
❙ ❙ Stora mängder läkemedel lämnas årligen tillbaka till apo-
teken i Sverige för kassation. Enligt senaste uppskattningar
rör det sig om bortåt 900 ton inklusive förpackningarna.
Själva transporterna från apoteken till någon av landets fyra
förbränningsanläggningar beräknas kosta ca 10 miljoner kro-
nor per år [Bo.Gunnarsson@apoteket.se, pers medd, 2003].

Värdet av den totala läkemedelskassationen i Sverige be-
räknas till mellan 1 och 2 miljarder kronor per år. Denna
skattning bygger dels på Skånestudien [1], där man beräkna-
de värdet av alla återlämnade läkemedel på 100 apotek under
en tvåveckorsperiod. På nationsnivå motsvarade återlämna-
de läkemedel ca 600 miljoner kronor per år. Dels bygger
skattningen på en SIFO-undersökning från år 2000, som vi-
sade att endast fyra av tio personer brukade lämna tillbaka
sina oanvända läkemedel till apotek [Britt-Marie.Gallon@
apoteket.se, pers medd, 2003].

År 1999 genomfördes en studie vid de två apoteken i
Enköping, som visade att man kunde minska läkemedels-
kostnaderna genom att vid förstagångsförskrivning av nya lä-
kemedel expediera unitdoser som startförpackning. Dispens
från Läkemedelsverket krävdes för att farmaceuten skulle få
bryta förpackningen för de preparat som valts ut för studien.
Resultatet visade att inte bara kostnaden utan också kassatio-
nen minskade. Målet är att kassationen via apotek ska öka
samtidigt som man önskar att kassationen totalt ska minska!

❙ ❙ Syfte och metod
Syftet med den aktuella studien var att undersöka varför man
lämnade tillbaka läkemedel. En enkät utformades och lämna-
des av farmaceuten till samtliga personer som konsekutivt
lämnade in läkemedel till apoteket Ugglan respektive apote-
ket Fyra Liljor i Enköping under november–december 2000.
Personen i fråga uppmanades att fylla i enkäten, som var ano-
nym. Samtliga läkemedel registrerades. Bearbetning av vilka
läkemedel som återlämnades gjordes för dem som lämnades
tillbaka inom tre månader efter utlämning från apoteket.
Fakta 1 visar enkätfrågorna.

❙ ❙ Resultat
Sammanlagt 200 enkäter lämnades ut av farmaceuterna, och
190 svar lämnades in. I hälften av fallen (86 personer) var det
receptinnehavaren själv som återlämnade läkemedlen. Lika
många (85 personer) var anhöriga. En mindre grupp (11 per-

soner) utgjordes av personal från servicehus, vårdcentral,
sjukhus samt övriga (8 personer). 

En kumulativ beräkning visade att från det att läkemedlet
hade lämnats ut från apoteket inlämnades inom två veckor 17
svar (9 procent), inom tre månader 48 svar (25 procent), inom
sex månader 66 svar (35 procent), inom ett år 91 svar (48 pro-
cent) och inom fem år 167 svar (88 procent). I 23 fall (12 pro-
cent) kunde man inte avgöra när läkemedlet hade utlämnats.

De tre vanligaste preparatgrupperna som återlämnades
inom tre månader efter att de hade lämnats ut var: 
• ATC-kod J01C: antibakteriella betalaktamer, dvs penicil-

liner med utvidgat spektrum
• ATC-kod B01A: vitamin K-antagonister och heparin-

gruppen samt
• ATC-kod C08C: kalciumantagonister med övervägande

kärlselektiv effekt.

För de 32 avlidna patienterna återlämnades ca 400 preparat,
motsvarande i genomsnitt tolv olika preparat per person. Elva
av de avlidna hade dessutom apodosförpackningar för 5–14
dagar, som återlämnades samtidigt. Exempel på återlämnade
preparat, se Fakta 2.

Angivna skäl
I 39 fall (21 procent) angavs som skäl att man hade fått en ny
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Sammanfattat

Läkemedelskassationen i Sverige uppskattas till mel-
lan 1 och 2 miljarder kronor per år. 

I en enkätstudie besvarade 190 personer frågan om
varför man lämnade tillbaka läkemedlen. 

Vanligaste uppgivna orsak var att man fått ny ordi-
nation eller att medicinen blivit för gammal. Bakom
detta döljer sig det faktum att läkaren hade skrivit ut
mer och/eller att patienten hade hämtat ut mer än vad
som användes.

Klinik och vetenskap



ordination, i 22 fall (12 procent) hade patienten avlidit, i 20
fall (11 procent) hade läkaren skrivit ut mer än vad som be-
hövdes, i 18 fall (9 procent) hade man slutat på grund av bi-
verkningar och i 10 fall (5 procent) angavs inga skäl till att lä-
kemedlet lämnades tillbaka. I 81 fall (43 procent) angavs
andra skäl, t ex att läkemedlet blivit för gammalt, vilket kan
dölja flera av ovanstående orsaker.

Av de 48 svar som avsåg returer inom tre månader efter
förskrivningen angav merparten (18 personer) att orsaken var
ny ordination. Tio personer hade fått biverkningar och tio
hade avlidit. Övriga tio angav varierande orsaker, t ex att lä-
karen hade skrivit ut fel sort, fel styrka eller fel beredning. Här
handlade det huvudsakligen om enstaka läkemedel och läke-
medelsförpackningar.

❙ ❙ Diskussion
Det är tämligen få läkare i Sverige som har intresserat sig för
området oanvända och kasserade läkemedel. Däremot har
man i Arbetsgruppen för bättre läkemedelsanvändning
(ABLA) [2] uppmärksammat och spridit kunskap om beho-
vet av förbättrad samsyn mellan förskrivare och patient, ef-
tersom uppskattningsvis endast hälften av patienterna tar den
förskrivna medicinen som den var ordinerad. 

Läkemedelsförråden i de äldres medicinskåp har också
uppmärksammats [3], och inom samhällsfarmaci har man
gjort vissa studier, t ex i Norrbotten [4]. Vid en hearing an-
ordnad av Socialstyrelsen i juni 2003 framkom att man till
hösten planerar en större kartläggning av orsakerna till läke-
medelskassation, för att kunna vidta effektivare åtgärder
[Anders Ekedahl@apoteket.se, pers medd, 2003 ].

Säkerheten och miljön
Även om kostnaderna för kasserade läkemedel är betydande
är det i första hand säkerhetsaspekterna som måste lyftas
fram. Här avses både riskerna för den enskilde med att förva-
ra oanvända läkemedel i hemmen och den miljöpåverkan
som blir följden om de spolas ut med hushållsvattnet. Den
landstingsövergripande kampanjen »Överblivna läkemedel

sökes!« informerar på sin webbplats (www.overblivna.
lakemedel.se) om att åtta personer av tio känner till att över-
blivna läkemedel ska lämnas in på apoteket, men det är bara
fyra av tio som faktiskt gör det.

Två vanliga orsaker till att läkemedel återlämnas och som
anges i tidigare studier är att patienten avlidit (15–50 procent)
eller att behandlingen har ändrats (11–44 procent) [5, 6]. I vår
enkät uppgavs motsvarande andel till 12 respektive 21 pro-
cent. Differensen i svarsfrekvensen beror sannolikt på hur
frågorna formulerats. Dessutom kan det föreligga flera skäl
till återlämning, vilket kräver en mer ingående intervju. Man
kan sammanfatta samtliga skäl med att antingen har läkaren
förskrivit mer än vad som behövdes eller har patienten häm-
tat ut mer än vad som behövdes. 

För att inte skriva ut för mycket läkemedel måste förskri-
vande läkare få kännedom om vad och hur mycket patienten
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❙ ❙ Fakta 2

Två exempel på återlämnade läkemedel

Fall 1: En anhörig till en avliden patient återlämnade insulin och
diabeteshjälpmedel i form av 2 000 sprutor, 600 kanyler och 400
blodprovstagare.
Fall 2: Vårdpersonal återlämnade för en avliden patient 38 olika
preparat i 212 förpackningar plus apodos för 5 dagar. Här ingick
t ex 800 furosemid 40 mg, 1 500 digoxin 0,13 mg, 7 200 dextro-
propoxifen 100 mg samt 93 förpackningar metylcellulosa 4  × 5 ml,
motsvarande en kostnad på 11 800 kr enbart för metylcellulosa. 

❙ ❙ Fakta 1

Enkätfrågorna

1. Vem lämnar in läkemedlen?
receptinnehavaren
familjemedlem
annan anhörig
annan person
personal från servicehus, vårdcentral, sjukhus, annan 

mottagning eller vårdinrättning
övrig
2. För hur länge sedan lämnades läkemedlen ut från apoteket?
mindre än 2 veckor
mellan 2 veckor och 3 månader
mellan 3 och 6 månader
mellan 6 och 12 månader
mer än 1 år
mer än 5 år
vet ej
3. Vad är huvudorsaken till att läkemedlen lämnas tillbaka?
ny ordination har givits
vet ej vad medicinen är till för
läkaren skrev ut mer än vad som behövdes
slutade på grund av biverkningar
bytt till apodossystem
patienten är avliden
vet ej
andra skäl – fyll i nedan

Bara transporten av kasserade läkemedel från apoteken till nå-
gon av förbränningsanläggningarna beräknas kosta ca 10 mil-
joner kronor.
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har fått utskrivet tidigare och också vad patienten har tagit ut
från apoteket, kanske på recept från andra läkare. Elektro-
niska hjälpmedel som E-recept och E-dos kan underlätta det-
ta i kombination med en personlig förteckning på de läkeme-
del som uthämtats från apoteket. Det förra är på gång, medan
det senare fortfarande diskuteras i betänkandet om uppfölj-
ning inom läkemedelsområdet [7]. 

Som läkare kan man också välja att i större utsträckning
skriva ut startförpackningar vid förstagångsförskrivning.
Läkemedelsindustrin är ambivalent till startförpackningar.
Dels inser man att de behövs, dels påtalar man att det är lika
dyrt eller dyrare att hålla ett sortiment av startförpackningar.
De forskande företagen anser att de ändå tillhandahåller start-
förpackningar i betydligt större utsträckning än parallellim-
portörerna och generikaföretagen.

Ett alternativ borde kunna vara att Läkemedelsverket ger
apoteken rätt att bryta en större förpackning för att expediera
en startförpackning, gärna i unitdos, åtminstone för sådana lä-
kemedel som är kända för att ofta återlämnas för kassation.
Dit hör t ex vissa moderna analgetika.

Problemet med hamstring
De två fallbeskrivningarna (Fakta 2) visar risken med hamst-
ring av läkemedel som kan hämtas ut gratis. Utformningen av
högkostnadsskyddet med frikort behöver därför omformas,
och en komplettering med en expeditionsavgift/miljöavgift
vid varje uttag bör övervägas.

Eftersom det framför allt är äldre som får läkemedelsbe-
handling är det särskilt angeläget att man som förskrivare pri-
oriterar och omprövar indikationen, undviker att skriva ut för
många läkemedel, för stora mängder, för höga doser, använ-
der startförpackningar när man prövar nya terapier, skapar
samsyn om när och hur läkemedlet ska användas och hur man
kan trappa ner och avsluta behandlingen. 

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Ordförande i
Läkemedelskommittén, Uppsala läns landsting.
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