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Sammanfattning 
Introduktion: Farmaceutens roll har utvecklats med bland annat farmaceutiska 
tjänster samt till en mer utfalls- och patientinriktad vård. Suboptimal 
läkemedelsbehandling kan dock leda till ökad morbiditet och mortalitet. Ett 
multidisciplinärt förhållningssätt kan vara centralt för att kunna hantera detta. 
Samarbete i multidisciplinära team (MDT) i sjukvården, där bland annat farmaceuter 
samt läkare ingår är viktigt för en säkrare läkemedelsanvändning hos patienter.  
 
Syfte: Detta examensarbete syftade till att undersöka likheter och skillnader i 
uppfattningar som finns hos farmaceuter samt läkare som arbetar i MDT i sjukvården i 
landstinget Sörmland gällande vilken betydelse farmaceuter har i MDT i sjukvården. Det 
som även studerades var hur kön, ålder, antal år av arbetslivserfarenhet, vårdform 
(öppenvård samt slutenvård), olika kliniker/verksamheter och läkares kännedom om 
kliniska farmaceuters utbildningsbakgrund påverkar uppfattningarna. 
 
Metod: En enkätundersökning har genomförts med en kvantitativ ansats i form av en 
tvärsnittsstudie under 2016-12-12 – 2016-12-22. Enkäten skickades till 12 farmaceuter 
(endast apotekare) och 66 läkare. En deskriptiv metod användes för att beskriva likheter 
och skillnader i uppfattningarna. Enkäten besvarades i en 7-gradig intervallskala 
förutom ett fåtal frågor med förutbestämda svarsalternativ. Microsoft Excel 2016 
användes för att utföra t-test samt regressionsanalyser. Statistiska signifikanta skillnader 
definierades som p < 0,05. 
 
Resultat: Sammanlagt deltog 12 farmaceuter och 21 läkare i denna studie 
(svarsfrekvens 42 %). Resultaten visade att en majoritet av farmaceuterna och läkarna 
uppfattar samarbetet i MDT med kliniska farmaceuter som positivt och att det kan bidra 
positivt till patienters vård (medelvärden > 4). Studien visade även att farmaceuterna 
jämfört med läkarna generellt har en mer positiv helhetssyn beträffande klinisk farmaci. 
Detta bekräftades i 10 enkätfrågor med statistiskt signifikanta resultat. Enkätfrågan som 
fick störst signifikant skillnad var synen angående läkemedelsavstämningar (enkla 
läkemedelsgenomgångar) vid patientbesök i sjukvården genomförda av kliniska 
farmaceuter (p = 4,0E-5, medelvärde farmaceuter 6,8 och läkare 5,5). 
Subgruppsanalyserna gällande arbetsplatser visade emellertid att det finns vissa 
variationer för uppfattningarna mellan farmaceuterna och läkarna. Uppfattningarna 
påverkades endast enstaka gånger statistiskt signifikant av bakgrundsvariablerna. Den 
arbetsuppgift som kliniska farmaceuter utför i sjukvården som värderas mest av 
farmaceuterna var både fördjupade läkemedelsgenomgångar (4 personer) och 
läkemedelsavstämningar (4 personer). Läkarna värderar mest fördjupade 
läkemedelsgenomgångar (11 personer).  
 
Diskussion: Selektionsfel kan förekomma då alla personer inte svarat på enkäten. 
Läkarnas svarsfrekvens var 32 % medan farmaceuternas var 100 %. Detta kan bero på 
att de med större intresse för och som är mer positiva till klinisk farmaci svarat på 
enkäten i större utsträckning. 
 
Slutsats: Detta arbete visar att en stor del av farmaceuterna och läkarna har positiva 
uppfattningar gällande kliniska farmaceuters betydelse i MDT i sjukvården i landstinget 
Sörmland. Enligt respondenterna tycks även kliniska farmaceuter förbättra kvalitén i 
sjukvården. Det är viktigt med kontinuerliga uppföljningar för att undersöka hur arbetet 
med kliniska farmaceuter fungerar och utvecklas. Detta då uppfattningar om varandra 
kan ha en viktig roll för hur samarbetet i MDT med kliniska farmaceuter fungerar och 
därmed kan även patientrelaterade utfall påverkas. 
 
Nyckelord: Enkät, farmaceuter, läkare, multidisciplinära team, uppfattningar  
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Förkortningar och statistiska begrepp 
KI: Konfidensintervall. Ett intervall där en populationsparameter, exempelvis ett 
medelvärde ligger inom med en viss sannolikhet 
 
KSK: Kullbergska sjukhuset i Katrineholm 
 
LIMM: Lund Integrated Medicines Management 
 
LMK: Läkemedelskommittén 
 
LRP: Läkemedelsrelaterade problem  
 
MAI: Medication Appropriateness Index 
 
MDT: Multidisciplinära team 
 
MSE: Mälarsjukhuset i Eskilstuna 
 
n: Antal 
 
NLN: Nyköpings lasarett i Nyköping 
 
Nollhypotes: Anger att ingen skillnad förekommer i populationen 
 
p-värde: Anger sannolikheten för att få ett resultat om nollhypotesen är sann 
 
Regressionsanalys: Analys av sambandet mellan en beroende variabel och en eller flera 
oberoende variabler 
 
SD: Standardavvikelse. Visar hur mycket olika värden för ett stickprov i en population 
avviker från medelvärdet 
 
START: Screening Tool to Alert doctors to Right Treatment 
 
STOPP: Screening Tool of Older Persons’ Prescriptions 
 
t-test: Statistiskt test för hypotesprövning. Jämför om en skillnad föreligger mellan två 
normalfördelade populationer 
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1. Introduktion 
Enligt svenska läkemedelslagen (SFS 2015:315) ska läkemedel bland annat ha 
”egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor” [1]. Suboptimal 
läkemedelsbehandling kan dock leda till ökad morbiditet och mortalitet. Ett 
tillvägagångssätt för ökad patientsäkerhet och effektivitet/hälsoutfall av 
läkemedelsbehandlingar är att använda läkemedelsgenomgångar genomförda av 
kliniska farmaceuter i multidisciplinära team (MDT) i sjukvården. Dock varierar både 
kvaliteten och utfallen av studierna som undersökt detta [2].  
 
Befolkningen i världen och även i Sverige har en trend mot en åldrande befolkning [3, 
4]. Samtidigt har läkemedelsanvändningen ökat kontinuerligt hos personer över 65 år, 
samt att förskrivningen av läkemedel till de som är 75 år och äldre har ökat med nära 70 
% under de senaste 20 åren i Sverige [5]. Befolkningsdemografin med fler äldre 
människor och den ökande läkemedelsanvändningen hos dem ställer ytterligare krav på 
en god vård i hälso- och sjukvården. 
 

1.1 Farmaceutiska professionen 

Farmaci är en väldigt mångfacetterad vetenskap och rollen som farmaceut har utvecklats 
med bland annat omfattningen av nya farmaceutiska tjänster samt till en mer utfalls- och 
patientinriktad vård [6]. Därigenom har även farmaceuters betydelse relativt snabbt 
utvecklats i flera länder från en traditionell roll på apoteket som 
”läkemedelsdistributörer” till att utvidga sig mot den kliniska verkligheten på sjukhus. 
Farmaceuter utför läkemedelsrelaterade arbetsuppgifter i sjukvården, bland annat 
rekommendationer gällande läkemedel till andra professioner i hälso- och sjukvården 
[7]. Definitionen av farmaceutisk omsorg har därav detta förändrats lite med tiden [8]. 
En av de mest förekommande definitionerna är ett ”ansvarsfullt tillhandahållande av 
läkemedelsbehandling med syfte att åstadkomma verkliga utfall i behandlingen som 
förbättrar patientens livskvalitet” [9, 10]. 
 
1.2 Läkemedelsrelaterade problem 

Ett läkemedelsrelaterat problem (LRP) (se figur 1) är ”en händelse eller omständigheter 
som involverar läkemedelsbehandling som faktiskt eller potentiellt hindrar/interagerar 
med önskat hälsoutfall” enligt Pharmaceutical Care Network Europé [11]. Exempel på 
LRP är för höga/låga läkemedelsdoser, läkemedelsinteraktioner, 
läkemedelsbiverkningar, olämpliga läkemedel (riskläkemedel), läkemedlet saknar 
aktuell indikation, är oklar eller felaktig och läkemedelsbehandling saknas eller är 
ineffektiv [12, 13].  
 
Socialstyrelsen har beskrivit i en rapport [14] att läkemedelsbiverkningar orsakar drygt 
8 % av akuta inläggningar av äldre på sjukhus. Det berättas även att cirka 60 % av de 
akuta inläggningarna vara möjliga att förebygga [14]. I en metaanalys av Hakkarainen et 
al. [15] bedömdes även att ungefär hälften av alla akutbesök och sjukhusinläggningar 
som varit läkemedelsorsakade varit möjliga att förebygga [15]. Detta borde föranleda till 
att det i sjukvården skapas bättre möjligheter för att identifiera samt förebygga 
läkemedelsorsakade sjukhusinläggningar. 
 
Det som bedöms ligga bakom de flesta sjukhusinläggningar enligt Socialstyrelsen är ett 
antal läkemedelsgrupper. Dessa är hjärt-kärlläkemedel, antikoagulantia, psykofarmaka, 
opioider, antiepileptika, antibiotika, cytostatika, antiinflammatoriska medel och 
diabetesmedel. Vanliga symtom och tillstånd som dessa läkemedelsgrupper kan orsaka 
är till exempel hypotoni, fall, blödningar, arytmier, salt- och vätskebalansrubbningar, 
medvetandepåverkan, konfusion, hjärtsvikt samt hypoglykemi. Ytterligare riskfaktor för 
sjukhusinläggningar är nedsatt njurfunktion, polyfarmaci, ökande ålder samt kvinnligt 
kön [14]. 
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Figur 1. Överskådlig bild för att beskriva läkemedelsrelaterade problem (LRP) med förhållandet 
mellan felaktig läkemedelshantering (tillbud), negativ läkemedelshändelse och 
läkemedelsbiverkning. Omarbetad från [16]. 
 
Problematiken med att patienter även kan drabbas av läkemedelsbiverkningar under 
själva vårdtiden på sjukhus finns bland annat beskrivet i ett antal studier [17, 18, 19]. En 
av studierna [17], en systematisk översikt och metaanalys, beskriver att cirka 17 % av 
patienterna kan drabbas av läkemedelsbiverkningar under själva vårdtiden på sjukhuset 
[17]. Det borde motivera att det skapas bättre metoder att förebygga och identifiera LRP 
under själva vårdtiden i sjukvården. 
 

1.3 Klinisk farmaci  

American College of Clinical Pharmacy definierar klinisk farmaci som en 
“hälsovetenskaplig disciplin där farmaceuter bidrar till patientens vård som optimerar 
läkemedelsanvändningen och underlättar skapandet av hälsa, välmående samt 
sjukdomsprevention” (se figur 2) [20]. 
 
Farmaceutiska tjänster kan till exempel vara läkemedelsgenomgångar, kunskap om 
läkemedelshantering, utbildningsinsatser, återkoppling till förskrivare samt 
bedömningar av hjärt- och kärlriskfaktorer [21]. 
 
Läkemedelsgenomgångar kan användas för att upptäcka, åtgärda och förebygga LRP. 
Det är en kartläggning av en patients samtliga ordinerade och använda läkemedel för att 
säkerställa en rätt och aktuell läkemedelslista. Det ska även medföra analyser, 
omprövningar och uppföljningar av en patients läkemedelsanvändning [22].  
 
1.3.1 Multidisciplinära team 

En stor utmaning i sjukvården är det ökande antalet äldre med komplexa tillstånd och 
kroniska sjukdomar. Ett multidisciplinärt förhållningssätt är centralt för att kunna 
hantera detta. Detta sker dock inte alltid i verkligheten [23]. 
 
MDT består av individer från olika professioner i hälso- och sjukvården som är 
specialiserade på sitt område. Dessa samarbetar med varandra för att patienterna ska få 
en så optimal vård som möjligt [24]. 
 
Enligt en systematisk översikt och metaanalys [25] kan farmaceuter i MDT i sjukvården 
öka patienters läkemedelskunskaper, följsamhet till läkemedel och livskvalité. Det leder 
till signifikanta resultat för patienter att uppnå bland annat optimala LDL-kolesterol-, 
blodtrycks- och hemoglobinnivåer [25]. Inom geriatrisk vård syns även de positiva 
effekterna av farmaceuters tjänster i sjukvården. Detta genom färre uppkomna 
sjukhusinläggningar, bättre blodtryck och protrombinkomplex internationellt 
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normaliserat ratio (PK-INR), samt minskande antal fallolyckor, läkemedelsbiverkningar 
och ett minskat användande i antal av icke nödvändiga läkemedel [26].  

Figur 2. Översiktlig bild över farmaceuternas arbetsprocess i klinisk farmaci. Omarbetad från 
[6]. 

 
Därutöver har åtminstone ett par randomiserade kliniska studier [27, 28] visat att 
patienter som fått ta del av kliniska farmaceuters tjänster i jämförelse med de som fått 
ordinär vård (kontrollgrupp) att klinisk farmaci kan signifikant reducera antalet 
sjukhusbesök och minska sjukhuskostnader [27, 28]. Diabetespatienter som fått ta del 
farmaceutiska tjänster jämfört med ordinär vård (kontrollgrupp) har associerats med 
positiva signifikanta utfall för blodtryck, LDL-kolesterol (dock inte HDL-kolesterol) och 
kroppsmasseindex (BMI). Dessa farmaceutiska tjänster utförda antingen enskilt eller i 
samarbete i MDT har resulterat i minskande riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom [21]. 
 
1.3.2 Klinisk farmaci i Sverige 

I Sverige har kliniska farmaceuter använts i ett relativt få antal sjukhus sedan 1989. Det 
har för det mesta skett som tillfälliga projekt [29]. Däremot är kliniska farmaceuter en 
naturlig del i sjukvården i exempelvis USA, Storbritannien, Nya Zeeland och Australien 
[30]. 
 
Några svenska studier [27, 31, 32, 33, 34] har bland annat visat att kliniska farmaceuter 
har en viktig betydelse för en ökad patientsäkerhet. Detta igenom att till exempel minska 
antalet allvarliga läkemedelsbiverkningar [27, 31, 32, 33, 34]. I Skåne har det utvecklats 
en systematisk modell för klinisk farmaci, Lund Integrated Medicines Management 
(LIMM) (se figur 3). LIMM-modellen bygger på att optimera och individualisera 
slutenvårdspatienters läkemedelsbehandling. Detta sker genom bland annat att kliniska 
apotekare utför en läkemedelsavstämning (upprättar en aktuell läkemedelslista) vid 
inläggning av en patient, en läkemedelsgenomgång under vårdvistelsen som sedan 
diskuteras i MDT samt en ny läkemedelsavstämning vid utskrivning från vården. 
Kliniska apotekare kan även genomföra symtomskattningar av patienter under 
vårdtiden på sjukhus [32]. Enligt hälso- och sjukvårdspersonalen är LIMM-modellen 
väldigt uppskattad och skapar en betydande nytta för patienterna [33]. 
 
LIMM-modellen har hos äldre patienter över 65 år resulterat i en signifikant reducering 
i användandet av antalet olämpliga läkemedel samt antalet icke planerade återbesök till 
sjukhus [32]. LIMM-modellen, har enligt en avhandling av Bergkvist Christensen [33] 
även medfört en mer optimal läkemedelsbehandling av äldre. Exempelvis identifierades 
i genomsnitt 6,5 LRP per patient av apotekarna. Fler än 50 % av dessa LRP diskuterades 
med läkarna som efter detta åtgärdade den största mängden av dessa. Det sågs också att 
överföringen av information om läkemedelsbehandling som sker vid övergångar mellan 
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sjukhus och exempelvis ett särskilt boende blir säkrare med en kvalitetssäkrad 
läkemedelsberättelse som upprättas i sjukvården [33]. Enligt en sammanställning i 
Västerbotten där LIMM-modellen inte används, har läkarna på en medicinsk 
akutvårdsavdelning agerat på minst fyra av fem LRP som kliniska apotekare 
identifierade. Bland de flesta LRP som identifierades var kliniskt relevanta interaktioner 
(20 %) och läkemedelsbiverkningar (16 %). Den vanligaste åtgärden som läkarna 
påbörjade var utsättning av läkemedel (23 %). Några andra vanliga åtgärder som läkarna 
inledde var dosminskning (12 %) och information (11 %) [12]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Illustrativ bild över Lund Integrated Medicines Management (LIMM) modellen. 
Optimering av slutenvårdspatienters läkemedelsbehandlingar. Omarbetad från [35]. 

 
Kliniska farmaceuter utförde läkemedelsavstämningar och läkemedelsgenomgångar i en 
randomiserad kontrollerad studie [27] för patienter som var 80 år eller äldre. 
Patienterna fick också information om sina läkemedel under vårdvistelsen samt vid 
utskrivningen från sjukvården. Detta minskade antalet akuta och planerade återbesök 
(totala samt läkemedelsrelaterade) sjukhusbesök med 16 % jämfört med en 
kontrollgrupp utan kliniska farmaceuter. Antalet akuta sjukhusbesök och 
läkemedelsrelaterade planerade återbesök reducerades med 47 % respektive 80 % [27]. 
I en annan randomiserad kontrollerad studie i ett avhandlingsarbete [31] har det även 
påvisats att kliniska apotekares deltagande i MDT kan bidra till förbättrad 
läkemedelsbehandling och reducerad risk för läkemedelsrelaterade återinläggningar för 
patienter som var 65 år eller äldre med demens eller kognitiv svikt. Apotekarna i 
interventionsgruppen granskade bland annat patienternas läkemedelslista och gjorde 
läkemedelsgenomgångar. Kontrollgruppen fick inte ta del av kliniska apotekarnas 
tjänster. Förslag till förbättringar föreslogs till läkare samt diskuterades i MDT. 180 
dagar efter den ursprungliga inläggningen följdes deltagarna upp i risken för 
läkemedelsrelaterade återinläggningar. För gruppen som inte hade samtidig hjärtsvikt 
ledde interventionen till en signifikant minskning av risken för läkemedelsrelaterade 
återinläggningar på sjukhus. Även inom 30 dagar reducerade interventionen signifikant 
risken för hela gruppen för läkemedelsrelaterade återinläggningar på sjukhus [31]. 
 
I en uppföljningsstudie [34] till studien [27] studerades ”riktigheten/korrektheten” av 
förskrivna läkemedel med hjälp av olika mät- och screeningsinstrument. Detta för att se 
ifall kliniska farmaceuter kan bidra till en förbättrad läkemedelsförskrivning. Resultatet 
visade att antalet potentiella olämpliga läkemedel per patient som identifierades med 
”Screening Tool of Older Persons’ Prescriptions” (STOPP) var signifikant mindre för 
interventionsgruppen. Mängden potentiella förskrivningsfel per patient som 
identifierades med ”Screening Tool to Alert doctors to Right Treatment” (START) 
reducerades signifikant för interventionsgruppen. Den summerade poängen som 
bedömdes med ”Medication Appropriateness Index” (MAI) minskade signifikant för 
interventionsgruppen. Det sågs även ett positivt samband mellan höga värden av både 
STOPP och MAI med avseende på fler läkemedelsrelaterade återbesök till sjukhuset. 
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Inget samband sågs mellan de olika mät- samt screeningsinstrumenten, och totala 
antalet återbesök till sjukhuset [34]. 
 
1.3.2.1 Statistik: Antalet kliniska farmaceuter 

Det finns ingen officiell statistik i Sverige över antalet farmaceuter som jobbar kliniskt i 
sjukvården. Enligt en sammanställning år 2014 fanns det cirka 360 farmaceuter (väldigt 
stor majoritet apotekare) anställda av landstingen och av dessa var det fler än 120 
farmaceuter (var tredje) som arbetade kliniskt. Det är en ökning från år 2010/2011 då 
antalet landstingsanställda farmaceuter var omkring 150 personer. Av dessa var det 
ungefär 25 farmaceuter (var sjätte) som arbetade med klinisk farmaci. Detta motsvarar 
nästan en fem gångers ökning av antalet landstingsanställda farmaceuter som arbetar 
med klinisk farmaci [36]. Det finns inte heller någon officiell statistik i Sverige över 
antalet läkare som jobbar kliniskt med farmaceuter i sjukvården. 
 
Vid omregleringen av apoteksmarknaden i Sverige år 2009 ökade tillväxten av 
landstingsanställda farmaceuter. Det berodde bland annat på att Apoteket AB:s 
uthyrning av farmaceuter för upphandling av läkemedelsförsörjning och 
läkemedelskommittéarbete inte kunde längre användas av landstingen på grund av 
konkurrensskäl. De flesta landstingsanställda farmaceuter hade därför efter 
omregleringen arbetsuppgifter som var av administrativ karaktär [36]. 
 
1.3.3 Ekonomiska aspekter 

De ekonomiska aspekterna av klinisk farmaci har bland annat tagits upp i en 
litteraturöversikt [37]. Klinisk farmaci kan till exempel minska kostnader genom att det 
uppstår färre läkemedelsbiverkningar och förskrivningsfel. Detta har studerats i 
kostnadsintäktsanalyser (cost-benefit analysis). I kostnadseffektanalyser (cost-
effectiveness analysis) har det uppskattats vad det kostar att till exempel undvika en 
läkemedelsbiverkning. De flesta studierna har dock haft en del metodologiska 
nackdelar/brister genom att det har saknats till exempel kontrollgrupper som inte har 
fått ta del av kliniska farmaceuters tjänster och användning av intermediära hälsoutfall 
(inte undersökt vad behandlingen leder till i verkligheten för patienter, exempelvis antal 
fler överlevande). Andra nackdelar/brister kan vara att fokus endast varit på hälso- och 
sjukvårdens kostnader och därmed har inte kostnaderna haft ett samhällsperspektiv, 
samt att det inte har gjorts inkrementella kostnadsanalyser [37]. I bland annat en studie 
[27] var det kostnadseffektivt med kliniska farmaceuter. Kostnaden för en 
interventionsgrupp med kliniska farmaceuter var 230 USD lägre för en patient jämfört 
med en kontrollgrupp utan kliniska farmaceuter under vårdvistelsen för patienter som 
var 80 år eller äldre. Det uppskattades också att över ett års period att kostnaderna för 
2538 patientbesök och intagningar i akutsjukvården vid Akademiska sjukhuset i 
Uppsala, Sverige, skulle reduceras med 1060000 USD för totala antalet patientbesök i 
akutsjukvården [27]. 
 
1.3.4 Utbildning 

Utbildningsfrågor beträffande klinisk farmaci har tagits upp i en del studier [10, 38]. I 
en studie av Eriksson et al. [38] listas 14 krav som en klinisk apotekare ska kunna för att 
jobba med klinisk farmaci/sjukvård utöver andra krav inom andra områden inom 
apotekaryrket. Ett par exempel på krav i klinisk farmaci/sjukvård är kunskap om att 
genomföra läkemedelsintervjuer med patienter samt kunna hantera läkemedel i vården 
enligt gällande regelverk [38]. 
 
Rent legalt i Sverige finns det inga ytterligare krav för att jobba som klinisk farmaceut 
förutom att det krävs en apotekar- eller receptarieexamen. För bland annat en ökad 
patientsäkerhet genom att kunna hantera exempelvis komplexa sjukvårdssituationer 
kan det vara fördelaktigt med en vidareutbildning inom klinisk farmaci [31]. Ett sätt att 
fortbilda sig är att studera vidare vid Uppsala universitet. Det är det enda universitet i 
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Sverige som erbjuder ett ettårigt magisterprogram i klinisk farmaci. Det är en 
vidareutbildning för legitimerade apotekare eller de som har en farmacie 
magisterexamen (legitimerade receptarier) [30].  
 
Det har även under de senaste åren i Sverige utvecklats av Apotekarsocieteten en 
möjlighet att få en certifiering i klinisk farmaci. Certifieringen har en inriktning 
beträffande patientnära klinisk farmaci med läkemedelsgenomgångar, samt att den 
synliggör att individen har en mer allmän farmaceutisk praktisk erfarenhet. Således ska 
certifieringen fungera som kvalitetsgaranti för sjukvården för en djupgående kunskap 
och erfarenhet inom det patientnära området i klinisk farmaci [39]. 
 
1.4 Tidigare forskning gällande uppfattningar och kliniska 
farmaceuter 

Begränsningarna av de ekonomiska resurserna inom hälso- och sjukvården leder till 
fördelning av resurserna som ska försöka maximera patienters hälsoutfall, det vill säga 
försöka maximera kostnadseffektiviteten. Trots detta finns det relativt begränsat med 
studier som har studerat kliniska farmaceuters faktiska nytta i sjukvården samt 
uppfattningar gällande deras betydelse och vilken tid de lägger för olika aktiviteter i 
vården, samt deras upplevda behandlingseffekter hos patienter [40].  
 
1.4.1 Forskning utomlands 

Kliniska farmaceuters uppfattningar gällande förväntad effekt av en 
intervention/arbetsuppgift och dess verkliga effekter/resultat utifrån tidigare forskning 
stämmer inte alltid överens enligt en kanadensisk studie [40]. Det sågs inte heller ett 
klart samband gällande tiden som farmaceuterna spenderar på en aktivitet och dess 
verkliga effekter/resultat utifrån tidigare forskning. Ett statistiskt signifikant samband 
upptäcktes gällande farmaceuternas uppfattningar om en aktivitets förväntade 
effekter/resultat och tiden de lägger på de olika aktiviteterna [40]. Detta ger anledningar 
till att det bör användas mer systematiska evidensbaserade arbetsmetoder för 
farmaceuter i sjukvården. Faktorer relaterade till studien ovan [40] kan vara samarbetet 
beträffande att jobba i MDT mellan farmaceuter, läkare och sjuksköterskor på sjukhus. 
Dessa professioners uppfattningar studerades i en intervjustudie av Makowsky et al. [41] 
i Kanada. Sammanfattningsvis upplevde farmaceuterna ett utvecklande, 
förtroendegivande arbetsförhållande och att de bidrar positivt till patienters vård. Det 
negativa som farmaceuterna upplevde var problem med dokumentationen och att 
arbetsbelastningen var en utmaning. Utifrån farmaceuters, läkares och sjuksköterskors 
perspektiv upplevde alla att farmaceuterna i ett MDT medverkar till positiva hälsoutfall 
hos patienterna genom att de förbättrar läkemedelsrelaterade beslut, omvårdnad av 
patienter och patientsäkerhet. I studien framkom det även att medvetenheten hos 
individerna om de olika professionernas arbetspotential/arbetsroll kan ha en betydande 
roll. Genom att kunna dra nytta av detta för att kunna arbeta mer effektivt som ett lag. 
Ett lyckat lagbaserat arbete kräver medvetenhet om samarbetsprocesser, 
arbetsstrukturer och att det finns ett pågående återkopplingssystem mellan de olika 
professionerna [41]. 
 
Det kan finnas potentiella utmaningar hos kliniska farmaceuter i arbetet med 
dokumentationen av patienter i sjukvården [41]. Detta undersöktes i en studie [42] i 
England, där attityder och olika faktorer studerades gällande hur kliniska farmaceuter 
dokumenterar och kommunicerar patienters problem. En enkätundersökning visade att 
74 % av farmaceuterna inte föredrog att skriva i patientjournaler, utan istället föredrog 
att använda temporära anteckningar eller muntlig kommunikation. Trots detta tyckte de 
flesta farmaceuterna att deras dokumentation i patientjournaler var viktigt. De visste 
även när, hur och vilka problem som de kan dokumentera. Farmaceuterna ville dock ha 
mer träning beträffande dokumentation. Få av farmaceuterna trodde även att deras 
dokumentation i patientjournaler skulle påverka deras arbetsrelation med läkarna. 
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Studien använde sig också av en fokusgrupp. Där framkom det att farmaceuter upplevde 
rädsla för tvister och kritik från läkarna vid dokumentation i patientjournaler [42]. 
 
Kliniska farmaceuter kan ha ett signifikant bidrag i patienters vård enligt en etiopisk 
enkätstudie [43], där läkare, sjuksköterskor och ”health officers” (kandidatexamen i 
folkhälsa, arbetar med bland annat hälsofrämjande insatser för patienter) deltog. En stor 
majoritet (70-90 %) av respondenterna hade även en positiv syn gällande klinisk farmaci. 
Åsikterna varierande dock bland de olika professionerna. Positiva saker var bland annat 
tillhandahållande av läkemedelsinformation, val av lämplig behandling och en mer 
rationell läkemedelsanvändning. Anmärkningsvärt var att cirka 50 % deltagarna tyckte 
att patientvården skulle tas hand av själva vårdgivarna och att farmaceuterna skulle 
koncentrera sig på själva läkemedelsprodukterna. Detta kan exempelvis bero på att de 
saknades stöd från de högre befattningarna i sjukhus-/arbetsledningarna och att det 
upplevdes en hög arbetsbelastning. Faktorer relaterade till själva farmaceuterna kan vara 
att de saknade effektiva kommunikationsfärdigheter och brist på självförtroende. Det 
sågs också ett signifikant samband gällande positiva attityder och antalet år av 
arbetslivserfarenhet. Det var intressant att tillfredsställelsen mellan olika avdelningar 
skilde sig gällande de kliniska farmaceuterna. Tillfredsställelsen var lägst (47 %) vid 
gynekologi obstetrik avdelningarna och högst (81 %) vid akutsjukvårdsavdelningarna. 
Det fanns dock inga statistiskt signifikanta resultat för detta [43].  
 
1.4.2 Forskning i Sverige 

Betydelsen av kliniska farmaceuter i MDT för sjukhusläkare och sjuksköterskor 
undersöktes i en studie [44]. Ytterligare studerades hur allmänläkare upplevde att få 
medicinska rapporter från kliniska farmaceuter. Studien använde sig av enkäter med 
både en kvantitativ och kvalitativ ansats. Sammantaget upplevde 95 % av sjukhusläkarna 
och 93 % av sjuksköterskorna tillfredställelse med samarbetet i MDT. 71 % av 
allmänläkarna ville även i framtiden ha medicinska rapporter. De främsta fördelarna 
upplevdes vara ökad patientsäkerhet och förbättrad läkemedelsbehandling för 
patienterna. En nackdel som upplevdes i samarbetet i MDT var att 18 % av 
sjukhusläkarna och 21 % av sjuksköterskor upplevde samarbetet vara tidskrävande till 
en viss eller hög grad [44]. Uppfattningar som kan ha betydelse för resultatet i den 
ovanstående studien [44] är hur samarbetet med kliniska apotekare i MDT på 
vårdavdelningar fungerar. I en studie [45] som utfördes intervjumässigt kvalitativt i 
Västerbotten undersöktes läkares uppfattningar gällande detta. Samarbetet ansågs 
positivt, ett tillfälle för läkarna att lära sig mer om farmakologiska behandlingar, det 
skapar fler diskussioner om patienters läkemedelsbehandlingar och som en möjlighet för 
att kunna förbättra hälsoutfallen hos patienter. Några av läkarna tyckte dock att det 
saknas vetenskapligt stöd för de potentiellt långsiktiga gynnsamma effekterna av klinisk 
farmaci [45]. 
 
Fler faktorer som kan vara relaterade till studieresultaten ovan [44, 45] är hur införandet 
av farmaceuter i vården har skett. Detta har studerats hos farmaceuter, läkare, 
sjuksköterskor och verksamhetschefer i Kalmar läns landsting i en enkätstudie [46]. Det 
framkom bland annat i studien att sjuksköterskorna samt verksamhetscheferna var klart 
positiva till införandet av farmaceuterna. Inom läkargruppen fanns det betydande 
skillnader, även om de var huvudsakligen positiva till införandet av farmaceuterna. 
Läkarna, sjuksköterskorna samt farmaceuterna tyckte att farmaceuternas roll var lite 
oklar. Farmaceuternas tillkomst till MDT varierade i hur bra det har skett, då läkarna 
och sjuksköterskorna bland annat önskat sig vara med delaktiga i upplägget. Läkarna 
ansåg även att deras kontakttid var för kort med farmaceuterna samt att förankringen av 
införandet av farmaceuter var ofullständig. En liten del av vårdpersonalen hade erhållit 
ytterligare tid för annat patientarbete. Lite mer än majoriteten av deltagarna i 
undersökningen tyckte att farmaceuterna bidragit till förbättrad läkemedelsanvändning 
[46]. 
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Samarbetet i MDT i sjukvården, där bland annat farmaceuter och läkare ingår är således 
essentiellt för en säkrare läkemedelsanvändning hos patienter. Här kan uppfattningar 
om varandra ha en viktig roll för hur samarbetet fungerar och därmed även hur 
patientrelaterade utfall kan påverkas. 
 

2. Syfte 
Detta examensarbete syftade till att undersöka likheter och skillnader i uppfattningar 
som finns hos farmaceuter och läkare som arbetar i MDT i sjukvården i landstinget 
Sörmland gällande vilken betydelse farmaceuter har i MDT i sjukvården. 
 

2.1 Frågeställningar 

Denna studie har undersökt följande frågeställningar: 
 

1. Vilken syn finns det om farmaceuter i MDT i sjukvården? 
2. Vilken roll uppfattas farmaceuter ha i MDT i sjukvården? 
3. Upplevs farmaceuter i MDT i sjukvården påverka patientrelaterade utfall och i så 

fall på vilket sätt? 
4. Vilken framtida roll förmodas farmaceuter ha i MDT i sjukvården? 
5. Skiljer sig uppfattningarna på ovanstående frågeställningarna mellan 

farmaceuter och läkare med avseende kön, ålder, antal år av arbetslivserfarenhet, 
vårdform (öppenvård samt slutenvård) och olika kliniker/verksamheter?  

6. Påverkas läkares uppfattningar av deras kännedom om kliniska farmaceuters 
utbildningsbakgrund? 

 

3. Metod 
En enkätundersökning har genomförts med en kvantitativ ansats. Studien utfördes som 
en tvärsnittsstudie vid ett tillfälle under en bestämd tidsperiod. En deskriptiv metod 
användes för att beskriva likheter och skillnader i uppfattningar beträffande olika frågor 
som finns hos grupperna farmaceuter och läkare som arbetar i MDT i sjukvården 
gällande farmaceuter i MDT. Det som även studerades var hur oberoende variabler 
(förklaringsvariabler) hos grupperna farmaceuter och läkare påverkar beroende 
variabler (utfallsvariabler) i enkätfrågorna gällande deras syn om farmaceuter i 
sjukvården. I denna studie var oberoende variabler yrkestillhörighet, kön, ålder, antal år 
av arbetslivserfarenhet och vårdform (öppenvård samt slutenvård). För läkarna var även 
deras kännedom om kliniska farmaceuters utbildningsbakgrund en oberoende variabel. 
Subgruppsanalyser utfördes för de olika klinikerna/verksamheterna. 
 
Introduktionens litteratursökning omfattar till största delen artiklar från PubMed. En 
del internetsidor har även använts. Begreppet farmaceuter innefattar internationellt 
(inte alla nordiska länderna) endast apotekare, medan i Sverige omfattar det både 
apotekare och receptarier. Farmaceuter i detta arbete motsvarar apotekare, då det endast 
är apotekare som jobbar i MDT i landstinget Sörmland (framkom i 
enkätundersökningen).  
 
3.1 Urval/undersökningsgrupper 

Studiepopulationens inklusionskriterier var farmaceuter (apotekare och receptarier) 
samt läkare som arbetar i MDT i sjukvården i landstinget Sörmland. Farmaceuterna 
valdes för att kunna få deras egna uppfattningar om betydelsen av farmaceuter i MDT. 
Läkarna valdes att studeras då de har huvudansvaret för patienternas 
läkemedelsbehandlingar, och därmed kunna studera deras uppfattningar om 
farmaceuter i MDT kan bidra till en bättre läkemedelsanvändning och på vilket sätt. 
 
Rekryteringen av läkarna till enkätundersökningen skedde genom att alla 12 kliniska 
apotekarna (vilka även deltog i undersökningen) i landstinget sammanställde en lista 
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med läkare som de samarbetar regelbundet med på avdelning (slutenvård) eller i 
primärvården (på vårdcentraler, särskilda boenden och hemsjukvård). Detta resulterade 
i en lista med totalt 66 läkare. Fördelningen med avseende öppen- och slutenvård bland 
läkarna var ungefär 50 % respektive 50 % [47]. 
 

3.2 Plats/miljö 

I Sörmland, Sverige, har apotekare medverkat vid läkemedelsgenomgångar i primär- och 
slutenvård sedan 2003 respektive 2007. En stor del av arbetet omfattas av 
läkemedelsgenomgångar till äldre patienter. Uppdraget är länsövergripande och det 
finns i dagsläget 12 kliniska apotekare anställda av Läkemedelskommittén (LMK) i 
landstinget Sörmland: 
 

 7 stationerade på Mälarsjukhuset i Eskilstuna (MSE) med ansvar för både 
slutenvård (3 avdelningar; medicin, ortopedi, kirurgi) och primärvård 
(vårdcentraler och tillhörande särskilda boenden samt hemsjukvård). 

 3 stationerade på Nyköpings lasarett i Nyköping (NLN) med ansvar för både 
slutenvård (4 avdelningar; medicin och geriatrik) samt primärvård 
(vårdcentraler och tillhörande särskilda boenden samt hemsjukvård). 

 2 stationerade på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm (KSK) med ansvar för 
både slutenvård (3 avdelningar; medicin) och primärvård (vårdcentraler och 
tillhörande särskilda boenden samt hemsjukvård) [48]. 

 
I primärvården erbjuds klinisk farmaci i nuläget till alla 27 vårdcentraler i Sörmland 
(oavsett om landstingsdriven eller privat). Varje vårdcentral har en namngiven klinisk 
apotekare. Vårdcentralen gör tillsammans med apotekaren en årlig aktivitetsplan med 
uppsatta mål, tidsplanering samt planerad uppföljning. Ambitionen är att arbeta 
patientnära. Idag har 16 vårdcentraler apotekare på plats regelbundet minst en dag 
varannan vecka. Framtidsmålet är att varje vårdcentral i Sörmland har klinisk apotekare 
regelbundet på plats, 50 % av arbetstiden [48]. 
 
Basen för läkemedelsgenomgångar i primärvården är en aktuell läkemedelslista, 
symtomskattningsskalan PHArmacotherapeutical Symptom Evaluation, 20 frågor 
(PHASE-20), information om labbvärden, diagnoser och läkemedelshistorik från 
journalsystemet. Apotekarna inom slutenvården genomför patientsamtal, 
läkemedelsgenomgångar och medverkar på rond. Andra arbetsuppgifter kan till exempel 
vara utbildning, stöd vid framtagande av läkemedelsberättelse och svara på 
läkemedelsrelaterade frågeställningar. I både öppenvård och slutenvård dokumenteras 
förslag på läkemedelsförändringar i journalen samt framförs till ansvarig läkare och 
annan berörd vårdpersonal [48].  
 
3.3 Datainsamling 

Datainsamlingen har skett genom att enkäter använts. Kontakt togs med landstinget 
Sörmland som möjliggjorde datainsamlingen. Följebrevet och enkäten (se bilaga 1 
respektive 4) skickades till en kontaktperson i landstinget Sörmland som distribuerade 
detta elektroniskt (e-post) till respondenterna. Enkäten skickades till 12 farmaceuter och 
66 läkare. Webbenkäten skapades elektroniskt med hjälp av Google Formulär, och var 
tillgänglig via en länk i följebrevet. Det behövdes inget konto för att deltagarna kunna 
svara på webbenkäten. Det fanns även möjlighet att skriva ut enkäten och fylla i den som 
en pappersenkät som sedan kunde skickas med posten. Webbenkäten var 
förstahandsvalet för deltagarna. Alla respondenterna som svarade har fyllt i enkäten 
digitalt. Svarsperioden för webbenkäten var från början 2016-12-05 – 2016-12-20. Detta 
fick revideras till 2016-12-12 – 2016-12-22, då det blev mer jobb med enkätdistributionen 
för landstinget än vad de räknat med från början. Detta motsvarar 10 dagars svarstid för 
webbenkäten. Under den första veckan skickades en påminnelse (se bilaga 2) om 
enkäten. Då tidsplanen reviderades efter att det skickats till kontaktpersonen i 
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landstinget stämmer inte svarsperioden i bilagorna för webbenkäten i följebrevet och det 
första påminnelsebrevet. En andra påminnelse (se bilaga 3) skickades efter 7 dagar. 
 
3.4 Enkät 

Enkätfrågorna innefattar farmaceuters och läkares uppfattningar om farmaceuter i MDT 
i sjukvården samt om deras bakgrund. 39 stycken slutna frågor och 6 stycken 
bakgrundsfrågor. Frågorna i enkäten var delvis grundande på och inspirerade av [43, 44, 
46, 49, 50]. Detta leder till att det går att göra en del jämförelser med tidigare studier. 
Det var viktigt vid sammankopplingar till tidigare resultat att ta hänsyn att utformningen 
av frågorna och svarsalternativen i denna studie skiljer sig en del på grund av att de olika 
studierna har haft olika utformning av frågor och svarsalternativ.  
 
Denna enkätstudiens utformning av frågor baserades på att språket var anpassat till 
målgrupperna. Frågorna och svarsalternativen skulle inte gå att feltolka genom bland 
annat att respondenterna inte gör egna tolkningar. Formuleringarna av frågorna skulle 
vara neutrala och inte ledande. Det kan annars medföra en högre eller lägre ”svarspoäng” 
än det finns generellt stöd för. Negationer undveks, vilket annars kan skapa mer negativa 
och positiva svar beroende på förväntningar hos respondenterna. Även kunskapsfrågor 
undveks, då det är svårt att kontrollera var kunskapen kommer ifrån (kan exempelvis 
komma från internet). Det skulle inte finnas omotiverat långa frågor. Frågorna och 
svaren skulle vara renodlade med endast en fråga och ett svar åt gången. Frågor som låg 
alltför långt bakåt i tiden togs inte upp, då minnesfaktorn kan spela en roll. Känsliga 
frågor togs inte heller med. Socialt önskvärda frågor och svar behövde beaktas. Detta då 
en organisation/arbetsplatser kan påverka svaren och frågorna, ifall ”huvudledningen” 
för landstinget/arbetsplatser skulle vara med och utforma några av frågorna [51]. 
Frågornas inbördes ordningsföljd är betydelsefull för respondenterna. Även följebrevets 
innehåll och utformning är viktigt. Det ska skapa att deltagarna blir intresserade och 
motiverade att delta. Ett sätt för att hantera detta kan vara att bakgrundsfrågor om 
deltagarna ställs i slutet av enkäten [52].  
 
Respondenternas har besvarat enkäten utifrån personens egen arbetsplats/egna 
arbetsplatser i Sörmlands läns landsting. Samma enkät användes till både farmaceuter 
och läkare. Detta innebar att yrkestitlar var utskrivet rent generellt. När deltagarna läst 
personens egen yrkesrollstitel har de svarat utifrån eget perspektiv om hur det upplevs 
utifrån den egna arbetssituationen.  
 
Målen med svarsalternativens enkätdesign var att relevanta statistiska analyser skulle 
kunna utföras utifrån frågeställningarna. Svarsalternativen skulle även vara 
uttömmande och ömsesidigt uteslutande. Det var viktigt att svarsalternativen skulle ha 
samma logiska ordningsföljd och att det fanns lika många positiva samt negativa 
svarsalternativ. Jämnt eller udda antal (med neutralt mittenalternativ) svarsalternativ 
har studerats, men det finns inget alternativ som är ”korrekt” [51]. Svarsalternativen i 
enkäten besvarades i en intervallskala (numerisk kontinuerlig variabel) förutom ett fåtal 
frågor med förutbestämda svarsalternativ som baserades på nominalskala 
(kategoridata). Därutöver fanns till ett fåtal frågor alternativet ”Kan inte ta ställning” 
med som ett svarsalternativ. Detta klassificerades som 0 i databearbetningen, och 
hanterades som ”missing data” (data som av någon orsak saknades) samt togs inte med 
vid beräkningarna av medelvärdena. Enkätfrågornas interna bortfall behandlades på 
samma sätt som ovan, data som av någon orsak saknades. Intervallskalan utgjordes av 
kontinuerliga variabler, mellan 1-7. Därav erhölls ett medelvärde för varje fråga. Detta 
tolkades och placerades i relation till hur lågt eller högt ett medelvärde var. Det användes 
för att beskriva och jämföra respondenternas uppfattningar till de olika 
frågeställningarna. Ett lägre medelvärde mellan 1-4 betydde att ett svar tolkades från en 
mycket negativ uppfattning till en mindre negativ uppfattning. Ett medelvärde vid 4 
tolkades som att en person har en neutral uppfattning till en fråga. Ett högre medelvärde 
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mellan 4-7 innebar att ett svar tolkades från en mindre positiv uppfattning till en mycket 
positiv uppfattning.  
 
Data på intervallskalenivå i den här studien grundades på parametrisk statistik som 
baserades på normalfördelade grupper. Det möjliggjorde kvantitativ analys av data. Den 
kvantitativa ansatsen i studien försöker hitta mönster i svaren för att bryta ner 
mångdimensionella frågor i olika komponenter, undersöka utbredningen av 
uppfattningar/fenomen och undersöka skillnader av olika slag mellan olika grupper. 
Detta görs genom statistiska analyser för att kunna undersöka statistiskt signifikanta 
resultat som ska försöka beskriva om resultateten/uppfattningarna kan antas vara 
generella för studiepopulationen. 
 
3.4.1 Enkätvalidering 

Ett pilottest genomfördes av enkäten med fyra deltagare (två kliniska apotekare och två 
läkare som arbetar i MDT i sjukvården) för att undersöka hur frågorna uppfattades och 
frågornas förmåga att mäta det som de är avsedda att mäta [51]. Pilottestet studerade 
även beräknad tid för att besvara enkäten, och det frågades om saker som kunde 
förbättras i enkäten samt om det saknades några viktiga frågor om kliniska farmaceuter 
i MDT. 
 
3.5 Dataanalys och statistisk analys 

Statistisk analys har skett genom att uppgifterna från enkäten sammanställdes och 
kvantifierades med hjälp av Microsoft Excel 2016. Det har använts för att beräkna 
medelvärden, göra figurer och tabeller, samt utföra oberoende dubbelsidiga t-test 
(jämföra skillnader mellan två grupper vid samma tidpunkt) och multivariata 
sambandsanalyser (regressionsanalyser). Detta användes för att fastställa eventuella 
statistiska signifikanta samband för de olika svarsalternativen i enkäten för möjliga 
skillnader mellan grupperna farmaceuter och läkare, samt med avseende 
bakgrundsvariablerna kön, ålder, antal år av arbetslivserfarenhet, vårdform (öppenvård 
samt slutenvård) och kännedom om kliniska farmaceuters utbildningsbakgrund (endast 
läkare). Statistiska signifikanta skillnader definierades som p < 0,05. Vid t-testen har det 
antagits mellan grupperna farmaceuterna och läkarna att det fanns olika varians. Även 
standardavvikelser och 95-procentiga konfidensintervall beräknades. 
 
De olika klinikernas/verksamheternas påverkan analyserades med hjälp av 
subgruppsanalyser på grund av att det inte gick att analysera i regressionsmodellen som 
användes. Detta då respondenterna kan arbeta vid flera arbetsplatser samtidigt. Dessa 
redovisas därför separat för farmaceuterna respektive läkarna. Arbetsplatsen 
regionsjukhuset Karsudden togs inte med i de statistiska analyserna, då ingen som 
svarande på enkäten arbetar där. Alla som hade skrivit någon arbetsplats vid 
annan/andra hade skrivit medicinkliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Detta blev 
en egen kategori som togs med i de statistiska analyserna.  
 
Regressionsanalyserna i Microsoft Excel 2016 kunde inte hantera det interna bortfallet 
för de oberoende variablerna. Det resulterade till att en respondents svarsgradering där 
det saknades oberoende variabler inte togs med i regressionsanalyserna. Några enstaka 
personer hade angett sin ålder med två siffror, trots instruktioner om att ange födelseår. 
Detta tolkades som antalet år personen är och inte som födelsedatum. Respondenternas 
ålder och år sedan examensår beräknades via födelseår respektive examensår till 2017-
01-01.  
 
3.6 Etiska överväganden 

I följebrevet (se bilaga 1) till enkäten förklarades att deltagandet i studien är frivilligt och 
att det går när som helst att avbryta sin medverkan i studien utan att ange någon orsak. 
Det berättades även om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och 
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hanteras, samt att svaren behandlas anonymt. Vid respondenternas inlämnade av 
webbenkäten registrerades datum och tidpunkt. Det innebar att det inte går att spåra 
enkätsvaren till enskilda individer. Enkätstudien behandlade inte heller personuppgifter 
då det inte går att sammankoppla enkätsvaren till enskilda individer. Därigenom 
behövdes inget etiskt tillstånd ansökas enligt etiklagen i Sverige, eftersom det inte är 
nödvändigt för denna typ av vetenskapligt arbete [51]. 
 

4. Resultat 
Resultaten i enkätundersökningen om uppfattningar beträffande likheter och skillnader 
som finns hos farmaceuter och läkare som arbetar i MDT i sjukvården i landstinget 
Sörmland gällande farmaceuter i MDT i sjukvården redovisas med hjälp av en indelning 
i huvudkategorier för frågorna.  
 
Antalet farmaceuter och läkare som svarade på enkäten var 12 respektive 21 stycken. 
Detta motsvarar en svarsfrekvens på 100 % för farmaceuterna samt 32 % för läkarna. Det 
ger en sammanlagd svarsfrekvens på 42 % för båda grupperna. I tabell 1 och 2 beskrivs 
bakgrundsdata för respondenterna. Det var endast apotekare (inga receptarier) som 
arbetar i MDT i landstinget Sörmland. Farmaceuter betecknar följaktligen apotekare i 
landstinget Sörmland. Deras medelålder var 34,7 år och hade i genomsnitt 9,2 år sedan 
examensår. Läkarna som svarade på enkäten hade en genomsnittsålder på 49,9 år och 
de hade i medeltal 21,2 år sedan examensår. 
 
Regressionsanalyserna för farmaceuterna studerade ålder och tid sedan examensår för 
att se deras påverkan på uppfattningarna. Kön undersöktes inte då alla var kvinnor. 
Skillnaden mellan öppenvård och slutenvård studerades inte på grund av att alla förutom 
en arbetar i både öppenvård och slutenvård. För läkarna studerades hur ålder, tid sedan 
examensår, kön, vårdform (öppenvård samt slutenvård) och kännedom om kliniska 
farmaceuters utbildningsbakgrund påverkade uppfattningarna. 
 
Tabell 1. Bakgrundsdata för kliniska farmaceuterna i landstinget Sörmland i 
enkätundersökningen om uppfattningar hos farmaceuter och läkare som arbetar i 
multidisciplinära team (MDT) i sjukvården gällande farmaceuter i MDT i sjukvården. Alla 12 
kliniska farmaceuterna har svarat på enkäten. 

Bakgrundsegenskap  n Medelvärde ± SD  
Yrke 
Apotekare 
Receptarie 

 
12  
0  

 
- 
- 

Ålder 
År 

 
12 

 
34,7 ± 4,6 

Kön 
Kvinna 
Man 

 
12  
0  

 
- 
- 

Antal år sedan examensår 
Apotekare 

 
12 

 
9,2 ± 5,0 

Vårdform 
Öppenvård och slutenvård 
Slutenvård 
Öppenvård 

 
11 
1  
0  

 
- 
- 
- 

Klinik/verksamhet 
Kirurgkliniken vid MSE 
Ortopedkliniken vid MSE 
Medicinkliniken vid MSE 
Medicinkliniken vid KSK 
NLN 
Primärvården 

 
6 (17,6 %) 
7 (20,6 %) 
3 (8,8 %) 
5 (14,7 %) 
3 (8,8 %) 
10 (29,4 %) 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

KSK = Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, MSE = Mälarsjukhuset i Eskilstuna, NLN = Nyköpings lasarett 
i Nyköping, n = antal, SD = standardavvikelse. En farmaceut kan arbeta vid/i flera kliniker/verksamheter 
samtidigt. Dessa redovisas för respektive arbetsplats 
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Tabell 2. Bakgrundsdata för läkarna i landstinget Sörmland i enkätundersökningen om 
uppfattningar hos farmaceuter och läkare som arbetar i multidisciplinära team (MDT) i 
sjukvården gällande farmaceuter i MDT i sjukvården. Totalt har 21 läkare svarat av 66 läkare som 
enkäten skickades till. 

Bakgrundsegenskap  n Medelvärde ± SD  
Ålder 
År 

  
19 

  
49,9 ± 11,3 

Kön 
Kvinna 
Man 

 
9  
11 

 
- 
- 

Antal år sedan examensår 
Läkare 

 
19 

 
21,2 ± 12,0 

Vårdform 
Öppenvård och slutenvård 
Slutenvård 
Öppenvård 

 
1 
7  
12 

 
- 
- 
- 

Klinik/verksamhet 
Kirurgkliniken vid MSE 
Ortopedkliniken vid MSE 
Medicinkliniken vid MSE 
Medicinkliniken vid KSK 
NLN 
Primärvården 

 
2 (9,1 %) 
2 (9,1 %) 
1 (4,5 %) 
2 (9,1 %) 
3 (13,6 %) 
12 (54,5 %) 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

KSK = Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, MSE = Mälarsjukhuset i Eskilstuna, NLN = Nyköpings lasarett 
i Nyköping, n = antal, SD = standardavvikelse. En läkare kan arbeta vid/i flera kliniker/verksamheter 
samtidigt. Dessa redovisas för respektive arbetsplats 
 

4.1 Samarbete i multidisciplinära team 

Sammanlagt hade 11 farmaceuter och 21 läkare svarat på enkätfråga 1 (se bilaga 4) 
gällande definitionen av MDT i sjukvården. Alla definierade MDT som individer från 
olika professioner i hälso- och sjukvården som är specialiserade på sitt område, som 
samarbetar med varandra för att patienter ska få en så optimal vård som möjligt. Varav 
1 läkare hade tillägget ”samarbete på ett strukturerat sätt”.  
 
Tabell 3 redovisar uppfattningar kring samarbetet i MDT i sjukvården. Det fanns inga 
statistiska signifikanta skillnader mellan farmaceuter och läkare. Utifrån medelvärdena 
hade alla frågorna fått ett medelvärde över 4, vilket motsvarar en positiv uppfattning. 
Samarbetet med kliniska farmaceuter i sjukvården och med läkare ses klart positivt 
(medelvärden > 6). Kliniska farmaceuters stöd vid förskrivning av läkemedel och deras 
deltagande i ronder upplevs likvärdigt positivt (medelvärden ≈ 6). Frågan gällande 
kliniska farmaceuters kännedom om hur de ska gå tillväga för att rapportera patienters 
LRP till läkare var hos farmaceuterna 6,2 (medelvärde) och läkarna 5,6 (medelvärde). 
Läkares kännedom om hur de ska gå tillväga för att kontakta kliniska farmaceuter vid 
läkemedelsrelaterade frågor uppfattas att kännedomen är ungefär likvärdig hos 
farmaceuterna och läkarna (medelvärde 4,7 respektive 4,6). Samarbetet upplevs vara lite 
kunskapshöjande (medelvärden mellan 4,7-5,3) för läkarna och farmaceuterna 
beträffande läkemedelskunskaper. Tidsåtgången i samarbetet anses vara lite 
tidsbesparande (medelvärden kring 4,5-4,7). 
 
Klinikerna/verksamheterna vilka farmaceuterna och läkarna arbetar i/vid påverkan på 
uppfattningarna gällande samarbete i MDT i sjukvården redovisas i bilaga 5.1. Det fanns 
generellt inga större skillnader mellan de olika arbetsplatserna. Anmärkningsvärt var att 
läkarna vid NLN har en ganska dålig kännedom (medelvärde 2,7) om hur de ska gå 
tillväga för att kontakta kliniska farmaceuter vid läkemedelsrelaterade frågor. 
 
Resultaten i bilaga 6.1 åskådliggör hur oberoende variabler påverkade beroende 
variabler kring samarbetet. Det förekom inga generella trender, förutom att 
farmaceuternas ålder och år sedan examensår hade oftast lite högre p-värden (p > 0,500) 
och läkarnas kännedom om kliniska farmaceuters utbildningsbakgrund hade vanligen p-
värden mindre än 0,400. Ett statistiskt signifikant samband (p < 0,05) upptäcktes för 
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läkarna gällande att arbeta i endast öppenvård jämfört med att arbeta i både öppenvård 
och slutenvård. Öppenvårdsarbete minskade svarspoängen med 2,35 på frågan gällande 
kliniska farmaceuters kännedom om hur de ska gå tillväga för att rapportera patienters 
LRP till läkare i MDT i sjukvården. 
 
Tabell 3. Enkätfrågor gällande samarbete i multidisciplinära team (MDT) i sjukvården i 
landstinget Sörmland. Totalt antal svarande farmaceuter och läkare var 12 respektive 21. 
Farmaceuter betecknar apotekare i tabellen (inga receptarier arbetar i MDT). 

Enkätfråga och 7-gradig svarsskala Yrkes-
grupp 

n Medelvärde ± SD 
(95 % KI) 

p-värde 

2. Hur ser du på samarbetet med kliniska 
farmaceuter i MDT i sjukvården? 
 
1 Mycket negativt – 7 Mycket positivt 

Farmaceuter  
Läkare 

10 
21 
 

6,5 ± 0,7 (6,0-7,0) 
6,3 ± 1,2 (5,7-6,8) 
 
 

0,537 

3. Hur ser du på kliniska farmaceuters 
samarbete med läkare i MDT i sjukvården? 
 
1 Mycket negativt – 7 Mycket positivt 

Farmaceuter  
Läkare 

12 
21 

6,4 ± 0,5 (6,1-6,7) 
6,4 ± 0,9 (6,0-6,8) 
 
 

0,961 

4. Hur upplever du kliniska farmaceuters stöd i 
MDT i sjukvården vid förskrivning av 
läkemedel? 
 
1 Mycket negativt – 7 Mycket positivt 

Farmaceuter  
Läkare 

11 
21 

6,0 ± 0,8 (5,5-6,5) 
5,9 ± 1,1 (5,4-6,4) 
 
 

0,777 

5. På vilket sätt upplever du kliniska 
farmaceuters deltagande i ronder i 
sjukvården? 
 
1 Mycket negativt – 7 Mycket positivt 

Farmaceuter  
Läkare  
 
4 läkare 
deltar inte i 
ronder 

12 
17 
 
 

5,8 ± 0,9 (5,2-6,4) 
5,8 ± 1,3 (5,1-6,5) 
 
 

0,873 

6. Hur bedömer du kliniska farmaceuters 
kännedom om hur de ska gå tillväga för att 
rapportera patienters läkemedelsrelaterade 
problem till läkare i MDT i sjukvården? 
 
1 Mycket dålig kännedom – 7 Mycket bra 
kännedom 

Farmaceuter  
Läkare 

10 
21 

6,2 ± 1,0 (5,5-6,9) 
5,6 ± 0,8 (5,3-6,0) 
 
 

0,140 

7. Hur bedömer du läkares kännedom om hur 
de ska gå tillväga för att kontakta kliniska 
farmaceuter i MDT i sjukvården vid 
läkemedelsrelaterade frågor? 
 
1 Mycket dålig kännedom – 7 Mycket bra 
kännedom 

Farmaceuter  
Läkare 

12 
21 

4,7 ± 1,2 (3,9-5,4) 
4,6 ± 1,2 (4,0-5,1) 
 
 

0,822 

8. Tycker du att samarbetet med kliniska 
farmaceuter i MDT i sjukvården lett till att 
läkares läkemedelskunskaper förändrats? 
 
1 Mycket kunskapssänkande – 7 Mycket 
kunskapshöjande 

Farmaceuter  
Läkare  
 
1 farmaceut 
kan inte ta 
ställning 

11 
21 
 
 

5,3 ± 0,8 (4,7-5,8) 
5,2 ± 1,0 (4,8-5,7) 
 
 

0,915 

9. Tycker du att samarbetet i MDT i 
sjukvården lett till att kliniska farmaceuters 
läkemedelskunskaper förändrats? 
 
1 Mycket kunskapssänkande – 7 Mycket 
kunskapshöjande 

Farmaceuter  
Läkare  
 
5 läkare kan 
inte ta 
ställning 

12 
15 
 
 

5,3 ± 1,0 (4,6-5,9) 
4,7 ± 0,7 (4,3-5,1) 
 
 

0,097 

10. Vad är din allmänna uppfattning om 
tidsåtgången i samarbetet i MDT i sjukvården? 
 
1 Väldigt tidskrävande – 7 Väldigt 
tidsbesparande 

Farmaceuter  
Läkare 

12 
21 

4,7 ± 0,9 (4,1-5,2) 
4,7 ± 1,2 (4,1-5,2) 
 
 

1,000 
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11. Vad är din uppfattning om den generella 
tidsåtgången i samarbetet mellan kliniska 
farmaceuter och läkare i MDT i sjukvården? 
 
1 Väldigt tidskrävande – 7 Väldigt 
tidsbesparande 

Farmaceuter  
Läkare 

12 
21 

4,6 ± 1,0 (4,0-5,2) 
4,7 ± 1,1 (4,2-5,2) 
 
 

0,824 

12. Upplever du att samarbetet med kliniska 
farmaceuter i MDT i sjukvården lett till att 
tidsåtgången i sjukvården för patienters 
läkemedelsbehandlingar förändrats? 
 
1 Väldigt tidskrävande – 7 Väldigt 
tidsbesparande 

Farmaceuter  
Läkare 

12 
21 

4,7 ± 1,0 (4,0-5,3) 
4,7 ± 1,0 (4,3-5,2) 
 
 

0,896 

13. Upplever du att samarbetet med kliniska 
farmaceuter i MDT i sjukvården lett till att 
läkares tidsåtgång för patienters 
läkemedelsbehandlingar förändrats? 
 
1 Väldigt tidskrävande – 7 Väldigt 
tidsbesparande 

Farmaceuter  
Läkare 

11 
21 

4,5 ± 1,0 (3,8-5,2) 
4,7 ± 0,8 (4,4-5,1) 
 
 

0,642 

* = signifikant resultat (p < 0,05) mellan farmaceuter och läkare, KI = konfidensintervall, n = antal, SD = 
standardavvikelse 

 
4.2 Kliniska farmaceuter i multidisciplinära team 

Uppfattningar angående kliniska farmaceuter i MDT i sjukvården redovisas i tabell 4. I 
några av svaren fanns en statistiskt signifikant skillnad för uppfattningarna. Både 
farmaceuterna och läkarna hade generellt ungefär samma positiva inställning till 
kliniska farmaceuter (medelvärde 6,6 respektive 6,5). Information till alla i arbetsteamet 
gällande hur viktigt det är med information kring införandet av kliniska farmaceuter 
skiljde sig signifikant (p < 0,05) mellan läkare (medelvärde 5,9) och farmaceuter 
(medelvärde 6,7). Även hur viktigt kliniska farmaceuters bidrag i arbetet för patienters 
vård var statistiskt signifikant (p < 0,05) mellan farmaceuterna och läkarna (medelvärde 
6,5 respektive 5,9). Kliniska farmaceuters ansvarsroll beträffande frågor om läkemedel 
som uppkommer bland alla yrkesgrupper i MDT upplevs lite viktigare hos farmaceuterna 
(medelvärde 6,1 jämfört med 5,5). Läkarna upplevde i något mindre utsträckning att 
kliniska farmaceuter inte har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna 
(medelvärde 4,9 jämfört med 5,5). Både läkare och farmaceuter tyckte ungefär likvärdigt 
att kliniska farmaceuter frigör tid från annan vårdpersonal (medelvärde 5,0 och 5,2). 
Läkarna ansåg i något högre grad (medelvärde 3,0) jämfört med farmaceuterna 
(medelvärde 1,8) att kliniska farmaceuter arbetar med områden i sjukvården som endast 
läkare bör ansvara för hos patienter. Skillnaden var statistisk signifikant (p < 0,05). 
Läkarnas kännedom om kliniska farmaceuters utbildningsbakgrund var 4,8. 
 
Klinikernas/verksamheternas påverkan på uppfattningarna beträffande kliniska 
farmaceuter visas i bilaga 5.2. Det existerade inte några större allmänna skillnader. Det 
som noterades var att en läkare vid kirurg- respektive ortopedkliniken vid MSE instämde 
nästan inte alls (medelvärde 2) att kliniska farmaceuter har tillräckligt med tid att utföra 
arbetsuppgifterna. Även att läkarna vid medicinkliniken vid KSK och i primärvården 
ansåg i något högre grad (medelvärden ≥ 3,4) jämfört med läkarna vid de övriga 
arbetsplatserna (medelvärden ≤ 2,0) att kliniska farmaceuter arbetar med områden i 
sjukvården som endast läkare bör ansvara för hos patienter. 
 
Bilaga 6.2 visar hur oberoende variabler påverkade beroende variabler angående kliniska 
farmaceuter. Det fanns för farmaceuterna endast ett signifikant samband (p < 0,05) för 
tid sedan examensår på påståendet att kliniska farmaceuter arbetar med områden i 
sjukvården som endast läkare bör ansvara för hos patienter. Varje år sedan examensår 
minskade uppfattningen mot instämmer inte alls med 0,46. Läkarna hade ett signifikant 
samband (p < 0,05) på påståendet att kliniska farmaceuter i MDT i sjukvården har 
tillräckligt med tid att utföra sina arbetsuppgifter. Kvinnligt kön minskade 
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uppfattningen med 3,18 mot instämmer inte alls. Variabeln som hade det lägsta p-värdet 
(0,086) för läkarnas kännedom om kliniska farmaceuters utbildningsbakgrund var år 
sedan examensår. Det inverkade på svarspoängen med en faktor på 0,10 per år. 
 
Tabell 4. Enkätfrågor beträffande kliniska farmaceuter i multidisciplinära team (MDT) i 
sjukvården i landstinget Sörmland. Totalt antal svarande farmaceuter och läkare var 12 respektive 
21. Farmaceuter betecknar apotekare i tabellen (inga receptarier arbetar i MDT). 

Enkätfråga och 7-gradig svarsskala Yrkes-
grupp 

n Medelvärde ± SD 
(95 % KI) 

p-värde 

14. Min inställning till kliniska farmaceuter i 
MDT i sjukvården är överlag 
 
1 Mycket negativ – 7 Mycket positiv 

Farmaceuter  
Läkare 

11 
21 

6,6 ± 0,5 (6,3-7,0) 
6,5 ± 0,9 (6,1-6,9) 
 
 

0,532 

15. Information till alla i arbetsteamet gällande 
införandet av kliniska farmaceuter i MDT i 
sjukvården är 
 
1 Mycket oviktigt – 7 Mycket viktigt 

Farmaceuter  
Läkare 

12 
20 
 

6,7 ± 0,9 (6,1-7,2) 
5,9 ± 1,0 (5,4-6,4) 
 
 

0,031* 

16. Kliniska farmaceuters bidrag i arbetet för 
patienters vård i MDT i sjukvården är 
 
1 Mycket oviktigt – 7 Mycket viktigt 

Farmaceuter  
Läkare 

12 
21 
 

6,5 ± 0,8 (6,0-7,0) 
5,9 ± 1,0 (5,4-6,3) 
 
 

0,049* 

17. Kliniska farmaceuters ansvarsroll 
beträffande frågor om läkemedel som 
uppkommer bland alla yrkesgrupper i MDT i 
sjukvården är 
 
1 Mycket oviktig – 7 Mycket viktig 

Farmaceuter  
Läkare  
 
1 farmaceut 
och 4 läkare 
kan inte ta 
ställning 

11 
17 
 
 

6,1 ± 0,8 (5,5-6,6) 
5,5 ± 1,3 (4,8-6,1) 
 
 

0,132 

18. Kliniska farmaceuter i MDT i sjukvården 
har tillräckligt med tid att utföra sina 
arbetsuppgifter. 
 
1 Instämmer inte alls – 7 Instämmer helt 

Farmaceuter  
Läkare  
 
11 läkare kan 
inte ta 
ställning 

12 
10 
 
 

5,5 ± 1,1 (4,8-6,2) 
4,9 ± 1,4 (3,9-5,9) 
 
 

0,296 

19. Kliniska farmaceuter frigör tid från annan 
vårdpersonal i MDT i sjukvården. 
 
1 Instämmer inte alls – 7 Instämmer helt 

Farmaceuter 
Läkare 
 
1 farmaceut 
kan inte ta 
ställning 

11 
21 
 
 

5,2 ± 1,4 (4,2-6,1) 
5,0 ± 1,5 (4,3-5,6) 
 
 

0,672 

20. Kliniska farmaceuter i MDT arbetar med 
områden i sjukvården som endast läkare bör 
ansvara för hos patienter. 
 
1 Instämmer inte alls – 7 Instämmer helt 

Farmaceuter  
Läkare 

12 
21 
 

1,8 ± 1,2 (1,0-2,5) 
3,0 ± 1,6 (2,3-3,8) 
 
 

0,015* 

21. Frågan ska endast läkare besvara. 
Vad är din kännedom om kliniska 
farmaceuters utbildningsbakgrund? 
 
1 Mycket dålig kännedom – 7 Mycket bra 
kännedom 

Läkare 21 4,8 ± 1,1 (4,2-5,3) 
 
 

- 

* = signifikant resultat (p < 0,05) mellan farmaceuter och läkare, KI = konfidensintervall, n = antal, SD = 
standardavvikelse 

 
I figur 4 och 5 illustreras vilken arbetsuppgift som kliniska farmaceuter utför i 
sjukvården som värderas mest av farmaceuterna respektive läkarna. Resultaten visade 
på att de flesta farmaceuterna värderar mest både läkemedelsavstämning (enkel 
läkemedelsgenomgång) (4 personer) och fördjupad läkemedelsgenomgång (4 personer). 
Majoriteten av läkarna värderar mest fördjupad läkemedelsgenomgång (11 personer). 
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Figur 4. Arbetsuppgiften som kliniska farmaceuter utför i sjukvården i landstinget Sörmland 
som värderas mest av farmaceuterna i multidisciplinära team (MDT) (enkätfråga 22). 
Farmaceuter betecknar apotekare i figuren (inga receptarier arbetar i MDT). Internt bortfall 2 
personer. Övriga svarsalternativ var deltagande i rond, symtomskattning/biverkningsprofil 
tillsammans med patient, beräkning av njurfunktion med förslag om dosjustering, byte, 
insättning och/eller utsättning av läkemedel, förslag om att följa läkemedelskommitténs 
rekommendationslista för läkemedel, förslag om labbprov, förslag om remittering/hänvisning till 
annan hälso- och sjukvårdspersonal, screening av alla nyinlagda på sjukhus och screening av 
riktade grupper i primärvården. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Arbetsuppgiften som kliniska farmaceuter utför i sjukvården i landstinget Sörmland 
som värderas mest av läkarna i multidisciplinära team (MDT) (enkätfråga 22). Internt bortfall 0 
personer. Övriga svarsalternativ var förslag om att följa läkemedelskommitténs 
rekommendationslista för läkemedel, förslag om labbprov, förslag om remittering/hänvisning till 
annan hälso- och sjukvårdspersonal, patientundervisning/patientsamtal, screening av alla 
nyinlagda på sjukhus, screening av riktade grupper i primärvården och annan arbetsuppgift. 

 
4.3 Patientrelaterade utfall i multidisciplinära team 

Resultaten beträffande patientrelaterade utfall i MDT i sjukvården redovisas i tabell 5. 
Utifrån medelvärdena tyckte farmaceuterna och läkarna att kliniska farmaceuterna har 
påverkat positivt (medelvärden mellan 4,9-6,3) patienters läkemedelsbehandlingar, 
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vårdkvalitet och positiva hälsoutfall. Patientsäkerheten upplevs av farmaceuterna 
(medelvärde 6,5) påverkats mer positivt jämfört med läkarna (medelvärde 5,8) (p < 
0,05). Även farmaceuternas upplevelse var mer positiv gällande hur patienters 
uppfattningar om sina läkemedel påverkats (medelvärde 6,2 jämfört med 4,9). 
Skillnaden var signifikant (p < 0,05). Kliniska farmaceuters samtal med läkare angående 
patienters läkemedel och deras förslag till läkare om alternativa möjliga läkemedel 
upplevs positivt (medelvärden mellan 5,9-6,3). Inställningen till att kliniska farmaceuter 
ska tillsammans med läkare bestämma lämplig dos för läkemedel till patienter var något 
högre hos farmaceuterna (medelvärde 6,1 jämfört med 5,5). Farmaceuterna hade en 
signifikant (p < 0,05) mer positiv syn angående läkemedelsavstämningar (medelvärde 
6,8 jämfört med 5,5) och fördjupade läkemedelsgenomgångar (medelvärde 6,7 jämfört 
med 5,9). Stödet som läkare upplevs ha av läkemedelsavstämningar var även signifikant 
(p < 0,05) högre för farmaceuterna (medelvärde 6,7 mot 5,7). Ingen signifikant skillnad 
sågs dock för stödet som läkare upplevs ha för fördjupade läkemedelsgenomgångar 
(medelvärde farmaceuter 6,3 och läkare 5,8). 
 
Tabell 5. Enkätfrågor gällande patientrelaterade utfall i multidisciplinära team (MDT) i 
sjukvården i landstinget Sörmland. Totalt antal svarande farmaceuter och läkare var 12 respektive 
21. Farmaceuter betecknar apotekare i tabellen (inga receptarier arbetar i MDT). 

Enkätfråga och 7-gradig svarsskala Yrkes-
grupp 

n Medelvärde ± SD 
(95 % KI) 

p-värde 

23. Hur har kliniska farmaceuter i MDT i 
sjukvården påverkat patienters 
läkemedelsbehandlingar? 
 
1 Mycket negativt – 7 Mycket positivt 

Farmaceuter  
Läkare 

12 
21 

6,3 ± 0,8 (5,8-6,7) 
5,8 ± 0,8 (5,4-6,1) 
 
 

0,097 

24. På vilket sätt har kliniska farmaceuter i 
MDT påverkat patienters vårdkvalitet i 
sjukvården? 
 
1 Mycket negativt – 7 Mycket positivt 

Farmaceuter  
Läkare 

12 
21 

6,1 ± 0,9 (5,5-6,7) 
5,7 ± 0,8 (5,3-6,0) 
 
 

0,197 

25. Uppfattar du att patientsäkerheten 
förändrats med kliniska farmaceuter i MDT i 
sjukvården? 
 
1 Mycket negativt – 7 Mycket positivt 

Farmaceuter  
Läkare  
 
1 läkare kan 
inte ta 
ställning 

12 
20 
 
 

6,5 ± 0,8 (6,0-7,0) 
5,8 ± 1,0 (5,3-6,2) 
 
 

0,025* 

26. I vilken grad uppfattar du att kliniska 
farmaceuter i MDT i sjukvården påverkat 
patienters positiva hälsoutfall (vad medicinska 
behandlingarna lett till, exempelvis antal 
läkemedelsrelaterade 
återbesök/återinläggningar på sjukhus)? 
 
1 Mycket negativt – 7 Mycket positivt 

Farmaceuter  
Läkare  
 
4 
farmaceuter 
och 7 läkare 
kan inte ta 
ställning 

8 
14 
 
 

5,6 ± 0,9 (4,9-6,4) 
4,9 ± 0,9 (4,4-5,4) 
 
 

0,074 

27. Vad är din syn till vilken roll kliniska 
farmaceuter i MDT i sjukvården har gällande 
patienters uppfattningar om sina läkemedel 
(till exempel hur följsamheten till 
läkemedelsbehandlingar påverkats)? 
 
1 Mycket negativ – 7 Mycket positiv 

Farmaceuter  
Läkare  
 
5 läkare kan 
inte ta 
ställning 

12 
16 
 
 

6,2 ± 0,8 (5,6-6,7) 
4,9 ± 0,9 (4,4-5,4) 
 
 

0,001* 

28. Hur bedömer du kliniska farmaceuters 
samtal med läkare i MDT gällande patienters 
läkemedel i sjukvården? 
 
1 Mycket negativt – 7 Mycket positivt 

Farmaceuter  
Läkare 

12 
21 

6,3 ± 0,6 (5,9-6,6) 
5,9 ± 0,7 (5,5-6,2) 
 
 

0,113 

29. Vad är din inställning till kliniska 
farmaceuters förslag till läkare i MDT om 
alternativa möjliga läkemedel för patienter i 
sjukvården? 
 
1 Mycket negativ – 7 Mycket positiv 

Farmaceuter  
Läkare 

12 
21 

6,1 ± 0,8 (5,6-6,6) 
5,9 ± 0,9 (5,5-6,3) 
 
 

0,567 
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30. Vad är din inställning till att kliniska 
farmaceuter i MDT i sjukvården ska 
tillsammans med läkare bestämma lämplig dos 
för läkemedel till patienter? 
 
1 Mycket negativ – 7 Mycket positiv 

Farmaceuter  
Läkare 

12 
20 

6,1 ± 0,8 (5,6-6,6) 
5,5 ± 1,3 (4,9-6,0) 
 
 

0,094 

31. Vad är din syn angående 
läkemedelsavstämningar (enkla 
läkemedelsgenomgångar, det vill säga 
upprättade aktuella läkemedelslistor) vid 
patientbesök i sjukvården genomförda av 
kliniska farmaceuter i MDT? 
 
1 Mycket negativ – 7 Mycket positiv 

Farmaceuter  
Läkare 

12 
20 

6,8 ± 0,4 (6,6-7,1) 
5,5 ± 1,1 (5,0-6,0) 
 
 

4,0E-5* 

32. Vad är din syn angående fördjupade 
läkemedelsgenomgångar (kvarstående LRP 
eller där det finns en misstanke om sådana 
problem efter en enkel läkemedelsgenomgång) 
vid patientbesök i sjukvården genomförda av 
kliniska farmaceuter i MDT? 
 
1 Mycket negativ – 7 Mycket positiv 

Farmaceuter  
Läkare 

12 
20 

6,7 ± 0,5 (6,4-7,0) 
5,9 ± 1,1 (5,4-6,4) 
 
 

0,010* 

33. Hur bedömer du vilket stöd läkare har av 
läkemedelsavstämningar (enkla 
läkemedelsgenomgångar, det vill säga 
upprättade aktuella läkemedelslistor) 
genomförda av kliniska farmaceuter i MDT i 
sjukvården? 
 
1 Mycket oviktigt – 7 Mycket viktigt 

Farmaceuter  
Läkare 

12 
20 
 

6,7 ± 0,7 (6,3-7,1) 
5,6 ± 1,0 (5,1-6,1) 
 
 

0,001* 

34. Hur bedömer du vilket stöd läkare har av 
fördjupade läkemedelsgenomgångar 
(kvarstående LRP eller där det finns en 
misstanke om sådana problem efter en enkel 
läkemedelsgenomgång) genomförda av 
kliniska farmaceuter i MDT i sjukvården? 
 
1 Mycket oviktigt – 7 Mycket viktigt 

Farmaceuter  
Läkare 

12 
20 

6,3 ± 0,8 (5,8-6,7) 
5,8 ± 1,0 (5,3-6,3) 
 
 

0,161 

* = signifikant resultat (p < 0,05) mellan farmaceuter och läkare, KI = konfidensintervall, LRP = 
läkemedelsrelaterade problem, n = antal, SD = standardavvikelse 

 
Klinikernas/verksamheternas påverkan på uppfattningarna om patientrelaterade utfall 
presenteras i bilaga 5.3. Det var inte några betydande olikheter i uppfattningarna. 
Beaktansvärt vid NLN var läkarnas (medelvärde 6,7) respektive farmaceuternas 
(medelvärde 5,3) inställning till att kliniska farmaceuter ska tillsammans med läkare 
bestämma lämplig dos för läkemedel till patienter. Även farmaceuternas uppfattningar 
(medelvärde 6,7 och 6,8) i jämförelse med läkarnas uppfattningar (medelvärde 4,5) vid 
kirurg- respektive ortopedkliniken vid MSE gällande synen om fördjupade 
läkemedelsgenomgångar. 
 
I bilaga 6.3 visas hur oberoende variabler påverkade beroende variabler beträffande 
patientrelaterade utfall. Det fanns emellertid inga statistiska säkerställda resultat. Några 
trender för frågorna var att läkarnas p-värden var relativt ofta större än 0,400 för 
variablerna ålder, år sedan examensår och kvinna (jämfört med att vara man). 
 
4.4 Kliniska farmaceuters framtida roll och utvecklingsmöjligheter i 
multidisciplinära team 

Uppfattningar gällande framtiden och utvecklingsmöjligheter redovisas i tabell 6. I 
dagsläget tyckte farmaceuterna (medelvärde 5,2) jämfört med läkarna (medelvärde 4,6) 
att de jobbar i MDT i något större uträckning. Dessutom ansåg farmaceuterna 
(medelvärde 5,3) i jämförelse med läkarna (medelvärde 4,4) att arbetsstrukturer är 
bättre anpassade för kliniska farmaceuter för att arbeta i det nuvarande systemet (p < 
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0,05). Läkarna upplevde att det inte behövs fler kliniska farmaceuter i samma uträckning 
(medelvärde 5,4 jämfört med 6,4, p < 0,05). Både läkarna och farmaceuterna ser positivt 
på kliniska farmaceuter i MDT i sjukvården i framtiden (medelvärde 6,2 respektive 6,7). 
Även den framtida betydelsen på patienters LRP var positiv (medelvärde läkare 6,2 och 
farmaceuter 6,5). 
 
Tabell 6. Enkätfrågor angående kliniska farmaceuters framtida roll och utvecklingsmöjligheter i 
multidisciplinära team (MDT) i sjukvården i landstinget Sörmland. Totalt antal svarande 
farmaceuter och läkare var 12 respektive 21. Farmaceuter betecknar apotekare i tabellen (inga 
receptarier arbetar i MDT). 

Enkätfråga och 7-gradig svarsskala Yrkes-
grupp 

n Medelvärde ± SD 
(95 % KI) 

p-värde 

35. Hälso- och sjukvårdspersonalen arbetar 
idag i MDT med kliniska farmaceuter i 
sjukvården i 
 
1 Mycket liten utsträckning – 7 Mycket stor 
utsträckning 

Farmaceuter  
Läkare 

12 
20 

5,2 ± 1,3 (4,4-6,0) 
4,6 ± 0,9 (4,1-5,0) 
 
 

0,162 

36. Hur ser du på arbetsstrukturer för det 
nuvarande systemet för kliniska farmaceuter 
att jobba i MDT i sjukvården? 
 
1 Mycket dåligt anpassade – 7 Mycket bra 
anpassade 

Farmaceuter  
Läkare 

12 
20 

5,3 ± 1,0 (4,6-5,9) 
4,4 ± 1,1 (3,9-4,9) 
 
 

0,030* 

37. Vad är din syn på antalet kliniska 
farmaceuter i MDT i sjukvården i framtiden? 
 
1 Behövs mycket färre – 7 Behövs mycket fler 

Farmaceuter  
Läkare 

12 
20 

6,4 ± 1,1 (5,7-7,1) 
5,4 ± 1,1 (4,8-5,9) 
 
 

0,014* 

38. Vad är din uppfattning om samarbetet med 
kliniska farmaceuter i MDT i sjukvården i 
framtiden? 
 
1 Mycket negativ – 7 Mycket positiv 

Farmaceuter  
Läkare 

12 
20 

6,7 ± 0,5 (6,4-7,0) 
6,2 ± 1,1 (5,6-6,7) 
 
 

0,078 

39. Hur bedömer du vilken betydelse kliniska 
farmaceuter i MDT i sjukvården kommer att 
ha på patienters läkemedelsrelaterade problem 
i framtiden? 
 
1 Mycket negativ – 7 Mycket positiv 

Farmaceuter  
Läkare 

12 
20 

6,5 ± 0,7 (6,1-6,9) 
6,2 ± 1,0 (5,7-6,6) 
 
 

0,244 

* = signifikant resultat (p < 0,05) mellan farmaceuter och läkare, KI = konfidensintervall, n = antal, SD = 
standardavvikelse 

 
Hur olika kliniker/verksamheter inverkade på uppfattningarna angående vilken 
framtida roll och vilka utvecklingsmöjligheter kommer kliniska farmaceuter att ha i MDT 
i sjukvården presenteras i bilaga 5.4. Farmaceuterna och läkarna vid NLN hade vanligen 
lägre medelvärden jämfört med de andra arbetsplatserna. 
 
Bilaga 6.4 visar hur oberoende variabler påverkade beroende variabler beträffande 
framtiden och utvecklingsmöjligheter hos kliniska farmaceuter. Det fanns inga 
statistiska signifikanta resultat. Några inriktningar i svaren var att läkarnas p-värden var 
vanligtvis större än 0,400 för ålder, examensår, kön, vårdform och kännedom om 
kliniska farmaceuters utbildningsbakgrund. 
 

5. Diskussion 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka likheter och skillnader i uppfattningar 
som finns hos farmaceuter och läkare som arbetar i MDT i sjukvården i landstinget 
Sörmland gällande farmaceuter i MDT i sjukvården. I denna tvärsnittsstudie har 33 
personer deltagit, varav 12 farmaceuter och 21 läkare. 
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5.1 Metoddiskussion 

En tvärsnittsstudie är en lämplig studiedesign för att få en överblick i olika frågor 
beträffande prevalenser och associerade faktorer mellan olika variabler. Det kan 
användas som hypotesgenererande till framtida studier. Det går dock inte att beskriva 
faktiska orsakssamband, utan endast statistiska signifikanta samband [53]. 
 
En enkätundersökning valdes som metod då det ger möjlighet till insamlande av relativt 
mycket data från flera personer under en tämligen kort tidsperiod från geografiskt 
utbredda respondentgrupper i landet och är kostnadseffektiv i jämförelse med 
intervjustudier. Det möjliggör även kvantitativanalys av data. Enkätstudier kan 
underlätta databearbetning och dataanalys, samt upplevas som mindre påträngande 
jämfört med intervjustudier. Ifall en kvalitativ ansats valts kunde det ha blivit svårt att 
beskriva, förklara hur och varför olika grupper av respondenter eventuellt skiljer sig åt 
med avseende på vad de svarar med tanke på arbetets tidsomfattning. Det skulle även bli 
svårt med hänsyn till tiden som fanns till förfogande om en studie gjorts för att påvisa 
reella fakta gällande faktiska förhållanden istället för uppfattningar om farmaceuter i 
sjukvården. 
 
Några studier/arbeten [43, 44, 46, 49, 50] låg som grund och inspiration för de utvalda 
enkätfrågorna. Dessa frågor bedömdes som de mest intressanta och lämpliga. Detta kan 
även vara en nackdel eftersom det inte går att direkt jämföra med tidigare studieresultat. 
Det är positivt att enkäten till största delen bestod av neutrala frågor. Det kan annars 
skapa mer positiva eller negativa svar beroende på förväntningar hos respondenterna. 
Det uppmärksammades i litteratursökningen att en del frågor i tidigare studier [43, 46, 
49, 50] använt sig av positiva enkätfrågor. Det är dock svårt att bedöma i vilken 
uträckning det kan ha påverkat resultaten. En 7-gradig svarsskala (kontinuerlig skala) 
användes i de flesta fall för att besvara enkäten. Detta bedömdes passande då fler grader 
i svarsskalan kan uppfattas att det är alltför många. Färre grader i svarsskalan kan istället 
upplevas att det finns för få grader att uttrycka uppfattningar. 
 
De farmaceuter och läkare som pilotestade enkäten arbetar i två olika landsting. Det kan 
vara en fördel då det kan finnas olika perspektiv gällande enkätfrågorna. Det kan även 
vara en nackdel om verksamheterna med kliniska farmacin skiljer sig mycket mellan 
landstingen. Detta kan innebära att det finns en risk för att relevanta saker i ett landsting 
inte har samma betydelse i det andra landstinget. Själva resultaten från 
enkätundersökningen bör vara relativt representativ för kliniska farmacin i landstinget 
Sörmland, eftersom det innefattar två betydande yrkesgrupper som arbetar i MDT. Det 
bör även leda till en hög extern validitet och ge ett ganska bra perspektiv över hur 
samarbetet upplevs fungera. Det kan dock finnas andra uppfattningar som exempelvis 
andra yrkesgrupper har i samarbetet i MDT med kliniska farmaceuter. 
 
Enkät reliabilitet undersöker om upprepade mätningar ger oförändrade resultat. Detta 
reflekterar enkätfrågornas tillförlighet. Ett sätt att studera detta är att använda sig av ett 
test-retestmetoden. Det innebär att samma individ svarar på enkäten och sedan efter en 
relativt kort tid besvarar enkäten igen. Detta förutsätter att det är frågor där det 
vanligtvis inget förändras (något som kan påverkar uppfattningarna) under tidsperioden 
[51]. I detta arbete utfördes detta inte, främst på grund av tiden som fanns till förfogande 
för arbetet. 
 
Det fanns möjlighet i denna studie att svara på enkäten som en webbenkät (i första hand) 
och pappersenkät. Det har blivit allt vanligare med tiden att göra på det här sättet [54]. 
Förhoppningen med detta flexibla sätt var att det ska öka svarsfrekvensen. 
Bortfallsanalys utfördes inte eftersom det bland annat inte var möjligt att genomföra 
med tanke på tiden som förelåg för arbetet. Webbenkätutformning var relativt likvärdig 
med pappersenkäten. Det borde inte vara någon faktor som påverkade det interna 
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bortfallet beroende om respondenterna har valt att svara. Webbenkätutformning borde 
inte heller inverka på vilket sätt (hur positivt eller negativt) respondenterna har valt att 
svara. Emellertid svarade alla respondenterna digitalt. Det interna bortfallet var inte 
stort. Det kan indikera att frågorna var bra utformade. 
 
Enstaka enkätfrågor hade möjlighet till fritextsvar för att utformningen skulle bli mer 
passande. Vissa av frågorna kan vara lämpliga att ställa i annat tematiskt område, men 
denna ordningsföljd av frågorna bedömdes som mest fördelaktig. Frågan beträffande 
kännedomen om kliniska farmaceuters utbildningsbakgrund ställdes endast till läkare 
på grund av att det sannolikt annars skulle upplevas som en opassande fråga. En del 
frågors svarsresultat bearbetades inte statistiskt på samma sätt och redovisades därmed 
utan p-värden och regressionsanalyser. Detta då frågorna inte besvarades i den 7-gradiga 
svarsskalan, alternativt utgjorde subgruppsanalyser.  
 
Frågan om vilken klinik/verksamhet eller vilka kliniker/verksamheter som deltagarna 
arbetar vid/i borde varit bättre utformad, då kirurg- och ortopedklinikerna vid 
Mälarsjukhuset i Eskilstuna kunde ha funnits som enskilda svarsalternativ. I statistiska 
bearbetningen har detta hanterats att respondenterna arbetar vid båda klinikerna, om 
inte det framkommit något annat i den fritextruta som fanns tillgänglig. Dessutom borde 
medicinkliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna varit ett eget svarsalternativ. 
Deltagarna hade möjlighet till fritextsvar, och därmed påverkade detta inte 
svarsmöjligheten, men deltagarnas intryck av enkäten efteråt kan dock ha påverkats då 
den frågans ställdes sist i enkäten. Detta hade ingen inverkan på de statistiska 
analyserna. 
 
Gällande enkäter kan det vara en utmaning att få en hög svarsfrekvens. En begränsning 
med den valda metoden var avsaknad av slumpmässigt urval av deltagare till studien. 
Detta kan vara ett tänkvärt alternativ i framtida studier, dock är denna studiepopulation 
relativt begränsad i dagsläget. Ett ytterligare alternativ är att farmaceuterna förmedlar 
kontakt med läkare för att delta i enkätundersökningen, istället för att skicka enkäten 
direkt till läkarna. Det kan då vara viktigt att försöka förankra studien hos MDT i 
sjukvården och här kan farmaceuterna ha en stor betydelse. Läkare har i tjänst relativt 
lite tid över för annat. Detta kan påverka svarsfrekvensen negativt. Det bedömdes således 
att det mest lämpliga sättet att distribuera enkäten var det som användes i denna studie. 
Detta skapade förhoppningsvis ett bra dataunderlag (dock relativt låg svarsfrekvens för 
läkarna) till dataanalysen och därmed även till vilka slutsatser som kunde erhållas av 
studien. 
 
Enkätens svarsperiod blev kortare än vad det var planerat från början. Det var inget som 
kunde påverkats under tidsperioden för examensarbetet och inte heller något som kunde 
gjorts annorlunda i efterhand. Om studien hade beslutats att genomföras tidigare kunde 
landstinget Sörmland eventuellt haft mer tid för att ordna rekryteringen av läkarna. 
Förhoppningsvis påverkade detta inte alltför mycket svarsfrekvensen. Ett alternativ i 
framtiden är naturligtvis att använda en längre svarsperiod, eller att distribuera enkäten 
vid en träff (kortare svarsperiod) som både farmaceuter och läkare deltar i. Enkäten 
skickades ut i december, vilket kan påverka svarsfrekvensen negativt, då det kan finnas 
mer arbete än normalt att göra inför julen. En annan månad kan troligtvis vara en bättre 
valmöjlighet vid framtida undersökningar. En ytterligare faktor som kan ha inverkat på 
svarsfrekvensen är enkätens omfattning. Enligt pilotestet av enkäten tog det ungefär 10-
15 minuter att besvara enkäten. Under svarsperioden framkom det från en deltagare att 
det kan ta längre tid att fylla i enkäten. Enkäten innefattade 45 frågor. Det är samtidigt 
betydelsefullt att flertalet frågeområden berörs för att få en bättre helhetssyn. En del 
liknande frågor kan möjligtvis minskas vid eventuella framtida undersökningar. 
 
Antalet respondenter i denna studie var dock relativt begränsat. Det kan orsaka slumpfel 
(slumpmässig variation) och därmed ett icke-systematiskt mätfel (skapat, falskt 
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samband). Därigenom är det möjligt att resultaten hade varit annorlunda i en större 
undersökningsgrupp. Därför behöver denna studie reproduceras i en större skala för att 
om möjligt kunna bekräfta dessa resultat i denna studie eller finna ny kunskap. Statistisk 
signifikans bygger alltså bland annat på antalet observationer. Fler deltagare innebär en 
högre sannolikhet för att en liten skillnad/effekt blir signifikant (massignifikans). 
 
Det bör tas hänsyn till att det kan finnas systematiska fel (bias) i studien som gör att två 
studiegrupper skiljer sig åt och kan skapa falska samband. Selektionsfel (selection bias) 
kan förekomma om alla personer inte svarar på enkäten. Det kan bero på att 
egenskaperna för individerna i undersökningen skiljer sig åt. Exempelvis kan de med 
större intresse för och som är mer positiva till klinisk farmaci svarat på enkäten i större 
utsträckning. Detta kan gälla farmaceuterna i jämförelse med läkarna och därmed ge 
olika svarsfrekvens. Detta kan ha återspeglats i läkarnas svarsfrekvens som var 32 % 
medan farmaceuternas var 100 %. Urvalsfel (sampling bias) kan inträffa om alla möjliga 
deltagare som har möjlighet att delta inte inkluderats. Detta då läkarna som kontaktas 
kan eventuellt vara mer positiva till och intresserade om klinisk farmaci. Det innebär att 
studien inte har ett representativt urval av deltagare. Detta kan gälla den här studien 
enbart ifall någon läkare missats att kontaktas för enkätundersökningen. Minnesfel 
(recall bias) kan förekomma då enkätstudien baserades på uppfattningar och grundades 
på tidigare händelser under tidsperioder. Informationsfel (observational bias) borde inte 
existera, då studien till exempel använt samma insamlingsmetod för både farmaceuterna 
och läkarna. Om enkätfrågorna utformats olika för farmaceuter respektive läkare, och att 
det således gjorts två enkäter kan det uppfattas att enkätfrågornas innebörd ändras lite 
till farmaceuterna och läkarna. Socialt önskvärda svar (social response bias) kan existera 
eftersom studien utfördes i samarbete med LMK i Sörmland. Respondenterna svarar då 
inte utifrån vad de tänker eller tror på [55].  
 
Det bör beaktas att det kan finnas störfaktorer (confounders) i studien. Det är en 
oberoende variabel som kan skapa ett indirekt samband eller maskera ett sant samband 
mellan två variabler. Stratifierade analyser (undergruppsanalyser) utfördes därför för att 
undersöka hur oberoende variablerna (bakgrundsvariablerna) yrkestillhörighet, kön, 
ålder, antal år av arbetslivserfarenhet, vårdform (öppenvård samt slutenvård), olika 
kliniker/verksamheter och läkares kännedom om kliniska farmaceuters 
utbildningsbakgrund påverkar uppfattningarna. Det kan även finnas fler oberoende 
variabler som inte har studerats. Exempel på detta kan vara att undersöka vilken 
utbildning/utbildningsnivå/specialitet läkare har (exempelvis allmänläkare, 
specialistläkare, ST-läkare och AT-läkare) och dess inverkan på uppfattningarna. Detta 
kan vara ett förslag till framtida studier att beakta. 
 
Om tillgång funnits till datorprogrammet Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) eller något annat likvärdigt statistikprogram, skulle det sannolikt funnits bättre 
och fler möjligheter för statistiska analyser beträffande de olika oberoende variablerna 
och uppfattningarna. Användningen av svarsalternativet ”Kan inte ta ställning” för vissa 
av frågorna bedömdes relevant utifrån frågeställningarna. Det kan eventuellt finnas 
några fler frågeställningar som det varit relevant att använda detta tillvägagångsätt.  
 
En bättre användning i examensarbetet skulle ha varit att använda apotekare istället för 
farmaceuter. Vid enkätutformningen fanns dock inte den informationen tillgänglig via 
internet om också receptarier arbetar i MDT i landstinget Sörmland. Således valdes 
samlingsnamnet farmaceuter och därför användes det även i hela arbetet. Vid 
informationsmaterial från landstinget har beteckningen apotekare använts för att 
tydliggöra. 
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5.2 Resultatdiskussion 

Resultaten i den här enkätundersökningen beskriver förhållanden i nuläget i landstinget 
Sörmland. Det innebär att det inte går att direkt överföra resultaten till förhållanden i 
andra landsting då verksamheterna inte bedrivs exakt likadant och förhållanden kan 
ändras med tiden. Trots detta kan denna studie ge en större medvetenhet och kunskap 
om klinisk farmaci. Enkätsvaren kan vara ett viktigt verktyg att utgå ifrån för att kunna 
värdera nyttan av och följa upp kliniska farmaceuters arbete i MDT i landstinget 
Sörmland. Förhoppningsvis kan det därmed även bidra till en förbättrad kvalitet i hälso- 
och sjukvården. 
 
Landstinget Sörmland har inte tidigare utfört någon liknande enkätundersökning som 
denna gällande kliniska farmacin. Emellertid genomförs läkarenkäter regelbundet på tre 
vårdcentraler angående läkarnöjdhet samt upplevd nytta [48]. Varje läkare fyller i en 
enkät med ett fåtal frågor (cirka tre) för varje patient som kliniska apotekaren har träffat 
[47]. Det går alltså inte att göra direkta jämförelser med tidigare resultat i landstinget. 
Enkäter används även till patienter i syfte att utvärdera nöjdhet och nytta av 
patientsamtal [48]. En sammanställning över tidigare resultat kommer att bli klar i 
februari 2017 [47]. 
 
Respondenterna har svarat utifrån egna erfarenheter. Fakta och känslor påverkar 
uppfattningar. Detta kan påverka svaren i positiv eller negativ riktning [46]. Denna 
studie har endast studerat beskrivande faktorer och har inte studerat experimentella 
orsakssamband. Det kan därmed inte användas på en fördjupande nivå och se vad som i 
verkligheten påverkar uppfattningarna positivt eller negativt. Läkares acceptans av 
kliniska farmaceuters farmaceutiska tjänster kan bland annat bero på det upplevda värde 
läkarna sätter till själva tjänsterna och deras uppfattningar om farmaceuters 
kompentens [43]. 
 
En god och säker läkemedelsanvändning kan ha en stor betydelse för patienters hälsa 
och vara en faktor för att hälso- och sjukvården ska ha en bra kvalitet. Studieresultaten 
från den här enkätundersökningen måste sättas i relation till utgångsläget, då klinisk 
farmaci är en relativt ny ”arbetsmetod” i sjukvården i Sverige. Därmed hade en del 
deltagare kanske inte stor erfarenhet av detta. Det finns även relativt begränsat med 
studier utförda i Sverige om kliniska utfall beträffande klinisk farmaci. Det kan vara en 
orsak till den långsammare utvecklingen till att bli en naturlig del av den svenska 
sjukvården. Det kan likaledes finnas en debatt kring vem i de olika professionerna i 
sjukvården som ska utföra de olika farmaceutiska tjänsterna. Emellertid har det nu 
under de senaste åren blivit fler kliniska farmaceuter i Sverige som jobbar i MDT [31]. 
 
Det är för kliniska farmaceuter bland annat olika förutsättningar och arbetssätt beroende 
på olika kliniker/verksamheter i sjukvården. Det var därför även viktigt att analysera 
resultaten beroende på var deltagarna arbetar. Resultaten visade på att det finns vissa 
variationer för uppfattningarna mellan farmaceuterna och läkarna. Detta då läkare kan 
till exempel ha högre svarspoäng för en del frågor jämfört med farmaceuterna vid/i vissa 
kliniker/verksamheter. Det är svårt att dra några slutsatser av detta, eftersom 
respondenterna kan arbeta vid flera arbetsplatser samtidigt. Därmed är det svårt att 
tolka hur det upplevs fungera vid/i en klinik/verksamhet. Dessutom var det ganska få 
läkare som hade svarat från andra kliniker/verksamheter än primärvården. Därav kan 
resultaten vara osäkra, då enstaka respondenter kan ge höga/låga svarspoäng och få en 
stor påverkan på medelvärdena. I en tidigare studie [43] sågs det att tillfredsställelsen 
med kliniska farmaceuter var högst vid akutsjukvårdsavdelningar. Det fanns dock inget 
signifikant samband för detta [43]. Detta kan ändå ge anledningar till att studera vidare 
inom vilka områden/avdelningar i hälso- och sjukvården var klinisk farmaci gör störst 
nytta och är mest kostnadseffektivt. Ett område kan eventuellt vara inom geriatrisk vård 
(äldre multisjuka med polyfarmaci). 
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Det finns forskning [56, 57] som visar att samarbete i MDT sjukvården kan vara viktigt 
för patientrelaterade utfall. Det är därför angeläget att kunna arbeta tillsammans på ett 
effektivt sätt för att få bästa möjliga resultat. Det kan vara ett problem då 
interprofessionellt lärande med farmaceuter inte ingår mycket i utbildningarna i 
sjukvården. Andra utmaningar i MDT kan vara att det finns fördomar om andra yrken 
och att det kan finnas hierarkier [56, 57]. Viktiga faktorer för ett framgångsrikt 
samarbete kan bland annat vara att ha gemensamma mål, ledarskap, kommunikation, 
sammanhållning, ömsesidig respekt och reflektion [58]. Det kan alltså finnas 
utmaningar med att ha en bra kommunikation i MDT. Farmaceuternas och läkarnas 
medelvärden var 4,7 respektive 4,6 i den här enkätundersökningen beträffande läkares 
kännedom om hur de ska gå tillväga kontakta kliniska farmaceuter i MDT i sjukvården 
vid läkemedelsrelaterade frågor. Kliniska farmaceuters kännedom om hur de ska gå 
tillväga för att rapportera patienters LRP till läkare upplevs däremot av båda 
yrkesgrupperna (medelvärde farmaceuter 6,2 och läkare 5,6) vara något högre än det 
ovannämnda. Det finns således saker som kan förbättras gällande kommunikationen. 
Det kan eventuellt finnas ett behov att gå igenom gällande rutiner och se om det finns 
möjligheter till bättre kommunikationsmöjligheter mellan farmaceuter samt läkare via 
exempelvis journalsystemet och telefoni. 
 
MDT kan skapa en stödjande miljö för lagarbete [59]. Det kan vara kunskapshöjande. I 
den här studien upplevs samarbetet med kliniska farmaceuter vara kunskapshöjande. 
Detta då både farmaceuter och läkare tyckte att deras läkemedelskunskaper höjts något 
(medelvärde 5,3 respektive 4,7).  
 
Tidsåtgången i samarbetet i MDT upplevs av farmaceuterna och läkarna vara något 
tidsbesparande. Det var inga större skillnader (medelvärden kring 4,7) mellan 
tidsåtgången generellt för sjukvården jämfört med tidsåtgången för samarbetet med 
läkare. Detta kan delvis återspeglats i påståendena som handlar om kliniska farmaceuter 
har tillräckligt med tid att utföra sina arbetsuppgifter (medelvärde farmaceuter 5,5 och 
läkare 4,9) samt om kliniska farmaceuter upplevs frigöra tid från annan vårdpersonal 
(medelvärde farmaceuter 5,2 och läkare 5,0). Resultat från andra undersökningar [27, 
31, 60] har bland annat visat att kliniska farmaceuter kan minska tiden för 
sjukhusvistelser, antalet läkemedelsrelaterade återbesök/återinläggningar och vara 
kostnadsbesparande [27, 31, 60]. Det har setts i England att kliniska farmaceuter kan 
vara tidsbesparande för allmänläkare med ungefär 30 minuter per dag. Detta igenom att 
till exempel hantera läkemedelsfrågor om patienter som generas av patienters 
förfrågningar om recept, eller förskrivningsrekommendationer från annan vårdpersonal 
[61]. 
 
Den här enkätundersökningen visade att majoriteten av farmaceuter och läkare 
(medelvärden kring 6,5) som svarat har en mycket positiv uppfattning och inställning till 
kliniska farmaceuter i MDT i sjukvården. Andra studier [43, 44, 45, 46] har även visat 
liknande positiva resultat. Generellt hade farmaceuterna jämfört med läkarna en något 
högre svarspoäng på enkätfrågorna. Det kan exempelvis bero på att de är mer 
intresserade om och positiva till klinisk farmaci. En tidigare studie [55] har visat att 
läkares uppfattningar kan påverkas av hur mycket interaktion det finns med kliniska 
farmaceuter. Detta kan inverka genom att läkarna känner sig mindre bekväma med de 
farmaceutiska tjänsterna vid mindre samverkan [55]. Det kan vara ett alternativ i 
kommande studier att inkludera oberoende variabeln hur mycket kontakttid det finns 
för samarbete mellan kliniska farmaceuter och läkare.  
 
Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv och inte enbart fokusera på vissa specifika 
saker, som till exempel patientrelaterade utfall. I den här studien fanns det en del olika 
områden som berördes. Enligt den här enkätundersökningen kan kliniska farmaceuter 
bidra med stöd vid förskrivning av läkemedel, deltagande i ronder och i arbetet för 
patienters vård. Dessa frågor fick medelvärden mellan 5,8 och 6,5, vilket motsvarar 
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relativt höga positiva uppfattningar. Även hur de har påverkat patienters 
läkemedelsbehandlingar, vårdkvalitet och patientsäkerhet fick medelvärden mellan 5,7 
och 6,5. Kliniska farmaceuters påverkan på patienters positiva hälsoutfall (vad 
medicinska behandlingarna lett till, exempelvis antal läkemedelsrelaterade 
återbesök/återinläggningar på sjukhus) samt uppfattningar om sina läkemedel (till 
exempel hur följsamheten till läkemedelsbehandlingar påverkats) fick lite lägre 
medelvärden, mellan 4,9 och 6,2. Dessa två enkätfrågor hade dock flera individer som 
inte kunde ta ställning till frågorna. Dessa positiva resultat överensstämmer med tidigare 
studieresultat [27, 31, 32, 33, 34] som har visat att klinisk farmaci har positiva effekter 
på läkemedelsanvändningen, sjukhusinläggningar, läkemedelsrelaterade återbesök [27, 
31, 32, 33, 34]. Enkätfrågorna i den här studien berörde inte direkt kostnadsaspekterna 
(hälsoekonomin) av klinisk farmaci. I andra undersökningar [27, 37] inom området har 
det framkommit att det kan bidra till lägre kostnader jämfört med ordinär vård [27, 37]. 
 
Tidigare studier [32, 33] gällande läkemedelsavstämningar (enkla 
läkemedelsgenomgångar) och fördjupade läkemedelsgenomgångar som har använt sig 
av bland annat LIMM-modellen har visat exempelvis att antalet LRP minskar [32, 33]. 
Patienter som är 75 år eller äldre ska enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2012:9) 
erbjudas enkla läkemedelsgenomgångar. Dessa personer ska ha minst fem ordinerade 
läkemedel, eller ha misstänkta eller konstaterade LRP. Efter en enkel 
läkemedelsgenomgång vid kvarstående LRP eller vid misstanke om LRP ska patienter 
erbjudas en fördjupad läkemedelsgenomgång [62]. Enligt farmaceuterna i den här 
enkätundersökningen värderas kliniska farmaceutiska tjänsterna 
läkemedelsavstämning (enkel läkemedelsgenomgång) (fyra personer) samt fördjupad 
läkemedelsgenomgång (fyra personer) mest. Läkarna värderar mest fördjupad 
läkemedelsgenomgång (elva personer). En faktor som kan vara grund för dessa resultat 
kan vara att dessa farmaceutiska tjänster bidrar positivt till läkares 
läkemedelsförskrivning genom en bättre och säkrare läkemedelsanvändning [63]. Olika 
mät- och screeningsinstrument kan eventuellt användas för att studera detta. Dessa kan 
till exempel vara START, STOPP, och MAI [34]. 
 
Kliniska farmaceuters samtal med läkare, inställning till kliniska farmaceuters förslag till 
läkare om alternativa möjliga läkemedel och kliniska farmaceuter ska tillsammans med 
läkare bestämma lämplig dos för läkemedel till patienter uppfattas ganska positivt. Dessa 
frågor fick medelvärden mellan 5,5 och 6,3. Förslag till läkare om alternativa möjliga 
läkemedel är en ganska vanlig åtgärd av kliniska farmaceuter, i alla fall enligt en annan 
undersökning [12] där kliniska farmaceuters åtgärder till LRP utgjordes av 9 % byte av 
läkemedel och 7 % av insättning av läkemedel [12]. Enkätfråga 30 som handlar om 
farmaceuten ska tillsammans med läkare bestämma lämplig dos för läkemedel till 
patienter är en intressant fråga, då det berör ordinationsansvaret mellan läkaren och 
farmaceuten. Det juridiska medicinska ordinationsansvaret för läkemedel ligger 
emellertid tid hos läkarna [44].  
 
Därutöver tycks ansvarsrollen hos kliniska farmaceuter beträffande frågor om läkemedel 
som uppkommer bland alla yrkesgrupper vara viktig (medelvärde farmaceuter 6,1 och 
läkare 5,5). Tidigare studieresultat har visat att läkare på en medicinsk 
akutvårdsavdelning agerat på minst 80 % LRP som kliniska apotekare identifierade [12]. 
Även bland annat en annan studie [27] har visat att läkare genomförde 75 % av 
farmaceuternas förslag [27]. Läkares uppfattningar kan influeras av hur de utvärderar 
kliniska farmaceuters förmågor att göra kvalitativa rekommendationer. När användbara 
rekommendationer görs konsekvent över tiden, kan läkare få mer förtroende till 
farmaceuters kompetens. Detsamma gäller för kliniska farmaceuters förtroende för 
läkare [64]. Ytterligare faktorer som kan påverka är hur komfortabla läkare känner sig 
med kliniska farmaceuters förslag om läkemedel till patienter [65]. Detta kan påverka 
arbetsrelationen mellan läkare och farmaceut. Läkare kan även uppfatta att det påverkar 
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patienters tilltro till läkare om farmaceuters och läkares rekommenderade/förskrivna 
läkemedel skiljer sig [55, 65]. 
 
I nuläget tyckte inte respondenterna att hälso- och sjukvårdspersonalen arbetar i MDT 
med kliniska farmaceuter i sjukvården i landstinget Sörmland i mycket stor utsträckning 
(medelvärde farmaceuter 5,2 och läkare 4,6). Arbetsstrukturer för det nuvarande 
systemet för MDT tycks vara acceptabla (medelvärde farmaceuter 5,3 och läkare 4,4), 
men det finns förbättringspotential. Enligt farmaceuterna och läkarna behövs det fler 
kliniska farmaceuter i MDT i sjukvården (medelvärde 6,4 respektive 5,4). Detta kan 
indikera att det finns ett behov av mer kliniska farmaceutiska tjänster. Inom sjukvården 
ökar behovet av en god och hälsoekonomisk läkemedelsanvändning. Kliniska 
farmaceuter i MDT kan vara ett tillvägagångssätt för att åstadkomma detta [30]. 
Därutöver existerar en positiv framtidssyn gällande MDT med kliniska farmaceuter och 
vilken påverkan det kommer att ha på patienters LRP (medelvärden mellan 6,2 och 6,7). 
I till exempel England anses det enligt National Health Service (NHS) behöva anställas 
ytterligare 1500 kliniska farmaceuter för att arbeta med allmänläkare till år 2020/2021 
[66]. 
 
Enligt resultaten i den här studien fanns det inom några områden statistiskt signifikanta 
skillnader mellan farmaceuter och läkare. Det är svårt att kunna förklara orsaker till 
detta. Subgruppsanalyserna av de olika klinikerna/verksamheterna visade emellertid för 
flera enkätfrågor att läkarna i primärvården inte har lika höga svarspoäng som de andra 
klinikerna/verksamheterna. Därav kan en anledning till de signifikanta skillnaderna 
vara att majoriteten av läkarna som svarat på enkäten arbetar i primärvården, och 
därmed inte upplever klinisk farmaci lika positivt som vid de andra 
klinikerna/verksamheterna. Olikheterna gällde information till alla i arbetsteamet 
beträffande hur viktigt det är med information kring införandet av kliniska farmaceuter. 
Medelvärdet var för läkare 5,9 och farmaceuter 6,7. Även hur viktigt kliniska 
farmaceuters bidrag i arbetet för patienters vård skiljde sig mellan farmaceuterna och 
läkarna (medelvärde 6,5 respektive 5,9). Läkarna tyckte i något högre grad (medelvärde 
3,0) jämfört med farmaceuterna (medelvärde 1,8) att kliniska farmaceuter arbetar med 
områden i sjukvården som endast läkare bör ansvara för hos patienter. 
Patientsäkerheten upplevs av farmaceuterna (medelvärde 6,5) påverkats mer positivt 
jämfört med läkarna (medelvärde 5,8). Även farmaceuternas upplevelse var mer positiv 
gällande hur patienters uppfattningar om sina läkemedel påverkats (medelvärde 6,2 
jämfört med 4,9). Synen angående läkemedelsavstämningar (medelvärde 6,8 jämfört 
med 5,5) och fördjupade läkemedelsgenomgångar (medelvärde 6,7 jämfört med 5,9) var 
mer positiv hos farmaceuterna. Stödet som läkare upplevs ha av 
läkemedelsavstämningar var också högre för farmaceuterna (medelvärde 6,7 mot 5,7). 
Dessutom tyckte farmaceuterna (medelvärde 5,3) att arbetsstrukturer för det nuvarande 
systemet för kliniska farmaceuter att arbeta i är bättre anpassade än läkarna (medelvärde 
4,4). Läkarna upplevde dock inte att det behövs fler kliniska farmaceuter i samma 
uträckning (medelvärde 5,4 jämfört med 6,4).  
 
Regressionsanalyserna visade för farmaceuterna och läkarna få associationer för 
uppfattningarna och de oberoende variablerna kön, ålder, antal år av 
arbetslivserfarenhet, vårdform (öppenvård samt slutenvård) och läkares kännedom om 
kliniska farmaceuters utbildningsbakgrund. Orsaker till dessa få samband kan 
exempelvis bero på en liten studiepopulation. 
 
Ett statistiskt signifikant samband upptäcktes för läkarna gällande att arbeta endast i 
öppenvård jämfört med att arbeta i både öppenvård och slutenvård. Öppenvårdsarbete 
minskade svarspoängen med 2,35 på frågan gällande kliniska farmaceuters kännedom 
om hur de ska gå tillväga för att rapportera patienters LRP till läkare i MDT i sjukvården. 
En anledning till resultatet kan eventuellt vara att det finns olika arbetssätt för kliniska 
farmaceuter och läkare mellan olika vårdformer, och därmed ser även 
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kommunikationsmöjligheterna annorlunda ut. Ytterligare ett signifikant samband 
upptäcktes för läkarna på påståendet att kliniska farmaceuter i MDT i sjukvården har 
tillräckligt med tid att utföra sina arbetsuppgifter. Kvinnligt kön minskade 
uppfattningen med 3,18 mot instämmer inte alls. Dessa samband påträffades inte i 
litteratursökningen. 
 
Det sågs inte heller statistiska signifikanta samband angående läkares kännedom om 
kliniska farmaceuters utbildningsbakgrund och svarsresultaten. Studiepopulationen var 
dock relativt begränsad, vilket kan ha påverkat resultaten. Tidigare studier [41, 57] har i 
alla fall visat att det är viktigt med kunskap om arbetsroller [41, 57]. Utmaningar med 
kliniska farmaceuter i sjukvården har visat sig bland annat att vara införandet. Detta då 
brist på information lett till att det hos många påverkat uppfattningar och 
implementering [46]. Genomsnittet för frågan om hur viktigt det är med information till 
alla i arbetsteamet gällande införandet av kliniska farmaceuter i MDT i sjukvården var 
för farmaceuterna 6,7 och läkarna 5,9. Ett tillvägagångsätt för att öka läkares kännedom 
om kliniska farmaceuters utbildningsbakgrund kan vara att informera mera om detta, 
ifall det inte i nuläget redan görs. Det kan möjligen finnas bättre sätt att informera, då 
medelvärdet för läkarnas kännedom om kliniska farmaceuters utbildningsbakgrund var 
4,8. 
 
Resultat från en tidigare studie [43] har visat att attityder och uppfattningar korrelerar 
med antalet år av arbete [43]. Det fanns endast ett statistiskt signifikant resultat gällande 
detta i den här studien; farmaceuternas uppfattningar om påståendet att kliniska 
farmaceuter i MDT arbetar med områden i sjukvården som endast läkare bör ansvara för 
hos patienter. För varje år sedan examensår minskade uppfattningen mot instämmer 
inte alls med en faktor -0,46. Då studiepopulationen är relativt begränsad går det inte att 
dra några vidare slutsatser av detta. En indikation som subgruppsanalyserna visade var 
att detta möjligen inte gäller läkarna vid medicinkliniken vid KSK och i primärvården 
som hade medelvärdena 4,0 respektive 3,4. 
 
5.3 Förslag på framtida studier 

Det är viktigt med kontinuerliga uppföljningar i hälso- och sjukvården för att utvärdera 
hur arbetet fungerar och analysera hur det kan förbättras. Det är angeläget att det sker 
på olika nivåer kortsiktigt och långsiktigt. Exempelvis utifrån kliniska farmaceuters 
perspektiv, andra personers synvinklar som arbetar i MDT med kliniska farmaceuter och 
verksamhetsledningens synsätt. Det är även betydelsefullt att det finns mätbara 
arbetsuppgifter som kan kvantifieras för att ytterligare få perspektiv över hur kliniska 
farmacin fungerar i verkligheten. Detta då det fanns frågor som en del deltagare inte kan 
ta ställning till. Det kan till exempel ske lokalt i landstinget genom att det för kliniska 
farmacin utvecklas anpassade specifika undersökningar och mål, eller att det utvecklas 
på en nationell nivå särskilda undersökningar och mål. Det kan vara indikatorer som till 
exempel hur kliniska farmaceuter minskar antalet icke nödvändiga läkemedel hos 
patienter som är 75 år och äldre som behandlas med minst 10 läkemedel, eller 
läkemedelsrelaterade sjukhusinläggningar [5]. 
 
Det skulle vara intressant att göra uppföljningsstudier på denna enkätstudie med jämna 
tidsmellanrum för att se hur arbetet med kliniska farmaceuter fungerar och utvecklas. 
Om denna enkätstudie utförs i andra landsting går det att jämföra resultaten mellan olika 
landsting eller nationellt. Det skulle även gå att studera ifall de oberoende variablernas 
påverkan på uppfattningarna skiljer sig åt mellan landstingen.  
 
Om enkätstudien endast ansvarats av LMK i Sörmland eller någon annan ansvarig i 
landstinget Sörmland kunde det troligtvis ge en högre svarsfrekvens. Detta då det kan 
uppfattas mer från respondenterna att det är en ”arbetsuppgift” från landstinget. I den 
här studien distribuerades enkäten av LMK i Sörmland, vilket förhoppningsvis var 
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positivt för svarsfrekvensen. Om landstinget Sörmland är mer involverad i utvecklingen 
av enkätfrågorna kan det uppfattas att enkäten blir bättre anpassad efter kliniska 
farmacin som bedrivs i landstinget. Det kan eventuellt öka svarsfrekvensen. Dessutom 
kan det vara viktigt i framtida studier för den som är ”huvudansvarig” för eventuella 
framtida studier att försöka se till att det finns ett bra samordningsansvar mellan kliniska 
farmaceuter och läkare för intresse att delta i undersökningen och därmed resultera i 
bland annat en bra svarsfrekvens. I denna studie gjordes inget platsbesök i landstinget 
Sörmland utan kontakter sköttes på distans. Deltagande vid till exempel 
informationsmöten kan eventuellt öka läkarnas intresse att delta i enkätundersökningen 
och ge mer motiverande farmaceuter med avseende på förmedlingen av kontakt för 
läkarnas deltagande i enkätstudien. 
 
Denna enkätundersökning kan kompletteras med kvalitativ ansats i form av en enkät 
och/eller intervjuer. Det skulle ge en mer förklarande bild över vad uppfattningarna blir 
i den kvantitativa ansatsen. Fler yrkesgrupper i/utan MDT som arbetar med kliniska 
farmaceuter kan även inkluderas i denna enkätstudie. Det kan vara ett tänkvärt 
alternativ för att få en bredare syn på hur arbetet fungerar med kliniska farmaceuter. 
Exempel på andra yrkesgrupper kan vara sjuksköterskor och undersköterskor. Ett antal 
frågor behöver då omarbetas. Det skulle även vara intressant att inkludera patienters 
uppfattningar om kliniska farmaceuters betydelse i MDT i sjukvården. Detta då det 
ytterst handlar om patienterna och deras läkemedelsbehandlingar. Ett ytterligare 
alternativ är att studera faktiska förhållanden om kliniska farmaceuter i MDT. Detta kan 
sedan användas för att studera sammankopplingar till uppfattningar. Exempelvis om det 
finns associationer mellan antalet läkemedelsrelaterade sjukhusinläggningar och hur 
arbetet med kliniska farmaceuter upplevs fungera.  
 
Betydelsen av experimentella studier och dess inverkan på uppfattningar kliniska 
farmaceuter är intressant att studera eftersom verkliga orsakssamband undersöks. 
Exempelvis att en del patienter randomiseras till en grupp med kliniska farmaceuter och 
de andra patienterna randomiseras till en kontrollgrupp utan kliniska farmaceuter. Detta 
används sedan för att till exempel se om antalet dagar under sjukhusvistelsen påverkas 
och ifall det finns samband för hur det upplevs fungera med kliniska farmaceuter. Det 
kan också vara viktigt att undersöka om uppfattningar påverkas av hur länge en studie 
pågår (tidsperiod). 
 
Det kan vara betydelsefullt att involvera hälsoekonomi i framtida studier för att jämföra 
kliniska farmaceuter i MDT med ordinär vård i/utan MDT. Hälsoekonomiska 
utvärderingar används som ett hjälpmedel vid prioriteringar i hälso- och sjukvården. Det 
innebär att kostnader och effekter inkluderas. 
 
Det finns en del forskning [67] angående att en effektiv kommunikation spelar en viktig 
roll för farmaceuter vid bland annat arbete i hälso- och sjukvården. Det är viktigt att 
kommunikationsträning finns med i farmaceuternas utbildning för att kunna fungera 
som en bra kommunikatör, för att kunna förmedla information vidare och kunna ta emot 
information [67]. Det kan vara viktigt i framtida studier att ta hänsyn till vilka 
vidareutbildningar som kliniska farmaceuter i MDT i sjukvården har, och undersöka ifall 
det kan påverka vilka uppfattningar som finns i MDT om kliniska farmaceuter. Det kan 
även vara betydelsefullt i kommande studier att ta i beaktande hur läkarutbildningar och 
även andra professioners utbildningar i hälso- och sjukvården är anpassade för ett 
framtida yrkesliv med avseende att arbeta i MDT med farmaceuter i sjukvården. 
Därigenom kunna studera ifall uppfattningar om kliniska farmaceuter i MDT skiljer sig 
med tiden beroende på utvecklingen av läkarutbildningar och andra professioners 
utbildningar i hälso- och sjukvården. 
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6. Slutsats 
Sammanfattningsvis visar detta arbete att en stor del av farmaceuterna och läkarna har 
positiva uppfattningar gällande kliniska farmaceuters betydelse i MDT i sjukvården i 
landstinget Sörmland. Enligt respondenterna tycks även kliniska farmaceuter förbättra 
kvalitén i sjukvården.  
 
Det är viktigt med kontinuerliga uppföljningar för att undersöka hur arbetet med kliniska 
farmaceuter fungerar och utvecklas. Detta då uppfattningar om varandra kan ha en viktig 
roll för hur samarbetet i MDT med kliniska farmaceuter fungerar och därmed kan även 
patientrelaterade utfall påverkas. 
 
Studien visar även att farmaceuterna jämfört med läkarna generellt har en mer positiv 
helhetssyn beträffande klinisk farmaci. Detta bekräftas i tio enkätfrågor med statistiskt 
signifikanta resultat (p < 0,05). Subgruppsanalyserna av uppfattningarna beroende 
vilken klinik/verksamhet som farmaceuterna och läkarna är yrkesverksamma vid/i visar 
emellertid att det finns vissa variationer för uppfattningarna mellan farmaceuterna och 
läkarna. Uppfattningarna påverkas endast ett fåtal gånger statistiskt signifikant av 
bakgrundsvariablerna. Läkemedelsgenomgångar verkar vara en viktig arbetsuppgift som 
kliniska farmaceuter utför i sjukvården. Detta då fördjupade läkemedelsgenomgångar 
och läkemedelsavstämningar (enkla läkemedelsgenomgångar) värderas mest av 
farmaceuterna. Läkarna värderar mest fördjupade läkemedelsgenomgångar. 
 

7. Tack 
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fortskridande och för den kontakt som du har haft med LMK i Sörmland. Jag vill även 
tacka min biträdande handledare Sofia Mattsson för betydelsefulla råd under arbetets 
gång. 
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9. Bilagor 
9.1 Bilaga 1: Följebrev 

Examensarbete: Farmaceuter i sjukvården  
- En kvantitativ enkätundersökning utifrån farmaceuters och läkares 
perspektiv i multidisciplinära team i Sörmlands läns landsting 
 
Hej! 
 
Jag som skriver detta examensarbete heter Arman Moradabbasi och studerar till 
apotekare vid Umeå universitet. För att få svar på syftet till undersökningen behöver jag 
frivilliga deltagare som kan tänka sig att vara med i min enkätundersökning. Studien 
utförs i samarbete med Läkemedelskommittén i Sörmland. 
 
Denna enkät riktar sig till farmaceuter och läkare som jobbar i multidisciplinära team i 
sjukvården i Sörmlands läns landsting. 
 
Svaren i enkäten kommer att ligga till grund för ett examensarbete om farmaceuters och 
läkares uppfattningar gällande arbete i multidisciplinära team i sjukvården med fokus 
på farmaceuter.  
 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du har möjlighet att när som helst avbryta ditt 
deltagande utan någon motivering. Det insamlade materialet kommer att bearbetas och 
hanteras av undertecknad. Dina svar behandlas anonymt. Allt material kommer att vara 
avidentifierat så att dina svar inte kan härledas tillbaka till dig som individ i 
databearbetningen och det slutliga arbetet.  
 
Det färdiga examensarbetet kommer att finnas tillgängligt under våren 2017 på Umeå 
universitets hemsida www.umu.se.  
 
Enkätundersökningen beräknas endast ta ungefär 10-15 minuter att besvara.  
 
Om du har några frågor/funderingar om studien/examensarbetet är du välkommen att 
kontakta mig eller mina handledare Andy Wallman och Sofia Mattsson enligt 
nedanstående kontaktuppgifter.  
 
Internetlänk till webbenkäten: https://goo.gl/forms/l7RFdi4fWAL2nfr42 (Google 
Formulär). Svarsperiod för webbenkäten är 2016-12-05 – 2016-12-20. Enkäten kan även 
skrivas ut och fyllas i som en pappersenkät. Svarsperiod för pappersenkäten är 2016-12-
05 – 2016-12-14 (postas senast då). Adress: -     - 
 
Jag hoppas att du vill delta och bidra med dina erfarenheter! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Arman Moradabbasi 
Student, Apotekarprogrammet, Umeå universitet  
E-post: armo0008@student.umu.se 
 
Andy Wallman    
Handledare, Universitetslektor, Umeå universitet  
E-post: andy.wallman@umu.se   
 
Sofia Mattsson 
Handledare, Universitetslektor, Umeå universitet 
E-post: sofia.mattsson@umu.se  

https://goo.gl/forms/l7RFdi4fWAL2nfr42
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9.2 Bilaga 2: Påminnelsebrev 1 

Examensarbete: Farmaceuter i 
sjukvården  
- En kvantitativ enkätundersökning utifrån farmaceuters och läkares 
perspektiv i multidisciplinära team i Sörmlands läns landsting 
 
Hej! 
 
Denna påminnelse gäller dig som inte redan svarat på enkäten om ”Uppfattningar om 
kliniska farmaceuter i multidisciplinära team i sjukvården i Sörmlands läns landsting” 
som distribuerades för en vecka sedan. Studien utförs i samarbete med 
Läkemedelskommittén i Sörmland.  
 
Dina svar kommer att ligga till grund för ett examensarbete om farmaceuters och läkares 
uppfattningar gällande arbete i multidisciplinära team i sjukvården med fokus på 
farmaceuter. Det kan användas till att utvärdera arbetet i multidisciplinära team med 
kliniska farmaceuter i landstinget Sörmland. Det kan även användas till att utveckla det 
nuvarande arbetet. Därför är det viktigt att veta dina erfarenheter.  
 
Enkätundersökningen beräknas endast ta ungefär 10-15 minuter att besvara och svaren 
är anonyma. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta undersökningen. 
 
Internetlänk till webbenkäten: https://goo.gl/forms/l7RFdi4fWAL2nfr42 (Google 
Formulär). Svarsperiod för webbenkäten är 2016-12-05 – 2016-12-20.  
Enkäten kan även skrivas ut och fyllas i som en pappersenkät. Svarsperiod för 
pappersenkäten är 2016-12-05 – 2016-12-14 (postas senast då).  
Adress: -     - 
 
Om du har några frågor/funderingar om studien/examensarbetet är du välkommen att 
kontakta mig eller mina handledare Andy Wallman och Sofia Mattsson enligt 
nedanstående kontaktuppgifter. 
 
Jag hoppas att du vill delta! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Arman Moradabbasi 
Student, Apotekarprogrammet, Umeå universitet  
E-post: armo0008@student.umu.se 
 
Andy Wallman 
Handledare, Universitetslektor, Umeå universitet 
E-post: andy.wallman@umu.se 
 
Sofia Mattsson 
Handledare, Universitetslektor, Umeå universitet 
E-post: sofia.mattsson@umu.se 
 
  

https://goo.gl/forms/l7RFdi4fWAL2nfr42


37 
 

9.3 Bilaga 3: Påminnelsebrev 2 

Examensarbete: Farmaceuter i 
sjukvården  
- En kvantitativ enkätundersökning utifrån farmaceuters och läkares 
perspektiv i multidisciplinära team i Sörmlands läns landsting 
 
Hej! 
 
Denna påminnelse gäller endast dig som inte redan har svarat på enkäten om 
”Uppfattningar om kliniska farmaceuter i multidisciplinära team i sjukvården i 
Sörmlands läns landsting” som skickades ut förra veckan. Studien utförs i samarbete 
med Läkemedelskommittén i Sörmland.  
 
Dina svar kommer att ligga till grund för ett examensarbete om farmaceuters och läkares 
uppfattningar gällande arbete i multidisciplinära team i sjukvården med fokus på 
farmaceuter. Det kan användas till att utvärdera arbetet i multidisciplinära team med 
kliniska farmaceuter i landstinget Sörmland. Det kan även användas till att utveckla det 
nuvarande arbetet. Därför är det viktigt att veta dina erfarenheter. 
 
Enkätundersökningen beräknas endast ta ungefär 10-15 minuter att besvara och svaren 
är anonyma. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta undersökningen. 
 
Internetlänk till webbenkäten: https://goo.gl/forms/l7RFdi4fWAL2nfr42 (Google 
Formulär). Svarsperioden för webbenkäten har blivit förlängd med 2 dagar. Sista 
svarsdagen är nu den 2016-12-22. 
 
Om du har några frågor/funderingar om studien/examensarbetet är du välkommen att 
kontakta mig eller mina handledare Andy Wallman och Sofia Mattsson enligt 
nedanstående kontaktuppgifter. 
 
Jag hoppas att du vill delta! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Arman Moradabbasi 
Student, Apotekarprogrammet, Umeå universitet  
E-post: armo0008@student.umu.se 
 
Andy Wallman 
Handledare, Universitetslektor, Umeå universitet 
E-post: andy.wallman@umu.se 
 
Sofia Mattsson 
Handledare, Universitetslektor, Umeå universitet 
E-post: sofia.mattsson@umu.se 
 
 
  

https://goo.gl/forms/l7RFdi4fWAL2nfr42


38 
 

9.4 Bilaga 4: Enkät 

Enkätinstruktioner 
 
Examensarbete: Farmaceuter i sjukvården  
- En kvantitativ enkätundersökning utifrån farmaceuters och läkares 
perspektiv i multidisciplinära team i Sörmlands läns landsting 
 
Innan du fyller i enkäten bes du att läsa bifogat följebrev. 
 
I enkäten bes du att ta ställning till frågor och påståenden som du eventuellt har tänkt 
över tidigare.  
 
Välj det alternativ som bäst beskriver din uppfattning genom att sätta endast ett kryss i 
en ruta i den 7-gradiga svarsskalan per fråga/påstående (om inget annat anges i 
frågan/påståendet). Det finns inga ”rätta” eller ”felaktiga” svar. 
Dina svar ska besvaras utifrån din/dina arbetsplats/arbetsplatser i Sörmlands läns 
landsting. 
 
Samma enkät används till både farmaceuter och läkare. Detta innebär att yrkestitlar är 
utskrivet rent generellt. När du läser din yrkesrolls titel så vill vi att du ska svara utifrån 
ditt eget perspektiv om hur det upplevs för dig själv utifrån din arbetssituation. 
 
 
Enkät - Uppfattningar om kliniska farmaceuter i multidisciplinära team i 
sjukvården i Sörmlands läns landsting 
 
Samarbete i multidisciplinära team i sjukvården 

1. Till höger finns ett förslag på hur 
litteraturen definierar multidisciplinära 
team i sjukvården.   
 
Om du håller med så markera det. 
Alternativt kan du göra ett tillägg eller 
skriva din egen definition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☐ Individer från olika professioner i 
hälso- och sjukvården som är 
specialiserade på sitt område, som 
samarbetar med varandra för att 
patienter ska få en så optimal vård 
som möjligt 
 

☐ Tillägg: (Fritext) 
 
 
 
 
 

☐ Egen definition: (Fritext) 
 
 
 
 
 
 

2. Hur ser du på samarbetet med kliniska 
farmaceuter i multidisciplinära team i 
sjukvården? 
 

Mycket         ☐☐☐☐☐☐☐         Mycket 
negativt        1                    7          positivt  

3. Hur ser du på kliniska farmaceuters 
samarbete med läkare i multidisciplinära 
team i sjukvården? 
 

Mycket         ☐☐☐☐☐☐☐         Mycket 
negativt        1                    7          positivt  
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4. Hur upplever du kliniska farmaceuters 
stöd i multidisciplinära team i sjukvården 
vid förskrivning av läkemedel? 
 

Mycket         ☐☐☐☐☐☐☐         Mycket 
negativt        1                    7          positivt  

5. På vilket sätt upplever du kliniska 
farmaceuters deltagande i ronder i 
sjukvården? 

Mycket         ☐☐☐☐☐☐☐         Mycket 
negativt        1                    7          positivt  
 

☐ Deltar inte i ronder 
 

6. Hur bedömer du kliniska farmaceuters 
kännedom om hur de ska gå tillväga för att 
rapportera patienters läkemedelsrelaterade 
problem till läkare i multidisciplinära team i 
sjukvården? 
 

Mycket         ☐☐☐☐☐☐☐         Mycket 
dålig              1                    7                 bra 
kännedom                               kännedom  

7. Hur bedömer du läkares kännedom om 
hur de ska gå tillväga för att kontakta 
kliniska farmaceuter i multidisciplinära 
team i sjukvården vid läkemedelsrelaterade 
frågor? 
 

Mycket         ☐☐☐☐☐☐☐         Mycket 
dålig              1                    7                 bra 
kännedom                               kännedom 

8. Tycker du att samarbetet med kliniska 
farmaceuter i multidisciplinära team i 
sjukvården lett till att läkares 
läkemedelskunskaper förändrats? 
 
 

Mycket         ☐☐☐☐☐☐☐         Mycket 
kunskaps-    1                    7     kunskaps- 
sänkande                                      höjande 
 

☐ Kan inte ta ställning 

9. Tycker du att samarbetet i 
multidisciplinära team i sjukvården lett till 
att kliniska farmaceuters 
läkemedelskunskaper förändrats? 
 
 

Mycket         ☐☐☐☐☐☐☐         Mycket 
kunskaps-    1                    7     kunskaps- 
sänkande                                      höjande 
 

☐ Kan inte ta ställning 

Svarsalternativen till höger gäller för 
frågorna 10-13. Svarsgradering 4 i 
svarsskalan motsvarar ingen 
tidsskillnad. 
  

Väldigt         ☐☐☐☐☐☐☐          Väldigt 
tids-              1                    7                tids- 
krävande                                besparande                                 

10. Vad är din allmänna uppfattning om 
tidsåtgången i samarbetet i 
multidisciplinära team i sjukvården? 
 

                      ☐☐☐☐☐☐☐ 
 

11. Vad är din uppfattning om den generella 
tidsåtgången i samarbetet mellan kliniska 
farmaceuter och läkare i multidisciplinära 
team i sjukvården? 
 

                      ☐☐☐☐☐☐☐ 
 

12. Upplever du att samarbetet med kliniska 
farmaceuter i multidisciplinära team i 
sjukvården lett till att tidsåtgången i 
sjukvården för patienters 
läkemedelsbehandlingar förändrats? 
 

                      ☐☐☐☐☐☐☐ 
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13. Upplever du att samarbetet med kliniska 
farmaceuter i multidisciplinära team i 
sjukvården lett till att läkares tidsåtgång för 
patienters läkemedelsbehandlingar 
förändrats? 
 

                      ☐☐☐☐☐☐☐ 
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Kliniska farmaceuter i multidisciplinära team i sjukvården 

14. Min inställning till kliniska farmaceuter i 
multidisciplinära team i sjukvården är 
överlag 
 

Mycket         ☐☐☐☐☐☐☐         Mycket 
negativ          1                   7            positiv 

15. Information till alla i arbetsteamet 
gällande införandet av kliniska farmaceuter 
i multidisciplinära team i sjukvården är 
 

Mycket         ☐☐☐☐☐☐☐         Mycket 
oviktigt         1                    7            viktigt 

16. Kliniska farmaceuters bidrag i arbetet 
för patienters vård i multidisciplinära team i 
sjukvården är 
 

Mycket         ☐☐☐☐☐☐☐         Mycket 
oviktigt         1                    7            viktigt 

17. Kliniska farmaceuters ansvarsroll 
beträffande frågor om läkemedel som 
uppkommer bland alla yrkesgrupper i 
multidisciplinära team i sjukvården är 
 

Mycket         ☐☐☐☐☐☐☐         Mycket 
oviktig           1                   7              viktig 
 

☐ Kan inte ta ställning  

18. Kliniska farmaceuter i multidisciplinära 
team i sjukvården har tillräckligt med tid att 
utföra sina arbetsuppgifter. 
 
 

Instämmer  ☐☐☐☐☐☐☐  Instämmer 
inte alls         1                   7                 helt 
  

☐ Kan inte ta ställning 

19. Kliniska farmaceuter frigör tid från 
annan vårdpersonal i multidisciplinära 
team i sjukvården. 
 
 

Instämmer  ☐☐☐☐☐☐☐   Instämmer 
inte alls         1                   7                 helt 
  

☐ Kan inte ta ställning 

20. Kliniska farmaceuter i multidisciplinära 
team arbetar med områden i sjukvården 
som endast läkare bör ansvara för hos 
patienter. 
 

Instämmer  ☐☐☐☐☐☐☐   Instämmer 
inte alls         1                   7                 helt 

21. Frågan ska endast läkare besvara. 
Vad är din kännedom om kliniska 
farmaceuters utbildningsbakgrund? 
 

Mycket         ☐☐☐☐☐☐☐         Mycket 
dålig              1                    7                 bra 
kännedom                               kännedom 
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22. Vilken arbetsuppgift som kliniska 
farmaceuter utför i sjukvården värderar du 
mest? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☐ Läkemedelsavstämning (enkel 
läkemedelsgenomgång, det vill säga 
upprätta aktuell läkemedelslista) 
 

☐ Fördjupad läkemedelsgenomgång 
(kvarstående läkemedelsrelaterade 
problem eller där det finns en 
misstanke om sådana problem efter 
en enkel läkemedelsgenomgång) 
 

☐ Deltagande i rond 
 

☐ Symtomskattning/biverkningsprofil 
tillsammans med patient 
 

☐ Beräkning av njurfunktion med 
förslag om dosjustering, byte, 
insättning och/eller utsättning av 
läkemedel 
 

☐ Förslag om att följa 
läkemedelskommitténs 
rekommendationslista för läkemedel 
 

☐ Förslag om labbprov 
 

☐ Förslag om remittering/hänvisning 
till annan hälso- och 
sjukvårdspersonal 
 

☐ Patientundervisning/patientsamtal 
 

☐ Screening av alla nyinlagda på 
sjukhus 
 

☐ Screening av riktade grupper i 
primärvården 
 

☐ Annan arbetsuppgift: (Fritext, 
endast en, skriv i utrymmet till 
vänster) 
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Patientrelaterade utfall i multidisciplinära team i sjukvården 

Svarsalternativen till höger gäller för 
frågorna 23-32. 
 
 

Mycket         ☐☐☐☐☐☐☐         Mycket 
negativ/        1                   7          positiv/ 
negativt                                          positivt 

23. Hur har kliniska farmaceuter i 
multidisciplinära team i sjukvården 
påverkat patienters 
läkemedelsbehandlingar? 
 

                      ☐☐☐☐☐☐☐ 
 

24. På vilket sätt har kliniska farmaceuter i 
multidisciplinära team påverkat patienters 
vårdkvalitet i sjukvården? 
 

                      ☐☐☐☐☐☐☐ 
 

25. Uppfattar du att patientsäkerheten 
förändrats med kliniska farmaceuter i 
multidisciplinära team i sjukvården? 
 

                      ☐☐☐☐☐☐☐ 
  

☐ Kan inte ta ställning 

26. I vilken grad uppfattar du att kliniska 
farmaceuter i multidisciplinära team i 
sjukvården påverkat patienters positiva 
hälsoutfall (vad medicinska behandlingarna 
lett till, exempelvis antal 
läkemedelsrelaterade 
återbesök/återinläggningar på sjukhus)? 
 

                      ☐☐☐☐☐☐☐ 
  

☐ Kan inte ta ställning 

27. Vad är din syn till vilken roll kliniska 
farmaceuter i multidisciplinära team i 
sjukvården har gällande patienters 
uppfattningar om sina läkemedel (till 
exempel hur följsamheten till 
läkemedelsbehandlingar påverkats)? 
 

                      ☐☐☐☐☐☐☐ 
  

☐ Kan inte ta ställning 

28. Hur bedömer du kliniska farmaceuters 
samtal med läkare i multidisciplinära team 
gällande patienters läkemedel i sjukvården? 
 

                      ☐☐☐☐☐☐☐ 
 

29. Vad är din inställning till kliniska 
farmaceuters förslag till läkare i 
multidisciplinära team om alternativa 
möjliga läkemedel för patienter i 
sjukvården? 
 

                      ☐☐☐☐☐☐☐ 
 

30. Vad är din inställning till att kliniska 
farmaceuter i multidisciplinära team i 
sjukvården ska tillsammans med läkare 
bestämma lämplig dos för läkemedel till 
patienter? 
 

                      ☐☐☐☐☐☐☐ 
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31. Vad är din syn angående 
läkemedelsavstämningar (enkla 
läkemedelsgenomgångar, det vill säga 
upprättade aktuella läkemedelslistor) vid 
patientbesök i sjukvården genomförda av 
kliniska farmaceuter i multidisciplinära 
team? 
 

                      ☐☐☐☐☐☐☐ 
 

32. Vad är din syn angående fördjupade 
läkemedelsgenomgångar (kvarstående 
läkemedelsrelaterade problem eller där det 
finns en misstanke om sådana problem efter 
en enkel läkemedelsgenomgång) vid 
patientbesök i sjukvården genomförda av 
kliniska farmaceuter i multidisciplinära 
team? 
 

                      ☐☐☐☐☐☐☐ 
 

33. Hur bedömer du vilket stöd läkare har 
av läkemedelsavstämningar (enkla 
läkemedelsgenomgångar, det vill säga 
upprättade aktuella läkemedelslistor) 
genomförda av kliniska farmaceuter i 
multidisciplinära team i sjukvården? 
 

Mycket         ☐☐☐☐☐☐☐         Mycket 
oviktigt         1                    7            viktigt 

34. Hur bedömer du vilket stöd läkare har 
av fördjupade läkemedelsgenomgångar 
(kvarstående läkemedelsrelaterade problem 
eller där det finns en misstanke om sådana 
problem efter en enkel 
läkemedelsgenomgång) genomförda av 
kliniska farmaceuter i multidisciplinära 
team i sjukvården? 
 

Mycket         ☐☐☐☐☐☐☐         Mycket 
oviktigt         1                    7            viktigt 
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Vilken framtida roll och vilka utvecklingsmöjligheter tror du att kliniska 
farmaceuter kommer ha i multidisciplinära team i sjukvården 

35. Hälso- och sjukvårdspersonalen arbetar 
idag i multidisciplinära team med kliniska 
farmaceuter i sjukvården i 

Mycket         ☐☐☐☐☐☐☐         Mycket 
liten               1                   7                 stor 
utsträckning                        utsträckning 
 

36. Hur ser du på arbetsstrukturer för det 
nuvarande systemet för kliniska 
farmaceuter att jobba i multidisciplinära 
team i sjukvården? 
 

Mycket         ☐☐☐☐☐☐☐         Mycket 
dåligt             1                   7                  bra 
anpassade                                anpassade  

37. Vad är din syn på antalet kliniska 
farmaceuter i multidisciplinära team i 
sjukvården i framtiden? 
 

Behövs         ☐☐☐☐☐☐☐          Behövs 
mycket          1                   7           mycket 
färre                                                       fler 

38. Vad är din uppfattning om samarbetet 
med kliniska farmaceuter i 
multidisciplinära team i sjukvården i 
framtiden? 
 

Mycket         ☐☐☐☐☐☐☐         Mycket 
negativ          1                   7            positiv  

39. Hur bedömer du vilken betydelse 
kliniska farmaceuter i multidisciplinära 
team i sjukvården kommer att ha på 
patienters läkemedelsrelaterade problem i 
framtiden? 
 

Mycket         ☐☐☐☐☐☐☐         Mycket 
negativ          1                   7            positiv  
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Bakgrundsfrågor 

40. Hur gammal är du? 
 

Ange födelseår: 19__ 
 

41. Är du man eller kvinna? 
 
 

☐ Man  

☐ Kvinna 

42. Ditt nuvarande yrke? 
 
 
 

☐ Läkare 

☐ Apotekare 

☐ Receptarie 

43. Examensår för ditt nuvarande yrke som 
läkare, apotekare eller receptarie? 
 

Examensår: xxxx (fritext) 

44. I vilken vårdform eller vilka vårdformer 
arbetar du just nu i? 
 
 

☐ Öppenvård 

☐ Slutenvård 

☐ Öppenvård och slutenvård 

45. Vid/i vilken klinik/verksamhet eller 
vilka kliniker/verksamheter arbetar du just 
nu i? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☐ Primärvården 
 

☐ Kirurg- och ortopedklinikerna vid 
Mälarsjukhuset i Eskilstuna 
 

☐ Medicinkliniken vid Kullbergska 
sjukhuset i Katrineholm 
 

☐ Nyköpings lasarett 
 

☐ Regionsjukhuset Karsudden 
 

☐ Annan/andra: (Fritext) 
 

 
 

Tack för din medverkan! 
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9.5 Bilaga 5: Subgruppsanalyser – Kliniker/verksamheter 

9.5.1 Bilaga 5.1: Samarbete i multidisciplinära team 

 
Klinikers/verksamheters påverkan på enkätfrågor gällande samarbete i multidisciplinära team 
(MDT) i sjukvården i landstinget Sörmland. Totalt antal svarande farmaceuter och läkare var 12 
respektive 21. Farmaceuter betecknar apotekare i tabellen (inga receptarier arbetar i MDT). 

Enkätfråga och 7-gradig svarsskala Arbetsplats Yrkes-
grupp 

n Medelvärde 
± SD 

2. Hur ser du på samarbetet med kliniska 
farmaceuter i MDT i sjukvården? 
 
1 Mycket negativt – 7 Mycket positivt 

Kirurgkliniken 
vid MSE 
 
Ortopedkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid KSK 
 
NLN 
 
 
Primärvården 

Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 

6 
2 
 
7 
2 
 
3 
1 
 
5 
2 
 
1 
3 
 
8 
12 

6,5 ± 0,5 
7,0 ± 0,0 
 
6,6 ± 0,5 
7,0 ± 0,0 
 
6,7 ± 0,6 
7,0 ± 0,0 
 
6,8 ± 0,4 
7,0 ± 0,0 
 
5,0 ± 0,0 
7,0 ± 0,0 
 
6,5 ± 0,8 
6,1 ± 1,1 

3. Hur ser du på kliniska farmaceuters 
samarbete med läkare i MDT i sjukvården? 
 
1 Mycket negativt – 7 Mycket positivt 

Kirurgkliniken 
vid MSE 
 
Ortopedkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid KSK 
 
NLN 
 
 
Primärvården 

Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 

6 
2 
 
7 
2 
 
3 
1 
 
5 
2 
 
3 
3 
 
10 
12 

6,3 ± 0,5 
7,0 ± 0,0 
 
6,3 ± 0,5 
7,0 ± 0,0 
 
6,3 ± 0,6 
7,0 ± 0,0 
 
6,4 ± 0,5 
7,0 ± 0,0 
 
6,3 ± 0,6 
7,0 ± 0,0 
 
6,4 ± 0,5 
6,1 ± 1,0 

4. Hur upplever du kliniska farmaceuters 
stöd i MDT i sjukvården vid förskrivning av 
läkemedel? 
 
1 Mycket negativt – 7 Mycket positivt 

Kirurgkliniken 
vid MSE 
 
Ortopedkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid KSK 
 
NLN 
 
 
Primärvården 

Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 

6 
2 
 
7 
2 
 
3 
1 
 
5 
2 
 
2 
3 
 
9 
12 

6,2 ± 0,8 
6,0 ± 0,0 
 
6,1 ± 0,7 
6,0 ± 0,0 
 
6,0 ± 0,0 
7,0 ± 0,0 
 
6,2 ± 0,8 
6,5 ± 0,7 
 
5,0 ± 0,0 
6,0 ± 1,0 
 
6,0 ± 0,7 
5,8 ± 1,3 
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5. På vilket sätt upplever du kliniska 
farmaceuters deltagande i ronder i 
sjukvården? 
 
1 Mycket negativt – 7 Mycket positivt 
 
Deltar inte i ronder 
4 läkare i primärvården  
 
 

Kirurgkliniken 
vid MSE 
 
Ortopedkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid KSK 
 
NLN 
 
 
Primärvården 

Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 

6 
2 
 
7 
2 
 
3 
1 
 
5 
2 
 
3 
3 
 
10 
8 

6,2 ± 0,8 
5,5 ± 0,7 
 
5,9 ± 1,1 
5,5 ± 0,7 
 
6,3 ± 0,6 
7,0 ± 0,0 
 
5,8 ± 1,3 
7,0 ± 0,0 
 
5,3 ± 0,6 
6,3 ± 1,2 
 
5,7 ± 0,9 
5,5 ±1,3 

6. Hur bedömer du kliniska farmaceuters 
kännedom om hur de ska gå tillväga för att 
rapportera patienters läkemedelsrelaterade 
problem till läkare i MDT i sjukvården? 
 
1 Mycket dålig kännedom – 7 Mycket bra 
kännedom 

Kirurgkliniken 
vid MSE 
 
Ortopedkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid KSK 
 
NLN 
 
 
Primärvården 

Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 

6 
2 
 
7 
2 
 
3 
1 
 
5 
2 
 
1 
3 
 
8 
12 

6,3 ± 0,8 
5,5 ± 0,7 
 
6,0 ± 1,2 
5,5 ± 0,7 
 
6,0 ± 1,0 
7,0 ± 0,0 
 
6,4 ± 1,3 
6,0 ± 0,0 
 
6,0 ± 0,0 
5,7 ± 1,5 
 
6,0 ± 1,1 
5,5 ± 0,7 

7. Hur bedömer du läkares kännedom om 
hur de ska gå tillväga för att kontakta 
kliniska farmaceuter i MDT i sjukvården vid 
läkemedelsrelaterade frågor? 
 
1 Mycket dålig kännedom – 7 Mycket bra 
kännedom 

Kirurgkliniken 
vid MSE 
 
Ortopedkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid KSK 
 
NLN 
 
 
Primärvården 

Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 

6 
2 
 
7 
2 
 
3 
1 
 
5 
2 
 
3 
3 
 
10 
12 

4,8 ± 1,3 
5,0 ± 0,0 
 
4,6 ± 1,4 
5,0 ± 0,0 
 
5,0 ± 1,0 
5,0 ± 0,0 
 
4,4 ± 1,5 
5,5 ± 0,7 
 
4,3 ± 0,6 
2,7 ± 1,2 
 
4,7 ± 1,1 
4,9 ± 0,8 

8. Tycker du att samarbetet med kliniska 
farmaceuter i MDT i sjukvården lett till att 
läkares läkemedelskunskaper förändrats? 
 
1 Mycket kunskapssänkande – 7 Mycket 
kunskapshöjande 
 
Kan inte ta ställning 
1 farmaceut vid kirurgkliniken vid MSE 
 
1 farmaceut vid ortopedkliniken vid MSE  
 
1 farmaceut i primärvården  
 
 

Kirurgkliniken 
vid MSE 
 
Ortopedkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid KSK 
 
NLN 
 
 
Primärvården 

Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 

5 
2 
 
6 
2 
 
3 
1 
 
5 
2 
 
3 
3 
 
9 
12 

5,6 ± 0,9 
6,0 ± 0,0 
 
5,5 ± 0,8 
6,0 ± 0,0 
 
5,7 ± 1,2 
7,0 ± 0,0 
 
5,4 ± 0,5 
5,0 ± 0,0 
 
4,7 ± 0,6 
5,0 ± 0,0 
 
5,2 ± 0,8 
5,2 ± 1,1 
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9. Tycker du att samarbetet i MDT i 
sjukvården lett till att kliniska farmaceuters 
läkemedelskunskaper förändrats? 
 
1 Mycket kunskapssänkande – 7 Mycket 
kunskapshöjande 
 
Kan inte ta ställning 
1 läkare vid medicinkliniken vid MSE  
 
2 läkare vid NLN  
 
2 läkare i primärvården 
 
 

Kirurgkliniken 
vid MSE 
 
Ortopedkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid KSK 
 
NLN 
 
 
Primärvården 

Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 

6 
2 
 
7 
2 
 
3 
0 
 
5 
2 
 
3 
1 
 
10 
10 

4,8 ± 0,4 
5,5 ± 0,7 
 
4,9 ± 0,4 
5,5 ± 0,7 
 
4,7 ± 0,6 
- 
 
5,2 ± 1,1 
5,0 ± 0,0 
 
6,0 ± 1,0 
4,0 ± 0,0 
 
5,1 ± 0,9 
4,5 ± 0,7 

10. Vad är din allmänna uppfattning om 
tidsåtgången i samarbetet i MDT i 
sjukvården? 
 
1 Väldigt tidskrävande – 7 Väldigt 
tidsbesparande 

Kirurgkliniken 
vid MSE 
 
Ortopedkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid KSK 
 
NLN 
 
 
Primärvården 

Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 

6 
2 
 
7 
2 
 
3 
1 
 
5 
2 
 
3 
3 
 
10 
12 

4,7 ± 1,0 
4,5 ± 0,7 
 
4,6 ± 1,0 
4,5 ± 0,7 
 
4,0 ± 1,0 
6,0 ± 0,0 
 
4,8 ± 0,8 
6,0 ± 0,0 
 
5,0 ± 1,0 
4,3 ± 0,6 
 
4,5 ± 0,8 
4,5 ± 1,4 

11. Vad är din uppfattning om den generella 
tidsåtgången i samarbetet mellan kliniska 
farmaceuter och läkare i MDT i sjukvården? 
 
1 Väldigt tidskrävande – 7 Väldigt 
tidsbesparande 

Kirurgkliniken 
vid MSE 
 
Ortopedkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid KSK 
 
NLN 
 
 
Primärvården 

Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 

6 
2 
 
7 
2 
 
3 
1 
 
5 
2 
 
3 
3 
 
10 
12 

4,8 ± 1,2 
5,0 ± 0,0 
 
4,6 ± 1,3 
5,0 ± 0,0 
 
4,3 ± 1,2 
6,0 ± 0,0 
 
4,4 ± 1,1 
5,5 ± 0,7 
 
4,7 ± 0,6 
5,3 ± 0,6 
 
4,5 ± 1,0 
4,2 ± 1,1 

12. Upplever du att samarbetet med kliniska 
farmaceuter i MDT i sjukvården lett till att 
tidsåtgången i sjukvården för patienters 
läkemedelsbehandlingar förändrats? 
 
1 Väldigt tidskrävande – 7 Väldigt 
tidsbesparande 

Kirurgkliniken 
vid MSE 
 
Ortopedkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid KSK 
 
NLN 
 
 
Primärvården 

Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 

6 
2 
 
7 
2 
 
3 
1 
 
5 
2 
 
3 
3 
 
10 
12 

5,0 ± 1,1 
4,5 ± 0,7 
 
4,7 ± 1,3 
4,5 ± 0,7 
 
4,7 ± 1,5 
6,0 ± 0,0 
 
4,6 ± 1,1 
6,0 ± 0,0 
 
4,7 ± 0,6 
4,7 ± 0,6 
 
4,6 ± 1,0 
4,4 ± 1,1 
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13. Upplever du att samarbetet med kliniska 
farmaceuter i MDT i sjukvården lett till att 
läkares tidsåtgång för patienters 
läkemedelsbehandlingar förändrats? 
 
1 Väldigt tidskrävande – 7 Väldigt 
tidsbesparande 

Kirurgkliniken 
vid MSE 
 
Ortopedkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid KSK 
 
NLN 
 
 
Primärvården 
 

Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 

5 
2 
 
6 
2 
 
2 
1 
 
5 
2 
 
3 
3 
 
9 
12 

5,2 ± 0,8 
5,0 ± 0,0 
 
4,8 ± 1,2 
5,0 ± 0,0 
 
4,5 ± 2,1 
5,0 ± 0,0 
 
4,4 ± 1,1 
5,5 ± 0,7 
 
4,7 ± 0,6 
4,7 ± 0,6 
 
4,4 ± 1,0 
4,5 ± 0,9 

KSK = Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, MSE = Mälarsjukhuset i Eskilstuna, NLN = Nyköpings lasarett 
i Nyköping, n = antal, SD = standardavvikelse. Respondenterna kan arbeta vid/i flera kliniker/verksamheter 
samtidigt. Dessa svarsresultat har tagits med för respektive arbetsplats. Respondenter som inte angivit 
arbetsplats har inte tagits med i beräkningarna 
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9.5.2 Bilaga 5.2: Kliniska farmaceuter i multidisciplinära team 

 
Klinikers/verksamheters påverkan på enkätfrågor gällande kliniska farmaceuter i 
multidisciplinära team (MDT) i sjukvården i landstinget Sörmland. Totalt antal svarande 
farmaceuter och läkare var 12 respektive 21. Farmaceuter betecknar apotekare i tabellen (inga 
receptarier arbetar i MDT). 

Enkätfråga och 7-gradig svarsskala Arbetsplats Yrkes-
grupp 

n Medelvärde 
± SD 

14. Min inställning till kliniska farmaceuter i 
MDT i sjukvården är överlag 
 
1 Mycket negativ – 7 Mycket positiv 

Kirurgkliniken 
vid MSE 
 
Ortopedkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid KSK 
 
NLN 
 
 
Primärvården 

Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 

6 
2 
 
7 
2 
 
3 
1 
 
5 
2 
 
2 
3 
 
9 
12 

6,7 ± 0,5 
7,0 ± 0,0 
 
6,7 ± 0,5 
7,0 ± 0,0  
 
7,0 ± 0,0 
7,0 ± 0,0 
 
6,8 ± 0,4 
7,0 ± 0,0 
 
6,0 ± 0,0 
6,7 ± 0,6 
 
6,6 ± 0,5 
6,3 ± 1,1 

15. Information till alla i arbetsteamet 
gällande införandet av kliniska farmaceuter i 
MDT i sjukvården är 
 
1 Mycket oviktigt – 7 Mycket viktigt 

Kirurgkliniken 
vid MSE 
 
Ortopedkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid KSK 
 
NLN 
 
 
Primärvården 

Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 

6 
2 
 
7 
2 
 
3 
1 
 
5 
2 
 
3 
3 
 
10 
11 

6,8 ± 0,4 
6,0 ± 0,0 
 
6,9 ± 0,4 
6,0 ± 0,0 
 
7,0 ± 0,0 
7,0 ± 0,0 
 
6,2 ± 1,3 
6,0 ± 0,0 
 
7,0 ± 0,0 
5,3 ± 1,2 
 
6,9 ± 0,3 
6,0 ± 1,1 

16. Kliniska farmaceuters bidrag i arbetet för 
patienters vård i MDT i sjukvården är 
 
1 Mycket oviktigt – 7 Mycket viktigt 

Kirurgkliniken 
vid MSE 
 
Ortopedkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid KSK 
 
NLN 
 
 
Primärvården 

Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 

6 
2 
 
7 
2 
 
3 
1 
 
5 
2 
 
3 
3 
 
10 
12 

6,7 ± 0,8 
6,5 ± 0,7 
 
6,7 ± 0,8 
6,5 ± 0,7  
 
7,0 ± 0,0 
7,0 ± 0,0 
 
6,6 ± 0,9 
6,0 ± 0,0 
 
5,7 ± 0,6 
6,0 ± 0,0 
 
6,4 ± 0,8 
5,7 ± 1,2 
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17. Kliniska farmaceuters ansvarsroll 
beträffande frågor om läkemedel som 
uppkommer bland alla yrkesgrupper i MDT i 
sjukvården är 
 
1 Mycket oviktig – 7 Mycket viktig 
 
Kan inte ta ställning 
1 farmaceut och 1 läkare vid medicinkliniken 
vid KSK 
 
1 läkare vid NLN 
 
2 läkare i primärvården 
 
 

Kirurgkliniken 
vid MSE 
 
Ortopedkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid KSK 
 
NLN 
 
 
Primärvården 

Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 

6 
2 
 
7 
2 
 
3 
1 
 
4 
1 
 
3 
2 
 
10 
10 

6,2 ± 0,8 
6,5 ± 0,7 
 
6,0 ± 0,8 
6,5 ± 0,7  
 
6,0 ± 1,0 
7,0 ± 0,0 
 
6,3 ± 1,0 
6,0 ± 0,0 
 
6,0 ± 1,0 
5,5 ± 0,7 
 
6,1 ± 0,9 
5,3 ± 1,3 

18. Kliniska farmaceuter i MDT i sjukvården 
har tillräckligt med tid att utföra sina 
arbetsuppgifter. 
 
1 Instämmer inte alls – 7 Instämmer helt 
 
Kan inte ta ställning 
1 läkare vid kirurgkliniken vid MSE 
 
1 läkare vid ortopedkliniken vid MSE 
 
1 läkare vid medicinkliniken vid KSK 
 
3 läkare vid NLN 
 
5 läkare i primärvården 
 

Kirurgkliniken 
vid MSE 
 
Ortopedkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid KSK 
 
NLN 
 
 
Primärvården 

Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 

6 
1 
 
7 
1 
 
3 
1 
 
5 
1 
 
3 
0 
 
10 
7 

5,3 ± 1,4 
2,0 ± 0,0 
 
5,4 ± 1,3 
2,0 ± 0,0 
 
5,3 ± 0,6 
6,0 ± 0,0 
 
5,8 ± 1,6 
6,0 ± 0,0 
 
5,3 ± 0,6 
- 
 
5,2 ± 0,9 
5,0 ± 1,2 

19. Kliniska farmaceuter frigör tid från annan 
vårdpersonal i MDT i sjukvården. 
 
1 Instämmer inte alls – 7 Instämmer helt 
 
Kan inte ta ställning 
1 farmaceut vid kirurgkliniken vid MSE 
 
1 farmaceut vid ortopedkliniken vid MSE 
 
1 farmaceut vid medicinkliniken vid KSK 
 
1 farmaceut i primärvården 
 
 

Kirurgkliniken 
vid MSE 
 
Ortopedkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid KSK 
 
NLN 
 
 
Primärvården 

Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 

5 
2 
 
6 
2 
 
3 
1 
 
4 
2 
 
3 
3 
 
9 
12 

6,2 ± 0,8 
5,5 ± 0,7 
 
5,7 ± 1,5 
5,5 ± 0,7 
 
5,3 ± 2,1 
5,0 ± 0,0 
 
5,0 ± 1,6 
5,5 ± 0,7 
 
5,0 ± 1,0 
5,3 ± 0,6 
 
5,2 ± 1,6 
4,7 ± 1,9 

20. Kliniska farmaceuter i MDT arbetar med 
områden i sjukvården som endast läkare bör 
ansvara för hos patienter. 
 
1 Instämmer inte alls – 7 Instämmer helt 

Kirurgkliniken 
vid MSE 
 
Ortopedkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid KSK 
 
NLN 
 
 
Primärvården 

Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 

6 
2 
 
7 
2 
 
3 
1 
 
5 
2 
 
3 
3 
 
10 
12 

2,0 ± 1,5 
1,5 ± 0,7 
 
2,1 ± 1,5 
1,5 ± 0,7 
 
1,7 ± 0,6 
2,0 ± 0,0 
 
1,6 ± 0,9 
4,0 ± 0,0 
 
1,0 ± 0,0 
1,3 ± 0,6 
 
1,8 ± 1,3 
3,4 ± 1,5 
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21. Frågan ska endast läkare besvara. 
Vad är din kännedom om kliniska 
farmaceuters utbildningsbakgrund? 
 
1 Mycket dålig kännedom – 7 Mycket bra 
kännedom 

Kirurgkliniken 
vid MSE 
 
Ortopedkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid KSK 
 
NLN 
 
Primärvården 

Läkare 
 
 
Läkare 
 
 
Läkare 
 
 
Läkare 
 
 
Läkare 
 
Läkare 

2 
 
 
2 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
12 

4,5 ± 0,7 
  
 
4,5 ± 0,7 
  
 
5,0 ± 0,0 
  
 
5,5 ± 2,1 
  
 
3,7 ± 0,6 
   
5,0 ± 1,1 

KSK = Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, MSE = Mälarsjukhuset i Eskilstuna, NLN = Nyköpings lasarett 
i Nyköping, n = antal, SD = standardavvikelse. Respondenterna kan arbeta vid/i flera kliniker/verksamheter 
samtidigt. Dessa svarsresultat har tagits med för respektive arbetsplats. Respondenter som inte angivit 
arbetsplats har inte tagits med i beräkningarna 
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9.5.3 Bilaga 5.3: Patientrelaterade utfall i multidisciplinära team 

 
Klinikers/verksamheters påverkan på enkätfrågor gällande patientrelaterade utfall i 
multidisciplinära team (MDT) i sjukvården i landstinget Sörmland. Totalt antal svarande 
farmaceuter och läkare var 12 respektive 21. Farmaceuter betecknar apotekare i tabellen (inga 
receptarier arbetar i MDT). 

Enkätfråga och 7-gradig svarsskala Arbetsplats Yrkes-
grupp 

n Medelvärde 
± SD 

23. Hur har kliniska farmaceuter i MDT i 
sjukvården påverkat patienters 
läkemedelsbehandlingar? 
 
1 Mycket negativt – 7 Mycket positivt 

Kirurgkliniken 
vid MSE 
 
Ortopedkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid KSK 
 
NLN 
 
 
Primärvården 

Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 

6 
2 
 
7 
2 
 
3 
1 
 
5 
2 
 
3 
3 
 
10 
12 

6,5 ± 0,5 
6,5 ± 0,7 
 
6,6 ± 0,5 
6,5 ± 0,7 
 
6,3 ± 0,6 
7,0 ± 0,0 
 
6,8 ± 0,4 
6,5 ± 0,7 
 
5,3 ± 0,6 
5,0 ± 1,0 
 
6,1 ± 0,7 
5,7 ± 0,7 

24. På vilket sätt har kliniska farmaceuter i 
MDT påverkat patienters vårdkvalitet i 
sjukvården? 
 
1 Mycket negativt – 7 Mycket positivt 

Kirurgkliniken 
vid MSE 
 
Ortopedkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid KSK 
 
NLN 
 
 
Primärvården 

Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 

6 
2 
 
7 
2 
 
3 
1 
 
5 
2 
 
3 
3 
 
10 
12 

6,7 ± 0,5 
6,0 ± 0,0 
 
6,7 ± 0,5 
6,0 ± 0,0 
 
6,0 ± 1,0 
6,0 ± 0,0 
 
6,6 ± 0,9 
6,0 ± 1,4 
 
5,3 ± 0,6 
6,0 ± 1,0 
 
6,1 ± 0,9 
5,5 ± 0,8 

25. Uppfattar du att patientsäkerheten 
förändrats med kliniska farmaceuter i MDT i 
sjukvården? 
 
1 Mycket negativt – 7 Mycket positivt 
 
Kan inte ta ställning 
1 läkare i primärvården 
 
 
 

Kirurgkliniken 
vid MSE 
 
Ortopedkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid KSK 
 
NLN 
 
 
Primärvården 

Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 

6 
2 
 
7 
2 
 
3 
1 
 
5 
2 
 
3 
3 
 
10 
11 

6,5 ± 0,8 
6,0 ± 0,0 
 
6,6 ± 0,8 
6,0 ± 0,0  
 
7,0 ± 0,0 
7,0 ± 0,0 
 
6,6 ± 0,9 
6,5 ± 0,7 
 
6,0 ± 1,0 
6,0 ± 1,0  
 
6,4 ± 0,8 
5,5 ± 1,0 
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26. I vilken grad uppfattar du att kliniska 
farmaceuter i MDT i sjukvården påverkat 
patienters positiva hälsoutfall (vad 
medicinska behandlingarna lett till, 
exempelvis antal läkemedelsrelaterade 
återbesök/återinläggningar på sjukhus)? 
 
1 Mycket negativt – 7 Mycket positivt 
 
Kan inte ta ställning 
4 farmaceuter och 2 läkare vid kirurgkliniken 
vid MSE  
 
4 farmaceuter och 2 läkare vid 
ortopedkliniken vid MSE 
 
1 farmaceut och 1 läkare vid medicinkliniken 
vid MSE  
 
2 farmaceuter vid medicinkliniken vid KSK  
 
1 läkare vid NLN 
 
4 farmaceuter och 3 läkare i primärvården 

Kirurgkliniken 
vid MSE 
 
Ortopedkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid KSK 
 
NLN 
 
 
Primärvården 

Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 

2 
0 
 
3 
0 
 
2 
0 
 
3 
2 
 
3 
2 
 
6 
9 

6,5 ± 0,7 
-  
 
6,0 ± 1,0 
- 
 
6,0 ± 1,4 
- 
 
6,0 ± 1,0 
5,5 ± 0,7 
 
5,0 ± 0,0 
5,0 ± 1,4 
 
5,3 ± 0,8 
4,8 ± 0,8 

27. Vad är din syn till vilken roll kliniska 
farmaceuter i MDT i sjukvården har gällande 
patienters uppfattningar om sina läkemedel 
(till exempel hur följsamheten till 
läkemedelsbehandlingar påverkats)? 
 
1 Mycket negativ – 7 Mycket positiv 
 
Kan inte ta ställning 
2 läkare vid kirurgkliniken vid MSE 
 
2 läkare vid ortopedkliniken vid MSE 
 
1 läkare vid medicinkliniken vid MSE 
 
2 läkare vid NLN 
 

Kirurgkliniken 
vid MSE 
 
Ortopedkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid KSK 
 
NLN 
 
 
Primärvården 

Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 

6 
0 
 
7 
0 
 
3 
0 
 
5 
2 
 
3 
1 
 
10 
12 

6,3 ± 0,8 
- 
 
6,3 ± 0,8 
- 
 
6,7 ± 0,6 
- 
 
6,4 ± 0,9 
5,5 ± 0,7 
 
5,3 ± 0,6 
5,0 ± 0,0 
 
6,2 ± 0,8 
4,9 ± 1,0 

28. Hur bedömer du kliniska farmaceuters 
samtal med läkare i MDT gällande patienters 
läkemedel i sjukvården? 
 
1 Mycket negativt – 7 Mycket positivt 

Kirurgkliniken 
vid MSE 
 
Ortopedkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid KSK 
 
NLN 
 
 
Primärvården 

Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 

6 
2 
 
7 
2 
 
3 
1 
 
5 
2 
 
3 
3 
 
10 
12 

6,3 ± 0,8 
5,5 ± 0,7 
 
6,3 ± 0,8 
5,5 ± 0,7 
 
6,3 ± 0,6 
7,0 ± 0,0 
 
6,2 ± 0,8 
6,0 ± 0,0 
 
6,3 ± 0,6 
6,7 ± 0,6 
 
6,4 ± 0,5 
5,6 ± 0,7 
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29. Vad är din inställning till kliniska 
farmaceuters förslag till läkare i MDT om 
alternativa möjliga läkemedel för patienter i 
sjukvården? 
 
1 Mycket negativ – 7 Mycket positiv 

Kirurgkliniken 
vid MSE 
 
Ortopedkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid KSK 
 
NLN 
 
 
Primärvården 

Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 

6 
2 
 
7 
2 
 
3 
1 
 
5 
2 
 
3 
3 
 
10 
12 

6,2 ± 1,0 
5,5 ± 0,7 
 
6,1 ± 0,9 
5,5 ± 0,7 
 
6,7 ± 0,6 
7,0 ± 0,0 
 
6,2 ± 0,8 
6,0 ± 0,0 
 
5,7 ± 0,6 
6,7 ± 0,6 
 
6,1 ± 0,7 
5,8 ± 1,1 

30. Vad är din inställning till att kliniska 
farmaceuter i MDT i sjukvården ska 
tillsammans med läkare bestämma lämplig 
dos för läkemedel till patienter? 
 
1 Mycket negativ – 7 Mycket positiv 

Kirurgkliniken 
vid MSE 
 
Ortopedkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid KSK 
 
NLN 
 
 
Primärvården 

Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 

6 
2 
 
7 
2 
 
3 
1 
 
5 
2 
 
3 
3 
 
10 
12 

6,2 ± 0,8 
5,5 ± 0,7 
 
6,1 ± 0,7 
5,5 ± 0,7 
 
6,7 ± 0,6 
7,0 ± 0,0 
 
6,2 ± 0,8 
6,0 ± 0,0 
 
5,3 ± 0,6 
6,7 ± 0,6 
 
6,1 ± 0,7 
4,9 ± 1,3 

31. Vad är din syn angående 
läkemedelsavstämningar (enkla 
läkemedelsgenomgångar, det vill säga 
upprättade aktuella läkemedelslistor) vid 
patientbesök i sjukvården genomförda av 
kliniska farmaceuter i MDT? 
 
1 Mycket negativ – 7 Mycket positiv 

Kirurgkliniken 
vid MSE 
 
Ortopedkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid KSK 
 
NLN 
 
 
Primärvården 

Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 

6 
2 
 
7 
2 
 
3 
1 
 
5 
2 
 
3 
3 
 
10 
12 

6,8 ± 0,4 
6,0 ± 1,4 
 
6,9 ± 0,4 
6,0 ± 1,4 
 
6,7 ± 0,6 
7,0 ± 0,0 
 
7,0 ± 0,0 
5,5 ± 0,7 
 
6,7 ± 0,6 
6,0 ± 1,0 
 
6,8 ± 0,4 
5,2 ± 1,1 

32. Vad är din syn angående fördjupade 
läkemedelsgenomgångar (kvarstående LRP 
eller där det finns en misstanke om sådana 
problem efter en enkel 
läkemedelsgenomgång) vid patientbesök i 
sjukvården genomförda av kliniska 
farmaceuter i MDT? 
 
1 Mycket negativ – 7 Mycket positiv 

Kirurgkliniken 
vid MSE 
 
Ortopedkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid KSK 
 
NLN 
 
 
Primärvården 

Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 

6 
2 
 
7 
2 
 
3 
1 
 
5 
2 
 
3 
3 
 
10 
12 

6,8 ± 0,4 
4,5 ± 0,7 
 
6,7 ± 0,5 
4,5 ± 0,7  
 
6,7 ± 0,6 
7,0 ± 0,0 
 
6,8 ± 0,4 
6,0 ± 1,4 
 
6,3 ± 0,6 
5,7 ± 1,2 
 
6,6 ± 0,5 
6,1 ± 1,0 
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33. Hur bedömer du vilket stöd läkare har av 
läkemedelsavstämningar (enkla 
läkemedelsgenomgångar, det vill säga 
upprättade aktuella läkemedelslistor) 
genomförda av kliniska farmaceuter i MDT i 
sjukvården? 
 
1 Mycket oviktigt – 7 Mycket viktigt 

Kirurgkliniken 
vid MSE 
 
Ortopedkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid KSK 
 
NLN 
 
 
Primärvården 

Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 

6 
2 
 
7 
2 
 
3 
1 
 
5 
2 
 
3 
3 
 
10 
12 

6,5 ± 0,8 
6,5 ± 0,7 
 
6,6 ± 0,8 
6,5 ± 0,7  
 
6,3 ± 1,2 
7,0 ± 0,0 
 
6,8 ± 0,4 
6,0 ± 0,0 
 
6,7 ± 0,6 
5,7 ± 1,5 
 
6,7 ± 0,7 
5,3 ±1,0 

34. Hur bedömer du vilket stöd läkare har av 
fördjupade läkemedelsgenomgångar 
(kvarstående LRP eller där det finns en 
misstanke om sådana problem efter en enkel 
läkemedelsgenomgång) genomförda av 
kliniska farmaceuter i MDT i sjukvården? 
 
1 Mycket oviktigt – 7 Mycket viktigt 

Kirurgkliniken 
vid MSE 
 
Ortopedkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid KSK 
 
NLN 
 
 
Primärvården 

Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 

6 
2 
 
7 
2 
 
3 
1 
 
5 
2 
 
3 
3 
 
10 
12 

6,7 ± 0,5 
6,0 ± 0,0 
 
6,4 ± 0,8 
6,0 ± 0,0 
 
6,3 ± 0,6 
7,0 ± 0,0 
 
6,4 ± 0,9 
6,0 ± 0,0 
 
5,7 ± 0,6 
5,7 ± 1,5 
 
6,2 ± 0,8 
5,7 ± 1,1 

KSK = Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, LRP = läkemedelsrelaterade problem, MSE = Mälarsjukhuset i 
Eskilstuna, NLN = Nyköpings lasarett i Nyköping, n = antal, SD = standardavvikelse. Respondenterna kan 
arbeta vid/i flera kliniker/verksamheter samtidigt. Dessa svarsresultat har tagits med för respektive 
arbetsplats. Respondenter som inte angivit arbetsplats har inte tagits med i beräkningarna 
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9.5.4 Bilaga 5.4: Kliniska farmaceuters framtida roll och 
utvecklingsmöjligheter i multidisciplinära team 

 
Klinikers/verksamheters påverkan på enkätfrågor med avseende på kliniska farmaceuters 
framtida roll och utvecklingsmöjligheter i multidisciplinära team (MDT) i sjukvården i 
landstinget Sörmland. Totalt antal svarande farmaceuter och läkare var 12 respektive 21. 
Farmaceuter betecknar apotekare i tabellen (inga receptarier arbetar i MDT). 

Enkätfråga och 7-gradig svarsskala Arbetsplats Yrkes-
grupp 

n  Medelvärde 
± SD 

35. Hälso- och sjukvårdspersonalen arbetar 
idag i MDT med kliniska farmaceuter i 
sjukvården i 
 
1 Mycket liten utsträckning – 7 Mycket stor 
utsträckning 

Kirurgkliniken 
vid MSE 
 
Ortopedkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid KSK 
 
NLN 
 
 
Primärvården 

Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 

6 
2 
 
7 
2 
 
3 
1 
 
5 
2 
 
3 
3 
 
10 
12 

5,7 ± 1,2 
5,5 ± 2,1 
 
5,7 ± 1,1 
5,5 ± 2,1 
 
5,3 ± 1,5 
5,0 ± 0,0 
  
5,4 ± 0,9 
4,5 ± 0,7 
 
4,0 ± 1,0 
4,0 ± 1,0 
  
5,2 ± 1,3 
4,5 ± 0,8 

36. Hur ser du på arbetsstrukturer för det 
nuvarande systemet för kliniska farmaceuter 
att jobba i MDT i sjukvården? 
 
1 Mycket dåligt anpassade – 7 Mycket bra 
anpassade 

Kirurgkliniken 
vid MSE 
 
Ortopedkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid KSK 
 
NLN 
 
 
Primärvården 

Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 

6 
2 
 
7 
2 
 
3 
1 
 
5 
2 
 
3 
3 
 
10 
12 

5,7 ± 0,5 
4,0 ± 0,0 
 
5,6 ± 0,5 
4,0 ± 0,0 
 
5,0 ± 1,0 
6,0 ± 0,0 
  
5,8 ± 0,8 
5,5 ± 0,7 
 
4,3 ± 0,6 
4,0 ± 0,0 
  
5,0 ± 0,8 
4,3 ± 1,2 

37. Vad är din syn på antalet kliniska 
farmaceuter i MDT i sjukvården i framtiden? 
 
1 Behövs mycket färre – 7 Behövs mycket fler 

Kirurgkliniken 
vid MSE 
 
Ortopedkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid KSK 
 
NLN 
 
 
Primärvården 

Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 

6 
2 
 
7 
2 
 
3 
1 
 
5 
2 
 
3 
3 
 
10 
12 

7,0 ± 0,0 
6,5 ± 0,7 
 
7,0 ± 0,0 
6,5 ± 0,7 
 
7,0 ± 0,0 
6,0 ± 0,0 
  
7,0 ± 0,0 
5,5 ± 0,7 
 
4,7 ± 0,6 
5,7 ± 1,2 
  
6,3 ± 1,2 
5,0 ± 1,2 
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38. Vad är din uppfattning om samarbetet 
med kliniska farmaceuter i MDT i sjukvården 
i framtiden? 
 
1 Mycket negativ – 7 Mycket positiv 

Kirurgkliniken 
vid MSE 
 
Ortopedkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid KSK 
 
NLN 
 
 
Primärvården 

Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 

6 
2 
 
7 
2 
 
3 
1 
 
5 
2 
 
3 
3 
 
10 
12 

6,8 ± 0,4 
7,0 ± 0,0 
 
6,9 ± 0,4 
7,0 ± 0,0 
 
7,0 ± 0,0 
7,0 ± 0,0 
  
7,0 ± 0,0 
6,5 ± 0,7 
 
6,0 ± 0,0 
6,3 ± 1,2 
  
6,6 ± 0,5 
5,8 ± 1,2 

39. Hur bedömer du vilken betydelse kliniska 
farmaceuter i MDT i sjukvården kommer att 
ha på patienters läkemedelsrelaterade 
problem i framtiden? 
 
1 Mycket negativ – 7 Mycket positiv 

Kirurgkliniken 
vid MSE 
 
Ortopedkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid MSE 
 
Medicinkliniken 
vid KSK 
 
NLN 
 
 
Primärvården 

Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 
 
Farmaceuter 
Läkare 

6 
2 
 
7 
2 
 
3 
1 
 
5 
2 
 
3 
3 
 
10 
12 

6,8 ± 0,4 
7,0 ± 0,0 
 
6,9 ± 0,4 
7,0 ± 0,0 
 
6,7 ± 0,6 
7,0 ± 0,0 
  
7,0 ± 0,0 
6,0 ± 0,0 
 
5,7 ± 0,6 
6,3 ± 1,2 
  
6,4 ± 0,7 
5,9 ± 1,1 

KSK = Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, MSE = Mälarsjukhuset i Eskilstuna, NLN = Nyköpings lasarett 
i Nyköping, n = antal, SD = standardavvikelse. Respondenterna kan arbeta vid/i flera kliniker/verksamheter 
samtidigt. Dessa svarsresultat har tagits med för respektive arbetsplats. Respondenter som inte angivit 
arbetsplats har inte tagits med i beräkningarna 
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9.6 Bilaga 6: Regressionsanalyser 

9.6.1 Bilaga 6.1: Samarbete i multidisciplinära team 

 
Regressionsanalyser för samband mellan beroende och oberoende variabler för samarbete i 
multidisciplinära team (MDT) i sjukvården i landstinget Sörmland. Totalt antal svarande 
farmaceuter och läkare var 12 respektive 21. Farmaceuter betecknar apotekare i tabellen (inga 
receptarier arbetar i MDT). 

Enkätfråga och 7-gradig 
svarsskala 

Yrkes-
grupp 

n Koefficient p-värde 

2. Hur ser du på samarbetet med 
kliniska farmaceuter i MDT i 
sjukvården? 
 
1 Mycket negativt – 7 Mycket positivt 
 

Farmaceuter 
 
 
Läkare 
 
 

10 
 
 
18 
 

Ålder (år) x -0,03 
Examensår x 0,06 
 
Ålder (år) x 0,001 
Examensår x -0,03 
Kvinna x 0,34 
Öppenvård x -0,61 
Slutenvård x 0,09 
Kliniska farmaceuters 
utbildningsbakgrund x 0,30 

0,871 
0,668 
 
0,990 
0,506 
0,478 
0,523 
0,920 
0,159 
 

3. Hur ser du på kliniska 
farmaceuters samarbete med läkare i 
MDT i sjukvården? 
 
1 Mycket negativt – 7 Mycket positivt 

Farmaceuter 
 
 
Läkare 

12 
 
 
18 

Ålder (år) x 0,02 
Examensår x -0,02 
 
Ålder (år) x 0,01 
Examensår x -0,04 
Kvinna x 0,43  
Öppenvård x -0,70 
Slutenvård x 0,12 
Kliniska farmaceuters 
utbildningsbakgrund x 0,32 

0,892 
0,876 
 
0,844 
0,351 
0,335 
0,423 
0,885 
0,100 
 

4. Hur upplever du kliniska 
farmaceuters stöd i MDT i sjukvården 
vid förskrivning av läkemedel? 
 
1 Mycket negativt – 7 Mycket positivt 

Farmaceuter 
 
 
Läkare 

11 
 
 
18 

Ålder (år) x 0,10 
Examensår x -0,08 
 
Ålder (år) x 0,01 
Examensår x -0,05 
Kvinna x -0,03 
Öppenvård x -1,32 
Slutenvård x -0,92 
Kliniska farmaceuters 
utbildningsbakgrund x 0,32 

0,596 
0,644 
 
0,858 
0,504 
0,969 
0,379 
0,514 
0,316 
 

5. På vilket sätt upplever du kliniska 
farmaceuters deltagande i ronder i 
sjukvården? 
 
1 Mycket negativt – 7 Mycket positivt 

Farmaceuter 
 
 
Läkare 
 
4 läkare 
deltar inte i 
ronder 

12 
 
 
15 
 
 

Ålder (år) x 0,15 
Examensår x -0,08 
 
Ålder (år) x 0,03 
Examensår x -0,04 
Kvinna x -0,59 
Öppenvård x -2,22 
Slutenvård x -1,13 
Kliniska farmaceuters 
utbildningsbakgrund x 0,33 

0,462 
0,657 
 
0,691 
0,583 
0,524 
0,181 
0,431 
0,363 

6. Hur bedömer du kliniska 
farmaceuters kännedom om hur de 
ska gå tillväga för att rapportera 
patienters läkemedelsrelaterade 
problem till läkare i MDT i 
sjukvården? 
 
1 Mycket dålig kännedom – 7 Mycket 
bra kännedom 

Farmaceuter 
 
 
Läkare 

10 
 
 
18 

Ålder (år) x -0,08 
Examensår x 0,02 
 
Ålder (år) x 0,06 
Examensår x -0,04 
Kvinna x -0,36 
Öppenvård x -2,35 
Slutenvård x -1,63 
Kliniska farmaceuters 
utbildningsbakgrund x 0,25 

0,752 
0,947 
 
0,223 
0,314 
0,443 
0,024* 
0,083 
0,215 
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7. Hur bedömer du läkares kännedom 
om hur de ska gå tillväga för att 
kontakta kliniska farmaceuter i MDT i 
sjukvården vid läkemedelsrelaterade 
frågor? 
 
1 Mycket dålig kännedom – 7 Mycket 
bra kännedom 

Farmaceuter 
 
 
Läkare 

12 
 
 
18 

Ålder (år) x 0,15 
Examensår x -0,14 
 
Ålder (år) x 0,07 
Examensår x -0,07 
Kvinna x -0,24 
Öppenvård x -0,08 
Slutenvård x -0,07 
Kliniska farmaceuters 
utbildningsbakgrund x 0,43 

0,565 
0,562 
 
0,317 
0,323 
0,753 
0,958 
0,960 
0,198 
 

8. Tycker du att samarbetet med 
kliniska farmaceuter i MDT i 
sjukvården lett till att läkares 
läkemedelskunskaper förändrats? 
 
1 Mycket kunskapssänkande – 7 
Mycket kunskapshöjande 

Farmaceuter 
 
 
Läkare 
 
1 farmaceut 
kan inte ta 
ställning 

11 
 
 
21 
 
 

Ålder (år) x 0,09 
Examensår x -0,11 
 
Ålder (år) x 0,03 
Examensår x -0,04 
Kvinna x 0,53 
Öppenvård x 0,17 
Slutenvård x 0,61 
Kliniska farmaceuters 
utbildningsbakgrund x 0,38 

0,784 
0,748 
 
0,642 
0,545 
0,420 
0,893 
0,613 
0,174 
 

9. Tycker du att samarbetet i MDT i 
sjukvården lett till att kliniska 
farmaceuters läkemedelskunskaper 
förändrats? 
 
1 Mycket kunskapssänkande – 7 
Mycket kunskapshöjande 

Farmaceuter 
 
 
Läkare 
 
5 läkare kan 
inte ta 
ställning 

12 
 
 
13 
 
 

Ålder (år) x 0,004 
Examensår x 0,04 
 
Ålder (år) x 0,04 
Examensår x -0,05 
Kvinna x 0,65 
Öppenvård x -0,46 
Slutenvård x 0 
Kliniska farmaceuters 
utbildningsbakgrund x 0,30 

0,987 
0,832 
 
0,300 
0,198 
0,189 
0,393 
- 
0,145 

10. Vad är din allmänna uppfattning 
om tidsåtgången i samarbetet i MDT i 
sjukvården? 
 
1 Väldigt tidskrävande – 7 Väldigt tids 
besparande 

Farmaceuter 
 
 
Läkare 

12 
 
 
18 

Ålder (år) x -0,05 
Examensår x -0,08 
 
Ålder (år) x -0,04 
Examensår x 0,02 
Kvinna x 0,21 
Öppenvård x 0,36 
Slutenvård x 1,11 
Kliniska farmaceuters 
utbildningsbakgrund x 0,33 

0,768 
0,581 
 
0,625 
0,812 
0,796 
0,819 
0,458 
0,330 
 

11. Vad är din uppfattning om den 
generella tidsåtgången i samarbetet 
mellan kliniska farmaceuter och 
läkare i MDT i sjukvården? 
 
1 Väldigt tidskrävande – 7 Väldigt tids 
besparande 

Farmaceuter 
 
 
Läkare 

12 
 
 
18 

Ålder (år) x 0,13 
Examensår x -0,24 
 
Ålder (år) x -0,01 
Examensår x 0,03 
Kvinna x 0,37 
Öppenvård x -1,83 
Slutenvård x -0,69 
Kliniska farmaceuters 
utbildningsbakgrund x 0,05 

0,454 
0,168 
 
0,914 
0,588 
0,573 
0,166 
0,569 
0,845 

12. Upplever du att samarbetet med 
kliniska farmaceuter i MDT i 
sjukvården lett till att tidsåtgången i 
sjukvården för patienters 
läkemedelsbehandlingar förändrats? 
 
1 Väldigt tidskrävande – 7 Väldigt tids 
besparande 

Farmaceuter 
 
 
Läkare 

12 
 
 
18 

Ålder (år) x -0,09 
Examensår x -0,04 
 
Ålder (år) x 0,06 
Examensår x -0,05 
Kvinna x -0,08 
Öppenvård x -1,36 
Slutenvård x -0,18 
Kliniska farmaceuters 
utbildningsbakgrund x 0,50 

0,634 
0,797 
 
0,358 
0,353 
0,902 
0,296 
0,883 
0,087 
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13. Upplever du att samarbetet med 
kliniska farmaceuter i MDT i 
sjukvården lett till att läkares 
tidsåtgång för patienters 
läkemedelsbehandlingar förändrats? 
 
1 Väldigt tidskrävande – 7 Väldigt tids 
besparande 

Farmaceuter 
 
 
Läkare 

11 
 
 
18 

Ålder (år) x 0,02 
Examensår x -0,16 
 
Ålder (år) x -0,01 
Examensår x 0,02 
Kvinna x -0,13 
Öppenvård x -0,94 
Slutenvård x -0,16 
Kliniska farmaceuters 
utbildningsbakgrund x 0,09 

0,920 
0,395 
 
0,863 
0,657 
0,782 
0,334 
0,861 
0,644 
 

* = signifikant resultat (p < 0,05). Några av frågorna hade inte besvarats av alla deltagare och vissa 
bakgrundsuppgifter saknades för några av deltagarna. Dessa respondenters svarsresultat togs inte med i 
regressionsanalyserna. Svarspoängen påverkas av tabellens koefficienter, som påverkas av respektive faktor 
och dess beteckning. Ålder och examensår inverkar via antalet år gammal och år sedan examensår. Kvinnligt 
kön jämförs med att vara man genom att multiplicera faktorn med 1 om det är en kvinna (inte för 
farmaceuterna då alla var kvinnor). Faktorerna öppenvård och slutenvård jämförs med att både arbeta i 
öppenvård och slutenvård (inte för farmaceuterna då alla förutom en arbetar i både öppenvård och 
slutenvård). Det sker via att multiplicera respektive faktor med 1 beroende vårdform. Läkarnas kännedom 
om kliniska farmaceuters utbildningsbakgrund påverkas av svarspoängen (enkätfråga 21) 
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9.6.2 Bilaga 6.2: Kliniska farmaceuter i multidisciplinära team 

 
Regressionsanalyser för samband mellan beroende och oberoende variabler för kliniska 
farmaceuter i multidisciplinära team (MDT) i sjukvården i landstinget Sörmland. Totalt antal 
svarande farmaceuter och läkare var 12 respektive 21. Farmaceuter betecknar apotekare i tabellen 
(inga receptarier arbetar i MDT). 

Enkätfråga och 7-gradig 
svarsskala 

Yrkes-
grupp 

n Koefficient p-värde 

14. Min inställning till kliniska 
farmaceuter i MDT i sjukvården är 
överlag 
 
1 Mycket negativ – 7 Mycket positiv 

Farmaceuter 
 
 
Läkare 

11 
 
 
18 

Ålder (år) x -0,11 
Examensår x 0,11 
 
Ålder (år) x 0,02 
Examensår x -0,03 
Kvinna x 0,29 
Öppenvård x -0,74 
Slutenvård x -0,15 
Kliniska farmaceuters 
utbildningsbakgrund x 0,35 

0,335 
0,291 
 
0,743 
0,481 
0,597 
0,489 
0,884 
0,144 

15. Information till alla i arbetsteamet 
gällande införandet av kliniska 
farmaceuter i MDT i sjukvården är 
 
1 Mycket oviktigt – 7 Mycket viktigt 

Farmaceuter 
 
 
Läkare 

12 
 
 
18 
 

Ålder (år) x 0,01 
Examensår x -0,06 
 
Ålder (år) x 0,01 
Examensår x -0,05 
Kvinna x -0,05 
Öppenvård x -0,34 
Slutenvård x -0,27 
Kliniska farmaceuters 
utbildningsbakgrund x 0,42 

0,970 
0,746 
 
0,826 
0,441 
0,936 
0,792 
0,827 
0,156 
 

16. Kliniska farmaceuters bidrag i 
arbetet för patienters vård i MDT i 
sjukvården är 
 
1 Mycket oviktigt – 7 Mycket viktigt 

Farmaceuter 
 
 
Läkare 

12 
 
 
18 
 

Ålder (år) x 0,12 
Examensår x -0,11 
 
Ålder (år) x 0,04 
Examensår x -0,07 
Kvinna x 0,33 
Öppenvård x -0,47 
Slutenvård x 0,32 
Kliniska farmaceuters 
utbildningsbakgrund x 0,39 

0,499 
0,521 
 
0,523 
0,245 
0,591 
0,696 
0,779 
0,148 

17. Kliniska farmaceuters ansvarsroll 
beträffande frågor om läkemedel som 
uppkommer bland alla yrkesgrupper i 
MDT i sjukvården är 
 
1 Mycket oviktig – 7 Mycket viktig 

Farmaceuter 
 
 
Läkare 
 
1 farmaceut 
och 4 läkare 
kan inte ta 
ställning 

11 
 
 
14 
 
 

Ålder (år) x -0,16 
Examensår x 0,13 
 
Ålder (år) x 0,08 
Examensår x -0,11 
Kvinna x 0,30 
Öppenvård x -0,36 
Slutenvård x 1,38 
Kliniska farmaceuters 
utbildningsbakgrund x 0,84 

0,400 
0,463 
 
0,264 
0,118 
0,736 
0,792 
0,298 
0,065 

18. Kliniska farmaceuter i MDT i 
sjukvården har tillräckligt med tid att 
utföra sina arbetsuppgifter. 
 
1 Instämmer inte alls – 7 Instämmer 
helt 
 
 

 

Farmaceuter 
 
 
Läkare 
 
11 läkare kan 
inte ta 
ställning 

12 
 
 
8 
 
 

Ålder (år) x -0,05 
Examensår x 0,07 
 
Ålder (år) x -0,09 
Examensår x 0,11 
Kvinna x -3,18 
Öppenvård x 0,00 
Slutenvård x -0,27 
Kliniska farmaceuters 
utbildningsbakgrund x -0,92 

0,839 
0,774 
 
0,231 
0,103 
0,046* 
- 
- 
0,124 
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19. Kliniska farmaceuter frigör tid 
från annan vårdpersonal i MDT i 
sjukvården. 
 
1 Instämmer inte alls – 7 Instämmer 
helt 

Farmaceuter 
 
 
Läkare 
 
1 farmaceut 
kan inte ta 
ställning 

11 
 
 
18 
 
 

Ålder (år) x 0,34 
Examensår x -0,32 
 
Ålder (år) x 0,03 
Examensår x -0,11 
Kvinna x 0,59 
Öppenvård x -1,50 
Slutenvård x -0,60 
Kliniska farmaceuters 
utbildningsbakgrund x 0,77 

0,282 
0,278 
 
0,690 
0,187 
0,497 
0,380 
0,705 
0,052 
 

20. Kliniska farmaceuter i MDT 
arbetar med områden i sjukvården 
som endast läkare bör ansvara för hos 
patienter. 
 
1 Instämmer inte alls – 7 Instämmer 
helt 

Farmaceuter 
 
 
Läkare 

12 
 
 
18 
 

Ålder (år) x 0,41 
Examensår x -0,46 
 
Ålder (år) x 0,05 
Examensår x -0,02 
Kvinna x -1,11 
Öppenvård x 1,30 
Slutenvård x 0,73 
Kliniska farmaceuters 
utbildningsbakgrund x -0,02 

0,078 
0,041* 
 
0,596 
0,780 
0,239 
0,474 
0,668 
0,963 

21. Frågan ska endast läkare besvara. 
Vad är din kännedom om kliniska 
farmaceuters utbildningsbakgrund? 
 
1 Mycket dålig kännedom – 7 Mycket 
bra kännedom 

Läkare 18 Ålder (år) x -0,07 
Examensår x 0,10 
Kvinna x 0,01 
Öppenvård x 1,19 
Slutenvård x 0,44 
 

0,286 
0,086 
0,991 
0,380 
0,738 
 

* = signifikant resultat (p < 0,05). Några av frågorna hade inte besvarats av alla deltagare och vissa 
bakgrundsuppgifter saknades för några av deltagarna. Dessa respondenters svarsresultat togs inte med i 
regressionsanalyserna. Svarspoängen påverkas av tabellens koefficienter, som påverkas av respektive faktor 
och dess beteckning. Ålder och examensår inverkar via antalet år gammal och år sedan examensår. Kvinnligt 
kön jämförs med att vara man genom att multiplicera faktorn med 1 om det är en kvinna (inte för 
farmaceuterna då alla var kvinnor). Faktorerna öppenvård och slutenvård jämförs med att både arbeta i 
öppenvård och slutenvård (inte för farmaceuterna då alla förutom en arbetar i både öppenvård och 
slutenvård). Det sker via att multiplicera respektive faktor med 1 beroende vårdform. Läkarnas kännedom 
om kliniska farmaceuters utbildningsbakgrund påverkas av svarspoängen (enkätfråga 21) 
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9.6.3 Bilaga 6.3: Patientrelaterade utfall i multidisciplinära team 

 
Regressionsanalyser för samband mellan beroende och oberoende variabler för patientrelaterade 
utfall i multidisciplinära team (MDT) i sjukvården i landstinget Sörmland. Totalt antal svarande 
farmaceuter och läkare var 12 respektive 21. Farmaceuter betecknar apotekare i tabellen (inga 
receptarier arbetar i MDT). 

Enkätfråga och 7-gradig 
svarsskala 

Yrkes-
grupp 

n Koefficient p-värde 

23. Hur har kliniska farmaceuter i 
MDT i sjukvården påverkat patienters 
läkemedelsbehandlingar? 
 
1 Mycket negativt – 7 Mycket positivt 

Farmaceuter 
 
 
Läkare 

12 
 
 
18 

Ålder (år) x -0,12 
Examensår x 0,06 
 
Ålder (år) x 0,02 
Examensår x -0,05 
Kvinna x -0,43 
Öppenvård x -0,87 
Slutenvård x -0,25 
Kliniska farmaceuters 
utbildningsbakgrund x 0,30 

0,484 
0,678 
 
0,644 
0,322 
0,449 
0,440 
0,814 
0,222 

24. På vilket sätt har kliniska 
farmaceuter i MDT påverkat 
patienters vårdkvalitet i sjukvården? 
 
1 Mycket negativt – 7 Mycket positivt 

Farmaceuter 
 
 
Läkare 

12 
 
 
18 

Ålder (år) x -0,06 
Examensår x -0,004 
 
Ålder (år) x 0,01 
Examensår x -0,03 
Kvinna x -0,11 
Öppenvård x -1,49 
Slutenvård x -1,10 
Kliniska farmaceuters 
utbildningsbakgrund x -0,03 

0,767 
0,981 
 
0,802 
0,541 
0,831 
0,169 
0,274 
0,877 

25. Uppfattar du att 
patientsäkerheten förändrats med 
kliniska farmaceuter i MDT i 
sjukvården? 
 
1 Mycket negativt – 7 Mycket positivt 

Farmaceuter 
 
 
Läkare 
 
1 läkare kan 
inte ta 
ställning 

12 
 
 
17 
 
 

Ålder (år) x -0,12 
Examensår x 0,16 
 
Ålder (år) x 0,01 
Examensår x -0,03 
Kvinna x -0,14 
Öppenvård x -1,64 
Slutenvård x -0,93 
Kliniska farmaceuters 
utbildningsbakgrund x 0,12 

0,471 
0,299 
 
0,841 
0,651 
0,823 
0,199 
0,431 
0,653 

26. I vilken grad uppfattar du att 
kliniska farmaceuter i MDT i 
sjukvården påverkat patienters 
positiva hälsoutfall (vad medicinska 
behandlingarna lett till, exempelvis 
antal läkemedelsrelaterade 
återbesök/återinläggningar på 
sjukhus)? 
 
1 Mycket negativt – 7 Mycket positivt 

Farmaceuter 
 
 
Läkare 
 
4 
farmaceuter 
och 7 läkare 
kan inte ta 
ställning 

8 
 
 
12 
 
 

Ålder (år) x 0,32 
Examensår x -0,26 
 
Ålder (år) x 0,07 
Examensår x -0,05 
Kvinna x -0,66 
Öppenvård x 0,00 
Slutenvård x 0,92 
Kliniska farmaceuters 
utbildningsbakgrund x -0,04 

0,546 
0,593 
 
0,193 
0,299 
0,252 
- 
- 
0,855 

27. Vad är din syn till vilken roll 
kliniska farmaceuter i MDT i 
sjukvården har gällande patienters 
uppfattningar om sina läkemedel (till 
exempel hur följsamheten till 
läkemedelsbehandlingar påverkats)? 
 
1 Mycket negativ – 7 Mycket positiv 

Farmaceuter 
 
 
Läkare 
 
5 läkare kan 
inte ta 
ställning 

12 
 
 
13 
 
 

Ålder (år) x -0,14 
Examensår x 0,17 
 
Ålder (år) x 0,03 
Examensår x -0,09 
Kvinna x -0,50 
Öppenvård x 0,00 
Slutenvård x 0,26 
Kliniska farmaceuters 
utbildningsbakgrund x 0,36 

0,431 
0,323 
 
0,602 
0,127 
0,484 
- 
- 
0,176 

 
  



66 
 

28. Hur bedömer du kliniska 
farmaceuters samtal med läkare i 
MDT gällande patienters läkemedel i 
sjukvården? 
 
1 Mycket negativt – 7 Mycket positivt 
 

Farmaceuter 
 
 
Läkare 

12 
 
 
18 

Ålder (år) x -0,05 
Examensår x 0,05 
 
Ålder (år) x 0,02 
Examensår x 0,004 
Kvinna x 0,37 
Öppenvård x -1,19 
Slutenvård x -0,70 
Kliniska farmaceuters 
utbildningsbakgrund x -0,15 

0,734 
0,696 
 
0,677 
0,917 
0,418 
0,200 
0,418 
0,447 

29. Vad är din inställning till kliniska 
farmaceuters förslag till läkare i MDT 
om alternativa möjliga läkemedel för 
patienter i sjukvården? 
 
1 Mycket negativ – 7 Mycket positiv 

Farmaceuter 
 
 
Läkare 

12 
 
 
18 

Ålder (år) x -0,13 
Examensår x 0,21 
 
Ålder (år) x -0,05 
Examensår x 0,02 
Kvinna x -0,05 
Öppenvård x -0,94 
Slutenvård x -0,83 
Kliniska farmaceuters 
utbildningsbakgrund x 0,08 

0,369 
0,126 
 
0,413 
0,672 
0,944 
0,464 
0,498 
0,760 

30. Vad är din inställning till att 
kliniska farmaceuter i MDT i 
sjukvården ska tillsammans med 
läkare bestämma lämplig dos för 
läkemedel till patienter? 
 
1 Mycket negativ – 7 Mycket positiv 
 

Farmaceuter 
 
 
Läkare 

12 
 
 
18 

Ålder (år) x -0,04 
Examensår x 0,08 
 
Ålder (år) x -0,02 
Examensår x -0,01 
Kvinna x 0,41 
Öppenvård x -1,84 
Slutenvård x -0,73 
Kliniska farmaceuters 
utbildningsbakgrund x 0,32 

0,838 
0,630 
 
0,742 
0,859 
0,591 
0,227 
0,604 
0,323 

31. Vad är din syn angående 
läkemedelsavstämningar (enkla 
läkemedelsgenomgångar, det vill säga 
upprättade aktuella läkemedelslistor) 
vid patientbesök i sjukvården 
genomförda av kliniska farmaceuter i 
MDT? 
 
1 Mycket negativ – 7 Mycket positiv 

Farmaceuter 
 
 
Läkare 

12 
 
 
18 

Ålder (år) x 0,07 
Examensår x -0,07 
 
Ålder (år) x 0,07 
Examensår x -0,07 
Kvinna x 0,23 
Öppenvård x -0,98 
Slutenvård x 0,08 
Kliniska farmaceuters 
utbildningsbakgrund x 0,05 

0,404 
0,388 
 
0,316 
0,283 
0,750 
0,490 
0,951 
0,857 

32. Vad är din syn angående 
fördjupade läkemedelsgenomgångar 
(kvarstående LRP eller där det finns 
en misstanke om sådana problem 
efter en enkel läkemedelsgenomgång) 
vid patientbesök i sjukvården 
genomförda av kliniska farmaceuter i 
MDT? 
 
1 Mycket negativ – 7 Mycket positiv 

Farmaceuter 
 
 
Läkare 

12 
 
 
18 

Ålder (år) x 0,06 
Examensår x -0,04 
 
Ålder (år) x -0,01 
Examensår x -0,01 
Kvinna x -0,40 
Öppenvård x -1,25 
Slutenvård x -1,79 
Kliniska farmaceuters 
utbildningsbakgrund x 0,19 

0,591 
0,703 
 
0,912 
0,885 
0,578 
0,383 
0,199 
0,534 

33. Hur bedömer du vilket stöd läkare 
har av läkemedelsavstämningar 
(enkla läkemedelsgenomgångar, det 
vill säga upprättade aktuella 
läkemedelslistor) genomförda av 
kliniska farmaceuter i MDT i 
sjukvården? 
 
1 Mycket oviktigt – 7 Mycket viktigt 

Farmaceuter 
 
 
Läkare 

12 
 
 
18 
 

Ålder (år) x -0,17 
Examensår x 0,09 
 
Ålder (år) x 0,01 
Examensår x -0,03 
Kvinna x -0,38 
Öppenvård x -1,23 
Slutenvård x -0,06 
Kliniska farmaceuters 
utbildningsbakgrund x 0,18 

0,167 
0,431 
 
0,837 
0,661 
0,595 
0,388 
0,961 
0,553 
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34. Hur bedömer du vilket stöd läkare 
har av fördjupade 
läkemedelsgenomgångar 
(kvarstående LRP eller där det finns 
en misstanke om sådana problem 
efter en enkel läkemedelsgenomgång) 
genomförda av kliniska farmaceuter i 
MDT i sjukvården? 
 
1 Mycket oviktigt – 7 Mycket viktigt 

Farmaceuter 
 
 
Läkare 

12 
 
 
18 

Ålder (år) x 0,19 
Examensår x -0,16 
 
Ålder (år) x 0,001 
Examensår x -0,01 
Kvinna x 0,32 
Öppenvård x -1,45 
Slutenvård x -1,19 
Kliniska farmaceuters 
utbildningsbakgrund x 0,42 

0,265 
0,295 
 
0,993 
0,801 
0,626 
0,277 
0,344 
0,149 

* = signifikant resultat (p < 0,05), LRP = läkemedelsrelaterade problem. Några av frågorna hade inte 
besvarats av alla deltagare och vissa bakgrundsuppgifter saknades för några av deltagarna. Dessa 
respondenters svarsresultat togs inte med i regressionsanalyserna. Svarspoängen påverkas av tabellens 
koefficienter, som påverkas av respektive faktor och dess beteckning. Ålder och examensår inverkar via 
antalet år gammal och år sedan examensår. Kvinnligt kön jämförs med att vara man genom att multiplicera 
faktorn med 1 om det är en kvinna (inte för farmaceuterna då alla var kvinnor). Faktorerna öppenvård och 
slutenvård jämförs med att både arbeta i öppenvård och slutenvård (inte för farmaceuterna då alla förutom 
en arbetar i både öppenvård och slutenvård). Det sker via att multiplicera respektive faktor med 1 beroende 
vårdform. Läkarnas kännedom om kliniska farmaceuters utbildningsbakgrund påverkas av svarspoängen 
(enkätfråga 21) 
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9.6.4 Bilaga 6.4: Kliniska farmaceuters framtida roll och 
utvecklingsmöjligheter i multidisciplinära team 

 
Regressionsanalyser för samband mellan beroende och oberoende variabler gällande kliniska 
farmaceuters framtida roll och utvecklingsmöjligheter i multidisciplinära team (MDT) i 
sjukvården i landstinget Sörmland. Totalt antal svarande farmaceuter och läkare var 12 respektive 
21. Farmaceuter betecknar apotekare i tabellen (inga receptarier arbetar i MDT). 

Enkätfråga och 7-gradig 
svarsskala 

Yrkes-
grupp 

n  Koefficient p-värde 

35. Hälso- och sjukvårdspersonalen 
arbetar idag i MDT med kliniska 
farmaceuter i sjukvården i 
 
1 Mycket liten utsträckning – 7 
Mycket stor utsträckning 

Farmaceuter 
 
 
Läkare 

12 
 
 
18 

Ålder (år) x 0,30 
Examensår x -0,25 
 
Ålder (år) x 0,02 
Examensår x -0,02 
Kvinna x -0,23 
Öppenvård x 0,25 
Slutenvård x 0,68 
Kliniska farmaceuters 
utbildningsbakgrund x -0,12 

0,278 
0,327 
 
0,724 
0,743 
0,746 
0,855 
0,607 
0,697 
 

36. Hur ser du på arbetsstrukturer för 
det nuvarande systemet för kliniska 
farmaceuter att jobba i MDT i 
sjukvården? 
 
1 Mycket dåligt anpassade – 7 Mycket 
bra anpassade 

Farmaceuter 
 
 
Läkare 

12 
 
 
18 

Ålder (år) x 0,19 
Examensår x -0,19 
 
Ålder (år) x -0,004 
Examensår x 0,01 
Kvinna x -0,63 
Öppenvård x -0,25 
Slutenvård x 0,43 
Kliniska farmaceuters 
utbildningsbakgrund x 0,01 

0,375 
0,340 
 
0,960 
0,931 
0,439 
0,875 
0,773 
0,983 

37. Vad är din syn på antalet kliniska 
farmaceuter i MDT i sjukvården i 
framtiden? 
 
1 Behövs mycket färre – 7 Behövs 
mycket fler 

Farmaceuter 
 
 
Läkare 

12 
 
 
18 

Ålder (år) x 0,11 
Examensår x -0,09 
 
Ålder (år) x 0,04 
Examensår x -0,08 
Kvinna x -0,29 
Öppenvård x -2,73 
Slutenvård x -1,51 
Kliniska farmaceuters 
utbildningsbakgrund x 0,41 

0,663 
0,693 
 
0,508 
0,234 
0,671 
0,064 
0,254 
0,176 

38. Vad är din uppfattning om 
samarbetet med kliniska farmaceuter 
i MDT i sjukvården i framtiden? 
 
1 Mycket negativ – 7 Mycket positiv 

Farmaceuter 
 
 
Läkare 

12 
 
 
18 

Ålder (år) x -0,12 
Examensår x 0,14 
 
Ålder (år) x 0,02 
Examensår x -0,03 
Kvinna x 0,76 
Öppenvård x -1,09 
Slutenvård x -0,33 
Kliniska farmaceuters 
utbildningsbakgrund x 0,51 

0,236 
0,165 
 
0,796 
0,591 
0,239 
0,383 
0,778 
0,075 
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39. Hur bedömer du vilken betydelse 
kliniska farmaceuter i MDT i 
sjukvården kommer att ha på 
patienters läkemedelsrelaterade 
problem i framtiden? 
 
1 Mycket negativ – 7 Mycket positiv 

Farmaceuter 
 
 
Läkare 

12 
 
 
18 

Ålder (år) x -0,12 
Examensår x 0,11 
 
Ålder (år) x 0,03 
Examensår x -0,04 
Kvinna x 0,58 
Öppenvård x -0,91 
Slutenvård x -0,40 
Kliniska farmaceuters 
utbildningsbakgrund x 0,24 

0,441 
0,450 
 
0,612 
0,454 
0,389 
0,489 
0,744 
0,401 

* = signifikant resultat (p < 0,05). Några av frågorna hade inte besvarats av alla deltagare och vissa 
bakgrundsuppgifter saknades för några av deltagarna. Dessa respondenters svarsresultat togs inte med i 
regressionsanalyserna. Svarspoängen påverkas av tabellens koefficienter, som påverkas av respektive faktor 
och dess beteckning. Ålder och examensår inverkar via antalet år gammal och år sedan examensår. Kvinnligt 
kön jämförs med att vara man genom att multiplicera faktorn med 1 om det är en kvinna (inte för 
farmaceuterna då alla var kvinnor). Faktorerna öppenvård och slutenvård jämförs med att både arbeta i 
öppenvård och slutenvård (inte för farmaceuterna då alla förutom en arbetar i både öppenvård och 
slutenvård). Det sker via att multiplicera respektive faktor med 1 beroende vårdform. Läkarnas kännedom 
om kliniska farmaceuters utbildningsbakgrund påverkas av svarspoängen (enkätfråga 21) 
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