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Sammanfattning 
Introduktion: Infektionssjukdomar står årligen för 15 miljoner dödsfall i världen. Det 
är cirka 19 % av alla dödsfall globalt. De orsakar också en betydande belastning på 
ekonomin och hälso- och sjukvårdssystemen i de drabbade länderna. 
Sjukdomssituationen i världen gör att infektionssjukdomar fortfarande är ett 
potentiellt hot mot folkhälsan i I-länderna. Människors flitiga resande, invandring, 
livsmedelsimport, urbanisering, intensivt jordbruk, miljömässiga/sociala/tekniska 
förändringar och klimatförändringar påverkar smittspridning.  
På grund av ökat smittryck i världen, kommer infektionssjukdomar som inte är 
inhemska att öka i Sverige. Hälso- och sjukvårdspersonal, samt personal i 
veterinärmedicinen, kan behöva utökad fortbildning om infektionssjukdomar inför 
risken att helt nya sjukdomar kan etablera sig i landet. Med bakgrund av detta är det av 
intresse att undersöka vad farmaceuter inom apotekssektorn har för kunskaper inom 
området. Apoteksfarmaceuter kan vara första ledet i en vårdkedja att möta eventuella 
patienter med infektionssjukdomar som är ännu ovanliga i Sverige. 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka kunskaperna om de vanligaste 
infektionssjukdomarna i världen bland apotekare och receptarier på svenska apotek. 
Skillnader i kunskap mellan apotekare och receptarier, yrkeserfarenhetens inverkan på 
kunskap samt korrelationen mellan självbedömda och aktuella kunskaper studerades 
också. 
 
Metod: En undersökning med webbenkät utfördes och målgruppen bestod av 3347 
medlemmar i fackförbundet Sveriges Farmaceuter och 533 medlemmar i ideella 
föreningen Apotekarsocieteten. 423 enkätssvar erhölls. Enkäten bestod av frågor om 
respondenters bakgrund, allmänkunskap om åtta infektionssjukdomar och dess 
behandlingar, självbedömning om sin kunskap och åsikter om bl.a. behov av 
fortbildning. 
 
Resultat och diskussion: 419 av 423 respondenter uppfyllde inklusionskriterierna. 
Apoteksfarmaceuternas kunskaper om några av de vanligaste infektionssjukdomarna i 
världen och dess behandlingar var god och totalt sett förelåg inte statistiskt signifikant 
skillnad mellan apotekare och receptarier. Åren i yrkesverksamhet påverkade resultatet 
mer positivt än om man var apotekare eller receptarie. Farmaceuter med mer än 15 års 
yrkeserfarenhet hade signifikant högre medelpoäng på kunskapstestet än övriga med 
mindre erfarenhet. Farmaceuternas självbedömning av sin kunskap stämde ganska väl 
med resultatet på kunskapstestet. De som uppskattade sin poäng lägre än sin aktuella 
poäng hade högsta medelpoäng medan de som uppskattade sin poäng högre hade 
lägsta medelpoäng. 
Av respondenterna kände 97 % behov av ytterligare kunskap om infektionssjukdomar. 
De flesta av dem tyckte att webbasserad utbildning var bäst och att en myndighet vore 
den lämpligaste utbildningsgivaren, följd av universitet/högskola och apotek. Av de 
respondenter som svarade på en av fritextfrågorna, 71 % tyckte att fortbildnings-
möjligheterna var bättre före omregleringen. 
 
Slutsats: Kunskapen om de valda infektionssjukdomarna hos apotekare och 
receptarier på svenska apotek var god. Ändå kände majoriteten av farmaceuterna i 
undersökningen behov av ytterligare kunskap om infektionssjukdomar och de flesta av 
dem önskar kontinuerlig kompetensutveckling. Ytterligare studier krävs för att bedöma 
farmaceuters kunskap och hitta lämpliga former för vidareutbildning.  
 
Nyckelord: infektionssjukdomar, apotek, farmaceuter, fortbildning, webbenkät. 
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1 Introduktion 

En infektionssjukdom är en sjukdom orsakad av patogena mikroorganismer. 
Smittämnen innefattar virus, bakterier, parasiter eller svampar. Sjukdomar sprids 
direkt eller indirekt, mellan människor eller mellan människor och djur (1). Förr i tiden 
var infektionssjukdomar den vanligaste orsaken till morbiditet och mortalitet (2–4). 
Det är fortfarande fallet i vissa länder och infektionssjukdomarna förblir den vanligaste 
dödsorsaken i många U-länder (3–5).  
 
Epidemier av infektionssjukdomar har beskrivits genom historien (6), som epidemier 
av smittkoppor, tuberkulos, meningokockinfektioner och difteri i antikens Grekland 
och Egypten (6,7). Den romerska aristokratin tog sin tillflykt till  
högbelägna semesterorter varje sommar för att undvika malaria. Sydasiater lärde sig 
tidigt att krydda livsmedel starkt med curry vilket minskade risken för diarrésjukdomar 
(8).  
 

1.1 Översikt 
Infektionssjukdomar står årligen för 15 miljoner dödsfall i världen (9,10) vilket är cirka 
19 % av alla dödsfall globalt (11,12). Trots stora förbättringar av folkhälsan under de 
senaste decennierna är fortfarande vårdsystemen otillräckliga i många 
utvecklingsländer. I de fattiga länderna står infektionssjukdomar för mer än hälften av 
dödsfallen, jämfört med mindre än 5 % i de rikaste (13–15). Sjukdomarna drabbar 
särskilt unga och gamla i de fattigaste delarna i världen. De orsakar också en betydande 
belastning på ekonomin och hälso- och sjukvårdssystemen i de drabbade länderna (15). 
Sjukdomssituationen i världen gör att infektionssjukdomar fortfarande är ett 
potentiellt hot mot folkhälsan i I-länderna, trots ökad levnadsstandard och framsteg 
inom medicin och sjukvård. Balansen i den mikrobiella världen har påverkats negativt 
av befolkningstillväxten, inflyttning i tidigare obebodda områden, urbanisering, 
intensivt jordbruk, miljöförorening och missbruk av antibiotika mm (16). Även snabba 
demografiska, miljömässiga, sociala och tekniska förändringar samt, även andra 
förändringar i människors levnadssätt, påverkar risken för att drabbas av 
infektionssjukdomar (17). Nya sjukdomar dyker upp eller identifieras kontinuerligt. 
Samtidigt återuppstår gamla sjukdomar eller uppträder i nya områden eller i nya 
former (18,19). 
 

1.2 Infektionssjukdomar och resande 
Idag reser människor allt flitigare. The International Air Transport Association (IATA) 
beräknar att antal flygresenär i världen kommer att bli så många som 3,6 miljarder år 
2016. Det är en ökning med 800 miljoner sedan 2011 (20). Alla dessa resenärer är 
potentiella smittspridare. Dessutom bidrar den ökade invandringen, livsmedelshandeln 
(18), förändrade sexualvanor (3) och klimatförändringen till att infektionssjukdomar 
sprids fortare i världen än någonsin (21). Det är inte bara smittspridningen som sker 
snabbare utan även framväxandet av nya infektionssjukdomar sker snabbare än 
någonsin. Nästan 40 nya sjukdomar har identifierats sedan 1970-talet (16). 
 
 
Den fria rörligheten inom EU kan bidra till en ökad smittspridning. Sjukvårdpersonal 
och patienter som rör sig fritt inom EU kan transportera antibiotikaresistenta bakterier 
som meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA). Medföljande husdjur kan öka 
spridningen av zoonoser inom EU (3,4).  
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1.3 Infektionssjukdomar och livsmedel 
Livsmedelssäkerheten har förbättrats enormt i vissa delar av världen, medan utbrott av 
livsmedelsburna sjukdomar och förorening av livsmedel med kemikalier och toxiner är 
vanliga i andra delar (16). Ökning av den internationella handeln har förändrat 
tillgången på livsmedel, särskilt i höginkomstländerna. Detta har i sin tur lett till 
förändringar i kostvanor. Billigare system för transporter med global räckvidd tillåter 
nu företag att tillverka livsmedelsprodukter på platser med billig arbetskraft, med 
ingredienser från olika delar av världen, för att sedan transportera dem till andra delar 
av världen (2). Centralisering och massproduktion är en riskfaktor (22). Idag står de 
stora multinationella företagen för tre fjärdedelar av världens totala handel av varor. 
Internationell handel med råvaror är helt under deras kontroll. Fyra företag 
kontrollerar 90 % av världens export av kaffe, te, majs, vete, ananas och tobak (2,23). 
Det ökande beroendet av producenter utomlands innebär att livsmedel kan bli 
kontaminerad under skörd, lagring, bearbetning och transport, långt innan de når 
utländska marknader. Till exempel har Salmonella-utbrott ett flertal gånger drabbat 
höginkomstländer (2).  
 

1.4 Infektionssjukdomar och klimatförändring 
Den grundläggande idén om smittämnen insågs först på senare delen av 1800 talet (8) 
med det bakteriologiska genombrottet på 1870-talet, symboliserat av Louis Pasteur och 
Robert Koch (24). Detta ledde till bevis för att det var mikroorganismer som var 
orsaken till infektionssjukdomar (6,24,25). Emellertid hade människor innan dess en 
viss insikt, t.ex. om att klimatförhållandena påverkar epidemier av infektioner. 
 
De infektionssjukdomar som påverkas mest av klimatförändringarna är de vektorburna 
(26) och vattenburna (badvatten och dricksvatten) (27).  Vektorburna sjukdomar är de 
som överförs via organismer (vektorer) som vanligen är bitande insekter eller leddjur 
(2). Malaria är ett exempel där fortfarande 3,2 miljarder människor i världen är i 
riskzonen, trots framsteg av förebyggande åtgärder och behandling. Enbart 2015 fanns 
uppskattningsvis 214 miljoner nya fall av malaria och 438 000 dödsfall (28). En global 
ökning av temperaturen med 2-3°C skulle öka antalet människor i riskzonen med cirka 
3-5 %, det vill säga flera hundra miljoner (29). 
 
Ökad förekomst av kraftiga skyfall, orsakade av klimatförändringar, riskerar att 
försämra dricksvattenkvaliteten (30,31). 
 
Spridning av antibiotikaresistens är det allvarigaste hotet mot bekämpning av 
infektionssjukdomar (16,31). Förutom omfattande resistent tuberkulos (XDR-TB) 
förekommer läkemedelsresistens för diarrésjukdomar, sjukhusförvärvade infektioner, 
malaria, hjärnhinneinflammation, luftvägsinfektioner och könssjukdomar (16). 
Varmare klimat kan även leda till spridning av antibiotikaresistenta bakterier (31). 
 

1.5 Smittvägar 
En infektion uppstår då mikroorganismer når en värd, överlever och förökar sig i den 
(2). De flesta sådana infektioner orsakar ingen skada, och vissa är till och med 
fördelaktiga för både värd och mikrober. Endast de infektioner som har en negativ 
inverkan benämns som infektionssjukdomar (8). Negativa infektioner kan resultera i 
skador i vävnader och organ. De kan ge symtom direkt eller etablerar sig i värden 
obemärkt tills en inre eller yttre faktor utlöser symtom som t.ex. herpesvirus. Det finns 
olika vägar genom vilken en patogen kan nå en värd (se figur 1).  
Huruvida en patogen lyckas överleva och amplifiera beror på många faktorer. Vilka 
faktorer som påverkar spridningen och effekten av en infektion beror på 
överföringsvägen (2).  Patogener kan överföras via ryggradlösa djur, så kallad vektor, 
eller vehikel som är ett material eller ett objekt. Vehikel kan vara vatten, livsmedel, 
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kläder, medicinska instrument, och biologiska produkter som blod, serum, plasma, 
vävnader eller organ (32). 
Överföring av vektorburna sjukdomar påverkas av faktorer som: 
 

1. Vektor-nummer (överlevnad och förökning) 

2. Utvecklingstakt och fortplantning av patogenen i vektor 

3. Kontakt mellan människor och vektor 

4. Människors benägenhet för vektorburna sjukdomar 

5. Mellanvärd 

6. Människors beteende (2,33) 

 

Både patogener och vektorer är mycket små och saknar termostatmekanismer. 
Organismernas temperatur och vätskenivå påverkas direkt av det lokala klimatet. De 
överlever och fortplantar sig bara vid optimala förhållanden.  
Temperatur och nederbörd är de viktigaste faktorerna, men även höjning av havsnivån, 
vind och dagsljusets duration är viktiga (8,26,34). Förändringar i dessa förhållanden 
kan därför kraftigt påverka överföringen av sådana sjukdomar. Inkubationstiden för en 
patogen i vektor är starkt beroende av förändringar i temperatur.  Även fuktigare 
klimat gör miljön mer gynnande för patogener och vektorer (8,26,35,36). 
 

 
 

 

         Direkt överföring 
 
 

 

 
 
 

          Indirekt överföring 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Direkt överföring 

 
 
 

Indirekt överföring 

Figur 1. Huvudtyper av överföringscykler för infektionssjukdomar. Omarbetad från figur 6.1 (8) och figur 
10.2 från (37) 

1.6 Infektionssjukdomar i världen 
Mer än 10 miljoner barn dör varje år av infektionssjukdomar (38). 2015 var 5,9 
miljoner av dessa under fem år. Det innebär att 16 000 barn under fem år dör varje 
dag. Trots att siffrorna har förbättrats sedan 1991, då 13 miljoner barn under fem år 
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dog, är detta förfärande (39). Belastningen av infektionssjukdomar är särskilt stor på 
barn; cirka 64 % av dödsfallen hos barn under fem år är relaterade till infektioner 
(10,40). 
Figur 2 visar de tolv vanligaste dödsorsakerna år 2012 i världen enligt 
Världshälsoorganisationens (WHO) statistik. Dödsfall på grund av ischemiska 
hjärtsjukdomar och stroke har ökat 1,4 respektive 1 miljoner sedan 2000, medan 
infektionssjukdomarna, lägre luftvägsinfektioner, HIV/AIDS, diarré sjukdomar och 
tuberkulos har minskat. Dock sammanlagt orsakade infektionssjukdomarna 7 miljoner 
dödsfall år 2012, vilket är den näst vanligaste dödsorsaken efter ischemiska 
hjärtsjukdomar. 
 

 
Figur 2. Jämförelse av de vanligaste dödsorsakerna i världen år 2000 och år 2012. Omarbetat från (41). 

 
För att korrekt återspegla hela påverkan av sjukdomar i populationer kan man mäta 
funktionsjusterade levnadsår, kallat DALY (Disability-Adjusted Life Year) (15,42). 
Måttet utvecklades ursprungligen i en WHO-studie, Global Burden of Diseases 1990, 
för att bedöma konsekvenser av sjukdomar, riskfaktorer och regioner (43). DALY är 
sammansatt mått som fångar både för tidig död, YLL (Yeas of Life Lost), och 
funktionsnedsättning, YLD (Years Lost due to Disability) (15,42,43). 
 
DALY representerar en hälsoklyfta; det mäter tillståndet hos en befolkningens hälsa 
jämfört med ett normativt mål. Målet för individer är att leva standardlivslängden i full 
hälsa. DALY är ett absolut mått på hälsoförlust. Det räknar hur många år av hälsosamt 
liv som förlorats på grund av död, icke-dödlig sjukdom eller försämring av 
hälsotillståndet. Det återspeglar antalet personer som är sjuka eller dör i varje ålder 
samt kön och plats. Befolkningens storlek och sammansättning påverkar DALY i en 
population (42). 
År 2012 uppskattades DALY av WHO i hela världen till 2 743 857 000 varav 
586 617 000 orsakades av infektionssjukdomar. Infektions- och parasitsjukdomar stod 
för 21,4 % av alla DALYs år 2012 i världen (44). I figur 3 visas de infektionssjukdomar 
och parasitsjukdomar som orsakar DALY 2012. Figur 4 visar infektionssjukdomarnas 
inbördes fördelning. 
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Figur 3. Andelen Disability-Adjusted Life Year (Dalys) orsakad av infektionssjukdomar av totalt 2744 
miljoner DALYs i hela världen 2012. Skapad från Excel data från (44). 
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Figur 4. Globala sjukdomsbördan orsakad av infektionssjukdomar i miljoner DALYs 2012. Skapad från 

Excel data från (44). 
 

1.7 Infektionssjukdomar i Sverige 
Tack vare utvecklingen av smittskyddet genom vaccinationer, förbättrad sanitet, 
kontrollerat livsmedel och vatten, samt förbättrade hygienregler (3), är 
infektionssjukdomar ovanliga i Sverige som dödsorsak jämfört med många andra 
sjukdomar (45).  Här utgörs huvuddelen av hjärt-kärlssjukdomar och cancer (46).  
 
Trots att förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier inte är så hög i Sverige jämfört 
med många andra länder, observeras en kontinuerlig ökning. Mellan 2014 och 2015 
ökade antalet anmälda fall av MRSA med över 30 %, vilket i huvudsak beror på det 
ökade antalet asylsökande.  Ökning av ESBLCARBA-producerande tarmbakterier 
(Enterobacteriaceae) är särskilt allvarlig eftersom att de är mycket resistenta och 
svårbehandlade (46). 
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I Sverige är campylobakterinfektion är den vanligaste zoonosen där smittämnen eller 
sjukdomar spridas från ryggraddjur, som till exempel gnagare, till människor (32,48). 
Därefter salmonellainfektion den vanligaste. Cirka 80 procent av 3000-4000 
rapporterade fall per år är smittade utomlands. Andelen inhemska fall och smittade 
utomlands är tvärt om i många europeiska länder. Som Finland och Norge har Sverige 
haft en långsiktig strategi för att förebygga smittspridning av salmonella i alla led av 
livsmedelskedjan (49). Till exempel, Sverige har ett bra och unikt system för att skydda 
mot smittade slaktdjur genom en rådgivning baserad på sjukdomsinformation från 
köttbesiktningen vid slakten och en hälskontroll på besättningsnivå (50). Tack vare 
stora satsningar på den nämnda djurhanteringen, livsmedelhantering och sjukvård, har 
Sverige en god situation när det gäller salmonella (51). I praktiken är nöt-, gris- och 
fjäderfäkött från Sverige fria från salmonella. Det är unikt. Däremot är 40 – 70 % av 
köttet infekterat av salmonella i Europa. Det är motsvarande andel för andra 
infektionssjukdomar (50).  
EUs regelsystem för salmonella är inte lika omfattande som det svenska systemet (49).  
För att upprätthålla folkhälsan är det nödvändigt att förhindra smittspridning via 
importerat livsmedel och importerade djur (50) och den svenska strategin bör 
bibehållas (51). 
 
 
Orent dricksvatten är en av de stora orsakerna till sjukdomar och dödsfall i världen. 
Varje år dör cirka 600 000 barn yngre än fem år på grund av brist på rent vatten och 
hygien (30). Dricksvatten kontrolleras och uppfyller kvalitetskraven i Sverige. Det är 
endast i undantags-fall som hälsoproblem uppstått på grund av förorenat dricksvatten 
(30). Ett exempel är utbrottet av Cryptosporidium i såväl råvatten som dricksvatten i 
Östersund 2010 (52). 
Klimatförändringar förväntas öka antalet häftigare skyfall. Regn som forsar över 
betesmarker kan försämra dricksvattenkvaliteten i framtiden (30,31). 
 
 
Risken för smittspridning till befolkningen på grund av den stora 
flyktingstillströmningen till Sverige bedöms vara låg, men det finns risker att 
flyktinggrupperna drabbas. Riskerna beror på levnadsförhållandena i 
ursprungsländerna och vilka länder de passerat under flykten. Ursprungsländerna 
utgörs för närvarande främst av Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia och Syrien (53). 
Hälso- och sjukvård i Irak och Syrien har varit fungerande. I Afghanistan är 
infektionssjukdomar som tuberkulos, diarrésjukdomar och nedre luftvägsinfektioner 
vanliga och utgör ca 50 procent av dödsorsakerna (54). 
 
 
Antal rapporterade fall av en infektionssjukdom utgör toppen på isberget. Det finns ett 
stort mörkertal. En del av de för smittämnen utsatta människorna blir infekterade, och 
en del av dem blir sjuka. En del av de sjuka söker vård. Det är upp till läkare som 
behandlar dem om prov ska tas eller någon analys ska göras. Till laboratoriet skickas 
prov endast från en del av de vårdsökande. Vidare, om det bedöms att ett prov 
innehåller ett agens som inkluderas i anmälningspliktiga sjukdomar enligt 
smittskyddslagen görs en rapportering av både laboratoriet och läkaren. Se bilaga 1 för 
en pyramid som visar hur antal fall kan minska från nivån av utsatta människor till 
slutrapportering. 
Om ett sjukdomssymtom är mildare finns det risk att fallet inte rapporteras (45) 
eftersom patienter inte söker vård vid lindriga symtom. Detta innebär att bara en del 
kommer kontakt med vården och blir kända. 
Totalt blev 55 776 fall rapporterade i enlighet med smittskyddslagen år 2006. Detta 
antas endast vara en bråkdel av de totala fallen av infektioner. Cirka 66 % var inhemskt 
smittade (45). Tar man salmonella som ett exempel, uppskattas det att endast 10-15 % 
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av alla salmonellafall som förekommit rapporteras i Sverige och endast 1 % i många i-
länder i Nord Amerika och Europa (45,51). 
Vektorburna sjukdomar kommer att vara bland de största problemen vid 
klimatförändringar. Ökning av borrelia, TBE, och andra idag mindre förekommande 
sjukdomar i Sverige, kan förutses. Antalet borreliafall kommer att öka i södra och 
mellersta delarna av landet och i stora delar av Norrland förutom fjälltrakterna. 
Visceral leishmaniasis, som sprids via sandmyggan, är en mycket allvarig sjukdom i 
Europa och kan komma att etablera sig i Sverige (55). 
 
 
Längre rötmånader på grund av klimatförändring ökar problem med 
livsmedelshanteringen. Vid högre temperatur ställs högre krav på livsmedelshygien än 
vad folk i Sverige är vana vid. Information om basal hygien och livsmedelhantering vid 
hög temperatur bör ges till allmänheter (45). 
 
Varmare klimat innebär att badsäsongen kan bli längre. Välgött vatten med 
tempreturer över 20 grader kan bidra till vibriobakteriell tillväxt (31). Detta ökar risken 
för badsårsfeber som kan ge blodförgiftning vilket kan leda till ett livshotande tillstånd, 
särskilt för äldre.  
Livsmedels- och vattenburna sjukdomar så som verotoxinbildande Escherichia coli 
(VTEC), cryptospiridos, campylobacter, algtoxinförgiftning, legionella och 
toxinmatförgiftning ingår i högriskgruppen vid klimatförändring (55). 
Myggor som bär West Nile virus finns redan i Sverige men har inte spridit sjukdomen 
ännu. Det föreligger risk att viruset etablerar sig i Sverige. Även malaria sprids av 
myggor och förekomst av dessa myggor kan också öka. Smittspridningen anses kunna 
stoppas när alla infekterade personer behandlats, vilket förväntas av svensk sjukvård 
(55). Klimatrisk- och konsekvensbedömning för infektionssjukdomar i Sverige 
sammanfattas i tabell 1 nedan. 
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Tabell 1. Sammanfattande klimatrisk-konsekvensbedömning för infektionssjukdomar i Sverige hos 
människa. Bedömningen baseras dels på hur starkt sambandet är mellan sjukdomsriskökning och en 
klimatförändring, och dels på dess konsekvens för hälsoläget i landet. INF=infektion, sjd=sjukdom. 
Omarbetat från tabell 4.36 från (45,55).  

 
Mycket  
Starkt 
samband 

K
li

m
a

tk
o

p
p

li
n

g
 i

 S
v

e
r

ig
e

 
 

BADKLÅDA 
badvatten 

ALGTOXIN 
badvatten 

BADSÅRS-FEBER 
(VIBRIO) 
badvatten; 
dödlig 
blodförgiftning 

BORRELIA [INF] 
fästing; 
följdbesvär fr leder, 
hjärta, nervsystem, 
hjärnhinne-
inflammation 

 

Starkt 
samband  

 
CRYPTOSPORIDUM 
[INF] 
mat/vatten; diarrésjd 
LEGIONELLA [INF] 
vattendroppar/luftkond.; 
svår lunginflam. 
TOXINMAT-
FöRGIFTNING 
Diarré [sjd] 

TBE 
fästing; 
hjärninflammation 
CAMPYLOBACTE
R [INF] 
mat/vatten; 
diarrésjukdom 
VTEC mat/vatten; 
blodig 
diarré, HUS 

VISCERAL 
LEISHMANIASIS

* 

sandmygga; inre 
organ angrips, 
dödlig 

 

Medel- 
Starkt 
samband 

MALARIA 

* 

 mygga; 
allvarlig febersjd 

LEPTOSPIRA 
[INF] 
gnagare; allvarlig 
febersjd 
CALICIVIRUS 
vatten/mat/bad/direkt 
kontakt; diarrésjd 
HARPEST mygga; 
bölder, lunginflammation 

SALMONELLA 
[INF] 
mat/vatten; 
diarrésjd, ledbesvär 

WEST NILE 
FEBER 

* 
mygga; febersjd, 
neurlogiska symtom 

 

Svagt  
samband 

 
AEROMONAS [INF] 
mat/vatten; diarrésjd 
GIARDIA [INF] 
mat/vatten/kontakt 
smitta; diarrésjd 
LISTERIA [INF] 
mat; febersjd, ev 
blodförgiftning, 
hjärnhinneinflammation 

DENGUEFEBER 

*  
mygga; febersjd 

  

Mycket  
Svagt 
Samband  

 
ROTAVIRUS 
mat/vatten; diarrésjd 
STELKRAMP – jord; 
dödlig sårinfektion 

HEPATIT A 
mat/vatten; 
gulsot 
TYFOID/PARATY
FOID 

* 

mat/vatten/kontakt 
smitta 
diarrésjd; 
komplikationer 
SHIGELLA [INF] 

* 

mat/vatten/kontakt 
smitta; diarrésjd 

  

  
1 2 3 4 5 

      Konsekvens för hälsoläget i Sverige 

 Mycket 
begränsade 

Begränsade Allvarliga Mycket 
allvarliga 

Katastrofala  

*Stark klimatkoppling utomlands 

 

 
 
 

Antal fall av infektionssjukdomar som inte är inhemska kommer att öka i Sverige på 
grund av ökat smittryck i världen (45,55). Personal inom hälso- och sjukvårdssektorn 
och veterinärmedicinen behöver utökad fortbildning om infektionssjukdomar inför 

Mycket hög 
Hög 
Medel hög 
Låg 
Mycket låg 

Risker vid klimatförändring 
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risken att helt nya sjukdomar kan etablera sig här (45). Med bakgrunden av risken för 
ökning av infektionssjukdomar i Sverige är det av intresse att veta vad farmaceuter 
inom apotekssektorn har för kunskaper inom området. Apoteksfarmaceuter kan vara 
första ledet i en vårdkedja. Det ligger inte inom farmaceuternas ansvar och kompetens 
att diagnotisera kunder med infektionssjukdomar men basala kunskaper kan göra det 
möjligt att hänvisa kunder till sjukvården och därmed kunna bidra till att stoppa 
smittspridning. Samtidigt som kunder som ännu inte är patienter i primärvården 
fångas upp, kan apoteksfarmaceuter avlasta primärvården genom rådgivning och 
försäljning av egenvårdsprodukter (56). Därför är det viktigt att svenska apotek har en 
hög beredskap att ta emot kunder med ovanliga infektionssjukdomar som antagligen 
kommer att öka i Sverige. 
 
 

2 Valda sjukdomar och behandlingar av dessa 

2.1 Tuberkulos (TBC) 
Allmänt: Tuberkulos är en gammal fiende som plågat människor i över 7000 år (57) 
och är den mest spridda infektionssjukdomen i världen. Sjukdomen tar fortfarande 
miljontals liv per år (58). Vissa populationer drabbas mer än andra. Socioekonomiska 
faktorer spelar en stor roll för sjukdomsförekomsten. Trånga levnadsförhållanden och 
dåliga sanitära förhållanden bidrar till överföring av den orsakande bakterien och 
Latinamerika, Afrika och Asien har hög förekomst av infektionen (57). I Sverige 
minskade antal insjuknande under flera decennier och har antalet varit stabil sedan 
mitten av 90-talet (59). Det förekommer fortfarande inhemsk smittspridning och till 
detta tillkommer en ökning av antalet importerade fall. Incidensen i Sverige är 
fortfarande mycket låg, cirka 6 fall per 100 000 invånare. Flest av de insjuknande är 
mellan 25 och 44 år. Fördröjd diagnos ökar risken av smittspridning till familj, vänner 
och arbetskamrater (59). Många av sjukdomsbärarana har resistenta och 
multiresistenta stammar av bakterien (58). 
 
Tuberkulos är anmälningspliktig och smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen 
samt klassas som allmänfarlig (60). 
 
Symtom: TBC orsakas av Mycobakterium tuberculosis som främst angriper lungorna 
hos människor men även andra organ. Endast cirka 10 procent av de som blir smittade 
utvecklar TBC och sjukdomen bryter vanligen ut inom 2 år men ibland kan det ta flera 
decennier (58). Smittspridning av TBC sker genom luftburen droppsmitta. Vanliga 
symtom är: 
 

 Hosta (mer än 3 veckor) med sputa  

 Hosta med blod 

 Subfebrilitet  

 Avmagring  

 Nattsvettning  

 Feber och svullna lymfkörtlar (ofta hos barn) (59,61) 
 
Behandling (allmänna behandlingsprinciper): För att öka effekten och minska 
risken för resistensutveckling bör flera preparat med olika verkningsmekanismer 
kombineras. Behandlingen inleds med följande fyra läkemedel: Isoniazid (H), 
Rifampicin (R), Pyrazinamid (Z) och Etambutol (E) i två månader och fortsätts med H 
och R i ytterligare fyra månader.  Hs och Rs kliniska effekt är överlägsen men de ersätts 
med E vid resistens mot ett av preparaten under 10 månader i uppföljningsfasen. 
Behandling med minst fem läkemedel ges vid resistens mot både H och R 
(multiresistent TBC) och kräver längre behandlingstid, minst 20 månader totalt. 
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Samråd med specialist krävs i detta fall. Kinolon ges som tillägg vid resistens mot R. 
För lung-TBC och extrapulmonell TBC är behandlingsprincipen densamma (59). 
 
I ett land med mycket låg incidens av TBC, som Sverige, är största faran att TBC-
diagnos blir förbisedd eller bortglömd. För att förebygga och bekämpa TBC är därför 
mycket viktigt att personer som bär sjukdomen får behandling under tillräckligt lång 
tid så att de bli smittfria (58). 
 

2.2 Syfilis 
Allmänt: Syfilis orsakas av Treponema pallidum som tillhör bakteriestammen 
spiroketer (59). Sjukdomen smittas via sexuell kontakt. Överföring av syfilis är relativt 
ineffektiv. Studier har visat att överföringseffektiviteten av denna sjukdom mellan en 
infekterad partner och en icke-infekterad partner är endast 20 % (62). Smittspridning 
kan också ske mellan kvinna och foster via moderkakan (60). För en kvinna som har 
obehandlad primär eller sekundär syfilis, är den vertikala överföringsrisken uppskattad 
till 75 – 95 % (62). För över 900 000 gravida kvinnor med syfilis skedde 2012 cirka 
350 000 förlossningar med någon av följande komplikationer (63): 

 Låg födelsevikt 

 För tidig födsel 

 Fosterdöd 

Samtliga blodgivare testas eftersom blodmedierad smitta kan ske (60). 
 
Mer än en miljon sexuellt överförda infektioner (STI) sker varje dag i världen. Det 
uppskattas att det sker 357 miljoner nya infektioner med en av fyra STIs: klamydia 131 
miljoner, gonorré 78 miljoner, syfilis 5,6 miljoner och trichomonas 143 miljoner (63).   
 
I Sverige är antalet rapporterade fall lågt och det flesta har varit importerade fall (60). 
Dock det har varit en signifikant ökning med i genomsnitt 15 % årligen sedan 2009 
bland män som smittades genom sex mellan män. År 2015 har 330 fall anmälts varav 
209 (63,3 %) hos män som haft sex med män.  De senaste fem åren har utlandssmitta 
utgjort ungefär hälften av de anmälda fallen (64).  
 
Syfilis är anmälningspliktig och smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen samt 
klassas som allmänfarlig (60). 
 
Symtom: Symtomen är atypiska och ”en av de stora sjukdomsimitatörerna” (61), 
såsom HIV-infektion, de liknar många olika sjukdomar (60,61). Infektionen kan fortgå 
utan symtom (59). Sådana latenta infektioner, som saknar kliniska manifestationer, 
detekteras genom serologiska tester (65). Sjukdomen indelas enligt följande: 
 

Primärstadiet 

 Ett oömt hårt sår vanligtvis på genitalier eller mun 

 Ofta med samtidigt adeniter (svullnad i lymfkörtelområden 

vanligen ljumsken) 

 Såret läker av sig själv under 4 – 8 veckor 

Sekundärstadiet 

 Feber 

 Utslag på kroppen främst på bål, handflator och fotsulor 

 Svullna lymfkörtlar 

 Lesioner i slemhinna  

 Allmänpåverkan 

 Flera organ kan vara påverkade som hjärna, ögon, öron, 

lever. Mycket skiftande symtom 
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Tertiärstadiet 

 Benign syfilis – hud och skelett påverkas 

 Kardiovaskulär syfilis – komplikationer i hjärtat och 

blodkärl 

 Neurosyfilis – skador på centrala nervsystemet (CNS), 

demens (59–61) 

 
Inkubationstiden till primärstadiet är 2 till 12 veckor, 7 till 10 veckor till 
sekundärstadiet och några år till sistastadiet (60).  
Tidiga neurologiska kliniska manifestationer som dysfunktion av kranialnerver, 
hjärnhinneinflammation, stroke, akut förändring av mental status, och avvikelser i 
ögon och öron är vanligtvis närvarande inom de första månaderna eller åren efter 
infektion. 
Sena neurologiska manifestationer som tabes dorsalis (syfilis myelopati) och general 
paresis (paralytisk demens) inträffar 10-30 år efter infektion (65). 
 
Behandling: Behandling och efterkontroller bör göras av eller i nära samarbete med 
specialist, venereolog eller infektionsläkare. Förstahandsmedel vid syfilis är penicillin 
som är licenspreparat. Långverkande benzathinpenicillin eller prokainpenicillin ges 
intramuskulärt. Doxycyklin ges vid penicillinallergi (59,61).  
 

2.3 Malaria 
Allmänt: Malaria har plågat mänskligheten sedan antiken. Dokumentation om vad 
som säkert är malaria går tillbaka till 2700 f.Kr. i Kina. Malaria dyker upp i skrifter av 
Homer, Platon, Aristoteles, Chaucer, Pepys och Shakespeare (66). Alexander den stores 
erövringar sägs ha begränsats av denna sjukdom (57).  
Malaria orsakas av encelliga parasiter av släktet Plasmodium. Malaria överförs via 
Anophelesmyggan. Myggorna finns även i Sverige. Många historiskt kända personer 
dog av malaria, som Vasco da Gama, Amerigo Vespuci och David Livingstone. Även 
ovan nämnde Alexander den stores dödsorsak har spekulerats vara malaria (60).  
 
Malaria ansågs endemisk i 91 länder i världen 2015. Subsahariska Afrika har särskilt 
hög sjukdomsbörda och 90 % av malariafallen och 92 % av dödsfallen skedde i detta 
område 2015.  Barn är särskilt utsatta och står för mer än två tredje delar av de globala 
dödsfallen av malaria. Malaria under graviditet kan leda till mödradöd, anemi och låg 
födelsevikt. Det är en viktig orsak till spädbarns dödlighet (67). 
 
Malaria är en livshotande sjukdom men kan förebyggas och botas. Ökande 
internationella insatser har minskat malariabördan i många områden. Mellan 2010 och 
2015 minskade globalt nya fall av malaria bland riskgrupper med 21 %. Under samma 
period minskade malariadödligheten bland befolkningar i riskzonen med 29 % i alla 
åldersgrupper, och med 35 % bland barn under fem år (68). Pilotprogram med vaccinet 
RTS,S kommer under 2018 att inledas i tre länder i subsahariska Afrika. Det kommer 
att utvärderas som ett potentiellt komplement till den befintliga WHOs 
rekommendationen för malariaprofylax, diagnostik och behandling (67,68). 
 
Ökad finansiering av malariabekämpning är nödvändig. År 2015 uppgick 
finansieringen av malariabekämpning till 2,9 miljarder US dollar. Det uppskattas att 
bidrag, både från drabbade länder och internationella källor, bör öka till 6,4 miljarder 
US dollar årligen fram till 2020 för att nå de globala målen för malariaförebyggande 
åtgärder (67). 
 
Profylax: Malaria kan förebyggas genom vektorreglering (hindra myggor 
från att bita människor) och med läkemedel. Förebyggande med läkemedel är dock inte 
100 % tillförlitligt. Malariasmitta kan ske via blodtransfusion. Har man besökt ett land 
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där malaria är endemisk tillåts inte ge blod på 6 månader. Personer som har drabbats 
av malaria får inte bli blodgivare (60).  
 
I Sydostasien, Mellanamerika och Mellanösten är smittrisken betydligt lägre än i vissa 
länder i Afrika (69). Smittrisken varierar även kraftigt beroende på hur och var man 
tillbringar sin tid under resan. Läkemedelsprofylax bör därför individuelliseras. 
Vanligen rekommenderas läkemedelprofylax vid besök i områden där risken är större 
än 1 fall/10 000 resenärer (59,69).  
 
För medikamentell profylax användas klorokin, malarone, meflokin och doxycyklin. 
Rekommendationer för val av preparat sker med tanke på graviditet, ålder och resmål. 
Detta beskrivs i Läkemedelsboken och Folkhälsomyndighetens 
informationsskrift ”Rekommendationer för malariaprofylax 2015 (69)”. 
 
Malaria är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen (60).  
 
Symtom: Vanliga symtom är skiftande perioder av hög feber och svår frossa (63). 
Symptomen skiftar inom 48 till 72 timmar, beroende på arten av parasit (57). Andra 
symtom som huvudvärk, trötthet, magbesvär, kräkningar, muskel- och ledvärk, 
aptitlöshet och illamående förekommer (57,70). Infekterade erytrocyter spricker 
periodiskt vilket kan resultera i hjärt- eller njursvikt på grund av ökad bilirubin. 
Allvarliga tillstånd, cerebral malaria, ger progressiv huvudvärk, mycket hög feber, 
psykos, konvulsioner, koma och snabb död. I sällsynta fall kan patienter få ett mycket 
allvarligt tillstånd kallat blackwater-feber med njurskador som följd. Dödligheten för 
cerebral malaria och blackwater-feber är 20 % till 50 %. Andra allvarliga 
komplikationer av malaria inkluderar svår anemi, metabolisk acidos, hypoglykemi och 
akut lungödem. Små barn är mest utsatta för att utveckla en allvarlig sjukdom på grund 
av deras brist på antikroppar (57). 
 
Behandling: Läkemedelsbehandling av icke-allvarlig malaria visas i tabell 2 nedan. 
 
Tabell 2. Antiparasitär behandling vid icke-allvarig malaria. Omarbetat från (61). 

Art av parasit Substans 

Plasmodium ovale 
Plasmodium vivax 

Klorokinfosfat, alt. artemeter/lumefantrin 

 Följt av behandling mot recidiv: 
Primakinfosfat 
 

Misstänkt klorokinresistent 
vivax 
 
 
 
 

Indonesien, Oceanien, delar av 
Sydamerika och Sydostasien: 
Primakinfosfat (licenspreparat) 
 
Alt. Klorokinfosfat eller meflokin (Indonesien, 
Oceanien) 

Plasmodium malariae Klorokinfosfat 
 

Plasmodium falciparum 
 
 
 
 
 
 
 

Vid illamående och/eller kräkningar: 
Initial beahandling med artesunat i.v. 
 
Afrika (söder om Sahara): 
Artemeter/lumefantrin, alt. meflokin 

Indiska halvön, Sydostasien: 
Artemeter/lumefantrin, alt. meflokin 
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Sydostasien, Oceanien : 
Artemeter/lumefantrin, alt. meflokin 

Delar av Thailand, Burma och Kambodja 
(misstänkt meflokinresistens): 
Artemeter/lumefantrin 

Mellanamerika norr om Panamakanalen: 
Klorokinfosfat 

Sydamerika: 
Artemeter/lumefantrin, alt. meflokin 
 

 

2.4 Hepatit B 
 
Allmänt: Hepatit är en inflammation i levern som kan orsakas av virala eller andra 
infektioner, toxiner, och flera andra tillstånd (71). Hepatit B virus (HBV) orsakar 
hepatit B via sexuell kontakt eller via blod (60). Viruset kan orsaka både akuta och 
kroniska typer av sjukdomen (72). HBV är ett delvis dubbelsträngat DNA virus som 
tillhör familjen Hepadnavirus. Människan är den enda naturliga värden för HBV (71). 
Viruset kan överleva utanför kroppen i cirka 7 dagar. Under denna tid kan viruset 
fortfarande smitta om det kommer in i kroppen på en person som saknar 
vaccineringsskydd (72). 
 
De kroniska formerna av hepatit B dominerar helt över de akuta (61). Uppskattningsvis 
är 240 miljoner människor kroniskt infekterade med hepatit B. 
Mer än 686 000 människor dör varje år på grund av komplikationer av hepatit B, 
inklusive cirros och levercancer (72). 
 
Prevalensen varierar stort globalt (71). I vissa områden har upp till 15 – 20 % av 
befolkningen en kronisk infektion (61). Dessa områden är Kina, Sydostasien, 
Subsahariska Afrika, norra Kanada (infödingsbefolkning) och Grönland vilka omfattar 
45 % av den globala populationen. I I-länder i Nordamerika, Västeuropa, Australien 
och några områden i Sydamerika är antalet HBV-infektioner mycket lägre. Mindre än 2 
% av befolkningen är kroniska sjukdomsbärare i dessa områden (71).  
Smittbärarfrekvensen uppskattas till lägre än 1 % i Skandinavien (61). Antal fall ökar 
dock i Sverige (60).  

I västvärlden smittar sjukdomen främst via orena injektionsnålar och sexuella kontakter, 
medan smitta mellan mor till barn vid förlossning är vanligare i andra delar i världen. 
Personer som har akut hepatit B eller en kronisk infektion, är mycket smittsamma (61). 
Inkubationstiden för hepatit B är 2 – 6 månader (59). 

Kronisk HBV-infektion ökar risken för hepatocellulär cancer (HCC). Denna 
komplikation har hög prevalens i områden där kronisk HBV-infektion är högt 
endemisk (61). 
 
Hepatit B är anmälningspliktig och smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen samt 
klassas som allmänfarlig (60) 
 
Symtom: De flesta av de smittade får inga symtom i tidigt skede (60,72). Många 
missar därför att de har blivit smittade (72). Vid akut hepatit B, det vill säga att man 
insjuknar inom 2-6 månader efter smittillfället, får vissa personer tecken på infektion 
som (72,73): 
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 Extrem trötthet 

 Illamående 

 Huvudvärk 

 Feber 

 Led- och muskelvärk 

 Buksmärtor 

En del får gulsot, mörk urin och avfärgad avföring (73). Infektionen går över spontat 
hos mer än 95 % av de akuta fallen (61). Oftast förlöper kronisk hepatit B långsamt och 
utan symtom (70,73). Sjukdomen kan senare utvecklas till levercirros eller levercancer 
(72).  
 
Cirka 50 % av smittade vuxna utvecklar akut hepatit och mindre än 5 % blir kroniska 
virusbärare(72,73). Av de kroniskt infekterade vuxna utvecklar 20 – 30 % cirros 
och/eller levercancer. Små barn som blir smittade löper större risk för kronisk 
infektion beroende på ålder och signifikant leversjukdom (72). 
 
Behandling: Akut hepatit B behöver vanligen inte behandling (73).  
Kronisk hepatit B kan indelas i två former beroende på närvaro eller frånvaro av 
HBeAg, HBeAg-positiv kronisk hepatit B och HBeAg-negativ kronisk hepatit B (61). 
HBeAg är en markör som finns innanför HBVs ytprotein, HBsAG (60). I Europa uppgår 
den HBeAg-negativa formen i cirka 70 % av fallen (61). Behandlingen begränsas till 
patienter som har risk för att på sikt utveckla levercirros och/eller levercancer (59). 
Det finns sex godkända läkemedel med olika verkningsmekanismer för behandling av 
kronisk hepatit B (74): 
 

Konventionellt interferon: Alfa-interferon (IFN) 

Pegylerat-interferon (peg-IFN): Peginterferon (Peg-IFN) alfa-2a  

Nukleosid/nukleotidanaloger (NUCs)  

Nukleosidanaloger: Lamivudin (LAM) 

 Entecavir (ETV) 

 Telbivudin (TBV) 

Nukleotidanaloger: Adefovir (ADV) 

Emtricitabin och tenofovir är också potent aktiva mot HBV. För närvarande är de dock 
endast godkända för behandling av HIV-infektion (74). Interferon har antiviral, 
antifibrotisk och immunmodulerande effekt. Konventionellt IFN har ersatts av peg-
IFN. Peg-IFN uppvisar större chans till förbättring i serokonversion i e-systemet och 
eliminering av HBsAg än NuCs hos vissa patienttyper (74). Ett vaccin mot hepatit B har 
varit tillgängligt sedan 1982. Vaccinet har 95 % effektivitet att förhindra infektion, 
utveckling av kronisk sjukdom och levercancer som orsakas av hepatitis B (72). 
 

2.5 Denguefeber 
Allmänt: Denguefeber orsakas av ett virus som tillhör gruppen flavivirus, ett 
enkelsträngt RNA-virus och spridas via mygghonor i Aedes-släktet (60,75). Dessa 
myggor överför även chikungunyafeber, gula febern och zikafeber (75). Dengue finns i 
tropiska och subtropiska klimat över hela världen, främst i städer och tätorter (75) i 
Afrika, Asien och Mellan- och Sydamerika (61). En infekterad mygga är en mycket 
effektiv vektor eftersom den förblir infekterad under hela livet och kan bita människor 
upprepade gånger. Den mest effektiva förebyggande åtgärden är att minska antalet 
platser där larver kan utvecklas, som t.ex. vattenfyllda behållare inom- och utomhus. 

http://www.internetmedicin.se/stat.aspx?jid=45&s1=Peginterferon&t=s&pageid=2286
http://www.internetmedicin.se/stat.aspx?jid=45&s1=Lamivudin&t=s&pageid=2286
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Utomhus besprutning för att döda vuxna myggor är mindre effektivt än att förhindra 
larvtillväxt (76). 
 
Det uppskattas att cirka 100 miljoner fall av denguefeber förekommer årligen globalt.  
 
Svår dengue (DHF, DSS, se förklaringar i ”symtom”) är en starkt bidragande orsak till 
allvarlig sjukdom och död bland barn i vissa asiatiska och latinamerikanska länder (75). 
Cirka 250 000 fall av DHF rapporteras varje år, men det verkliga antalet är 
förmodligen flera gånger högre (76). Dessa sjukdomar orsakas troligen av 
immunkomplex som bildas när en person med en tidigare smitta av dengue blir 
infekterad med en annan serotyp (76). Dengue är nu pandemisk delvis på grund av 
andra världskriget med storskaliga förflyttningar av fordon och infekterade personer. 
Ökat antal vattenförvaringar introducerade viruset till nya områden med mottagliga 
människor. Detta försedde viruset med nya fortplantningshabitat (57). Under senaste 
decennierna har den globala incidensen av dengue ökat dramatiskt. Det uppskattas att 
nästan hälften av människorna i världen är i fara (75). 
 
I Sverige rapporteras drygt 200 fall per år och 224 fall har rapporterats år 2016 (60). 
Samtliga fall är smittade utomlands (64).  En del patienter smittas i Indien och 
Singapore, men de flesta smittas i Thailand. Speciellt uppmärksammade områden 
senaste tiden är Keraladistriktet i södra Indien samt Filippinerna. Även i södra Florida i 
USA har en del smittats (61). 
 
Denguefeber är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen (60). 
 
Symtom: Infektion med denguevirus leder till antingen denguefeber (DF), dengue 
blödarfeber (DHF) eller dengue shock syndrome (DSS). DF ger influensaliknande 
symtom. Sjukdomen kan vara extremt smärtsam. Sjukdomen går över av sig själv inom 
10 dagar men trötthet och depression kan kvarstå. DHF är en svår och livshotande som 
främst drabbar barn under 15 år. Vanliga symtom är feber, svår buksmärta, leverskada, 
petekier (små röda utslag som är blödningar från kapillärer), blödning, ökad vaskulär 
permeabilitet och kapillärläckagesyndrom. DSS ger liknande symtom som DHF samt 
farligt låg blodtryck och chock vilket är livshotande. Dödligheten för DHF och DSS är 
upp till 30 % (57). 
 
Behandling: Det finns ingen specifik behandling för DF, DHF och DSS och patienter 
vårdas därför bara med symtomatisk behandling. Dock kan tidigt upptäkt och tillgång 
till rätt sjukvård minska dödligheten till under 1 % (75). 
 

2.6 Borrelia 
Allmänt: Borrelia orsakas av bakterien Borrelia burgdorferi som är en rörlig, spiral, 
gram-negativ spiroketal bakterie (77,78). Det finns över 300 stammar av bakterien 
globalt. B. afzelii och B. garinii kan också orsaka borrelia i Europa och Afrika, medan 
B. japonica och B. miyamoto orsakar sjukdomen i Japan (78).  Sjukdomen är en 
zoonos som involverar en mängd olika vilda däggdjur och fåglar som reservoarer. 
Bakterien överförs till människor genom bett av infekterade fästingar (78). Sjukdomen 
blev klarlagd först 1975 även fast bakterien B. burgdorferi redan var påvisad i USA och 
Europa (78). 
 
Fästingar måste vanligtvis vara fästade till människokroppen under 36 till 48 timmar 
innan de kan överföra borreliabakterier. De flesta människor infekteras genom bett 
från omogna fästingar kallade nymfer. Nymfer är mindre än 2 mm och svåra att se. 
Smittöverföringen sker mest under våren och sommaren. Vuxna fästingar kan också 
överföra borreliabakterier. Dessa fästingar är större och oftare lättare att upptäcka så 
att de kan tas bort innan de har hunnit överföra bakterien (77). 



17 
 

 
Det finns ingen statistik om borreliafall i Sverige eftersom sjukdomen inte är 
anmälningspliktig (79). Det uppskattas att cirka 10 000 personer blir smittade varje år 
(55). 
Borrelia är endemisk i flera områden i USA, Kanada, Öst- och Centraleuropa och 
Ryssland (78). I USA uppskattas det att endast 10 % av det verkliga antalet borreliafall 
diagnotiseras rätt och anmäls till Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
(57). 
 
Symtom: Typiska symtom vid borreliainfektion är feber, huvudvärk och trötthet (77).  
Hos cirka 50 % av de smittade finns en ringformad rodnad som kallas erytema migrans 
kring hudområdet vid fästingbettet (60). Symtomen inkluderar frossa, viktförändring, 
håravfall, svullna körtlar, halsont, irriterad tarm, bröstsmärtor, andnöd, 
hjärtklappning, ledvärk, stelhet, muskelsmärta, huvudvärk, stickningar eller 
domningar, yrsel, tremor, försämrat korttidsminne, återkommande hepatit, och 
andnödssyndrom hos vuxna och så vidare (57). 
Om borrelia lämnas obehandlad kan infektionen sprida sig till lederna, hjärtat och 
nervsystemet. Det ger symtom som ihållande trötthet eller sjukdomskänsla, vandrande 
muskuloskeletala besvär, kronisk encefalopati och encefalomyelit, perifer neuropati och 
koncentrationssvårigheter eller minnesproblem (57,60). 
 
Behandling: 
Infektionen kan gå över sig själv. Patienter behandlas med antibiotika vid 
symtomgivande infektion (60). Antibiotika behandling sker enligt följande (61): 
 

Enstaka rodnader utan feber:  Fenoximetylpenicillin 

Flera rodnader eller feber: Doxycyklin 

Vid penicillinallergi: Doxycyklin eller cefuroxim, azithromycin 

Gravida kvinnor: 
Dubbel dos fenoximetylpenicillin vid hudrodnad, 
ceftriaxon i.v. vid andra manifestationer 

Små barn: 
Amoxicillin vid intolerans av smaken av 
fenoximetylpenicillin 

 
 
Vid vanliga okomplicerade fästingbett rekommenderas inte antibiotikabehandling 
rutinmässigt (61). 
 
Spiroketen innehåller ett mycket begränsat antal biosyntetiska proteiner och förlitar sig 
istället på värden för det mesta av näringsbehovet. B. burgdorferi undviker 
människokroppens immunförsvar genom att utnyttja flera olika strategier. Till 
exempel, B. burgdorferi behöver inte järn för sin överlevnad, vilket tillåter den att 
undvika värdens försvarsmekanismer som begränsar mikrobiell tillgång till järn. 
Således blir man inte immun mot borrelia även om man en gång har haft sjukdomen 
(57,80). 
 
Vaccin mot borrelia var baserat på ytproteinet OspA, som uttrycks av B. burgdorferi i 
infekterade fästingar. Det licenserades i USA 1998 och marknadfördes i USA och 
Kanada. Det drogs tillbaka av tillverkaren 2002 (78,81). Orsakerna var bland annat 
oron för OspA-inducerad autoimmun sjukdom, behov av frekventa boosterinjektioner 
och hög kostnad jämfört med antibiotika behandling vid tidig infektion (78). Det finns 
inte vaccin mot borrelia tillgängligt i Europa men kliniska försök pågår (81). 
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2.7 Mässling 
Allmänt: Mässling är en mycket smittsam och vanligt förekommande sjukdom i 
världen (82). Sjukdomen har gisslat människor i århundranden och drabbat miljontals. 
Delvis var den orsak till att indianer decimerades betydligt då sjukdomen 
introducerades av européer som utforskade den nya världen (83) 
 
År 1864 observerade den danska läkaren Peter Ludwig Panum mässlingsfall på de 
isolerade Färöarna mellan Island och Norge där mässling inte tidigare hade 
förekommit på 65 år. Mer än 75 % av öarnas 7 782 invånare insjuknade och minst 102 
dog.  Han noterade att 97 % av de drabbade var under 65 år. Äldre som hade varit 
smittade vid utbrottet 1781 var helt förskonade vid det andra utbrottet. Han beskrev 
även mässlings höga smittsamhet och den 14 dagars långa inkubationstiden. Panums 
observation, och andra observationer på påssjuka bland isolerade populationer, gav 
kunskap om epidemiologin för dessa sjukdomar. Förståelsen om immunitet blev senare 
nyckeln till att förebygga sjukdomarna (6,83). 
 
Trots att säkra och kostnadseffektiva vaccin finns är mässling en av de vanligaste 
dödsorsakerna bland unga barn. 134 200 mässlingsdödsfall inträffade 2015 vilket 
motsvarar 367 dödsfall per dag. Vaccin har räddat uppskattningsvis 20,3 miljoner liv 
mellan 2000 och 2015 (82).  
 
Mässling orsakas av ett RNA-virus i gruppen paramyxovirus. Den är en av världens 
mest smittsamma virus (60). Människan är den enda reservoaren för viruset. Detta är 
ett avgörande faktum för den potentiella eradikeringen av mässling (84). Virus spridas 
via droppinfektion eller som aerosoler (60,84). Inkubationstiden är 7 – 18 dagar (60).  
 
Vaccination ingår i allmänna vaccinationsprogrammet sedan 1982 i Sverige och 
förekomsten av sjukdomen har blivit ovanligt. Några tusen fall har rapporterats under 
det senaste året i EU länder, som Rumänien, Italien och Irland. De flesta drabbade är 
barn, särskilt under ett år. Små barn har inte fått vaccin som ofta ges vid cirka 18 
månader efter födelsen. Utbrotten skedde på grund av att vaccinationer endast täckte 
cirka 90 % av befolkningen. Det bör vara över 95 % för att uppnå flockimmunitet, det 
vill säga att tillräckligt många personer av befolkningen är immuna mot sjukdomen och 
deltar därför inte i smittspridningen (61). 
 
Tidigare framgångsrika elimineringar av mässling i stora geografiska områden, som i 
Nord- och Sydamerika, tyder på att global eradikering av sjukdomen är möjlig med 
nuvarande vaccinationsstrategi (84). 
Mässling är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen (60). 
 
Symtom: Typiska symtom är: 

 Torrhosta  

 Feber (39˚ C) 

 Röda ögon med ljuskänslighet 

 Utslag som börjar i ansiktet och sprids på kroppen (61) 
 
Eftersom sjukdomen inte förekommer vanligtvis i Sverige är det svårt att diagnotisera 
de smittade. Därför finns det behov av laboratorieverifiering.  
Cirka en person per 1 000 utvecklar allvarlig hjärninflammation vilket kan övergå men 
kan vara livshotande (60). 
 
Behandling: Det finns inget läkemedel mot mässling.  Patienter kan behandlas för att 
lindra symtom.  
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2.8 Salmonellainfektion 
Allmänt: Icke-tyfoid salmonella, det vill säga salmonellasjukdom orsakad av någon 
serotyp annan än Salmonella typhi, Salmonella Paratyphi A, B och C (85) är en av de 
vanligaste och mest spridda livsmedelsburna diarrésjukdomarna (85,86). De flesta fall 
är milda, men infektionen kan ibland vara livshotande. Svårighetsgraden av sjukdomen 
beror på värdfaktorer och bakteriestammen (86). Det beräknas att sjukdomen orsakar 
94 miljoner fall av gastroenterit och 115 000 dödsfall i världen varje år (85). I USA 
beräknas en miljon salmonellafall förekomma årligen, vilka för 19 000 individer leder 
till sjukhusvistelse och 380 till döden (87). I ett internationellt perspektiv är 
salmonellasituationen i Sverige god. I Sverige rapporterades 2 885 salmonellafall 2011, 
varav 332 personer behövde sjukvård. Dödsfall är sällsynta (49). 
Salmonella orsakas av fakultativt anaeroba, gramnegativa salmonellabakterier i 
familjen Enterobacteriacae (86). Sjukdomen är en zoonos (60). Cirka 2 500 olika 
stammar (serotyper) har hittills identifierats. Bakterierna kan överleva flera veckor i en 
torr miljö och flera månader i vatten (86).  
S. typhi och S. paratyphi finns endast hos människan (60) medan globalt förekommer 
andra vanligt hos nötkreatur, grisar, hönsfåglar, vilda fåglar och sällskapsdjur som 
hund, katt, orm och så vidare (55,60).   
 
Sjukdomen kan orsakas av alla stammarna, men vissa är värdspecifika. Dessa stammar 
orsakar ofta invasiv sjukdom hos människor vilket kan vara livshotande. Exempel på 
värdspecifika stammar är S. dublin som finns hos nötkreatur och S. choleraesuis som 
finns hos gris. De flesta av stammarna förekommer emellertid hos många djurarter. 
Sådana stammar orsakar vanligen okomplicerad gastroenterit som inte kräver 
behandling, men sjukdomsformen kan bli svår hos unga, äldre och personer med 
försvagat immunförsvar (86).  
 
Bakterierna kan föröka sig i många livsmedel. Det är vanligt i flera länder förutom 
Finland, Norge och Sverige att rå kyckling och ägg är infekterade med salmonella. S. 
enteritidis-infekterade ägg är ett stort problem i Europa förutom i Norden (55). 
 
Salmonella bakterierna är dock vanligt förekommande i avloppsslam i Sverige. I en 
studie om bakteriell patogen i slam från svenska reningsverk hittades salmonella av 49 
olika stammar i 55 % av avloppsslammet (88).  Utbrott av salmonellainfektion kan 
uppkomma ifall dricksvatten förorenas av avloppsvatten vid översvämning (55). 
 
Salmonellainfektion, paratyfoidfeber och tyfoidfeber är anmälningspliktiga och 
smittspårningspliktiga enligt smittskyddslagen samt klassas som allmänfarliga (60). 
 
Symtom: Vanliga symtom är diarré, feber, akuta buksmärtor, illamående och ibland 
kräkningar (49,60,86). Symtomen är ofta lindriga och infektionen kan också fortgå 
utan symtom (49). Sjukdomssymptom uppkommer inom 6 - 72 timmar (vanligen 12-36 
timmar) efter intag av bakterierna. Sjukdomen varar 2 - 7 dagar (86).  
 
Bakterierna kan spridas till blodet vilket kan leda till sepsis (49). Detta orsakas av 
invasiva stammar som till exempel S. typhi och S. paratyphi (59,89) och symtomen 
domineras av allmänpåverkan och feber snarare än diarré (59).  
 

Tyfoidfeber orsakas av S. typhi. Sjukdomen är potentiellt allvarlig och ibland 
livshotande (85). Enligt de senaste WHO uppskattningarna från 2014 inträffar 
cirka 21 miljoner fall och 222 000 tyfus-relaterade fall årligen i världen (90). 
Begynnelsesymtomen är feber, 40° C eller mer. Senare symptom kan vara hosta, 

muskelvärk och röda utslag på bålen (60,85). Inte sällan förväxlas dessa symtom 
med malaria. Tyfus bör misstänkas hos en person som rest till ett endemiskt 
område om denne inte svarar på medicinering mot malaria. (85). Sjukdomen 
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ger ganska hög dödlighet om den inte obehandlas. Den kan leda till döden 
genom blödning, tarmbristning med bukhinneinflammation etc. (60). 
 
Paratyfoidfeber är liknande tyfoidfeber men är en lindrigare sjukdom som 
orsakas av S. paratyphi A, B or C (85), bland vilka är S. paratyphi B är vanligast 
(60).  Vid milda fall kan man få inga eller obetydliga symtom, t.ex. bara feber 
och diarré. Vanliga symtom är hög feber över 39° C, frossa, buksmärtor och 

patienten kan vara allmänpåverkade och medtagna. Om sjukdomen inte 

behandlas, leder den i cirka 5 % av fallen till tarmblödningar (60).  
 

Dokumenterad smittfrihet krävs vid varje tyfoidfeber-fall enligt smittskyddslagen (59).  
 
Behandling: Antibiotikabehandling begränsas till patienter med svår enterit, andra 
tarmsjukdomar, nedsatt immunförsvar, risk för komplikationer och till behandling av 
små barn. Fall av septiska infektioner, tyfoidfeber, paratyfoidfeber och extraintestinal 
salmonellosis bör alltid behandlas med antibiotika (59). 
 
Salmonellaenterit: Ciprofloxacin är förstahandsvalet. Azitromycin används vid 
resistens, framför vid stammar från Asien (59,61). 
 
Septisk salmonellosis (tyfoidfeber, paratyfoidfeber): Behandlingsalternativ är: 

1. Ciprofloxacin 

2. Ceftriaxon 

3. Azitromycin 

Till patienter som smittats i Asien är förstahandsvalet ceftriaxon eller azitromycin, 
innan resistensbestämning är klar. Detta, på grund av den ökande resistensen mot 
kinoloner i detta område (61). 
 
Långvarigt bärarskap: Ciprofloxacin är förstahands val, azitromycin vid resistens (61). 
 
 

3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka kunskaperna, bland receptarier och 
apotekare på svenska apotek, om de vanligaste infektionssjukdomarna i världen. 
Flertalet av sjukdomarna är ännu ovanliga i Sverige.  Följande frågeställningar kommer 
att behandlas: 
 

 Hur är farmaceuternas basala kunskaper om de vanligaste 
infektionssjukdomarna i världen?  

 Hur är farmaceuternas basala kunskaper om behandlingar av de vanligaste 
infektionssjukdomarna i världen? 

 Finns det någon skillnad i kunskaper om infektionssjukdomar mellan apotekare 
och receptarier? 

 Påverkar längden av yrkesverksamhet kunskapen om de vanligaste 
infektionssjukdomarna i världen? 

 Hur väl korrelerar farmaceuternas självbedömda kunskaper med deras reella 
kunskaper om dessa infektionssjukdomar? 
 

 

  

http://www.internetmedicin.se/stat.aspx?jid=45&s1=ciprofloxacin&t=s&pageid=225
http://www.internetmedicin.se/stat.aspx?jid=45&s1=Azitromycin&t=s&pageid=225
http://www.internetmedicin.se/stat.aspx?jid=45&s1=ciprofloxacin&t=s&pageid=225
http://www.internetmedicin.se/stat.aspx?jid=45&s1=Azitromycin&t=s&pageid=225


21 
 

4 Metod 

Studien utformades som en deskriptiv, kvantitativ tvärsnittsstudie.  
 
För att få information om personers kunskaper är enkätundersökning en passande 
metod då det är möjligt att tidseffektivt ställa relevanta frågor till ett stort urval för en 
liten kostnad. En webbenkät kan nå personer inom ett stort geografiskt område och 
deltagarna kan besvara frågorna i lugn och ro. Jämfört med den andra metoden inom 
tvärsnittsstudier, intervju, brukar enkätfrågor och svarsalternativ vara standardiserade, 
vilket gör att resultaten är lättare att sammanställa och analysera (91). 
 
Frågeformuläret är ett mätinstrument i denna enkätundersökning. De inledande 
frågorna bör vara enkla, korta och intresseväckande som fungerar som uppvärmning. 
En klassisk princip, ”tratt-tekniken” (funnel technique) är att enkäten inledas med det 
allmänna och går vidare till mer specifika frågor (92). Genom detta blir det lättare för 
respondenten att placera in ämnet i sitt naturliga sammanhang och introduceras 
stegvis till mer detaljerade frågor. Det är särskilt viktigt i enkäter att frågorna och 
svarsalternativen formuleras klart och entydigt eftersom respondenter inte har 
möjlighet att ställa frågor (92). Krångliga ord, negationer eller ordvändningar bör 
undvikas så att frågorna uppfattas rätt och man får hög grad av reliabilitet, och i sin tur 
hög grad av validitet (93). Reliabilitet innebär att upprepade undersökningar ger 
samma resultat och validitet är att man verkligen mäter det som avsetts (91). Brist på 
validitet kan vara ett problem vid postenkäter och webbenkäter då respondenter kan ta 
reda på rätta svar. Därför bör man försöka utforma frågorna så att de inte är så lätta att 
söka på (91). 
 
Vid litteratursökningen hittades inget tidigare arbete med enkätundersökning där 
respondenters kunskaper om infektionssjukdomar testats, förutom ett examensarbete 
inom veterinärmedicin. I ett annat arbete testades farmaceuters kunskapser om 
olagliga substanser och beroendeframkallande läkemedel (94). Detta arbete nämns till i 
diskussionen. Sakinnehållet i frågorna hittades bl.a. genom sökningar om sjukdomarna 
och dess behandlingar på webbsidor som FASS, Folkhälsomyndigheterna, 
Internetmedicin, Janusinfo, Läkemedelsboken, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och 
1177. Två frågor inspirerades av frågor och svar givna på 1177 (95). 
 
Frågorna formulerades i en webbenkät med hjälp av Google Formulär (96) och en länk 
skickades till målgruppen. Enkäten bestod av 27 frågor som kunde besvaras inom cirka 
10 minuter. 25 stycken var slutna frågor med fasta svarslaternativ och två var öppna 
frågor. 
 
Enkäten provsvarades av en yrkesverksam receptarie/apotekarstudent och en 
receptariestudent och det tog cirka 5 respektive 8 minuter att besvara. Enligt 
synpunkter från en yrkesverksam apotekare som kontrollerade enkäten förtydligades 
några frågor genom att ändra alternativen eller lägga in text för att öka förståelsen. 
 
Enkäten delades upp i frågor om allmänkunskap om de valda infektionssjukdomarna 
nedan, frågor om dess behandlingar, och allmänna frågor om svararens bakgrund och 
tankar kring ökande infektionssjukdomar. 
 

1. Tuberkulos  

2. Syfilis  

3. Malaria  

4. Hepatit B  

5. Denguefeber  
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6. Borrelia 

7. Mässling 

8. Salmonellainfektion 

 
 
Dessa är några av de mest frekventa sjukdomarna i världen enligt sammanställd 
statistik och publicerade rapporter (12,41,43,44,97). De är vanligt förekommande i 
världen och antalet fall av dessa sjukdomar ökar i Sverige inklusive fallen som smittats 
utomlands (64). Vissa sjukdomar som t.ex. mässling och dengue visar kraftiga 
svängningar år från år men totalt sett ökar det gradvis (64,98). Salmonella togs upp 
trots minskning på grund av stor underrapportering (45,51), risken för ökning om de 
svenska livsmedelsstrategierna inte bibehålls (49–51) samt hotet från 
klimatförändringar (45,55). Valet av sjukdomar styrdes även av intresset att undersöka 
kunskaperna hos farmaceuterna om vanliga globala infektionssjukdomar som dock är 
mindre kända i Sverige. Det finns en risk att dessa infektionssjukdomar kommer att 
öka i Sverige och därför är det viktigt att farmaceuterna har goda kunskaper även om 
dessa. Urvalet innebär att några, globalt sett, mycket vanliga infektionssjukdomar, t.ex. 
hiv/AIDS, inte finns med. 
 
 
Länken till enkäten skickades ut via mejl till målgruppen med hjälp av 
Apotekarsocieteten och Sveriges farmaceuter för att nå relevanta respondenter.  
Enkäten skickades till 533 medlemar på Apotekarsocieteten och 3347 medlemmar på 
Sveriges farmaceuter. Dubbelmedlemskap kan förekomma. I ett följebrev framgår dock 
tydligt att enkäten endast ska besvaras en gång för att undvika dubbelsvar. Då antalet 
dubbelmedlemmar inte kan överstiga det ena förbundets medlemmar kommer antalet 
relevanta mottagare vara 3 347 – 3 880. År 2013 arbetade totalt 6 308 farmaceuter 
inom specialiserad butikshandel med hushållsvaror, bland annat apotek (99). 
Utskicksdatum var 5:e december och enkäten stängdes 23:e december, vilket gör att 
enkätens längd blev cirka 3 veckor. Påminnelser skickades 12:e och 19:e december. 
Totalt erhölls 423 svar. 
Enkäten var utformad så att respondenter kunde se de rätta svaren på 
kunskapstesterna efter inlämningen. Även feedback i form av relaterad 
kunskapsinformation kunde ses. På så sätt kunde denna enkät förhoppningsvis även 
fungera som intresseväckare för vidare kompetensutveckling. 
 
Statistiska analyser på enkätsvaren gjordes med Microsoft Excel. Ett dubbelsidig t-test 
utfördes för att se eventuella skillnader i poäng på kunskapstesterna mellan olika 
grupper:  

 Apotekare kontra receptarier 

 Apotekskedjor 

 Länsindelning 

 Längden av yrkesverksamhet 

 

Signifikansnivån valdes till 0,05 (=0,05) för att erhålla en tillräckligt hög och 
representativ nivå för populationen. Enkla eller korstabeller av resultatet analyserades 
med chi-två-test för att se om det fanns ett mönster eller fastställa slumpmässighet.  
 

4.1 Urval 
Undersökningen är inriktad på receptarier och apotekare som är yrkesverksamma och 
arbetar på svenska apotek. 
Urvalet i denna undersökning består av medlemmar i fackförbundet Sveriges 
Farmaceuter och ideella föreningen Apotekarsocieteten. Enkätutskicken begränsades 
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till medlemmarna i Apoteks- och offentligsektionen hos den förra och medlemmarna i 
Sektionen för öppenvårdsfarmaci hos den senare, så att enkäten inte distribuerades till 
farmaceuter som är verksamma på andra områden. Fördelen med utskickssättet är att 
de två förbunden täcker en stor del av alla farmaceuter som arbetar på apotek. 
Nackdelen är att farmaceuter som inte är medlemmar i någon av dem inte kunde 
inkluderas i undersökningen.  
 
Inkluderingskriterier är:  

 Apotekare och receptarier som arbetar på öppenvårds- och sjukhusapotek i 

Sverige som är medlemar i Apotekarsocieteten eller Sveriges farmaceuter eller i 

båda. 

Exkluderingskriterier är: 

 Apotekare och receptarier som inte arbetar på svenska apotek  
 Apotekare och receptarier som inte är yrkesverksamma 

 
 

5 Resultat 

Enkäten skickades till 533 medlemar tillhörande Apotekarsocieteten och 3347 
medlemmar tillförande Sveriges Farmaceuter. 423 personer svarade på enkäten, vilket 
ger en svarsfrekvens på 11 – 13 %.  
Av 423 respondenter exkluderades tre apotekare som inte arbetade på apotek och en 
receptarie som är pensionär. En enda person fick 25 poäng, vilken är den maximala, 
men det var en av apotekarna som exkluderades. 
 

5.1 Respondenternas bakgrund 
 

 
Figur 5.  Typ av apotek som respondenterna arbetar på. 

 

Av respondenterna arbetade 390 personer på öppenvårdsapotek och 26 personer på 
sjukhusapotek (figur 5). Internt bortfall, det vill säga bortfall på enstaka frågor bland 
respondenter som har besvarat andra frågor på enkäten (91), var tre.  
 
Bland inkluderade respondenter var 268 personer receptarier och 149 personer 
apotekare. Internt bortfall var två. 
 
De flesta svaren kom in från Västra Götalands län och minst från Gotlands län (figur 6). 
Internt bortfall var åtta för denna fråga.  
 

Öppenvårdsapotek 
93,8 % 

Sjukhusapotek 
6,2 % 
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Figur 6. Länen som respondenter är yrkesverksamma i. 

 
 

 
Figur 7. Apotekskedjor som respondenter arbetar på. 

 

Största andelen respondenter är från apoteket AB, 132 personer, sedan apotek Hjärtat 
114 personer, Kronans apotek 92 personer, Apoteksgruppen 40 personer, Lloyds apotek 
19 personer och övriga 22 personer (figur 7).  Respondenter som svarade ”övriga” 
arbetar på apoteken enligt nedan (tabell 3).  
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Tabell 3. Fördelning av respondenter som angett ”Övriga” på frågan vilket apotek de arbetar på. 

Apotek Antal respondenter 

Apo Ex 4 

Apotea 3 

Apoteket Jullen 1 

Dosapotek 1 

Apotekstjänst Sverige 2 

Egen företagare 1 

Landstingets Sjukhus- 
apotek 

Västra Götaland  2 

Västmanland  1 

Stockholm  1 

Okänt  1 

Swevet 1 

Okända 4 

Total 22 

 
 

 
Figur 8. Fördelning av respondenterna på antalet yrkesverksamma år. 

 
De flesta respondenter, 129 personer, hade mer än 15 års erfarenhet som farmaceut, 
104 personer 1-5 år, 96 personer 6-10 år, 70 personer 11-15 år och 18 personer mindre 
än 1 år (figur 8). Internt bortfall var två. 
 

 

Mindre 
än 1 år, 
4,3 % 

1-5 år, 
24,9 % 

6-10 år, 
23,1 % 

11-15 
år, 16,8 

% 

Mer än 
15 år,  

30,9 % 



26 
 

 
Figur 9.  Fördelning av yrkesverksamma år mellan apotekare och receptarier. 

 

Staplarna i figur 9 visar fördelningen mellan apotekare och receptarier inom varje 
erfarenhetsgrupp. Staplar med P-värden, beräknade med chi-två-test, under 0,05 visar 
signifikanta skillnader från förväntad fördelning. Intervallet 1 – 5 år uppvisar en 
överrepresentation av apotekare och intervallen för 11 år och mer uppvisar 
överrepresentation av receptarier. 
 

5.2 Svar till frågor om infektionssjukdomar 

5.2.1 Resultat från test av kunskaper om infektionssjukdomar 

 
                Tabell 5. Medelpoäng från kunskapstest om infektionssjukdomar. Maxpoäng 25. 

 
Apotekare Receptarier Totalt P-värde 

Medelpoäng 18,0 17,6 17,7 0,2 

Antal 
respondenter 

n=147 n=270 n=417 
 

 
 

Högsta resultatet för apotekare var 24 poäng av 25 möjliga och lägsta poäng var 8. 
Medelpoängen var 18,0 och medianen var 16 poäng. För receptarierna varierade 
poängen mellan 10 och 24, medianen var 17 och medelpoängen var 17,6 (tabell 5). P-
värdet var 0,2 vilket är större än 0,05. Det visar att det inte finns någon signifikant 
skillnad mellan de två grupperna. Poängfördelningen visas i figur 10. 
 
Någon signifikant skillnad på medelpoängen mellan apotekskedjorna kunde inte 
påvisas. 
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Figur 10. Poängfördelningen bland apotekare och receptarier på frågorna om infektionssjukdomar och 
dess behandlingar. 

 
Medelpoängen mellan olika län varierade från 16,6 till 23. Högsta medelpoängen 
uppnåddes i Gotlands län vilket berodde på att där var endast två deltagare med höga 
poäng. P-värdet var 0,2, vilket är större än 0,05. Således finns det ingen signifikant 
skillnad mellan länen. 

 
Figur 11. Antalet poäng på frågorna om infektionssjukdomar och dess behandlingar fördelade på antalet 
yrkesverksamma år. 
 

Totalt svarade 417 farmaceuter på frågan om yrkesverksamma år. Figur 11 visar 
medelpoängen för svarsalternativen. P-värdet som erhölls var mindre än 0,05, vilket 
visar att det finns en signifikant skillnad mellan den mest erfarna och all övriga 
grupper. Skillnaden mellan övriga grupperna var inte signifikant (p>0,05). 
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5.2.2 Frågor om infektionssjukdomar 

 
Tabell 6. Medelpoängfördelningar på frågorna om infektionssjukdomar (frågor 6-14 i enkäten) hos 
apotekare, receptarier och alla. 

Fråga 
Medelpoäng 

apotekare 
Medelpoäng 
receptarier 

Medelpoäng 
alla 

P-värde 

6 0,99/1 (n=146) 0,92/1 (n=270) 0,94/1 (n=416) 0,006 

7 1,9/3 (n=146) 2,0/3 (n=268) 2,0/3 (n=414) 0,20 

8 1,0/1 (n=147) 1,0/1 (n=269) 1,0/1 (n=416) - 

9 2,8/4 (n=147) 3,0/4 (n=270) 2,9/4 (n=417) 0,09 

10 0,86/1 (n=147) 0,76/1 (n=270) 0,80/1 (n=417) 0,02 

11 0,16/1 (n=146) 0,14/1 (n=263) 0,15/1 (n=413) 0,6 

12 0,71/1 (n=146) 0,75/1 (n=267) 0,74/1 (n=413) 0,4 

13 2,7/4 (n=147) 2,7/4 (n=270) 2,7/4 (n=417) 0,9 

14 0,97/1 (n=146) 0,99/1 (n=270) 0,99/1 (n=416) 1,1×10-18 

 
P-värdena i tabell 6 visar signifikanta skillnader på frågorna 6, 10 och 14. På fyra av de 
nio frågorna hade receptarierna högre medelpoäng än apotekare och två frågor var lika 
mellan dem. Frågan som oftast missades (64/415 korrekta svar) var fråga 11, ”Vilket 
tidigt symtom kan man i många fall få vid hepatit B och hepatit C?”.  
Medelpoäng för denna sektion var 12,1 hos apotekare och 12,2 hos receptarier. 
 

5.2.3 Frågor om behandlingar 

 
Tabell 7. Medelpoängfördelningar på frågorna om behandlingar (frågor 15-19 i enkäten) hos apotekare, 
receptarier och alla. 

Fråga 
Medelpoäng 

apotekare 
Medelpoäng 
receptarier 

Medelpoäng 
alla 

P-värde 

15 0,99/1 (n=147) 0,99/1 (n=270) 0,99/1 (n=417) 1 

16 1,0/1 (n=147) 1,0/1 (n=270) 1,0/1 (n=417) 0,46 

17 1,7/4 (n=145) 1,9/4 (n=260) 1,8 (n=405) 0,0005 

18 0,96/1 (n=137) 0,86/1 (n=258) 0,89/1 (n=395) 0,0025 

19 0,82/1 (n=146) 0,81/1 (n=269) 0,81 (n=415) 0,98 

 
P-värdena i tabell 7 visar att det fanns signifikanta skillnader på frågorna 17 och 18. 
Medelpoäng för denna sektion var 5,9 bland apotekare och 5,4 bland receptarier. 
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5.3 Övriga frågor 

5.3.1 Hur många poäng tror du att du fick på testet? 

 

 
Figur 12. Självuppskattning jämfört med aktuell poäng (”exakt”=inom intervall på fem poäng). 

 

 
Figur 13. Medelpoäng per grupp. 

 
Figur 12 visar andelen som gissade att de hade ett lägre resultat än vad de fick, de som 
gissade ungefär vad de fick samt de som gissade att de hade ett högre resultat än vad de 
fick. Figur 13 visar medelpoängen för de tre grupperna. Gruppen som uppskattade 
poängen lägre hade högst poäng medan gruppen som uppskattade poängen högre hade 
lägst poäng. 
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Figur 14. Antalet personer per svarsalternativ för självuppskattning. Skala -2 till +2 där -2=uppskattade 2 
skalor lägre än aktuellt erhållna poänger, 0=uppskattade exakt, +2=uppskattade 2 skalor högre än aktuellt 
erhållna poänger. 

 
Figur 14 visar att poänguppskattningen gjordes i en skala om fem steg (en mer 
finkorning redovisning än i diagramet i figur 11). Då totalt möjliga poäng var 25 utgörs 
varje svarsalternativ ett intervall om fem poäng. 89 % var inom intervallen 0±1. 
 

5.3.2 Hur god kunskap om dessa infektionssjukdomar anser du att du har? 

 
Svaralternativenen gavs i en femgradig skala, från 1, bristande till 5, mycket god. 
 

 
Figur 15. Självuppskatting av kunskaper. Skala 1 till 5 där 1=bristande och 5=mycket god. 

Figur 15 visar att 281 respondenter uppskattade sina kunskaper som medel eller goda 
till mycket goda. 138 respondenter uppskattade sina kunskaper till mindre goda och 
bristande.  
 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

-2 -1 0 1 2

A
n

ta
l 

p
e

r
s

o
n

e
r

 

Uppskattningsskala 

5,0 % 

28% 

50% 

16 % 

1,0 % 

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5

A
n

ta
l 

p
e

r
s

o
n

e
r

 

Bristande                                                                         Mycket god  



31 
 

5.3.3 Känner du behov av ytterligare kunskap? 

 

 
Figur 16. Respondenternas behov av ytterligare kunskap (självbedömt). 

 
406 personer svarade att de behövde ytterligare kunskap och 13 personer svarade att de 
inte behövde det (figur 16). 
 

5.3.4 Om du svarade ja på fråga 22, vilken form av utbildning tror du är bäst? 

 

 
Figur 17. Respondenternas svar på utbildningsformer som skulle passa dem bäst. 

 
Högsta andelen (305 personer) trodde att webbaserad utbildning var bäst för 
fortbildningen, 77 personer svarade att traditionella kurser var bäst, 22 personer 
svarade egenstudier och 6 personer övriga (figur 17). Tabell 8 visar fritextsvaren som 
utgjorde svarsalternativet övriga. 
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Tabell 8. Övriga utbildningsformer som respondenterna angav. 

Antal Bästa utbildningsformer 

1 Alla alternativen 

1 Kombination av egenstudier och webbkurser 

1 Seminarier utanför arbetet t.ex. genom apotekarsocieteten 

1 Via företagets intranät 

1 Fallbaserade studier 

1 Att träna att informera kunder snabbt 

5.3.5 Om du svarade ja på fråga 22, vilken utbildningsaktör tror du bäst skulle 

tillgodose ditt behov av fortbildning? 

 
 

 
Figur 18. Åsikter om vilken aktör som bäst skulle tillgodose behovet av fortbildning. 

 
140 respondenter svarade att bäst utbildningsaktör skulle vara myndighet, 114 
universitet/högskola, 101 apotek, 37 utbildningsföretag och 19 personer övriga.  Övriga 
svar visas i tabell 9. Internt bortfall var åtta. 
 
Tabell 9. Övriga utbildningsaktörer som respondenterna tyckte bäst för att tillgodose behovet av 
fortbildning. 

Antal Bästa utbildningsaktör 

1 Alla alternativen 

1 Apotek bör anlita utbildningsföretag inom arbetstid 

1 Någon utanför apotek så att alla kedjor får likvärdig utbildning 

1 Föreläsare inom områden 

2 Man får själv söka information 

6 
Läkemedelsakademin/Apotekarsocieteten, apotekarsocieteten i 
samarbete med universiteten 

7 Vet ej, ingen åsikt, spelar ingen roll 

Apotek 
24,6% 

Universitet/ 
högskola 

27,7 % 

Utbildnings-
företag 

9,0% 

Myndighet 
(Social-

styrelsen, 
folkhälso-

myndigheten 
etc. 34,1% 

Övriga  
4,6% 



33 
 

5.3.6 Är det någon skillnad idag jämfört med tiden före omregleringen (2009) 

då det gäller krav på farmaceuternas kompetens och 

kommunikationsförmåga? 

 
Av 414 respondenter svarade 144 respondenter ”Ja” (34,8 %), 119 ”Nej” (28,7 %), och 
151 ”Jobbade inte då” (36,5 %) till frågan. 
 

5.4 Fritextsvar  
På de öppna frågorna 26 och 27, erhölls 138 respektive 107 fritextsvar. Svaren delades 
upp manuellt i bestämda kategorier enligt innehåll och frekvent förekommande ord för 
att sammanställa och analysera. 
 

5.4.1 Är det någon skillnad idag jämfört med tiden före omregleringen (2009) 

då det gäller krav på farmaceuternas kompetens och 

kommunikationsförmåga? 

 
Totalt 138 personer skrev fritextsvar (tabell 10) på fråga 26 varav 131 hade svarat ”Ja” 
på fråga 25. Fem svarade ”Nej” och två svarade ”Jobbade inte då” men lämnade svar 
ändå. 13 personer som svarade ”Ja” lämnade inte svar. 
 
Tabell 10. Fritextsvar till fråga; Är det någon skillnad idag jämfört med tiden före omregleringen (2009) 
då det gäller krav på farmaceuternas kompetens och kommunikationsförmåga? 

Kategorier Antal 

Andra fokus än kompetens nu (försäljning, service, tidseffektivitet) 51 

Mer utbildning, stöd förr 29 

Större krav på kunskap, kompetens, kommunikation nu (eftersom kunder är 
mer pålästa, man blir mer ifrågasatt) 

18 

Tidsbrist nu 10 

Det var bättre förr 10 

Allt mer krav på eget ansvar  8 

Annat 4 

Bättre nu (lön, arbetsvariation, roligare etc.) 2 

Förändringar kring kommunikation (mer utlandsfödda kunder) 2 

Skillnader mellan olika kedjor 2 

Förändring, men p.g.a. andra saker än omregleringen, t.ex. IT-utveckling, 
generikautbyte etc. 

2 

Totalt 138 

 
Största andelen, 37 %, svarade att nu finns det fokus på andra saker än kompetens och 
därefter följer 21 % på att det fanns mer utbildning eller stöd förr. 13 % svarade att nu 
finns det större krav på kunskap, kompetens, kommunikation etc.  
Totalt 71 % av svaren ansåg att utbildningssituationen var sämre efter omregleringen.  
 
 
Här är några citat från svaren: 
 
”Svarade nej, men jag vill gärna ha kompetensutveckling!!” 
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”Fler typer av problem att kunna kommunicera kring. Mer fakta men oxå "mjuk 
kunskap" att kunna kommunicera kring. Fler med språksvårigheter i svenska 
samhället.” 
 
”Sämre eftersom det var lättare att nå alla med monopol och det fanns 
"samhällspengar" till utbildningar som gynnade folkhälsan.” 
 
”Olika arbetsgivare har olika upplägg för kompetensutveckling och det satsas olika 
mycket. Chefsberoende!” 
 
”Mystery Shopper!” 
 
”Inte på kompetetensen, även om min känsla är att den blivit lite sämre IOM att 
apoteken numera är små enheter och det naturliga lärandet i vardagen har blivit 
sämre. Det finns kanske ingen att fråga eller bolla en fundering med om man t.ex. är 
nyexaminerad. Men på kommunikationsförmågan ställs högre krav då många 
upplever att systemet med generika är svårt och krångligt, man ska uppmärksamma 
varje kund inom x sekunder, nya switchar rx till ex ställer krav på många fler frågor 
till kund. Listan kan göras lång. MEN! Arbetet är mycket roligare och mer varierat 
nu än innan omregleringen. (Och bättre betalt).” 
 
”Idag ska vi helst kommunicera så lite som möjligt med kunderna. Det ska gå snabbt.” 
 

5.4.2 Kommentarer, förslag eller tankar kring infektionssjukdomar och 

farmaceuternas kompetensutveckling inom detta område 

 
107 respondenter svarade på fråga 27 med fritext. Svaren delades i fem stora kategorier 
nedan i tabell 11. 
 
Tabell 11. Fritextsvar till fråga; Kommentarer, förslag eller tankar kring infektionssjukdomar och 
farmaceuternas kompetensutveckling inom detta område. 

Kategorier Antal 

1 Åsikter om kompetensutveckling 46 

2 Åsikter om kunskaper om infektionssjukdomar 30 

3 Förslag om kompetensutveckling 14 

4 Tekniskt fel, kommentarer, förslag om enkäten 12 

5 Annat 5 

Totalt 107 

 

De flesta kommentarer i kategori 1 handlade om behov av kompetensutveckling, och 
många av dem önskade att den gavs på arbetstid. Det fanns några åsikter om att 
kompetensutveckling bör ske på egen tid och eget initiativ.  

60 % av svaren i kategori 2 visar att respondenterna tror att infektionssjukdomar 
kommer att öka i Sverige och att mer kunskaper behövs. Resten av svaren visar att 
respondenterna tycker att det är sjukvården eller läkare som skall möta patienterna, 
eller att inte så mycket vidareutbildning behövs eftersom man vid behov kan söka 
information på internet, t.ex. på 1177. Flera respondenter skrev att 
utbildningsmaterialen som är tillgängliga på apoteken är gamla och uppdateras sällan 
och även att materialen är enkla och är mer passande för egenvårdsavdelningen 
(tekniker).  
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Flera respondenter föreslog E-utbildning på kategori 3. Andra förslag var: regelbunden 
utbildning, samarbete med infektionsläkare, helhetstester hos aktörerna för 
nyanställda, utbildningsmaterial med bilder på vanliga symtom på varje infektion, 
kontinuerliga (årliga) föreläsningar/utbildningar, obligatorisk utbildning, information 
om läkemedel och sjukdomar som kan visas vid expeditionstillfälle och gemensamma 
kunskapsstöd och kompetensutveckling mellan aktörerna.  

Svaren i kategori 4 består av rapporteringar av tekniskt fel på enkäten (t.ex. något fall 
där man inte kunde klicka ur det man bockade av misstag), förslag på svaralternativ, en 
fråga om en enkätsfråga. Flera kommentarer menade att valda infektionssjukdomar 
inte var relevanta eftersom de inte var vanliga i Sverige eller att det var sjukvården som 
skulle ta emot/diagnotisera/behandla dessa patienter.  

I kategori 5 ingick svårtolkade kommentarer, förklaringar angående andra frågor eller 
bakgrund.  

 

Nedan är några citat från svaren: 

 
”Kompetensutbildning idag = ensamstudier vid en dator. Allt för lite interaktion och 
diskussion med andra farmaceuter och annan expertis.” 
 
”Med ökad migration ser vi även en större mångfald av sjukdomar. Detta kräver 
ökade kunskaper.” 
 
”Ökad kunskap är aldrig fel men det får ske på fritiden!!!” 
 
”Många gånger skickar man misstänkta fall till vården, men sällan får man 
återkoppling på vad patienten egentligen hade.” 
 
”Tyvärr är ett av problemen på apotek att det inte finns tid för kompetensutveckling. 
Bemanningen ute på apoteken idag är så slimmad att all arbetstid går åt till 
receptexpediering. Detta är mycket allvarligt. Ännu allvarligare är att fokus endast 
ligger på försäljning av handköpsvaror där det finns pengar att tjäna. Jag skulle 
önska att vi hade mera farmaceutisk kompetensutveckling och att det skulle ses som 
det viktigaste på apotek.” 
 
”Varför inte införa en frivillig certifiering som amerikanarna har?” 
 
”Obligatoriska utbildningar vart annat år för att behålla legitimation.” 
 
”Generellt sett är det INTE en farmaceuts uppgift att diagnostisera denna typ av 
sjukdomar. Samtliga fall ovan bör skickas till läkare.” 
 
”Något som behövs är ett lättare sätt att hitta relevant information för yrkesaktiva 
farmaceuter på myndigheternas hemsidor, en information som kan uppdateras 
kontinuerligt och också ta hänsyn till aktuella läkemedelsrekommendationer. Detta 
finns inte idag. Kanske kan man samla rekommendationerna från olika myndigheter 
och sammanställa informationen hos e-hälsomyndigheten.” 
 

5.5 Respons 
Totalt tre mejl angående enkäten inkom. Även pensionärer fick enkäten och en av dem 
svarade att hon inte ville delta i undersökningen. En klinisk farmaceut skickade ett mejl 
och frågade om svar från kliniska farmaceuter önskades. Ett tredje mejl handlade om 
att enkäten inte kunde öppnas på webbläsare på en Macintosh dator. 



36 
 

6 Diskussion 

Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om kunskaperna hos farmaceuter 
som arbetar på svenska apotek vad det gäller några av världens vanligaste 
infektionssjukdomar och dess behandlingar. Om det finns skillnad i kunskaper mellan 
apotekare och receptarier och mellan nyexaminerade och erfarna farmaceuter, och om 
det finns en korrelation mellan självbedömning av kunskaper och aktuella poäng, är 
andra frågeställningar som undersökningen försöker ta reda på. Enkätundersökningen 
gav 423 svar från farmaceuter som var medlemmar i Apotekarsocieteten och/eller i 
Sveriges farmaceuter. Det innebär en svarfrekvens på 11 – 13 % beroende på hur många 
som har dubbelmedlemskap. För en webbenkät med ingen tidigare relation till 
målgruppen är en svarfrekvens på 10 – 15 % normalt förväntad (100). 419 personer 
uppfyllde inklusionskriterierna. 
 

6.1 Apotek 
Ett antal respondenter svarade på fråga 1 att de arbetade på sjukhusapotek. Antalet 
som på fråga 3 avstod från att fylla i apotekskedja var inte detsamma. Det tyder på att 
några personer svarade fel på någon av dessa frågor. 
 

6.2 Apotekare och receptarier 
Medelpoängen på kunskapsfrågorna är hos apotekare 18,0 (av 25) och hos receptarier 
17,6. Trots att de båda medelpoängen är likvärdiga finns ändå signifikanta skillnader på 
vissa frågor. De flesta av deltagarna var receptarier (64 %) och gruppen som hade 
arbetat mer än 15 år bestod av 76 % receptarier. Denna ojämna fördelning av 
respondenterna kan ha påverkat resultatet. Detta diskuteras vidare i nästa kapitel. Det 
fanns två respondenter där det var okänt om de är apotekare eller receptarier och dessa 
exkluderades för den här frågan. Deras medelpoäng är 14,5. Apotekarnas medelpoäng 
nådde 72 % av maxpoängen och receptariernas 70 %. Med tanke på att 
infektionssjukdomarna är ovanliga i Sverige och att farmaceuterna inte i någon större 
utsträckning kommer i kontakt med dem i sitt dagliga arbete, får man betrakta 
resultatet som bra. Kunskaperna om de vanligast förekommande 
infektionssjukdomarna i världen och dess behandlingar är alltså god.  
 
Det finns emellertid risk att deltagarna som valde att ställa upp och svara på enkäten 
inte är representativa för hela farmaceutkåren då de kunde vara mer intresserade i 
ämnet än andra farmaceuter och det kan ligga bakom det goda resultatet. Detta är så 
kallat selektionsfel. 
 
En tidigare studie som undersökte svenska farmaceuternas kunskap om olagliga 
substanser och beroendeframkallande läkemedel (94) visade att 52 % av 
respondenterna fick 60 % eller mer av maxpoängen på kunskapstestet. Gränsen för 
godkänt betyg var satt till 60 %. I jämförelse med detta resultat, fick 87 % avapotekarna 
och 84 % av receptarierna fick godkänt betyg. Då frågorna kan ha haft olika 
svårighetsgrad säger den informationen inte så mycket.  
 
Apotekarnas medelpoäng på frågorna om infektionssjukdomarna i denna studie är 12,1 
av totalt 17 poäng. Receptariernas medelpoäng är 12,2. Det finns signifikanta skillnader 
på enskilda frågor, 6, 10 och 14. Fråga 6 handlar om tuberkulos och man skulle ange en 
tänkbar sjukdom från en rad symtom. Här har apotekarna högre medelpoäng än 
receptarier. På fråga 10 skulle man välja rätt beskrivning av syfilis. Receptarierna har 
högre medelpoäng på denna fråga. På fråga 14 om vilken av en rad sjukdomar som var 
vektorburen (denguefeber) har apotekarna högre poäng på. 
 



37 
 

På frågorna om behandlingar är apotekarnas medelpoäng 5,9 och receptariernas 5,4. 
Det finns signifikanta skillnader mellan grupperna på fråga 17 och 18 där receptarier 
har högre medelpoäng på 17 medan apotekare har högre poäng på 18. Fråga 17 handlar 
om initialbehandlingspreparat vid tuberkulos och fråga 18 om förstahandspreparat vid 
salmonella. 
 

6.3 Yrkesverksamma år 
Farmaceuter som arbetat mer än 15 år utgör den största gruppen bland 
respondenterna, 31 %, och har högsta medelpoängen, 18,4, medan de som arbetat 
mindre än ett år är den minsta gruppen, 4,3 %, och har den lägsta poängen, 16,8. 
Baserat på yrkeserfarenhetsår indelades i fem grupper och det finns signifikanta 
skillnader i resultat. Utstickande är gruppen med mer än 15 års erfarenhet. Lång 
erfarenhet påverkar alltså farmaceuters kunskaper positivt. Det kan också urskönjas att 
de med lång arbetslivserfarenhet är mer engagerade i de öppna frågorna med fält för 
fritextsvar.  
 
Som figur 11 visar, finns det signifikant skillnad på medelpoäng mellan grupperna som 
hade mindre och mer yrkeserfarenhet. Det finns även en skillnad i fördelning av 
erfarenhet mellan apotekare och receptarier som visas i figur 9. Bland apotekare hade 
största andelen respondenter arbetat 1–5 år medan bland receptarier hade största 
gruppen arbetat mer än 15 år.  
Respondenter som har arbetat 11 år och mer består av hög andel receptarier. Gruppen 
som har arbetat mer än 15 år består av 76 % receptarier och 24 % apotekare. Denna 
grupp har signifikant högre medelpoäng än övriga. Detta bör beaktas när man jämför 
medelpoängen mellan apotekare och receptarier. Gruppen som har arbetat 11–15 år 
innehöll 77 % receptarier. Antalet receptarier är 1,8 gånger fler än apotekare och vidare, 
i gruppen som har arbetat 1–5 år återfanns 37 % av alla apotekare. I denna 
undersökning finns det ett mönster att mer erfarna receptarier tenderar svara mer, 
medan mindre erfarna apotekare tenderade svara mer än de mer erfarna. Dessa 
ojämna fördelningar tyder alltså på att slutsatsen om att det inte finns någon 
signifikant kunskapsskillnad mellan apotekare och receptarier kan vara missvisande. 
För att dra säkrare slutsatser skulle en mer omfattande undersökning behöva göras.  
 
Den tidigare studien (94), med kunskapstestet om olagliga substanser och 
beroendeframkallande läkemedel bland svenska farmaceuter, kom fram till att det inte 
fanns någon signifikant skillnad mellan erfarna och nybörjare. P-värdet var dock 0,08 
vilket var ganska nära gränsen (sattes 0,05). I denna studie kunde vi dock påvisa en 
skillnad mellan dessa två yrkesgrupper. Faktorer som kan förklara de olika resultaten 
mellan studierna kan vara: 

 Föregående studie hade tre erfarenhetskategorier; yrkeserfarenhet mindre än 1 

år, 1-5 år och mer än 5 år jämfört med denna studie (fem kategorier: mindre än 

1 år, 1-5 år, 6-10 år, 11-15 år och mer än 15 år yrkeserfarenhet) 

 Föregående studie hade bara 58 deltagare på kunskapstestet jämfört med 

denna studie (419 deltagare) 

Respondenter som hade utbildats vid Uppsala universitet hade högre poäng än dem 
som studerat vid Göteborgs och Umeås universitet i den andra undersökningen. Det är 
dock svårt att bedöma kunskapsskillnad er baserade på var farmaceuterna erhållit sin 
utbildning. Deltagarna från Umeå universitet var också få till antalet. Som tidigare 
påpekats, finns det olika inriktningar bland universiteten (94). I Sverige har 
utbildningsinstitutioner en relativt hög grad av självständighet i att utveckla läroplaner, 
så länge de allmänna kraven i högskoleförordningen är uppfyllda (101). Detta kan leda 
till olika kunskapsnivåer inom vissa områden bland farmaceuter. 
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Dessutom har Sverige 21 oberoende landsting/regioner som finansierar och organiserar 
sjukvården, privata vårdgivare tillkommer, vilket gör det komplicerat att beskriva 
utbildningen i patientsäkerhet för olika sjukvårdspersonal och studentkategorier (101). 
 

Som ett exempel på kunskapstest bland farmaceuter utomlands finns en studie om 

kunskaper om HIV-testning bland farmaceuter på öppenvårdsapotek, både i storstäder 

och i landsorter, i New Mexico i USA (102). Det huvudsakliga effektmåttet var om 

apotekare hade korrekt svarsfrekvens på 75 % eller mer. Resultatet var att 

farmaceuterna hade adekvata kunskaper om hur HIV-läkemedel fungerar och kända 

smittvägar av HIV-infektion. Däremot uppnåddes inte gränsen 75 % (65,1 %) på 

kunskaper om HIV-screening och HIV-test för hemmabruk. Slutsatsen i rapporten var 

att framtida utbildningsinsatser som syftar till att förbättra farmaceutkunskap inom 

detta område är motiverade (102). Det går inte att jämföra direkt mot den här studien, 

eftersom typen av kunskapstest inte är detsamma. 

En annan studie för att undersöka farmaceuters kunskaper handlade om 

föreställningar och attityder bland farmaceuter i Quebec mot immunisering och 

vaccination. Farmaceuternas medelpoäng var 37 % av 100 % möjliga. Frekvensen på 

rätt eller fel svar varierade väldigt mycket från fråga till fråga. T.ex. på en fråga svarade 

100 % av respondenterna fel men däremot på en annan fråga svarade 96 % rätt osv 

(103). Resultatet på denna studie är dock ganska jämnt fördelade och högre frekvens av 

rätt svar erhölls. 

6.4 Självbedömning 
66 % av respondentera svarade att deras kunskaper om infektionssjukdomar var medel 
till mycket goda. Aktuella poängen visade att 63 % fick 68 % till 96 % av maxpoängen 
vilket stämde ganska bra med självbedömningen.  
44,7 % uppskattade sin poäng exakt till det intervall som aktuella poängerna tillhörde 
och 34,4 % uppskattade lägre än aktuella poängerna. 20,9 % överuppskattade sina 
poäng. Den grupp som uppskattade lägre än sina aktuella poänger hade högsta 
medepoäng av alla grupper, följd av gruppen som uppskattade exakt och gruppen som 
uppskattade högre än aktuella poänger hade lägsta medelpoäng. 
Undersökningen om farmaceuters kunskap om olagliga substanser och 
beroendeframkallande läkemedel (94), som nämnts i föregående kapitel, visade att 
83 % av respondenterna bedömde sina kunskaper i ämnet som ”good”, ”excellent” 
eller ”complete” (94). Detta står i kontrast till resultaten från denna studie där 
respondenterna var ganska blygsamma i sin självbedömning trots goda resultat. 
 

6.5 Metoddiskussion 
En webbenkät gav möjlighet att tillfråga ett stort antal farmaceuter i hela landet snabbt, 
smidigt och utan kostnad. Det var uppenbart att de två påminnelserna ökade 
svarfrekvensen direkt efter de skickades. Å andra sidan finns det tekniska 
begränsningar som bör beaktas vid webbenkäter (93). Webbenkäter gör det lättare att 
använda t.ex. bilder i frågorna men detta kräver att man har tillräcklig datorkapacitet 
och uppkopplingshastighet (93). Att ha en uppdaterad webbläsare kan vara 
nödvändigt. En apotekare hörde av sig som inte kunde öppna länken till enkäten på sin 
nio år gamla Macintosh-dator. Möjligen har flera bortfall skett på grund av sådana 
problem. Denna tekniska aspekt beaktades inte när webbenkäten utformades.  
Några respondenter rapporterade ett tekniskt fel som beskrevs som att man inte kunde 
byta svarsalternativ när de ville ändra sig. Detta skulle kunna ha påverkat poängen på 
kunskapsfrågor och dess pålitlighet.  
Trots att svarfrekvensen på denna undersökning inte var mindre än vad som vanligtvis 
förväntas för metoden (100), var det s.k. externa bortfallet stort vilket skulle kunna ha 
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gett bortfallsfel där avsaknaden av vissa mätvärden snedvrider resultatet (104). Externt 
bortfall är helt enkelt bortfallet man får p.g.a. de som inte svarat på enkäten (91). 
 
En begränsning var att följebrevets längd var tvunget att kortas för att det inte skulle 
uppfattas som för jobbigt att läsa och därmed minska svarsfrekvensen. Detta gjorde det 
svårare att tydligt förklara syftet med undersökningen. Flera personer tyckte att 
enkätfrågorna inte var relevanta för farmaceuter som arbetar på apotek då 
infektionssjukdomarna (fortfarande) är ovanliga i Sverige och att drabbade ska vända 
sig till sjukvården. 
Enkäten skickades till farmaceuter som var medlemmar i Apotekarsocieteten och 
Sveriges Farmaceuter för att nå en stor spridning. Det finns viss risk att medlemmarna 
inte var representativa för hela farmaceutpopulationen då de kunde vara mer 
engagerade, vara mer medvetna om sjukdoms- och läkemedelsrelaterade problem eller 
ha mer faktakunskap än andra farmaceuter. Detta kallas urvalsfel. 
 
Även pensionärer fick enkäten och två återkopplingar om det erhölls. Pensionärer 
uppfyller inte inklusionskriterierna. I följebrevet stod att enkäten riktas till 
yrkesverksamma farmaceuter men enkäten saknade ett svarsalternativ för sålla ut icke 
yrkesverksamma. Det är fullt möjligt att fler pensionärer än de två nämnda svarade på 
enkäten och då utgör det en felkälla. 
 
Enkätfrågorna inleddes med det allmänna och gick till mer specifika frågor så att det 
skulle vara lättare för respondenterna att komma in i ämnet. Målsättningen var att 
enkäten skulle använda ett lättfattligt språk utan krångliga ord, negationer och 
ordvändningar för att uppfattas rätt. Detta var viktig faktor som skulle påverka 
undersökningens reliabilitet och validitet.  
 
En respondent undrade om förstahandsbehandling vid salmonella inte borde vara 
vätskebehandling. Frågan handlar om salmonellafall som kräver läkemedels-
behandling, men frågeformulering var möjligen otillräcklig. Detta kan ha påverkat 
resultatet på fråga 18. På fråga 11, som handlar om tidigt symtom vid hepatit B och C, är 
svaret ”inget symtom”. Här fick endast 15 % rätt svar och 55 % av alla svar var ”gulaktig 
hud och ögonvita.” Detta kan ha varit på grund av otillräcklig förklaring i frågan. En 
annan kommentar påpekade att enkäten saknade ”vet ej”-alternativ vilket kan leda till 
att svaren sämre återspeglar respondenternas verkliga kunskaper. Så kan ha varit fallet 
i den här undersökningen. Det är också möjligt att respondenterna fick rätt på någon 
fråga genom chansning och därmed erhöll ett bra resultat.  
 
Öppna frågor är mycket användbara för att söka information angående åsikter, 
önskemål eller synpunkter (105). Det upplevdes att de öppna frågorna bidrog till få 
åsikter, förslag och tankar kring ämnet som var väldigt intressanta men samtidigt var 
tidsödande att analysera. Samtidigt kan dessa svar vara en eventuell felkälla 
(undersökarfel) då svaren kan vara svårtolkade och undersökaren kan uppfattad dem 
fel. Några svar är väldigt kortfattade och några innehåller text som är svår att förstå 
innebörden av. Internt bortfall på öppna frågor blir ofta stort (93), men på fråga 26 
svarade 91 % av respondenterna som svarade ”ja” på föregående fråga. Till detta 
kommer sju personer som svarade ”nej” eller ”jobbade inte då” på den föregående 
frågan, men som ändå svarade på frågan. Den höga svarsfrekvensen trots frågetypen 
tyder på att frågan är mycket viktig för målgruppen. 
 
Ett kunskapstest genom webbenkät innebär en eventuell risk för bristfällig validitet då 
svaranden kan söka svaren (91). Det är ett känt fenomen att svaranden kan anpassa 
sina svar för att framstå som bättre eller försöka uppnå en social önskvärdhet. Detta är 
dock sannolikt ett problem när respondenter inte är anonyma och känner att de löper 
risk att identifieras. Vid anonymitet finns goda skäl att lita på självrapporterade data 



40 
 

och det går generellt sett bra att använda informationen; den inte är per definition 
opålitligt (105).  
 

6.6 Grundutbildning 
Inför kommande ökning av globala infektionssjukdomar bör detta område förstärkas i 
grundutbildningen. Kurserna mikrobiologi, virologi, sjukdomslära inom biomedicinsk 
vetenskap under år 1 vid Umeå universitet (106,107), eller i motsvarande kurser vid 
andra lärosäten bör i högre utsträckning behandla infektionssjukdomar. Detta kommer 
senare att ge färdigutbildade farmaceuter bättre förutsättningar att besvara kundernas 
frågor i ämnet. Det är dock viktigt att Sveriges farmaceuter kontinuerligt fortbildar sig 
inom området.  
 

6.7 Farmaceuters fortbildning 
På fritextsvaren skrev de flesta att de önskade fortbildning på arbetstid medan några få 
tyckte att det var självansvar och bör ske på fritiden. 
 
Europeiska kommissionens granskning och kartläggning av fortbildning och livslångt 
lärande för hälso- och sjukvårdspersonal* inom EU och EFTA definierar fortbildning 
som följande:  

”Systematiskt bibehållande, förbättring och fortlöpande inhämtande och/eller 
förstärkning av livslånga kunskaper, färdigheter och kompetenser hos hälso-
och sjukvårdspersonal*. Det är avgörande att uppfylla patienters, hälso-och 
sjukvårdens och enskilda yrkesutövares inlärningsbehov. Termen bekräftar 
inte bara de vittomfattande kompetenser som behövs för att ge vård av hög 
kvalitet utan även patientvård i ett tvärvetenskapligt sammanhang (101,108).” 

 
(* Hälso- och sjukvårdspersonal i studien innefattar läkare, sjuksköterskor, tandläkare, 
barnmorskor och farmaceuter.) 
 

I studien framgår att det är en etisk skyldighet för hälso- och sjukvårdspersonal att 
tillgodogöra sig fortbildning och ha ett livslångt lärande för att upprätthålla sin 
kompetens och förbättra behandlingsutfallet för patienter samt öka vårdkvaliteten. 
Detta ökar även allmänhetens förtroende för dessa yrkesgrupper (101,108).  
 
Fortbildningssystemen runt om i Europa är komplicerade och strategierna varierar 
mellan länder och yrken. Fortbildning kan vara obligatorisk eller frivillig och med 
formella eller informella fortbildningstjänster (101). Det finns en diskussion om 
kunskapstest är bästa sättet att bedöma farmaceuters kunskaper. I Kanada har det 
föreslagits att det borde vara obligatoriskt med kunskapstest för förnyelse av 
legitimationen. Kritikerna menar att man inte med ett enskilt test adekvat kan bedöma 
huruvida rätt kompetens är uppnådd eller upprätthållits (109).  
I undersökningen om fortbildning i EU och EFTA angav respondenterna 
kostnadsbördan och tidsbristen som de största hindren. Andra faktorer som hindrar 
deltagande i fortbildning var bland annat brist på motivation eller drivkrafter samt 
tekniska hinder, t.ex. geografiskt avstånd samt bristande tillgång till 
fortbildningsaktiviteter (101). 
Det är allmänt godtaget att fortbildning är ett verktyg för att förbättra 
patientsäkerheten. Det finns dock flera faktorer som påverkar patientsäkerheten. 
Studier om sambandet mellan dessa saknas i dagsläget (101).  
 
 
Guideline för Good Pharmacy Practice (GPP) framtagen av International Pharmacy 
Federation (FIP) och WHO rekommenderar att nationella organisationer i 
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apoteksbranschen överväger olika insatser som kan leda till förbättrad effektivitet i 
hälso- och sjukvårdssystemet. Det föreslås att farmaceuter bör engagera sig i 
förebyggande vårdaktiviteter som främjar folkhälsan och förebygger sjukdomar inom 
områden såsom rökavvänjning, infektions- och sexuellt överförda sjukdomar (110). 
 
FIP och WHO menar att det ingår i farmaceuters roll att underhålla sina kunskaper och 
förbättra sina professionella prestationer. Detta inkluderar (110): 
 

 Farmaceuter bör uppfatta vidareutbildning som livslång och löpande 

kunna uppvisa förbättrad klinisk kunskap, kompetens och prestation. 

 Farmaceuter bör vidta åtgärder för att uppdatera sina kunskaper och 

färdigheter om kompletterande och alternativa terapier såsom 

traditionell kinesisk medicin, kosttillskott, akupunktur, homeopati och 

naturmedicin. 

 Farmaceuter bör vidta åtgärder för att uppdatera sina kunskaper, och 

gärna vara engagerade i, implementering av ny teknik och 

automatisering i farmaceutisk praxis, där det är möjligt. 

 Farmaceuter bör hålla sig uppdaterade om ändringar i information om 

läkemedel. 
 
Enligt läkemedelsverkets föreskrifter om detaljhandelen vid öppenvårdsapotek, LVFS 
2009:9 3 §, ska öppenvårdsapotek se till att personalens storlek och kompetens är 
anpassad till verksamhetens art och omfattning (111,112). Det står tydligt i 
vägledningen till föreskrifterna (113) att all personal kontinuerligt ska få tillgång till den 
fortbildning som arbetsuppgifterna kräver. Därför bör fortbildning anpassas efter varje 
individs arbetsuppgifter och ställas i relation till den bedrivna verksamheten. Till 
exempel är farmaceutisk rådgivning en stor del av verksamheten och därför bör 
personalen ha tillgång till ständig fortbildning inom detta område. Detta nämndes även 
av den tidigare socialministern Göran Hägglund som svar på en skriftlig fråga 
2012/13:560. Frågan till socialministern berörde patienters säkerhet kring 
receptexpediering och rådgivning på apotek med bakgrund av: 
 

 Stadskontorets utvärdering av apoteksavregleringen då förutsättningarna för 

korrekt receptexpediering och rådgivning till konsumenter har blivit sämre, 

såsom konsumenterna upplevde det. 

 
 De anställdas upplevelse av att möjligheten till kompetensutveckling har 

försämrats (112). 

För att säkerställa en god kvalitet och säkerhet i verksamheten, både för konsumenter 
och för övriga, bör farmaceuter ha tillgång till kontinuerlig utbildning inriktad på det 
som anges i läkemedelsverkets föreskrifter (111). Speciellt med tanke på en sannolik 
förändring av spridningsmönster för infektionssjukdomar och förekomst av helt nya 
sjukdomar och sjukdomsbärare i landet är detta viktigt (55). 
Enligt patientsäkerhetslagen avses apotekare och receptarier som hälso- och 
sjukvårdspersonal (114).  Eftersom befolkningen ska få en god vård på lika villkor, 
enligt Hälso- och sjukvårdslagen (92), är det viktigt att farmaceuter hos alla 
apoteksaktörer har lika god kompetens för att tillgodose kunders behov av trygghet 
kring läkemedelsanvändning. Det är viktigt att möjligheten till samarbete mellan 
aktörerna undersöks för att tillgodose farmaceuters kompetensutvecklingsbehov. Till 
exempel, i Norge har samtliga apotek samma datasystem. Detta underlättar 
dokumentation och kommunikation (115), och undviker förvirring hos farmaceuter som 
byter arbetsplatser. Det är önskvärt att sådant gemensamt system införs även i Sverige. 
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En enkätundersökning som utfördes av Sveriges Farmaceuter (116) tyder på att 
farmaceuter arbetar allt mindre på egenvården nuförtiden.  Detta gör att farmaceuter i 
mindre utsträckning kan bidra till att fånga upp patienter eller rekommendera 
passande egenvårdsprodukter. Det betyder dock inte att farmaceuter inte behöver ha 
kunskap om infektionssjukdomar som kommer att öka. Även patienter som hämtar 
receptbelagda läkemedel mot dessa sjukdomar kommer att öka i samma takt. Jämfört 
med andra länder har svenska apotek en hög andel högskoleutbildade farmaceuter. 
Denna kompetens kan och bör utnyttjas på ett mer utvecklat sätt till nytta både för 
patienter och för samhället (115). Det kan finnas möjligheter till utökade hälsotjänster 
t.ex. olika tester eller rådgivning angående kommande infektionssjukdomar på 
apoteken. Detta kan även avlasta sjukvården.  
Det finns en amerikansk studie (117) som utvärderade point-of-care testning (POCT) 
och/eller screening för vanliga infektionssjukdomar, såsom influensa, 
grupp A-streptokock faryngit, HIV, och hepatit C virus på öppenvårdsapotek. POCT 
innebär ett snabbt och enkelt test för diagnostik för patienter. POCT för 
infektionssjukdomar kan potentiellt hitta många patienter och ger fördelar för 
samhället.  
Snabb diagnostisering av en infektion gynnar patienten genom att tillgången till vård 
kan snabbas upp och ge en tidig behandlingsstart. I vissa fall blir det möjligt att 
undvika olämplig antibiotikaanvändning (117), vilket har en stor nytta globalt. Det kan 
också bidra att minska smittspridning. Genom att erbjuda dessa tjänster får apoteken 
en möjlighet att expandera apotekstjänsterna utöver läkemedelsexpedition och 
rådgivning till att omfatta praktiska, lättillgängliga och prisvärda tjänster. Dock finns 
utmaningar vid ett sådant införande, som att personalutbildning och träning behövs. 
Förordningar som reglerar verksamheten på apotek måste också till stånd. 
Det finns olika studier som visar att farmaceuter och apotek kan bidra till förebyggande 
hälsovård genom hantering av infektionssjukdomar såsom influensa, bältros, och 
streptokockfaryngit (117–120). 
För att kunna ge rätt rådgivning och tillhandahålla kompletterande hälsotjänster krävs 
basala kunskaper om sjukdomarna och lämplig utbildning och träning som passar 
tjänsterna. 
 
Här citeras en ed för farmaceuter som har antagits av American Pharmacists 
Association. Den används även i Kanada i stor utsträckning:  
”I will accept the lifelong obligation to improve my professional knowledge and 
competence (109,121).” 

6.8 Etiska överväganden 
Det framgick i följebrevet att enkätundersökningen var frivillig, anonym och att 
deltagare när som helst kunde avbryta undersökningen utan att behöva ange orsak. 
Uppgifterna som insamlades i enkäten är helt anonyma. Dessa betraktas inte som 
personregister då dessa inte kan kopplas till enskilda respondenter, enligt datalagen 1 § 
(92,122).  
 

7 Slutsats 

Resultaten från denna studie visar att kunskapen om de vanligaste 
infektionssjukdomarna bland responderande yrkesverksamma farmaceuter är god. 
Farmaceuternas självuppskattning av sin egen kunskap om berörda 
infektionssjukdomar stämde ganska väl med de aktuella poängresultaten. Det fanns 
inte en signifikant kunskapsskillnad mellan apotekare och receptarier. Dock framgick 
tydligt att lång yrkeserfarenhet ökar kunskapen. Majoriteten av farmaceuterna (97 %) 
som ingick i undersökning kände behov av ytterligare kunskap och någon form av 
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fortbildning beträffande infektionssjukdomar. De flesta angav myndigheter som bästa 
utbildningsaktör och webbaserad utbildning som den bästa utbildningsformen. En stor 
majoritet (71 %), av de som beskrev skillnader mellan före och efter omregleringen, 
angav att utbildningsmöjligheterna före omregleringen var bättre än vad som nu är 
fallet. Vidare undersökningar, eventuellt följda av åtgärder, önskas för att säkra 
farmaceutisk rådgivningskvalitet, skapa ett gott självförtroende hos farmaceuter och 
stärka patientsäkerheten. För att dra mer precisa slutsatser om farmaceuters 
kunskaper inom ämnesområdet behövs ytterligare studier då en enskild webbenkät av 
den här typen inte kan erbjuda all den önskvärda reliabiliteten och validiteten. 
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10 Bilagor 

Bilaga 1. Exponering till smitta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pyramid som visar vägen från exponering till en smitta för ett rapporterat 
fall enligt smittskyddslagen, omarbetat från (45). 
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Bilaga 2. Sjukdomsstatistik 
 
Antal anmälda fall för följande infektionssjukdomar mellan 2006 och 2015. 
 

1. Tuberkulos  

2. Syfilis  

3. Malaria  

4. Hepatit B  

5. Denguefeber  

6. Borrelia (statistik saknas p.g.a. att sjukdomen ej är 

anmälningspliktig) 

7. Mässling 

8. Salmonellainfektion 

Statistiken är skapad från (64). 
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Bilaga 3. Faktorer som orsakar hepatit hos människor.  
 

Om arbetat från (71). 

Hepatit virus 

Hepatit A virus 

Hepatit B virus 

Hepatit C virus 

Hepatit D virus 

Hepatit E virus 

Andra virus 

Epstein-Barr virus 

Humant Immunbrist-Virus (HIV) 

Lassa feber virus 

Gulafeber virus 

Adenovirus 

Herpes simplex virus 

Humant herpesvirus 6 (HHV-6) 

Ebola virus 

Icke-virala smittämnen 

Pneumokockpneumoni 

Leptospiros 

Syfilis 

Coxiella burnetii 

Toxoplasmos 

Icke-infektion 

Alkohol 

Läkemedel: 

Fenytoin 

Isoniaxid 

Ritonavir 

Klorpromazin (avregistrerad i Sverige) 

Rifampin 

Etc. 

Anestesi: 

Halotan (avregistrerad i Sverige) 
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Bilaga 4. Följebrev 
 

Vad kan du om infektioner? 

Jag heter Atsuko Edgar och läser till apotekare vid Umeå universitet. Just nu skriver jag 

mitt examensarbete som handlar om farmaceuters kunskaper om infektionssjukdomar. 

För att genomföra undersökningen behöver jag frivilliga farmaceuter på svenska apotek 

som kan tänka sig att svara på en enkät. För att nå relevanta respondenter får jag hjälp 

av Apotekarsocieteten och Sveriges Farmaceuter. 

 

Enkäten tar ca 10 minuter. En del av frågorna är kunskapsfrågor och andra är 

allmänna. Enkätundersökningen kan avbrytas när som helst utan att behöva ange 

orsak. Enkäten används endast för examensarbetet, är helt anonym och behandlas 

konfidentiellt. Enkäten besvaras en gång per person. 

 

Det färdiga examensarbetet kommer att finnas tillgängligt under våren 2017 på Umeå 

universitets hemsida www.umu.se. 

 

Om du har några funderingar är du välkommen att kontakta mig eller min handledare 

Martin Burman.  

 

Tack på förhand för din insats för att jag ska kunna genomföra mitt examensarbete! 

 

Länken till enkäten är: https://goo.gl/forms/oE40tyMCOExmfzRx2 du når den också 
genom att klicka längst ned till höger. 
 
Enkäten stängs fredagen 23 december. 
 

 

Vänliga hälsningar, 

Atsuko Edgar 
Student, masterprogrammet i farmaci  
Umeå universitet 
 
Tel. 070-773 77 06  
E-post: ated0001@student.umu.se 

Martin Burman 
Handledare, Lektor, Umeå universitet 
 
 
Tel. 070-659 49 60  
E-post: martin.burman@umu.se 

Länk till enkät  
 

 

 
 

 

http://www.umu.se/
https://goo.gl/forms/oE40tyMCOExmfzRx2
mailto:ated0001@student.umu.se
mailto:martin.burman@umu.se
https://goo.gl/forms/oE40tyMCOExmfzRx2
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Bilaga 5. Enkätfrågor 

 

Frågor om din bakgrund 

            5 frågor 

1. Jobbar du på: 

 
☒   Öppenvårdapotek  

☐   Sjukhusapotek 

2. Vilket län är du verksam i? 

 
☐   Blekinge län 

☐   Dalarnas län 

☐   Gotlands län 

☐   Gävleborgs län 

☐   Hallands län 

☐   Jämtlands län 

☐   Jönköpings län 

☐   Kalmar län 

☐   Kronobergs län 

☐   Norrbottens län 

☐   Skåne län 

☐   Stockholms län 

☐   Södermanlands län 

☐   Uppsala län 

☐   Värmlands län 

☐   Västerbottens län 

☐   Västernorrlands län 

☐   Västmanlands län 

☐   Västra Götalands län 

☐   Örebro län 

☐   Östergötlands län 

3. Vilken apotekskedja jobbar du på? 

 ☐   Apoteket AB 

☐   Apotek Hjärtat 

☐   Kronans apotek 
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☐   Lloyds apotek 

☐   Apoteksgruppen 

☐   Annan kedja ___________ 

4. Hur många år har du varit yrkesverksam som farmaceut? 

 
☐   Mindre än 1 år 

☐   1 - 5 år 

☐   6 - 10 år 

☐   11 - 15 år 

☐   Mer än 15 år 

5. Är du: 

 
☐   Receptarie 

☐   Apotekare 

Frågor om infektionssjukdomar 

            8 frågor 

6. Symtombilden nedan gäller en viss infektionssjukdom. Vilken av efterföljande 
infektionssjukdomar är den mest sannolika? 

 Symtom: 

 Hosta (mer än 3 veckor) med sputa  

 Hosta med blod 

 Subfebrilitet  

 Avmagring  

 Nattsvettning  

 Feber och svullna lymfkörtlar (ofta hos barn) 

 Svarsalternativ: 

☐   Syfilis  

☐   Salmonellainfektion  

☒   Tuberkulos  

☐   Mässling  

☐   Borrelia 

7. I många länder i Europa (ej Finland, Norge, och Sverige), är salmonellabakterier i vissa 
livsmedel är ett särskilt stort problem. Vilka av följande alternativ är vanliga smittkällor 
för salmonella? 

 
☐   Fisk 
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☒   Ägg  

☒   Kyckling  

☐   Nötter 

☒   Groddar  

 
Feedback 

Salmonella Enteritidis från ägg och kyckling är ett särskilt stort problem i flertalet 
europeiska länder (ej i Norge, Finland och Sverige). Groddar anses som ett 
risklivsmedel eftersom de produceras 
under förhållanden som är gynnsamma för tillväxt av bakterieer som t.ex. E coli och 
salmonella.  

8. En kund kommer till ditt apotek och berättar om sina besvär. Hon har varit på 
semester i Stockholms skärgårds under två veckor. När hon kom hem fick hon en 
rodnad på ett ben (se bilden nedan) och rodnaden har växt. Huden kring rodnaden är 
domnad. Dessutom känner hon sig trött, har huvudvärk och muskel- och ledvärk.  
Vilken infektionssjukdom av följande misstänks mest? 

 ☐   Malaria   

☐   Denguefeber  

☐   Syfilis  

☐   Mässling  

☒   Borrelia  
 

Bilden från 1177. Omarbetad. 

9. Markera påståenden som är sanna: 

 

☒   Mässling sprids via droppinfektion (d.v.s. via hosta, nysningar, kräkningar etc)  

☒   Mässling kan orsaka allvarliga komplikationer och dödlighet, särskilt hos barn och 

       människor med undernäring och nedsatt immunförsvar  

☒   Det finns ingen behandling mot mässling  

☐   Det är vanligt att malaria smittar mellan människor, t. ex. via sår 

☒   Man blir inte immun mot borrelia även om man har tidigare haft borreliainfektion

 

☐   Man kan skydda sig mot alla typer av hepatit (d.v.s. hepatit A, B, C, D, E och G)     
       med vaccin 

 
Feedback 

Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som kan sprids när någon som är sjuk 
hostar eller nyser. Det finns ingen behandling mot mässling. Som symtomlindring kan 
man använda febernedsättande. Det är bra att vila i ett mörkt rum och undvika skarpt 
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ljus eftersom ögonen är irriterade. 
 
Malaria smittar inte mellan människor. Dock det kan finnas risk i mycket sällsynta fall. 
Två sådana fall är blodtransfusion och smitta mellan mor och barn vid förlossning. 
Det finns vaccin endast mot hepatit A och B. 
 
Man blir inte immun mot borrelia. Den fästingöverförda bakterien Borrelia burgdorferi 
undviker människokroppens immunförsvar genom att utnyttja flera olika strategier. 

10. Syfilis är: 

 

☒   En könssjukdom orsakad av bakterier  

☐   En könssjukdom orsakad av virus 

☐   En luftburen smitta orsakad av bakterier 

☐   En sjukdom sprids av myggor 

☐   En infektion orsakad av bakterier, vanligen från förorenade livsmedel 

11. Vilket tidigt symtom kan man i många fall få vid hepatit B och hepatit C? 

 
☒   Gulaktig hud och ögonvita 

☐   Avmagring 

☐   Feber 

☒   Inget symtom  

☐   Man fryser och svettas 

 
Feedback 

Hepatitinfektion ger i många fall inte några symtom till en början, vilket gör att många 
smittade inte känner till sin infektion. 

12. En kund som besöker ett apotek har följande symtom. Vilken av följande 
sjukdomar är den mest sannolika?  

 Symtom: 

 Torrhosta  

 Feber (39 ℃ ) 

 Röda ögon med ljuskänslighet 

 Utslag som började i ansiktet 
och spreds på kroppen som 
nedan (se bilden nedan) 

 Saltkornsliknande utslag i 
kindslemhinnan 

 

 

Bilden från Internetmedicin. 
Omarbetad. 
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Svarsalternativ: 

☐   Hepatit B 

☐   Tuberkulos  

☐   Denguefeber 

☒   Mässling  

☐   Borrelia 

 

13. Av de anmälningspliktiga infektionssjukdomarna är 31 allmänfarliga. Vilken/vilka av 
följande kategoriseras i denna grupp? 

 

☒   Syfilis  

☒   Hepatit B  

☒   Tuberkulos  

☒   Salmonella  

 
Feedback 

Anmälningspliktiga sjukdomar klassade som allmänfarliga är följande: 

1) Campylobacterinfektion 
2) Difteri 
3) Infektion med ebolavirus 
4) Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) 
5) Fågelinfluensa (H5N1) 
6) Giardiainfektion 
7) Gonorré 
8) Hepatit A 
9) Hepatit B 
10) Hepatit C 
11) Hepatit D 
12) Hepatit E 
13) HIV infektion 
14) HTLV I eller II infektion 
15) Klamydiainfektion 
16) Kolera 
17) Infektion med MRSA 
18) Mjältbrand 
19) Paratyfoidfeber 
20) Pest 
21) Infektion med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G 
22) Polio 
23) Rabies 
24) Salmonellainfektion 
25) Shigellainfektion 
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26) Smittkoppor 
27) Svår akut respiratorisk sjukdom (SARS) 
28) Syfilis 
29) Tuberkulos 
30) Tyfoidfeber 
31) Virala hemorragiska feber, exklusive denguefeber och sorkfeber 

14. Vilket av nedanstående alternativ är en vektorburen sjukdom (dvs. infektion som 
överförs genom bett av infekterade leddjursarter, såsom myggor, fästingar)? 

 
☐   Tuberkulos 

☒   Denguefeber  

☐   Salmonella  

☐   Syfilis 

☐   Alla ovanstående 

 
Feedback 

Denguefeber är en vektorburen zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras 
mellan djur och människa. Viruset överförs till människan via myggor som tillhör 
Aedes-släktet. Sjukdomen sprids inte direkt från människa till människa. 

Frågor om behandlingar 

            5 frågor 

15. Borrelia kan behandlas med: 

 

☒   Antibiotika för systemiskt bruk  

☐   Antibiotika för topikal användning 

☐   Virushämmande läkemedel 

☐   Vätskebehandling 

☐   Går över av sig själv 

 
Feedback 

Beroende på diagnos (EM solitära, borrelia lymfocytom, neuroborrelios etc.) används 
perorala antibiotika som t.ex. fenoximetylpenicillin, doxycyklin, azitromycin etc. 

16. För vilken sjukdom används följande läkemedel som profylax?  
Läkemedel: 

Läkemedel: 

 Lariam® 

 Malarone® 
 Klorokinfosfat Recip 
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 Doxyferm® 

  
Svarsalternativ: 

☐   Denguefeber 

☒   Malaria  

☐   Mässling 

☐   Borrelia 

☐   Salmonella 

17. Vilket/vilka läkemedel använder man för att behandla tuberkulos (vuxen, om 
resistensmönster är okänt)? 

 

☒   Isoniazid (INH)  

☒   Rifampicin  

☒   Pyrazinamid  

☒   Etambutol  

 
Feedback 

Behandlingen inleds med fyra preparat om resistensmönstret (resistens för mer 
än högst ett läkemedel)inte är känt/inte förväntas  

 Isoniazid (INH) 
 Rifampicin  
 Pyrazinamid 
 Etambutol 

Tuberkulosläkemedel är kostnadsfria för patienten enligt smittskyddslagen. 

18. Vilken av följande substanser är förstahandsvalet vid behandling av salmonella? 

 

☒   Ciprofloxacin  

☐   Flukonazol 

☐   Oseltamivir 

☐   Zanamivir 

☐   Infliximab 

 
Feedback 

https://www.internetmedicin.se/stat.aspx?jid=45&s1=Isoniazid&t=s&pageid=1767
https://www.internetmedicin.se/stat.aspx?jid=45&s1=Rifampicin&t=s&pageid=1767
https://www.internetmedicin.se/stat.aspx?jid=45&s1=Pyrazinamid&t=s&pageid=1767
https://www.internetmedicin.se/stat.aspx?jid=45&s1=Etambutol&t=s&pageid=1767
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Förstahandspreparat då behandling är nödvänding är ciprofroxacin om 
bakteriestammen inte har nedsatt känslighet för kinoloner. Patienter som smittats i 
Asien bör förstahandsvalet vara ceftriaxon eller cefotaxim eller azitromycin p.g.a. en 
utbredd resistens mot kinoloner i denna del av världen. 

19. Det bästa skyddet mot hepatit B är: 

 

☒   Vaccination  

☐   Hygien 

☐   Profylax med läkemedel 

☐   Att undvika sexuell kontakt 

☐   Inget av ovanstående 

 
Feedback 

Det bästa skyddet mot hepatit B får man genom vaccination. Vaccinationen erbjuds 
dem som lever i miljöer där sjukdomarna är mer vanliga. I några landsting (t.ex 
Stockholm) ingår numera vaccination mot hepatit B i det allmänna 
vaccinationsprogrammet. 

Övrigt 

            8 frågor 

20. Maxpoäng på frågorna 6 - 19 är 25. Hur många poäng tror du att du fick på testet? 

 
☐    0 - 5 

☐    6 - 10 

☐   11 - 15 

☐   16 - 20 

☐   21 - 25 

21. Infektionssjukdomar som har varit ovanliga i Sverige, t.ex. tuberkulos, malaria, 
hepatit B etc. kommer att öka i samband med resande, invandring, livsmedelsimport 
och klimatförändring. Hur god kunskap om dessa infektionssjukdomar anser du att du 
har? 

                ☐                     ☐                    ☐                       ☐                       ☐      
                1                       2                       3                         4                         5 
        Bristande                                                                                    Mycket god 

22. Känner du att du har behov av ytterligare kunskap? 

http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Behandlingar/Vaccinationer-av-barn/
http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Behandlingar/Vaccinationer-av-barn/
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 ☐   Ja ☐Nej  

23. Om du svarade ja på fråga 22, vilken form av utbildning tror du är bäst? 

 
☒   Egenstudier 

☐   Webbaserad utbildning (E-learning) 

☐   Traditionella kurser 

☐   Övrigt:___________________________ 

24. Om du svarade ja på fråga 22, vilken utbildningsaktör tror du bäst skulle tillgodose ditt 
behov av fortbildning? 

 
☐   Apotek 

☐   Universitet/högskola 

☐   Utbildningsföretag 

☐   Myndighet (Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten etc.) 

☐   Övrigt:____________________________ 

25. Är det någon skillnad idag jämfört med tiden före omregleringen (2009) då det gäller 
krav på farmaceuternas kompetens och kommunikationsförmåga? 

 ☐   Ja ☐   Nej ☐   Jobbade inte då 

26. Om du svarade ja på fråga 25, beskriv skillnaden: 

  
 
_______________________________________________________________ 

27. Kommentarer, förslag eller tankar kring infektionssjukdomar och farmaceuternas 
kompetensutveckling inom detta område: 

  
 
________________________________________________________ 
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