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Sammanfattning 

Introduktion: Apotekens huvudsakliga uppgifter är att ge ut information, rådgivning 
och säkerhetsställa att rätt läkemedel ges ut till rätt individ. Apoteken medverkar på 
detta sätt till en minskad belastning för primärvården och bidrar därmed till en 
förbättrad folkhälsa. Det finns flera olika typer av hälsotjänster på apotek idag. 
Hälsotjänster kan medföra till bättre hälsa. I vårdkedjan räknas apoteken som den 
första och sista länken för individen, som drabbats av någon av typ av besvär med 
hälsan, därmed har apoteken en viktig roll. Kännedomen av farmaceutens kompetens i 
Sverige är låg och används inte till fullo.  

Syfte: Syftet med det här arbetet är att undersöka hälsotjänster på apotek ur ett 
kundperspektiv. Även kundens syn på farmaceutens roll och samarbetet mellan apotek 
och vårdcentral belyses. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie har genomförts bland 7 apotekskunder på apotek i 
Malmö/ Lund området, under oktober och november 2016. Rekrytering av deltagare 
skedde genom att kunder som skulle genomföra någon typ av hälsotest tillfrågades vid 
bokningen av hälsotjänsten om de var villiga att delta i undersökningen. 

Resultat och diskussion: Resultatet från denna intervjustudie visar att 
apotekskunderna är nöjda med de hälsotjänster som erbjuds. Kunderna har även i de 
flesta fall ett lika stort förtroende för farmaceuter, som med övrig vårdpersonal. De 
anser även att samarbetet mellan apotek och vårdcentral är bra. Ett ökat samarbete 
mellan farmaceuten och förskrivaren, skulle kunna leda till ett ökat förtroende hos 

kunderna/patienterna för farmaceuter. Enligt många respondenter är tillgängligheten 
av hälsotjänster på apotek bättre än på vårdcentralen. Hälsotjänster på apotek avlastar 
vårdcentralerna och ger kunden en lättillgängligare tillgång. Detta leder i längden till 
hälsofrämjande och förebyggande av de vanligaste folksjukdomarna. En tydligare 
definition av farmaceutens yrkesroll skulle gynna och underlätta samarbetet mellan 
personal på apotek och vårdcentral. Detta skulle även tydliggöra apotekarrollen för 
patienterna och kunderna på apotek. I denna undersökning är det inte många av 
respondenterna som förstår skillnaden mellan apotekare och receptarie. I denna studie 
tycker kunderna i de flesta falla att de inte känner av någon stress och kan lugnt prata 
med farmaceuten. Många av kunderna känner att de även får sina frågor besvarade. 

Respondenterna anser också att de får mer tid att prata med farmaceuten på apotek, 
jämfört med samtalen på vårdcentralen. De flesta kunder har förtroende för 
farmaceuten. Några av respondenterna har större förtroende för de hälsotjänster som 
utförs på vårdcentraler, eftersom de har bättre och säkrare mätmetoder.  

Slutsats: De flesta kunder är nöjda med apotekens hälsotjänster. Däremot är 
marknadsföringen inte tillräcklig och många har ingen kännedom om hälsotjänster. 
Kunder upplever att apotek har en bättre tillgänglighet och en stressfriare miljö än 
vårdcentral.  En ökad tillgänglighet av hälsotjänster, kan i sin tur leda till förebyggande 
av folksjukdomar. Samhället bör utnyttja mer av apotekens kompetens. Användning av 
motsvarande mätningsmetoder, tillgång till journaler vid utförandet av hälsotjänst, 
skulle kunna leda till en ökad användning av hälsotjänster.  Även att tydliggöra 
farmaceutens roll i samhället är en viktig faktor. Ett bättre samarbete mellan apotek 
och vårdcentral, kan även leda till ett ökat förtroende för bl.a. farmaceuten och där med 
en bättre följsamhet av kunden/patienten. 
 

Nyckelord: Hälsotjänst, apotek, samarbete, intervjustudie 
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1. Introduktion 

 

1.1 Apotekens funktion i Sverige  
 

Över 110 miljoner kundbesök får apoteken runt om i Sverige årligen. Detta motsvarar 
ungefär 300 000 kundbesök per dag. Idag finns det cirka 1380 registrerade apotek i 
Sverige, detta motsvarar en ökning på 40% sedan omregleringen 2009. (1) Apoteken är 
en del av den svenska hälso- och sjukvården. Deras huvudsakliga uppgifter är att ge ut 
information, rådgivning och säkerhetsställa att rätt läkemedel ges ut till rätt individ. 
Det medverkar på detta sätt till en minskad belastning för primärvården och bidrar 
därmed till en förbättrad folkhälsa. I vårdkedjan räknas apoteken som den första och 
sista länken för individen, som drabbats av någon av typ av besvär med hälsan. 
Apoteken är även den länk inom hälso-sjukvården, som besöks av flest individer. (2) 
 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) meddelar att apotekens kundmöte 
bör förbättras och utvecklas. Det finns studier som menar att det finns en del brister i 
rådgivning med kund på apotek. Läkemedelsverkets, TLVs och regeringens uppföljning 
av apoteksmarknaden skiljs åt. Samarbetet mellan myndigheten bör förbättras för en 
bättre gemensam och likvärdig uppföljning. 
 
Även öppettiderna per apotek har i genomsnitt ökat med 6,5 timmar per vecka sedan 
omregleringen? Tillgången till apotek har ökat, vilket borde vara en förbättring ur 
kundperspektiv. Detta har lett till att flera apotek är tillgängliga under kvällar och 
helger. Läkemedelsverket påstår även att det förekommer brister i förhållande till 
kraven på rådgivning och information. Efter omregleringen har bl.a. försäljningsfrågan 
fått en större betydelse inom de olika apotekskedjorna. Detta kan i sin tur motstrida 
TLVs intressen. TLVs granskning av apoteken var bl.a. att en förbättring av kundmötet 
bör ske. (3)  Från undersökningar av Sveriges Apoteksförening, tyder på att kunder är 
mycket nöjda efter sina apoteksbesök. Däremot är flera kunder omedvetna om vilka 
hälsotjänster som erbjuds på dagens apotek, såsom blodtrycksmätning, allergitest och 
rökavvänjning. (4) I statskontorets utvärdering visades att kundnöjdheten minskade 
vid omregleringens första år, men ökade sedan. (36) 
 
 

1. 2 Farmaceutens roll 
 
Enligt Läkemedelsverket är farmaceutens roll bland annat att ge ut anpassad 
individuell information till kund, men även säkerställa att kunden fått rätt dos och kan 
inta sina mediciner på ett rätt sätt. (5) Svenska apotek följer riktlinjer från Good 
Pharmacy Practice (GPP) som skapats av Sveriges apoteksförening (SAF) och 
Apotekarsocieteten för att minska otydligheter mellan verklighet och regelverk. 
En professionell rådgivning innebär en god läkemedelsnytta och optimal 
patientsäkerhet. (6) Farmaceuten har en stor kompetens inom hälsosjukvården, men 
kompetensen används inte full utsträckning. (8)   Ifrån en internationell syn är 
farmaceutens huvudsakliga uppdrag att genomföra rådgivning till kunder i samband 
med inköp av läkemedel och därefter utföra hälsotjänster. (7) Viktiga faktorer för 
farmaceutens utförande av hälsotjänster på apotek är bland annat utbildning inom 
hälsotjänster. 
 
 
För att öka och utnyttja kompetensen från farmaceuten måste farmaceutens uppgifter 
förstärkas både ur ett samhällsperspektiv och ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv.  
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Kännedomen av farmaceutens kompetens i Sverige är låg (9). Enligt en svensk studie 
bör farmaceutens avsikt vara en försäkrad läkemedelsanvändning och därtill erbjuda 
den mest effektiva och passande behandlingen. Efter privatisering av apotek i Sverige 
har farmaceutens roll blivit otydligare, då vinst och drift blivit viktigare. (10) 
Apotek nämns allt mer inom media speciellt efter privatiseringen av apotek, dock 
nämns inte mycket om farmaceutens roll. Denna information betonas istället på de 
egna farmaceutiska hemsidor och i tidningar, där man vill tydlighetsgöra dess 
profession. (11) 
 
 

1,3 Hälsotjänster på apotek 
 
Idag får apoteken ingen statlig ersättning för de hälsotjänster som utförs. Hälsotjänster 
på apotek räknas in som merförsäljning för att öka vinsterna inom apoteken. (13) 
Under 90-talet uppstod definitionen farmaceutisk omsorg som innebar att farmaceuten 
ska ge information och rådgivning till kunden efter dess behov. (14) Den viktigaste och 
äldsta tjänsten svenska apotek erbjudit är rådgivning vid läkemedelsanvändning. Idag 
erbjuds inte enbart rådgivning av läkemedel utan andra hälsotjänster på de olika 
apoteksaktörer. Dessa erbjuds oftast mot en kostnad.  (15) 
Den näst vanligaste hälsotjänsten som erbjuds idag är blodtrycksmätning. Denna 
hälsotjänst erbjuds på cirka 350 apotek. År 2014 uppskattades användning av denna 
tjänst vara omkring 40 000 personer per år. De övriga tjänster som bl.a. erbjuds är 
hälsocoaching och övrig typ av hälsotester uppskattas förbrukningen vara ungefär 
10 000 personer under år 2014. (2)  
Vid omregleringen av den svenska apoteksmarknaden 2009 talade regeringen om en 
fokusering på utveckling av tjänster på apotek. Vidare leder detta till en förbättrad 
läkemedelsanvändning och därmed en förhöjd säkerhet för kunden. (16) 
Många kunder uppskattade dessa kostnadsfria hälsotjänster. På drygt 900 apotek runt 
om i Sverige genomförs personliga läkemedelsrådgivningar. År 2014 genomfördes cirka 
12 000 personliga läkemedelsrådgivningar, detta är betydligt lägre än år 2009. (17) De 
senaste åren har fokus legat på andra hälsotjänster.  
Grunden till goda och framgångsrika hälsotjänster är bland annat kunskap och 
kompetens. En annan viktig faktor är god kommunikation med kunderna och ett bra 
bemötande av kunden. Detta bidrar till att kunden får rätt hjälp. (18) Hälsotjänster som 
erbjuds på apotek skulle kunna leda till en avlastning för övrig hälso- och sjukvård. (12) 
I tabell 1 presenteras de hälsotjänster som idag erbjuds på svenska apotek. (19)  
Ekonomisk ersättning av tjänsterna från staten finns inte. Varken till apoteken eller 
kunden som valt att genomföra hälsotjänst på apotek.  
 Redan innan privatiseringen erbjöd Apoteket AB flera tjänster så som Blodtryckskollen 
och Apotekets hälsocoach. (2) 
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Figur 1. Hälsotjänster som erbjuds på dagens apotek i Sverige. (19) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

1.4 Krav för god hälsotjänst 
 
Tidsbrist är idag en orsak till försämrad rådgivning eller god genomförd hälsotjänst. En 
viktig faktor är därför hög personaltäthet, för att kunna erbjuda bland annat 
hälsotjänster samt en passande lokal för att kunna utföra hälsotjänster. Detta gör det 
möjligt för farmaceuten att koncentrera sig på sina huvuduppgifter. Lokalen där 
hälsotjänsterna genomförs ska helst vara avskild, så kund och farmaceut ska kunna 
prata öppet och ostört. Apotekskedjans uppgift är att se till att farmaceuterna 
kompetensutvecklas och ges möjlighet till utveckling för att kunna utföra 
hälsotjänsterna på ett bra sätt. (22) 
Denna typ av insats kräver finansiella resurser. Hälsotjänster kan medföra bättre hälsa 
för kunden. (23)  
 
 
 
 
 

Lloyds Apotek:  

Allergikonsultation 

Babykonsultation 
Hudanalys 
Läkemedelsgenomg

ång 
TBE-vaccination 
(apoteket i 

Strängnäs) 
Värkutvärdering 

 

Apoteket AB: 

Allergikollen 

Blodsockerkollen 
Blodtryckskollen 
Formkollen 

Hudläkare(webbtjänst) 
Hälsocoacher 
Hälsokollen 

Hälsolabbet 
Hörselkollen 
Läkemedelsrådgivning 

Mindfulness(webbtjäns
t) 
SlutaRöka 

Sömnhjälpen(webbtjän
st) 
Viktkollen 

 

Apotek Hjärtat: 

Abonnemangstjänst 
(där bokad rådgivning 

ingår) 
Blodtrycksmätning 
Födelsemärkeskontroll 

Kostkollen 
Personlig 
läkemedelsrådgivning 

Minutkliniken 
Vaccination 

 

 

 Kronans Apotek: 

Blodtrycksmätning 
Följsamhetsprogram 
inom diabetes 

Följsamhetsprogram 
inom astma och KOL 
Påminnelsetjänster (ta 

din medicin, beställ och 
hämta din medicin, 
förnya ditt recept) 

Bokade 
läkemedelssamtal 

Förbeställning av 
läkemedel  
 

 
 
 

 
 

Apoteksgruppen: 

Förekomsten av 
tjänster varierar på 

Apoteksgruppens 
apotek beroende på 
ägare.  

Här är tjänster som 
finns på flera apotek 
inom kedjan: 

Blodtrycksmätning 
Dosdispensering 
Hemleverans 

Läkemedelsförråd 
Vaccinationstjänster 
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1,5 Hälsotjänster utomlands 
 
De flesta europeiska länder erbjuder någon typ av hälsotjänster. Tendensen är att 
utbudet av hälsotjänster ökar även i dessa länder.  Europeiska länder som Portugal, 
Frankrike, Irland, Storbritannien och Danmark erbjuder tjänster som rådgivning. 
Spanien erbjuder diabetiker screentjänster på apotek (24). I Storbritannien används en 
metod som kallas för New Medicine Service, NMS, som används idag av flera länder så 
som Danmark, Australien och Storbritannien. I Storbritannien erbjuds denna tjänst 
sedan 2011 och ersätts av staten. NMS hjälper patienter som sätts in med ett nytt 
läkemedel under en längre tid av behandling, och förbättrar följsamheten och 
användning. De finns flera länder som använder sig av en fördjupad 
läkemedelsanvändning. I vissa länder förekommer även begränsad förskrivningsrätt så 
som i Storbritannien och Kanada. Bristen på läkare i Storbritannien har lett till att 
apoteken fått en bredare roll. Efter införandet av NMS har samarbetet och relationen 
mellan apotek och socialdepartement ökat och förbättrats. (25) 
 
 

1.6 Apotekskundernas syn 
 
Majoriteten av apotekskunderna är nöjda med sina besök på apotek enligt TNS Sifo, 
som genomfört mätningar varje tredje månad sedan 2010. Sista kvartalet 2015 var hela 
97 procent av apotekskunderna nöjda med sitt besök på apoteket. Detta är en ökning 
med en procent sedan 2014 under motsvarande kvartal. Undersökningen visade att 
hela 76 procent gav de två högsta betygen i mätningsskalan, vilket var desamma år 
2014 under samma kvartal. ServiceScore undersöker kundens nöjdhet med hjälp av 
kundtjänster inom flera branscher. Resultatet visar att apoteken hade bäst omdöme av 
branscherna sedan 2014. 
Enligt en undersökning av TNS Sifo visar att den tjänst som kunderna (93%) tycker 
bäst hör hemma på apotek är läkemedelsrådgivning. Därefter kom blodtrycksmätning 
(84%) (1). 
En svensk studie visar att apoteksbesökarnas upplevelser av apotek är positiv och att 
kunderna oftast visar vara mycket nöjda med kommunikationen. Hela 94,4 % av 
farmaceuterna anser att kundmötena är positiva. (20) I en annan studie visar att mer 
tid och ökad rådgivning leder till att fler kunder känner sig tryggare genom att ha 
förbättrat sina kunskaper och användning av läkemedel. (21) 
 
Det finns idag få studier av hur svenska apotekskunder upplever de hälsotjänster som 
erbjuds på apotek. 
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2. Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka hur kunder på öppenvårdsapotek ser på de 
hälsotjänster som erbjuds. 
 
 
 
Följande huvudfrågeställningar kommer att behandlas: 
 

 Varför väljer kunder att genomföra hälsotjänster på apotek istället för på 

vårdcentral? 

 Hur ser samarbetet ut mellan apotek och vårdcentral? 

 Vad är en farmaceut och vad är deras uppgift?  

 Hur uppfattas farmaceutens kompetens, råd och information av hälsotjänster? 

 Hur är tillgängligheten av hälsotjänster på apotek? 

 Hur är synen på hälsotjänster i framtiden och dess utveckling? 

 

3.Metod  

Intervjuer ger en möjlighet att ta del av andra människors perspektiv och upplevelser. 
Med hjälp av intervjuer kan respondenterna lättare beskriva sina tankar och känslor, 
jämfört med kvantitativa analyser. I detta arbete är syftet att med hjälp av intervjuer 
försöka ta reda på hur apotekskunderna upplever de hälsotjänster som svenska apotek 
erbjuder. 
 

3.1 Kvalitativ intervjustudie 
 
För att få svar på frågeställningarna i arbetet, utfördes en kvalitativ studie. 
Apotekskunder, som genomgått någon typ av hälsokontroll intervjuades. En kvalitativ 
studie ger ofta en djupare förståelse jämfört med enkätundersökningar. Öppna frågor 
ger respondenten möjlighet att besvara frågorna noggrant.  Den här kvalitativa 
intervjustudien består av sju steg, enligt Kvale och Brinkmann(26):  
 
1. Syftet bör klargöras– Anledning till undersökningen och vad som skall 

undersökas? 

2. Tag hänsyn till kunskaper som eftertraktas och därefter planera utformningen av 

arbetet och undersökningen. Ta även hänsyn till etiska konsekvenser. Uppläggning 

av arbetet bör klargöras. 

3. Utför intervjuerna  

4. Iordningställ analyserna – intervjuerna bör transkriberas.  

5. Val av analysmetod med avseende till temat och syftet  

6. Verifiera resultatet –och generaliserbarhet, validitet och reliabilitet 

7. Rapportera resultatet 

 
Intervjuaren styr till största del intervjun, medan den som intervjuas driver intervjun.  
Uppföljning av frågorna sker kontinuerligt för att utreda otydligheter. Otydligheter följs 
upp och klargörs med följdfrågor så att respondenten får möjlighet att utveckla sitt 
svar. Kriterier för den som utför intervjun är bland annat kompetens, att ha en tydlig 
strukturerad plan, vara öppen, trevlig och kritisk, samt kunna tolka resultatet tydligt. 
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(26) En mall med teman/kategorier används av intervjuaren för att hålla en röd tråd 
under intervjuernas gång. 
 
  

3.2 Urvalsprocess 
 
Respondenterna i den här studien är kunder som genomfört hälsokontroller på apotek i 
Malmö/Lundområdet i Skåne län. Urvalet av intervjupersonen är heterogen, oberoende 
av ålder eller erfarenhet av hälsotjänster. Urvalskriterier för studien är kunder som 
genomfört olika hälsotester på följande apotek: Apotek AB, Apoteket Hjärtat, Kronans 
Apotek och Lloyds Apotek i Malmö/Lund området. Dessa apotek utför i dagsläget olika 
hälsokontroller som tex blodtrycksmätning, allergitester och blodsockertester.  
Tillfrågan av deltagande och information om undersökningen skedde via mail till 10 
olika apotek. Detta resulterade i ett samarbete med 3 apotek. 
Rekrytering av deltagare skedde genom att kunder som skulle genomföra någon typ av 
hälsotest tillfrågades vid bokningen av hälsotjänsten om de var villiga att delta i 
undersökningen. Ett samtyckesbrev delas ut med information om studien vid 
undersökningen.  
 
 

3.3 Antal intervjupersoner  
 
Antalet intervjuer bestäms av när mättnad uppnås, alltså när inga nya synpunkter 
erhålls ur intervjuerna. Intervjuerna spelas in och transkriberas. Enligt Kvale och 
Brinkman ligger ett mättat resultat mellan 15+/-10 stycken (26) 
Intervjun varade i genomsnitt 15–20 minuter. De genomförda intervjuerna 
genomfördes på plats där hälsotester genomförs på apotek, oftast i ett avskilt rum. Sju 
deltagande var från de tre apotekskedjorna, där av var fem kunder kvinnor och två 
män. Deltagarna var mellan 28 och 76 år, alla med olika bakgrund. 
 

3.4 Analysmetod 
 
Analysen av intervjun gjordes enligt Hseieh och Shannon. (27) 
När intervjun transkriberats, läses och tolkas intervjun. Under genomläsningen kodas 
betydelsefulla ord. Orden som kodas är de ord som vanligtvis förekom under 
intervjuerna. Först genomförs tre intervjuer som gav en översikt av kodord. Dessa 
kodord används, därefter till de följande intervjuerna. Granskning av kodorden sker 
och delas upp i motsvarande kategorier, som därefter delas upp i underkategorier. 
Varje kodning består av en kort beskrivning och därefter valdes passande citat ut. 
Kategorisering skedde utifrån de olika teman intervjun berörde, vilket ledde till 
kategoriseringen följde frågeguidens kategorier. 
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4. Resultat 

Resultaten i detta arbete redovisas med utgångspunkt från de kodord och teman som 
valts ut, utifrån de intervjuer som hölls med och apotekskunder (P1-P7) i Malmö/Lund-
regionen under november och december månad 2016.  

Figur 2.  Kategorier och kodord utformas efter analys av intervjuerna. 
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4.1 Apotek eller vårdcentral 
Varför valde du att genomföra hälsotjänst på apotek istället för 

vårdcentral? 

Anledningen till att kunder genomgår hälsotjänster på apotek är oftast en tidsfråga. På 

apotek känner kunden att det går snabbare och att de upplever mindre stress, jämfört 

med om testet skulle genomföras på vårdcentral. 

” Alltså min huvudanledning som jag sa initialt här de är tids…jag har tidsbrist…” 

(P1) 

” För jag kände mig konstig idag på jobbet. Och det var min kollega som tipsade mig 

att gå hit och ta prover här istället för vårdcentralen. Det tar tid att ringa och boka 

tid, dropp in. De har ju tider på morgonen, så det var därför jag valde det.” (P6) 

En annan anledning till att kunderna väljer att genomföra hälsotester på apotek, är att 

apoteken ligger nära och att det går enkelt och snabbt att få testerna genomförda när 

kunderna har vägarna förbi. 

” Ja som sagt jag hade vägarna förbi, så tog. Alltså när jag, när receptarien sa till 

mig att det finns sådan möjlighet, så tog jag det med en gång.” (p3) 

De flesta av respondenterna ansåg att det är positivt att även apotek erbjuder 

hälsotjänster. Då de bl.a. underlättar för vårdcentralen, samt att det blir mindre stress 

för individen. De flesta vänder sig till vårdcentral i akuta skeden. 

” Jag tycker det är väldigt bra. Det är som sagt när man inte är någon akut fas att 

man kan gå in till apoteket liksom att man inte har någon stress och man utför det 

där…” (P2) 

På vårdcentralen känner kunderna oftast att det är svårt att få en passande tid. Då 

kunderna inte känner att det är något akut problem, kontrollerar de sina värden och 

utnyttjar på så sett apotekens hälsotjänster. 

” Jag väljer ju det först pga. det jag vet, att det är väldigt svårt att få tider på 
vårdcentralen, sedan har jag faktiskt inte varit i, det är inte någon akut fas, därför 
har jag ändå vänt mig till apoteket…” (P2) 

” Det var att jag, ah jag ringde till vårdcentralen och ville boka tid, men dom hade 
ingen tid förrän om 2 veckor…vårdcentraler har ju så långa köer så man kommer 
inte fram… ee…så det är ju smidigt att man kan gå på apotek och liksom på sina 
villkor utföra blodtryckstest som jag gjort nu.” (p5) 

Hur ser du på att även apotek erbjuder hälsotjänster? 

Någon av respondenterna tycker att det är positivt att även apotek erbjuder 

hälsotjänster, men menar att det är viktigt att kvalitén ligger på samma nivå som på 

vårdcentralen. 

”Jag tycker det är jättebra så länge de håller en viss nivå såklart. Men annars tycker 

jag att det är jättebra. (p4) 

Några av respondenterna tycker att det skulle vara bättre om vårdcentralen fokuserar 

på att utöka kvaliteten. Genom att exempelvis förbättra tillgängligheten för patienterna. 

 ” …lite negativt också för att jag känner ju att vårdcentralen ska göra det. Så dom 

måste göra bättre jobb, ja… bli mer tillgängliga för vanliga människor. Att dom kan 
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lättare, att dom kan få lättare tid och kanske ha drop in så man kan komma bara och 

ta dom vanliga prover där ju. Och bli billigare.” (p6) 

Andra respondenter är neutrala och menar att det enbart är en fördel för 

pensionärerna, som kan ha svårt att genomföra hälsotester själva.  

” Ja, jag vet inte.  Jag tycker det är. Det kanske hjälper för de pensionärer som inte 

har tid att stå och vänta i de långa köerna. Så får de den snabba hjälpen där med 

blodtryck och mäta sitt blodsocker. Det kan ju vara helt ok ju. Det är ju upp till var 

och en. ” (p7)  

En annan anledning till varför även apotek erbjuder hälsotjänster enligt kunderna var 

ekonomiska orsaker. 

” Ja men det kanske är…ehm… en del av er affärsstrategi. Nu när apoteken har 

privatiserats. Så att det är klart att folk är villiga at betala för dom här tjänsterna 

när dom inte får tid hos läkare. Om det går snabbare.” (P5) 

Finns det någon större skillnad med den information och de råd du får på 

apotek jämfört med vårdcentral? 

Här tillfrågas kunderna vad de tycker om informationen efter utförandet av 

hälsotjänsten på apotek. Respondenterna fick frågan om de anser att den information 

som ges efter hälsotest på apotek är likvärdig med den som vårdcentralen ger. Några 

kunder upplever att de fick mer information på apotek. 

” När jag var yngre det var väl för 20 år sedan ungefär…Och då fick jag bara ett brev 

hem där det stod liksom i kryssat allergiskt mot björk, o e kvalster och katt…men här 

får jag ändå lite bättre information då talar de om exempel är man allergisk mot 

björk talar man om här korsallergin och så… eee… mot persika och äpple och så … de 

fick jag aldrig från sjukvården” (p1) 

” Ja, det är väl samma. ” (P3) 

En av kunderna menar att det var smidigare att utföra testen på apotek, eftersom de 

inte behöver komma tillbaka på återbesök för att få reda på resultaten.  

” Nej, jag har nog fått lite, eller lik information lite i början hur det kommer gå till vad 

som kommer hända och vad det är som testas. Jag tror att det är smidigare på 

apoteket för man behöver inte komma tillbaka. Om jag minns det rätt var jag 

tvungen att komma tillbaks till vårdcentralen.” (P4) 

Däremot påstod kunderna att informationen var säkrare på vårdcentralen. 

Anledningen till varför kunderna tycker att resultatet är säkrare på en vårdcentral, är 

att de använder sig av säkrare mätningsmetoder. 

” Alltså jag tror att resultatet man fick på vårdcentralen var kanske bättre, på det 

sättet att man kan, dom är nog mer säkra än vad man får på apoteket här. Men å 

andra sidan tror jag ändå fler skulle vänta sig till apoteket och göra det när dom 

ändå är där, än att faktiskt ringa in till en vårdcentral och boka tid och få ett väldigt 

säkert resultat.” (P4) 

” Om jag förstod de rätt, skulle detta testet visa om jag hade någon allergi om jag 

hade utsatts för just de precis innan. Men man kan ju inte vara säkert på att man har 

gjort det.” (p4) 
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En del av respondenterna menar att hälsotjänster fungerar bättre på vårdcentral, då 

kunderna redan har en etablerad kontakt med en specialist.  

 ” Alltså vårdcentralen är ju en helt annan liga ju. Där blir jag ju kallad, med jämna, 

en gång i kvartalet, där har dom en specialist som noga går igenom allt.” (p7) 

Hur uppfattar du samarbetet idag mellan apotek och vårdcentral? 

Samarbetet och kommunikationen mellan apotek och vårdcentral uppfattas i de flesta 

fall vara tillfredsställande. Det vanligaste samarbetet mellan apotek och vårdcentral går 

genom elektroniska recept. 

” Där jag bor är ju min vårdcentral väldigt, apotek i anslut intill vårdcentralen och då 
brukar dom oftast…läkarna säger nu har jag skrivit ut medicinen, så brukar det 
liksom när man går till apoteket, har läkaren gjort det. Så de brukar dom ha ju…” (p1) 
 
”Ja, tycker det är underbart…för när man skriver, så är det framme på apoteket med 
en gång, alltså.” (p3) 
 
Ibland kan kunderna uppleva att samarbetet mellan apotek och vårdcentral inte 
fungerar tillfredsställande, som tex då recept inte kommer fram i tid. 
 
” …ibland, kan det ju dröja några dagar att man får det ju, så jag vet ju inte vem som 
vems fel det är. Är det fel hos vårdcentralen eller på apoteket, men över huvud taget, 
jag tror att dom har ju ett bra samarbete.” (p6) 
 
Några kunder tycker att samarbetet mellan apotek och vårdcentral inte alls är bra, 
särskilt då det gäller utbytbara läkemedel.  
 
” Jag tycker att hela systemet är väldigt konstigt. Jag har själv en pappa som är 
väldigt sjuk och han får utskriven medicin, sen går han till apoteket och så är det inte 
rätt medicin, sen har läkaren inte skrivit recept och så måste man vända sig till 
läkaren. Det finns ingen kommunikation där mellan, sen går det inte på frikortet sen 
ska man betala och sedan nästa gång får man det gratis. Det verkar vara väldigt 
komplicerat och det är tråkigt, det är medborgaren, den sjuke medborgaren som.” 
(P4) 
 
En av kunderna tror att detta problemen med felaktigt utskrivna mediciner och bristen 
på kunskap om tillgänglighet, skulle kunna lösas om läkarna var mer insatta om vilka 
läkemedel som finns tillgängliga på marknaden. 
 
” Eftersom det är läkarna som skriver medicin, så borde dom veta vara mer insatta 
och veta vad dom kan skriva och vad dom inte kan skriva och vad som faktiskt finns 
och vad som gäller och vad som går under frikortet och inte går.”  (p4) 
 

 4.2 Farmaceutens roll 
Vad är en farmaceut och vad är dess uppgift? 

Intervjuerna av kunderna omfattar även frågor kring farmaceutens uppgift och roll. En 

farmaceut har en utbildning på tre, respektive fem år inom det naturvetenskapliga och 

medicinska området. I dagsläget är det många av apotekskunderna som inte känner till 

farmaceuternas olika roller. 

”Farmaceut ja det är ju dom, det är dom som står bakom disken och ger ut mediciner 

eller…”(ler/skrattar) (P2) 
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” Ja, dom läser recept och lämnar mediciner” (P3) 

”Om jag kan gissa så kan jag tror jag att dom har koll på vilken medicin som du ska 

och vilken är den billigaste medicinen som finns på marknaden fast det är samma 

medicin fast billigare. Sen är dom rätt så kunniga i det dom gör. Ge förslag, packa på 

en massa annat.”(P7) 

Synen på farmaceutens roll skiljs åt bland kunderna. Vissa tycker att det är 

farmaceutens roll att kontrollera att allt stämmer med medicinen och medicineringen. 

” …som kund på apotek så tycker jag att farmaceuten ändå är en liksom har en viktig 

roll, en kunskapskälla och en rådgivare som ger en trygghet i det jag köper på 

apoteket faktiskt är det jag behöver. (P5) 

” Ja deras största uppgift är väl å förklara för är dels kontrollera vad läkaren har 

skrivit ut för recept om det stämmer överens med dom doserna som ska ges…” (P1) 

Kan du skillnaden mellan en receptarie och apotekare? 

Vissa kunder känner att arbetserfarenhet är en viktig faktor och att längden på 

utbildningen är mindre viktig. 

”Och så känner man ok, men många gånger så kan ju receptarie lika mycket som 

apotekare…det är beroende på erfarenhet och så”(p1) 

”Ja, apotekare är ju mer, har ju mer utbildning det ät väl 5 år om jag minns rätt. 

Medan receptarie har ju tre år högskoleutbildningen så det är väl mer kanske vad ska 

man säga ja det är väl 2 år extra så de blir väl mer kunskap” (P1) 

En del kunder kan inte skillnaden mellan apotekare och receptarie. 

”Faktiskt inte, det har jag aldrig kollat upp. Är det någon stor skillnad…men jag tror 

väl är det 5 år för både utbildningarna”(p2) 

Ja apotekare är väl utbildad apotekare… eee… apoteksutbildning…receptarie är väl 

mer…(kund funderar)…ja…Det är stor skillnad, klart(P3) 

”…Jag har alltid undrat vad skillnaden är mellan dom två är…men jag vet inte, för att 

både två kan ju liksom ge ut läkemedel på recept.” (P5) 

Tycker du att farmaceuten bör ha en certifierad utbildning för att 

genomföra hälsotjänster? 

Farmaceutens utbildning idag är del av en naturvetenskaplig- och medicinsk 

utbildning. Dagens farmaceuter genomför en certifierad utbildning, för att kunna 

utföra en hälsotjänst. De flesta av respondenterna antyder att en utbildning inom 

hälsotjänster är viktig. 

”Dom måste ha någon aning om det som dom gör. Så det är ju jätteviktigt om man 

har så högt blodtryck vad ska dom göra hur ska dom hantera det och vad ska dom ge 

för råd till personen som behöver råd”(p6) 

”Ja, jag tycker aldrig att det är dåligt att man ska lära sig på plats och fräscha upp 

minnet.”(p4) 

En del av respondenterna påstår att det inte är så viktigt med utbildning, då det tex 

gäller blodtrycksmätning, eftersom de menar att vem som helst kan genomföra en 

blodtrycksmätning. 
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”Klarar hon av att hålla på med olika mediciner vad det är bra till, hit och dit så ska 
hon väl kunna utföra en blodtrycksmätning, utan någon större problem det kan man 
ju själv göra hemma med apparaten”(P7) 

Tyckte du att farmaceuten hade kompentens till att genomföra 

hälsotjänsten? 

Efter genomförandet av hälsotjänsterna tillfrågas kunderna om de tycker att 

farmaceuten, som genomför testet, har tillräckligt med kompetens att genomföra testet. 

På denna fråga svarar de flesta att de var nöjda med farmaceutens kompetens. 

”Farmaceuten var väldig van och bekant med allt, och jag var säkert inte den första 

blodtryckskunden men jag tycket att farmaceuten var väldigt duktig och att hon hade 

kompetens att utföra det. Även att hon kunde svara på alla mina frågor som jag 

hade.” (p2) 

Hur är ditt förtroende för farmaceuten jämfört med övrig vårdpersonal? 

Förtroendet för farmaceuten skiljer sig inte åt i de flesta fall, jämfört med annan 

vårdpersonal. 

”Ja det är väl samma, absolut. Dom ligger på samma nivå. Absolut och det är väl att 

alla har olika uppgifter inom vården.” (P1) 

”Dom förklarar väldigt bra, med olika läkemedel…aaa…, vilka nackdelarna är, 

fördelarna är och hur man ska ta läkemedel och vilken sjukdom så jag är nog ganska 

nöjd…likgiltig där.”(p5) 

Farmaceuten har sin roll inom vårdkedjan och utför sitt arbete bra, enligt 

respondenterna 

”Jag är alltid väldigt nöjd, faktiskt… med det, jag tycker dom verkar vara noggranna 

liksom och att dom är måna om att liksom ” vet du nu hur den här medicinen tas, och 

har du inte tagit den här medicinen innan så här har du en broschyr, här kan du läsa, 

så att jo det känns bra.” (p1) 

”Ja, det är samma. Det är samma nivå, vita samma rockar.” (p7) 

Enligt vissa kunder är vården idag hårt belastad, vilket leder till att förtroendet hos 

farmaceuten ökar. Detta medför att de oftast har tid att besvara alla frågor, som kunden 

har och ge den information som efterfrågas. Belastning på vårdcentralen kan få kunden 

att känna att miljön på apoteket känns lugnare och stressfri. Ökad samtalstid ökar 

förtroendet, enligt vissa kunder.  

” Så om man har bättre tid för att kunna prata och ställa sina frågor och få svar, 

vilket ger ökat förtroende. ”(p4) 

”Ja, jag har jättestort förtroende, varje gång jag går in till apoteket känner jag att jag 

får den hjälp jag behöver och även mer info som även jag tycker ger mig väldigt 

nytta.” (p2) 

Andra respondenter påstod att förtroendet för farmaceuten inte var tillräcklig, då 

vårdcentralen använder sig av bättre utrustning, samt metod. 

”…jag tror dock fortfarande att jag fått bättre svar på mitt resultat kanske på en 

vårdcentral. Att deras metod är fortfarande lite bättre än vad man har på apotek.” 

(P4) 
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”Ja, men det är ju inte en stor grej det här. Kanske det skulle vara större om dom 

skulle göra något mer.”(p6) 

Förtroendet var större hos t.ex. läkaren än hos farmaceuten, enligt en kund. 

”Ja, det är svårt att säga det borde jag väl…ha…ja, på min läkare.” (p3) 

4.3 Kunskap om hälsotjänster 
Hur mycket är kunden villig att betala för en hälsotjänst? 

Denna del berör kundernas kunskap om pris, tillgänglighet, samt deras erfarenheter av 

de hälsotjänster som finns idag. Hälsotjänster har ökat sedan omregleringen av 

apoteksvärlden och är i stort sett ett nytt inslag på apoteksmarknaden. 

I dagsläget kostar de flesta hälsotjänster mellan 50–400 kronor. Hur mycket kunden är 

villig att betala, beror på vilket test det är, men även vilken typ av utrustning som 

används. 

 ”Det kanske beror på vilka utrustning apoteket använder. Jag skulle säga runt ja 

egentligen är det ju från 50 till upp till ja 200–300, kan vara rätt så ok faktiskt…” 

(P2) 

”Ehm nä men det är väl ett skäligt pris. Kan jag tycka. För den tjänsten man får..ee, 

(ler) 100 Kroner kanske.”(p5) 

”En 50 lapp.” (hahha) (p3) 

En av anledningarna till varför kunden är villig att betala mer för en tjänst är just för 

apotekens längre öppettider jämfört med vårdcentralen. Detta gör det möjligt för 

kunden att komma efter jobbet, då vårdcentralen oftast enbart erbjuder tider under 

vanliga arbetstider. 

”Apotek har lite andra öppettider än vad vårdcentralen har och det passar bättre om 

man jobbar sent t.ex. då kan jag tänka mig betala lite mer än vad man kan tänka 

göra på en vanlig vårdcentral för att man kan använda sitt eget liv lite bättre.”(P4) 

Hur är tillgängligheten av hälsotjänster på apotek? 

En av anledningarna till varför vissa väljer att genomföra hälsotjänster på apotek är 

just för att det är smidigt och att det inte finns några väntetider eller att det krävs 

bokning av hälsotjänsten. Apoteken ger kunden möjlighet att utföra hälsotjänster som 

tidigare enbart utfördes till största del på vårdcentralen.  Hälsotjänster på apotek leder 

till en ökad tillgänglighet av hälsotjänster för individen. 

”Det är nära där jag bor så det är smidigt för mig att ta mig dit, och sen så finns det 

alltid tid. Det är bara att komma in på apoteket och sätta sig.” (p5) 

”Ja, det var jättelätt att få tid för man har ju, man behöver inte boka någonting utan 

man kommer och tar prov på direkten. Så det är fördel.” (p6) 

”Ja, jag var ju där och skulle hämta medicinen så de var ledig där, så jag sa är du 

ledig där borta, ”jaaa” men då kan du ta mig också (klickade med fingrarna) det gick 

jätte snabbt. ”tjutjus” så var det klart.” (p7) 

De som intervjuas menar att det finns ett brett utbud av hälsotjänster och att de är lätt 

tillgängliga. Däremot menar kunderna att marknadsföringen av hälsotjänsterna är 

sämre. Vid ökad och förbättrad marknadsföring, skall tjänsterna kunna nå ut till flera 

kunder, enligt en kund. 
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”Jag måste säga att jag aldrig vetat att ni har haft så här många hälsotjänster på 

apoteken, så marknadsföringen kring era hälsotjänster kanske inte har varit den 

bästa för jag tror inte ni har nått ut till kunderna att ni faktiskt har det. När jag väl 

visste det så var det väldigt enkelt.” (p4) 

Hur ser kunden på att apotek erbjuder hälsotjänster? 

Däremot anser vissa kunder att det är negativt att hälsotjänster även finns på apotek, 

då satsning enbart borde ske för att förbättra vårdcentralen, där hälsotjänsterna hör 

hemma. 

” Jag känner ju att vårdcentralen ska göra det. Så dom måste göra bättre jobb, att 

dom kan få lättare tid och kanske ha drop in så man kan komma bara och ta dom 

vanliga prover där ju. Och bli billigare.” (p6) 

 Hur fick du reda på att den här hälsotjänsten fanns? 

Hälsotjänster på apotek är ganska okänt för de flesta kunder idag. Orsaker till detta kan 

vara just att de flesta apotekskedjor inte för så länge sedan blivit privatiserade och att 

det är ganska nytt, samt att marknadsföringen varit ganska svag.  I de flesta fall 

rekommenderas kunderna att utföra hälsotjänster av vänner, samt personal på 

apoteken. 

”Ja det var en väninna till mig som berättade att man kunde göra lite tester på 

apoteket.”(p1) 

” Vår chef hade gjort ett sådant här kontrakt med apoteket så att det var alltid liksom 

någon från apoteket som kom och gjorde blodtrycket…så det var där jag fick reda på 

att på apotek kan man utföra visa hälsotjänster.” (P2) 

”Jag visste faktiskt inte att den fanns. Jag skulle till apoteket och köpa en annan sak 

och så såg jag den.” (p4) 

Vilka hälsotjänster känner du till idag? 

Flera kunder som intervjuas känner inte vilka hälsotjänster som apoteken erbjuder.  

”Det som jag känner till är… eem…att man kan mäta blodsocker, och mäta 

blodtrycket…Och allegitestet såklart…Dom tre så klart, de finns kanske fler, har ni 

DNA test och sånt också eller nä det kanske inte.” (p1) 

”Inte så många, nästan inga alls. Från apotekets sida.” (p4) 

Vad tror du är anledning till at hälsotjänster finns på apotek idag? 

Anledning till att även hälsotjänster efterfrågas på apotek idag, var från kundernas 

sida: 

”Mm…vårdcentraler har ju så långa köer så man kommer inte fram…ee… så det är ju 

smidigt att man kan gå på apotek och liksom på sina villkor utföra blodtryckstest som 

jag gjort nu” (p5) 

”Jag tror det är lättare tillgänglig. Att man behöver inte boka tid, att man kan 

komma när som helst och ta ett prov…kanske det är billigare än på vårdcentralen. 

Det tar mindre tid. Mm…jag tror att det är det.” (p6) 

De flesta kunderna menar att anledningen till varför hälsotjänster även erbjuds på 

apotek är att kunderna slipper långa väntetider på vårdcentraler, samt att utförandet av 
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hälsotjänster på apotek oftast kan utföras på en tidpunkt som är mer passande för 

kunderna. 

Ja det är väl uppbokat på alla vårdcentraler. För mycket kö stockning. Lång 

väntetid.”      (P7) 

Har du någon erfarenhet om hälsotjänster? 

De flesta kunder har sedan tidigare ingen erfarenhet av hälsotjänster. För de flesta 

kunder var det första gången de genomförde hälsotesten. 

”Jag har använt mig av blodtryck och sedan förväntar jag mig eller jag funderar på 

att även ta någon typ av allergikoll. Jag har läst lite på deras hemsida faktiskt.” (P2) 

”Det är första gången jag är här. ”(p6) 

”Det var första gången, ja.” (p7) 

  

4.4 Information och råd 
Var du nöjd med den tiden du fick med farmaceuten? 

Visa respondenter medger att de känner en mer lugnare och stressfriare miljö på 

apotek, än på hälsotjänster som genomförs på vårdcentral. Här undersöks om 

kunderna tycker att de fick tillräcklig med tid att ta del av resultat, samt att ställa frågor 

till farmaceuten. 

” Jag tycker hon var uppmärksam och verkligen tog sig an för att liksom förstå 

problematiken med mitt blodtryck och förklara och ge råd så det kändes inte stressigt 

på något sätt utan det fanns utrymme för att ehm alltså få den hjälp jag kände att jag 

behövde.” (p5) 

” Jo det känns nog lite lyxigare om man kan säga så, att man har mer, mer tid till det 

här och att prata igenom det ordentligt…” (p1) 

Lagom önskad samtalstid efter hälsotjänsten var i de flesta fall mellan 5–10 minuter. 

Däremot tycker vissa att det beror på hur mycket frågor och kunskap kunden har med 

sig. 

” Ja det beror på hur mycket man känner till, hur mycket man vill veta och hur 

mycket tid farmaceuten har, men ja 5–10…” (p1) 

” Ungefär 10 minuter hade passat bra att man sitter och liksom tar den tiden med 

kunden.” (P2) 

Ingen av kunderna upplever någon typ av stress under genomförandet av hälsotjänsten 

och vid samtalet efter hälsotjänsten. 

” Nej, jag var ledig den dagen så hade all tid i världen.” (p7) 

” Nej, det gjorde jag inte. Kanske hon kände, det vet inte jag…” (P6) 

Hur pass seriöst kunden utnyttjar farmaceutens råd och information skiljer sig åt. 

Kundernas kunskapsnivå är en viktig faktor för i vilken utsträckning kunden tar till sig 

den information och de råd som ges. 

Hur tar du informationen från farmaceuten till vidare? 
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” Jag väl visa det för min läkare fast det behöver jag inte det beror på hur mycket, det 

var inte så mycket jag hade, så då behöver jag kanske köpa dom här receptfria 

tabletterna och pröva mig fram och funkar det inte får jag kontakta min läkare och 

säga att jag har haft dom här tjänsterna.” (p1) 

”Jag ska ta vara på den informationen och försöka fullfölja den informationen och 

även göra lite livsstilsförändringar.” (P2) 

”Jag ska tala om för min läkare…hur det ligger till.” (P3) 

Är du nöjd med den informationen du fick efter testet du genomfört? 

Kunderna tillfrågas även om hur nöjda de är med den information och de råd de får 

från farmaceuten. 

” Ja, jag fick reda på att jag skulle dammsuga oftare och vädra lite mer.” (P4) 

””Nä men jag fick råd att jag skulle motionera mera och kanske ha lite mer salt i 

maten…eee…och ibland kan jag ta vätskeersättning som finns på apoteket, för att få 

lite mer elektrolyter och salt så jag kan höja blodtrycket.” (p5) 

” Jo men jag får reda på liksom, jag hade ju inte, jag får ju reda på ja att det är det 

jag misstänkt hela tiden, att jag är allergisk, dels den här björken att jag är allergisk 

mot husdjur katter och hundar.” (P1) 

De flesta av respondenterna är nöjda med kvaliteten på den information och de råd 

som ges. I några fall får kunden bekräftelse på vad de misstänkt om sitt hälsotillstånd.  

”Ja, det var det jag var ute efter, det var mest de här med pälsallergin som jag hade 

undrat över, har undrat över …jag bara bekräftade det som jag misstänkte.”  (p1) 

” Ja, det var tillräckligt med information. Farmaceuten kunde svara på alla mina 

frågor. Jag tyckte det var väldigt bra med info, hon var väldig lärd.” (p2) 

 

4.5 Hälsotjänster och dess framtid  
Tycker du att samhället borde ge någon typ av ersättning efter utförande 

av hälsotest? 

Många av respondenterna anser att om priset är subventionerat av staten, skulle fler 

kunder vara benägna att använda sig av hälsotjänster. Detta skulle vara en bra 

komplettering till vårdcentralens tjänster, vilket i bästa fall skulle kan leda till att de 

vanliga folksjukdomarna skulle kunna upptäckas i tid. 

”Ja i längden skulle det gynna både individen och som i sin tur gynnar samhället av 

det också, individen är frisk och är mån om sin hälsa”(p1) 

” Det av belastar ju vården och sjukhusen, om man kan gå till ett apotek och utföra 

dessa tjänsterna och inte behöver gå till dom…borde subventionera på något sätt.” 

(P4) 

Idag erbjuder vårdcentraler frikort. En idé, som kom från kunderna, var att 

hälsotjänster på apotek skulle kunna ingå inom frikortet. Detta skulle särskilt gynna de 

patienter som har de vanligaste folksjukdomarna, men även de patienter som ligger i 

riskzonen. 



17 
 

” Om man hade kunnat liksom göra något kontrakt att dom exempel som ska ta 

blodtryck kan göra de på apoteket, men då måste det kanske vara förutsättning att 

apoteket också har kontakt väldigt mycket kanske med läkaren. Så att det blir 

liksom.” (p2) 

Vissa menar att anledningen till varför det inte finns någon typ av ersättning idag, är att 

de flesta apoteken blivit privatiserade och hälsotjänster är relativt nytt. 

Enligt en kund skulle införandet av ersättning, kanske kunna innebära att mer köer och 

stress skulle kunna uppstå i samband med genomförandet av hälsotesterna. 

Varför tror du det inte finns någon ersättning idag? 

”fast då tror jag att det hade blivit fler köer på apoteket, och då kanske det inte hade 

varit så snabbt och smidigt.” (p5) 

”Jag tror fortfarande det är relativt nytt, man vet inte hur stor efterfrågan kommer 

vara, man vet inte hur många som kommer vända sig till apoteken, sen så har ju 

apoteken precis blivit privata, det kanske är svårare att kontrollera dom på samma 

sätt. ” (p4) 

Tycker du farmaceuten ska ha tillgång till dina journaler? 

I dagsläget sparas inte resultatet från hälsotjänsten. En möjlighet att spara information 

och inskrivning i journaler finns inte idag. Om resultaten sparas så skulle det vara 

möjligt för såväl patienter som läkare att ta del av resultatet. Kunderna menar att detta 

skulle kunna ske under villkoren att kvalitén på journalerna håller samma mått som på 

vårdcentralen. 

”Alltså det beror på ju hur pass säkra dessa test är åter då igen. Är det så att det 

utförs så att man kan lita på det till 100 procent så kan det skrivas in men om det 

skrivs in att det gjorts på apoteket och av vem. Och att kunden informeras om detta, 

så ja”. (p4) 

” Ja, det hade varit jättebra. Det är precis att det är, det hade nog underlättat väldigt 

mycket av läkarens jobb.” (P2) 

” Ja klart det skulle underlättat, då har man all information på all och samma plats.” 

(P7) 

Tycker du det skulle vara ok om ditt resultat sparas på apotek? 

Möjligheten att spara resultaten på apotek sågs från de flesta kunder som positivt. 

Vissa menar att det skulle underlätta för kunden och därmed skulle lojaliteten kunna 

öka för apoteket. I de flesta fall fick kunden enbart någon typ av anteckningsblock eller 

papper med resultat på. Dock uteblev information om att resultatet skulle kunna sparas 

på apotek. 

”Men så känner man också någon lojalitet till det apoteket. Kanske till farmaceuten 

om man går till samma och man känner trygghet.” (p5) 

” Det skulle vara mycket bättre slipper man tänka att man måste ha den här 

anteckningsboken någonstans.” (P2) 

”Så länge det är blodtrycksmätningar och lite såna tester så ser jag absolut inte 

varför det inte kan sparas. Jag ser det nästan positivt och för att jag tror att många 

tappar bort sina lappar...” (p4) 
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Tycker du det saknas någon typ av hälsotjänst på apotek?  

Synen på dagens hälsotjänster är i stort sett positiva. 

”Jag tyckte det var rätt mycket jag inte visste så jag tyckte snarare förvånande att det 

fanns mer än vad jag trodde.” (P4)  

” Nej jag tycker det är väldigt bra hälsotjänster, blodtryck, allergikoll, hudanalys. Jag 

tycker det är rätt så bra.” (P2) 

Några kunder anser att hälsotjänster enbart är till för apotekens ekonomiska tillväxt. 

Det finns flera olika hälsotjänster, som erbjuds av apotek. 

”Det känns lite så här att det har, det är inte samma grupp liksom som blodtryck, allts 

det är ju mera för att man ska främja att man får högt blodtryck att man även kan 

hålla koll på det. Få en bättre livsstil, även liksom allergikoll, då kollar man om man 

är allergisk. Så mer att man har sådana här liksom symptomer…precis, det har mer 

med hälsan att göra men ta prov, ta håll i öronen det tycker jag är lite onödigt att ha 

på apotek…det kanske handlar mycket om att tjäna pengar, där. Jag tycker inte det 

hör till hälso…”(p2) 

Tycker du det finns någon hälsotjänst som inte hör till apotek? 

Vissa av tjänsterna anser att kunderna inte hörde hemma på apotek, då de tycker att 

farmaceutens kompetens och erfarenhet inte har med tjänsten att göra… 

”Öronhåltagning…oftast har man det hos en guldsmed…det är det väl inte men alltså 

det känns inte riktigt naturligt att det ska ske på apotek …” (p5) 

”Jag funderar lite på mindfullnes, men i och för sig det är mycket psykisk hälsa ju om 

man ska, hur man ska må bra.” (p1) 
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5. Diskussion 

Syftet med denna intervjustudie var att framhäva kundernas syn på de hälsotjänster 

som erbjuds på svenska apotek.  Även samarbetet mellan apotek och vårdcentral 

undersöks, liksom kundernas syn på farmaceutens yrkesroll och farmaceutens roll i 

samhället.  

Resultatet från denna intervjustudie visar att kunder är nöjda med de hälsotjänster 

som erbjuds. Kunderna har även i de flesta fall ett lika stort förtroende för farmaceuter, 

som för övrig vårdpersonal. De anser även att samarbetet mellan apotek och 

vårdcentral är bra.  

5.1 Hälsotjänster på apoteken.  
 
Svenska farmaceuters kompetens utnyttjas inte till fullo på apoteken. (28) Om 

apoteksfarmaceuter skulle öka självtilliten och erbjudas av apotekskedjan fler 

utbildningar kring hälsotjänster, skulle detta kunna öka kundens förväntningar om 

hälsotjänster på apotek. (30). Däremot tycker flera kunder i denna studie att 

hälsotjänster hör hemma på apotek, även enligt branschrapporten av Sveriges 

Apoteksförening, visar sig flera kunder instämma med detta. (1) 

Diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar är en av de vanligaste folksjukdomarna enligt 

Socialstyrelsen folkhälsorapport fån 2009. (31)  

Vid utförande av hälsotester på apotek, som berör bland annat kolesterol- och 

sockervärde, kan en av de största folksjukdomar förebyggas redan på apotek. Några 

kunder i denna studie påstår att det känns av att vården är belastad. Detta kan leda till 

att kunden inte vill utföra tjänster på vårdcentral. Utebliven provtagning kan leda till 

en ökad risk för folksjukdomar.  

Flera kunder upplever att tillgängligheten av hälsotjänster är bra på apotek. Enligt 

många respondenter är tillgängligheten av hälsotjänster på apotek bättre än på 

vårdcentralen. Flera av respondenterna tycker att det är svårt att få en passande tid på 

vårdcentralen. Hälsotjänster på apotek avlastar vårdcentralerna och ger kunden en 

lättillgängligare tjänst. Detta kan i längden leda till en minskad utveckling av de 

vanligaste folksjukdomarna. 

Generellt sett har farmaceutiska tjänster ökat både i Sverige och internationellt. 

Däremot krävs flera studier angående effekten av de olika tjänsterna som erbjuds på 

apotek.  Exempel på utvärderingar av tjänster som erbjuds på apotek är: 

1. New Medicine Service, England  

 2. Medicine Use Review, England  

3. Discharge Medicine Review, Wales 

4. Kom godt i gang med din medicine, Danmark 

5. Home Medicines Review, Australien 

6. Polymedication Check, Schweiz 

7. Pharmacy – Led Medication Review, Holland 
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I det ovan nämnda utvärderingar visade bland annat flera studier minskade problem 
som berör användning av läkemedel, en bättre följsamhet till ordination samt längre 
antal inläggningar på sjukhus som berör felaktig läkemedelsanvändning. 

Efter en ökad brist på läkare inom öppenvården har detta lett till att farmaceuter fått en 

mer omfattade roll. Apoteken är bland annat lättillgängliga och uppfattas som en viktig 

del av hälso- och sjukvårdsystemet i Storbritannien. Sedan flera år tillbaka finns ett 

kontrakt mellan apotekens förhandlingsorganisation, PSNC (Pharmaceutical Services 

Negotiating Committee och NHS (National Health Service) om ersättning av 

hälsotjänster på apotek. Kontraktet har lett till en förbättrad relation till 

socialdepartementet samt NHS. Detta har i sin tur lett till att även allmänhetens syn på 

farmaceutens kunskap förändrats positivt (25) 

Irland erbjuder en del hälsotjänster. På de flesta apotek i Irland erbjuds bland annat 

kolesterol, blodtryck, vikt och blodsocker. På alla apotek erbjuds vaccination samt 

stödprogram för att sluta röka. Vaccination genomförs endast av farmaceut som har en 

certifierad utbildning. Utbildningen består av praktisk genomförande av vaccination, 

adrenalin administration samt hjärt-lungräddning. Apoteken ersätts av staten för 

vaccination som genomförs av personer som ligger i riskgruppen samt personer över 65 

år.  Under 2014 genomfördes en studie där vaccinationerna dokumenterades. Studien 

visade att vaccinationsprogrammet når ut till helt andra grupper. I studien framgår det 

att 85 % som vaccinerades på apotektillhör riskgrupper medan 24 % aldrig före 

vaccinerat sig (48).   

I Belgien genomförs samtal vid nyinsatta inhalationspreparat. Tjänsten består av två 

samtal, det första samtalet är djupare rådgivning. Det andra samtalet består av 

följsamheten av inhalationspreparatet och hur behandlingen gått. Samtalet följer en 

plan och dokumenteras noggrann. Finansiering av denna tjänst sker av staten. I en 

studie från 2016 genomfördes en utvärdering av tjänsten. Studien framhäver 

betydelsen av samarbete mellan vård och apotek för att implementera denna tjänst då 

flera farmaceuter tydde på att det var svårt att boka och genomföra samtalen med 

kunderna. Studien menar även att det är viktig med kontinuerlig träning av farmaceut 

samt öka information till förskrivare och kunder (49). 

 

5.2 Farmaceutens roll 
 
Farmaceutens ansvar och yrkesroll måste förtydliggöras i samhället i stort som inom 

hälso- och sjukvården. Det krävs dock mer resurser för att åstadkomma detta. Efter 

omreglering av apoteksväsendet har oenigheter om vad som är det centrala syftet med 

apoteken uppstått. Anledningen till detta är att apotekens utveckling går mot en mer 

vinstgivande försäljning. (10).  

Enligt en studie är förskrivarna mer positiva till att farmaceuten håller sig inom 

kontroll av dosering, än monitorering av kundens hälsa. (33) Läkemedelsverkets 

föreskrifter säger att farmaceutens uppgift på apotek att se till att rätt patient får rätt 

medicin och även se till att administrering sker på rätt sätt, för att på så sätt minska 

risken för kombinationer av olämpliga läkemedel. (34)  

Kvalité är en viktig fråga inom farmacivärlden och har samlats kring ett internationellt 

Good Pharmacy Practice (GPP). I Sverige finns bland annat Apotekarsocieteten, som 

följer GPP:s riktlinjer ur ett svenskt anpassat perspektiv. Där bör farmaceutens 

yrkesroll diskuteras och förtydligas. (35) 
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En tydligare definition av farmaceutens yrkesroll skulle gynna och underlätta 

samarbetet mellan personal på apotek och vårdcentral. Detta skulle även klargöra för 

patienten och kunden på apotek. I denna undersökning var det inte många av 

respondenterna som förstod skillnaden mellan apotekare och receptarie. Flera var 

medvetna om att utbildningslängden skiljs åt. En kund påstår att det inte är en större 

skillnad mellan apotekare och receptarie, då arbetserfarenhet har en viktig roll och en 

receptarie kan visa sig ha mer kompetens än en apotekare pga. längre arbetserfarenhet. 

Det vore önskvärt att kundernas/patientens förståelse av farmaceutens kompetens 

ökar. Detta skall leda till att samhället bättre skall kunna utnyttja och använda 

farmaceuterna. Även apotekskedjorna bör ta sin del av ansvaret för att öka kundens 

förståelse av farmaceutens kunskap. 

5.3 Information och kommunikation 
 
Enligt en undersökning av läkarförbundet i Sverige anger patienter att de känner att 

informationen är sämre på apotek efter omreglering. Fler förskrivare menar att efter 

omreglering kontaktar fler patienter förskrivarna, efter det att patienten fått felaktig 

information och råd av farmaceuten på apotek. En annan undersökning visar att 

kundernas nöjdhet av farmaceutens information och råd är minskad efter 

omregleringen. (36)  

En nackdel med hälsotjänsterna på apotek, enligt vissa kunder, är bland annat kvalitén 

eftersom den inte motsvarar kvalitén på vårdcentralen. Även priset på flera av 

hälsotjänsterna är ett problem. En lösning på detta problem skulle kunna vara att 

staten ger apoteken en viss ersättning för att utföra hälsotjänster.  De flesta kunderna i 

studien är villiga att betala en hälsotjänst mellan 50–300 kroner. Vissa kunder är även 

villiga att betala upp till 300 kroner pga av lätt tillgängligheten. Det finns motstånd mot 

att genomföra en samhällsfinansierad ersättning. Motståndet har antagligen sin grund i 

att politikerna inte känner till farmaceuternas kompetens. (10) Detta är ännu en 

anledning till att tydlighetsgöra definition av farmaceutens yrkesroll.  

I denna studie tyckte kunderna i flesta falla att de inte känner av någon stress och kan 

lugnt prata med farmaceuten.  Många av kunderna känner att de även får sina frågor 

besvarade. De påstår att även de har mer tid att prata med farmaceuten, jämfört med 

när de är på vårdcentralen. Enligt en svensk studie från 2014 där samtalstiden 

undersöks mellan kund och farmaceut, visas det att 40% av samtalstiden berör icke-

medicinska frågor och att endast en liten del berör endast medicinska frågor. Cirka 50 

% av samtalet består av tystnad. (28) I denna studie känner kunden att det finns 

utrymme för samtal, då de inte känner av stress. Detta bör utnyttjas och förbättras från 

farmaceutens sida.   

5.4 Förtroende och kompetens 
 
Farmaceuter är samhällets läkemedelsexperter och de har även en stor kompetens 

inom medicin. Vid frågan om varför kunden väljer att genomföra hälsotest på apotek, 

anger många att anledningen är att de inte behöver vänta eller boka tider. En annan 

fördel, enligt många kunder, är att apotek erbjuder en stressfriare miljö jämfört med 

vårdcentral. 

Patientsäkerheten är en viktig del inom hälso- och sjukvården. För att stärka den måste 

farmaceuten utveckla sin kompetens med jämna mellanrum. En försämrad kompetens 

ger upphov till en minskad patientsäkerhet. (36) Enligt studien om hälsotjänster från 

förskrivarens perspektiv, anger 70 procent av förskrivarna att de har förtroende för 
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farmaceuterna. Enligt en amerikansk undersökning, som handlar om de olika 

yrkesrollernas ärlighet och dess etiska normer, uppdelat i högt/mycket högt, medel och 

lågt (37). Deltagarna rankar farmaceuterna med 67 % som högt/ mycket högt. Högst 

rankade är sjuksköterska och därefter farmaceut. De senaste 15 åren har denna 

undersökning genomförts varje år och farmaceuten har alltid varit i topp. Enligt denna 

studie har de flesta ett stort förtroende för farmaceuten. Några av respondenterna har 

större förtroende för hälsotjänster, som utförs på vårdcentraler, eftersom de har en 

bättre och säkrare mätmetod. En av kunderna har störst förtroende för läkare. En 

anledning till detta kan vara, en oklar rollfördelning mellan farmaceut och förskrivare. 

En lösning till detta skulle kunna vara att redan på universitetsnivå ge en kurs med 

både farmaceut- och läkarstudenter, där de olika kompetenserna utnyttjas. Detta skall 

kunna leda till ett ökat och förbättrat samarbete. (38)  

Ett ökat samarbete mellan farmaceuten och förskrivaren, skulle kunna leda till ett ökat 

förtroende från kund/patient för farmaceuter (39) Ett samarbete skulle även kunna 

leda till en ökad följsamhet till bl.a. läkemedelsbehandling 

Enligt en studie leder ett sämre samarbete med förskrivaren av farmaceut till en sämre 

rådgivning till kunden. Förskrivare som samarbetar med farmaceuter är mer positiva 

till att farmaceuter har ett större fokus på patient. (40) 

Farmaceuten kräver en viss certifiering eller någon typ av vidareutbildning, för att 

genomföra en farmaceutisk hälsotjänst. I England måste apotekaren genomföra ett test 

som följer nationell standard. Det finns flera organisationer som står för 

ackrediteringen. Det finns även vidareutbildningar på universitet i England, som kan ge 

denna typ av behörighet. De flesta kunder påstår att det är viktigt att farmaceuten har 

någon typ av utbildning, för att utföra testet, medan en mindre grupp påstår att vissa 

hälsotjänster kan genomföras hemma och att vikten på certifierad utbildning inte är 

viktigt. Det krävs både kompetens och certifierad utbildning för utförandet av 

hälsotjänster, utan detta finns risken för bristande och felaktig information och råd 

som kan skapa problematik. I vissa fall kan träning av kommunikation vara en viktig 

faktor. Farmaceuten kan ha kompetens och en certifierad utbildning, men om 

farmaceuten har en bristande kommunikativ förmåga är kompetens och certifierad 

utbildning inte av så stort värde. Kommunikation mellan patienten och bör även 

utvecklas på vårdcentraler. (41) 

En liten del av farmaciutbildningen består av kommunikationsövningar och rådgivning, 

utbildningen riktas sig mer på kemi, farmakologi och läkemedelsformulering. (42) En 

del påstår att det är mindre viktigt med en certifierad utbildning, anledningen till detta 

kan vara att det inte syftar på råd och tolkning av resultatet, utan enbart på 

genomförandet av testet.  

5.5 Dokumentation 
 
Ett samarbete mellan vårdcentral och apotek genom någon typ av dokumentation skall 

bl.a. kunna förbättra läkemedelsanvändningen. I Sverige finns det ingen 

kommunikationsväg mellan apotek och vårdcentral med informationsbyte mellan 

farmaceut och förskrivare. Ett system som skall kunna ge återkoppling om åtgärden, 

som farmaceuter rekommenderar för att förbättra behandlingen. Idag söker oftast 

farmaceuten förskrivaren via telefon, vilket är ett tidsödande sätt att kommunicera. 

Kommunikation via ett datasystem dokumenteras, vilket är en fördel. Detta skall ge en 

bättre överblick över apoteken för vårdcentralen. Före omregleringen av apotek var 

Apoteket AB en del av läkemedelskommittéer, detta ger ett ökat samarbete mellan 
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sjukvård och apotek. Socialdepartement. Kommittédirektiv: ökad fokus på kvalitet och 

säkerhet på apoteksmarknaden (43). 

Vid tillfrågan om kunden tycker att farmaceuten ska ha tillgång till kundens journaler, 

för att t.ex. skriva in blodtrycksvärdet efter en blodtrycksmätning, svarar alla kunder 

att de inte ser det som ett problem. Däremot i en annan studie där förskrivarna 

tillfrågas samma fråga, är samtycket mycket lägre, även farmaceuter som tillfrågas 

svarar liknande som förskrivarna. (29) En anledning till detta kan vara att farmaceuter 

och förskrivarna känner att det inte har en potential möjlighet till en bra 

kommunikation via ett system.  

Det finns studier som visar att förskrivarna, hellre vill att farmaceuten håller sig till 

kontroll av dosering. (33) 

Det finns studier där farmaceuten har haft tillgång till patientens kliniska data. 

Resultaten visar att följsamheten blir bättre då farmaceuten fungerar som en kontroll 

för förskrivaren. Följsamheten blir bättre, då farmaceuten kan hitta fel i vissa fall, som 

de inte möjligtvis skulle kunna utan tillgång av kliniska data från patienten. (45) Vidare 

leder även detta till ett bättre samarbete mellan vården och apotek. Detta skulle även 

leda till att farmaceuten får en större roll i vårdkedjan och på så sätt utnyttjar sin 

kompetens inom hälso- och sjukvården. Kompentens för att läsa kliniska data kan 

uppnås av farmaceuten med någon typ av certifierad utbildning eller en 

vidareutbildning. 

Det förekommer inte krav på att apoteken måste dokumentera resultatet och råden till 

kunden av hälsotjänst, däremot är det rekommenderat. I fallen som fördjupad 

läkemedelsbehandling i Finland, med ett samarbete med vården måste det 

dokumenteras. Dokumentationen kan även ske på det lokala apoteket vid 

överenskommelse med patienten vid en plan av uppföljning. 

5.6 Samarbete 
 
Det finns tidigare studier som berör frågan om samarbete mellan apotek och vården. 

En motsvarande studie som belyser frågan ur förskivarensperspektiv. Där besvarade en 

tredjedel av förskrivarna, att de skulle vilja se ett ökat och förbättrat samarbete mellan 

farmaceuter och förskrivare. I en annan studie, som belyser frågan ur 

farmaceutensperspektiv besvarar nästan hälften av farmaceuterna, att de skulle vilja ha 

mer kontakt med förskrivarna. I studien ingår 69 förskrivare och i den andra ingår 

1000 farmaceuter. (47) Kunderna som är involverade i denna intervjustudie, är i de 

flesta fall nöjda med samarbetet med apotek och vårdcentral. Däremot påstår en del av 

kunderna att samarbetet bör förbättras, när det kommer till utbytte av läkemedel. 

Detta kan lösas genom att även förskrivaren har tillgång till läkemedelistan med 

periodens vara. En annan lösning kan vara att förskrivaren skriver ut endast 

substansens namn. En av de senaste apoteksutredningar medger att 

informationsutbytet mellan sjukvård och apotek är ett problem, som måste redas ut. 

(46)  

Vidare skall ett ökat samarbete leda till mindre missuppfattningar mellan farmaceut 

och förskrivare. Vissa förskrivare kan känna att patienten får information som är 

oförenligt av farmaceuten. Förtroende skulle kunna ökas för både farmaceut och 

förskrivare vid ökat samarbete. 
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5.7 Ersättning 
 
En anledning till att det inte finns någon typ av ersättning från staten, kan bero på att 

de flesta apotek är privatiserade idag, samt att dagens hälsotjänster inte använder sig 

av samma metoder som vårdcentraler, enligt kunderna. I dagsläget är det även svårt att 

följa upp kvalitén på tjänsterna. En kund påstår att hälsotjänster hör till vården och 

inte apotek, då kvalité på metoden är bättre på vårdcentral. Även samarbetet mellan 

apotek och vårdcentral bör förbättras. I dagsläget sparas heller inte resultaten på 

apoteken. Kunden får hem resultatet. Risken finns att kunden tappar bort resultaten. 

I Finland kommer ersättningen från kunden själv, medan försäkringssystemet står för 

ersättning i Holland av läkemedelsgenomgång. Staten ersätter kostanden för samtal 

angående inhalationspreparat i Danmark. (25) Ett större förtroende och bättre 

samarbete mellan apotek och vårdcentral skulle öka möjligheten till någon typ av 

ersättning. Enligt studien om hälsotjänster ur farmaceutiskt perspektiv anger de flesta 

att de vill ha någon typ av samhällsfinansierad ersättning av de utförda hälsotjänsterna. 

Efter omregleringen 2009 har antal tjänster ökat på apotek, däremot ligger villigheten 

och intresset från kunden för att betala lågt. (36) 

Det kan finnas flera faktorer till detta. De flesta kunder vet inte vilka hälsotjänster det 

fanns idag. En kund påstår att marknadsföringen om hälsotjänster bör förbättras. En 

annan lösning, som kan ligga till grunden är att marknadsföra farmaceutens yrkesroll 

och förtydliga dess yrke. (10) 

5.8 Metoddiskussion 
 
En intervjustudie som är kvalitativ, ger en djup och bred bild. De som intervjuas 

slumpvis ger en uppfattning om dess syn och uppfattning. Antal deltagande kan vara 

låg, men ger ändå upphov till ett mättat resultat. Studien består av sju personer. 

Beslutet av sju personer blir då att de ger ett mättat resultat och variation av svar 

minskar vilket är ett tecken på ett mättat resultat. (26) 

Urvalet inträffar genom en slumpmässig process, som ger upphov till ett bredare urval, 

oberoende av ålder eller yrke och utbildning. Förmånen med denna process är att den 

ger en relativ bild av verkligheten. Studien består av en varierande population med 

olika bakgrunder. Denna studie genomförs i Malmö/Lund området, vilket kan ge 

upphov till en begränsad syn och uppfattning, då det kan finnas regionala skillnader. 

I en intervjustudie är det grundläggande att intervjuaren är uppmärksam och att den 

ställer följdfrågor, då någon av respondenterna behöver klarhet i vad som ska göras 

eller förtydligas. (26) Möjligheten att resultaten blir missvisande och tolkats fel 

uppkommer då intervjuaren inte är uppmärksam och inte ställer följdfrågor vid ett 

otydligt svar. En stor del av vikten ligger på att intervjuaren noggrant planerar sina 

intervjuer för att minska risken för ett missvisande resultat. Innan genomförandet av 

intervjuerna genomförs en noggrann genomgång av intervjuguiden. Denna ger en 

möjlighet för intervjuaren att fokusera och hålla en röd tråd under intervjuns gång. 

Guiden underlättar även intervjuaren att fokusera på följdfrågor, då något ska 

förtydligas. Frågorna förbereds innan intervjun. För att uppnå en bra kvalité av en 

kvalitativ intervjustudie, är det viktigt att en noggrann förberedning sker innan 

intervjun påbörjas. Intervjuerna uppfattas av intervjuaren att vara bra, då bland annat 

intervjuguiden är till stor hjälp och underlättade intervjuprocessen.  
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I en kvalitativ intervjustudie, finns chansen att resultatet påverkas av intervjuarens 

egna upplevelser och erfarenheter, detta kan påverka resultatet negativt och ge en 

ensidig bild av verkligheten. För att minska risken av en ensidig bild av hälsotjänster 

valideras studien med andra liknande studier för att minska uppkomsten av bias. 

Flera studier finns inom området, men är antingen från en farmaceutisk eller 

förskrivarens synvinkel. Det krävs däremot mer forskning inom området från ett 

kundperspektiv. Anledning till detta är att apoteken erbjuder flera olika hälsotjänster, 

däremot är det inte många som känner att hälsotjänster förekommer på apotek. 

Fördelen med få antal deltagare är att möjligheten för generalisering minskar och 

siffror inte används inte i studien. 

En annan typ bias i denna typ av studien kan vara en feltolkning av resultat, då 

intervjuaren tolkar resultat, vilket kan ge en subjektiv bild av verkligheten. Intervjuaren 

kan också behandla de som intervjuas olika, vilket också kan ge en skev bild. 

 

6. Slutsats  

Flera av respondenterna vill se någon typ av samhällsfinansierad ersättning av 
hälsotjänster som erbjuds på apotek. Någon typ av ersättning skulle kunna leda till att 
apoteken prioriterar mer hälsotjänster. Vidare samtycker de flesta av respondenterna 
tillgång för farmaceuter av journaler för inskrivning av hälsotjänst resultat. Kundernas 
syn på hälsotjänster på apotek är i de flesta fall positivt. Flera kunder upplever en 
stressfriare miljö och mer tid för samtal efter genomförandet av testet, jämfört med 
vårdcentralen. Respondenterna väljer att genomföra hälsotestet på apotek då det är 
mer lättillgängligt, jämfört med vårdcentralen. Kvalité på informationen och råden 
samt kompetensen var de flesta respondenterna nöjda med, fast kvalitén på 
mätningsmetoder var bättre på vårdcentral enligt vissa. Det är viktigt att kvalitén är 
den motsvarande om farmaceuten ska ha tillgång till journaler. Förtroende för 
farmaceuten var i flesta fall likvärdig med övrig vårdpersonal. 

7. Tack 

Ett stort tack till min handledare Martin Burman för inspiration och meningsfull 
feedback. Även ett stort tack till de apotek som deltagit i undersökningen och kunderna 
som ställde upp på intervjuer. Sist men inte minst vill jag tacka min familj som har 
stöttat mig under min studietid. 
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Bilaga 1 

                                                                                                     Lund 2016-10-24 

 

Hej! 

Jag heter Fatima Kapetanovic och läser till apotekare vid Umeå Universitet. Just nu 

skriver jag mitt 

examensarbete. Arbetet handlar om farmaceutiska tjänster på öppenvårdsapotek ur ett 

kundperspektiv. För att få svar på syftet till undersökningen så behöver jag frivilliga 

kunder som kan tänka sig att ställa upp intervjuer. 

Svaren kommer att behandlas konfidentiellt. Allt material kommer att avidentifieras. 

Deltagande i studien är frivillig och Du har möjlighet att avsluta deltagandet när Du 

själv 

vill utan att behöva ange någon orsak till det. 

Intervjun beräknas ta cirka 20–30 minuter. 

Studien är en del av min apotekarexamen vid Umeå Universitet, studien handleds av 

Dr Martin Burman. 

Det färdiga examensarbetet som blir resultatet av denna studie kommer att finnas 

tillgänglig 

under våren 2017 på Umeå universitets hemsida  www.umu.se . 

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

handledare Martin Burman. 

 

Vänliga hälsningar, 

Fatima Kapetanovic                                                                              Martin Burman 

Student, masterprogrammet i farmaci Umeå universitet             Handledare, Lektor, vid 

Umeå                                                                                                                                                                                                                            

Universitet               

Epost: fatima_kapetanovic@hotmail.se                                         Martin.Burman@umu.se  

Tel: 070-7885684                                                                                 070-6594960 

Umeå Universitet                                                                                 Umeå Universitet 

901 87 Umeå                                                                                         901 87 Umeå 

http://www.umu.se/
mailto:fatima_kapetanovic@hotmail.se
mailto:Martin.Burman@umu.se
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Bilaga 2 

   

           INFORMERAT SAMTYCKE 

 

Härmed ger jag mitt samtycke om att delta i en intervju om Kundens syn på 

de hälsotjänster som erbjuds på apotek. Studien är en del av ett 

examensarbete på Umeå Universitet 

 

 Härmed bekräftar att jag fått skriftlig samt muntlig information om studien. 

 Härmed ger jag mitt samtycke om att delta frivilligt i studien 

 Jag är medveten om att mitt deltagande kan avbryta deltagandet med egen vilja.  

 

 

 

………………                             …………………………………….  …………………………………….. 

Datum                              Namnteckning                           Namnförtydligande 
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Bilaga 3  

Guide för intervjuer med kunder som använder sig av 
hälsotjänster på apotek 

Tilldelad information innan intervjun: 

Information om intervjuaren 

o Jag läser apotekarprogrammet på Umeå Universitet. Denna intervju är en del av 
ett examensarbete. Examensarbetet vill belysa kundernas syn på hälsotjänster 
som erbjuds på svenska apotek idag. 

 
Information om studien 

o Syftet med den här studien är att undersöka hur hälsotjänster fungerar på 
apotek ur ett kundperspektiv. 

 

Säkerhet av data 

o Intervjuerna som inspelas kommer förvaras i 10 år vid Kemiska institutionen på 
Umeå Universitet för att sedan förstöras 

 
Allmän information  

o Hör med kunden om den tagit del av informationsbladet. Om kunden inte tagit 
del av det läs upp informationsbrevet för kunden. 

o Be kunden skriva under ”Informerat samtycke” se bilaga 2 
o Informera att intervjun är anonym och inga personuppgifter kommer att anges. 

Inga namn kommer att nämnas i studien, eller andra uppgifter som kan avslöja 
identitet. 

o Allt som uttalas muntligt kommer att spelas in, detta för att underlätta 
analysen. Genomläsning sker enbart av intervjuaren och handledaren. 

o Deltagande kund bestämmer frivilligt om den vill delta i studien. Deltagaren 
kan när som helst avbryta sitt deltagande i studien.  

o Intervjun varar cirka 20–30 minuter 
o Försök vara ärlig med svaren 

 
 
 
 
Är det något du undrar över innan vi börjar? 
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Bilaga 4 

Intervju 

Intro 

Hur gammal är du? 

Kön? 

Utbildning? 

Arbete? 

Hur fick du reda på att denna typ av hälsotjänst fanns? 

Vilka hälsotjänster på apotek har du använt dig av? 

 

Hälsotjänster 

Vilka Hälsotjänster känner du till i dagsläget? (Därefter uppvisning av lista med 
hälsotjänster som erbjuds idag) 

Hur många gånger har du genomfört någon typ av hälsotjänst på apotek? 

Ungefär hur många hälsotjänster genomför du per år? 

Hur mycket är du villig att betala för en hälsotjänst? 

Vilken hälsotjänst lockar dig mest? 

Vad tror du anledningen är att hälsotjänster finns på apotek? 

 

Apotek eller vårdcentral 
 
Hur är den information och de resultat du fått jämfört med den informationen och råd 
du fått på hälsovården eller någon annanstans? 

Varför väljer du att genomföra en hälsotjänst på apotek istället för på vårdcentral eller 
motsvarande? 

Hur ser du på att även apotek erbjuder hälsotjänster? 

 

Farmaceutens roll, enligt kund 
 
Vad är en farmaceut och vad är deras uppgift?  

Vad är de för skillnad mellan receptarie och apotekare? 

Tycker du farmaceuten behöver en certifierad utbildning för att genomföra en 
hälsotjänst? 
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Information, tolkning, råd,  
pålitlighet av information från farmaceut och dess kompetens 
 
 

Har du förtroende för farmaceuter? Lika stort förtroende som för sjuksköterskor eller 
läkare? 

Tycker du farmaceuter har kompetens att genomföra hälsotjänster som tex den du nyss 
genomförde? 

Vad ska du göra med den informationen, resultat och råd du fått av farmaceuten efter 
utförande av hälsotjänsten? 

Vad får du ut av resultatet? 

Anser du att du fick bra information efter testet? 

Efter utförande av hälsotjänsten, hur lång tid tycker du är lagom tid rådgivning?  

 
Tillgängligheten av hälsotjänster 
 
Hur är tillgängligheten av hälsotjänster, behövs det mer eller mindre? 

 
 

Hälsotjänster och dess utveckling 
 
Tycker du att samhället borde ge någon typ av ersättning/ betala en del av 
genomförandet av hälsotjänster? 

Är det någon hälsotjänst som du saknar i dagsläget?  

Är det någon/några hälsotjänster som du tycker inte hör hemma på apotek? 

 
 
Samarbete mellan apotek och vårdcentraler 
 
Hur uppfattar du samarbetet mellan apotek och vårdcentral?  

Tycker du apotek ska ha tillgång till journaler? 

Tycker du att farmaceuten skall få rätt att skriva in ex blodtrycksvärdet vid mättning av 
blodtryck i ens journal? 

Bör ditt resultat istället enbart sparas på apotek eller inte alls? 
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Följdfrågor: På vilket sätt?, Hur menar du?, Kan du utveckla det? 

 

Avslutande del 

Har du något du vill klargöra eller något annat du vill tillägga? 

Är det något du undrar över? 

Är du nöjd med dina svar? 

Tack för ditt deltagande!



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap 

901 87 Umeå, Sweden 

Telefon : 090-785 00 00 

www.umu.se 


