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Sammanfattning 
 
Följsamheten för långtidsmedicinering anges ibland vara högst 50 %. En bidragande orsak till 

underanvändning eller dålig följsamhet till läkarens ordination, kan vara okunskap om 

preparatets verkningar och effekter. Ett sätt att informera om läkemedel är att ange 

användningsområde på doseringsetiketten. Syftet med denna studie har varit undersöka hur 

ofta användningsområde anges på recept på diuretika, ATC-kod C03 

 

Receptdata hämtades från Apotekets transaktionsdatabas och omfattade alla 195 761 recept 

för diuretika, ATC-kod C03, som blivit expedierat i Sverige under oktober 2007. 

Filerna levererades som Excelfiler och innehöll information om patientens födelseår, kön 

samt läkemedlets ATC-kod, benämning, förpackningsstorlek, styrka, styrka enhet, styrka 

klartext, antal recipen och doseringstext. Dosexpedierade läkemedel från apotek (Apodos) 

ingick inte undersökningen. Recept som saknade kön och födelsedatum exkluderades från 

studier där dessa parametrar ansågs viktiga. 

 

Hur ofta användningsområde anges på läkemedlets etikett beror delvis på kön, ålder och 

läkemedlets styrka. Andelen recept med användningsområde angivet var marginellt högre för 

kvinnor än för män; 77 % (91 256) för kvinnor respektive 74 % (56 100) för män. För 0-24 

åringarna angavs bara användningsområde på 42 % av recepten, medan 77 % av recepten för 

patienter >75 år hade användningsområde angivet. Det fanns också en tendens att högre 

styrkor hade lägre andel recept med användningsområde. 

 

Användningsområde är en viktig information till patienten och farmacevten. Med tanke på 

detta borde användningsområde vara en obligatorisk uppgift på recept. 

 

 

 
 
Sökord: Diuretika, användningsområde, indikation, följsamhet 
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Summary 
 
Adherence for longtime medication is often estimated to be just around 50 %. This means that 

only 50 percent of the patients use the medicine according to the physician’s ordination.  The 

underusage of prescribed regular medication by patients is commonly referred to as “non-

adherence”. A reason for nonadherence can be poor knowledge of the purpose of the 

medication. A way to inform about the medicine is by adding important information such as 

the indication for the medicine on the prescription label. The purpose of this stydy was to 

examine how often indications were found on the prescription labels of diuretics, ATC-code 

C03. 

 

Refill prescription data were collected from the Swedish Prescribed drug Register. All 

195 761 prescriptions of diuretics with ATC-code C03 dispensed during October 2007 were 

collected and delivered in Excel files. Included was information about the name of the drug, 

the ATC-code, amount of drug dispensed, strength and the unit of the strength, the number of 

recipen as well as information of the drug prescribed. The patient’s date of birth and sex was 

also included. Prescriptions that were lacking data about date of birth and sex were excluded 

in some studies were these facts were considered important. 

 

The percent of indication on prescription labels for diuretics depends on patient’s age, sex and 

strength of the medicine. Seventy-seven percent (91 256) of the receipts for women had 

indication stated on the prescription label whereas the corresponding number was 74 % 

(56 100) for receipts to men. A higher percent of the receipts directed to older patients had 

indication written on the prescription labels; 42 % of the receipts to the age group0-24 year 

had indications compared to 77 % of the receipts to the age group > 75 year.  There was also a 

tendency that medicines with higher strength had lower frequency of indication on the 

prescription labels. 
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Introduktion 
 
Användningsområde skall anges på läkemedelsrecept enligt läkemedelsverkets föreskrifter 1. 

Patienters följsamhet till läkemedelsbehandling ökar om användningsområde finns angivet i 

doseringsrutan på receptet 2. Förskrivningsfel förekommer på cirka 2 % av recepten 3. Om 

användningsområde finns angivet på receptet har farmacevten bättre förutsättning att 

upptäcka felet och åtgärda det genom kontakt med aktuell förskrivare 3, 4.  

 

Följsamhet till läkemedelsbehandling 
 

Varje dag utförs det ungefär 3 000 operationer i Sverige medan antalet dygnsdoser läkemedel 

till patienter uppgår till nästan 12 000 000. Detta exempel belyser klart betydelsen och 

storleksordningen av den vanligaste medicinska behandlingsformen i Sverige, d v s 

läkemedelsbehandling 5.  

 

Läkemedelsbehandlingens avsikt är att förebygga, lindra eller bota sjukdom 6. För att önskad 

effekt ska uppnås och oacceptabla biverkningar undvikas måste läkemedel väljas, användas 

och doseras på rätt sätt. Men läkarnas ordinationer följs inte alltid av patienterna. Patienterna 

väljer istället, medvetet eller omedvetet, att följa läkarens ordination på ett sätt som mer 

överensstämmer med deras egen inställning till läkemedelsbehandlingen.  

 

Med följsamhet (compliance) menas hur väl patienten följer läkarens ordination 7. 

Följsamheten för långtidsmedicinering anges ofta vara högst 50 % 6. Kortare 

läkemedelsbehandlingar har en bättre följsamhet men även vid kortare behandlingar sjunker 

följsamheten efter 10 dagars behandling 6. Störst problem med följsamhet finns vid 

förebyggande läkemedelsbehandling av sjukdomar som inte visar något tydligt symtom. 

Överanvändning eller underanvändning av läkemedel, vilket oftare inträffar kan resultera i att 

läkemedelsterapin misslyckas och orsakar onödigt lidande och sjukdom samt onödiga 

kostnader på grund av förlorad arbetsinkomst, onödig sjuklighet, vårdbesök och inläggning på 

sjukhus och att dyr medicin inte blir använd 6. 

 

I USA år 1994 beräknades den totala kostnaden för felaktig läkemedelsanvändning till 76,6 

miljarder dollar 6. Läkemedelsförsäljningen var under samma tidpunkt lika stor. 
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Förhållandena i Sverige kan inte jämföras med USA men man kan anta att det finns likheter. 

Under år 2000 såldes i Sverige läkemedel för 24,5 miljarder kr. I linje med tidigare jämförelse 

gjord i USA skulle man kunna anta att läkemedelskostnaderna för felaktig 

läkemedelsanvändning i Sverige ligger i storleksordningen 20 miljarder kr per år 6.  

 

Användningsområde på recept 
 

Enligt läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:19) skall dosering, användning, ändamål 

och behandlingstid stå angivet på recepten 1. Uppgifterna ska vara skrivna på svenska och 

vara så pass begripliga att patienten kan förstå anvisningarna. Säkerhetskontrollen på apotek 

underlättas om ändamål finns angivet på recept vilket minskar risken för förväxling av 

läkemedel 1. Vissa läkemedel har liknande namn och finns ändamålet angivet kan 

felexpeditioner undvikas 4. En studie som gjordes på distansapoteket i Boden visade att   

2 % av recepten innehöll fel och brister som krävde kontakt med förskrivaren 3. Om 

information om användningsområde finns på recepten ökar möjligheten för farmacevten att 

upptäcka förskrivningsfel 4. I dagsläget finns inget datastöd för förskrivare som underlättar 

ifyllandet av användning och ändamål på recepten, utan förskrivaren får själv fritt skriva in en 

text i rutan för användning/ändamål. Texterna varierar kraftigt och ofta anges enbart dosering. 

För patientsäkerheten är det viktigt att ändamålet med läkemedelsbehandlingen står på 

recepten. Detta gör det lättare för patienten att använda läkemedlet på rätt sätt. Patienten kan 

vara mer delaktig i sin behandling om det står på läkemedelsförpackningen vad läkemedlet 

ska användas för, vilket leder till bättre följsamhet 2.  

Den 1 oktober 2002 infördes reformen om utbyte av likvärdiga läkemedel på apotek. Detta 

innebar att apoteken ska erbjuda patienten möjlighet att byta ut det förskrivna läkemedlet mot 

ett likvärdigt billigare alternativ om ett sådant finns 8. Av de patienter som hade fått 

läkemedlet utbytta hade cirka 7 % felmedicinerat på grund av läkemedelsutbytet. 

Dubbelmedicinering var den vanligaste orsaken till felmedicineringen 8. Risken för att 

patienten blandar ihop läkemedel eller dubbelmedicinerar kan minska om ändamålet med 

läkemedelsbehandlingen står angivet på läkemedelsförpackningen 2, 9. 

Enligt en amerikansk undersökning ansåg majoriteten (73,6 %) av apotekspersonalen att 

orsaken till att läkemedel skrivs ut är den viktigaste informationen på ett recept. Att ändamålet 

finns angivet på recept är också till stor hjälp vid rådgivning på apotek eftersom en del 

patienter inte vet varför de ska använda läkemedlet 4.  
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Diuretika 
 

2006 såldes diuretika för totalt 276 miljoner kronor i Sverige. Diuretika, ATC-kod C03, är 

den tredje största undergruppen till läkemedel vid hjärt-kärlsjukdomar volymmässigt, men 

endast den femte största kostnadsmässigt 10. Detta beror på att preparaten har varit 

registrerade länge 10, patenttiden löpt ut och billigare generiska preparat har blivit tillgängliga. 

 

Diuretika är ett läkemedel som har ett brett användningsområde. De vanligaste 

förskrivningsorsakerna för diuretika är högt blodtryck (hypertoni) och hjärtsvikt med 

samtidigt ödem. 

 

Varje dygn filtreras ungefär 180 L plasma genom njurarna hos en vuxen person. Detta filtrat 

kallas för primärurin. När primärurinen transporteras genom njurarna reabsorberas 99 % av 

primärurinen tillbaka till blodbanan 11. Den del som återstår av primärurinen är den slutliga 

urinen som har en volym på ca 1-2 L per dygn. Diuretika verkar genom att öka utsöndringen 

av natrium och vatten genom påverkan av njurarna. Mer natrium stannar kvar i urinen när 

kroppens normala reabsorption av natrium hämmas av diuretika. Detta leder till att vätska 

dras från vävnaderna till blodbanan då blodvolymen minskar när urinproduktionen ökar. 

Effekterna av detta blir minskat vävnadsödem och sänkt blodtryck.  

 

Det finns tre olika typer av diuretika som verkar på olika ställen i nefronet i njurarna 11, 12. 

 

Loopdiuretika 
 

Den kraftfullaste typen av diuretika kallas för loopdiuretika (Furosemid, Torasemid, 

Bumetanid) och verkar i den uppåtgående delen av Henles slynga. Loopdiuretika hämmar 

reabsorptionen av natrium, kalium och klor som normalt sker från primärurinen till blodet. 

När halten av ovanstående ämnen ökar i urinen hämmas reabsorptionen av vatten genom 

påverkan från antidiuretiskt hormon (ADH). Detta leder till att urinmängden ökar. 

Loopdiuretika har även en kärldilaterande effekt som inträder snabbare än den diuretiska 

effekten. Kaliumförluster är en vanlig bieffekt som loopdiuretika åstadkommer, därför 

kombineras ofta loopdiuretika tillsammans med kaliumsparande diuretika eller 

kaliumtillskott. 
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Loopdiuretika används vanligtvis för behandling av akut lungödem, kardiella, hepatiska, 

renala och andra ödem 11, 12. 

 

Tiaziddiuretika 
 
Tiaziddiuretika (Hydroklortiazid, Bendroflumetiazid) har en mildare effekt än loopdiuretika 

och verkar i första delen av distala tubuli genom att hämma den aktiva reabsorptionen av 

natrium som i sin tur hämmar passivt medföljande klor och vatten. Den ökade 

urinproduktionen leder till minskad blodvolym, vilket har en blodtryckssänkande effekt. 

Tiaziddiuretika har även en kärldilaterande effekt. Initialt står den minskade blodvolymen för 

den blodtryckssänkande effekten men vid långvarig behandling är det den kärldilaterande 

effekten som sänker blodtrycket. Kaliumförlusterna ökar av tiaziddiuretika varvid 

kombinationsbehandling med kaliumsparande diuretika eller kaliumtillskott kan vara 

nödvändigt.  

Tiaziddiuretika används i första hand vid behandling av mild hypertoni och hjärtsvikt 11, 12. 

 

Kaliumsparande diuretika 
 
Aldosteronantagonister (Spironolakton) och kaliumsparande läkemedel (Amilorid) är den 

mildaste formen av diuretika och kallas för kaliumsparande diuretika. Dessa läkemedel har sin 

verkan i distala tubuli. Sekretionen av kalium och reabsorptionen av natrium ökar av 

aldosteron. Aldosteronantagonisterna hindrar aldosteron från att utöva sin effekt i distala 

tubuli. Detta leder till kvarhållande av kalium och förlust av natrium. 

Amilorid har den effekten att kaliumsekretionen och natriumreabsorptionen hämmas i sista 

delen av distala tubuli. Därmed ökar utsöndringen av natrium, klor och vatten. 

Kaliumsparande diuretika används ofta som tilläggsbehandling till loop - och tiaziddiuretika 

för att upprätthålla kaliumbalansen Det finns även kombinationsläkemedel som innehåller 

både Hydroklortiazid och Amilorid 11, 12. 
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Syfte 
 
Syftet med detta arbete är: 

1. Att undersöka hur vanligt det är att användningsområde anges på recept med avseende på 

patientens ålder och kön för diuretika, ATC-kod C03. 

2: Att undersöka om andelen recept med användningsområde skiljer sig mellan olika 

substanser, administrationsform och styrka för diuretika, ATC-kod C03.  
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Material och metoder 
 

Inklusionskriteria 
 

Data till detta arbete har hämtats från Apotekets transaktionsdatabas som överförts till Excel-

filer för bearbetning. De data som överfördes till Excel innehöll information om patientens 

födelseår, kön samt läkemedlets ATC-kod, benämning, förpackningsstorlek, styrka, styrka 

enhet, styrka klartext, antal recipen och doseringstext. 

 

Alla recept för diuretika som expedierats i Sverige under oktober månad 2007 (exklusive 

dosexpedierade läkemedel från apotek (Apodos)) ingick i undersökningen. I oktober 2007 

expedierades totalt 195 761 recept för diuretika, ATC-kod C03 i Sverige. Antal recept där kön 

ej fanns angivet var 1059 stycken och dessa har exkluderats i undersökning där skillnader 

mellan könen jämförs. Totalt 194 702 recept ingår i den jämförelsen 

Av 195 761 recept saknade 877 recept födelsedatum och dessa har exkluderats i undersökning 

där skillnader mellan åldersgrupper jämförs. Totalt 194 884 recept ingår i jämförelsen. 

Anledningen till denna uppdelning var för att få med så många poster som möjligt i respektive 

undersökning. Recept som saknade kön och födelsedatum tillhörde asylsökande eller personer 

som har skyddad identitet men majoriteten av dessa recept utgjordes av djurrecept. 

 

Definition av användningsområde 
 

Definitionen för användningsområde i denna undersökning var att det i doseringstexten ska 

framgå för vilka symtom eller sjukdomar läkemedlet är tänkt att användas mot, eller vilken 

effekt läkemedlet har på kroppen. Som exempel på detta kan anges ”för högt blodtryck” eller 

”vätskedrivande”. Felstavningar, utländska utryck samt tydliga förkortningar har tagits med 

bland sökorden. Kortast möjliga ordstam har används för att få med så många felstavningar 

som möjligt. 

 

Sökorden som användes var: för, mot, BLTR, yrsel, vät, hyp, vatt, urin, ödem, blod, meni, 

mei, väsk, värs, svu, BT, salt, vand, hjärt, spar, again, BL TR, avsvä, driv, mens, vats, uirn, 
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vate, fådd, vetsk, PMS, kali, suv, andn, vikt, dysp. Alla dessa poster räknas som poster med 

användningsområde. 

 

Databearbetning 
 

Excel-filerna innehöll information om patientens födelseår, kön samt läkemedlets ATC-kod, 

benämning, förpackningsstorlek, styrka, styrka enhet, styrka klartext, antal recipen och 

doseringstext. Bearbetningen av Excel-filerna utfördes i flera steg: 

1. Först kopierades data från kolumnen med doseringstext och klistrades in i en helt ny 

kolumn. Sedan markerades den nya kolumnen. Med hjälp av funktionen sök/ersätt som 

finns under menyn redigera söktes uttryck som ingår i doseringstexten för recept med 

användningsområde. Dessa uttryck ersattes med ett § tecken framför uttrycket. Till 

exempel uttrycket ”mot” ersattes med ”§mot”. Ord som för, mot, blod, urin, ödem 

användes för att hitta recept med användningsområde. En extra manuell kontroll med 

hjälp av ett autofilter gjordes för att se att inga poster med användningsområde 

utelämnats. Nästa uppgift var att överföra alla uttryck från kolumnen som innehöll § 

tecken till en ny kolumn. Detta gjordes med hjälp av funktionen text till kolumner som 

finns under menyn data. Denna kolumn döptes till användningsområde. 

2. Nästa steg var att kolumnen födelseår sorterades i fallande ordning. Därefter skapades 

en ny kolumn som döptes till åldersintervall. Åldersintervallen delades in i fem grupper 

0-24, 25-44, 45-64, 65-74, >75 år. Kolumnen ifylldes med åldersintervall som matchade 

rätt födelseår. 

3. En pivottabell skapades där kolumnerna kön, åldersintervall, benämning, ATC-kod 

och användningsområde användes. Sedan sorterades all information i utfallsvariablerna: 

andel receptposter med användningsområde av  

 totala antalet expedierade receptposter;  

 per åldersgrupp;  

 per kön   

 per preparat, administrationsform och styrka.  

 

Uppgifterna överfördes manuellt till en separat Excel-fil för sammanställning. Kolumnen 

ATC-kod togs med för att göra det möjligt att räkna ut det totala antalet poster. 
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Resultat 
 
Av totalt 194 702 expedierade recept där kön hade angivits fanns användningsområde på 

147 356 (76 %) av recepten se Tabell 1. Andelen recept med användningsområde var lite 

högre för kvinnor än för män, 91 256 (77 %) för kvinnor respektive 56 100 (74 %) för män. 

 
Tabell 1. Antal expedierade recept samt andel recept med användningsområde i % 

  Totalt Kvinnor Män 
ATC-kod Substans Styrka 

Beredningsform 
Antal 
recept 
 

% 
 

Antal 
recept 

% Antal 
recept 

% 

C03 Extempore tabletter  3  67  2  100  1  0  
C03AA03 Hydroklortiazid 25mg tabletter 10033 80 5865 81 4168 80 
C03AB01 Bendroflumetiazid/Kaliumklorid 1,25 

mg/573mg tabletter 
1801 74 1205 75 596 73 

C03BA04 Klortalidon 25mg Licens tabletter 9  11  5  0  4  25  
C03BA08 Metolazon 2,5 mg tabletter 79 77 40  78 39 77 
C03CA02 Bumetanid 1 mg tabletter 528 65 313 67 215 63 
 Bumetanid injektionsvätska lösning 0,5 

mg/ml 
5  60  2  100  3  33  

C03CA04 Torasemid 2,5 mg tabletter 74 65 39 62 35 69 
 Torasemid 5 mg tabletter 229 64 130 65 98 63 
 Torasemid 10mg tabletter 217 60 97 54 120 66 
 Torasemid 200mg Licens tabletter 7  29  2  50  5  20  
C03DA04 Eplerenon 25mg tabletter 273 51 28 61 245 49 
 Eplerenon 50mg tabletter 108 46 8 38 100 47 
C03DB01 Amilorid 5 mg tabletter 3649 68 2375 69 1274 65 
C03EA01 Amilorid/Hydroklortiazid tabletter 8506 80 5704 80 2802 78 
 Amilorid/Hydroklortiazid 2,5 mg/25 mg 

tabletter 
15640 78 10867 79 4773 77 

 Amilorid/Hydroklortiazid 5 mg/50 mg 
tabletter 

14344 76 9630 77 4714 74 

C03DA01 Spironolakton APL 5 mg Barn tabletter 4  75  3  100  1  0  
 Spironolakton 25mg tabletter 13044 68 7280 70 5764 66 
 Spironolakton 50mg tabletter 6246 70 4462 71 1784 69 
 Spironolakton 100mg tabletter 1361 63 1004 64 357 62 
C03CA01 Furosemid 20mg tabletter 4657 78 2918 79 1739 75 
 Furosemid 25mg tabletter 571 82 394 84 177 79 
 Furosemid 40mg tabletter 35173 73 18692 74 16481 71 
 Furosemid 500mg tabletter 1025 50 343 52 682 49 
 Furosemid Retard depkaps 30mg 

tabletter 
24497 75 15307 76 9190 74 

 Furosemid Retard depkaps 60mg 
tabletter 

11708 73 6807 74 4901 71 

 Furosemid orala droppar 10mg/ml 204 41 108 34 96 48 
 Furosemid injektionsvätska 10mg/ml 237 52 103 46 134 57 
 Furosemid flaska 1  0  0  0  1  0  
C03AA01 Bendroflumetiazid 2,5mg tabletter 27245 82 17311 82 9934 81 
 Bendroflumetiazid 5mg tabletter 13225 82 7828 83 5397 81 

Totalt 194 702 76 118 872 77 75 830 74 
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Högst andel recept med användningsområde (82 %) hade Bendroflumetiazid 2,5 mg tabletter, 

Bendroflumetiazid 5 mg tabletter och Furosemid 25 mg tabletter. Lägst andel recept med 

användningsområde hade Furosemid flaska (0 %), Klortalidon 25mg Licens tabletter (11 %) 

och Torasemid 200mg Licens tabletter (29 %). 

 

Andelen recept med användningsområde för injektionsberedningar (spridningsmått 52-60 %) 

och orala droppar (41 %) var lägre än genomsnittet 76 %. 

 

Störst skillnad i andelen recept med användningsområde mellan könen fanns hos Extempore 

tabletter och Spironolakton APL 5 mg Barn tabletter (100 % för kvinnor respektive 0 % för 

män). Av dom mest förskrivna substanserna Furosemid och Bendroflumetiazid var skillnaden 

mellan könen störst för Furosemid 25 mg tabletter (84 % för kvinnor respektive 79 % för 

män). Kvinnor hade en högre andel av recepten med användningsområde jämfört med män i 

23 av totalt 27 preparat, se Tabell 1. 

 

För de substanser som har flera olika styrkor registrerade minskade generellt den procentuella 

andelen recept där användningsområde fanns angivet för de starkare varianterna, se Figur 1.  

 

 

 
Figur 1. Andel recept med användningsområde i % för substanser med flera olika styrkor. 
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Av 194 884 recept som innehöll födelsedatum ökade antalet expedierade recept för varje 

åldersintervall. Även andelen recept med användningsområde ökade för varje åldersintervall. 

I åldersintervallet 0–24 år innehöll 42 % av recepten användningsområde jämfört med 77 % 

för åldersintervallet > 75 år, se figur 2 och tabell 2  

 

 

 

 

 
Figur 2. Användningsområde i % för de mest förskrivna preparaten 
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Tabell 2. Antal expedierade recept samt andel recept med användningsområde i % fördelat i 

åldersintervall 

 
 Åldersintervall 

ATC-kod Substans Styrka 
Beredningsform 

Totalt 
antal  

0-24 25-44 45-64 65-74 >75 

   Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
C03 Extempore tabletter  3  2  50  0  - 1  100  0  - 0  - 
C03AA03 Hydroklortiazid 25mg tabletter 10048 16 50 259 76 3536 79 3034 80 3203 82 
C03AB01 Bendroflumetiazid/Kaliumklorid 

1,25 mg/573mg tabletter 
1801 2 100 23 61 560 72 511 76 705 76 

C03BA04 Klortalidon 25mg Licens 
tabletter  

9 0  - 0  - 4  0  0  - 5  20  

C03BA08 Metolazon 2,5mg tabletter 79 0 - 5 100 16 69 16 69 42 81 
C03CA02 Bumetanid 1mg tabletter 529 2 50 10 70 92 64 111 56 314 69 
 Bumetanid injektionsvätska 

lösning 0,5mg/ml * 
5  0  - 0  - 3  67  1  0  1  100 

C03CA04 Torasemid 2,5mg tabletter 74 0 - 3 0 13 54 28 61 30 80 
 Torasemid  5mg tabletter 229 0 - 5 20 37 51 67 52 120 77 
 Torasemid 10mg tabletter 218 0 - 6 67 41 44 58 55 113 69 
 Torasemid 200mg Licens 

tabletter  
7  0  - 0  - 4  50  2  0  1  0  

C03DA04 Eplerenon 25mg tabletter 273 0 - 7 43 84 54 87 51 85 48 
 Eplerenon 50mg tabletter 108 0 - 8 25 54 43 28 54 18 56 
C03DB01 Amilorid 5mg tabletter 3651 5 60 44 64 635 65 822 65 2145 70 
C03EA01 Amilorid/Hydroklortiazid 

tabletter 
8509 2 50 144 78 2437 79 2386 77 3540 82 

 Amilorid/Hydroklortiazid 
2,5mg/25mg tabletter 

15647 2 50 302 76 4926 78 4208 78 6209 79 

26 Amilorid/Hydroklortiazid 
5mg/50mg tabletter 

14360 1 0 261 78 4358 75 4137 76 5603 77 

C03DA01 Spironolakton APL 5 mg Barn 
tabletter  

4  0   - 1  100 0  - 1  0 2  100 

 Spironolakton 25mg tabletter 13062 75 37 173 62 2449 62 3213 66 7152 72 
 Spironolakton 50mg tabletter 6251 9 44 158 61 1479 68 1668 69 2937 73 
 Spironolakton 100mg tabletter 1362 13 38 127 48 462 62 354 66 406 69 
C03CA01 Furosemid 20mg tabletter 4672 48 42 141 71 819 76 914 77 2750 79 
 Furosemid 25mg tabletter 571 1 0 22 82 108 76 103 77 337 86 
 Furosemid 40mg tabletter 35215 34 65 640 67 5536 67 7375 70 21630 75 
 Furosemid 500mg tabletter 1028 8 25 54 41 300 45 236 43 430 59 
 Furosemid Retard depkaps 

30mg tabletter 
24511 9 44 422 63 4675 71 5846 73 13559 78 

 Furosemid Retard depkaps 
60mg tabletter 

11715 5 60 164 61 2338 68 2842 71 6366 76 

 Furosemid orala droppar 
10mg/ml 

212 201 38 3 33 1 100 1 100 6 83 

 Furosemid injektionsvätska 
10mg/ml 

237 1 0 4 0 18 50 35 49 179 55 

 Furosemid flaska  1  0  - 0  - 1  0  0  - 0  - 
C03AA01 Bendroflumetiazid 2,5mg 

tabletter 
27259 4 50 554 81 8281 82 7654 81 10766 83 

 Bendroflumetiazid 5mg tabletter 13234 2 50 290 82 4256 81 3872 82 4814 83 
Totalt 194 884 442 42 3830 70 47524 74 49610 75 93478 77 
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Diskussion 
 

Resultatet visar att i 76 % av recepten för diuretika hade användningsområde angivits. 

Andelen för kvinnor var marginellt högre än för män, 77 % för kvinnor respektive 74 % för 

män. Att skillnaden i huvudsak beror på könet kan dock inte anses säkert fastställt. Det kan 

inte uteslutas att orsaken är multifaktoriell och påverkas t e x av ålderfördelningen bland 

kvinnor respektive män. Eftersom kvinnor lever längre finns det fler äldre kvinnor och som 

undersökningen visar har äldre högre andel användningsområde angivet. 

En liknande studie gjord för betablockerare visade att andelen recept med användningsområde 

var 75 %, (76 % för kvinnor respektive 74 % för män) 13. Resultatet i denna studie är nästan 

identiska med studien för betablockerare. Både diuretika och betablockerare är läkemedel för 

hjärta och kretslopp, (ATC-kod C) vilket kanske kan förklara de snarlika resultaten. 

 

Andelen recept med användningsområde angivet ökade med stigande ålder vilket även studien 

för betablockerare visade. Detta kan bero på att förskrivarna är medvetna om problematiken 

runt äldre patienter, polyfarmaci och följsamhet. En annan möjlig orsak kan vara att yngre 

patienter använder dessa läkemedel kortare tid, tillfälligt men detta är ej känt. Äldre 

människor använder fler läkemedel (polyfarmaci) än yngre, detta ökar risken för att patienten 

kan förväxla läkemedlen och följsamheten blir sämre 9. Även antalet expedierade recept ökar 

med stigande ålder, se tabell 2. Detta beror på att frekvensen för att drabbas av 

kardiovaskulära sjukdomar som hypertoni och hjärtsvikt ökar med stigande ålder 14. Antal 

expedierade recept för åldersintervallet 0 – 24 år var 442 stycken. Detta utgör endast 0,2 % av 

totala antalet expedierade recept. 

 

Användningsområde angavs på 41 % av recepten för orala droppar och 52 -60 % av recepten 

för injektionsberedningar. De orala dropparna var det enda preparatet där antalet expedierade 

recept var högst för åldersintervaller 0–24 år (95 %). Att andelen recept med 

användningsområde angivet är lägre för dessa beredningsformer kan bero på att orala droppar 

främst används av barn vars föräldrar kan tänkas ha fått muntlig information varför barnet ska 

ha sitt läkemedel. Läkaren kanske därför anser det onödigt att ange ändamål på receptet. 

Injektionsberedningar används vid akut behandling, och ges endast av sjukvårdspersonal 15. 

Detta kanske är anledningen till att läkarna inte anger ändamålet så frekvent eftersom 

sjukvårdpersonalen borde veta orsaken till varför läkemedlet används. Antal expedierade 

recept för dessa preparat var endast 441 stycken. 
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Skillnader i andelen recept med användningsområde för preparat med olika styrkor tenderade 

att sjunka för dom starkare varianterna. Tydligast märktes skillnaden mellan den svagaste och 

den starkaste varianten, se figur 1. En möjlig anledning till detta kan vara att de patienter som 

använder de starkaste preparaten tidigare har stått på behandling med svagare preparat och 

därför i större utsträckning förutsätts känna till varför de använder läkemedlet. Under sådana 

omständigheter känns kanske angivande av användningsområde överflödigt. Antalet 

expedierade recept var överlag färre för den starkaste varianten som ofta utgjordes av 

licenspreparat. 

 

Att kvinnor stod för 61 % av totalt expedierade recept skulle kunna bero på att kvinnor lever 

längre än män och därför har en högre frekvens av sjukdomar som kräver diuretika-

behandling. År 2005 var medellivslängden 83 år för kvinnor respektive 78 % för män 16. 

 

Generellt hade de mest förskrivna substanserna högre andel recept med användningsområde.  

 

Denna studie är den första där man undersöker andelen recept med användningsområde för 

diuretika. Tidigare har liknade studier gjorts för betablockerare, SSRI-preparat, 

protonpumpshämmare, ACE-hämmare och angiotensin II-antagonister.  

 

Enligt en mätning som apoteket gjorde år 2006 i Örebro hade ändamål angivits i 74 % av 

recepten. En liknande mätning gjordes i februari 2007 och då hade siffran sjunkit till 59 % 17. 

Att det i 76 % av recepten för diuretika fanns användningsområde angivet är relativt högt om 

man jämför med ovanstående mätningar. Om andelen recept med användningsområde skiljer 

sig mellan olika läkemedelsgrupper skulle vara intressant att studera. Enligt en liknade studie 

för SSRI-preparat hade endast 51 % av recepten indikation angivet 18. Att skillnaden mellan 

diuretika och SSRI-preparat är så pass stor kan bero på att SSRI-preparaten används mot 

ångest och depressioner. Dessa sjukdomar är fortfarande i dagsläget inte helt accepterade av 

allmänheten Detta kanske kan leda till att patienten känner en stor skam av att ha drabbats av 

någon av dessa åkommor. För att skydda patienten ifrån att någon obehörig ges möjlighet att 

läsa varför läkemedlet har skrivits ut, kanske förskrivarna medvetet undviker att skriva ut 

förskrivningsorsak på recepten. En annan möjlig orsak kan vara att SSRI-preparat har ett 

mycket smalare användningsområde än diuretika, vilket kanske bidrar till att förskrivarna 

anser det onödigt att ange användningsområde på recepten. Inget av ovanstående påståenden 

är kända och detta borde undersökas i framtida studier. 

 17



I undersökningen har ingått alla recept som expedierats på apotek i Sverige under oktober 

2007. Dessutom har ett stort antal sökord använts som borde täcka större delen av de möjliga 

användningsområdena. Det kan dock inte uteslutas att fel har uppstått vid bearbetningen där 

ord söks och ersätts. För att i största möjliga mån förebygga sådana fel har 

stickprovskontroller gjords under arbetets gång. Därvid har inga fel upptäckts.  

 

Slutsatser 
 
Användningsområde är en viktig information till patienten som kan resultera i bättre 

följsamhet. För farmacevten är användningsinformationen ett stöd vid reecptexepdieringen. 

Med tanke på detta borde användningsområde vara en obligatorisk uppgift på recept. 
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Bilaga 1 
 

Tabell. Användningsområdet per ATC kod. 

 
ATC kod Antal recept Användnings-

område angivet 
(%) 

C03 3 67 
C03AA01 40470 82 
C03AA03 10033 80 
C03AB01 1801 74 
C03BA04 9 11 
C03BA08 79 77 
C03CA01 78073 73 
C03CA02 533 65 
C03CA04 526 62 
C03DA01 20655 69 
C03DA04 381 49 
C03DB01 3649 68 
C03EA01 38490 78 

Totalt 194702 76 
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