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N är frågor kring läkemedel diskuteras i
            massmedia läggs fokus ofta på kostnader-
               na för förskrivningen i stället för de medi-
cinska effekterna trots att det borde vara de medi-
cinska effekterna som ska ligga till grund för vär-
deringen av läkemedel.

Behandling med läkemedel utgör den vanligas-
te terapiåtgärden inom sjukvården. Varje år an-
vänder två tredjedelar av befolkningen receptför-
skrivna läkemedel [1]. Inom tandvården ingår
dock behandling med läkemedel som en betydligt
mer begränsad, för att inte säga blygsam del i
behandlingarna [2].

Stora förändringar har genomförts inom läke-
medelsområdet under senare år och området har
på nytt varit föremål för stort intresse genom de
viktiga beslut som fattades i riksdagen den 5 april i
år. De två propositioner som ligger till grund för
riksdagens senaste beslut om förändringar på lä-
kemedelsområdet är: ”De nya läkemedelsförmå-
nerna” (proposition 2001/02:63) och ”Nationell
narkotikahandlingsplan” (proposition 2001/02:91).

Förutom läkarna kommer riksdagens beslut även
att beröra tandläkarnas och i viss mån tandhygie-
nisternas förskrivning av läkemedel. För vanliga
läkemedel innebär beslutet att en arbetsplatskod
måste anges på receptet för att det ska få ingå i
förmånssystemet och patienten därigenom erhålla
rabatt på läkemedlet. Förskrivningen kan anting-
en ske via elektroniskt överförda recept till apote-
ket eller på sedvanligt sätt via receptblankett. För
att apoteken ska kunna administrera och expedie-
ra de recept som förskrivs måste streckkoder anges
på recepten.

Landstingen  har sedan den senaste läkemedels-
reformen 1997 arbetat med ett införande av arbets-
plats- och förskrivarkoder på recepten inom sjuk-
vården. Både beslut om koderna och takten för det
praktiska genomförandet har dock varierat mellan

landstingen. Enligt en uppföljning som referera-
des i Landstingsförbundets nyhetsbrev nummer 18
december 2001 [3] varierade andelen recept med
arbetsplatskod från 67 % till 97 % mellan lands-
tingen. Samma uppföljning av förskrivarkod, det
vill säga personuppgift om receptförskrivaren, vi-
sade ännu större variationer mellan landstingen,
från 1 % till 71 %.

Uppföljningar som gjorts av tandläkarnas och
tandhygienisternas läkemedelsförskrivning visar
att den utgör en ytterst begränsad andel av den
totala sett till såväl volymen i antal receptposter
(1,3 %) och till kostnaden i kronor (0,3 %)[2].
Samtidigt återfinns dessa förskrivarkategorier på
ett stort antal arbetsplatser, i Stockholms län cirka
1 000 enheter. Den genomsnittliga förskrivnings-
volymen sett per arbetsplats är således marginell.
Hittills har registrering av koder knappast tilläm-
pats av vare sig tandläkare eller tandhygienister.

Apoteket AB och Stockholms läns landsting har
därför kommit överens om att apoteket ska hante-
ra recept utfärdade av tandläkare och tandhygie-
nister genom att stödkoda med en kollektiv arbets-
platskod från och med 1 oktober 2002. Stödkod-
ning betyder att apotekspersonalen registrerar re-
cept från tandläkare eller tandhygienist manuellt i
terminalsystemet. Den kollektiva stödkoden kom-
mer att användas för såväl manuella recept, tele-
fonrecept som för elektroniska recept. Förhand-
lingar pågår fortfarande mellan apoteket och
landstingen om hur en permanent lösning för
tandvårdens läkemedelsförskrivning ska utfor-
mas.

Inom Stockholms län kommer det inte att göras
några skillnader mellan tandläkare eller tandhy-
gienister som är verksamma inom den privata
tandvården, Folktandvården Stockholms län ab
eller Odontologiska institutionen vid Karolinska
Institutet vid apotekets stödkodning. Överens-



      

Läkemedelsförskrivning

Från och med den 1 oktober 2002 då läkemedelsre-
formen träder i kraft har Apoteket ab och Stockholms
läns landsting kommit överens om att alla recept som
utfärdas av tandläkare och tandhygienister ska regi-
streras med en kollektiv arbetsplatskod.
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kommelsen mellan Stockholms läns landsting och
apoteket avser patienter som är mantalsskrivna i
Stockholms län. Hanteringen betyder att dessa pa-
tienter även fortsättningsvis kommer att kunna
omfattas av rabatterade läkemedel inom ramen
för nuvarande förmånssystem.

För narkotiska läkemedel (Grupp ii–v), som enligt en
uppföljning avseende år 2000 endast utgjorde 1 %
av tandläkarnas förskrivning [2], finns dock inga
undantag. För att recept på narkotiska läkemedel
ska kunna expedieras från den 1 oktober ska den
förskrivarkod som Socialstyrelsen distribuerat till
alla berörda förskrivare i landet alltid anges. De
vårdgivare som låter trycka upp nya klisteretiketter
till recept för förskrivning av narkotiska läkemedel
måste ange den gemensamma arbetsplatskoden i
samma streckkod som förskrivarkoden för att apo-
teket ska kunna läsa in den vid registrering. Läke-
medelsverket utformar i dagarna ytterligare anvis-
ningar om hur den nya lagstiftningen ska tillämpas.

För narkotiska läkemedel medför riksdagens
beslut bland annat att lagen om receptregister
(1996:1156) ändras. Det innebär att Socialstyrelsen

får använda receptregistret för sin tillsyn över en-
skilda läkares och tandläkares förskrivning av nar-
kotiska läkemedel. Receptregistret får innehålla
förskrivarkod och förskrivares identitet får använ-
das som sökbegrepp. Bestämmelserna träder i
kraft den 1 juli 2002. Den praktiska innebörden av
detta beslut är att recept på narkotiska medel som
saknar förskrivaridentitet inte kommer att expe-
dieras på apotek från och med den 1 oktober 2002.
Lagändringen medför således väsentliga föränd-
ringar jämfört med tidigare.

Tandvårdsnämnden i Stockholms län har, med det
underlag som beskrivs i en kommande artikel i
Tandläkartidningen (nummer 10 2002) [2], åtagit
sig att årligen genomföra och sammanställa ett
kvalitetsbokslut om tandläkarnas och tandhygie-
nisternas förskrivning av läkemedel [2, 4]. Det är
troligt att andra landsting kan komma att hantera
tandvårdens förskrivningsrutiner för läkemedel
på liknande sätt (landstingsspecifik information
är på väg).

Sammanfattningsvis bör den hantering med
kollektiv arbetsplatskod som beskrivs ovan kunna
ge en rimlig arbetsbelastning både för apotekens
personal och för förskrivare inom tandvården. För
narkotiska läkemedel (Grupp ii–v) finns dock
inget utrymme för särbehandling. Receptblanket-
terna måste även i fortsättningen  kvitteras ut indi-
viduellt och förses med förskrivarkod samt ge-
mensam arbetsplatskod i form av en streckkod
(exempelvis klisteretikett) för att kunna expedie-
ras på apotek.
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