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Sammanfattning 
 
Inledning 
Enligtenrapport från Läkemedelsverket kasserades 2011, 1500 ton (ink.förpackningar) 
läkemedel från allmänheten. Den totala mängden läkemedel som kasserades i 
slutenvården uppskattades till cirka 100 ton, cirka 50 ton från apotek samt cirka 250 ton 
från partihandeln. I rapporten saknades data för hur mycket läkemedel som kasserades 
inom den kommunala vården. Läkemedelsavfall har en stor samhällsekonomisk och 
miljömässig betydelse. Frågan är om det är nödvändigt att så mycket av läkemedel 
behöver kasseras.  
 
Syfte 
Syfte med denna studie är att undersökahur mycketläkemedel som kasseras i särskilda 
boende (SÄBO) och inom handikappomsorgen. I detta ingår även att studera vilka olika 
preparat som kasserades, orsaker till kassationenoch kostnaderna samt att belysa om det 
finns några möjligheter att minska kassationen.  
 
Metod 
Kasserade läkemedel samlades in under en månad på 7 särskilda boende 
(SÄBO)samthandikappomsorgen i Lycksele kommun. Detta skedde från och med veckan 4 
till och med vecka 7, 2016. Kasserade läkemedel registrerades med avseende på boende, 
preparatens namn, bruten eller obruten förpackning, om läkemedel kom från ApoDos 
eller originalförpackning samt antal tabletter och orsaken till kasseringen. Registreringen 
gjordes av den sjuksköterska som hadeansvaret för respektive boende. 
 
Resultat 
Totalt 2300 enheter läkemedel kasserade från SÄBO och handikappomsorg. Alvedon var 
det mest kasserade preparat följt av Ipraxa och Hermolepsin. Preparat som påverkar 
nervsystemet (ATC- grupp N) kasserades det mest under studiens förlopp och 
astma/KOL-läkemedel (ATC-grupp R) hade högsta kassationskostnaden. Orsaker till 
kassation inom särskilda boende var: patienten avlidit 42 %, utgående datum 17 %, 
läkemedel utsatt 14 % och ändrad ordination 12 %. Kassationskostnaden uppskattades till 
cirka 11 900 kr under studiens förlopp och kassationskostnadenper 330 vårdtagarna 
extrapolerades till 279000 kronor under ett år. 
 
Diskussion. 
Kassationsmängden varierade från månad till månad, därför kunde inte avgöras om den 
totala mängden som kasserades under studiens förlopp var hög eller låg. Vanliga orsaker 
som framkom under studien stämde väl överens med rapporten från Läkemedelsverket 
2011. Kassationskostnadenom 279 000kr för 330 vårdtagarna under ett år är osäker, på 
grund av stora variationen av kassationsmängden från månad till månad (bedöms vara 
cirka ±50 %). Föreslagna åtgärder för att minska kasseringen är bland annat att använda 
ApoDos så lång det går, använda startförpackning samt att klippa ut utsatta läkemedel ut 
dosrulle. 
 
Slutsats 
Det kasserades totalt 2300 enheter under studiens förlopp inom SÄBO och 
handikappomsorgen i Lycksele kommun för de deltagande basenheterna. Preparat från 
ATC- gruppen N kasserade det mest av under studietiden och Alvedon var det mest 
kasserade preparatet. Kassationskostnad extrapolerades till 279 000 kr per 330 
vårdtagarna under året.  
 
Nyckelord:SÄBO, särskilda boende, handikappomsorg, pharmaceutical wast, Lycksele.  
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Introduktion 
 
Läkemedel kasseras i tusentals tonper år i Sverige, från allmänheten, inom vården, den 
interna apoteksverksamheten och i partihandeln. Enligt rapporten från Läkemedelsverket 
kasserades 2011, 1500 ton läkemedel (ink.förpackningar) från allmänheten. Den totala 
mängden läkemedel som kasserades i slutenvården uppskattades till cirka 100 ton, cirka 50 
ton från apotek samt cirka 250 ton från partihandeln. I rapporten saknades data för hur 
mycket läkemedel som kasserades inom kommunala vården (1). Kostnaden för överblivna 
läkemedel är hög och om det inte kasseras på rättsätt kan det innebära stora 
miljökonsekvenser.  Frågan är om det är nödvändigt att så mycket läkemedel skall behövas 
slängas 
 
Definition  
 
Det som räknas som läkemedelsavfall är läkemedel som har blivit över efter genomförd 
terapi eller dödsfall, läkemedel som har gett biverkningar, läkemedel som inte gett önskad 
effekt, läkemedel som har blivit för gamla att användas eller som har blivit förorenade. 
Läkemedelsavfall uppstår i hushållet, inom vården och apoteksverksamhet. Läkemedel 
kasseras som läkemedel i originalförpackning, lösa tabletter, ampuller, kapslar samt flytande 
läkemedelsrester. Narkotika som är avidentifierad och blandas med andra läkemedel kan 
kasseras som läkemedelsavfall (2).  
 
Data över mängd av kasserade läkemedel och orsaker 
 
Enligt en rapport från Läkemedelsverket låg Apoteket AB insamling av överblivna läkemedel 
före omreglering 2009 på cirka 1000 ton (inklusive förpackning) per år (1).  
Läkemedelsverket uppgav att den totala mängden av läkemedel som kasserades år 2011 i 
Sverige uppgick till cirka 1500 ton inklusive förpackningsmaterial. Den totala mängden av 
läkemedel som kasserades från allmänheten under 2011 uppskattades till cirka 5 % av 
försäljningen av receptordinerade läkemedel och värdet uppskattades till cirka 1500 
miljonerkronor. Cirka 75 % av befolkning uppgav att de returnerade överblivna läkemedlen 
till apoteket för destruktion. Kassation av läkemedel uppskattades till cirka 6 % av de 
läkemedel som distribuerades till sjukhusen. De läkemedel som distribuerades till sjukhus 
utgjorde 2-3% av den totala försäljningen av läkemedel i Sverige, vilket innebar att kassation 
av läkemedel i slutenvård motsvarade mindre än 0,2 % av den totala försäljningsvolymen av 
läkemedel(1). 
 
I en undersökning av Läkemedelsverket 2011 kasserades inom den interna verksamheten på 
apoteken cirka 50 ton läkemedel (ink.förpackning) och cirka 250 ton (ink.förpackning) i 
partihandel i den interna verksamheten. Ingen av de kommuner som deltog hade data över 
mängd och värde av kasserade läkemedel(1).Ungefär 60 % av kassation av läkemedel från 
allmänheten skedde på grund att läkemedel blev över på grund av terapeutisk ändring, 
ändringen av ordination eller avbrytande behandling. Läkemedel hade blivit över i samband 
med att patienten avlidit (cirka 20 %) och i ytterligare 20 % av kasserade läkemedel hade 
läkemedel blivit för gammalt av olika anledningar. Det var mindre än 1 % av återlämnade 
förpackningar där både expeditionsdatum och utgångsdatum fanns med som hade kort 
hållbarhetstid dvs. mindre än 4 månadervid expeditionstillfälle(3). Över 98 % av expedierade 
förpackningarna hade mer än 6 månader hållbarhetstid vid expeditionstillfället (över 93 % 
hade mer än 1år)(4). 
 
Miljömässiga konsekvenser av läkemedelsanvändning 
 
Huvuddelen av läkemedelssubstanser som kommer ut i naturen kommer från användningen 
av läkemedlen dvs.  utsöndring av läkemedelssubstanser via faces och urin och även 
avtvättning av lokalverkande läkemedel som via avloppet når olika delar av vattenmiljöerna. 
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En del läkemedelssubstanser är svårnedbrytbara och en del kan anrikas i djur. Vissa 
läkemedelsrester kan även i låg koncentration ha effekter på vattenlevande organismer, till 
exempel ändring av kön hos djuret, störning av den normala reproduktionen eller produktion 
av hermafroditer (5). 
 
Läkemedel som kasseras i slutenvård, kommunala vården, partihandel, själva 
apoteksverksamheten och som allmänheten lämnar tillbaka till apoteket destrueras på ett 
säkert och miljöriktigt sätt. Det är däremot överblivna läkemedel som slängs i avlopp eller 
hamnar i en osäker sophantering som belastar miljön och medför miljörisk och 
arbetsmiljörisk i hanteringen.  Sedan i slutet av 1970 talet har allmänheten kunnat lämna 
sina överblivna läkemedel på apoteket och cirka 75 % av allmänheten uppgav 2010 att de 
returnerade överblivna läkemedel tillbaka till apoteket(6). 
 
Kommunala vården 
 
Sverige indelas i 290 kommuner. Kommunerna ansvarar för hemsjukvård, rehabilitering och 
hjälpmedel till personer i vård och omsorgsboende, boende med särskild service, i 
servicebostad, i dagverksamhet, inom socialpsykiatri och med personlig assistans(7).  
 
Patienten som bor i särskilda boende har större behov av vård och omsorg och flertalet klarar 
inte av att sköta sin egen medicinering. De flesta patienterna i SÄBO har ApoDos (se nedan). 
I vissa situationer behövs tillfällig medicinering. Därför finns på varje SÄBO särskilt förråd 
för sådana läkemedel, vilka används enligt ”generella behandlingsanvisningar” utfärdade av  
Läkemedelskommittén, Västerbotten Läns Landsting. Dessa läkemedel indelas i tre grupper: 
 

 ”Läkemedel som kan ges i akuta situationer till vuxna på boende inskriva i hemsjukvård 
enligt generella direktiv."  

 ”Läkemedel som kan ges efter individuell bedömning av sjuksköterska vid enkla åkommor 
till vuxna på boende och inskriva i hemsjukvård enligt generella direktiv." 

 ”Läkemedel som SKA finnas i basförråd samt läkemedel som KAN finns som basförråd" (8). 
 
Läkemedelsbehandling hos äldre. 
 
Med stigande ålder försämras olika funktioner i kroppen t.ex. njurfunktion och 
leverfunktion. Mängden vätska i kroppen minskar vilket medför att läkemedel som är 
fettlösliga t.ex. flunitrazapam och diazepamkan fördela sig i en större del av kroppen, vilket i 
sin tur gör att de ligger kvar och verkar längre. Levermetabolism dvs. levern förmåga att 
bryta ner läkemedel avtar med stigande ålder, vilket innebär att läkemedel som 
huvudsakligen bryta ner i lever stannar kvar längre. Läkemedel som är beroende av 
levermetabolism är bland annat Teofyllin och felodipin. Även njurfunktion försämras med 
stigande ålder och medför att läkemedel som huvudsakligen elimineras via njuren t.ex. 
digoxin, metformin, ACE- hämmare, ligger kvar och verkar längre(9,10). Det är vanligt att 8-
10 läkemedel är ordinerade (polymedicinering) hos personer som behöver hjälp från 
kommunal hemtjänst och som bor på äldreboende. Vanliga hälsoproblem hos äldre är bland 
annatsömnstörningar, ångest, depression, fall, muntorrhet och akut konfusion (10,11).  

 
ApoDos 
 
I Västerbotten används dosförpackade läkemedel i form av ApoDos som tillhandhålls av 
Apoteket AB (12). ApoDos underlättar läkemedelshantering och dosering genom att varje 
dospåse innehåller läkemedel för ett doseringstillfälle. Varje dospåse är märkt med 
patientens namn, födelsedatum, vad påsen innehåller och doseringens tidpunkt. På så sätt 
ökar patientens säkerhet därför att rättdosges vid rätt tidpunkt. Dosrecept ersätter vanligt 
recept och på så sätt minskar risken för dubbelförskrivning av läkemedel samt att följsamhet 
till läkarens ordination troligen förbättras. ApoDos underlättar läkemedelshantering och spar 
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tid åt sjukvården genom att dosetter slipper fyllas manuellt. Normalt levereras ApoDos med 
två veckors intervall. En del läkemedel kan inte dispenseras i dosrulle t.ex. flytande 
läkemedel och läkemedel som endast tas vid behov. Vissa läkemedel är inte lämpligt att 
dispenseras i dosrulle och måste förvaras i originalförpackning ur hållbarhetsperspektiv t.ex. 
ljuskänsliga och fuktkänsliga läkemedel (13). 
 
ATC- system 
 
ATC- system används i Sverige för klassificering av läkemedel. ATCstårför 
"AnatomicalTherapeuticChemical".Detta system används och rekommenderas av WHO 
(WorldHealth Organisation) (14). Systemet delar in läkemedel i olika grupper beroende på 
organ eller system som de är avsedda för, och terapeutiska - och kemiska egenskaper. I detta 
system klassificeras läkemedel i grupper på 5 olika nivå(15).  
 

 Fösta nivån anger den anatomiska huvudgruppen och består av en bokstav. Det finns 
14 huvudgrupper i detta system.  

 Andra nivån anger de terapeutiska huvudgrupperna och består av två siffror.  

 Tredje nivån anger terapeutisk/ farmakologiska undergrupp och består av en bokstav.  

 Fjärde nivån anger den terapeutisk/farmakologiska/kemisk undergrupp och består av 
en bokstav. 

 Femte nivån anger det kemiska ämnet och består av två siffror (14).  
 

Syfte 
 
Syfte med denna studie är att undersöka hur mycket läkemedel som kasseras i särskilda 
boenden (SÄBO) och inom handikappomsorgen.  Avsikten är även att undersöka vilka olika 
preparat som kasseras, orsaker till kassationen och kostnaderna samt belysa om det finns 
några möjligheter att minska kassationen.  
 

Metod 
 
Detta arbete har begränsats till kasseringen av läkemedel på SÄBO och i handikappomsorgen 
i Lycksele kommun (12 270 invånare 31 dec 2013)(16). Lycksele kommun har 2 äldreboende 
och 6 gruppboende, där vårdtagare som drabbats av någon typ av demenssjukdom bor. 
 
Arbete grundar sig på en kvantitativ undersökning där alla läkemedel som kasserades 
samlades in och registrerades för att kunna granska och analyseras information av kasserade 
läkemedel samt orsak till kasseringen och kostnaden.  
 
Litteratursökning 
 
Literature söktes via pubmed med sökord pharmacueticalwast, returne medicin, Reasons 
why medicines are returned to Swedishpharmacies unused. Via sökmotorn googel.se 
användes sökord kassering av läkemedel, läkemedelsavfall, kassation, läkemedel, 
kommunalvården, kommun, Lycksele, ApoDos, generella behandlingsanvisningar, särskilda 
boende, ATC- kod. Referens som finns i rapporten "Åtgärder för att minska kassation 2012" 
från Läkemedelsverket användes för att finna ytterligare information. Via ub.umu.se 
användes sökord kassering, Skellefteå, läkemedel, pharmaceutical wast, överblivna 
läkemedel, återlämna läkemedel. Boken "Från förskrivning till användning" användes för 
ytterligare information.  
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Studiedesign och urval 
 
Efter mötet med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) bestämdes att alla kasserade 
läkemedel skulle samlas in under en månad, från och med veckan 4 till och med veckan 7, 
2016. Alla SÄBO i Lycksele kommun inkluderades i studien, dvs. totalt 2 äldreboende och 6 
gruppboende samt handikappomsorgen för att få in så mycket kasserade läkemedel som 
möjligt. Läkemedel som kasserades registrerades med hjälp av registreringsblankett som den 
sjuksköterskan som hade ansvaret för respektive boende fyllde i, se bilaga 1. Med denna 
registreringsblankett gavs möjligheter att visa statistik över vanliga orsaker till kasseringen 
och antal av läkemedel som kasserades. Denna studie valde att inkludera registrering om var 
läkemedel kom ifrån dvs.  ApoDos, originalförpackning eller Generella 
behandlingsanvisningar (GBA) samt om förpackningen var bruten eller obruten. Dessa 
parametrar gav möjlighet att kunna belysa om det finns möjligheter att minska kasseringen. 
På grund av sekretess och tystnadsplikt förvarades kasserade läkemedel på respektive boende 
och författaren av denna studie kom inte i kontakt med läkemedel som kasserades utan fick 
färdiga data från MAS efter insamlingen. Patientinformation kunde inte identifieras eller 
spåras.  
 
Den 22 januari 2016 introducerades studien för sjuksköterskorna inom den kommunala 
vården under sjukskötersketräffen. Registreringsblanketter tilldelades sjuksköterskorna på 
SÄBO och handikappomsorg. En ansvarig sjuksköterska från ett boende var inte närvarande 
vid denna träff, vilket medförde att detta boende exkluderades från studien. Efter 
insamlingen av registreringsblankett förekom tre bortfall där två SÄBO saknade ansvarig 
sjuksköterska som skulle utföra registreringen och i ett boende hade ansvarig sjuksköterskan 
missuppfattat studien, vilket medförde att registrering inte kunde göras. Dessa SÄBO 
exkluderades från studien, som kom att bestå av fyra SÄBO och handikappomsorgen 
 
Datainsamling och kostnadsuppskattning 
 
I denna studie har det varit begränsade möjligheter att få fram inköpspriset på läkemedel 
som kasseras. Istället används i denna studie försäljningspriset av olika preparat. För 
kostnadsuppskattning användes www.fass.se som referens och delvis apoteket.se (17,18).  
Uppskattning av kostnaderna för kasserades läkemedel i ApoDos beräknades med 
försäljningspriset per enhet, på den största och subventionerade förpackningen. Eftersom 
många preparat från ApoDos angavs med generiska namn varierade priset från företag till 
företag. För generiska, togs i första hand Actavis företags försäljningspris, Sandoz företags 
försäljningspris i andra hand samt Altenova företags försäljningspris på tredje hand. Denna 
rangordning bestämdes från tillgänglighet av läkemedel i olika företag och användes för att 
kunna uppskatta direkt kostnaden utan att behöva gå igenom alla företags läkemedelspris. 
Om det företag som rangordnades saknade generiska användes företag i bokstavsordning. 
Vid oregistrerade styrkor av kasserade läkemedel, utgick priset från den lägsta styrkans 
försäljningspris per enhet. Om läkemedel kom från originalförpackning och förpackning var 
obruten, utgick priset från den minsta och mest prisvärda förpackningens försäljningspris för 
att kostnadsuppskattning ska vara så låg som möjligt.  Läkemedel från originalförpackning 
vars förpackning var bruten beräknades till fullpris. Kostnaden för brutna 
ögondroppförpackningar räknades inte in i kassation kostnaden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fass.se/
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Resultat 
 
Antal enhet läkemedel som kasseras 
 
Studiedata omfattarfyra SÄBO samt handikappomsorg (totalt 184 vårdtagare). Ett SÄBO 
exkluderades innan insamlingsperiod, treSÄBO hade inte lämnat in registret då två SÄBO 
saknade ansvariga sjuksköterskor som skulle utföra registreringen och i ett SÄBO hade 
ansvarig sjuksköterska inte fyllt i registreringsblanketten. Totalt kasserade 2300 enheter från 
SÄBO och handikappomsorgen under studietid, se figur 1.  
 

 
Figur 1; sammanställnings data över antal enheter av kasserades läkemedel från olika 
beredningsform och typer av förpackning. 

 
Kasserade preparat. 
 
För att studera vilka olika preparat som kasserades från särskilda boenden och 
handikappomsorgen indelades de efter vilken ATC- kod de tillhörde, som ses i tabell 1 nedan.  
Läkemedel som registrerades tillhörde de 10- ATC grupperna som visas i tabellen 1. På grund 
av att många preparat tillhör N- gruppen indelas N- gruppen i andranivå av ATC- systemet. 
 
Tabell 1; Preparat som kasseras, indelas i olika huvudgrupper utifrån dess indikation.  

ATC- kod  Preparat som kasseras 

A Matsmältningsorgan och 
ämnesomsättning 

Esomeprasol, omeprazol, Dimetikon, Metoclopramide, primperan, 
Cilaxoral, Ducolax, Klyx, Imodium, Calcevita, Oralovite, Kalcipos-D 
 

B Blod och blodbildande 
organ 

Fragmin, Trombly, Betolvex 

C Hjärta och kretslopp 
Glytin, Imdur, Nitrolingialspray, Exemestane, Furix, Impugan, 
Metolazon, Xyloproct, Metoprolol, amlodipin, Candexetil, enalapril 

D Hud Daktocort, Dermovat, Hydrokortison kräm, Tenacortil, Descutan 

H Hormoner exklusive 
könshormoner 

Prenisolon, Levaxin 

J Infektionssjukdomar Bactrim, Selesid, ciprofloxacin 

M Rörelseapparaten Diklofenak, ibuprofen, Pronaxen, Voltaren 

N Nervsystemet 
 

1864,7 tabletter

272 ampuller

9 tub

15,5 plåster

18 flaskor

7 haler

95 suppar

16 sprutor

3,6 ml

0 500 1000 1500 2000

tabletter 

inhalationvätska

salvor 

plåster 

flyttande läkemedel

Inhalation haler

suppositorium

sprutor

injec. Vätska 

Antal enheter av kasserades läkemedel 
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 N01 Instillagl, Xylocain 

 N02 Alvedon, Citodon, Fantanylplåster, ketogan, morfin 

 N03 Norspan plåster, Oxytodon, Targiniq, gabapentin, HermolepsinRetard 

 N04 entacapone, madopark, sinemet 

 N05 
Atarax, Cicordinol, klozapin, Haldol, oxascand, Sobril, diazepram, 
zopidem, zopiklon 

 N06 citalopram, Ebixa, memantin, mirtazapam, Mixt. Heracillin 

R Andningsorganen Atrovent, Bufumix, Sapimol, Ipraxa, Oxis, acetlycystein, desloratadin 

S Ögon och öron 
Chloromycetin, Fucithalmic, Ganfort, Lakrimont, Latonoprost, Oculac, 
Oftagel, Optive, Viscoters, Brygmont, Revaxör 

 
För att se vilka preparat som kasserades mest, rangordnades antal enheter av preparat som 
från högsta antal till minsta antal. De 10 preparat med som kasserade mest visas i tabell 2.  
 
Alvedon är den mest kasserade preparatet med 330 tabletter, inklusive 42 brustabletter och 
13 suppositoriet, vars ursprungligen var från originalförpackning.  Av Ipraxa kasserades total 
220 ampuller på grund av att läkemedel blev utsatt och det fanns bara en storlek på 
förpackningen. Hermolepsin kasserades under insamlingsperioden på grund av 
ordinationsändring (60 tabletter från ApoDos, av en enda patient). Metolazon 97,5 tabletter 
kasserades under insamlings period på grund av utsättning. Av omeprazol kasserades total 
96 tabletter, vilket inklusive 66 tabletter som kasserades på grund av att vårdtagaren har 
avlidit.  
 
Tabell 2; lista över de mest kasserades preparat med avseende på antal enheter. 

Preparatens namn Antal Ursprung 

Alvedon  360 st. 
ApoDos och originalförpackning, olika 
vårdtagaren 

Ipraxa 220 ampuller En originalförpackning, en vårdtagare 

Hermolepsin 103 tabletter 
ApoDos och originalförpackning, olika 
vårdtagaren 

Metolazon 97,5 tabletter En originalförpackning, en vårdtagare 

omeprazol 96 tabletter ApoDos, olika vårdtagaren 

Ducolax 64 tabletter Originalförpackningar, olika vårdtagaren 

Levaxin 62 tabletter ApoDos, olika vårdtagaren 

Primperan 59 tabletter Originalförpackning, olika vårdtagaren 

Ketogan 58 tabletter Originalförpackning, olika vårdtagaren 

Calcevita 54 tabletter Originalförpackning, en vårdtagare 

enalapril 54 tabletter 
ApoDos och originalförpackning, olika 
vårdtagaren 

Totalt 1227,5enheter 

 
 
 
 



7 
 

Orsaker till kassation 
 
För att kunna undersöka orsakerna till kasseringen användes olika data från ett antal enheter 
gällande olika preparat och varför de kasserades. Förorsaker (totalt 2301enheter) till 
kasseringen, se figur 2. De orsaker som mest förekom var att vårdtagaren hade avlidit med 
972,5 enheter. Därefter var utgående datum med 385,85 enheter. Alla preparat som 
kasserade på grund av utgående datum var från originalförpackning och generella 
behandlingsanvisningar. Alla ögondroppar som kasserades, var på grund av utgående datum. 
Läkemedel som var utsatt utgjorde 327,5 enheter och ordinationsändring 272 enheter. För 
"annat" som utgjorde 7 % (160,5 enheter) var orsakerna, bland annat att läkemedlet inte 
behövdes (57,5 enheter), vårdtagare hade flyttat (20 enheter), vårdtagaren stulit läkemedlet 
från föräldrar (cirka 30 enheter), vårdtagaren vägrat att ta medicin, avslutade behandlingar, 
vårdtagaren flyttat, läkemedel tappades på golvet eller vårdtagaren kräkts. Mindre 
förekommande orsaker var bland annat:ny dosrulle, missade doser och byte till ApoDos, 
vilket motsvarar 162 enheter. "Ej angiven" orsak innebär att man inte kunde avgöra varför 
preparatet kasserades och bestod av ungefär 20,5 enheter.  
 
Andelen av orsakerna till Kassation 

 
 
Figur2; diagram över orsaker till kassering på särskilda boende. 

 
Kassation kostnad 
 
För att kunna uppskatta kostnaden av registrerade, kasserade läkemedel jämfördes 
kostnaderna mellan ApoDos, originalförpackning och GBA (generellt 
behandlingsanvisningar), se figur 3. Originalförpackningarnas värde uppskattades till 10 
779,64 kr för totalt 341,5 enheter. Observera att i denna studie beräknades läkemedel från 
bruten originalförpackning till fullt pris per enhet, oavsett hur mycket läkemedel som fanns 
kvar i förpackningen. Bruten originalförpacknings kostnad uppskattades till 6 842,80 kr av 
total 114,5 enheter och obruten originalförpacknings till 3 936,84 kr för totalt 227 enheter. 
ApoDos kostnad uppskattades till 1 017,77 kr av totalt 285 enheter. Bruten ApoDos 
uppskattades kostnaden till 65,88 kr och i obruten ApoDos 951,89 kr. Läkemedel från GBA- 
förrådets kostnad uppskattades till 106,19 kr av total 4 enheter. De bestod av cirka 20- 30 
tabletter som registrerades men kunde ej identifieras, därför bortses dem från beräkningen.  
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Figur 3; Andelen av kassationskostnad indelades in i originalförpackning, ApoDos och läkemedel 
från generella behandlingsanvisningar.  

 
För att se vilka preparat som utgjorde den största kostnaden av de kasserade läkemedlen 
delades de in i vilken ATC- kod de tillhörde. Läkemedel som kasserades tillhörde 10 ATC- 
grupper som ses nedan i tabell 3. ATC- gruppen R, som står för andningsorgan med totalt 
302 enheter av 7 olika preparat hade högst kassationskostnad. Därefter förekom ATC- grupp 
C, som står för hjärta och kretslopp, med totalt 386,5 enheter av 12 olika preparat. ATC-
gruppen N, som står för nervsystem med 858,35 enheter av 29 olika preparat. Cirka 30 
tabletter kunde ej identifieras, och därför har bortsetts från dessa.  
 
Tabell 3; kostnaden för olika ATC- grupper, antal av olika grupper och andelen av totalt 
kostnaden. 

ATC- kod första nivå Kostnad 
Andelen av total 
kostnad 

Antal (enhet) 

A Matsmältningsorgan och 
ämnesomsättning 

695,95 6 % 379,5 

B Blod och blodbildande 
organ 

507,49 4 % 57 

C Hjärta och kretslopp 2 998,12 25 % 386,5 

D Hud 554,00 5 % 
6 
 

H Hormoner exklusive 
könshormoner 

34,08 0 % 143 

J Infektionssjukdomar 366,95 3 % 47 

M Rörelseapparaten 160,99 1 % 53 

N Nervsystemet 2 291,48 19 % 858,35 

R Andningsorganen 3 390,40 29 % 302 

S Ögon och öron 904,15 8 % 38 

Summan 11 903,62 100 % 2 270,35 

 
För att se vilka preparat som utgjorde stor kostnad av kasseringen studerades ATC- grupp R 
närmare. ACT- gruppen R bestod av 7 preparat dvs. Atrovent, Bufumix, Sapimol, Ipraxa, 
Oxis, acetylcystein och desloratadin (tabell 1). Av de sju preparat som kasserades var fyra 
olika preparat originalförpackning från fyra olika vårdtagaren och utgjorde 27 % av totala 
summan, som ses i tabell 4 nedan.  
 
 
 

ApoDos
8%

Original 
förpack.

91%

GBA
1%

Andelen av kassationskostnaderna

n= 11 903,60  
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Tabell 4; Olika preparat från ATC- grupp R, antal, orsak till kassation samt total kostnaden.  

Preparat namn Antal Orsak Totalkostnad 

Inh. Bufomix 4 förpac. utsatt 1 314,00 kr 

Inh. Sapimol 52 doser Pat. Avlidit 258,96 kr 

Ipraxa 500 µg/2 ml 220 ampull utsatt 1 061,50 kr 

Oxis 3 st utsatt 574,50 kr 

  
Totalt summan 3 208,96 kr 

 
Det förekommer 4 bortfall av SÄBO. För att kunna uppskatta ungefärligt värde på hur stor 
denna kostnad av kasseringen var, gjordes en extrapolering av resultatet som framkom efter 
4 veckors insamling. Detta gjordes genom att dividera totalkostnad (11 900kr) under 
registreringsperiod (4 veckor) med totalantalet vårdtagaren som ingick i registreringen(184 
vårdtagaren). Medelvärde för kostnad per individen uppskattades till 65 kr under 4 veckor, 
och cirka 845 kr under ett år, se tabell 5. Kostnaden för hela kommunen med totalt 330 
vårdtagaren från särskilda boende (SÄBO) och handikappomsorgen beräknades till ungefär 
278 850 kr.  
 
Tabell 5; uppskattning av kassationskostnader per individ under 1 år, samt uppskattning av 
kassationskostnad för hela kommunen under 1 år.  

Kostnad uppskattning 
Kostnad 1 år (52 
veckor) 

 
kostnad per individ  

845 kr 

 
totalkostnad för alla vårdtagaren inom särskilda boende och 
handikappomsorg (330 vårdtagaren) 
 

278 850 kr 

 
Olika vårdtjänster 
 
Kostnaden för kasseringen från SÄBO respektive handikappomsorgen framgår av, tabell 6. 
SÄBO stod för största delen av kassationskostnaden, 95 % från totalt 104 vårdtagarna, 
jämfört med handikappomsorgen som utgjorde 5 % av kostnaden från 80 vårdtagarna. 
Kostnaden per individ från SÄBO beräknades till 108 kr respektive 7,5 kr från 
handikappomsorg. Orsaker som framkom från handikappomsorgen till kasseringen var 
bland annat; läkemedel behövdes ej 57,5 enheter, vårdtagaren stulit läkemedel från 
föräldrarna cirka 30 enheter och vårdtagaren flyttade 20 enheter. Dessa orsaker ingick i 
"annan orsak" som visas i figur 2. Orsakerna som framkom från handikappomsorg som också 
bidrog till huvudorsaker var utgående datum 6 enheter och ej angiven 8,5 enheter, se rubrik 
"orsak till kassation".  
 
Tabell 6; Antal enheter, kostnader samt andelen av kostnaden mellan särskilda boende och 
handikappomsorg.  

Vårdtjänster Antal (enhet)  Kostnad  Andel kostnad 

Särskilda boende 
(104vårdtagaren) 

2 170,8 11 304,52 95 % 

Handikappomsorg  
( 80 vårdtagaren) 

130 599,1 5 % 

Totalt 2 300,8 11 903,62 100 % 
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Diskussion  
 
Metoddiskussion 
 
Denna studie begränsades till kasseringen av läkemedel på SÄBO och handikappomsorgen i 
Lycksele kommun för att undersöka läkemedelskassering inom ett mindre område. Det finns 
inte många studier som undersökt kasseringen av läkemedelpåSÄBO, och därför är det 
intressant att undersöka närmare hur mycket läkemedel som kasseras och vilka orsaker som 
finns. Att ta med handikappomsorgen i studien medförde möjligheter att jämföra olika 
vårdtjänster inom den kommunala vården. Det finns andra tjänster inom den kommunala 
vården som skulle kunna jämförasmedSÄBO och som är liknande när det gäller ålder och 
vårdtagarens hälsotillstånd. Eftersom vårdtagarens ålder inom handikappomsorgen varierar 
kraftig samt att de flesta vårdtagarna är friska i övrigt finns det skillnad mellan vårdtagarens 
tillstånd från handikappomsorg och SÄBO. Man skulle kunna dra slutsatser om det 
fannsskillnader mellan två vårdtjänster om hemtjänsten skulle ha inkluderats i studien då 
population i gruppen var av samma ålder, men på grund av tillgängligheten till 
sjuksköterskorna som skulle kunna utföra registreringen, gjordes valet att inkludera 
handikappomsorg i studienistället. 
 
För att samla in data om kasserade läkemedel som behövdes i studien användes en 
registreringsblankett.Efter ett möte med MAS ansågs denna metod var enklast för både 
sjuksköterskorna från SÄBO och handikappomsorgen, eftersom kasserade läkemedel inte 
behövde hanteras efter kassationen.En liknande studie har gjorts i Skellefteå om kasserade 
läkemedel på 9 äldreboenden av totalt 20 boenden, där kasserade läkemedel samlades och 
registrerades i ett särskiltrum(19). Författaren av Skellefteåstudien registrerade själv 
kasserade läkemedel samt användefass.se som referens för kostnadsuppskattning(17). Denna 
studie har begränsat antal boenden (8boenden), vilket måste inkludera alla boenden för att få 
tillräcklig med kasserade läkemedel och trovärdigt resultat och om det skulle förekomma 
bortfall.  
 
Fördelarna med denna metod är att vårdtagarens identitet skyddasoch integriteten 
respekteras eftersom informationen om bland annat födelsedatum och läkemedel inte röjs 
under registreringen. En annan fördel är att risken att narkotikaklassat läkemedel skulle 
hamna i fel händer begränsas.  En Tredje fördel är att orsaken till kasseringen var tydlig då 
läkemedel som kasserades, registrerades direkt, vilket med gav möjligheter att göra statistik 
över orsakerna till kasseringen.  
 
Nackdelen med denna metod är att läkemedelsrester av vissa preparat från brutna 
originalförpackningarinte kunde identifieras, dvs. jag visste inte hur mycket läkemedel som 
fanns kvar i förpackningarna, vilket medförde falskt höga värden av kassationskostnaden. En 
annan nackdel är risk för bortfall på grund av att registreringen skulle fyllasi av den 
sjuksköterskan som har ansvaret för respektive boenden. Problemet var att det inte fanns 
tillräckligt med sjuksköterskor som skulle kunna utföra registreringen. Det förekom totalt 
fyraSÄBOsom föll bort. EttSÄBO exkluderades innan registreringen påbörjades, två boenden 
saknade ansvarig sjuksköterska som skulle utföra registreringen och i ett boende hade 
ansvarig sjuksköterska inte fyllt i registreringsblanketten.   
 
En annan studie som utfördes i Norrbottens läns landsting om uppföljning på kassation av 
läkemedel gjordes en fiktiv prissättning i ATS (Apotekets Terminal System, system som 
används inom Apoteket AB för att utföra exempelvis receptexpedition och rekvisition till 
slutenvården), för att räkna ut den totala kassationskostnaden, utgick man från inköpspriset 
av läkemedel(20). Denna studie hade inte tillgång till inköpspriset istället användes denna 
studie av fass.se som referens för kostnadsuträkning. Metoden som användesi denna studie 
för att beräkna kassationskostnader utgick ifrån att den skall ge så låg kostnad per enhet som 
möjligt. Detta för att kostnadsuppskattning skall ge minimivärden dvs. längsta 
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kassationskostnaden. Att beräkna brutna originalförpackningar till fullt pris oavsett hur 
mycket läkemedelsrester som fanns kvar, medförde risken att uppskattning av brutna 
originalförpackningarna blir mycket högre än vad de egentligen skulle vara. Att de två 
variablerna dvs. längsta kostnad per enhet och falsk högt värde av brutna 
originalförpackningar kan jämna ut varandra är något som man bara kan fundera på,  på 
grund av att många preparat från ApoDos hade generiska namn och priset varierar från 
företag till företag samt att läkemedelsrester från vissa preparat ej kunde identifieras. 
Förbättringen av kostnadsuppskattning kunde troligen göras genom att jag fick tillgång till 
bruten originalförpackningarna. Det skulle ge möjlighet för författaren att uppskatta mängd 
av läkemedelsresterna och skulle få kassationskostnaden att ligga nära det sanna värdet.  
 
Resultatdiskussion 
 
Kasserade läkemedel under studietidenuppskattades till cirka 2300 enheter från 184 
vårdtagaren under 4 veckor. Liknade studie utfördes i Skellefteå under 5 veckor och 
beräknades till 23 524,5 enheter från 647 vårdtagaren av enbart tabletter, kapslar och 
oanvända plåster  (19). I Studien som utfördes i Skellefteå beräknades kassationen till 36 
enheter per individ medan denna studie beräknadesden till 12,5 enheter per individ. Om 
denna studie bara skulle räkna tabletter och kapslar skulle antalenheter per individ bli 10,13 
(figur 1). Detta innebär att Skellefteå kommun kasserade cirka 3 gånger större antalenheter 
per individ än Lycksele kommun under studietiden. Anledningen till skillnaden kan bero på 
att Skellefteå kommun under studietidenråkade ha många dödsfall eller försämrat tillstånd 
bland vårdtagarna och ledde till kassation av läkemedel i stora mängder. Vice versa, så hade 
Lycksele kommun under studietiden färre händelser som gjorde att kassation av läkemedlen 
blev mindre. En studie som studerade kasserade läkemedel som returnerades till apoteket 
utfördes i Skåne angav att variation från månad till månad av mängden kasserade läkemedel 
varierade med ±50%, men från år till år var det betydlig mindre variation, ±4% (21). Detta 
tyder även på att Lycksele kommun skulle ha mindre kasserade läkemedel under studietid 
dvs. i jämförelse med Skellefteå tre gånger mindre så går det inte att säga att det finns någon 
statistisk signifikant skillnad mellan de två kommunerna över året, då en större studie skulle 
behövas.  
 
Av de preparat som registrerades var Alvedon i form av tabletter, brustabletter samt 
suppositorium det som kasserades mest. Anledningen till varför Alvedon kasserades i stor 
utsträckning i förhållande till andra preparaten kan vara att långvarig smärta är vanligt 
förekommande hos äldre och Alvedon är förstahandsbehandling för nociceptivsmärta (22). 
De flesta av vårdtagarna inom särskilda boende behandlades med många mediciner 
samtidigt eller så kallad polymedicinering och paracetamol (Alvedon) har låg interaktionsrisk 
jämfört medpreparat från NSAID- gruppen (10,23,24). Från listan över de mest kasserade 
preparaten framkom 3 preparat som kasserades från tre olika vårdtagaren med total 371,5 
enheter och utgjorde cirka 6,2 % av totala enheterna (tabell 2). Att detre preparaten 
kasserades i hög omfattning, kan bero på attde var från originalförpackning samt att 
preparaten bara fanns i stor förpackningsstorlek, vilket medförde att en stor förpackning 
lämnades ut även om förskrivaren kanske hade skrivit ut startförpackningen.  
 
Trots bortfall som motsvarade häften av SÄBO i Lycksele, verkade orsakerna överensstämma 
med rapporten från Läkemedelsverket 2011 (1). Största anledning till kasseringen som 
framkom i denna studie var: patienten hade avlidit, utgående datum, läkemedel var utsatt 
och ändrad ordination (figur 2). Att patienten hade avlidit motsvarade över 42 % av 
totalantaletenheter. Anledningen till denna stora kassation kan bero på att de flesta 
vårdtagarna inom SÄBO behandlades med många mediciner samtidigt dvs. 
polymedicinering, vilket medförde att när vårdtagaren avled kasserades många preparat 
samtidigt. Alla preparaten som kasserade på grund av utgående datum var ursprungligen 
från originalförpackningarna. En förklaring kan vara att läkemedel som skrevs ut används 
vid behov eller att det bara fanns i en förpackningsstorlek, vilket medförde stor kassation då 
läkemedel hann bli gammalt innan det tagit slut. När läkemedel blev utsatt och vid 
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ordinationsändring klippte sjuksköterskorna (Lycksele kommun) ut läkemedlet i fråga ur 
ApoDos och på så sätt behövdes det inte beställa nya rullar akut och hela dosrullar behövdes 
inte slänga, vilket sparade kostnader (25). Trots denna åtgärd så kasserades ändå många 
läkemedel på grund av utsättning och ordinationsändring, vilket i denna studie motsvarade 
14 % respektive 12 % av totalantal enheter. Vice versa, om sjuksköterskorna inte hade gjort 
detta skulle läkemedel som kasserades på grund av utsättning och ordinationsändring ha 
ökat. Missade doser motsvarade 2 % av totala mängden kasserade läkemedlen (figur 2). Den 
största nackdelen med ApoDos är att de är märkta med datum och tidpunkten för delning av 
läkemedlen. När tiden har passerats måsteny påse tas, och den "glömda påsen" måste 
kasseras. Om den glömda påsen innehåller "en gång om dag" läkemedel och det inte har gått 
lång tidvid upptäckt, går det oftast bra att ta direkt, om inte själva läkemedlet har snävt 
terapeutiskt index (26).  Byte till ApoDos och ny dosrulle utgjorde 3 % respektive 2 % av de 
totala kasserade läkemedlen (figur 2) och motsvarade 162 enheter. Man kan fråga sig varför 
inte läkaren för att minska kasseringen valde att sätta in ApoDos då läkemedel från 
originalförpackning var nära att ta slut. En förklaring kan vara att vårdtagarens tillstånd inte 
medförde att han/hon själv kunde hanterade originalförpackning längre och därmed ApoDos 
blev aktuellt.  
 
Kassationskostnaden uppskattades till 11 900 kronor varav 91 % av totalkostnad var 
originalförpackning (figur3). Trots bias dvs. falsk hög uppskattning av värdet av vissa 
preparat där mängden av rester i förpackningen av läkemedel inte kunde bedömas, visade 
det sig dock vara stor skillnad mellan ApoDos - och originalförpackning med avseende på 
kassationskostnad. Anledning till denna stora skillnad mellan kostnaderna kan vara att 
ApoDos kasserades i mindre utsträckning. Originalförpackning inkluderar läkemedel som är 
dyra t.ex. läkemedel från ATC- gruppen R, där fyra preparat utgjorde cirka 27 % av totala 
kostnaden (tabell4). Läkemedel från ATC- gruppen C (av total 386,5 enheter) och ATC- 
gruppen N (av total 858,35 enheter) utgjorde de högsta kassationskostnaderna på 25 % 
respektive 19 % på grund av det höga antalenheterna som kasserade (tabell 3).   Detta 
resultat stämde överens med en annan studie som utfördes i Skåne som visade att både ATC- 
grupp C och N kasserades mest av personer över 65år (4, 27). Denna storakassering av de två 
ATC- grupperna avspeglar hög användning av läkemedel från dessa ATC- bland äldre inom 
SÄBO i denna studie. Kassationskostnad extrapolerades till cirka 279 000 per 330 vårdtagare 
under ett år i Lycksele kommun. Denna uppskattning av kassationskostnaden utgick från 
bara 4 veckors insamling av kasserade läkemedel. Om dödsfall är vanligt förekommande 
orsak till kasseringen av läkemedel (i denna studie beräknat till 42 %), leder det till att 
kasseringen varierar kraftig från månad till månad. På grund av stora variationer av 
läkemedlen som kasseras varje månad, är uppskattningsvärdet på 279 000 kronor per 330 
vårdtagare under ett år osäkert. En större studie skulle behövas för att klarlägga detta.  
 
Handikappomsorgens kassationskostnad utgjorde 5 % av totala kassationskostnaden i denna 
studie. Registreringen från handikappomsorgen bestod av bara 130 enheter vilket var för litet 
att kunna dra någon slutsats av, varken orsaker eller kostnader (tabell 6). Ansvarig 
sjuksköterska på handikappomsorgen angav att det var för kort insamlingsperiod och att 
vårdtagarna inom handikappomsorgen är i övrigt frisk, vilket innebära att 
läkemedelsändring som leder till kassation händer sällan. Läkemedelskasseringen inom 
handikappomsorgen brukar gå i skov. Det finns lugna perioder och vissa perioder som det är 
mycket läkemedel som kasseras t.ex. vid dödsfall och lagerrensning (28).  
 
Förbättring förslag 
 
Det är svårt att belysa någotnytt förbättringsförslag i detta läge. Åtgärder som 
Läkemedelsverket skrev i rapporten om " Ytterligare åtgärder som kan vidtas på nationell 
nivå för att minska kassationen av läkemedel och begränsa miljöpåverkan av 
läkemedelsanvändningen" (1) beskrev tydlig hur man skulle kunna göra för att minska 
kasseringen av läkemedel. Ett faktum som kan förbättras är missade doser som faktiskt är 
mänskligt, eftersom det inte bara handlar om kostnaden utan snarare om vårdtagarens hälsa. 
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Att använda ApoDos så långt det går kan bidra till minskning av kassationen då 91 % (figur 3) 
av antal enheter som kasserades var originalförpackning. Men inte alla läkemedel kan eller är 
lämpliga att dispensera i ApoDos, utan måste förvaras i originalförpackningen. Det vara bra 
att mindre förpackningsstorlekar skrivs ut för att minska kassationsmängden om läkemedels 
utgångsdatum skulle hinna passera innan det tar slut. Att använda t.ex. startförpackning vid 
första uttag kan bidra till mindre kassation om läkemedel skulle visa sig vara olämpligt för 
vårdtagaren och måste sättas ut. Men inte alla preparat som skrivs ut finns i mindre 
förpackning. I denna studie kasserades Ipraxa i stora antal enheter på grund av att det blev 
utsatt och det finns bara av en förpackningsstorlek (29). Att sjuksköterska klipper ut 
läkemedel som utsatts från ApoDos för att undvika att hela rullen skulle behöva slängas 
verkade vara effektiv åtgärd, men det saknas säkra belägg för detta.  
 

Slutsats 
 
Under studietiden kasserades totalt 2300 enheter från SÄBO och handikappomsorgen. Från 
mängden läkemedel som kasserades under studietid inteavgöras om det var mycket eller inte, 
utan en större studie skulle behövas. Alvedon var det mest kasserade preparatet med 360 
enheter följt av Ipraxa på 220 enheter och Hermolepsin 103 enheter. Vanligast förkommande 
orsaker inom SÄBO var: patienten har avlidit 42 %, utgående datum 17 %, läkemedel var 
utsatt 14 % och ändrade ordination 12 %. Kassationskostnaden uppskattades till cirka 11 900 
kr under studietid, och kassationskostnadför 330 vårdtagarna uppskattades till 279 000 
kronor under ett år. Läkemedel från ATC- gruppen R, C och N utgjorde den största 
kassationskostnaden på 29 %, 25 % respektive 19 %. Mängden av kasserade läkemedel kan 
variera kraftig från månad till månad, vilket medför att uppskattning av kassationskostnaden 
under ett år inte är tillförlitlig, utan en större studie skulle behövas. Ytterligare åtgärder som 
kan minska kassationskostnad är bland annat att använda ApoDos så långt det går, att 
använda startförpackning och att sjuksköterskorna är duktiga på att klippa ut utsatta 
läkemedel ur dosrullen.  
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Bilaga 1: Registreringsblankett 
 
 
 
Namn ...............................................................   Antal boende ..................................... 
 
Preparat namn Apo/ icke Apo/ 

Generella 
behandlingsanvisningar 

Bruten/ 
obruten 
förpackning  

Antal  Orsak  
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