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Varför ringer farmaceuterna på apoteket dig? 

Den expedierande farmaceuten på apoteket är alltid skyldig att bedöma om expedieringen är 
lämplig med hänsyn till den som receptet avser och dennes behov. Sedan ett år tillbaka ska 
farmaceuten också, enligt föreskrift, beakta patientens samlade läkemedelsanvändning vilket kräver 
dialog med patienten och kontroll av patientens samtliga recept i elektronisk form, även inaktuella. 
Om farmaceuten bedömer att expedieringen är olämplig, otydlig eller uppenbart oriktig ska 
förskrivaren kontaktas. Vanliga frågor som farmaceuterna behöver ringa om är för hög eller låg dos 
eller mängd, dubbelförskrivning, kontraindikationer och interaktioner. Om farmaceuten inte ges 
möjlighet att stämma av oklarheter med förskrivare föreligger expedieringshinder, det vill säga 
patienten får inte ut det aktuella läkemedlet.  
 

Att tänka på som förskrivare 

• För att effektivisera kommunikationen med farmaceuterna på apoteken är det bra att ange 
så tydlig information i receptet som möjligt. 

o Om förskriven dosering av läkemedlet är högre än rekommenderad dos ska OBS 
anges i doseringen eller i avsedd kryssruta i Ordinationsdetaljer i Cosmic.  

 

o Bedömning av interaktioner eller andra ställningstaganden av vikt för farmaceuterna 
anges i Meddelande till apoteket i samband med att e-receptet skickas.  

 

• Om farmaceuterna behöver kontakta dig är det viktigt att möjligheten finns. Att spärra 
telefonen för samtal från apotek eller liknande är inte acceptabelt.  

 

 

 

Strama Värmland rapporterar 

Antibiotikaförskrivningen minskar fortsatt 

Kvartalsrapporten över antibiotikaförskrivningen för kvartal 1 2021 visar att pandemin fortsatt, 
mycket tydligt, har bidragit till en minskad antibiotikaförskrivning. Alla regioner ligger nu klart under 
målet på högst 250 antibiotikarecept/1000 innevånare/år. Värmland har den tredje största 
förskrivningen i landet men skillnaderna är relativt små. Det är ändå ett observandum då vi för 10 år 
sedan tillhörde regionerna med lägst förskrivning. Vi ligger fortfarande bra till när det gäller de två 
kvalitetsmått som finns med i rapporterna, alltså andelen PcV till barn 0–6 år med luftvägsinfektion 
och andelen ciprofloxacin och norfloxacin till kvinnor 18–79 år med urinvägsinfektion. Förskrivningen 
minskade tydligt i alla åldersgrupper men allra mest till barn 0–6 år (-59,6 %). Den överlägset största 
förändringen syns i indikationsområdet luftvägsinfektioner och det finns väl skäl att tro att den 
förskrivningen kommer att öka igen i takt med att pandemin ebbar ut. Minskning syns också i de 
andra två indikationsområden som följs; urinvägsinfektioner samt hud- och mjukdelsinfektioner.  
 

I Värmland skiljer sig förskrivningen åt mellan Värmlands vårdcentraler. Vårdcentralen med högst 
förskrivning skriver ut 173 recept/1000 listade patienter/år att jämföra med 62 recept/1000 listade 
patienter/år på den vårdcentral som förskriver minst. Även för kvalitetsindikatorerna syns en 
svårförklarad skillnad, framför allt när det gäller förskrivningen av ciprofloxacin och norfloxacin. En 
viss skillnad är säkerligen motiverad men frågan är om den ska vara så här stor. De vårdcentraler som 
ligger i ytterkant och även de som gjort stora förflyttningar på skalan till ett sämre förskrivnings-
mönster har anledning att titta lite extra på sin antibiotikaförskrivning. Alla kvartalsrapporter läggs 
efter hand ut på Strama Värmlands hemsida.  
 

Håll i och håll ut även när det gäller antibiotikaförskrivningen, pandemin kommer förr eller senare att 
ebba ut men antibiotikaresistens kommer att vara ett stort medicinskt problem inom överskådlig tid! 

Tomas Ahlqvist, ordförande Strama Värmland 

Tips! Den 1 maj 2021 börjar lagen om nationell läkemedelslista (NLL) att gälla. Mer information om NLL,  

vilka möjligheter det ger för vården och relevanta länkar finns i den här nyheten på intranätet. 

 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/Strama/Resistensrapport1/
https://intranat.regionvarmland.se/nyheter/obligatoriska-arkiv/regiongemensamma-nyheter/2021-04-28-nationella-lakemedelslistan-nll-infors-1-maj-2021

