxiska medel 
 
För grupp L01 finns det bara en kategori med ett väldigt litet antal recipen och det är pojkar  

0-6 år, se tabell 2. Jämfört med siffrorna för hela grupp L så ligger L01  bättre till 

procentmässigt, 45% av 16891 recept har indikation, vilket är 8% bättre än grupp L 

 
Tabell 2. Procent av recept som har indikation samt antal recept till män respektive kvinnor 
och totalt för gruppen L01.  
 
Åldersgrupp  okänt Kvinnor Män Totalt 
0-6 0% ( ) 17% (132) 34% (59) 23% (191) 
7-14 0% ( ) 19% (256) 22% (141) 20% (397) 
15-24 0% ( ) 32% (286) 36% (173) 34% (459) 
25-44 38% (8) 46% (1323) 41% (793) 44% (2124) 
45-64 0% (6) 46% (4183) 46% (2626) 46% (6815) 
65-74 33% (3) 48% (2353) 44% (1610) 46% (3966) 
75-84 0% ( ) 47% (1466) 48% (987) 47% (2453) 
85+ 0% ( ) 48% (306) 47% (173) 48% (479) 
okänt 57% (7) 0% ( ) 0% ( ) 57% (7) 
Totalt 33% (24) 45% (10305) 45% (6562) 45% (16891) 
 

Även de olika ålderskategorierna har överlag en högre andel med indikation, de flesta är till 

och med över 40%, se figur 2. Men också här kan vi se ett sämre resultat för de yngre åldrarna 

0-6 år och 7-14 år med 23% angivna indikationer respektive 20% angivna indikationer. 

Återigen har flickorna en något lägre procent än pojkarna i de lägre åldrarna, upp till 25 år. 

 
 
Figur 2. Användningsområde kontra ålder för kvinnor (K) och män (M) för ATC kod L01 
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Grupp L02; immunstimulerande medel 
 
I tabell 3 kan man se att två åldersgrupper innehöll ett väldigt litet antal patienter; 0-6 år (2 st) 

och 15-24 (44 st).  Trettiotre procent av recepten för män och kvinnor hade 

användningsområde angivet  samt 30% av kvinnornas recept samt 35% av männens recept. 

Dessa siffror skiljer sig inte nämnvärt från siffrorna för hela grupp L (tabell 1). Eftersom det 

var ett litet receptmaterial för båda könen i de lägsta åldrarna och för män i åldersgruppen 25-

44 år (21 recipen) måste dessa siffrorna tolkas med en viss försiktighet. . 

 
Tabell 3. Procent av recept som har indikation samt antal recept till män respektive kvinnor 
och totalt för gruppen L02. 
 
Åldersgrupp  okänt Kvinnor Män Totalt 
0-6 0% ( ) 0% (2) 0% ( ) 0% (2) 
7-14 0% ( ) 33% (95) 33% (15) 33% (110) 
15-24 0% ( ) 8% (38) 17% (6) 9% (44) 
25-44 0% (2) 12% (1695) 29% (21) 13% (1718) 
45-64 0% (4) 32% (3556) 33% (886) 32% (4446) 
65-74 0% (3) 35% (1917) 35% (2521) 35% (4441) 
75-84 0% (1) 38% (1255) 36% (4448) 36% (5704) 
85+ 100% (1) 42% (516) 35% (1615) 37% (2132) 
okänt 0% (4) 0% ( ) 0% ( ) 0% (4) 
Totalt 7% (15) 30% (9074) 35% (9512) 33% (18601) 
 

Något som däremot är lite uppseendeväckande är resultatet för kvinnor 25-44 år. Där hade vi 

ett material på 1695 st och endast 12% av dem hade indikation. 

 

 
Figur 3. Användningsområde kontra ålder för kvinnor, män och totalt för ATC kod L02 
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Grupp L03; immunstimulerande medel 
 

Grupp L03 var mindre än övriga undergrupper med sina 4068 recipen. Underlaget för 0-6 år, 

7-14 år och ålder 85+ är för litet att utföra statistiska beräkningar med (tabell 4). 

Även kategorierna kvinnor 15-24 och män 15-24, samt kvinnor 75-84 och män 75-84, har var 

för sig mindre än 100 recipen, men ålderskategorierna som helhet överstiger det talet. Arbetet 

med att få fram hur många recept som hade indikation såg likadant ut som för övriga grupper; 

särskilda sökord (se bilaga 3) användes för att försöka identifiera förskrivningsorsaker. 

Resultatet av genomsökningarna redovisas i tabell 4. 

 

Tabell 4. Procent av recept som har indikation samt antal recept till män respektive kvinnor 
och totalt för gruppen L03. 
Åldersgrupp  okänt Kvinnor Män Totalt 
0-6 0% ( ) 67% (6) 0% (7) 31% (13) 
7-14 0% ( ) 22% (9) 0% (7) 13% (16) 
15-24 50% (4) 38% (80) 19% (37) 32% (121) 
25-44 50% (6) 31% (847) 26% (483) 29% (1336) 
45-64 55% (11) 32% (1180) 29% (804) 31% (1995) 
65-74 0% ( ) 24% (181) 30% (215) 28% (396) 
75-84 0% ( ) 23% (75) 21% (92) 22% (167) 
85+ 0% ( ) 0% (4) 38% (13) 29% (17) 
okänt 14% (7) 0% ( ) 0% ( ) 14% (7) 
Totalt 43% (28) 31% (2382) 27% (1658) 29% (4068) 
 

ATC kod L03 uppvisar en något sämre andel angivet indikationsområde på recept än övriga, 

men en del av det kan som tidigare nämnts härledas till ett litet undersökningsmaterial.  

Det sämsta resultatet för en kategori med över 100 recipen återfinns här för åldersgruppen 75-

84 år, där 22% innehöll indikation. Det är även låga siffror för kvinnor 65-74 år (24%) och för 

män 25-44 år (26%). Kategorin män som helhet har 27% med indikation, att jämföra med 

kvinnornas 31%.
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Figur 4. Användningsområde kontra ålder för kvinnor, män och totalt för ATC kod L03 

 

Grupp L04; immunsuppressiva medel 
 
Den sista undergruppen, L04, har en ganska stor spridning bland sina recipen, vilket är bra för 

att göra statistik. Det är endast de yngsta - både pojkarnas och flickornas 0-6 år - och de äldsta 

- både männens och kvinnornas 85+ grupp - som har ett väldigt litet material (tabell 5). 

 

Tabell 5. Procent av recept som har indikation samt antal recept till män respektive kvinnor 
och totalt för gruppen L04. 
 
Åldersgrupp  okänt Kvinnor Män Totalt 
0-6 0% ( ) 24% (42) 39% (46) 32% (88) 
7-14 0% ( ) 27% (205) 32% (173) 29% (378) 
15-24 67% (3) 33% (595) 32% (597) 33% (1195) 
25-44 0% (6) 35% (2344) 33% (2370) 34% (4720) 
45-64 0% (2) 38% (4256) 35% (3676) 36% (7934) 
65-74 0% ( ) 39% (1383) 35% (1208) 37% (2591) 
75-84 0% ( ) 39% (526) 39% (322) 39% (848) 
85+ 0% ( ) 56% (50) 41% (41) 49% (91) 
okänt 50% (2) 50% (2) 0% ( ) 50% (4) 
Totalt 23% (13) 37% (9403) 34% (8433) 36% (17849) 
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I tabell 5 ses resultatet som framkom efter genomsökningarna av recepten. Den totala andelen 

procent med indikation i grupp L04 är 36%. För endast kvinnorna 37% och för endast männen 

34%. Dessa siffror skiljer sig inte nämnvärt från tidigare gruppers, utan ligger i linje med de 

andra resultat som redovisats hittills. Alla kategorier med tillräckligt undersökningsmaterial 

har mellan 30% och 40% med indikation angiven, utom en. För flickor 7-14 år är procenten 

något lägre; 27%. 

 
 

 
 
Figur 5. Användningsområde kontra ålder för kvinnor, män och totalt för ATC kod L04 

 
I figur 5 ses tydligt ett samband mellan stigande ålder och andel recept med indikation. Detta 

kan även skådas i tabellerna 1, 2 och 3, dock förekommer naturligtvis undantag men överlag 

stämmer sambandet. Undantagen gäller oftast de yngsta eller äldsta åldersgrupperna. 
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Diskussion 
 

Syftet med den här studien var att undersöka hur stor andel av recepten för ATC-kod L, 

expedierade i Sverige under oktober månad 2007, som hade indikation. Resultatet för hela 

ATC-kod L visar att förskrivningsorsak fanns angiven på 37% av recepten (tabell 1) och de 

allra flesta siffror, genomgående för alla undergrupper och kategorier, låg mellan 30% och 

40%. Man kan alltså påstå att drygt en tredjedel av recepten har indikation. 

 

Tidigare studier som gjorts för att undersöka hur många procent av recept som har 

användningsområde angivet visar resultat på mellan 28,7% och 84%.  

För en undersökning med migränläkemedel (ATC-kod N02C) var resultatet 84% med 

indikation. [8] En likadan studie gjord på diuretika (ATC-kod C03) visade ett resultat på 77% 

för kvinnor och 74% för män. [9] Läkemedel mot astma och KOL (ATC-kod R03) har också 

undersökts och där var resultaten 61,4% [10] eller 61,6% [11]. Neuroleptika (ATC-kod 

N03A) hade indikation angiven på 31,1% av recepten för kvinnor och på 28,7% av recepten 

för män. [12] 

Skillnaderna mellan olika läkemedel är enligt dessa studier märkbart stora. Man kan se ett 

betydligt bättre resultat än vad denna studie uppvisade (37%), för alla grupper utom 

neuroleptika (ATC-kod N03A). Vad dessa skillnader beror på är svårt att spekulera i. Det 

skulle kunna vara så att förskrivarna mer sällan skriver ut indikation på läkemedel som endast 

ska användas under en begränsad tid. Många patienter har migränläkemedel hela livet ut, 

samma sak gäller för diuretika och läkemedel mot astma och KOL. Skulle det möjligtvis 

kunna finnas något samband i att indikation oftare anges på läkemedel som är till för 

långtidsbruk än för de med en viss behandlingstid. Svårt att säga om det verkligen är så, 

endast förskrivarna själva kan svara på detta. 

 

Mellan män och kvinnor förekommer totalt sett ingen skillnad i hur ofta indikation anges för 

ATC-kod L, båda grupperna visar ett sammanlagt resultat på 37% (tabell 1). 

    Generellt kan dock sägas att de yngsta åldergrupperna (0-6 och 7-14 år) har en något lägre 

andel recept med indikation, där ligger procenten på 20-26% i flera fall (se tabell 1 och 2). 

Dessutom är de totala siffrorna något lägre för flickorna än pojkarna (tabell 1); 20% mot 34% 

för 0-6 år och 24% mot 27% för 7-14 år, vilket är svårt att se någon uppenbar anledning till. 

14 
 



    En tänkbar orsak till att indikation mer sällan skrivs ut till barn skulle kanske kunna vara att 

förskrivaren anser att barnen ändå inte läser på sina läkemedel, det är ju oftast föräldrarna 

eller någon annan vuxen som sköter medicinering åt barn. Dock rättfärdigar inte det att man 

utelämnar indikation, åldern borde inte spela någon som helst roll. Det kan ju till och med 

vara så att barn i synnerhet skulle må bra av att få höra lite mer om sina läkemedel fler gånger 

än hos läkaren, och alltså även på apoteket. Kanske har frågor dykt upp hos barnen, men som 

det då blir svårare för farmaceuterna att svara på när indikation inte finns angiven. Detta kan 

ju givetvis gälla för alla åldersgrupper, men det är verkligen synd om förskrivarna gör 

skillnad på att skriva dit indikation beroende på om det är ett barn eller en vuxen patient. 

    Resultaten är visserligen inte speciellt bra om man ser till vuxna personer heller. Att bara ca 

en tredjedel av recepten har förskrivningsorsak är inte acceptabelt, när målet är att alla recept 

ska förses med det. [4] Man har i undersökningar sett att både patienter och farmaceuter gärna 

vill ha indikation angiven, det förbättrar följsamheten och underlättar för farmaceuterna att 

utöva farmaceutisk omsorg på ett bra sätt och att kunna förstå patienternas eventuella 

funderingar och frågor om läkemedelsbehandlingen bättre. [2] [5]  

    En annan tänkbar anledning till att indikation inte anges ibland skulle kunna vara att 

förskrivaren gör ett medvetet val att inte skriva ut den. Kanske vill patienten inte att någon, 

inte ens en farmaceut med tystnadsplikt, ska få veta varför han/hon hämtar ut läkemedel. 

 

Man måste också ha undersökningsmaterialets storlek i beaktande när man studerar 

procentresultaten. Detta resonemang gäller till exempel för de flesta grupper i kategorierna 

”okänt”, eftersom materialet är så litet så blir siffrorna egentligen mindre statistiskt säkra. Att 

50% av kvinnorna utan angiven ålder hade indikation på receptet låter bra, men tittar man på 

siffrorna bakom (tabell 1) resultatet så blir uppfattningen en annan. Då ser man att det endast 

fanns 2 kvinnor i den kategorin och att 50% med indikation betydde 1 recept. På grund av 

denna problematik så har det inte att lagts någon större vikt vid att tolka resultatet för 

patientgrupper med färre än 100 personer i denna studie. 

 

Den största begränsningen, och felkällan, är förmodligen genomsökningen efter ord som 

förekommit i indikationen. Ord kan ha missats som förekommit både en och flera gånger, på 

samma sätt som ord som egentligen inte ingått i indikationen kan ha kommit med. Givetvis 

har slumpmässiga kontroller gjorts, där ett antal recept kontrollerats, men resultatet kan ändå 

inte sägas ha 100% riktighet. 
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Men eftersom statistik också utformats för fyra olika undergrupper och nästan alla resultat låg 

i linje med varandra - 30-40% - så tyder det på att det faktiska resultatet ligger där. 

 

Antalet recipen utan angivet kön eller ålder på patienten var för hela ATC-koden 82 st, dessa 

hör naturligtvis hemma i någon ålderskategori och könstillhörighet men eftersom gruppen är 

så liten så borde bidraget till en eventuellt fel vara marginellt. I procent räknat motsvarar 82 

av 57409 recipen endast 0,14 %, så det är en försvinnande liten del. 

 

En av styrkorna med denna undersökning är att alla expedierade recept under en hel månad är 

använda som underlag, det ger ett bra utgångsläge för att kunna genomföra en statistiskt 

korrekt undersökning.  

 

Fortsatta studier 
 

En intressant uppföljning på denna studie vore att undersöka varför andelen recept med 

indikation ökar med stigande ålder. Det vore intressant att veta om det är något medvetet från 

förskrivarnas sida att göra så, och i så fall varför de gör den skillnaden på patienterna 

beroende på deras ålder. 

 

Slutsatser 
     

37% av alla recept för ATC-kod L; tumörer och rubbningar i immunsystemet, har 

förskrivningsorsak angiven. Det finns ingen uppenbar skillnad i hur ofta indikation skrivs ut i 

förhållande till vilket kön patienten har. Men sett till ålder så är resultatet sämre för de yngsta 

åldersgrupperna, 0-6 år (26% med indikation) och 7-14 år (25% med indikation), än för 

övriga ålderskategorier som alla har indikation på mellan 32% och 39% av recepten. 
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Bilaga 2; Sökord för grupp L02 
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Bilaga 3; Sökord för grupp L03 
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Bilaga 4; Sökord för grupp L04 
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