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Projektplan 
 

Gerda Nilsson ST läkare Grytnäs hälsocentral, Kalix. 

Handledare: med.dr. Benno Krachler. Överläkare, Medicinkliniken Kalix. 

 

Hur stor andel av utskrivna recept 

hämtas ut i Kalix kommun? 

Jämförelse av 5 läkemedelsgrupper. 
 

 

 

 

 

Introduktion 

 

I min kliniska praxis som ST-läkare inom allmänmedicin uppkommer ofta 

misstankar att patienter inte tar sina läkemedel enligt ordination vilket var 

utgångspunkten för mitt projekt. 

Icke följsamhet för läkemedel är ett ekonomiskt problem och kan även 

påverka både livslängd och livskvalitet (1). Trots detta vet vi för lite om 

följsamheten eftersom de studier som är gjorda redovisar motstridiga resultat 

(1,2,3,4,5 ).   

 

Läkemedelsföljsamhet har flera aspekter (fig. 1). Primär följsamhet 

definieras som andelen patienter som hämtar ut ett förskrivet läkemedel och 

om de begär förnyelse i tid (punkterna A och B). Sekundär följsamhet 

beskriver andelen patienter som hämtat ut det förskrivna läkemedlet och 

även tar sina läkemedel enligt förskrivningen (C). Siffrorna för de tre 

beskrivna aspekterna är hämtade från vitt skilda miljöer varför tabellen får 

ses som en principiell illustration.  

 

I Sverige har en undersökning av den primära följsamheten från år 2010 

visat mycket höga siffror för expedierade recept, 97,5 % (2). En tidigare 

undersökning (år 2004) har visat mycket lägre följsamhet, 88 % (6). 
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Fig. 1: A) patient begär förnyelse av recept i tid.  B) Till vilken grad hämtar 

patienterna ut sina förskrivna läkemedel. C) procent sekundär följsamhet 

beroende på doseringsintervall, (9). 

 

Med bättre vetenskap om följsamhet för uttag av olika läkemedelsgrupper 

kan riktade insatser göras som t ex tydligare och anpassad information.  

På sikt kan ökad följsamhet leda till effektivare användning av 

sjukvårdsresurser, ökad livskvalité och överlevnad. 

 

Tidigare undersökningar visar att det finns ett positivt samband mellan 

symptom och sjukdomens allvarlighetsgrad å ena och följsamheten å andra 

sidan. Dvs. ju svårare symptom och ju mera allvarlig sjukdom desto högre 

grad av följsamhet (10). 

 

Vi ville i vår studie testa hypotesen att följsamheten för symptomlindrande 

behandling är högre än följsamhet för förebyggande behandling av icke-

symptomgivande tillstånd som t ex hypertoni. 

 

Med bättre vetenskap om vilka läkemedelsgrupper som hämtas ut sällan eller 

oftare, kan man öka följsamheten genom att ge den rätta patientgruppen 

tydligare och anpassad information. På sikt kommer ökad följsamhet öka 

hälsan, livskvaliteten och motverka kostnadsökningen inom vården. 

 

Bakgrund 

 

Användandet av elektroniskt överförda recept (EÖP) infördes i Sverige på 

1990-talet och var år 2006 nästan var heltäckande, både inom öppen- och 

slutenvården. Pappersrecept som inte registreras digitalt utgör numera endast 

en mycket liten del av det totala antalet utskrivna recept. 

      

Olika aspekter av läkemedelsföljsamhet  

                 steg   antal 

patienter 

 

 Diagnos   1000  

A) Begär förnyelse i 

tid(7,8) 

 70% 700  

B) Hämtar ut recept(8)  80% 560  

      
C) doseringsfrekvens     

 1 dos/dag  87% 487  

 2 doser/d  81% 454  

 3 doser/d  77% 431  

 4 doser/d  39% 218  
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Kalix kommun har 16500 invånare varav 7300 bor i centralorten. 

Kommunens yta är 1904 km² (11). Invånarna i Kalix kommun har högre 

medelålder än rikssnittet (45,8 år, rikssnitt 41,2 år) samt lägre 

medianinkomst (230216 kr/år jämfört med 241622 kr/år för riket). Kalix 

betjänas av två hälsocentraler. Det finns även ett litet sjukhus med en 

medicinklinik och några mindre mottagningar (gynekologi, ögon och 

kirurgi). Sjukhusets upptagsområde omfattar ytterligare 3 kommuner med 

varsin hälsocentral och totalt 34600 invånare.   

 

I Kalix finns det 2 apotek, ett på Kalix Sjukhus och ett centralt i Kalix. Två 

av grannkommunerna har apotek: Haparanda respektive Överkalix, belägna 

50 och 70 km därifrån.  

 

Norrbottens läns landsting (NLL) har ett unikt datasystem(VAS) jämfört 

med övriga Sverige, Skandinavien och Europa, det är ett gemensamt 

datasystem som också samkör med EÖP. 

 

Datasystemet Vård Administrativt System (VAS) som infördes på 1990 talet 

innehåller information om förskrivna läkemedel, diagnoser, 

journalanteckningar från alla specialiteter och även övriga vårdkontakter så 

som tandläkare, dietist, sköterska, ambulansvård mm på individnivå. År 

2005 började man samla in data för sammankoppling med bl. a 

förskrivarregistret i det så kallade "Datalagret". Ur Datalagret kan man 

extrahera NLL-anställdas ordinationer medan ordinationer från privata 

företag och läkare inte finns registrerade. 

Socialstyrelsens (SOS) har en egen databas som bygger på apotekens 

läkemedelsregister. Statistikdatabasen innehåller uppgifter om läkemedel 

som expedierats mot recept år 2006-2013. Uppgifter om dosförpackade 

läkemedel ingår men inte rekvirerade läkemedel till slutenvård/öppenvård 

eller egenvårdsförsäljning. I statistiken finns för varje 

läkemedelssubstans/grupp uppgifter om antalet personer som minst en gång 

under året gjort ett apoteksuttag, det totala antalet expedierade recept och 

antalet definierade dygnsdoser (DDD). 

SOS statistisk är kopplat på individnivå, en person kan endast räknas en 

gång och ska vara folkbokförd i respektive kommun (i vårt fall: Kalix). Alla 

apotek i Norrbotten ingår. 

 

Syfte 

 

Denna studie görs för att ta reda på hur stor andel av förskrivna recept som 

hämtas ut inom 5 läkemedelsgrupper i Kalix kommun. 

Hypotes 

Vår hypotes är, att den primära följsamheten är högre för symptomlindrande 

läkemedel. 

 

Frågeställning 1 

Hur stor andel av patienterna har hämtat ut sina läkemedel (LM) i Kalix 

kommun inom 5 läkemedelsgrupper (se nedan) år 2012? 

http://www.socialstyrelsen.se/register/halsodataregister/lakemedelsregistret
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Frågeställning 2 

Skiljer sig andel uthämtade recept mellan symptomlindrande läkemedel 

(PPI, sömnmedel och antibiotika) och profylaktiska läkemedel 

(blodfettssänkande och antihypertensiva). 

 

Metod 

 

Genom samkörning av antal förskrivna och expedierade recept avser vi att få 

ett mått på följsamhet för uthämtning av recept inom respektive 

läkemedelsgrupp: 

 

Komplikationsförebyggande/profylaktiska 

Blodfettssänkande behandling (C10A+C10B) 

Antihypertensiv behandling (CO2+CO3+CO7+CO8+CO9) 

  

Symptomlindrande 

Protonpumpshämmare PPI (AO2BC) 

Antibiotika (J01) 

Sömnmedicin (N05C) 

 

En förfrågan görs till SOS statistikdatabas på följande:  

Hur många patienter i Kalix kommun har förskrivna läkemedel inom 

följande ATC kod -grupper: J01, N05C, A02BC, C02, C03, C07, C08,C09, 

C10A, C10B från 120101 – 121231 fördelade på åldersgrupp och kön? 

 

Primär följsamhet beräknas genom att använda datalagrets ordinerade LM 

och subtrahera detta ifrån SOS–databasens siffror om expedierade recept. 

Differensen mellan ordinerade och hämtade LM, blir då den primära 

följsamheten och visar hur många patienter som hämtar ut sina LM. 

Resultatet delas efter kön, ATC grupper och indelas i åldersgrupper (0-24, 

25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75-84, 84+). 

 

  

Datakällor 

 

Antalet recept som har förskrivits i Kalix för respektive åkomma extraheras 

ur Norrbottens läns Landstings (NLL) journalsystem (Datalagret)  

 

Antal recept som expedierats/hämtats ut i de 5 olika läkemedelsgrupperna 

från 2013-01-01–2013-10-01 hämtades från socialstyrelsens statistiska byrå.  

 

Båda källorna är ATC-kod baserade. Dessutom fås information om läns- och 

kommuntillhörighet samt kön och åldersinterval.
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Tänkbar resultats tabell:

Resultattabell:

Blodfettsänkande 

behandling  

Antihypertensiv 

behandling 

Protonpumps

hämmare
Antibiotika Sömnmedicin

C10A+C10B CO2+CO3+CO7+CO8+CO9 AO2BC  J01 N05C

<24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

75-84

85+

kvinnor

kön män

totalt

Andelen uthämtade recept i %

Komplikationsförebyggande Symptomlindrande

Ålder
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Etiska överväganden 

 

Syftet är att se hur många patienter som hämtar ut sina läkemedel och därav 

öka följsamheten genom rätt patient information vid läkarbesök. Arbetet är 

diskuterat och godkänd av verksamhetschefen för Grytnäs vårdcentral i 

Kalix. Arbetet är en del av verksamhetsuppföljningen och kräver därmed 

ingen extern etisk prövning. 

 

Tidsplan 

 

Total tid för denna undersökning beräknas bli cirka 6-8veckor. 
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