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debatt och brev

Diagnos, indikation,
förskrivningsorsak
och behandlingsän-
damål är närbesläk-

tade begrepp, och flertalet
finns definierade i Socialsty-
relsens termdatabas. De aktu-
aliseras samtliga när det gäl-
ler förskrivning av läkemedel.
Olika aktörer har under åren
argumenterat för att förskriv-
ningsorsak ska anges på re-
ceptet i kodad form.
Socialstyrelsen gav2006ut

en rapport [1] somdiskuterade
för- ochnackdelarmedolika
vägar att nådettamål. Bero-
endepå att en god grundnuär
lagd via Svensk informations-
databas för läkemedel (SIL)
[2], läkemedelsförteckning-
en/-registret, e-recept ochPa-
tientdatalagen aktualiserasnu
åter fråganpåbred front:
• regeringens uppdrag till
Smittskyddsinstitutet
(SMI) och Strategigruppen
för rationell antibiotikaan-
vändning ochminskad
antibiotikaresistens (Stra-
ma) att se över nationella
system för bl a övervakning
av antibiotikaförsäljning
och förskrivningsorsak av
antibiotika (rapport 18 no-
vember 2008)

• regeringens uppdrag till
Socialstyrelsen att bl a
ange vilkametoder som
finns för utvärdering av hur
riktlinjer för antibiotika-

behandling följs
• SverigesKommuner och
Landstings patientsäker-
hetssatsning, bl amedmå-
let att skapa ett verktyg för
fortlöpande infektionsre-
gistrering (klart 31 decem-
ber 2009)

• Arbetsgruppen för långsik-
tig effektivisering av läke-
medelsanvändningen i en
nyligen publicerad delrap-
port [3].

I Socialstyrelsens rapport an-
ges vilken användning som
uppgifter om förskrivningsor-
sak kan komma att få. Uppgif-
terna kan hjälpa läkaren i
uppföljning av sina patienter
samt stödja forskning som
underlag för förbättringsar-
bete vid läkemedelsbehand-
ling. Användningsområdena
kan preciseras ytterligare:
1. Hur ser sambandet utmel-
lan förskrivningsorsak och
biverkningar?

2. Vilka samband finnsmel-
lan förskrivningsorsak och
antibiotikaresistens?

3. Karakterisering av för-
skrivning utanför godkänd
indikation, »off label«?

4. Vilken är den bästa läke-
medelsterapin vid olika
förskrivningsorsaker?

5. Hur ser följsamheten ut
till befintliga riktlinjer och
vårdprogram?

6. Vilka läkemedelmed sam-
ma förskrivningsorsak har
min patient tidigare för-
skrivits?

I den nämnda rapporten från
Socialstyrelsen föreslogs att

en klickbar listamed förskriv-
ningsorsaker, sombygger på
utdrag ur ICD-10, ska integre-
ras i förskrivarens datorbase-
rade receptmodul via SIL.
Nackdelenmed en sådan lista
är att den fortlöpandemåste
uppdateras.
Arbetsgruppen för långsik-

tig effektivisering
av läkemedelsan-
vändningen före-
slår i sin delrapport
att förskrivningsor-
saken hämtas ur
patientjournalen.
Även i detta fall
måste dock en
strukturerad lista
utgöra basen. Fritt
formulerade för-
skrivningsorsaker försvårar
kodning, statistik och därmed
analys.
I rapporten från 2006 av-

färdas godkänd indikation
som förskrivningsorsakmed
hänvisning till att samma in-
dikation kan vara uttryckt på
olika sätt i produktresuméer-
na. Den språkliga variationen
stramas dock upp när indika-
tionen kodas. Fördelen är att
godkända indikationer redan
finns i SIL, och att föränd-
ringar i dessa omgående når
förskrivaren.

Vilket fördefinierat system
man än väljer uppstår pro-
blemmed att dokumentera
förskrivning »off label«. Så-
dan förskrivning bör per defi-
nition inte standardiseras.
Kanske fårman i dessa fall
tillåta fritext och en egen kod
som fångar upp denna för-
skrivning i registren.
Ett senare steg är att in-

korporera förskrivningsorsa-
ker i slutenvården i de aktuel-
la registren. Arbetet på en
ordinationsdatabas kanske
löser delar av detta,men lig-
germånga år fram i tiden.
Enligt Läkemedelsverkets

föreskrifter ska ändamålet
med behandlingen anges på

svenska på receptet och apo-
teksetiketten. I Socialsty-
relsens rapport angavs att
detta 2005/2006 saknades på
en tredjedel av alla recept.
Ofta angavs även ändamålet
slarvigt, som exempelvis för
propanolol: »för hjärtat« eller
»mot blodtrycket«.

Liknande erfa-
renheter har gjorts
vid läkemedelsge-
nomgångar i äldre-
vården. Ändamålet
finns begripligt ut-
tryckt på bipackse-
deln, somofta är
kongruentmed tex-
ten i Patient-Fass.
Mitt förslag är

därför att ända-
målstexten hämtas från nå-
gon av dessa källor till SIL.
För patienten vore det tryggt
attmöta samma text på eti-
ketten som i bipacksedeln.
Dagens förvirring kunde då
minska och därmed kanske
följsamheten öka.

Irrationell läkemedelsan-
vändning drabbar patienter-
na genom långsammare till-
frisknande och biverkningar.
Samhällets utgifter för dessa
brister är omfattande, minst
10miljarder kronor per år,
medel som skulle kunna an-
vändas för nya effektiva tera-
pier.
Bättre verktyg för analys av

förskrivningsorsaker och tyd-
ligare information till patien-
ten omändamåletmed be-
handlingen bidrar till en lös-
ning av problemen.

� Potentiella bindningar eller
jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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En rad projekt pågår i dag om läkemedels-
förskrivning och dess utformning på re-
cepten. Tydligare information till patien-
ten om ändamålet med behandlingen kan
bidra till att lösa flera problem, t ex med
följsamheten till ordinationen.

»Fritt formule-
rade förskriv-
ningsorsaker
försvårar kod-
ning, statistik
och därmed
analys.«


