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Sammanfattning 

Inledning: Apotek är en viktig del av hälso-och sjukvården och har ansvar för 
läkemedelsförsörjningen och läkemedelsrådgivningen för den svenska befolkningen. 
Läkemedelsavvikelse på apotek är en inkorrekt hantering som drabbat kund. Avvikelser 
och brister i läkemedelshantering kan användas för att mäta kvaliteten på apotek. 
Läkemedelsansvarig (LMA) är ansvarig vårdgivare på apotek som ser till att uppfylla 
kraven på egenkontrollen, rapportera avvikelser och utreda avvikelser för att sedan 
genomföra förebyggande åtgärder och rapportera allvarligare avvikelser till 
Läkemedelsverket. Ökningen av antalet anmälda avvikelser senaste åren anses vara 
positivt eftersom det tyder på högre mognadsgrad hos apoteksverksamheterna. 
Verksamheter som rapporterar in avvikande händelser har en välfungerande 
avvikelsehantering och förbättringsarbete. 

Syfte: Syftet med det här arbetet är att med hjälp av läkemedelsansvariga farmaceuter 
beskriva och analysera allvarliga avvikande händelser inrapporterade till 
Läkemedelsverket 2016–2017 från svenska apotek. Vanligaste anmälda avvikelser, antal 
anmälda avvikelser beroende på olika arbetsfaktorer, rutiner som används för att trygga 
en säker läkemedelshantering och åtgärder som vidtas vid en allvarlig avvikelse studeras 
också.  

Metod: För att få svar på frågeställningarna i enkätstudien, utfördes en deskriptiv, 
kvantitativ tvärsnittsstudie. Studiepopulationens inklusionskriterier är 
läkemedelsansvariga farmaceuter i hela landet som är yrkesverksamma och arbetar på 
svenska apotek. Fackförbundet Sveriges farmaceuter skickade enkäten till 2990 
farmaceuter under 65 år. Av dessa medlemmar är antalet läkemedelsansvariga okänd. 
Med hjälp av Läkemedelsverket identifierades 1449 e-postadresser till 
läkemedelsansvariga farmaceuter över landet. Totalt erhölls 178 enkätsvar.  

Resultat och diskussion: Generellt har endast en liten del LMA i denna 
enkätundersökning anmält om allvarliga avvikelser till Läkemedelsverket och IVO under 
2016–2017. Närmare hälften av respondenterna, som inrapporterat allvarliga avvikelser, 
angav färdigställande som vanligaste avvikelsen under 2016–2017. Stressig arbetsmiljö 
och begränsad bemanning anges utgöra den största risken för felexpedition i 
färdigställande momenten och som bör åtgärdas. Skillnader i antal anmälningar till 
Läkemedelsverket med avseende på apotekskedja visade att apoteksaktören Kronan 
anmält flest allvarliga avvikelser. Anmälningar gällande överförskrivning av särskilda 
läkemedel till IVO visade att apoteksaktören Hjärtat har flest anmälningar. Antalet 
anmälningar till Läkemedelsverket visade sig vara störst vid hög arbetsbelastning och när 
farmaceuten arbetar ensam vardagar 4–6 h. Läkemedelsansvariga hade en neutral till 
mer positiv inställning gällande rutiner för att trygga en säker läkemedelshantering på 
svenska apotek. Få respondenter angav att anmälan ledde till någon förändring på 
apoteket.  

Slutsats: Läkemedelsansvariga har positiva uppfattningar gällande rutiner som används 
för att trygga en säker läkemedelshantering på svenska apotek. Enligt respondenterna bör 
dock stressig arbetsmiljö och tidsbristen åtgärdas för att fullgöra god patientsäkerhet på 
apotek.  Studien visar att beroende på arbetsbelastningen i verksamheten har antalet 
anmälningar av allvarliga avvikelser till Läkemedelsverket varierat.  Studien visar även att 
respondenternas arbetslivserfarenhet som LMA ger en variation i antal anmälda 
avvikelser. Det krävs dock fler studier med flera deltagare för att kunna dra flera generella 
slutsatser. 
 
 
 
Nyckelord: Allvarliga avvikelser, Läkemedelsansvariga, apotek, webbenkät, 
egenkontroll.  
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Anmälda avvikelser på svenska apotek 2016–2017 
 
 
1.Introduktion 

 
Hälso-och sjukvården i Sverige består av olika vårdenheter som har ett gemensamt 
uppdrag att medicinskt förebygga, undersöka och behandla sjukdomar. Apotek är en 
viktig del av hälso-och sjukvården och har ansvar för läkemedelsförsörjningen och 
läkemedelsrådgivningen till den svenska befolkningen. Apotek anses vara den första och 
sista länken inom vårdkedjan för patienter med hälsorelaterade problem. Genom att 
apotekspersonalen utgör stöd i patientens läkemedelsanvändning bidrar apotek till en 
stor avlastning av primärvården. Hälso- och sjukvårdens grundläggande 
samhällsuppdrag att förbättra folkhälsan uppfylls på så sätt (1). 

Befolkningen i Sveriges blir allt mer äldre. Ungefär 1,6 miljoner svenskar är äldre än 65 
år. Av dessa är 0,8 miljoner över 75 år och använder i snitt 5–6 olika läkemedel (2). 
Anledningen till att användningen av läkemedel har ökat beror till en del på att mediciner 
utvecklats som förbättrar livskvaliteten och som behandlar fler sjukdomar. Samtidigt har 
risken för läkemedelsproblem ökat (3). Detta gäller speciellt för patienter med hög ålder. 
Med ökad ålder följer fysiologiska förändringar som påverkar omsättningen och effekter 
av läkemedel som kan leda till en ökad risk för läkemedelsbiverkningar. Anledningen till 
att äldre har större risk att drabbas av biverkningar beror på att de har försämrade 
reglermekanismer, vilket innebär att läkemedel stannar längre i kroppen. Denna 
ackumulering av läkemedel kan leda till oönskad läkemedelsinteraktion. Trenden mot en 
åldrande befolkning i Sverige samtidigt som läkemedelsanvändningen ökar, ställer 
särskilda krav på en god vård i hälso- och sjukvården (4,5). 

1.1 Svenska apotek 
 
Under 2009 genomfördes en omreglering av den svenska apoteksmarknaden, vilket 
medförde stora förändringar (1,6). Antal apotek har sedan omregleringen 2009 ökat med 
50 procent. Idag finns det drygt 1400 öppenvårdsapotek uppdelade mellan fem stora 
aktörer samt fristående enskilda entreprenörer, se figur 1. Drygt 120 miljoner kunder har 
besökt apotek under 2016 och närmare 86 miljoner recept har expedierats. Maximering 
av service, minskning av väntetider och säkerställande att patienterna får rätt läkemedel, 
till rätt ändamål och i rätt mängd är en stor utmaning för svenska apotek. Antalet 
expedierade recept är följaktligen ett viktigt mått på vad apotek ger för bidrag till hälso-
vårdkedjan (1).   
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Figur 1. Apoteksaktörer i Sverige under 2016 (1) 
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1.2 Farmaceutiska rollen  
 
Farmaci är en omfattande vetenskap som förenar hälsovetenskapen med den kemiska 
vetenskapen. Farmaceut är ett samlingsnamn för både receptarie och apotekare som 
kräver en 3-års respektive 5-års universitetsutbildning. Farmaceuternas huvudsakliga 
ansvarsområde är att kunden/patienten får rätt läkemedel, till rätt ändamål och i rätt 
mängd genom att säkerställa att läkare förskrivit det patienten behöver samt förtydliga 
läkarens avsikt med behandlingen för att öka följsamheten. Vid expedieringen är det 
viktigt att farmaceuten ger en anpassad rådgivning till kund för att förebygga 
missförstånd eftersom de är den sista personen i hälso-sjukvården som patienterna möter 
innan läkemedelsbehandlingen ska påbörjas (1,7). Många nya receptbelagda läkemedel 
och behandlingar upptäcks i hälso-sjukvården och läkemedelsindustrin. Det understryker 
betydelsen av kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling för farmaceuter i 
apotekens verksamhet. Kompetens handlar inte bara om utbildning och fortbildning utan 
även om arbetslivserfarenhet, sociala färdigheter och att omsätta kunskapen i praktisk 
handling (1, 14). För att förbättra patientens livskvalitet har farmaceuternas kompetens 
förstärkts och används till en mer utfalls-och patientinriktad vård. Detta sker genom 
särskilda läkemedelssamtal för utvalda patientgrupper, t.ex. äldre (8).  
 
 
1.3 Läkemedelsrelaterade problem 

Socialstyrelsens definition av läkemedelsrelaterade problem (LRP) är ” händelse eller 
omständighet i samband med en persons användning av läkemedel som har medfört eller 
skulle kunna medföra att bästa möjliga hälsoutfall inte uppnås” (9). Exempel på LRP är 
läkemedelsinteraktioner, läkemedelsbiverkningar, olämpliga läkemedel, felaktig 
läkemedelsbehandling eller för höga/låga läkemedelsdoser (10). Läkemedelsrelaterade 
problem kan orsaka sjukhusinläggningar eller till och med dödsfall. I Sverige har studier 
konstaterat att drygt 3000 personer dör årligen pga. LRP, vilket anses vara det vanligaste 
problemet inom hälso- och sjukvården (11).  

I en metaanalys bedömdes det att drygt hälften av alla sjukinläggningar orsakade av 
läkemedelsproblem hade varit möjliga att förebygga (12). Läkemedelsrelaterade problem 
är vanligast bland patienter med flera diagnoser samtidigt, äldre patienter, barn, gravida 
och ammande patienter. Vissa riskfyllda läkemedelsgrupper har enligt Socialstyrelsen 
konstaterats orsaka flest sjukhusinläggningar. De mest riskfyllda läkemedelsgrupperna är 
läkemedel med smalt terapeutiskindex, analgetika och antibiotika (3).  

Läkemedelsavvikelse är ett begrepp som beskriver fel som kan inträffa i processen 
förskrivning, dispensering och administrering av läkemedel. Läkemedelsavvikelser 
innefattar fel som leder till allvarliga skador men även fel som inte orsakat skada. Fel i 
processen kan orsakas av alla som arbetar med läkemedel inom vården som läkare, 
sjuksköterskor och farmaceuter men även patienterna själva. Den största orsaken anses 
vara systematiska fel pga. otillgänglig patientinformation som hälsotillstånd, sjukdomar, 
aktuella mediciner och laboratorieresultat (13).  

Läkemedelsavvikelse på apotek är en inkorrekt hantering som drabbat kund. Avvikelser 
och brister i läkemedelshantering kan användas för att mäta kvaliteten på apotek. 
Avvikelser som felexpeditioner, incidenter och inkorrekt rådgivning. Felexpedition är ett 
begrepp som beskriver felaktig expediering av läkemedel till patient som orsakar skada 
eller risk för skada. Med incident menas en avvikelse som skulle kunna medföra 
felexpedition som t.ex. utlämnande av fel vara men som upptäcktes och korrigerats innan 
patient/kund lämnat apotek. Bristande dialog, brister i informationsöverföring och 
felaktig instruktion om läkemedel beskriver avvikelser gällande rådgivning (15, 16).  
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1.4 Läkemedelshantering 

Läkemedelshantering är ett samlingsnamn för ”ordination (inklusive 
läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelse), iordningställande, administrering, 
rekvisition (beställning av läkemedel), kontroll (av narkotika) och förvaring av 
läkemedel”. Läkemedelshanteringen i apoteksverksamhet inom hälso- och sjukvården ska 
regleras av lagar från förordningar och föreskrifter från Läkemedelsverket, Tandvårds och 
läkemedelsförmånsverket samt Socialstyrelsen (17).  

Varje verksamhet i hälso- och sjukvården bedrivs av en ansvarig vårdgivare som 
säkerställer att fastställda krav med god kvalitet uppfylls. Vårdgivaren är skyldig att 
inrätta ett ledningssystem genom att arbeta förebyggande med rutiner, instruktioner, 
ansvarsfördelning och kompetensutveckling. För att säkerställa tillämpningen av 
föreskrifter bör vårdgivaren genomföra en kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen 
i verksamheten minst en gång per år. Syftet med egenkontrollen är att apoteken aktivt ska 
arbeta för en säker läkemedelshantering och vara ett komplement till Läkemedelsverkets 
tillsyn (18).  

1.5 Tillsynsrapporter från Inspektionen för vård och omsorg 

Förutom egenkontrollen och Läkemedelsverkets tillsynsrapporter finns Inspektionen för 
vård och omsorgs (IVO:s) tillsyn över legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal. IVO har 
till uppgift att se till att hälso- och sjukvården uppfyller kraven för en god patientsäker 
vård. Granskning och utredning utförs av IVO när legitimerad yrkesutövning ifrågasätts, 
t.ex. pga.  olämplighet, missbruk av alkohol eller vid överförskrivning av särskilda 
läkemedel (19,20). Apotekspersonal har sedan 2011 en anmälningsskyldighet vid 
misstanke av överförskrivning av läkemedel speciellt narkotika och 
beroendeframkallande läkemedel.  Överförskrivning av narkotika anses var en allvarlig 
patientsäkerhetsrisk och genom att införa anmälningsplikt kan förhoppningsvis antalet 
överförskrivningar minskas och patientsäkerheten främjas (19).  

Under 2013/2014 utförde myndigheten tillsyn av apotek gällande överförskrivning med 
hjälp av en webbenkätundersökning. Syftet med tillsynen var att påminna 
apotekspersonalen om anmälningsskyldigheten. Tillsynen utfördes även för att IVO 
upplever att apotekspersonalen anmäler få förskrivare pga. överförskrivning. Under 
perioden mellan 2011–2013 har IVO granskat 350 yrkesutövares narkotika förskrivning. 
Undersökningen visade att den låga rapporteringen berodde på att personal upplevde 
svårigheter som t.ex. att avgöra vad som är en överförskrivning och hur anmälan görs, 
tidsbrist och risk för obehag och hot.  Förbättringsförslag till de olika svårigheterna 
utfördes i tillsynen för att minska hinder för att fullgöra anmälningsskyldigheten (19).  

Samma tillsyn om överförskrivning utfördes år 2014/2015 för att jämföra med tidigare 
tillsyn och för att undersöka förutsättningar för att anmäla överförskrivning som står i 
strid med vetenskap och beprövad erfarenhet. Tillsynen visar att apotekspersonalen 
upplever sig mer hindrade för att anmäla jämfört med två år sen. Det främsta orsaken är 
kunskapsbrist pga. otillräcklig dialog på apotek. Samtidigt har apotek blivit bättre på att 
införa rutiner gällande överförskrivning jämfört med tidigare år (20).  
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1.6 Läkemedelsansvarig farmaceut (LMA) 
På apotek är ansvarig vårdgivare utöver apotekschef den som kallas för 
läkemedelsansvarig farmaceut(LMA). Rollen som LMA skapades i samband med 
omregleringen av apoteksmarknaden 2009. Varje öppenvårdsapotek ska ha en godkänd 
läkemedelsansvarig som ansvarar för det lokala kvalitetsarbetet (21). Uppgiften som 
läkemedelsansvarig får gälla högst tre apotek. Det ansvar LMA har är bland annat att se 
till att uppfylla kraven på egenkontroll, rapportera avvikelser till kvalitetsspecialist, 
utreda avvikelser för att sedan genomföra förebyggande åtgärder och rapportera 
allvarligare avvikelser till Läkemedelsverket. Med allvarliga avvikelser/brister menas en 
patientskada eller risk för allvarlig skada men även brister som riskerar att upprepas och 
skada många (systematiska fel) (22, 23). 

Rapportering av felexpeditioner är ett sätt att uppmärksamma förekommande fel som 
uppstår. Före omregleringen rapporterades dessa in i ett enda datoriserat system. Idag 
använder varje apoteksaktör sitt egna system för att rapportera och följa upp 
felexpeditioner. För att förebygga fel ska en fördjupad genomgång av avvikelser 
genomföras minst två gånger per år av läkemedelsansvarig för samtliga medarbetare i det 
egna apoteket. När en felexpedition inträffar är det viktigt att hanteringen sker på ett 
systematiskt sätt för att utveckla kvalitetsarbetet i syftet att förbättra patientsäkerheten 
(22,23).  

Läkemedelsansvariga har en omfattande uppgift på apotek för att uppnå en patientsäker 
verksamhet med hög kvalitet. Läkemedelsansvarig bör vara utbildad apotekare. 
Receptarier med tillräcklig kompetens och erfarenhet kan även utses till 
läkemedelsansvarig. I dagsläget blir många nyutexaminerade apotekare 
läkemedelsansvariga vilket Apotekarsocieteten är tveksamma till. När en felexpedition 
inträffar behöver läkemedelsansvariga en grundlig erfarenhet för att finnas till stöd för 
medarbetaren som ansvarat för felexpeditionen. Vid en negativ hantering av läkemedel på 
apotek har läkemedelsansvariga skyldighet att agera och ta beslut oberoende 
apotekschefens och medarbetarnas uppfattningar (23).  

1.7 Tillsynsrapporter från Läkemedelsverket 
 
Förutom kontrollen som utförs på det egna apoteket genomförs även tillsyn av 
myndigheter. Läkemedelsverkets tillsynsuppdrag är att granska hur apoteken lever upp 
till kraven i föreskrifter och förordningar, framförallt läkemedelslagen och lagen om 
handel med läkemedel. Denna lag omfattar granskning av bl.a. lokaler, utrustning, 
förvaring, hantering av narkotika, receptexpediering, egenkontroll av avvikelsehantering 
och egenkontrollprogram (24). 
  
Läkemedelsverket genomför två typer av tillsyn; fälttillsyn och administrativ tillsyn. 
Fälttillsyn innefattar inspektioner på lokala apotek, fullständiga inspektioner av hela 
verksamheten och tematiska inspektioner. Fälttillsynen baseras på resultatet från 
föregående år. Administrativ tillsyn innefattar granskning som bedrivs från 
Läkemedelsverkets lokaler bl.a. bedömning av anmälningar om allvarliga avvikande 
händelser från apotek. Anmälningar kan rapporteras in till Läkemedelsverket från 
apoteket, vården och privatpersoner. De anmälningar som rapporteras till 
Läkemedelsverket från apoteket själv är en positiv signal på att verksamhetens 
kvalitetssystem fungerar (24).  
 
Tillsyn utförd av myndigheter har visat att anmälan av allvarliga avvikande händelser 
generellt har ökat i antal för varje år under perioden mellan 2011–2016(25–28). Under 
2013 noterade Läkemedelsverket att största delen av de inrapporterade avvikelserna 
rörde recept- och rekvisitionshantering. Anmälningarna har handlat om stora brister i 
apotekens färdigställandekontroll vid receptexpedition. Detta är bekymmersamt eftersom 
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allvarliga skador, t.ex. expediering av fel läkemedel kan inträffa (25). Till följd av detta 
har myndigheterna haft tematiska inspektioner på receptexpedition under 2014–2015. 
 
Färdigställande momenten består av tre viktiga delar, författningsmässig, farmakologisk 
och teknisk kontroll. Författningsmässiga kontrollen innefattar kontroll av förskrivarens 
uppgifter och behörighet men även avstämning att recept är utskriven på ett korrekt sätt. 
I farmakologiska delen kontrolleras förskrivet läkemedel, styrkan och dos till patient. 
Med den tekniska kontrollen görs en fysisk besiktning av läkemedlet innan den lämnas ut 
(23). Misstag i en av dessa delar kan leda till felexpedition.  
 
Inspektionen kontrollerade farmaceuterna arbetssätt genom att inspektören stod bredvid 
farmaceuten under expeditionen. Resultaten visade sig vara positiva trots att resultatet 
skiljde sig mellan 2014 och 2015. Det berodde på att fokusområden var olika inom 
receptexpedition mellan 2014–2015 men även pga. att olika apotek granskades vilket 
innebär att ingen uppföljning om apoteken blivit bättre genomfördes (26, 27).  
 
Under 2016 har antalet fälttillsynsinspektioner ökat. Läkemedelsverket genomförde 86 
inspektioner där de flesta vara fullständiga inspektioner (28). Den tematiska 
inspektionen genomfördes på 28 olika apotek med fokus på bemanning och 
kompetensförsörjning i egenvården. Denna inspektion visade avsaknad av 
dokumentation av personalens grundkompetens och uppgifter om genomförda 
utbildningar (28). Genom kontakter med ett apotek i samband med den tematiska 
inspektionen upptäcktes frånvaro av läkemedelsansvariga samt ersättare till 
läkemedelsansvarig. Den typen av avvikelser anses vara en allvarlig avvikelse eftersom 
den bryter mot lagen om handel med läkemedel (28). Under 2016 registrerades 675 
anmälningar gällande byte av läkemedelsansvariga och 182 anmälningar gällande 
allvarlig avvikande händelse. Antalet anmälningar nådde det hittills högsta värdet 2016. 
Andelen felexpeditioner pga. att färdigställandet inte genomförts korrekt stod för 40 % 
(28).  
 
Läkemedelsverkets tillsynsplan för 2017 är att genomföra 100 fältinspektioner av apotek. 
Den tematiska inspektionen planeras att handla om distanshandel, receptexpedition och 
uppföljande inspektioner. Figur 2 visar antal allvarliga avvikelser som anmälts till 
Läkemedelsverket 2011–2017. I tillsynsrapporten för 2017 har Läkemedelsverket hunnit 
granska allvarliga inrapporterade avvikelser till och med oktober månad. Avvikelser 
inkomna efter oktober 2017 finns inte med i figur 2 (28).  
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APPORTERADE AVVIKELSER 2011–2017	
Ökning av antalet anmälda avvikelser anses vara positivt eftersom det tyder på högre 
mognadsgraden hos apoteksverksamheterna. Verksamhet som rapporterar in avvikande 
händelser har en välfungerande avvikelsehantering. Denna utvecklingsriktning är dock 
inte tydlig hos alla verksamheter trots att rapportering av allvarliga avvikelser till 
Läkemedelsverket är ett krav enligt lagen om handel och läkemedel (26). Varför 
avvikelser inte rapporteras in kan bero på olika faktorer. En av många orsaker är 
osäkerhet eller rädsla från kollegor, arbetsgivare eller patienter. En annan viktig orsak är 
att fel som upptäckts innan patienten skadats anses inte vara fel (29). Gällande 
apoteksbranschen är myndigheten medveten om att det finns ett stort antal avvikelser 
som inte rapporteras in till Läkemedelsverket. Läkemedelsverket påpekar att det även 
finns skillnader mellan olika apoteksaktörer men att inga analyser har gjorts ännu på 
varför det skiljer sig (27). I tidigare studier har förekomst och typ av avvikelser studerats 
och detta genom att t.ex. utföra läkemedelsgenomgångar (30). Avsikten med den här 
studien är att ta en närmare titt på apoteksverksamhetens arbetssätt och yrkeserfarenhet 
hos anställda i förhållande till de avvikande händelserna inrapporterade under 2016–
2017. Denna analys utförs med hjälp av läkemedelsansvariga farmaceuter som är 
ansvariga för det området som studeras.  
 
2. Syfte 
 
Syftet med det här arbetet är att med hjälp av läkemedelsansvariga farmaceuter (LMA) 
beskriva och analysera allvarliga avvikande händelser inrapporterade till 
Läkemedelsverket 2016–2017 från svenska apotek.  
 
Frågeställningar:  
 

1. Vilka är de vanligaste anmälda avvikelserna från svenska apotek under 2016–
2017? 

2. I vilken utsträckning skiljer sig anmälningarna med avseende på typ av apotek, 
apotekskedja, arbetsbelastning, antal anställda samt arbetslivserfarenhet hos 
anställda farmaceuter? 

3. Vilka åtgärder har läkemedelsansvariga vidtagit som följd av inrapporterade 
allvarliga avvikande händelser?  

4. I vilken omfattning används rutiner för att trygga en säker läkemedelshantering 
på svenska apotek? 

 
 
3. Metod 
 
För att få svar på frågeställningarna i enkätstudien, utfördes en deskriptiv, kvantitativ 
tvärsnittsstudie. En enkätundersökning är en passande metod för att kunna beskriva och 
analysera inrapporterade avvikelser då det är möjligt att under en bestämd tidsperiod 
ställa frågor till ett stort urval. Med hjälp av en webbenkät är det möjligt att nå personer 
inom ett stort geografiskt område och respondenterna kan själva välja när, hur och var 
enkäten besvaras. Enkätundersökning är både tidseffektivt men även kostnadseffektiv 
jämfört med intervjuundersökning (31).  
 
Introduktionens litteraturundersökning omfattar vetenskapliga artiklar från databasen 
pubMEd men även fakta från hemsidor framtagna med hjälp av sökmotorn Google med 
sökorden: äldre och läkemedel, läkemedelsavvikelser, felmedicinering, farmaceutens roll i 
svenska apotek, inspektion för vård och omsorg, läkemedelsverket och tillsynsrapporter.  
 
 



	

	 7	

 
3.1 Urval/undersökningsgrupper 
 
Studiepopulationens inklusionskriterier är läkemedelsansvariga farmaceuter i hela landet 
som är yrkesverksamma och arbetar på svenska apotek. LMA valdes för att kunna få 
deras egna uppfattningar om hur verksamheten fungerar gällande kvalitet och 
anmälningar av allvarliga avvikande händelser. Begreppet farmaceuter innefattar både 
apotekare och receptarie i Sverige. Läkemedelsansvarig bör vara utbildad till apotekare. I 
annat fall kan receptarier med tillräcklig kompetens och erfarenhet utses som 
läkemedelsansvarig. Detta innebär att både apotekare och receptarier som är 
läkemedelsansvariga inkluderades i detta arbete. Urvalet i denna undersökning består av 
medlemmar i fackförbundet Sveriges Farmaceuter. Fackförbundet valdes för att lyckas 
täcka så stor del av LMA som möjligt i landet. Enkäten skickades ut till 2990 medlemmar 
under 65 år med farmaceutisk bakgrund, dock är antalet medlemmar som är 
läkemedelsansvariga okänd. Med hjälp av läkemedelsverket identifierades även 1449 e-
postadresser till läkemedelsansvariga farmaceuter över landet. E-post med länk till 
enkäten skickades till respondenterna från egen e-postadress. Kvalitetsspecialister inom 
de fem svenska apoteksaktörerna kontaktades. Två av fem aktörer (Hjärtat och 
Apoteksgruppen) valde att samarbeta för att uppmuntra läkemedelsansvariga inom 
tillhörande kedja att besvara enkäten.  
 
Inklusionskriterier: LMA vid svenska apotek och ersättare för LMA vid svenska apotek. 
Exkluderingskriterier är: Övriga farmaceuter verksamma vid svenska apotek.  
 
3.2 Datainsamling 
 
Datainsamlingen har skett med hjälp av webbenkäten. Länken till enkäten skickades ut 
med följebrevet (se bilaga 1). Det framgår tydligt av följebrevet att enkäten ska endast 
besvaras en gång per person för att undvika dubbelsvar. Detta gäller speciellt e-
postadresser från Läkemedelsverket eftersom samma e-post kunde upprepas pga. att 
samma LMA farmaceut är ansvarig för flera apotek. Svarsperioden för webbenkäten var 
2017-11-20 – 2017-12-20. En påminnelse skickades ut 2017-12-01 via fackförbundet samt 
2017-12-10 via egna e-postadress till läkemedelsansvariga.  Okänt antal 
läkemedelsansvariga bland 2990 farmaceuter som kontaktades med hjälp av Sveriges 
farmaceuter förhindrar uppskattningen av svarsfrekvensen. Av 1449 respondenter har 15 
respondenter exkluderats av olika anledningar som t.ex. autosvar på otillgänglighet. En 
del har även svarat med att de ej haft möjlighet att besvara enkäten pga. brist på tid. Detta 
innebär att 1434 LMA inkluderades i studien och gav 178 enkätsvar. Enligt 
läkemedelverket finns det totalt cirka 1000 läkemedelsansvariga på apoteksmarknaden. 
Detta motsvarar en svarsfrekvens på 18%. 
 
Att antalet e-postadresser till läkemedelsansvariga som kontaktades med hjälp av 
Läkemedelsverket är mer än det totala antalet LMA i apoteksmarknaden förhindrar 
uppskattningen av svarsfrekvensen även här. Att antalet e-postadresser är fler än det 
totala antalet LMA i apoteksmarknaden kan vara bero på flera olika anledningar bl.a. att 
e-postadresser tillhör ej verksam LMA, pensionerad LMA eller dubbel e-postadress till 
samma LMA osv.  
 
3.3 Enkät 
 
Enkätfrågorna är utformade baserat på ett språk som är anpassad till målgrupperna. 
Frågorna formulerades i en webbenkät med hjälp av Webbsurvey och skickades genom en 
länk i följebrevet. För att skapa enkäten behövdes ett konto, men inget konto behövdes 
för att respondenterna ska besvara enkäten. Enkäten består av 48 frågor som bör 
besvaras inom cirka 10–20 minuter. Enkätfrågorna består av fyra öppna frågor och 44 
slutna frågor. 
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Läkemedelsansvariga farmaceuter arbetar ständigt för att stärka kvalitetsarbetet på 
apotek genom att stödja, dokumentera och hantera felexpeditioner. Det sker bland annat 
genom att rapportera allvarliga felexpeditioner. Svaren på enkäten innehåller även 
information om arbetsmiljö, LMA:s arbetslivserfarenheter och antal anställda 
farmaceuter. Med hjälp av enkätfrågorna får vi reda på antal anmälningar och vilka typer 
av anmälningar som har gjorts senaste två åren. Förutom det har även frågor gällande 
arbetssättet behandlats. De inledande åtta första frågorna var enkla och väldefinierade 
bakgrundsfrågor som sedan går över till frågor som besvarar frågeställningarna. Frågorna 
formulerades på ett klart och entydigt sätt för att undvika tveksamhet hos respondenten. 
Genom att undvika krångliga ord minimeras risken för feltolkning. Studieresultatens 
tillförlitlighet eller ”reliabilitet” ökas på så sätt eftersom chansen att få samma resultat om 
studien upprepas blir större.   
 
Respondenten själv förväntades skriva svar på de fyra öppna frågorna. Största delen av 
enkätfrågorna bestod av slutna frågor med fasta svarsalternativ som inkluderade alla 
möjliga alternativ. En del enkätfrågor består av envals- och flervalsfrågor.  
Många frågor består av en likertskala. Enkätfrågorna har samma ordningsföljd och lika 
många positiva som negativa svarsalternativ. Likertskala frågor anses vara pålitliga och 
det bästa valet vid känsliga och utmanande ämnen (31,32).  
 
Svarsalternativen utgjordes av kontinuerlig intervallskala, 1–5. Ett medelvärde erhölls på 
varje fråga för att ta reda på respondenternas ställning till olika frågor, på så sätt 
upptäcktes åsiktsgrader. Enkätfrågorna som gav ett medelvärde mellan 1–2 betydde ett 
mycket negativt svar till ett mindre negativt svar. Ett medelvärde vid 3 tolkades som ett 
neutralt svar till en fråga. Ett högre medelvärde mellan 4–5 betydde ett mindre positivt 
svar till mycket positivt svar.  
 
3.4 Enkätvalidering 
 
Två stycken pilottester genomfördes på läkemedelsansvariga farmaceuter för att 
undersöka om hur frågorna uppfattades (31). Tiden för att besvara enkäten var 15 
respektive 22 minuter för de utvalda LMA farmaceuterna. Ändringar i formuleringarna i 
vissa frågor utfördes för att öka förståelsen och undvika feltolkning. Justering i 
alternativen gjordes i vissa frågor eftersom inget passande svarsalternativ hittades.  
 
 
3.5 Dataanalys och statistisk analys 
 
3.5.1 Kvantitativ analys 
 
Statistiska analyser på enkätsvaren utfördes genom att svaren från enkäten 
sammanställdes med hjälp av Microsoft Excel. Programmet användes för att beräkna 
medelvärden, göra tabeller och diagram. Ett chi-två test utfördes för att se om tänkbara 
skillnader finns. Signifikansnivån valdes till 0,05 (31).  
 
3.5.2 Kvalitativ analys 
 
På de öppna frågorna utfördes innehållsanalys. Genom att noggrant gå igenom 
svarsalternativen kan mönster, nyckelord och tema identifieras. När kategoriseringen är 
gjord kan det läggas in som variabelvärden tillsammans med övriga enkätsvar. En svaghet 
hos öppna frågor är att en liten del respondenter besvarar den typen av frågor, vilket 
orsakar ”internt bortfall”. Öppna frågor är tilläggsinformation till slutna frågor som gör 
det möjligt för respondenter att skriva fritt sina åsikter. (31). 
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4. Resultat 
 
Respondenternas svar på den enkät som skickades ut till läkemedelsansvariga 
farmaceuter i Sverige redovisas nedan. Enkätfrågornas svar kommer att användas för att 
besvara studiens frågeställningar som omfattar inrapporterade avvikelser på svenska 
apotek 2016–2017. Med den samlande informationen kan vi jämföra och se om det finns 
skillnader i anmälningar av allvarliga avvikelser med avseende på olika arbetsfaktorer.  
Uppläggningen av resultat kommer att redovisas i olika huvudkategorier. Första 
kategorin kommer att behandla information om respondenternas bakgrund. Därefter 
kommer varje kategori behandla en frågeställning med tillhörande enkätfrågor och svar.  
 
4.1 Respondenternas bakgrund 
 
Enkäten besvarades av totalt 178 läkemedelsansvariga; 144 kvinnor (81%) och 34 (19%) 
män. Den största andelen av de läkemedelsansvariga låg mellan 31–40 år (39,9 %). Näst 
största andelen var LMA >50 år, vilket motsvarar 25,3 %. Därefter var åldersfördelningen 
på respondenterna 18 % för 20–30 år och 17% 41–50 år.  
 
Alla utom en (177) av respondenterna arbetar på öppenvårdsapotek. Ett svar kom in från 
en farmaceut som arbetar på ett sjukhusapotek. Som framgår av figur 3, arbetar de flesta 
av respondenterna (n=178) på apotekskedjan Hjärtat (48,3 %). Näst störst andel 
respondenter arbetar på Apoteket AB (19%).  
 

	
Figur 3. Fördelning av respondenterna (läkemedelsanvariga) på olika apotekskedjor.  
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En majoritet av respondenterna (53,3 %, n =178) arbetar på apotek med 4–6 farmaceuter, 
se figur 4.   
	

	

Figur 4. Antal anställda på respondenternas (läkemedelsansvariga) apotek. 
 
I figur 5 redovisas anställningsår för receptarier och apotekare som arbetar på 
respondenternas apotek. Anställningsår 5–10 år, 10–15 år och >15 år visar en 
överrepresentation av receptarier och anställningsår 0–2 år och 2–5 år uppvisar 
överrepresentation av apotekare.  
 

	
Figur 5.  Fördelning av anställningsår för anställda farmaceuter på respondenternas (läkemedelsansvarigas) 
apotek. 

Ett chi-2-test, med signifikansnivå 0,05, utfördes för att undersöka om det fanns några 
signifikanta skillnader mellan apotekare och receptarier. Testet visade signifikanta 
skillnader (p <0,05) mellan receptarier och apotekare anställda 0–2 år och >15 år. 
Anställda farmaceuter 0–2 år var fler för apotekare jämfört med receptarier. Anställda 
farmaceuter >15 år var fler för receptarier jämfört med apotekare.  
 
På frågan ”Hur länge har du varit LMA? “svarade de flesta deltagande (41 %) att de 
arbetat som LMA i 1–2 år. Minsta andelen (5 %) var farmaceuter som arbetat som LMA i 
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mer än 9 år. Här har vi internt bortfall på 10 personer som inte besvarade frågan, se figur 
6. 
 

	
Figur 6. Antal år som respondenterna (n =168) varit läkemedelsansvariga 
 
 
På frågan ”Har du varit LMA på ditt apotek under 2016–2017?” svarade 82 % att de 
arbetat som LMA under 2016–2017. Frågan hade internt bortfall på 5 personer. En 
följdfråga ”Om du svarat att du inte varit LMA 2016–2017, beskriv hur situationen på 
apoteket varit gällande LMA under senaste två åren?” gav 35 fritextsvar. Ett urval av 
respondenternas kommentarer var LMA under 2017 (17%), apotekschef var LMA (14%), 
minst 2 LMA byten (9 %) och brist på tid för uppdraget (6%).  

 
Här är några citat från svaren på frågan ”Beskriv hur situationen på apoteket varit 
gällande LMA under senaste två åren?” 
 
”Det är en berikande arbetsuppgift, med många moment att följa, mycket 
kvalitetsarbete. 1 timme LMA tid per vecka är alldeles för lite tid för att kunna uträtta 
ett bra resultat”.  
 
”Under 2016 och större delen av 2017 har apotekschefen varit LMA på ”mitt” apotek 
vilket i praktiken har inneburit att kvalitetsarbetet har legat nere fram till september 
2017.” 
 
Totalt 63 % av respondenterna arbetade som LMA på ett apotek. En tredjedel av 
respondenterna var LMA på flera apotek. En följdfråga för att veta hur många apotek 
respondenterna (n =59) är läkemedelsansvariga för visar att 82 % är ansvariga för två 
apotek och 25 % för tre apotek.  
	

4.2 Vanligaste anmälda avvikelserna på svenska apotek 
2016–2017 
	
De vanligaste anmälda avvikelserna under 2016–2017 redovisas nedan. Resultaten svarar 
på första frågeställningen i studien.  
	
Majoriteten av respondenterna (70 %) hade inte anmält några allvarliga avvikande 
händelser till Läkemedelsverket under 2016–2017. Näst största andelen respondenter 
(18%) anmälde en allvarlig avvikande händelse (se tabell 1).   
 
Ungefär lika andel respondenter (76 %) hade inga allvarliga avvikelser kring 
överförskrivning av läkemedel och av de som inrapporterat en allvarlig avvikelse utgjorde 
överförskrivningar 17 % (se tabell 1).  
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Tabell 1. Antal anmälda avvikelser på apotek under 2016–2017 fördelade på allvarliga avvikelser som anmäls 
till läkemedelsverket och allvarliga avvikelser gällande överförskrivning som anmäls till IVO 

	
Alternativet ”färdigställande” på frågan om vilka vanligaste typer av allvarliga avvikelser 
som anmälts till Läkemedelsverket valde 49% av respondenterna både för 2016 och 2017 
(figur 7 och figur 8). Andelen respondenter som svarade ”läkemedelshantering” var 25% 
år 2016 och 24 % år 2017. Flera svarsalternativ var tillåtet på de frågorna. Den vanligaste 
kombinationen av fler svarsalternativ var ”Färdigställande och läkemedelshantering.   
 

 
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
P-värden beräknades med hjälp av chi två-test, se tabell 2 för att se om det finns 
signifikanta skillnader mellan 2016 och 2017 gällande typ av avvikelse. Inga värden är 
under 0,05 alltså inga signifikanta skillnader från förväntad fördelning. 
 

Svarsalternativ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 
Allvarliga avvikelser 
(n=178) 

125	 33	 11	 4	 0	 1	 1	 1	 1	 0	 0	 0	

Avvikelser gällande 
överförskrivning 
(n=169) 
 

129	 29	 4	 3	 0	 3	 1	 0	 0	 0	 0	 0	

Figur 7.Respondenternas (n= 79) svar på den vanligaste 
typen avvikelser 2016.  
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Tabell 2. Jämförelse av olika typer av avvikelser mellan år 2017 och 2017 visade inga signifikanta skillnader 
(<0,05). 

	
	

p-värde	

Färdigställande		 0,912	
Rådgivning	 0,9634	
Läkemedelshantering	 0,86943	
E-handel	 0,4348	
IT	 0,3439	
	
	
Frågan ”Vilka åtgärder kan du föreslår för att minska den höga andelen felexpeditioner i 
färdigställande momenten?” avgavs 123 fritextsvar. Ett urval av respondenternas 
kommentarer var stress och begränsad bemanning (25%), Förbättra IT-system (20%), 
arbeta mer noggrant och strukturerat vid kontroll (19%) och 
utbildning/kompetensutveckling kring färdigställande moment (11%).  
	
Några citat från svaren på frågan ”Vilka åtgärder föreslår du för att minska risken för att 
avvikelser inom färdigställande momenten ska inträffa?” 

”Vi har precis infört scanning av både etikett och förpackning innan vi klistrar dit 
etikett för att undvika att fel etikett sätts på fel förpackning. Detta kanske alla apotek 
borde ha…” 

 
”Vara noggrann så att man klistrar etiketter på rätt förpackningar genom att 
kontrollera att varunummer på etikett och förpackning är samma. Läsa hela 
doseringstexten (gärna högt inför kunden) för att säkerställa en korrekt dosering”. 

 
 

”Att göra färdigställandekontroll utbildning så man lär sig öppna upp ögonen för sånt 
man normalt är blind för”. 

 
4.3. Faktorer som kan påverka antal anmälningar av 
allvarliga avvikelser 

 
Under den här rubriken finns flera underrubriker. Varje underrubrik handlar om olika 
omständigheter vid anmälningar av allvarliga avvikelser. De faktorer som undersöktes var 
typ av apotek, antal anställda på apoteket, arbetsbelastningen, arbetslivserfarenheter och 
apotekskedja.  

 
4.3.1 Skillnad i antal anmälningar med avseende på apotekskedja 

 
Totalt har 93 allvarliga avvikelser inrapporterats till Läkemedelsverket av deltagande 
LMA i den här studien. Detta gav möjlighet att undersöka vilken apotekskedja som har 
flest antal anmälningar av allvarliga avvikelser baserat på deltagarnas svar. Figur 9 visar 
att apotekskedjan med flest avvikelser sådana som anmäls till Läkemedelsverket är 
Kronans apotek (35 %), följd av Hjärtat (29%) och Apoteket AB (22%).  
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Figur 9. Antalet anmälningar av allvarliga avvikelser till Läkemedelsverket (n= 93) från olika apotekskedjor.  
 
Totala har 67 allvarliga avvikelser inrapporterats till IVO av deltagande LMA i den här 
studien. Baserat på svaren från respondenterna kan andelen allvarliga avvikelser för varje 
apotekskedja beräknas. Figur 10 visar att apotekskedjan Hjärtat har största antalet 
anmälda avvikelser till IVO (51%) följd av Kronan (24%) och Apoteket AB (19%).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10. Svar på antalet anmälningar av allvarliga avvikelser till IVO (n =67) med avseende på 
apotekskedja.  
 
 
4.3.2 Skillnad i antal anmälningar med avseende på antal anställda 
farmaceuter 

 
Figur 11 visar svar beträffande antal anmälda avvikelser i förhållande till antal anställda 
på apotek. Antalet avvikelser som anmäldes till Läkemedelsverket och anmälningar till 
IVO är som högst på apotek med 4–6 anställda farmaceuter. 
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Figur 11. Enkätfråga 9 gällande antalet anmälda allvarliga avvikelser till läkemedelsverket under 2016–2017.  
Enkätfråga 10 gällande antalet anmälda allvarliga avvikelser till Inspektionen om vård och omsorg. Figuren 
visar sambandet mellan dessa anmälningar och antalet farmaceuter på ett apotek. 
 
Vid jämförelse av antal allvarliga anmälningar till Läkemedelsverket och IVO var det 
signifikanta skillnader (p <0,05) med avseende på antal anställda farmaceuter på apotek. 
LMA har gjort fler anmälningar av allvarliga avvikelser till Läkemedelsverket än till IVO.  
Det var signifikanta skillnader (p <0,05) både mellan 4–6 antal anställda och >10 
anställda samt 1–3 anställda och> 10 anställda. Det innebär att färre antal anställda 
farmaceuter har anmält fler antal allvarliga avvikelser, jämfört med apotek med> 10 
anställda farmaceuter. Det var dock inga signifikanta skillnader mellan 1–3 anställda och 
4–6 (p =0,11) samt 1–3 anställda och 7–10 (p= 0,17).  
 

 
 4.3.3 Skillnad i antalet anmälningar med avseende på 
arbetsbelastningen 

 
Sambandet mellan antalet avvikande händelser och arbetsbelastning visas i figur 12. På 
apotek med låg arbetsbelastning har inga anmälningar till IVO och Läkemedelsverket 
skett. Antalet anmälningar till Läkemedelsverket visar sig vara störst vid hög 
arbetsbelastning. Detta gäller inte antalet anmälningar till IVO som är störst vid normal 
arbetsbelastning. 
Ett chi-2-test, med signifikansnivå 0,05, utfördes för att undersöka om det fanns några 
signifikanta skillnader i antal anmälningar till Läkemedelsverket mellan normal och hög 
arbetsbelastning. Testet visade ett värde på 0,02 vilket är mindre än 0,05, det vill säga, 
det är statistiskt signifikant. Antal anmälningar av allvarliga avvikelser är mer vid hög 
arbetsbelastning.   
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Figur 12. Enkätfråga 9 gällande antalet anmälda allvarliga avvikelser till läkemedelsverket under 2016–
2017.  Enkätfråga 10 gällande antalet anmälda allvarliga avvikelser till Inspektionen om vård och omsorg. 
Figuren visar sambandet mellan antalet anmälningar och arbetsbelastning på ett apotek.  

 
 
4.3.4 Skillnad i antal anmälningar med avseende på 
arbetslivserfarenhet 
 
I figur 13 redovisas resultaten för sambandet mellan arbetslivserfarenhet och antalet 
anmälningar av allvarliga avvikelser under 2016–2017. P-värde beräknades med hjälp av 
chi-två test för att se om det finns signifikanta skillnader mellan farmaceuter verksamma 
över 5 år och övriga arbetslivserfarenheter. Inga signifikanta skillnader (<0,05) kunde 
påvisas mellan farmaceuter verksamma över 5 år och ny examinerad farmaceut 
respektive inlånad farmaceut. Timanställd farmaceut och apotekstekniker hade minsta 
antalet anmälningar av allvarliga avvikelser. Signifikanta skillnader (<0,05) mellan dessa 
två och farmaceut verksam över fem år påvisades.  

Figur 13. Sambandet mellan antalet anmälningar av allvarliga avvikelser till Läkemedelsverket under            
2016–2017 och arbetslivserfarenhet.  
 
Antalet anmälda allvarliga avvikelser av LMA med arbetslivserfarenhet 1–2 år var 36 
anmälningar till läkemedelsverket och 28 anmälningar till IVO. LMA med 
arbetslivserfarenhet 3–4 år hade 27 anmälningar till Läkemedelsverket och 18 
anmälningar till IVO. LMA med arbetslivserfarenhet 5–6 år hade 11 allvarliga 
anmälningar till Läkemedelsverket och 12 anmälningar till IVO. Vid jämförelse mellan 
antal allvarliga avvikelser och LMA: s arbetslivserfarenhet var det signifikanta skillnader 
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(p <0,05) för LMA med arbetslivserfarenhet 1–2 år och 5–6 år. LMA med 
arbetslivserfarenhet 1–2 år hade mer allvarliga avvikelser än LMA med 
arbetslivserfarenhet 5–6 år. Inga signifikanta skillnader hittades mellan 
arbetslivserfarenhet 1–2 år och 3–4 år med avseende på antal anmälda allvarliga 
avvikelser.  
 
4.3.5 Skillnad i antal anmälningar med avseende på antal timmar som 
farmaceuten arbetar ensam på apotek 

 
Största andelen farmaceuter arbetar inte ensamma, se figur 14. Näst största andelen 
farmaceuter arbetar ensamma 1–3 timmar under vardagar och helger. Dubbelt så många 
farmaceuter jobbar ensamma >6 h under helg än vardag, (förhållandet 14:7).  
Flest antal allvarliga avvikelser har anmälts till Läkemedelsverket och IVO på apotek där 
farmaceuter inte jobbar ensamma, alltså 0 h. Näst störst antal anmälningar är på apotek 
med farmaceuter som jobbar ensamma 1–3 h. Vid jämförelse av antal allvarliga avvikelser 
mellan 0 h och 1–3 h hittades inga signifikanta skillnader (p <0,05). Jämförelsen av antal 
allvarliga avvikelser mellan 0 h och 4–6 h visade ett värde på 0,011 vilket är mindre än 
0,05, det vill säga, att det är statistiskt signifikant.  
Ett till chi-2-test, med signifikansnivå 0,05, utfördes för att undersöka om det fanns 
några signifikanta skillnader mellan antal allvarliga avvikelser till Läkemedelsverket 
mellan vardagar och helger. Testet visade ett värde på 0,009 vilket är mindre än 0,05, det 
vill säga, att det är statistiskt signifikant. Det är mer allvarliga avvikelser under vardagar 
än helger. 
 

 

 
Figur 14. Antalet timmar som farmaceuterna på läkemedelsansvarigas apotek arbetar ensamma under 
vardagar och helger 
 

4.4 Rutiner för att trygga en säker läkemedelshantering  
 

Läkemedelsansvarigas uppfattningen om i vilken utsträckning verktyg används för att 
trygga en säker läkemedelshantering på svenska apotek redovisas i tabell 3. Alla svar 
visade en positiv inställning. Medelvärdet på enkätfrågorna gav en svarsintervall mellan 
3,4–4,7.  
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Tabell 3. Rutiner som används för att trygga en säker läkemedelshantering på svenska apotek. 
Läkemedelsansvariga besvarade frågorna med hjälp av en femgradig skala 1 är mycket negativt och 5 mycket 
positivt.  

 n (antal) Medelvärde ± SD 
Upplever du att din avsedda LMA tid på din 
arbetsplats är tillräcklig för uppdraget? 
 

178 3,4	±	1,3	
	
 

Hur ser du på samarbetet mellan 
medarbetarna på ditt apotek? 
 

178 4,2 ± 0,9 

Upplever du att medarbetarna har 
kännedom om vilka utbildningar 
apotekskedjan har för att förbättra 
arbetskvaliteten 
 

178 3,6 ± 1,1 

Tycker du att ni har tillräckligt mycket 
fördjupade genomgångar med medarbetarna 
vid avvikelser på ditt apotek? 
 

175 3,6 ± 1,2 

 Hur tycker du dokumentationen av lokala 
rutiner fungerar på ditt apotek? 
 

178 4,3 ± 1,0 

Hur tycker du dokumentationen av 
introduktion som omfattar relevanta rutiner 
och arbetssätt för inlånad personal fungerar 
på ditt apotek? 
 

178 3,8 ± 1,0 

Hur tycker dokumentationen av 
felexpeditioner och genomförda åtgärder 
fungerar på ditt apotek?  
 

178 4,1 ± 0,9 

Hur bedömer du medarbetarnas kännedom 
om ansvarsfördelningen på ditt apotek? 
 

178 4,2 ± 0,9 

Hur bedömer du medarbetarnas kännedom 
om hur de ska tillväga för att rapportera en 
avvikelse?  
 

178 4,0 ± 1,0 

Vid en incident sker registreringen 
fortlöpande i avvikelsesystemet ni har på ditt 
apotek? 
 

175 3,5 ± 1,2 

Vid en felexpedition sker registreringen 
fortlöpande i avvikelsesystemet ni har på ditt 
apotek? 
 

174 4,5 ± 0,8 

Hur var egenkontrollens resultat för ditt 
apotek under 2016? 
 

168 4,1 ± 0,8 

Vad var din allmänna uppfattning om hur 
resultatet av egenkontrollen kommer att vara 
eller har varit under 2017? 

176 4,7 ± 0,7 
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Vad är din inställning till hur hantering av 
processen för felexpedition har fungerat 
under senaste två åren? 

162 4,4 ± 0,9 

 
Resultaten nedan (tabell 4) visar hur ofta apotek har haft fördjupad genomgång av 
avvikelser under 2016–2017. Under 2016 hade 10% av de läkemedelsansvariga inte någon 
fördjupad genomgång. Motsvarande värde för 2017 var 6%.  
Flest respondenter svarade 2 gånger/ år, 65 % år 2016 och 63% år 2017. Näst störst andel 
svarade 1 gång /år, 17 % år 2016 och 18 % år 2017. Vid jämförelse av antal allvarliga 
avvikelser mellan apotek som har haft en genomgång/ år och apotek som har haft två 
genomgångar/år var det inga signifikanta skillnader (p= 0,93).  
 
Tabell 4. Antal fördjupade genomgångar under 2016–2017? 

Antal	gånger	 2016	 2017	
0	 16	 10	
1	 29	 32	
2	 109	 110	
3	 2	 10	
4	 7	 7	
5	 4	 6	
Total	 167	 175	

	
På en likertskala 1 till 5 gav respondenterna 4,7 på frågan ”Hur kommer resultatet av 
egenkontrollen vara under 2017?” en följdfråga var ”Om ditt svar är inom skalan 1–3, 
beskriv varför du tror att resultatet kommer att vara negativt”. Denna följdfråga gav 19 
fritextsvar. Ett urval av respondenternas kommentarer var bristfälliga uppgifter som chef 
bör göra (26%), brist på tid (16%), bristfällig dokumentation (16%) och bristfällig 
kompetensutveckling (16%)  

Här är några citat från svaren på följdfrågan ”Om ditt svar är inom skalan 1–3, beskriv 
varför du tror att resultatet kommer att vara negativt”: 
 
”Vi har en chef som motarbetar kvalitetsarbetet på alla plan, mest pga. inkompetens, 
därför är jag inte lika entusiastisk inför årets egenkontroll”. 
 
”Jag har fått utökat ansvarsområde och har inte lagt lika mycket tid på LMA-delen. 
Mycket personalomsättning som har krävt mer resurser i driften. Tiden har inte räckt 
till”. 
 
4.5 Åtgärder som vidtagits vid en allvarlig avvikelse 

 
Respondenternas uppfattning om åtgärder som vitas vid en allvarlig avvikenade händelse 
redovisas i tabell 5. Svaren nedan visade en positiv inställning hos LMA.  
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Tabell 5. Åtgärder som vidtas vid en allvarlig avvikelse. Läkemedelsansvariga besvarade frågorna med hjälp 
av en femgradig skala där 1 är negativt och 5 positivt. 

 n (antal) Medelvärde ± 
Standardavvikelse 

Hur tycker du att omhändertagandet av den 
inblandade kunden skett på ditt apotek 
 

163 4,3 ± 0,7 

Hur upplever du samarbetet mellan dig och din 
närmaste chef gällande stöd för dina medarbetare 
vid inträffandet av allvarlig avvikande händelse? 

153 4,2 ± 1,0 

 
 

På frågan ”Ledde anmälan av en allvarlig avvikelse till någon konkret aktivitet/förändring 
på apoteket?” Svarade 33 % att anmälan inte ledde till en förändring. Andelen 
respondenter som svarade att anmälan ledde till en förändring var 16 %. En följdfråga var 
”Beskriv vilka förändringar som gjorts på apoteket som ett resultat av anmälan om 
avvikelse” som gav 24 svar. Kommentarerna pekade på vikten av att ha tydliga rutiner 
(33%), mer noggrann kontroll (25%), förstärkt säkerhet (17%) och diskussion med 
farmaceuter för att undvika upprepning (17%)  

Några citat från svaren på frågan ”Beskriv vilka förändringar som gjorts på apoteket som 
ett resultat av anmälan om avvikelse”: 	
 
”Centralt ändringar i rutinen gällande forcerat byte, utbildning inriktad till alla 
farmaceuter inom kedjan om nytt arbetssätt”. 
 
”Mer fokus på doseringstexten. Delbarhet av tablett kontrolleras numera väldigt 
noggrant innan expedition”.  
 
På frågan” En avvikande händelse kan vara psykiskt påfrestande för den inblandade 
farmaceuten. Vet du vart du ska vända dig för professionell hjälp? svarade majoriteten 
(69%) att de visste vart de skulle vända sig för att få professionell hjälp vid allvarlig 
avvikenade händelse. 20 % visste inte vart de skulle vända sig och 9 % lämnade 
fritestsvar. Ett urval av kommentarerna var närmaste chef (31%) och servicekontoret 
(13%).  
 

5.Diskussion  
 
Syftet med detta examensarbete var att med hjälp av läkemedelsansvariga farmaceuter 
beskriva och analysera allvarliga avvikande händelser inrapporterade till 
Läkemedelsverket 2016–2017 från svenska apotek. Frågeställningarna som 
undersökningen söker svar på är vilka vanligaste anmälningar av allvarliga avvikelser har 
rapporterats, om det finns skillnad i antal anmälda avvikelser med avseende på olika 
arbetsfaktorer, vilken utsträckning rutiner används för att trygga en säker 
läkemedelshantering på apotek och vilka åtgärder som vidtas när en allvarlig avvikelse 
inträffar. Enkätundersökningen gav 178 svar från läkemedelsansvariga farmaceuter. Det 
totala antalet läkemedelsansvariga i Sverige är ungefär 1000 (23). Detta ger en 
svarsfrekvens på 18% av det totala antalet LMA.  
 
5.1 Metoddiskussion 
 
Studiedesignen som ansågs mest lämplig för webbenkätundersökningen är en 
tvärsnittsstudie. Denna studiedesign är passande vid mätning av data under ett tillfälle 
och samtidigt kan en bred målgrupp nås enkelt och snabbt. Tvärsnittsstudier ger 
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möjlighet att studera sambandet mellan olika faktorer vilket undersöks i denna studie 
(33,34).  
 
Ur ett tidsperspektiv valdes webbenkätundersökning vilket gav möjlighet till insamlandet 
av en större mängd data från respondenter under den bestämda tidensperioden som 
fanns till förfogande. En intervjustudie med samma tidsperiod innebär begränsat antal 
deltagare vilket kan orsaka urvalsfel. Detta betyder att studiepopulationen inte har ett 
representativt urval av deltagare (31,37). Med enkätundersökning kan respondenterna 
vara utspridda geografiskt över landet utan kostnad för undersökaren i jämförelse med 
intervjustudier. För att få en intervjustudie med liknande geografisk populationsvariation 
krävs kostnader och betydligt mer tid av undersökaren för att förflytta sig mellan olika län 
över landet (31).  
	
Formuleringen av enkätfrågorna är standardiserade vilket innebär att alla frågor och 
svarsalternativen är samma för alla respondenter och som gjorde resultaten mer 
lättolkade. Enkätundersökning minskar risken för opartiskhet och respondenten ger sin 
verkliga uppfattning i frågan utan att påverkas av undersökarens närvaro, den så kallade 
intervjueffekten. Enkätundersökningen kan upplevas mindre påträngande då 
respondenten kan besvara enkäten när det passar (31). Enkätundersökningen är mest 
lämplig för den här studien på grund av den begränsade tiden läkemedelsansvariga 
upplever.  
 
Webbenkätstudier kan medföra låg svarsfrekvens och högt externt bortfall vilket är en 
nackdel med enkätstudier. Mängden mejl i människors e-postlådor kan leda till att 
enkäten inte uppmärksammas. En till nackdel är begränsningen av antalet frågor för att 
inte påverka svarsfrekvensen. Förutom det externa bortfallet finns det risk för internt 
bortfall ifall en fråga i studien inte rör alla deltagare eller om en fråga är dåligt 
konstruerad. Kompletterande frågor vid en svårfattlig enkätfråga hindras vid 
enkätundersökning vilket anses vara en svaghet (31).  
 
Pilottest gjorde det möjligt att bearbeta otydligheter för att minska risken för feltolkning. 
En läkemedelsansvarig från en apotekskedja som inte pilottestades hörde av sig pga. ett 
begrepp som inte var förståeligt. Begreppet upptäcktes inte användas i respondentens 
apotekskedja utan används enbart hos apotekskedjan som pilottestades. Val av LMA från 
samma apotekskedja för pilottestet var en nackdel. Det kan ha skapat bortfall av övriga 
läkemedelsansvariga innan begreppet tydliggjordes några dagar efter att enkäten var 
tillgänglig för alla läkemedelsansvariga.   
 
Resultaten på enkätundersökningen bör vara representativ för hela populationen av 
läkemedelsansvariga för att kunna säga att studien har en hög extern validitet. Enligt 
Surveymonkey anses en svarsfrekvens på 10–15 % vara en förväntad uppskattning (35).  
I första hand skickades enkäten till 2990 medlemmar i fackförbundet Sveriges 
farmaceuter. Antalet läkemedelsansvariga som är medlemmar i Sveriges farmaceuter och 
som deltog i undersökningen är okänd. Detta omöjliggör uppskattningen av 
svarsfrekvensen för läkemedelsansvariga i fackförbundet Sveriges farmaceuter. Med 
anledningen till det och för att öka chansen att få en representativ population av LMA 
skickades enkäten även till LMA med hjälp av e-mail lista från Läkemedelsverket. Enligt 
Läkemedelsverket finns det totalt cirka 1000 läkemedelsansvariga på apoteksmarknaden. 
Enkäten skickades till totalt 1449 e-postadresser tillhörande LMA vilket är 449 e-
postadresser för mycket än vad det egentligen finns på apoteksmarknaden. Orsaken till 
att antalet e-postadresser är mer än antalet LMA i Sverige kan bl.a. vara att e-mail listan 
inte är uppdaterad och att flera e-postadresser tillhör samma LMA. Detta försvårar 
uppskattningen av svarsfrekvensen för läkemedelsansvariga som svarade på enkäten med 
hjälp av e-postadresser från Läkemedelsverket. LMA som fått enkäten genom 
fackförbundet Sveriges farmaceuter är troligen samma LMA som kontaktades med hjälp 
av e-postadresser från Läkemedelsverket. Av den anledningen att fackförbundet 
kontaktades i första hand upplevdes e-mail lista från Läkemedelsverket vara nödvändig 
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som komplement. E-postadresser från Läkemedelsverket borde vara tillräckligt för att få 
en representativ population av det totala antalet LMA i Sverige.  
 
Om vi beräknar svarsfrekvensen för det totala antalet läkemedelsansvariga över landet 
ger det en svarsfrekvens på 18 %. Detta ger en relativt hög validitet (36, 23). Ett sätt att 
öka studiens validitet kunde ha varit förlängning av svarstiden och att minst en ytterligare 
påminnelse skickats. Ett annat sätt skulle ha varit att skicka enkäten till apotekschefer 
som är en del av apoteks kvalitetsarbete. På så sätt förmedlar apotekschefer kontakten 
med läkemedelsansvariga för att delta i enkätundersökning.  
 
Svarstidens period är något som kan ha påverkat svarsfrekvensen negativt under den här 
undersökningen. Enkäten stängdes den 20 december alltså hamnade sista delen av 
svarstiden under julperioden. Under julperiod brukar apotekspersonal utsättas för stress 
pga. hög arbetsbelastning. Denna stress kan ha påverkat svarsfrekvensen.  
 
Kvalitetsspecialist för apotek Hjärtat och Apoteksgruppen kontaktades för stöd. De 
uppmuntrade alla läkemedelsansvariga i kedjan att delta i enkätundersökningen. 
Supporten från kvalitetsspecialisterna kan ha ökat svarsfrekvensen och kan vara orsaken 
till att största andelen respondenter var från just apotekskedjan Hjärtat. De andra 
aktörerna kontaktades men inget samarbete erhölls pga. den begränsade tiden som fanns 
till förfogande. Detta kan vara ett ytterligare sätt att öka studiens validitet för framtida 
studier.   
 
I figur 2 i introduktionen redovisas antal inrapporterade allvarliga avvikelser till 
Läkemedelsverket under 2016–2017. Enligt Läkemedelsverket har 301 allvarliga 
avvikelser inrapporterats under senaste två åren. I denna undersökning har 93 allvarliga 
avvikelser inrapporterats till Läkemedelsverket vilket innebär att respondenter som valt 
att delta i studien har inrapporterat 30 % av det totala antalet under 2016–2017. 
Skillnaden i antal inrapporterade allvarliga avvikelser beror till största del på att endast 
18 % av totala antal LMA i Sverige har valt att delta i undersökningen. Det bör tas hänsyn 
till att det även kan förekomma selektionsfel (selection bias) om inte alla LMA svarar på 
enkäten. Exempelvis kan LMA med minst antal anmälda allvarliga avvikelser och/eller 
LMA som har haft positiv inställning till hur egenkontrollen har varit de senaste två åren 
svarat på enkäten i större utsträckning än andra grupper. Detta kan resultera i en dålig 
extern validitet av enkätundersökningen.  
 
Med reliabilitet menas tillförlitligheten av det som analyseras. Detta kan undersökas 
genom att göra upprepade mätningar med förutsättningen att enkätfrågorna inte ändras. 
Genom att respondenterna svarar på enkäten vid olika tillfällen kan enkätsvaren 
kontrolleras för att se om resultaten är oförändrade. Skillnaden i enkätsvaren mellan de 
olika tillfällena undersöks med hjälp av ett t-testmetod. Utförandet av reliabilitet test var 
planerad på respondenterna som pilottestades men pga. ändringar i enkätfrågor kunde 
detta inte fullföljas (36).  
 
I vissa enkätfrågor förklarades begrepp för att reducera risken till feltolkning. En 
respondent påpekade avsaknad av svarsalternativ som passade på fråga 34 gällande antal 
timmar som farmaceuten arbetar ensam på apotek. Respondenten saknade 
svarsalternativet ej helgöppet. Det kan ha orsakat att respondenter angett ett 
svarsalternativ som inte stämmer in vilket leder till missvisande resultat. 
Undersökningens validitet och reliabilitet kan på så sätt påverkas (31).  
 
Med hjälp av pilottestet beräknades tiden som tar för att ge svar på enkäten vilket var 
cirka 10–20 minuter. Enkätstudien är omfattande pga. antalet frågor. Detta kan ha varit 
en nackdel eftersom villigheten att svara på undersökningen minskar när enkäten har 
många frågor. En del frågor kunde ha tagits bort från enkäten i denna studie utan att det 
påverkats svaren på frågeställningarna. Svarsfrekvensen skulle troligtvis blivit högre om 
antalet frågor avgränsats. Enkäten består av totalt 48 frågor där de första åtta frågorna 
besvaras relativt snabbt. En del frågor består av information som går bakåt i tiden som 
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t.ex. antal allvarliga avvikelser under de senaste två åren. Det kan innebära att 
minnesfaktorn (recall bias) kan påverka resultatet i undersökningen. Om den 
läkemedelsansvariga väljer att svara med exakta data och inte förlita sig på minnet kan 
apotekens dokumentationsarbete under de senaste två åren behövas nära till hands. Det 
kan medföra mer tid än beräknat och orsaka att respondenterna tappar intresse och 
avstår från att delta i undersökningen. Möjligtvis kan detta ge upphov till externt bortfall. 
I stort sett har de flesta respondenter besvarat alla frågor. Det förekom dock enstaka 
frågor med färre deltagare. Det kan bero på tveksamhet på frågans innebörd hos 
respondenten och som förorsakat internt bortfall (37).  
 
Enkätundersökningen består av 4 öppna frågor som är ett praktiskt sätt för att eftersträva 
åsikter och synpunkter som läkemedelsansvariga vill ha med i undersökningen. En 
nackdel med öppna frågor kan vara att dessa kräver mer tid av respondenten jämfört med 
kryssfrågor. Öppna frågor kan även leda till undersökarfel pga. möjlig feltolkning av 
undersökaren. Större internt bortfall märktes vid analys av öppna frågor jämfört med 
slutna frågor (32).   
 
 
5.2 Resultatdiskussion  
 
Läkemedelsverket har för varje år genomfört tillsyn för att undersöka antal och typ av 
allvarliga avvikelser i Sverige men ingen djupare analys har utförts. Detta ligger till grund 
och inspiration till denna studie. Med hjälp av läkemedelsansvariga på svenska apotek 
kan apoteksverksamhetens arbetssätt och yrkeserfarenheter hos anställa i förhållande till 
de avvikande händelserna inrapporterade under 2016–2017 undersökas.   Liknande 
undersökningar som genomförts tidigare och som behandlat liknande frågeställningar 
som analyseras i denna undersökningen kommer att användas för jämförelse. 
 
Avvikelserapportering av allvarliga avvikelser är en väsentlig del av kvalitetsarbetet på 
apotek. Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) har hälso-och sjukvårdspersonal 
skyldighet att rapportera risker som medfört eller skulle kunna medföra vårdskada. Trots 
det finns det ett stort mörkertal kring avvikelserapportering på svenska apotek. Det är 
förväntat att avvikelser inträffar i hälso-och sjukvårdens verksamheter. Benägenheten att 
människor gör fel kan inte ändras däremot kan förutsättningarna ändras. Genom att 
identifiera risker och skador kan rutiner förbättras för att höja patientsäkerheten. Orsaker 
till att avvikelserapporteringen prioriteras bort påverkas av flera faktorer som tidsbrist, 
brist på personal och svag kunskap om vilka avvikelser som ska registreras. Bristfällig 
utbildning kring patientsäkerhet är även en bidragande orsak till få 
avvikelserapportering. Det är viktigt att poängtera att ökning i antalet rapporterade 
allvarliga avvikelser är i sig inte negativt eftersom det är en del av förbättringsarbetet 
gällande kvalitet. Många anmälningar av allvarliga avvikelser kan tyda på att 
verksamheten är välfungerande. De anmälningar som gjorts har förbättrat 
patientsäkerheten i hälso- och sjukvården men betydligt flera förbättringar kan göras. 
Genom att hälso-och sjukvårdspersonalen ökar rapporteringen av faktiska allvarliga 
händelser kan flera brister i rutiner belysas vilket är positivt eftersom det leder till större 
patientsäkerhet (39,40).  
 
Det är viktigt att understryka att syftet med denna studie är att beskriva och belysa 
”anmälda” allvarliga avvikelser under 2016–2017 vilket betyder att det inte alltid speglar 
de faktiska allvarliga avvikelserna i svenska apotek eftersom brister i 
avvikelserapportering är ett förekommande problem. 
 

5.2.1 Vanligaste anmälda avvikelserna på svenska apotek 2016–2017 
 
Enligt Läkemedelsverket är färdigställande momenten den mest vanligaste avvikelsen 
under 2016 (24). Detta visas även i denna undersökning. Närmare hälften av 
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respondenterna angav färdigställande som svar och näst vanligast avvikelsen var 
läkemedelshantering. En jämförelse av de vanligaste anmälda avvikelserna 2016 och 2017 
utfördes. Inga signifikanta skillnader hittades mellan de åren. Färdigställande momenten 
består av tre viktiga delar, författningsmässig, farmakologisk och teknisk kontroll (23). 
Misstag i en av dessa delar kan leda till felexpedition. En vanlig förekommande 
felexpedition under 2016 i den tekniska kontrollen var t.ex. förväxling av etiketter mellan 
olika läkemedelsförpackningar (24).  
 
Fritextsvar från respondenter på åtgärder för att minska risken för felexpedition i 
Färdigställande kontrollen fick en hög svarsfrekvens. Detta i jämförelse med andra 
fritextsvar i undersökningen. Respondenter som inte gav färdigställande som svar deltog 
även här. Det tyder på att frågan är viktig för målgruppen. Åtgärder som respondenterna 
föreslog var bland annat att förbättra IT systemet t.ex. införa streckkod på både etikett 
och förpackning vid plockkontroll. Apoteksgruppen har genomfört det sistnämnda 
exemplet och LMA från apotekskedjan understryker uppskattningen av den förbättrade 
IT ändringen. Respondenterna betonar att stressig arbetsmiljö och begränsad bemanning 
tycks vara största risken för felexpedition i färdigställande momenten och som bör 
åtgärdas.  
 
En djupare analys av respondenter som gav färdigställande som svar utfördes. 
Apoteksgruppen stod för en väldigt liten del av respondenterna som upplevde allvarliga 
felexpeditioner i färdigställande momenten. Det förbättrade IT ändringen kan ligga till 
grund för det låga antalet allvarliga felexpeditioner. Dock kan det även vara svårt att 
fastställa denna tolkning av resultaten eftersom deltagarna som tillhör Apoteksgruppen 
var få i denna undersökning. Av totala antal apotek som tillhör Apoteksgruppen deltog 
endast 13 % i undersökningen.  
 
Alla som hade felexpeditioner i färdigställande momenten tillhörde apotek med hög 
arbetsbelastning. Stressig arbetsmiljö och underbemanning i apotek kan leda till 
ofullständig kontroll och därmed leda till felexpedition. Sveriges farmaceuter och 
Apotekarsocieteten påpekar att det är väldigt få apoteksaktörer som bemannar apoteken 
med mer personal än vad det minst krävs (23). Möjligen kan felexpeditioner i 
färdigställande momenten minskas om bemanningsproblematiken förändras till det 
bättre. Genomgång av vad som kan leda till en felexpedition i färdigställande kontrollen 
av läkemedelsansvariga på sina apotek kan även vara en åtgärd för att minska antalet 
allvarliga avvikelser av denna typ.  
 
 
5.2.2 Faktorer som kan påverka antal anmälningar av allvarliga 
avvikelser 
 
Läkemedelsverket fick in 182 anmälningar under 2016 och 119 anmälningar under 2017 
fram till och med oktober månad enligt deras tillsynsrapporter (28). 
Arbetsomständigheterna för de apotek som rapporterat in till läkemedelsverket är 
okända. Det förhindrar användningen av läkemedelsverkets statistik för att hitta tänkbara 
samband. Genom att ta reda på antal allvarliga anmälda avvikelser som respondenterna 
har rapporterat under 2016–2017 kan antal avvikelser med avseende på olika faktorer 
studeras.  
 
Inspektion för vård och omsorg poängterar att överförskrivning av särskilda läkemedel är 
en allvarlig avvikelse som hälso-och sjukvården bör upplysas om. Dessa anmälningar har 
analyserats i den här undersökningen. IVO påpekar problematiken med den låga 
rapporteringen gällande överförskrivning av särskilda läkemedel. Under 2011–2013 har 
endast 350 anmälningar granskats av myndigheten (19,20). Enkätfrågorna som 
behandlar information om överförskrivning av särskilda läkemedel i den här studien visar 
att låg inrapportering till IVO är en problematik som gäller fortfarande. Generellt har 
endast en liten del LMA i denna enkätundersökning anmält om allvarliga avvikelser till 
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Läkemedelsverket och IVO. Största andelen respondenter närmare 70 % har inte anmält 
allvarliga avvikelser under de senaste två åren. Som tidigare nämnts kan det bero på att 
respondenter som valt att delta i studien tillhör gruppen LMA som inte rapporterat in 
allvarliga avvikelser till IVO och läkemedelsverket.  
 
Inga slutsatser kan dras rörande jämförelsen av antal anmälningar av allvarliga avvikelser 
mellan sjukhusapotek och öppenvårdsapotek. Detta pga. att ett antal respondenter från 
sjukhusapotek svarade på denna undersökning.  
 
Skillnad i antal anmälda avvikelser mellan olika aktörer är väldigt tänkvärd att studera. 
Uppdelningen av antal apotek för varje apoteksaktör är olika stora. En stor apotekskedja 
med många apotek har troligtvis flera anställda vilket i sin tur har sannolikt flera 
avvikelser. En begränsning i den här undersökningen är att det inte finns kännedom om 
antal utskick till respektive apotekskedja. Antal respondenter tillhörande varje 
apotekskedja är olika vilket kan påverka analysen av skillnader i antal anmälda avvikelser 
mellan apoteksaktörer. Det är därför viktigt att poängtera att resultaten från denna 
undersökningen speglar det material som samlats in. Skillnader i antal anmälningar till 
läkemedelsverket beroende på apotekskedja visade att apoteksaktören Kronan anmälde 
flest allvarliga avvikelser. Trots att denna apotekskedjan inte stod för den största andelen 
deltagare har de anmält flest allvarliga avvikelser till läkemedelsverket. Näst största 
andelen var Apotek Hjärtat och sedan Apoteket AB.  
 
För att utreda varför antalet anmälda avvikelser skiljer sig mellan apoteksaktörerna kan 
en undersökning av respondenternas svar på andra enkätfrågor som kan påverka antalet 
anmälningar studeras. Vid jämförelse mellan apotekskedjan Kronan och Hjärtat upptäcks 
skiljaktigheter. Respondenter som arbetade på apoteksaktören Hjärtat hade en mer 
positiv inställning till om tiden för LMA-uppgiften upplevdes vara tillräcklig än Kronan 
som gav ett neutralt svar. Detta kan vara en orsak till varför Kronan hade fler anmälda 
allvarliga avvikande händelser än Hjärtat.  
 
Frågan om registrering av incidenter sker fortlöpande i avvikelsesystemet som visade att 
LMA tillhörande Kronans apotek hade en neutral inställning och att LMA från apotek 
Hjärtat hade en mer positiv inställning. Brister i dokumentation av incidenter kan vara en 
följd av tidsbristen då andra kvalitetsrutiner måste prioriteras. Apotek Hjärtat hade en 
mer positiv inställning till hur egenkontrollen har varit under 2017 jämfört med Kronans 
apotek. Genom att åtgärda missbelåtenheten hos LMA gällande tidsbristen och 
uppmärksamma hur viktigt det är med registrering av incidenter, kan säkerheten för att 
minska risken för avvikelser troligen förbättras. Inga andra tydliga skillnader hittades 
mellan aktörerna som kunde ha orsakat skillnader i antal anmälda avvikelser.  
 
Apoteket AB som hade minst antal anmälda avvikelser i jämförelse med Hjärtat och 
Kronan visade på en högre arbetsbelastning. Frågan gällande den avsedda tiden för LMA-
uppgiften upplevdes vara tillräcklig hade en negativ inställning bland respondenterna. 
Genomgång av allvarliga avvikelser inträffade endast en gång per år till skillnad från 
Kronan och Hjärtat som hade genomgång två gånger per år. Om LMA inte ges utrymme i 
tid och resurser för att fullgöra uppdraget kan mörkertalet allvarliga avvikelser ökas och 
på så sätt leda till att patientsäkerheten påverkas negativ i längden (23,28).  
 
Ansvaret för stöd och information gällande överförskrivningsskyldighet ligger på 
apotekets läkemedelsansvariga. Anmälningar gällande överförskrivning av särskilda 
läkemedel till IVO visar att apoteksaktören Hjärtat har flest anmälningar och därefter 
kommer Kronan. Patientsäkerheten påverkas positivt vid god anmälningsplikt i syftet att 
förbättra kvalitetsarbetet (19,20).  
 
Beroende på arbetsbelastningen i verksamheten har antalet allvarliga avvikelser till 
läkemedelsverket varierat.  Antalet anmälningar till Läkemedelsverket visar sig vara 
störst vid hög arbetsbelastning. En studie som berör arbetsbelastningen har utförts av 
läkemedelsverket som visade att 68 % anställda farmaceuter upplever stress på jobbet. 49 
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% av deltagande farmaceuter har upplevt risk för felexpedition vid hög arbetsbelastning 
(23). Vid fritextsvar uttrycker respondenterna att stressig arbetsmiljö pga. få personal är 
den centrala orsaken till att felexpeditioner inträffar. Att vara kapabel av att fullgöra god 
kontroll i alla delar av receptexpediering kan brista i längden hos farmaceuter som 
ständigt upplever arbetsmiljön som stressig. Genom att förbättra 
bemanningsproblematiken och att ha rättvisa arbetspass kan andelen felexpeditioner 
eventuellt minskas.  
 
En fransk webbenkätundersökning studerade arbetsrelaterad stress på franska apotek 
under 2015 och visade att nivån av stress var hög i apoteksverksamheter. 
Budgetnedskärningar, avreglering och lagstiftningsförändringar i Europa är bland många 
förändringar i hälso- och sjukvården som har sin negativa inverkan på säkerhets -och 
kvalitetsrelaterade händelser. Studien poängterar att överbelastning och svårigheter att 
hitta tid för att fullgöra verksamhetens yrkesutveckling är orsaker som resulterar i 
arbetsrelateradstress. Som åtgärd föreslog studien utbildningar för stresshantering i 
hälso- och sjukvården men framförallt apotek (38). Likheter med resultaten av denna 
enkätundersökning hittades eftersom stor andel respondenter arbetar i hög 
arbetsbelastning och upplever tidsbrist i att fullgöra arbetsuppgifterna. Detta är faktorer 
som orsakar stress hos LMA och som i sin tur kan leda till att avvikelserapportering av 
allvarliga händelser på apotek prioriteras bort.  
 
Vid jämförelse av antal anmälda avvikelser till Läkemedelsverket med antal timmar som 
farmaceuter arbetar ensamma, kan det konstateras att flest antal anmälningar av 
allvarliga avvikelser var för farmaceuter som inte arbetar ensamma. Det kan bero på att 
LMA som valt att delta i studien tillhör till största del apotek med farmaceuter som inte 
arbetar ensamma. Det kan även bero på att respondenter som svarat att farmaceuter inte 
arbetar ensamma eller arbetar ensamma 1–3 h tillhör till största del apotek med 4–6 
anställda farmaceuter. Apotek med många anställda har troligtvis mer kundtillströmning 
jämfört med apotek med färre anställda vilket innebär högre risk att avvikelser inträffar. 
Vid ensamarbete på apotek med hög arbetsbelastning och många ansvarsområden kan 
arbetsuppgifter som att t.ex. inrapportera allvarliga avvikelser inte alltid prioriteras. Det 
innebär att det finns en risk att avvikelsen inte kommer till kännedom, därav mindre 
antal anmälda avvikelser hos dessa apotek. Ansvarsområden är troligtvis mer uppdelad 
mellan farmaceuter med flera anställda, vilket kan innebära mer noggrant kvalitetsarbete.  
 
På frågan om arbetslivserfarenheten hos farmaceuterna påverkar inrapportering av 
allvarliga avvikelser studerades. Inga signifikanta skillnader påvisades mellan 
farmaceuter med arbetslivserfarenhet >5 år och farmaceuter med arbetslivserfarenhet <5 
år med avseende på antal anmälda allvarliga avvikelser. En närmare undersökning på 
respondenternas arbetslivserfarenhet som läkemedelsansvariga visar signifikanta 
skillnader (p <0,05) för LMA med arbetslivserfarenhet 1–2 år och 5–6 år. Detta tyder på 
att ju mindre erfaren respondenten är desto flera allvarliga avvikelser anmäls till 
Läkemedelsverket.   
 
5.2.3 Åtgärder som vidtagits vid en allvarlig avvikelse 

 
Åtgärder som vidtas av läkemedelsansvariga när en allvarlig avvikelse inträffar är en 
viktig aspekt av kvalitetsarbetet på apotek. Utredning av felexpeditioner kräver grundlig 
erfarenhet av expeditionsarbete men kräver även erfaren kommunikativ förmåga. En 
nyexaminerad farmaceut som inleder sitt yrkesliv på apotek som läkemedelsansvarig 
tycks ha en stor utmaning för den betydande rollen (23). I denna studie har information 
om antal år som LMA visat att 41 % av LMA har endast haft den rollen under 1–2 år.  
Största andelen LMA som deltagit i studien är i åldern 31–40 år och näst största andelen 
är >50 år. Detta innebär att deltagarna har arbetat som farmaceuter i ungefär 5 år om vi 
antar att respondenterna valde att utbilda sig till receptarie/apotekare direkt efter 
gymnasiet. Det betyder att även om de flesta respondenterna är ny erfarna LMA så har 
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deltagarna farmaceutisk erfarenhet av expeditionsarbete och kommunikativ förmåga. Det 
är emellertid svårt att dra sådana slutsatser eftersom information om det inte insamlats.   
 
Eftersom undersökningen redovisar antal allvarliga anmälningar under tidigare år var det 
viktigt att fråga om deltagare som representerar apotekens kvalitetsarbete arbetade som 
LMA under 2016–2017. Det är nog lättare att få en helhetssyn om hur det faktiskt har 
varit på apotek gällande kvalitetsarbetet om LMA arbetat under hela perioden som 
enkätundersökning studerar. I denna studie har 82 % LMA arbetat på samma apotek 
under perioden 2016–2017.   
 
Omhändertagandet av kund efter att en allvarlig avvikelse inträffat visade en positiv 
inställning hos respondenterna. Samarbetet med chef för stöd för den inblandade 
medarbetaren efter en avvikande händelse visade även en positiv inställning hos 
respondenterna. Under 2016 visade en undersökning att var femte LMA hade även rollen 
som apotekschef. Detta studerades inte i denna studie men det innebär att många av 
deltagarna i den här undersökningen kan ha båda rollerna. Enligt Apotekarsocieteten och 
Sveriges Farmaceuter anses kan detta kunna vara en nackdel eftersom det kan orsaka att 
kvalitetsarbetet tvingas få lägre prioritet pga. att chefer har stort ansvarsområde (23).  
 
En allvarlig avvikande händelse kan vara psykiskt påfrestande för medarbetaren som 
orsakade avvikelsen. Den läkemedelsansvariga har ansvaret att stödja och underlätta för 
medarbetaren. Professionell hjälp kan behövas för att bibehålla självtilliten och 
yrkesidentiteten för medarbetaren efter inträffandet av avvikelsen (29). Vid närmare titt 
på andelen LMA som inte visste vart de skulle vända sig för professionell hjälp hittades 
inga signifikanta skillnader mellan erfarna och ny erfarna LMA. Eftersom 20 % av 
respondenterna inte visste var de skulle vända sig kan det vara avsevärt med utbildningar 
för kännedom om vilka hjälpmedel som kan erbjudas för stöd när det blir psykiskt 
påfrestande.  
 
Andelen respondenter som gav svar att anmälan ledde till en aktiv förändring på apotek 
var få. Det kan bero på att många LMA inte hade allvarliga avvikelser under 2016–2017 
men även pga. att anmälan inte ledde till en aktiv förändring på apotek bortsätt från det 
höga interna bortfallet. Förslag till åtgärder bör rikta sig mot bakomliggande orsakar till 
att avvikelsen inträffade. På så sätt minskar risken att händelsen inträffar igen. Förslag på 
förändringsåtgärder av respondenter var bland annat en mer noggrann kontroll vid 
receptexpedition, öka säkerheten och förtydliga rutiner.  
 
 
5.2.4 Rutiner för att trygga en säker läkemedelshantering 
 
För att mäta kvalitetsarbete i hälso- och sjukvården används ofta samlingsnamnet 
läkemedelshantering. Genom att tillämpa lagar och förordningar och att arbeta aktivt 
med en säker läkemedelshantering uppfylls god kvalitet på apotek. Med hjälp av 
egenkontroll som utförs minst en gång per år kan läkemedelsansvariga säkerställa 
kvalitetsarbetet på apotek. Detta låg till grund och inspiration till de utvalda enkätfrågor 
tillhörande frågeställningen; I vilken omfattning används rutiner för att trygga en säker 
läkemedelshantering på svenska apotek. Respondenterna har svarat utifrån egna 
erfarenheter vilket kan påverka svaren i positiv eller negativ inriktning.  
 
Läkemedelsansvariga som svarade på enkätfrågorna hade en neutral till mer positiv 
inställning till kvalitetsarbetet. Detta innebär att faktorer som påverkar apotekens 
kvalitetsarbete visar sig vara relativt fungerade på svenska apotek enligt respondenterna. 
Läkemedelsansvarigas uppfattning om att den avsedda tiden de har för att utföra sina 
uppgifter är tillräcklig gav det lägsta medelvärdet. Vid närmare genomgång av 
respondenternas val av svarsalternativ noterades delade åsikter vilket resulterade i en lite 
högre standardavvikelse. En tidigare studie som utfördes 2016 av läkemedelsverket 
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visade att sex av tio LMA har schemalagd tid för sina uppgifter som vanligast var 1–2 
timmar i veckan (23).  
 
Enkätsvaren visar en positiv inställning hos respondenterna till hur egenkontrollen 
fungerat på apotek under 2017. Detta innebär att apoteken upplever att 
kompetensutveckling, dokumentation av rutiner och avvikelsehantering har fungerat bra 
det senaste året. Av läkemedelsansvariga som hade negativ inställning till hur 
egeninspektionen varit under 2017 berodde det på bland annat tidsbrist och bristfälligt 
samarbete med apotekschefen.  
Hur resultatet av egeninspektionen har varit under 2016 visar en mindre positiv 
inställning bland LMA. Under 2016 genomförde myndigheten 55 fullständiga 
inspektioner på apoteken. Inspektionen av egenkontroll utfördes och visade avvikelser i 
läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9). Paragrafer som ligger till grund för själva 
avvikelsen är bland annat:  

”21 § Den egenkontroll som ska utövas i enlighet med 2 kap. 6 § 8 lagen (2009:366) om 
handel med läkemedel ska innefatta regelbundna egeninspektioner, minst en gång per år. 
En instruktion ska fastställas för detta. Protokoll över genomförda egeninspektioner samt 
de rättelser och förebyggande åtgärder som vidtagits till följd av egeninspektionerna ska 
upprättas. Berörd personal ska informeras om vidtagna åtgärder”.  

”24 § Ett egenkontrollprogram ska vara upprättat, fastställt och infört i verksamheten när 
denna påbörjas. Dokumentation som ingår i egenkontrollprogrammet ska vara skriftlig 
och fastställd. Egenkontrollprogrammet ska hållas aktuellt och därutöver revideras och 
fastställas enligt en instruktion. Öppenvårdsapotekets personal ska utifrån sina 
arbetsuppgifter vara förtrogen med innehållet i egenkontrollprogrammet och med 
gällande bestämmelser på ̊ området” (28).  

Registrering av incidenter fortlöpande i avvikelsesystem fick en neutral till positiv 
inställning av respondenterna. Respondenterna har en mer positiv inställning till att 
registreringen av felexpeditioner sker fortlöpande. Dokumentation av incidenter som 
inträffar på apotek är minst lika viktigt som dokumentation av felexpedition. Genom att 
ha en fungerande avvikelsehantering av incidenter ökar verksamhetens 
säkerhetsmedvetande. Förebyggande åtgärder kan sättas in innan en liknande avvikelse 
upprepas och leder till en patientskada. 

5.3 Föreslag på framtida studier  

Det är viktigt med kontinuerliga uppföljningar i apoteksverksamheter för att undersöka 
hur välfungerande kvalitetsarbetet är och analysera hur det kan förbättras. Det är 
betydelsefullt att det sker utifrån olika perspektiv, andra personers synvinklar som 
arbetar med avvikelsehanteringen av allvarliga avvikelser som apotekschef, farmaceuter 
och apotekstekniker. Detta för att öka kännedom om vilka åtgärder som gemensamt 
skulle vara optimala för att öka patientsäkerheten genom att förbättra 
avvikelserapporteringen av allvarliga avvikande händelser. Det är även betydelsefullt att 
undersöka anledningen till ett stort mörkertal av allvarliga avvikelser inte anmäls i 
svenska apotek ur apotekspersonalens perspektiv. Detta eftersom det finns begränsad 
forskning kring ämnet i Sverige.  

Det skulle vara intressant om en djupare analys utfördes på hur välfungerande 
avvikelsehantering olika apotekskedjor har. Det kan även vara intressant att komplettera 
denna enkätstudie med en kvalitativ ansats i form av intervjustudie. Det skulle ge 
möjlighet till följdfrågor som möjligtvis ger en mer förklarande bild över uppfattningarna 
läkemedelsansvariga har om avvikelsehanteringen.    

I den här studien understryker Apoteksgruppen att den förbättrade IT-ändringen har 
minskat risken för att felexpeditioner inträffar. Undersökning av farmaceuters nöjdhet 
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med IT-systemet i olika apotekskedjor kan vara till nytta med intention att minimera 
risken för felexpeditioner.  

5.4 Etiska övervägande 
 
Det framgick i följebrevet att enkätundersökningen var frivillig och anonym. Deltagare 
kunde avbryta undersökningen utan att behöva ange orsak. Information från 
enkätundersökningen kan inte kopplas till enskilda individer vilket inte bedöms vara som 
personregister, enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) (31).  

6.Slutsats 
 
Med hjälp av läkemedelsansvariga har denna studie analyserat 93 anmälda allvarliga 
avvikelser. Detta motsvarar 30 % av det totala antalet allvarliga avvikelser som 
inrapporterats in till Läkemedelsverket under 2016–2017. De vanligaste allvarliga 
avvikelser som LMA har anmält är avvikande händelser i färdigställande momenten. Den 
största delen av LMA gav optimal bemanning av personal utifrån kundtillströmningen 
och ändring i IT-system som förbättringsförslag för att minska risken för avvikelser i 
detta moment.  
 
Skillnader i antal anmälda allvarliga avvikelser med avseende på apotekskedja, 
arbetsbelastning, antal anställda samt arbetslivserfarenheten har konstaterats i denna 
studie. Skillnader i antal anmälda allvarliga avvikelser mellan olika apotekskedjor visade 
att apotek Kronan anmälde flest allvarliga avvikelser. Näst största andel var 
apotekskedjan Hjärtat och sedan Apoteket AB. Studien visar att antalet anmälda 
avvikelser är flest vid hög arbetsbelastning och på apotek med 4–6 anställda farmaceuter. 
Resultaten visar även att respondenternas arbetslivserfarenhet som LMA ger en variation 
i antal anmälda avvikelser. Ju mindre erfaren respondenten var desto flera antal 
allvarliga avvikelser anmäldes.    
 
Åtgärder som har vidtagits efter att en avvikande händelse inträffat visade positiva 
uppfattningar bland respondenterna. Läkemedelsansvariga har positiva uppfattningar 
gällande rutiner som används för att trygga en säker läkemedelshantering på svenska 
apotek.  Detta innebär att faktorer som påverkar apotekens kvalitetsarbete visar sig vara 
fungerade enligt respondenternas svar på enkätundersökningen. Stressig arbetsmiljö och 
tidsbristen bör dock åtgärdas för att fullgöra god patientsäkerhet enligt respondenterna.  
 
Avvikelserapportering av allvarliga avvikelser är en väsentlig del av kvalitetsarbetet. Trots 
det finns det ett stort mörkertal kring avvikelserapportering på svenska apotek. 
Resultaten i denna studie visar att största andelen respondenter närmare 70 % har inte 
anmält allvarliga avvikelser under de senaste två åren. Det krävs dock fler studier med 
bland annat större undersökningsgrupp för att kunna fastslå studiens resultat. 
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6. Bilagor:          
 
Bilaga 1. Följebrev 
 
Anmälda avvikelser på svenska apotek 2016–2017 
 
Jag som skriver detta examensarbete heter Nawar Shaher och studerar till apotekare vid 
Umeå universitet. För att få svar på syftet till denna studie behöver jag frivilliga deltagare 
som kan tänka sig svara enkätundersökningen.  
 
Denna enkät riktar sig till läkemedelsansvariga farmaceuter i hela landet. Svaren i 
enkäten kommer att ligga till grund för ett arbete som handlar om att analysera och 
beskriva anmälda avvikelser på svenska apotek under 2016–2017.  
 
Deltagandet är frivilligt, du har möjlighet att avbryta deltagandet när som helst. Enkäten 
används endast för detta examensarbete och dina svar behandlas anonymt. Enkäten 
besvaras en gång per person.  
 
Enkätundersökningen beräknas ta ungefär 10–20 minuter att besvaras.  
 
Det färdiga examensarbetet kommer att finnas tillgängligt under våren 2018 på Umeå 
universitetets hemsida www.umu.se.  
 
Om du har frågor/funderingar om studien är du välkommen att kontakta mig eller min 
handledare Martin Burman enligt nedanstående kontaktuppgifter.  
 
Internetlänk till webbenkäten:  
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=110203.  
 
 
Jag hoppas att du vill delta och bidra med dina erfarenheter! 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Nawar Shaher 
Student, Apotekarprogrammet, Umeå universitet 
E-post: nash0016@student.umu.se 
Tel. 0760572720 
 
Martin Burman 
Handledare, lektor, Umeå universitet 
E-post: martin.burman@umu.se  
Tel. 0706594960  
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Bilaga 2. Enkätfrågorna 

1. Jag är:  
 

 
☐ Kvinna 

 
☐ Man 

 
 

2. Ålder 
 

☐  20–30 år 
☐ 31–40 år 
☐ 41–50 år 

☐ > 50 år 
 
 

3. 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 
☐Västbottens län 
☐Västernorrlands län 
☐Västra Götalands län 
☐Örebro län 
☐Östergötlands län 
 
 

4. Arbetar du på? 
☐Öppenvårdsapotek 
☐Sjukhusapotek 

 
 

5. Vilken apotekskedja arbetar du på? 
☐ Apoteket AB 
 
☐ Apoteket Hjärtat 
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☐ Apoteksgruppen 
 
☐ Kronans droghandel 
 
☐ Lloyds apotek 
 
☐ Fristående apotek 
 
 

6. Hur många anställda farmaceuter är det på ditt apotek? 
☐ 1–3 farmaceuter 
 
☐ 4–6 farmaceuter 

 
☐ 7–10 farmaceuter 
 
☐ > 10 farmaceuter 
 
 
 

7. Medel anställningsår för apotekare på ditt apotek? 
 
☐ 0–2 

 
☐ 2–5 
 
☐ 5–10 
 
☐ 10–15 
 
☐ >15 
 
 
 

8. Medel anställningsår för receptarie på ditt apotek? 
 
☐ 0–2 

 
☐ 5–10 
 
☐ 10–15 
 

☐ >15 
 
 
 

9. Hur många allvarliga avvikelser (sådana som bör anmälas till 
läkemedelsverket) hade ni under 2016–2017? 

  ☐ 0    ☐1    ☐2    ☐3    ☐4    ☐5    ☐6    ☐7    ☐8    ☐9    ☐10   ☐>10 
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10. Hur många avvikelser gällande överförskrivning av särskilda läkemedel 
(sådana som anmäls till IVO) hade ni under 2016–2017? 
  ☐ 0    ☐1    ☐2    ☐3    ☐4    ☐5    ☐6    ☐7    ☐8    ☐9    ☐10  ☐>10 
 
 

11. Hur många felexpeditioner uppstod vid hantering av pappersrecept under 
2016–2017? 
 
  ☐ 0    ☐1    ☐2    ☐3    ☐4    ☐5    ☐6    ☐7    ☐8    ☐9    ☐10   ☐>10 
 
 

12. Hur många felexpeditioner uppstod vid hantering av elektroniska recept 
under 2016–2017?  
 
  ☐ 0    ☐1    ☐2    ☐3    ☐4    ☐5    ☐6    ☐7    ☐8    ☐9    ☐10   ☐>10 
 
 
 

13. Vilka nedanstående typer av avvikelser (sådana som anmäls till 
läkemedelsverket) hade ni under 2016? Det är tillåtet att ange flera 
svarsalternativ 
 
☐Färdigställande 
☐Rådgivning 
☐Läkemedelshantering 
☐Distansbeställning 

☐IT 
☐ Annat…………………. 
 
 

14. Vilka nedanstående typer av avvikelser (sådana som anmäls till 
läkemedelsverket) hade ni under 2017? 
 
☐ Färdigställande 
☐Rådgivning 
☐Läkemedelshantering 
☐Distansbeställning 
☐IT 
☐ Annat………………. 
 

15. Enligt läkemedelsverket har ”färdigställande momenten” visat högst andel 
felexpeditioner i svenska apotek under 2016. Vilka åtgärder föreslår du för 
att minska andelen felexpedition av den typen? 
Beskriv nedan: 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

16. Hur länge har du arbetat som LMA? 
 
☐ 1–2 år 
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☐ 3–4 år 
☐ 5–6 år 
☐ 7–8 år 
☐ > 9 år 

 
 

17.   Har du varit LMA på ditt apotek under 2016–2017? 
 

      ☐Ja 
☐Nej 

 
 

18. Om du svarat nej på fråga 17, beskriv hur situationen på apoteket varit 
gällande LMA under senaste två åren? 
Beskriv nedan: 

 
 
        -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

19. Är du LMA på endast det apotek du arbetar i eller LMA för flera apotek? 
 

☐Mitt apotek 
                      ☐flera apotek 
 

20. Om du svarat ”flera apotek” på fråga 19. Hur många apotek är du 
ansvarig för? 
 
☐   2 apotek 
☐     3 apotek 
☐ 4 apotek 
☐ 5 apotek 
☐ 6 apotek 

 
 

21. Upplever du att din avsedda LMA tid på din arbetsplats är tillräcklig för 
uppdraget? 
 

         ☐1, Nej inte alls   ☐2           ☐3              ☐4              ☐5, Ja definitivt    
 
 

22. Tycker du dokumentationen av lokala rutiner fungerar på ditt apotek? 
 

         ☐1, Mycket negativt   ☐2           ☐3              ☐4              ☐5, Mycket positivt   
 
 

23. Tycker du att dokumentationen av introduktion som omfattar relevanta 
rutiner och arbetssätt för inlånad personal fungerar på ditt apotek? 
 
    ☐1, Mycket negativt   ☐2           ☐3              ☐4              ☐5, Mycket positivt   

 
 
 

24. Tycker du att dokumentationen av felexpeditioner och genomförda 
åtgärder fungerar på ditt apotek?  
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    ☐1, Mycket negativt   ☐2           ☐3              ☐4              ☐5, Mycket positivt   
 
 
 

25. Tycker du ni har tillräckligt mycket fördjupade genomgångar med 
medarbetarna vid avvikelser på ditt apotek? 

 
    ☐1, Instämmer inte alls   ☐2           ☐3              ☐4              ☐5, Instämmer helt  

 
 
 

26. Hur var resultatet av egenkontrollen för ditt apotek under 2016? 
 
    ☐1, Mycket negativt   ☐2           ☐3              ☐4              ☐5, Mycket positivt   

 
 
 

27. Vad är din allmänna uppfattning om hur resultatet av egenkontrollen 
kommer att vara/ eller har varit under 2017? 
 
    ☐1, Mycket negativt   ☐2           ☐3              ☐4              ☐5, Mycket positivt   

 
 
 

28. Om ditt svar på fråga 26 var inom skalan 1–3, beskriv varför 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

29. Hur ser du på samarbetet mellan medarbetarna/chef på ditt apotek? 
 

    ☐1, Mycket negativt   ☐2           ☐3              ☐4              ☐5, Mycket positivt   
 
 
 

30. Hur många fördjupade genomgångar av avvikelser för samtliga 
medarbetare hade ni under 2016? 

 
                ☐1        ☐2           ☐3              ☐4              ☐5 
 
 
 

31. Hur många fördjupade genomgångar av avvikelser för samtliga 
medarbetare hade ni under 2017? 

 
     ☐1        ☐2           ☐3              ☐4              ☐5 

 
 

32. Upplever du att medarbetarna har kännedom om vilka utbildningar 
apotekskedjan har för att öka kompetensutvecklingen? 

 
    ☐1, Dålig kännedom   ☐2           ☐3              ☐4              ☐5, Bra kännedom  
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33. Hur bedömer du farmaceuternas kännedom om ansvarsfördelningen på 
ditt apotek? 
 
    ☐1, Dålig kännedom   ☐2           ☐3              ☐4              ☐5, Bra kännedom  

 
 
 

34. Hur bedömer du farmaceuterna kännedom om hur de ska tillväga för att 
rapportera en avvikelse? 
 
    ☐1, Dålig kännedom   ☐2           ☐3              ☐4              ☐5, Bra kännedom  

 
 
 

35. Vilken kännedom har du om vilka utbildningsbakgrunder och vilka 
arbetslivserfarenheter dina medarbetare har? 
 

☐1, Dålig kännedom   ☐2           ☐3              ☐4              ☐5, Bra kännedom 
 
 

36. Vid en incident sker registreringen fortlöpande i avvikelsesystemet (t.ex. 
Incontrol, EQS, munkeby Incontrol, East, C2 osv) på ditt apotek? 
 
    ☐1, Instämmer inte alls   ☐2           ☐3              ☐4              ☐5, Instämmer helt  

 

 
 

37. Vid en felexpedition sker registreringen fortlöpande i avvikelsesystemet 
(t.ex. Incontrol, EQS, Munkeby Incontrol, East, C2 osv) på ditt apotek? 
 
    ☐1, Instämmer inte alls   ☐2           ☐3              ☐4              ☐5, Instämmer helt 

 

 
 

38. Tycker du att samarbetet mellan dig och kvalitetsspecialisten fungerar när 
en allvarlig avvikande händelser inträffar? 
 

 
    ☐1, Mycket negativt   ☐2           ☐3              ☐4              ☐5, Mycket positivt   

 

 
39. Tycker du att omhändertagandet av den inblandade kunden vid en 

felexpedition har skett på ditt apotek? 
 
    ☐1, Mycket negativt   ☐2           ☐3              ☐4              ☐5, Mycket positivt   

 

40. Hur lång tid tog det innan du fick svar från läkemedelsverket? 
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☐1 vecka 

☐2 veckor 

☐3 veckor 

☐1 månad 

☐> 1 månad 

41. Ledde anmälan till någon konkret aktivitet/förändring på apoteket? 
 

☐Ja 

☐Nej 

42. Om du svarat ja på fråga 40. Beskriv vilka förändringar som gjorts. 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

43. Hur upplever du att samarbetet mellan dig och din närmaste chef var 
gällande stöd för dina medarbetare vid inträffandet av den avvikande 
händelsen? 
 
    ☐1, Mycket negativt   ☐2           ☐3              ☐4              ☐5, Mycket positivt   
 

44. En avvikande händelse kan vara psykiskt påfrestande för den inblandade 
farmaceuten. Vet du vart du ska vända dig för professionell hjälp? 
 
 

               ☐Ja          
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☐Nej 

45. Hur många timmar arbetar farmaceuten ensam under en vardag på ditt 
apotek? 
 

☐1–3 h 

☐4–6 h 

☐>6 h 

46. Hur många timmar arbetar farmaceuten ensam under en helg på ditt 
apotek? Vid helgstängt svara ej 
 

☐1–3 h 

☐4–6 h 

☐>6 h 

47. Vilken typ av arbetsbelastning har ni på ditt apotek? 

☐Låg 

☐Normal 

☐Hög 

48. Vilken av nedanstående arbetslivserfarenheter hade den berörda 
farmaceuten vid den avvikande händelsen under 2016–2017? 
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- ☐ Ny examinerad farmaceut (verksam 1–5 år) 
 

 

- ☐Farmaceut (verksam i >5 år) 
 

☐ Inlånad farmaceut 
 

☐ Timanställd farmaceut (t.ex. pensionerad farmaceut) 

☐ Ingen avvikande händelse inträffade 
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