
Alla apotek kan idag ta emot e-
recept. Men än så länge är bara 9
procent av recepten i Sverige
elektroniska.

❙ ❙ – Vi har märkt att det inte gått fram or-
dentligt till alla läkare att möjligheten
finns att skicka elektroniska recept, sä-
ger Karina Tellinger som arbetar med in-
formation och marknadsföring på Apo-
teket AB.

Enligt en undersökning som Apote-
ket gjort bland 70 distriktsläkare och in-
ternmedicinare tycker mer än 90 procent
av dem som har erfarenhet av e-recept att
det sparar tid – i genomsnitt 26 minuter
per dag. Smidighet, tydlighet och att re-
ceptet förs in i journalen är andra förde-
lar som uppges.

Nack- och fördelar
Den främsta nackdelen är teknik-
krångel, tycker en tredjedel av distriktslä-
karna. En liten del, 6 procent av distrikts-
läkarna och 11 procent av internmedici-
narna, tycker också att e-recepten funge-
rar mindre bra för extempore-beredning-
ar, narkotikaklassade preparat och läke-
medel som inte ska hämtas ut direkt.

Apoteket AB har som mål att 80 pro-
cent av recepten från primärvården i
Sverige blir elektroniska. I Norrbotten
skickas 95 procent elektroniskt. Ble-
kinge kommer på andra plats med 60
procent. Men totalt är det alltså bara 8

procent av landets recept elektroniska.
Det kan jämföras med Danmark där
drygt hälften av alla recept skickas via
dator.

Alla svenska apotek kan ta emot e-re-
cept. De journalsystem som idag kan
hantera elektroniska recept är VAS,
BMS, Swedestar, Biosis och Profdoc.
Och enligt Apoteket håller följande sy-
stem på att utveckla möjligheten: Janus,
Sigma/Pharmapoint, Vania, Medidoc,
Cambio och Melior.

Än så länge måste läkaren tillsam-
mans med patienten redan vid förskriv-
ningen välja vid vilket apotek medicinen
ska hämtas. Men om ett halvår räknar
Apoteket med att det finns en nationell
receptbrevlåda. Då kan patienten gå till
vilket apotek som helst i landet.

Nästa steg som Apoteket vill genom-
föra är ett elektroniskt arkiv för recept
med flera uttag. Men för det krävs en
lagändring eftersom apoteken inte får
lov att arkivera information om patien-
terna.

Dosexpedierade läkemedel också
Förskrivning av dosexpedierade läke-
medel ska också bli möjligt att göra elek-
troniskt. Dagens APO-dos innebär myc-
ket pappersarbete för läkare med många
dos-patienter. 

E-dos kommer till en början att erbju-
das i Jönköpings län i april. Därefter i
Norrbotten och Blekinge i maj för att i

mars 2003 finnas tillgängligt över hela
landet. I slutet av januari startar Apote-
ket också en nyhetsbevakning av frågor
inom läkemedelsområdet. På hemsidan
www.apoteket.se publiceras nyheterna.

Elisabet Ohlin
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Aktuellt och reportage

Trög start för datateknik vid förskrivning

Läkarna nobbar e-recept
trots apotekens beredskap

»Det fungerar för det mesta och då är det
väldigt effektivt och bra. Vi slipper tolka
recepten och vi behöver inte skriva av det
som läkarna skrivit. Och om det är korrekt
är det bara att skriva ut. De flesta recept
är klara när kunden kommer«, säger
Kerstin Söderberg, tf chef på apoteket
Skytten i Jakobsberg.
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Christer Olofsson,
distriktsläkare på
Lyckeby vårdcen-
tral, Karlskrona,
ordförande i DLF i
Blekinge:

– Fördelaktigt. Det
sparar tid och är

översiktligt. Man får kontroll över vad
patienten fått utskrivet tidigare härifrån
och när. Vi har hela FASS inlagt i syste-
met (Swedestar) och om man till exem-
pel skriver in Kåvepenin får man upp alla
alternativa läkemedel och deras pris-
bild. Problem uppstår när överföringen
inte fungerar, men det händer kanske va-
rannan månad. •

Meta Wiborgh,
distriktsläkare vid
Örnäsets vårdcen-
tral, Luleå, ordfö-
rande i SFAM:

– Det är bra. Det är
enkelt, fiffigt och de
flesta patienter är

nöjda och vi kan skicka recept till alla
apotek i Norrbotten. Jag tror på att följa
upp det man gjort. Jag får alla mina för-
skrivningar registrerade på mig. Jag kan
ta ut dem och resonera och jämföra med
mina kolleger. •

Britt Sjölin-Isra-
elsson, distriktslä-
kare vid Bergnäsets
vårdcentral, Luleå:

– Det går fort och
lätt och blir registre-
rat med en gång i
journalen vilka lä-

kemedel patienten fått. Det underlättar
när man ska förnya recept, nu kan jag
trycka på en knapp och förnya tio recept
på en gång. Problemet är om patienten än-
drar sig och vill hämta ut på annat apotek.
Då får man ringa apoteket och be dem
makulera och sedan skriva ut receptet
igen. Det blir dubbelförskrivning i jour-
nalen. •

Vad tycker du om elektroniska recept?


