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Sammanfattning 
Bakgrund: Läkemedelskostnaderna för landstingen har ökat för varje år och risken i 

förlängningen är att det blir mindre pengar över för vård och omsorg. En möjlig anledning är 

en förskjutning mot nya, dyrare preparat. En minskning av läkemedelskassationen kan vara ett 

sätt att spara pengar. Tidigare studier i landet har ofta tittat på allmänhetens kassation eller 

varit punktinsatser på utvalda, enskilda avdelningar inom slutenvården under en bestämd 

tidsperiod. Denna kassationsstudie involverar slutenvården i hela Norrbottens län.  

 

Syfte: Att i) genom en inventering av samtliga läkemedelsförråd beskriva fördelningen av 

kasserade läkemedel inom slutenvården i Norrbottens läns landsting samt beräkna 

kassationskostnaden för dessa. ii) visa på den totala mängd och kostnad för kasserade 

läkemedel som lämnas in till Apoteket vid Sunderby sjukhus under en enskild vecka. iii) 

utifrån resultaten ge förslag på åtgärder som eventuellt kan minska kassationen av läkemedel 

inom slutenvården i Norrbottens läns landsting. 

 

Metod: Tvärsnittsstudie som innefattade inventering av utvalda läkemedelsförråd inom 

Norrbottens läns landsting. Vid sidan av inventeringen gjordes även en inventering av de 

läkemedel som lämnats till Apoteket vid Sunderby sjukhus från avdelningarna på Sunderby 

Sjukhus under en vecka. Efter inventering skedde prissättning i Apotekets terminalsystem 

(ATS) för slutenvård varpå den totala kostnaden för kassation beräknades.   

 

Resultat: Totalt inventerades 85 utvalda läkemedelsförråd. Den sammanlagda 

kassationskostnaden för alla fem sjukhusen var 363 586 kr, vilket är 1,3 % av den 

genomsnittliga inköpskostnaden per kvartal 2007 för de inventerade förråden. 

Veckokassationen på Sunderby Sjukhus beräknades till 47 953 kronor, vilket skulle innebära 

en årlig kassation på 2,5 miljoner kronor. 20 % av det inventerade materialet från 

veckokassationen hade inte passerat utgångsdatum.  

 

Slutsats: Läkemedel för en ansenlig summa kasseras inom landstinget i Norrbotten. En stor 

del av det inventerade värdet hade inte passerat utgångsdatum samt var i helt obrutna 

förpackningar. Detta visar på en stor onödig kassation. 
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Förklaringar och förkortningar 
 
Kassation: Skillnaden mellan de preparat som köps in till läkemedelsförråden och de preparat som kommer 

patienten till användning. 

 

ATC-kod: Står för Anatomic Therapeutic Chemical classification system. Alla godkända läkemedel delas in i 14 

anatomiska huvudgrupper där varje huvudgrupp motsvaras av en bokstav. Därefter klassificeras läkemedlen i 

flera terapeutiska nivåer ned till en enskild kemisk substans [1]. 

 

Läkemedelsservice: Apoteket AB har tjänster och produkter riktade mot avtalskunder vilket består av landsting, 

kommuner och företag.  Dessa tjänster tillhandahålls av de 77 sjukhusapoteken runtom i landet. En sådan tjänst 

är Läkemedelsservice som innebär att en avdelning på ett sjukhus som har denna tjänst helt eller delvis överlåter 

ansvaret för beställning och inventering av läkemedel i sitt bassortiment till Apoteket AB [2]. 

 

APL: Apoteket Produktion & Laboratorier, består av fyra produktionsenheter som tillverkar läkemedel på 

uppdrag av läkemedelsföretag och sjukvård, exempelvis läkemedel med kort hållbarhet, cytostatika 

(cancerläkemedel) och läkemedel anpassade för barn eller allergiker [3]. 

 

ATS: Apotekets Terminalsystem, är det datasystem som används inom apoteksväsendet för att underlätta det 

dagliga arbetet med exempelvis receptexpeditioner till privatkunder, rekvisitioner till slutenvård och varusökning 

och beställning av leverantörer 

 

AIP/AUP: Apotekets inköpspris / Apotekets utförsäljningspris. AIP är det pris Apoteket AB köper in sina varor 

för och enligt avtal med landstinget är det samma pris som de betalar vid rekvisitioner av läkemedel från 

Apoteket AB. AUP är det pris som Apoteket säljer sina varor för med och/eller utan recept till privatkunder och 

vårdenheter utanför landstingets regi. 

 

Endosförpackade läkemedel: Speciellt märkta blisterkartor med läkemedel där varje tablett/kapsel har 

information om produkt och styrka samt utgångsdatum. Dessa är speciellt framtagna för slutenvården för enskild 

administration till patienter. 

 

Gröna lådor: De förvaringslådor som Apoteket använder för leverans av läkemedel och andra produkter. Dessa 

förseglas och skickas till mottagaren enligt särskilda rutiner för att säkra leveransen. 
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1 Introduktion 

Läkemedelskostnaderna för landstingen har ökat för varje år och 2007 låg kostnaden för 

inköpta läkemedel till slutenvården i Norrbottens läns landsting på 138 miljoner kronor [4, 5]. 

Summan innefattar divisionerna vuxenpsykiatri, medicinska specialiteter, opererande 

specialiteter samt diagnostik. Det är en ökning med 11 % jämfört med 2006. En anledning till 

ökningen är användandet av nya, dyra läkemedel [6]. Den ständigt ökande läkemedelsnotan 

leder i slutändan till att andra viktiga delar inom sjukvården drabbas. 

 

I bästa fall används dessa läkemedel och i sämsta fall kasseras de helt oanvända. Kasserade 

läkemedel, som ej räknas till farligt avfall, ska skickas tillbaka från läkemedelsförråden till 

apoteket som sedan i sin tur skickar dem vidare till förbränning. Eftersom den största 

försäljningen av läkemedel sker till öppenvården, 90 %, kan man även tänka sig att den största 

kassationen sker där [7]. Det finns ett flertal studier som har studerat allmänhetens kassation 

och de ger en relativt samstämmig bild av mängd och anledningar till kassation. Dessa har 

visat på höga kostnader [8, 9]. 

 

Studier för kassation inom slutenvården, är däremot mycket få och information har varit svår 

att hitta. Två studier som pågått under en längre tidsperiod är en vid Universitetssjukhuset i 

Huddinge och en vid länssjukhuset i Halmstad. I Huddinge var syftet att mäta mängden 

läkemedel som kasserats och orsakerna till kassation under tre månader [10]. I Halmstad var 

syftet att ta reda på orsaker till att läkemedel lämnas tillbaka till Apoteket från slutenvården 

och därigenom kunna ge förslag på åtgärder för att dra ned på kostnaderna samt räkna ut 

kostnaden per kilo [6]. På infektionskliniken vid Universitetssjukhuset i Huddinge 2001 

journalförde avdelningspersonal kasserade läkemedel samt orsak, under en tre månaders 

period. Resultatet från båda studierna visar att cirka 6 % av det totala inköpet per år från 

Apoteket AB kasseras. Studien i Huddinge visade en kassationssiffra på 7,7 miljoner kronor 

per år. Vid länssjukhuset i Halmstad 2005 var de totala kostnaderna för kassation cirka 2 

miljoner kronor per år. I studien i Halmstad vägdes allt som sjukhuset skickat ned till 

sjukhusapoteket. För att beräkna kostnaden, togs stickprov som prissattes. Resultatet visade 

en kassationskostnad på 2100 kronor per kilo. Kostnaderna var betydligt högre än Apoteket 

AB´s egna beräkningar från 2003 som uppskattades till cirka 1300 kronor per kilo [11]. 

Möjliga anledningar som angavs till den stora prisskillnaden kan eventuellt vara att Apotekets 

pris till landstingen höjts eller att de tagna stickproverna varit missvisande. 
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Det finns flera orsaker till kassation inom slutenvården. Studien i Halmstad visar att 40 % 

kasseras på grund av passerat utgångsdatum och för 25 % beror kassationen på för stora 

läkemedelsförpackningar eller för liten användning av preparatet. Vidare kasseras 17 % på 

grund av att patienter inte längre vårdas på avdelningen och 15 % beror på att det beställs hem 

flera generika av samma läkemedel, dubbelbeställningar. Resterande 3 % bestod av delade 

tabletter, krossade eller flytande läkemedel, icke använda dosdispenserade påsar och flera 

andra anledningar [6]. Studien i Huddinge visade liknande orsaker [10]. 

 

För att undvika överblivna läkemedel om preparatet inte ger önskad effekt eller orsakar 

biverkningar, kan mindre förpackningar användas. Nackdelen med små förpackningar är att 

dessa ofta är dyrare per dos. I socialstyrelsens rapport om kasserade läkemedel finns ett 

förslag om att läkemedlets pris per dos skall vara densamma, oavsett förpackningsstorlek [12]. 

De mindre förpackningarna skulle därmed subventioneras av de större. 

 

Att minska kassationen är positivt, inte bara ur ett kostnadsperspektiv, utan även ur 

miljösynpunkt. Bara i Sverige har vi över 1000 aktiva substanser och utöver detta tillkommer 

hjälpämnen i ungefär samma storleksordning samt förpackningsmaterial [13]. Läkemedel är 

dessutom ämnen som per definition är gjorda för att ha någon form av biologisk aktivitet på 

nästan allt levande [7]. Idag saknar vi en fullständig bild över hur mycket läkemedel som 

kasseras. Det finns inte något system för att följa upp vem som kasserar vad och hur mycket 

det rör sig om. 

2 Syfte 

Syftet med denna studie är att: 

i) genom en inventering av samtliga läkemedelsförråd beskriva fördelningen av kasserade 

läkemedel inom slutenvården i Norrbottens läns landsting samt beräkna kassationskostnaden 

för dessa. 

ii) visa på den totala mängd och kostnad för kasserade läkemedel som lämnas in till Apoteket 

vid Sunderby sjukhus under en enskild vecka. 

iii) utifrån resultaten ge förslag på åtgärder som eventuellt kan minska kassationen av 

läkemedel inom slutenvården i Norrbottens läns landsting. 
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3 Metod 

3.1 Studiedesign 

Tvärsnittsstudie över kassationen inom slutenvården i Norrbottens läns landsting. 

Läkemedelsförråden vid de fem länssjukhusen i Kiruna, Gällivare, Kalix, Piteå och 

Sunderbyn inventerades. Ett sidoprojekt var en sammanställning av de kasserade läkemedel 

som lämnats in på Apoteket vid Sunderby sjukhus under en veckas tid. 

3.2 Urval 

Enhetscheferna från samverkansgruppen för läkemedel i Norrbottens läns landsting har, 

tillsammans med apotekspersonal på sjukhusapoteken, informerat om vilka läkemedelsförråd 

som var lämpliga att inventera på varje sjukhus. Totalt inventerades 85 läkemedelsförråd, 

mellan vecka 14 till och med vecka 16, 2008. Urvalet har gjorts utifrån utdrag av de 

kundregister som finns på varje apotek.  Valet att utesluta vissa kunder grundades på att 

apoteket har kundnummer till enheter som inte beställer läkemedel samt att vissa förråd inte 

existerade på grund av hopslagningar och andra förändringar i sjukhusens struktur. 

 

På Sunderby sjukhus, som har 381 vårdplatser inventerades 39 av uppskattningsvis 48 förråd 

på avdelningar och mottagningar. I Piteå, med 118 vårdplatser inventerades 10 av cirka 18 

förråd. I Kiruna som har 45 vårdplatser inventerades 7 av cirka 18 förråd. I Kalix med 60 

vårdplatser inventerades 13 av 14 förråd och i Gällivare, med sina 105 vårdplatser, 

inventerades 16 av cirka 21 förråd1. Inventeringen var endast känd av samverkansgruppen och 

styrgrupp läkemedel och skedde i största möjliga mån oannonserat för att kassationsbilden 

skulle bli så sanningsenlig som möjligt. I vissa fall var en telefonkontakt någon dag innan 

nödvändig för att kunna genomföra inventeringen. 

 

Innan inventeringen ägde rum sattes riktlinjer upp för vad som skulle inventeras samt hur 

tillvägagångssättet skulle bli. Inventeringen inkluderade endast humanläkemedel. Vätskor 

(infusioner som glukos, natriumklorid och andra lösningar i droppform) exkluderades, 

eftersom det inte skulle vara praktiskt möjligt att inventera vätskevagnarna. En annan 

begränsning som sattes upp var att lösa tabletter eller kapslar som saknade utgångsdatum och 

dessutom ansågs för svåra att identifiera och således prissätta, inte medräknades. 

Patientbundna läkemedel i förråden kontrollerades inte då dessa är inköpta av privatkund. 

                                                 
1 Totala antalet förråd vid respektive sjukhus är hämtat från apotekens kundregister. 
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Inventeringen har även inkluderat sådana produkter som används inom vården för att tillföra 

läkemedel eller på annat sätt behövs vid undersökningar som exempelvis vaselin och 

lösningsmedel och som erhållits via Apoteket AB. 

3.3 Datainsamling 

Vid inventeringen användes förtryckta loggpapper (se bilaga 1). De produkter som 

registrerades var humanläkemedel med passerat utgångsdatum samt humanläkemedel som 

hade högst en månads hållbarhet kvar. De med passerat utgångsdatum placerades på 

överenskommen plats för att kunna kasseras av läkemedelsansvariga. De läkemedel som ännu 

kunde användas markerades med klisternotering om kort hållbarhet och placerades tillbaka i 

hyllan. För att undvika feltolkning av utgångsdatum togs först de preparat som gått ut och 

sattes på avsedd plats för att sedan återigen okulärbesiktas för att sedan föras in i loggen. 

Därmed blev varje preparat inspekterat två gånger. De varor som hade en månads hållbarhet 

kvar plockades ut av en person och registrerades in av en annan som då återigen inspekterade 

preparatet innan de placerades tillbaka på sin plats. 

 

Efter varje dags inventering fördes anteckningarna från loggen in i Microsoft Excel 2003. 

Efter införandet av data utfördes en dubbelkontroll mot originalet. Alla original har arkiverats. 

 

Eftersom ATC-ordning, till skillnad från bokstavsordning, håller på att införas i ett antal 

förråd kan en egen inventering i dessa förråd nyligen ha genomförts. Dessa förråd, samt de 

som har Apotekets tjänst Läkemedelservice, inventerades dock på samma sätt som övriga 

förråd. 

 

Prissättning gjordes i Apotekets terminalsystem, ATS, för slutenvård och prissatsen är då AIP. 

En fiktiv rekvisition skapades i ATS och de preparat som hade varunummer kontrollerades en 

extra gång för att se att rätt vara hittades av systemet. När varunummer och/eller fabrikant 

saknats har billigaste alternativet som överensstämt med förpackning och storlek valts. Vid 

brutna förpackningar har mängden tabletter i plastburkar skattats via okulär kontroll och i 

vissa fall då datum gått ut, har de räknats för hand. Brutna förpackningar med blisterkartor har 

räknats för hand. Därefter har styckepris för enskild tablett/kapsel räknats ut för exakt pris på 

den brutna förpackningen. Prissättning skedde med 2 decimalers noggrannhet. 
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Varor utan varunummer som tillverkats av Apotekets Produktion & Laboratorium (APL) 

söktes i deras priskatalog. För de varor som saknades i priskatalogen, erhölls prisuppgift från 

APL:s kontor i Umeå. 

3.4 Analys och statistik 

För att jämföra avdelningar hämtades läkemedelskostnaden för humanläkemedel inom 

slutenvården för 2007 från Apoteket AB´s statistiksystem X-plain. Dessa värden dividerades 

sedan med fyra för att få ett genomsnittligt kvartalsvärde för 2007 och utifrån dessa värden 

togs procentsatser fram som underlag vid jämförelse mellan sjukhus och läkemedelsförråd.  

 

Stickkontroll av prissättning och uthämtad statistik från X-plain utfördes av handledaren för 

arbetet, Eva Pettersson. 

3.5 Veckokassation 

Utöver inventeringen av läkemedelsförråden gjordes även en inventering av en veckas 

kasserade läkemedel som skickats tillbaka till Apoteket vid Sunderby sjukhus från 

avdelningar på Sunderby sjukhus för slutdeponi/förbränning. Denna insamling skedde under 

vecka 13, 2008. 

 

Vid inventeringen av veckokassationen registrerades förpackningar för sig och lösa tabletter i 

blisterförpackningar för sig. Personbundna läkemedel registrerades inte, liksom de tre stora 

returburkarna som ingick i materialet med lösa tabletter och kapslar. Dessa burkar 

inventerades inte då tidsåtgången för att identifiera tabletter och kapslar för att kunna prissätta 

innehållet inte var rimlig i relation till den eventuella kostnadsbilden för dessa.  

3.6 Tillstånd 

För att kunna genomföra studien praktiskt utfärdades ett tillstånd av Styrgrupp läkemedel i 

Norrbottens Läns Landsting (se bilaga 2). Ett informationsblad utformades för att informera 

läkemedelsansvariga för förråden vid inventeringstillfället (se bilaga 3). Landstingets 

samverkansgrupp för läkemedel, bestående av representanter för enhetscheferna från varje 

sjukhus har agerat som kontaktpersoner vid inventeringarna. 
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4 Resultat 

4.1 Inventering av läkemedelsförråd i Norrbottens läns landsting 

Inventeringen av 85 läkemedelsförråd tog 3 veckor att utföra. Den totala kostnaden för de 

kasserade humanläkemedlen, baserat på Apotekets inköpspris, från de fem sjukhusen uppgick 

till 363 586 kronor (se bilaga 4).  Relaterat till den genomsnittliga kvartalskostnaden för 

läkemedel på rekvisition för sjukhusen under 2007 motsvarar det 1,3 % (se tabell 1 och figur 

1). 

 
Tabell 1: Sammanställning kassation i Norrbottens län Mars-april 2008 
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Fig.1: Totala procentuella värdet för kassationskostnaden mot  

genomsnittliga kvartalskostanden för 2007 för respektive sjukhus. 
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Under den tre veckor långa studieperioden hittades 1187 rader, där varje enskilt fynd av ett 

varunummer oavsett förpackningsstorlek räknats. Av dessa hade 839 utgått och 378 rader 

hade mindre än 1 månads hållbarhet kvar vid inventeringstillfället. Detta ger en osäker 

kassationskostnad på 95 499 kronor för hela länet. Av preparaten med passerat utgångsdatum 

hade varor till ett värde av 7 704,75 kronor utgått innan 2006. Under 2006 utgick preparat till 

ett värde av 6 564,69 kronor. 

4.1.1 ATC indelning 

Efter en indelning av materialet enligt ATC utgjorde grupperna B (blod och blodbildande 

organ), J (infektionssjukdomar) och N (nervsystemet) i fallande ordning de kostnadsmässigt 

största grupperna. Dessa utgör 59 % av den totala kostnaden (se figur 2). För en 

sammanställning där antal rader och varunummer ingår, se bilaga 5.  

 
Fig. 2: Uppdelat i ATC enligt kassationsvärdet, i kategorin "Övriga"  

återfinns alla grupper med kassationsvärde under 20000 SEK. 
 

 

4.1.2 Läkemedelsförråd utifrån dess ordning 

För att kunna se en eventuell skillnad mellan förråd vilka har sina inventarier placerade i 

ATC-ordning jämfört med de förråd där inventarier är placerade i bokstavsordning togs 

medelprocentsatsen av kassationskostanden mot den genomsnittliga kvartalskostnaden för 

2007 ut för samtliga inventerade förråd. De 15 förråd med ATC-ordning fick medelvärdet 2,7 

% medan övriga 70 förråd med bokstavsordning hade ett medelvärde på 5,3 %. 
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4.1.3 Läkemedelsförråd utifrån dess servicetyp 

Medelprocentsatsen för värdet av det inventerade materialet mot den genomsnittliga 

kvartalskostnaden togs även ut för förråd med Läkemedelsservice och de utan denna tjänst. 

De 8 förråd som har tjänsten har ett medelvärde 4,1 %. De övriga 77 förråden har ett 

medelvärde på 5,5 %. 

 

4.2 Resultat av veckokassation 

 
Under vecka 13, 2008, inkom kasserade läkemedel till Apoteket vid Sunderby sjukhus till ett 

värde av 47 953 kronor (se bilden ovan och tabell 2). Detta skulle motsvara en årskassation på 

2,5 miljoner kronor (ca 2 % av läkemedelsinköpen under 2007). Av denna summa utgör 80 % 

läkemedel med passerat utgångsdatum och resterande 20 % är läkemedel som ännu inte 

passerat utgångsdatum. I antal varunummer, oavsett mängd, räknat var 62 % preparat med 

passerat utgångsdatum och resterande 38 % som ännu inte passerat utgångsdatum. 
 

Tabell 2: Inventerat material från veckokassationen 
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5 Diskussion 

5.1 Huvudresultat 

Kostnaden för kassationen blev 363 586 kronor. Om man relaterar kassationskostnaden som 

framkom vid denna inventering, med den genomsnittliga kvartalskostnaden för inköp av 

läkemedel står den för 1,3 %. Summan för veckokassationen var 47 953 kronor och om den är 

representativ för en ordinär vecka skulle en årskostnad ligga på cirka 2,5 miljoner kronor. Det 

blir ca 2 %, relaterat till total inköpskostnad för Sunderby sjukhus år 2007, vilket är något 

mindre än resultaten från de två tidigare studierna i Halmstad och Huddinge [6, 10]. Det mest 

anmärkningsvärda, förutom totalsumman, var dock att produkter som inte hade passerat 

utgångsdatum stod för så mycket som 20 % av värdet på kassationen och att en stor andel var 

obrutna förpackningar. 

 

De flesta läkemedelsförråd har rutinmässig kvartals- eller halvårsstädning då alla preparat 

datumkontrolleras av ansvarig personal. Därför valdes ett genomsnittligt kvartalsvärde över 

landstingets inköp att relatera till, istället för att använda siffrorna för ett helt år. En säker 

bedömning av andel kasserade läkemedel kan inte göras med denna studie då inventeringen 

skedde under en begränsad tid och vid ett tillfälle i varje förråd. Det är också omöjligt att 

avgöra när utgångna och snart utgångna varor är inköpta till förråden. Det ger därför endast en 

indikation på en eventuell kostnad och kan användas som ett underlag för vidare studier inom 

området. 

 

Indelat i ATC-grupper liknar mönstret i denna studie de kasserade läkemedel som inlämnats 

av privatkunder till Apoteket AB. I denna studie var de vanligaste grupperna, enligt antal 

varunummer, N (nervsystemet), C (hjärta och kretslopp) och A (matsmältning och 

ämnesomsättning) (se bilaga 5). I en studie 2004 av allmänhetens kassation var N, C och R 

(andningsorganen) de vanligaste förekommande läkemedelsgrupperna [14]. Detta stämmer 

även väl överrens med apotekens försäljning av läkemedel under 2000 till 2004 där de 

vanligaste förkommande ATC-grupperna var C, A och N i fallande ordning [13]. Apoteket 

AB´s totala försäljning av läkemedel 2007 visar att volymmässigt är det fortfarande ATC-

grupp C (hjärta och kretslopp) som är störst, däremot har det skett en förskjutning för B (blod 

och blodbildande organ) som nu är nummer två och A (matsmältning och ämnesomsättning) 

kommer på tredje plats [15].  
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Skillnader kan utläsas både mellan avdelningar och mellan sjukhus (se bilaga 4). Resultatet 

för vissa avdelningar visar på en stor negativ kostnadsavvikelse procentuellt jämfört med 

genomsnittet. Piteå Älvdals Sjukhus hade en avdelning där kassationskostnaden var 21,52% 

mot inköp och det kan eventuellt bero på att det aktuella förrådet var en nyligen gjord 

sammanslagning av två tidigare avdelningsförråd. På varje sjukhus kan man utläsa att minst 

en avdelning har en ovanlig högkassationskostnad relaterat mot inköpskostnaden. Denna 

studie kan inte förklara orsak, men visar att för tre av dessa avdelningar var inköpskostnaden 

låg, både i jämförelse mot andra förråd men även i förhållande mot kassationskostnaden vilket 

ger höga värden procentuellt sett. För resterande förråd som hade höga siffror kan eventuell 

orsak inte anges.  

 

Vid jämförelse mellan förråd som hade läkemedelsservice, och de förråd som inte hade denna 

tjänst, var skillnaden liten, 1,4 %-enheter, till läkemedelsservice fördel. En möjlig förklaring 

till att skillnaden inte var större kan vara att tjänsten nyligen blivit införd på flera av 

avdelningarna samt att det var få förråd som hade denna tjänst i nuläget. Resultatet kan därför 

vara missvisande på grund av att det är för tidigt att se en eventuell framtida 

kostnadsminskning [2].  

 

När det kommer till resultaten för jämförelse mellan förråd utifrån ordning, ATC eller 

bokstavsordning, så visade detta på en skillnad - 2,6 %.  Precis som ovan har flera av förråden 

med ATC-ordning inte haft detta system under en längre tid och organiseringen i förrådet är 

nytt för personalen. Skillnaden kan därför vara svår att tolka, särskilt med tanke på hur vi 

riktat vår studie. ATC-ordning kan efter en längre period minska antal olika generiska 

preparat i förråden samt minimera risken för dubbelbeställningar. Därigenom minskar både 

inköps- och kassationskostnader. 

 

Inom slutenvården får utplockat läkemedel inte sättas tillbaka i originalförpackningen då detta 

påverkar patientsäkerheten. Detta medför att de utplockade läkemedlen placeras i nya 

förpackningar, märkta med produkt och styrka. Oftast utelämnas utgångsdatum på dessa, 

vilket leder till osäkerhet om läkemedlet har utgått eller inte. På grund av denna osäkerhet 

slängs dessa förpackningar och kan då vara en onödig kassation. Vissa läkemedel är ljus eller 

fuktkänsliga och förflyttning till ny förpackning kan leda till försämrad miljö där kvaliteten 

inte kan säkras. Förekomsten av lösa tabletter i medicinkoppar utan utgångsdatum var ett 
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problem i nästan alla förråd och beror på dåliga eller otydliga rutiner. Information från 

läkemedelsansvariga till berörd avdelningspersonal kan minimera problemet. 

 

Vissa avdelningar saknade bra rutiner vid uppackning av läkemedel till hyllorna. 

Förpackningar med kortare hållbarhetstid, stod bakom förpackningar som hade ett senare 

utgångsdatum. För att få omsättning på preparat måste de läkemedel som först ska användas 

stå längst fram. 

 

Det är troligt att mindre läkemedelsförpackningar skulle vara en bra väg bort från onödig 

kassation. Preparat som måste finnas i sortimentet, men som har liten åtgång, hinner inte 

användas innan datumet går ut. Om tillgången på mindre förpackningar skulle vara större och 

dessutom ekonomiskt fördelaktig, skulle det dock krävas en ökad insats av 

läkemedelsansvariga. Det förutsätter en total kontroll på hur mycket läkemedel som förbrukas 

under en viss tidsperiod. Att förpackningsstorleken inte motsvarar åtgången av preparatet är 

troligen en av de största anledningarna till att läkemedel kasseras. Studien från Halmstad 

stöder detta antagande där de anger att 40 % av kassationen beror på att datum gått ut och att 

25 % kasseras på grund av att läkemedelsförpackningarna är för stora/eller att för få patienter 

använder detta läkemedel [6]. I nuläget ligger priset per dos oftast högre för de mindre 

förpackningsstorlekarna. Om socialstyrelsens förslag, om att priset per dos skulle vara 

detsamma oavsett förpackningsstorlek, skulle gå igenom hos läkemedelsindustrin kan detta 

minska slutenvårdens kostnader då möjligheterna att kunna beställa mindre förpackningar 

skulle öka [12]. 

 

Slutenvårdens önskan att få rätt mängd läkemedel utifrån varje enskilt förråds behov kan lösas 

med de endosförpackade läkemedel som bl a Apotekets Produktion och Laboratorier, APL 

tillhandahåller. Denna tjänst är i dagsläget dock begränsad till de vanligaste preparaten inom 

slutenvården. En nackdel är att dessa ofta har en kortare hållbarhetstid jämfört med 

originalförpackningar. Genom en ökad tillverkning av denna typ av förpackning öppnas nya 

möjligheter för slutenvården att skräddarsy läkemedelsförråden. 

5.2 Veckokassation 

Den skattade årskassationen på 2,5 miljoner kronor utgör en ansenlig summa pengar och 

relaterat till totalt inköp per år, skulle det vara 2 % av inköpskostnaden för Sunderby Sjukhus 

2007. Andra studier inom slutenvården har visat en kassation på cirka 6 %. För 20 % av den 
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kasserade mängdens kostnad hade inte hållbarhetsdatumet gått ut. En stor andel var dessutom 

i helt obrutna förpackningar. En studie, med liknande upplägg som här, men som pågick 

under en längre tidsperiod skulle ge säkrare siffror på kassationen. Om fler landsting 

genomförde en liknande studie som gjorts i Halmstad eller som Apoteket tidigare gjort för att 

beräkna kilopriset kan kassationen mellan olika landsting jämföras [6, 11]. Det skulle 

möjliggöra ett utbyte av information samt utifrån detta kunna utforma rutiner som minskar 

kassationen i Sverige totalt. Utifrån denna enskilda vecka kan vi ändå konstatera att mycket 

slängs i onödan. Kassation som är svår att minska på är när en storförpackning bryts och 

förseglingen är borta. Då räknas innehållet förbrukat även om endast några procent av 

mängden använts. Resten måste slängas vilket är slöseri med läkemedel och skattepengar. Ett 

exempel är att varje gång en kateter ska sättas ges en injektion på 2 ml Carbocain från en 

ampull med 20 ml. Resterande 18 ml måste kasseras då 20 ml är minsta förpackningen [16].  

5.3 Rekommendationer och förslag till förbättringar  

5.3.1 Rekommendationer till personal på avdelningar och mottagningar 

Med kunskap kommer bättre rutiner. Genom att gå ut med bra och saklig information till 

personal om läkemedelshantering kan minskning av kassationskostnaden ske redan där. 

 

Genom bättre beställningsrutiner och vidareutbildning till läkemedelsansvariga kan 

kassationen minska. Förslag på rutiner är att alltid förvara läkemedel i dess 

originalförpackning tills den tidpunkt när det ska administreras till patient. Detta både ur 

patientsäkerhetssynpunkt och för att underlätta arbetet vid iordningställande av läkemedel. 

Information behövs om vikten att förvara läkemedlen i originalförpackningen då vissa 

läkemedel är ljuskänsliga och/eller fuktkänsliga och att originalförpackningen är anpassad för 

att säkra hållbarheten av läkemedlet. 

 

Antalet lösa tabletter och kapslar som sätts i nya förpackningar efter att de plockats ut från 

originalförpackningarna bör minska. Detta kan ske genom högre användning av 

endosförpackningar och blisterförpackningar, som har all viktig information på varje enskild 

dos och som uppfyller både den hygieniska aspekten och patientssäkerhetsaspekten. 

 

Vid administrering till patient sker idag ingen datumkontroll då detta inte finns med i de 

rutiner som är uppsatta av socialstyrelsen för administrerande personal [17]. Detta borde 

införas som en delkontroll innan läkemedel administreras ur patientsäkerhetssynpunkt men 
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också ur kassationssynpunkt. En större medvetenhet om utgångsdatum på sina inventarier 

skulle kunna leda till en minskad kassation då man kan välja att använda det preparat med 

kortast utgångsdatum istället för att använda de nyaste preparaten och därmed minska risken 

att preparat passerar utgångsdatum. 

 

Rutiner vid uppackning av varor behöver också förbättras för att säkra att läkemedel med 

kortast hållbarhet alltid kommer längst fram. Det borde ställas krav på markering av öppnad 

förpackning och tydlig datummärkning av tabletter som förvaras i plastburkar [18]. 

 

5.3.2 Rekommendationer till Landstinget 

Läkemedelskommitténs i Kronoberg läns landsting har i sina rekommendationer kring 

förskrivningar där uppmanat bland annat är att ”beakta risken för kassation av läkemedel” 

[16]. Detta är något som även borde ingå i rekommendationerna i Norrbottens läns landstings 

läkemedelskommitté. Informera förskrivare om vilka basläkemedel som finns att tillgå och 

var tydlig med vilka förstahandspreparat som ska förskrivas. Acceptera endast användning av 

dessa så långt det är möjligt för minimering av läkemedelslagren. Begränsat antal läkemedel 

minskar kassationen. 

 

Gemensamt förråd för svanssortimentet, det vill säga de läkemedel som används mindre 

frekvent i verksamheten, skulle minska den onödiga kassationen som beror på att datum 

passeras för preparat som inte används så ofta eller bara används av ett fåtal patienter. Att 

tillämpa detta system förutsätter korta avstånd och ett bra samarbete mellan avdelningar för 

att det tidsmässigt ska vara genomförbart. 

 

Ett annat alternativ är att utveckla sjukhusets beställningssystem av läkemedel och ha en 

uppdaterad lista i systemet på vilka preparat som finns i varje förråd. Personal från 

avdelningarna kan lägga in en notering när de har ett läkemedel som de inte behöver, beställts 

av misstag eller liknande. Vid beställning kan dessa preparat dyka upp som ett alternativ för 

att kunna köpas internt mellan avdelningarna. Detta är möjligt att genomföra då 

återomsättning inom slutenvården är tillåten i Sverige [12]. Det har dock aldrig genomförts 

någon studie inom detta område. 
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Dosdispensering inom slutenvården kan minska läkemedelsförrådens storlek och därmed 

kostnader och kassation. Enligt Helsingborgsmodellen finns tid för personal inom landstinget 

att spara då de slipper en del av administreringsförberedelserna [19]. Det finns även en 

tidsvinst för Apoteket då man slipper hanteringen av de gröna lådorna som går mellan Apotek 

och sjukhusavdelningar. 

5.3.3 Rekommendationer till Apoteket 

Det är önskvärt med fler läkemedel i endosförpackningar från apotekets egen produktion då 

dessa är bättre både ur hygienisk synpunkt, då urplockning ur burk undviks, och ur 

patientsynpunkt då varje enskild tablett/kapsel har den information som behövs för en säker 

läkemedelsadministration. Man minskar även de lösa tabletter och kapslar som placeras i nya 

plastburkar efter urplockning från originalburk. Dessa ges ofta en ofullständig märkning där 

hållbarhetsdatum uteblir. Nackdelen ur miljösynpunkt är att mer förpackningsmaterial 

används samt att endosförpackade läkemedel ofta har kortare hållbarhetsdatum jämfört med 

originalförpackningen. Detta borde kunna uppvägas med en minskad kassation och en bra 

källsortering av förpackningar. 

 

För att minimera risken för dubbelbeställningar kan synonymlistor utarbetas [6].  

5.3.4 Rekommendationer till läkemedelstillverkare 

Utveckla mer blisterförpackningar samt mindre förpackningsstorlekar med tydligare 

datummärkningar på både ytterförpackningar och blisterkartor. Det skulle kunna ge minskad 

kassation inom slutenvården där anledningen varit osäkerhet om hållbarhet eller då 

anledningen varit att datum hinner gå ut innan förpackningen tömts. Nackdelen är att det 

kommer att öka antalet förpackningar som måste återvinnas med tanke på miljön. 

5.3.5 Rekommendationer till Läkemedelsverket 

Överväg förslaget om återomsättning av preparat som återlämnats till Apoteken i obrutna 

förpackningar [12]. Det är inte tillåtet idag, men kan man utveckla ett system där 

patientsäkerheten kan garanteras kan det vara en möjlighet. Utarbeta en lagförändring som ger 

Apoteken tillåtelse att bryta större förpackningar för att kunna expediera ett mindre antal 

doser [8]. 
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5.4 Svagheter och styrkor med studien 

Denna studie ger endast en indikation på hur kassationen kan se ut. En osäkerhet är kostnaden 

för de preparat som hade mindre än 1 månads hållbarhet kvar. De utgör en osäker kostnad i 

studien eftersom det inte framgår hur stor del som kom till patienternas användning och hur 

stor andel som kommer att kasseras. 

 

Både under okulärbesiktning av varor vid inventeringen, samt under inmatning av data och 

priser finns den mänskliga faktorn att ta hänsyn till, även om åtgärder och kontroller gjorts för 

att förhindra detta. 

 

Eventuell vetskap i förväg på avdelningarna om denna inventering, kan ha initierat en 

rensning av det egna förrådet för att inte framstå som oansvariga. Förhoppningsvis har 

eventuell förvarning till avdelningarna och mottagningarna varit liten och att det inte påverkat 

resultatet. 

 

En faktor som kan ha haft betydelse för inventerat material i förråd var den stundande 

övergången från bokstavsordning till ATC-ordning. Detta medförde att en del förråd precis 

rensats och vid dessa hittades få läkemedel som utgått. Eftersom skillnaden mellan dessa två 

typer av organisering var liten var denna faktor troligen försumbar. 

 

En uppföljning av denna studie är relevant för att få en bild över hur utvecklingen skett i de 

förråd som nu har läkemedelsservice. Läkemedelsservicen kommer då troligen att vara mer 

etablerad och utbredd än vad den är i nuläget. Ytterligare jämförelser kan även göras för att 

urskilja eventuella skillnader mellan ATC-organiserade förråd och förråd uppbyggda i 

bokstavsordning. 

 

Summan för kasserade läkemedel är enligt denna studie hög samtidigt som det inte helt går att 

undvika att läkemedel kasseras inom slutenvården. Vill man få en tydlig bild av kostnaden för 

slutenvårdens kasserade preparat och omfattning, är den mest tillförlitliga metoden att 

prissätta de preparat som kommer ner till apoteken från avdelningarna under en längre tid. Det 

ger en tydlig bild av mängd, preparat och kostnad som kan relateras till inköp. Samtidigt är 

det svårt att få en fullständig bild av kassationen eftersom farligt avfall inte ska returneras till 

apoteket.  
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6 Slutsats 

Läkemedel för en ansenlig summa kasseras inom landstinget i Norrbotten. Studien visar att 

1,3 % av den totala mängden inköpta läkemedel kasseras och den totala kostnaden för dessa 

är 363 586 kronor. Veckokassationen resulterade i ett inventerat värde av 47 953 kronor, 

vilket motsvarar en årlig kassation på 2,5 miljoner kronor. En stor del av det inventerade 

värdet hade inte passerat utgångsdatum samt var i helt obrutna förpackningar. Detta visar på 

en stor onödig kassation. 
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7 Tackord 

 

Tusen tack till vår handledare Eva Pettersson, Apoteket vid Sunderby Sjukhus, som hjälpt oss 

att mejsla ut denna rapport, utan dig hade vi aldrig nått målet! 

 

Samverkansgruppen samt styrgruppen för läkemedel i Norrbottens läns landsting som består 

av: Enhetscheferna på varje länssjukhus: Eva Henriksson Kalix Sjukhus, Maria Klarin 

Gällivare Sjukhus, Lena Niemi Kiruna Lasarett, Gudrun Bergström Piteå Älvdals Sjukhus, 

Kristina Nyman Sunderby Sjukhus och Carola Nyström-Modig Sunderby Sjukhus. I den ingår 

också divisionscheferna Hans Rönnqvist, Stefan Bergström, Britta Wallgren, Bo Westerlund 

samt Anders Bergström, som även är läkemedelsstrateg i Norrbottens Läns Landsting. 

 

All apotekspersonal vid samtliga sjukhusapotek i Norrbotten, i synnerhet Lena Hannu, Kjell 

Hannu, Karin Abrahamsson, Ewa Brändström-Arola, Christoffer Cloth, Margitha Nordberg, 

Susanne Nilsson, Ingrid Brännström, Ann-Kristin Carré, Inger Andersson, Pia Holmberg och 

Zandra Lundgren. 

 

Dessutom vill vi tacka personalen på Apoteket Blåklockan, Sunderby Sjukhus för trevliga 

pratstunder. 

 

Ethel Forsberg, APL Umeå 

 

Maria Enghag, Apoteket vid Värnamo sjukhus 

 

Anders Bergström och Marlene Eliasson, Läkemedelskommittén, Norrbottens Läns Landsting 

 

Slutligen ett stort tack till all hjälpsam personal på avdelningar och mottagningar runt om i 

länet för ert trevliga bemötande. 
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Tillstånd för inventeringen 
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Sammanställning för samtliga sjukhus och inventerade förråd 
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