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Sammanfattning
Introduktion: Dagens system ute på apoteken med periodens vara trädde i kraft år
2009. Tandvårds – och läkemedelsförmånsverket är den myndighet som beslutar om
periodens vara och vilka som får ingå i högkostnadsskyddet. Med dagens noggranna
restriktioner rörande detta system blir det en stor press på apoteken och dess lager kring
periodens vara. Apoteken är skyldiga att erbjuda periodens vara till alla kunder där ett
byte är möjligt under den månad som varan är periodens vara. När en period tar slut så
utses en ny periodens vara vilket gör att apoteken lämnas kvar med överblivna föregående
periodens varor. Det finns en begränsad period, på 15 dagar, då apoteken har möjlighet
att sälja slut dessa läkemedel, som nu är föregående periods vara. Efter den begränsade
perioden kan inte apoteken sälja dessa läkemedel inom högkostnadsskyddet längre vilket
gör att dessa varor blir stående i lager och fylls på med nya varor efter ytterligare
perioder.
Syfte: Syftet med detta arbete är att - ur apotekens perspektiv - kartlägga utmaningar
och problem för apotekspersonalen orsakade av periodens vara med fokus på
lagerhållning.
Metod: En kvantitativ webbaserad enkät skickades primärt ut till apotekschefer på de
två apotekskedjorna Apotek Hjärtat och Apoteksgruppen vilket resulterade i totalt 538
utskickade enkäter.
Resultat och diskussion: Av 538 enkäter besvarades 117 av dem vilket gav en
svarsfrekvens på ca 22 %. De främsta konstaterade problemen rörande lagerhållning med
avseende på periodens vara var begränsade lagerutrymmen för apoteken vilket gör det
nästintill omöjligt att lagerföra tillräckligt med varor. Detta gör att många apotek inte har
möjlighet att lagerföra särskilda läkemedelsgrupper eller att de inte kan tillhandahålla
tillräckliga kvantiteter av önskvärda varor. Efter en slutförd period så lagerförs
läkemedlen vanligtvis och blir ofta stående i lager tills de utses till periodens vara på nytt.
Under den tiden hinner fler och fler läkemedel från slutförda perioder ackumuleras tills
de till slut, på grund av hållbarhet, måste kasseras. Även tidsperioden för periodens vara
var en stor anledning till problematik med lagerhållningen då varor månadsvis byts ut
och möjlighet att sälja ut dem uteblir. Därför önskar respondenterna längre period.
Slutsats: Efter en slutförd period lagerförs föregående periods varor och blir stående i
lager vilket är resurskrävande. Tidsperioden för periodens vara önskas vara längre så det
inte är månadsvisa upphandlingar för läkemedelsföretagen. Majoriteten av apoteken har
leveranser fem dagar per vecka. Det var ingen signifikant skillnad på nöjdheten för
leveransprofilen med hur många dagar per vecka leverans sker dock var det signifikant
skillnad på nöjdheten mellan apotek belägna i stad och utanför stad.
Nyckelord: generika, lagerhållning, distributör, periodens vara, enkät

Innehåll
1. Introduktion
1.1 Införandet av generikareformen…………………………………………………………………1
1.2 Krav på läkemedelsföretag……………………………………………………………………….. 2
1.3 Apotekens uppdrag…………………………………………………………………………………..3
1.4 Partihandeln………………………………………………………………………………………..…. 5
1.4,1 24-timmarsregeln…………………………………………………………………………………..6
1.5 Logistiken kring apotekslagren…………………………………………………………….…….7
1.6 Tidigare publicerat material………………………………………………………………………8
2. Syfte …………………………………………………………………………………………………………..8
3. Metod ……………………………………………………………………………………………………….. 9
3.1 Val av metod……………………………………………………………………………………….……9
3.2 Enkätens utformning………………………………………………………………………….…….9
3.3 Studiepopulation…………………………………………………………………………………… 10
3.4 Analysering av data………………………………………………………………………………...11
4. Resultat…………………………………………………………………………………………………….12
4.1 Sociodemografisk data…………………………………………………………………………….12
4.2 Logistiska förutsättningar…………………………………………………………………….... 14
4.2.1 Resultat på frågor…………………………………………………………………………………14
4.3 Kunskap och kommunikation…………………………………………………………………. 16
4.3.1 Resultat på frågor……………………………………………………………………………..….16
4.4 Resurser ……………………………………………………………………………………………….20
4.4.1 Resultat på frågor……………………………………………………………………………….. 21
4.5 Frågor med fritextsvar……………………………………………………………………..……. 23
4.5.1 Om någon förbättring inom varuförsörjning kunde göras, vad skulle det
vara?......................................................................................................................... 23
4.5.2 Vilka är de vanligaste orsakerna till att du måste ta kontakt med förskrivare
med frågor kring periodens vara?........................................................................... 26
4.5.3 Utifrån din egen erfarenhet, vilka är de vanligaste orsakerna till brist på
periodens vara?....................................................................................................... 27
4.5.4 Utifrån din egen erfarenhet, vilka är de vanligaste orsakerna till att en kund
lämnar ditt apotek utan periodens vara?................................................................ 28
4.5.5 Vilka av följande alternativ finner du som mest problematiska när det
kommer till lagerhållning av periodens vara på ditt apotek?..................................29
5. Diskussion ………………………………………………………………………………………………30
5.1 Metoddiskussion…………………………………………………………………………………… 30
5.1.1 Enkätens uppbyggnad………………………………………………………………………… 31
5.1.2 Pilottest och face validity………………………………………………………………………32

5.1.3 Reliabilitet…………………………………………………………………………………..………33
5.1.4 Nöjdhet över leveransprofil…………………………..…………………………….………..33
5.2 Resultatdiskussion………………………………………………………………………………….35
6. Slutsats………………………………………………………………………………………….…………38
7. Tack………………………………………………………………………………………………………… 38
8. Referenser………………………………………………………………………………………….….. 39
9. Bilagor……………………………………………………………………………………………….…….42
9.1 Bilaga 1………………………………………………………………………………………………….42
9.2 Bilaga 2…………………………………………………………………………………………………43

1. Introduktion
1.1 Införandet av generikareformen
”Ingen skall behöva betala mer än nödvändigt för ett läkemedel” så löd motivationen till
varför generikautbyte infördes i Sverige år 2002 [1]. Generikautbyte innebär att alla
apotek är skyldiga att erbjuda kunden ett likvärdigt billigare läkemedel inom
läkemedelsförmånen när de hämtar ut sina receptbelagda läkemedel på apotek [2].
Läkemedelsförmånen och högkostnadsskyddet är ett rabattsystem som grundar sig på att
kunden under en 12 månadersperiod inte ska betala mer än 2250 kronor för sina
läkemedel [3]. På så vis skyddas enskilda kunder för allt för höga läkemedelskostnader.
Ifall ett läkemedel på förmån expedieras på apoteket så adderas hela summan till detta
system. Varje gång läkemedel plockas ut inom förmån så adderas summorna ihop vilket
gör att kunden tillslut når upp i rabatt på sina läkemedel förutsatt att denne har så
mycket läkemedel [3].
Tandvårds – och läkemedelsförmånsverket (TLV) är den myndighet som sedan
införandet av systemet år 2002 beslutar om vilka preparat som skall omfattas av
förmånen och inte. Företag väljer själva om de vill ansöka om inträde i förmånssystemet
och TLV fattar ett beslut om ett läkemedel skal tillhöra förmånen baserat på en
hälsoekonomisk analys. Subventionen av läkemedlet kan vara generell inom hela
läkemedlets indikationsområde, eller kan begränsas till vissa patientgrupper, eller
indikationer.

I

samband

med

ett

förmånsbeslut

gäller

Lag

(2002:160)

om

läkemedelsförmåner med mera. Det är särskilt § 15 - § 17 i lagen som har betydelse i
samband med förmånsbeslutet. I § 15 nämns att en förutsättning för subvention är att
”kostnaderna för användning av läkemedlet framstår som rimliga från medicinska,
humanitära och samhällsekonomiska synpunkter, och att det inte finns andra tillgängliga
läkemedel eller behandlingsmetoder som enligt en sådan avvägning mellan avsedd effekt
och

skadeverkningar

är

(Riksdagsförvaltningen

att

Lag

bedöma

(2002:160)

som
om

väsentligt

mer

ändamålsenliga”

läkemedelsförmåner

m.m.

Svensk

författningssamling 2002:2 002:160 t.o.m. SFS 2017:49 - Riksdagen [Internet]. [citerad
2018

Jan

11].

Tillgänglig

från:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2002160-om-lakemedelsformanermm_sfs-2002-160) [18]. Utbyte av läkemedel regleras i § 21 av samma lag: “Ett
öppenvårdsapotek

ska

byta

ut

ett

läkemedel

som

har

förskrivits

inom

läkemedelsförmånerna mot det tillgängliga läkemedel inom förmånerna som det är
utbytbart mot och som har lägst fastställt försäljningspris. Ett öppenvårdsapotek ska byta
ut ett läkemedel som har förskrivits inom läkemedelsförmånerna mot något av de
läkemedel inom förmånerna som är tillgängliga och har ett lägre fastställt
försäljningspris, när det finns utbytbarhet enbart mellan
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1. ett läkemedel och ett eller flera av dess parallellimporterade läkemedel, eller
2. ett läkemedels parallellimporterade läkemedel.”

Dessutom som tas in i övervägande konceptet om ett värdebaserat prissystem, nämligen
att ”läkemedelsföretagets pris på varan kan motiveras av det extra värde som
läkemedlet tillför patienter, hälso – och sjukvården och samhället i stort” [citerat 2017
Nov 19]. Tillgänglig från: https://lif.se/grundfakta/lakemedelsforman/, LIF – de
forskande

läkemedelsföretagen,

och

det

görs

genom

en

beräkning

om

kostnadseffektiviteten [3].
Vilka läkemedel som anses vara utbytbara med varandra är något som bedöms av
Läkemedelsverket [4]. Beredningsform, samma styrka och mängd samt att de visat sig ha
likvärdig effekt är faktorer som gör det möjligt för preparaten att ersätta varandra. Ett
orginalläkemedel och ett generikum genomgår samma granskningsprocess och det finns
inga undantag för ett generikum som ett orginalläkemedel inte har undergått, därmed
kan ett generikum anses vara lika säkert som ett orginalläkemedel [1].
När allt fler generika kommer in på marknaden och granskas så skapas en tydlig
konkurrens mellan läkemedelsföretag. När generisk konkurrens uppstår så faller
läkemedelspriserna kraftigt, vilket gör det svenska utbytessystemet på apoteken ett av de
mest effektiva i Europa med avseende på pris. Enligt uppskattning reduceras priset med
ca 40 procent efter en tremånadersperiod och 65 procent 2 år efter när ett
konkurrenskraftigt

läkemedel

marknadsförts.

I

överensstämmelse

med

en

marknadsanalys som TLV genomfört visar det sig att bara Nederländerna har lägre
läkemedelspriser än Sverige av det tjugotal länder som granskats. Hade Sverige inte
använt sig av nuvarande lagstiftning om läkemedelskonkurrens hade statens
läkemedelskostnader i snitt legat ca 2,6 miljarder högre och det är endast om Sverige
legat i samma klass som genomsnittet av alla 20 granskade länder [9].

1.2 Krav på läkemedelsföretag
Läkemedelsföretaget väljer själv ifall de vill ansöka om ett av deras läkemedel skall
omfattas av förmånen. Handläggningsprocessen för ett sådant ärende tar upp till 180
dagar och sedan måste TLV ha fattat ett beslut. Under denna tid utför TLV den
hälsoekonomiska analysen som tidigare nämnts [3].
Vad kan då ge upphov till att ett företag får avslag på sin ansökan eller att de inte väljer
att ansöka alls [3]?
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TLV har inte kunnat slutföra handläggning under den avsedda tiden.



TLV har bett företaget i fråga om en alternativ prisreducering men företaget då
inte haft möjlighet att tillgodose detta krav.



Företaget har själv valt att inte ansöka på grund av olika anledningar. Det kan vara
att läkemedlet främst används för sjukvårdsenligt bruk eller sällan skrivs på
recept.



Andra preparat/behandlingsmetoder bedöms mer ändamålsenliga.

När ett läkemedel omfattas av läkemedelsförmånen kan den utses till periodens vara.
”Perioden” omfattar som regel ett tidsintervall på en månad. Det innebär att företaget,
med sin produkt och förpackningsstorlek, kan erbjuda marknadens lägsta pris per enhet
den perioden [5]. För att få utses till periodens vara måste företaget även kunna garantera
leverans av läkemedlet under hela månadens gång och med en tillräckligt lång hållbarhet
som skall täcka hela behandlingsperioden plus två extra månader [22].
Skulle företaget mot förmodan inte lyckas tillhandahålla läkemedlet för hela prisperioden
kan de åläggas en sanktionsavgift för utebliven leverans och det kallas att läkemedlet är
restnoterat. Även läkemedel som köps över disk kan bli restnoterat [6]. En restnotering
innebär att läkemedelsföretaget inte kan leverera sitt läkemedel som vanligt. Det kan
finnas flera orsaker till att en restnotering uppstår. Ändringar i tillverkningsprocessen,
otillräcklig tillgång på den aktiva läkemedelssubstansen eller bristande kvalitet är några
exempel. Systemet med periodens vara ska även tillhandahålla två reservvaror så kallad
prioriterad vara 1 och prioriterad vara 2. Vid en eventuell restnotering av periodens vara
så sker tillåtelse till försäljning av prioriterad vara 1 och i analogi ges tillåtelse till
försäljning av prioriterad vara 2 i fall även prioriterad vara 1 skulle vara restnoterad [14].

1.3 Apotekspersonalens uppdrag
Vilka konsekvenser har detta system med huvudinriktning på kostnadsbesparingar för
apoteksmarknaden och hur tillämpas det ute i det enskilda apoteket? När en kund vill
hämta ut mediciner på sitt recept så får kunden oftast om hon/han är villig att byta ut
läkemedlet till det billigaste likvärdiga alternativet, alltså periodens vara, förutsatt att den
medicin kunden vill hämta innefattas av läkemedelsförmånen. Apotekens datasystem ger
en indikation på vilket utav det förskrivna läkemedlets generika som har lägst pris under
den

aktuella

perioden.

Om

kunden

tackar

ja

till

detta

så

omfattas

hela

läkemedelskostnaden av högkostnadsskyddet. Skulle kunden vilja behålla det fabrikat
som står angivet på receptet så står denne även för eventuell mellanskillnad mellan de två
preparaten. Den mellanskillnaden kommer inte omfattas av högkostnadsskyddet. Det är
också möjligt att kunden varken vill ha det fabrikat som står på receptet eller det som är
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utsett till periodens vara. I dessa fall står kunden för hela kostnaden själv och ingen andel
av beloppet adderas in på högkostnadsskyddet [7,13]. Trots detta så kan det i vissa fall
göras en reservation mot utbyte på apoteket under en expedition. Ibland kan
förpackningar eller tabletter se olika ut trots att de anses vara likvärdiga. En tablett kan
innehålla olika hjälpmedel som är de övriga ingredienserna i en tablett bortsett från den
verksamma substansen. I vissa fall kan en kund ha en allergi mot ett fyllnadsmedel eller
ett färgmedel i tabletten vilket ger det ett medicinskt skäl till att ett byte inte får ske.
Typen av förpackning ger också en anledning till att ett byte inte får ske i vissa fall. Har en
kund fått en tablett med en reumatikerförpackning förskriven så ger det också skäl till att
förpackningen inte får bytas ut till ett generikum. I vissa fall är bytet redan förhindrat på
receptet av förskrivaren, dock kan farmaceuten förhindra byte, om det inte redan är gjort
av förskrivaren, om risk finns för försämrad patientsäkerhet, hela summan omfattas då
utav högkostnadsskyddet [13].
De expedierande farmaceuternas roll blir förutom skyldigheten att erbjuda periodens
vara att också att tillgodose kunden med all information som kan tänkas behöva för att
denne skall känna sig trygg med ett byte. Majoriteten av de personer som regelbundet
hämtar ut läkemedel på recept tillhör den äldre generationen. Många individer i denna
grupp har redan varit med om stora omvälvningar i samband med avregleringen av
apoteksmarknaden år 2009 där hela apoteksmarknaden förändrades i grunden (figur 1).
Många finner ett eventuellt utbyte förvirrande, besvärligt och komplicerat, därför är
farmaceutens roll och dialog med kunden av högsta betydelse [8].

Figur 1: Statistik över kunder som plockat ut medicin på recept från 2006-2016. Diagrammet innefattar alla
läkemedel (alla ATC-koder) för båda kön i hela Sverige [24].
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För att bibehålla patientsäkerheten har farmaceuten ett ansvar i driften. Några av de mest
förekomna scenarier kan vara [34]:


En kunds bristande tilltro för ett generiskt läkemedel.



En kund blandar ihop sina läkemedel.



Minskad följsamhet till följd av att läkemedlet varje gång har olika form, storlek
och färg.



Missförstånd vad gäller högkostnadsskyddet och dess kostnader.

En farmaceut måste säkerställa att kunden vet hur denne skall ta sina läkemedel och
förebygga möjlig felmedicinering och missförstånd. Farmaceuten måste, vid bristande
tilltro, förklara för kunden att detta system införts för att spara både kund och samhälle
för resurser som till exempel kan användas för annan betydelsefull sjukvård. Därutöver
måste farmaceuten också förklara vad detta utbyte kan ha för betydelse för kunden i
samband med högkostnadsskyddet [8].
Generikareformen trädde i kraft oktober 2002. Mellan 2002 och 2009 så bytte apoteken
fortfarande till det billigaste fabrikatet, men då till det billigaste fabrikat på apoteket i
fråga istället för det billigaste fabrikatet på hela marknaden [9]. Sedan kunde apoteket på
eget initiativ erbjuda reservvaror om den billigaste varan inte skulle finnas tillgänglig. I
oktober 2009 skärptes systemet för utbyte av generika och det system som är aktuellt
idag började gälla. Dagens system följer ett strikt regelverk vilket inte ger farmaceuten
möjlighet att kunna byta till en annan vara än periodens vara om inte särskilda
farmaceutiska eller medicinska skäl talar för det [10].

1.4 Partihandeln
Ett normalstort apotek innehar i genomsnitt ca 3000-4000 läkemedelsartiklar, lite mer
för ett större apotek och lite mindre för ett mindre apotek [10]. Ett större apotek kan ha
ca 2000 artiklar mer och ett mindre apotek kan ha ca 2000 artiklar mindre enligt en
telefonist på Apoteket Hjärtat [31]. Det är uppenbart att varje apotek inte kan lagra alla
de ca 15000 läkemedelsartiklar som finns tillgängliga för förskrivning i Sverige, vilket gör
att en andel måste beställas.
Apoteken i Sverige får dagligen ut leveranser från distributörerna. Majoriteten av all
läkemedelsdistribution sköts främst av två stora aktörer: Tamro och Oriola KD. Apoteken
i sig har ingen direkt koppling till dessa distributörer bortsett från att de får deras varor
levererade till sig från dem. Det är läkemedelsföretaget som själva vänder sig till
distributören för samarbete [10].
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I ca 5-7 procent av alla expeditionstillfällen finns varan inte direkt tillgänglig på apotek
och måste beställas. Varje apotek har en stopptid för beställningar vilket innebär att ifall
beställningen sker innan stopptiden den aktuella dagen så kan leverans av varan redan
ske nästa dag för leverans [10].
1.4.1 24-timmarsregeln
24-timmarsregeln säger att en kund skall få tillgång till sitt receptbelagda läkemedel inom
24 timmar om det inte finns tillgängligt på apoteket. Detta för att trygga en god tillgång
på läkemedel i hela landet. Ska ett apotek lägga en beställning på en vara till en kund
måste det ske innan angiven stopptid om kunden skall få sitt läkemedel till
nästkommande dag. För majoriteten av apotek så är den satta stopptiden någon gång
under förmiddagen. Skulle kunden komma under en eftermiddag innebär det att
läkemedlet inte levereras förrän efter två arbetsdagar. Skulle en kund komma in på en
fredag eftermiddag skulle det innebära att varorna inte levereras till apoteket förrän
tisdag veckan därpå [10].

Figur 2: Ett exempel över hur andel expeditioner kan se ut fördelade över en dag och när leverans respektive
stopptider äger rum för många apotek. Omarbetad från [10].

Regeln med leverans inom 24 timmar berör varken läkemedelsföretag eller distributör
utan det är endast apoteket som drabbas och eftersom apotek inte är kunder hos
läkemedelsdistributörerna så kan inte de påverka eller ställa krav på distributörerna för
att underlätta för sig själva [10].
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1.5 Logistiken kring apotekslagren
En av de största utmaningarna för apoteken är rationell lagerhållning där
leveransförutsättningar, begränsad lagerkapacitet, kostnader, varornas hållbarhet och
kundernas behov måste kunna förenas och optimeras. Som tidigare nämnts så finns det
inga möjligheter för apoteken att lagerhålla vartenda läkemedel på marknaden vilket gör
att apoteken måste anpassa ett lager efter dess kundkrets. Utöver det så ställer det
nuvarande generikasystemet en hel del extrakrav på lagerhållningen för apoteken. Den
begränsade lagerkapaciteten utmanas genom regelverket kring periodens vara bland
annat nödvändigheten av att lagerföra inte bara aktuell periodens vara men även två
tillhörande reservvaror av nuvarande periods vara vilket alla apotek inte har möjlighet
till. Utöver det behövs speciell logistik kring utförsäljning av föregående periods vara
samt returnering av dessa [10]. Om ett läkemedelsföretag, av olika anledningar, inte kan
fortsätta leverera sina läkemedel för resten av månaden trots garanti sätter det även press
på apoteken. I dagsläget används stora resurser i samband med logistiken kring
apotekslagren och lagerbokföring.
När en period är slutförd har apoteken 15 dagar in på nästkommande period på sig att
sälja ut föregående periods vara samtidigt som aktuell periods vara med lägst pris sänds
ut till alla apotek. Under dessa 15 dagar omfattas fortfarande föregående periods vara
utav högkostnadsskyddet vilket gör det möjligt för apoteken att expediera den som
vanligt. Skulle apoteken inte lyckas med att sälja ut alla artiklar så blir dessa stående i
lager utan att kunna expedieras om det inte sker ett undantag som att en kund just vill ha
det fabrikatet eller om förskrivaren konstaterar att medicinen inte är utbytbar och att
kunden måste ha just det fabrikatet i fråga. Detta kan i sin tur exempelvis leda till dessa
förpackningar, på grund av begränsad hållbarhet, måste kasseras efter en viss tid.
Generika har som krav att hållbarheten skall överstiga 2 månader av den planerade
behandlingstiden [22]. Detta innebär att under förutsättning att kunderna i de flesta fall
hämtar ut varor för en tremånadersperiod inom förmån, så måste läkemedlen ha en
hållbart på minst 5 månader vid tidpunkten för expedition. Apoteken inte har möjlighet
att skicka tillbaka kvarblivande förpackningar till distributörerna om inte inköpspriset för
respektive artikel överstiger 300 kronor. Så är sällan fallet eftersom periodens varor för
de flesta läkemedelsgrupper har relativt låga priser. Detta gör att de lagerförs, eller rättare
sagt, får stå kvar på sin lagerplats medan nya periodens varor fylls på vid samma plats
vilket kan göra det väldigt trångt samt att det inte kan ge apoteken tillräckligt med
utrymme att tillhandahålla andra önskvärda läkemedel åt kunder eller större kvantiteter
av specifika preparat [2].
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1.6 Tidigare publicerat material
Sedan generikareformen infördes så har många studier och undersökningar utförts för att
se effektiviteten med systemet. Det har varit ekonomiska analyser för att granska
besparingar för samhället och vad dessa besparingar bidrar med [18]. Det har även varit
studier riktade mot kunder, särskilt den äldre generationen, för att studera mottagandet
av systemet och kundernas åsikter kring systemet i sig [23]. Samma typ utav studie har
gjorts men istället riktad mot förskrivare och farmaceuter och deras syn på systemet [19].
Studier gällande patientsäkerhet har också gjorts [20]. Dessa studier har gjorts av bland
annat TLV, Socialstyrelsen, och elever från olika lärosäten i Sverige. Studier på
lagerhållning i förhållande till systemet och dess regelverk är något som var outforskat
och väldigt intressant att få en djupare inblick i. Det är en riktig utmaning för apoteken
att reglera sitt lager med avseende på en rad olika aspekter för att få det att fungera i
praktiken och det är en stor orsak till missnöje med systemet.

2. Syfte
Syftet med detta arbete är att - ur apotekens perspektiv - kartlägga utmaningar och
problem för apotekspersonalen orsakade av periodens vara med fokus på lagerhållning.
De frågor som närmare skall undersökas med detta arbete är följande:


Vilka logistiska förutsättningar finns för apoteken för att upprätthålla ett bra
lager?
-

Hur korrelerar nöjdhet över leveransfrekvens mellan apotek utanför stad och
inom stad?

-

Hur korrelerar nöjdhet över leveransprofilen med antalet dagar med leverans
till apoteken?



Vilka är de resursmässiga aspekterna som apoteken har tillgång till när det
kommer till lagerhållning för periodens vara?
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3. Metod
Som bakgrundsinformation i introduktionsdelen inhämtades relevant faktamaterial från
tillförlitliga hemsidor såsom Läkemedelsverket, TLVs och LIF.se. Även artiklar från bland
annat Dagens Medicin och Dagens Apotek användes i sökandet på relevanta och aktuella
fråge- och problemställningar och för att få ett intryck av dagens situation och
”stämningsläge”. För ytterligare information och djupdykning inom ämnet fördes
personlig kommunikation med anställda på TLV. Detta kunde styrka funnen fakta i
artiklar och samtidigt ge relevans till arbetet. "Problemområden" eller "domäner" som
kommer att beröras i enkäten identifieras genom webbsökningar om diskussioner och
medieuppslag kring periodens vara, till exempel i Dagens Medicin eller Svensk Farmaci.
Temana följer en tråd och omfattar demografifrågor, leveransfrågor, resursfrågor och
andra relevanta teman som generika systemet kan tänkas påverka lagerhållning med.
3.1 Val av metod
Val av metod är en kvantitativ enkät. Programmet Websurvey användes som plattform
för skapandet av enkäten och enkäten skickades ut via en länk genom e-post till
respondenterna. Respondenterna fick tillgång till enkäten genom att klicka på länken. Ett
följebrev bifogades i mejlet. Överlag så kan denna studie ses som deskriptiv forskning
över det berörda ämnet.
3.2 Enkätens utformning
Frågorna baserades på den problematik som kunde hittas i artiklar rörande ämnet och
utifrån apotekspersonals egna erfarenheter och kunskap. Enkäten är uppdelad i olika
teman, eller domäner, som på ett sammanhängande sätt och följd ska ge svar på det som
efterfrågas. Inspiration till enkätens utseende hämtades bland annat från en redan
utformad enkät från TLV vid namn ”Generiskt utbyte – ur apotekspersonals och
förskrivares perspektiv” [11]. En del frågor modifierades utifrån de redan ställda
frågorna.
Både öppna och slutna frågor användes. Majoriteten av enkätens frågor var dock slutna.
Öppna frågor ger ett unikt svar för varje respondent, det finns inga förvalda
svarsalternativ utan denne får fritt skriva ner sina åsikter vilket ger ett annat perspektiv
på frågan än om den vart sluten. Slutna frågor såsom flervalsfrågor och frågor med
bedömningsskalor användes också. I frågorna med bedömningsskalor graderas
svarsalternativen så respondenten själv kan välja exempelvis hur sannolikt påståendet
eller frågan är eller hur väl denne instämmer. Det är bra när graden av en åsikt vill
undersökas [27]. En skala av Likert-typ är en bra och pålitlig metod att använda sig av.
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Flervalsfrågor innebär att respondenten kan välja ett eller flera svar för respektive
alternativ i frågan [26].
3.3 Studiepopulation
Enkäten skickades ut primärt till alla apotekschefer på två apoteksaktörer i Sverige,
Apoteket Hjärtat samt Apoteksgruppen. Listor med e-postadresser till respektive
apotekskedja plockades fram och ett massutskick av enkäten gjordes via e-post där länken
till webbenkäten bifogas. Även tillhörande följebrev skickades med i massutskicket. Epostadresser för Apoteksgruppen plockades fram genom en Google-sökning för aktören i
fråga. E-postadresserna för apoteken stod listade under kontaktuppgiftsfliken för
respektive apotek. E-postadresser till cheferna på apoteken inom Apotek Hjärtat
plockades fram genom Apotek Hjärtats egna intranät. För Apotek Hjärtat var det möjligt
att selektivt kunna välja namngivna e-postadresser till respektive chef. Enbart
öppenvårdsapotek inkluderades och respondenten skulle ha en farmaceutbakgrund eller
receptbehörighet. Apotek som inte hade receptkanaler exkluderades vilket var två stycken
apotek inom Apoteksgruppen. Totalt skickades enkäten ut till 182 apotek för
Apoteksgruppen och 352 anställda på Apotek Hjärtat vilket sammanlagt blev 538 apotek
över hela Sverige. Dessa två kedjor valdes framförallt för smidig distribution av enkäten
och med antalet apotek dessa två kedjor bidrog med ansåg det generera tillräcklig
svarsfrekvens. Övriga kedjor krävde egna spridningsmetoder vilket kunde bli en
komplicerad insamlingsprocess då egen övervakning inte blev möjlig samt att flertalet
mellanhänder blir på så vis involverade vilket ytterligare försvårar egen kontroll och
övervakning över samlandet av inkomna svar. En pilotstudie skickades ut till 4
verksamma farmaceuter för att kontrollera att frågorna fungerade bra samt att den
tekniska sidan med datainsamling fungerade smidigt.
Med en estimerad svarsfrekvens på ca 24,8 % för webbaserade enkäter förväntades det att
signifikanta och valida resultat skulle kunna uppnås [33]. Insamlingsperioden för
enkätsvaren beräknades till ca 4 veckor och två påminnelser skickades ut med 2 veckors
mellanrum. För att också ta reda på graden av osäkerhet för utförda analyser så beräknas
undersökningens styrka vilket är en signifikansanalys. Det betyder, med andra ord, hur
stor sannolikheten är för undersökningarna att eventuellt påvisa en effekt när de facto det
finns en effekt i verkligheten [35]. Skulle styrkan av en studie visa sig vara för låg så bör
studiepopulationen på nytt övervägas för att få önskevärd styrka på undersökningen. Om
styrkan inte är tillräcklig så ökar risken för typ II fel vilket innebär att en nollhypotes inte
kan förkastas trots att den är felaktig [35]. En styrkeberäkning görs på de två
frågeställningar som analyseras genom ett χ2-test. En onlinekalkylator skapad från
University of Calgary används för att beräkna undersökningens styrka. Förbestämt pvärde fylls i samt stickprovsstorleken. Efterson nöjdheten skall ses över mellan grupperna
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”apotek utanför stad” och ”svarande på apotek inom en stad” i första undersökningen så
används andelen respondenter som svarat ”instämmer helt” samt ”instämmer till stor
del” för bägge huvudgrupper. På frågan i den första undersökningen som löd ifall
leveransfrekvensen är tillräcklig för respektive apotek, svarade 36,4 % av respondenter
utanför stad att de antingen instämde helt eller att de instämde till stor del, medan 23,8 %
av de svarande från stad instämde helt eller instämde till stor del. Med ett p-värde på
0,05 och en total stickprovsstorlek beräknades undersökningens styrka till att bli 56 %. På
frågan över hur nöjdheten korrelerar med antalet dagar så användes leverans > 5 dagar
och leverans ≤ 5 dagar som de två huvudgrupperna. Där var andelen apotek med
leveranser > 5 dagar per vecka som svarat ”instämmer helt” och ”instämmer till stor del”
29,7 % och andelen apotek som hade leveranser ≤ 5 dagar per vecka som svarade
”instämmer helt” eller ”instämmer till stor del” var 30,5 %. Styrkan för denna beräknades
bli 3 % [36]. För undersökningar bör styrkan inte understiga 80 % [35].
Eftersom ämnet i fråga berör en så pass stor grupp så är det inte möjligt för alla
apoteksanställda att kunna ha kännedom om varje problemområde och det ansågs vara
en anledning till att enkäten valdes att begränsas till primärt apotekschefer. Hade en
apotekschef mot förmodan inte möjlighet att besvara enkäten av diverse anledningar så
kunde enkäten besvaras av annan aktiv farmaceut eller tekniker då det fanns som
alternativ i enkäten. Att enkäten kunde vidarebefordras till annan verksam anställd
framgick i enkätens följebrev (se bilaga 1).
3.4 Analys av data
En innehållsanalys av de öppna frågorna gjordes. Dels gjordes det genom en kvalitativ
metod då svaren noga repeteras och läses igenom för att få en överblick och förståelse för
svaren. Sedan kodas samt grupperas svaren utifrån sina meningsbärande enheter till
underkategorier. En eller flera citat infogades till respektive underkategori för att visa på
diversiteten av svaren. Dessa frågor användes sedan också kvantitativt för att visa på
frekvenser och svarsspridningen. Analysen för övriga enkätfrågor gjordes kvantitativt. Vid
en kvantitativ analys används begreppen validitet och reliabilitet, och vid en kvalitativ
analys används begreppet trovärdighet. Reliabilitet innebär tillförlitlighet eller
noggrannhet i mätningen, vilket innebär ifall resultatet blir detsamma om mätningen
görs om [17]? Validitet står för med vilken säkerhet studien mäter det som avses mäta.
Trovärdighet innebär om syftet har besvarats. Är valet av teoretiskt perspektiv relevant
för studiens syfte? Alltså tillämpas det teoretiska i studien på ett sätt som lyfter fram det
grundläggande i materialet [12]. Programmet Websurvey kan sammanställa resultaten
och utföra rapporter och diagram i exceldokument.
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Enkätens validitet kunde värderas i samband med pilotstudien, bland annat genom
variabeln face validity. I samband med pilotstudien undersöktes det om frågorna
uppfattades korrekt och om frågorna upplevdes som relevanta i förhållande till vad
studien avser att mäta [15]. Det som undersöktes var ifall respondenten uppfattade att
frågorna var relaterade till enkätens syfte, vilket var att undersöka lagerhållning i
samband med periodens vara, tog det den estimerade tiden på 10 minuter att besvara
enkäten och om webbformuläret fungerade som det skulle rent tekniskt med de inställda
funktionerna och med avseende på design. Vid första anblick av frågeformuläret kunde
några testpersoner inte uppfatta att enkäten var riktad inom en förgrening inom
periodens vara systemet vilket var lagerfrågor just för att enkäten innehöll frågor som
berörde kunders kunskap och kommunikation, men kunde efter en förklaring förstå
varför det var relevant att ha med de frågor som faktiskt fanns med. Efter denna
genomgång adderades noggranna förklaringar till de frågor som uppfattades som
irrelevanta till studiens syfte.

Reliabiliteten kan mätas och ses över på flertalet sätt, till exempel kan reliabiliteten
försämra pålitligheten för att resultatet påverkas genom bias från den person som
undersöker och håller i studien. Internal-consistency reliability översågs och användes
deskriptivt i denna studie, och med det menas att olika områden i en enkät kan ta upp
liknande frågor. Detta borde generera liknande resultat hos de olika frågorna [17]. Ett χ2test görs på frågeställningarna gällande leveransprofilen och ifall respondenternas
belåtenhet av leveransfrekvens kan sammankopplas till antalet dagar med leverans och
vart apoteket ligger beläget. χ2-test ger svar på om det hypotetiska resultatet kan styrkas
mellan de två grupperna som undersöks, alltså observerad data, med förväntad data [16].
En signifikansnivå på 0,05 används för att fastställa ett resultat som statistiskt
signifikant. Samtliga tester kan utföras i Excel efter importering av data till programmet.

4. Resultat
4.1 Sociodemografisk data
Av de 117 respondenter som svarade på enkäten var 74,6 % kvinnor och 26,4 % var män.
En respondent hade inte valt att svara på frågan så det interna bortfallet var 0,8 %. Högst
svarsfrekvens inkom från Skåne län med 11,9 % medan lägst var från Gotlands län (figur
3). Av de svarande var 74,4 % apotekschefer. På den frågan var det möjligt att fylla i om
man hade ytterligare roller (figur 4). Apotekens storlek var också utav intresse, där har
47,5 % svarat att de arbetar på ett apotek med 6-10 heltidsanställningar. Bortfallet låg på
0,8 %.
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Figur 3: Stapeldiagram över den geografiska spridningen.

Figur 4: Stapeldiagram över fördelningen av befattningar.

Av respondenterna arbetade 50,8 % på ett apotek beläget i en tätort med 3,000 till
50,000 invånare, 39,8 % jobbade inom en stad (>50,000 invånare) medan 7,6 % i
glesbyggd (<3000 invånare). Två respondenter lämnade inget svar vilket ger ett bortfall
på 1,7 %. Totalt så arbetade 59 % av respondenterna på ett apotek beläget utanför stad
medan 41 % arbetade på ett apotek i stad.
På frågan om hur många apotek som låg belägna inom en fyrakilometersradie svarade
störst andel, 34,7 %, tre till fyra apotek. Ses enbart svaren för apoteken i stad över så var
det lika stora andelar som svarade att det både fanns 3 – 4 (16,9 %) respektive 5 – 10 (16,1
%) apotek inom en fyrakilometersradie. Trots detta svarade en stor andel 16,9 % av
totalpopulationen att de inte hade något apotek inom de gränserna. Det interna bortfallet
låg på 1,7 %. 24,6 % svarade att närmsta apotek ligger mellan 600 meter upp till en
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kilometer ifrån deras arbetsplats. Nästan lika stor andel, 23,7 %, hade längre än fyra
kilometer till närmsta apotek och andelen som hade över en mil till närmaste apotek var
11,9 % (figur 5). Bortfallet låg på 0,8 %.

Figur 5: Stapeldiagram över avståndet till närmsta apotek. Omarbetad från rapporten i Websurvey.

4.2 Logistiska förutsättningar
Frågor rörande logistisk fanns med i enkäten då det var viktigt att ta reda på vilka
förutsättningar respektive apotek har när det kommer till leveranser av läkemedel. Det
kan vara avgörande för vilket typ av lager apoteket i fråga lyckats bygga upp, särskilt
gällande periodens vara då det är en central del i det system vi har i Sverige idag.
4.2.1 Resultat på frågor
Majoriteten av apoteken i denna studie hade leverans fem dagar i veckan vilket ger en
procentuell andel på 49,2 %. De apoteken med leverans sex dagar i veckan låg på 43,2 %.
Av dessa som svarade ansåg 32,2 % till stor del att leveranserna räckte för deras apotek
och ansågs vara nöjda med det. Det interna bortfallet på dessa frågor låg på båda på 0,8
%.
På frågan om när respektive apoteks alla leveranser anlänt så gavs stor spridning över
svaren. De flesta apotek fick sina leveranser inom fyra timmar efter öppning under en
vardag medan det under lördagen oftast kom innan öppning. Att leveranser inte kom alls
på lördagar kunde också ses i form av den rosa stapeln.
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Figur 6: Stapeldiagram över när varor från alla distributörer anlänt med leveranserna till apoteket. De rosa
staplarna motsvarar ”ingen leverans alls” och den blåa stapeln till höger tyder på att respondenten inte svarat.

Av de angivna distributörer som levererar till apoteken så kunde alla apotek enas om att
de fick leveranser från Tamro respektive Oriola (98,3 % resp. 99,1 %) och att majoriteten
leverans av periodens vara kom ifrån Tamro med 81,4 %. Det interna bortfallet på denna
fråga blev 1,7 %. 8,5 % av respondenterna bockade för svarsalternativet ”Annat” på frågan
vilka distributörer som levererar till deras apotek, vilket gav dem möjlighet att skriva egen
text. Där angavs svarsalternativen ”Unimedic”, ”APL” och ”Coloplast” där en manuell
beställning har fått göras, antingen via apotekens datasystem eller genom leverantörens
hemsida. Dock levereras produkter från APL genom Tamros distribution och övriga
produkter leveras vanligtvis genom ett postombud direkt till apoteket.
Nedan är överblicken över vilka stopptider för respektive distributör varje enskilt
svarande apotek har (figur 7). För de två generella distributörerna, Tamro och Oriola, så
ligger stopptiderna relativt tidigt i förhållande till apotekens öppettider. 24,6 % för Tamro
och 23,7 % för Oriola hade en stopptid mellan 14.00–14.59. Fler apotek har stopptider
tidigare än kl 14.00 än de som har efter kl 14.00. Apopharm som tillhör Apoteket Hjärtat,
och som numera går under namnet Apotek Hjärtat Logistik, har aningen generösare
stopptider att erbjuda sina apotek. Största andelen respondenter svarade att deras apotek
har en stopptid mellan 16.00 – 16.59 och det var på 18,6 %.

Figur 7: Stopptider för respektive distributör var varje enskilt apotek.
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4.2.1.1 Jämförande granskningar
Har nöjdheten över leveransfrekvensen någon koppling till vart apoteket ligger beläget?
För att närmare titta på detta delades två subgrupper in till ”apotek belägna utanför stad”
och ”apotek belägna i stad”. Ett χ2-test, med signifikansnivå 0,05, visade på signifikant
skillnad för nöjdhet mellan apotek inom en stad och utanför stad χ2  0,0048<0,05; df =
4). Även antalet dagar med leverans analyserades ifall det skulle kunna ha en påverkan på
nöjdheten. Subgrupperna delades in som apotek med leverans mer än 5 dagar per vecka
och apotek med leveranser ≤ 5 dagar per vecka. Inga signifikanta skillnader för χ2-testet
framkom i denna jämförelse (χ2  0,093>0,05; df = 4).
4.3 Kunskap och kommunikation
Gruppen frågor rörande kunskap och kommunikation fanns med då en dialog med
kunden är av stor betydelse vid en expedition på apotek. Det ger även information om på
vad kunder faktiskt tycker och tänker kring periodens vara och dess system. Särskilt
intressant blir det när apotekens lager är begränsade till följd av de regler som måste
förhållas till.
4.3.1 Resultat på frågor
Respondenterna anser att den större delen av deras kundkrets är bekanta med periodens
vara systemet. 37,3 % av respondenterna ansåg att 41 - 60 % av deras kundkrets har
kännedom om periodens vara systemet. Dock är respondenterna överens om att inte alla
kunder är bekanta med att statens läkemedelskostnader måste hållas nere, då med hjälp
av periodens vara och hela högkostnadssystemet (figur 8).
Respondenterna anser att väldigt stor andel av kunderna är missnöjda med den
begränsade lagerhållningen till följd av periodens vara anser respondenterna. 21 – 40 %
respektive 41 – 60 % var de intervall som, enligt respondenterna, majoriteten av deras
kunder föll under (figur 9).
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Figur 8: Farmaceuternas uppfattning om kundernas kunskap rörande syftet bakom periodens vara, att
statens läkemedelskostnader måste hållas nere för att kunna upprätthålla förmånssystemet med
högkostnadsskydd.

Figur 9: Farmaceuternas uppfattning om andelen kunder som uttrycker missnöje över begränsad
lagerhållning.

På frågan hur ofta en farmaceut stöter på följande scenarier kring periodens vara uppstod
en svarsfördelning sett i diagrammet nedan (figur 10). Att periodens vara sålt slut på
apoteken och att det är slut på lager ansåg respondenterna att det inträffade 1 – 5 gånger
per månad (35,6 %) till följd utav 1 – 5 gånger per vecka (31,4 %). Att periodens vara
måste beställas inträffade lite mer sällan än så, 29,7 % menade att det kunde röra sig om 1
– 5 gånger per månad, 25,4 % menade att det var 1 – 5 gånger per vecka och 23,7 %
menade att det skedde mer sällan än så. 40, 7 % sade att periodens vara är restnoterad 1 –
5 gånger per månad och 30,5 % sade att periodens vara i detta sammanhang inte var
lagerfört på deras apotek. Att kunden skulle lämna respondentens apotek och plocka ut
varan på ett annat apotek ansåg 36,4 % att det skedde mer sällan än en gång per månad.
Att behöva ta kontakt med förskrivare angående ett eventuellt hinder på receptet som gör
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att periodens vara inte kan expedieras ansåg 59,3 % att det händer mer sällan än en gång
per månad.

Figur 10: Staplar över hur vanligt förekommande olika potentiella scenarion är under en expedition. Varje
scenario tilldelades ett svarsalternativ.

På frågorna om vilka de vanligaste orsakerna till brist på periodens vara är och vilka de
vanligaste orsakerna till varför en kund lämnar respondenternas apotek utan periodens
vara presenteras i tabellen nedan (tabell 2). På frågan om hur många gånger periodens
vara inte kunnat expedieras under periodens gång presenteras i figur 11. Majoriteten av
respondenter ansåg att periodens vara är otillgänglig för expedition 4 – 7 gånger under
periodens gång.
Svarsalternativ

Periodens vara

Otillräckligt antal

Periodens varas

Utebliven

har låga

leveranser per

läkemedelsgrupp är

leverans för
mitt apotek

Restnotering

punkter på mitt

vecka till mitt

inte lagerfört på mitt

Fråga

apotek

apotek

apotek

Vilka är de

41,4 %

25,9 %

50 %

8,6 %

37,9 %

42,2 %

23, 3 %

50,9 %

9,5 %

37,9 %

vanligaste
orsakerna till
brist på
periodens vara?
Vilka är de
vanligaste
orsakerna till att
en kund lämnar
ditt apotek utan
periodens vara?

Tabell 1: Tabell över resultat för fråga 16 respektive 18 i enkäten. Procentandelarna representerar andelen
som svarat på varje fråga. Flera svarsalternativ kunde fyllas i då de två mest vanliga orsakerna skulle anges.
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Figur 11: Stapeldiagram över hur ofta en kund får lämna apoteket utan att periodens vara kunde expedieras.

De vanligaste orsakerna till att kontakt med förskrivare måste tas rörande periodens vara
anser respondenterna är att kunden nått upp i procentuell rabatt i högkostnadsskyddet
och därmed vill ha periodens vara. Dock är det förskrivna läkemedlet inte
förmånsberättigat vilket innebär att det inte heller får bytas ut. 50,4 % av de svarande
tyckte att detta var en av de vanligaste orsakerna. 47,8 % ansåg att när ”ej byte” är
förkryssat utan kundens kännedom var den andra mest vanliga orsaken till kontakt med
förskrivare.
Totalt så anser 40,7 % av respondenterna att det är brist på periodens vara upp till tre
gånger under månadens gång. 32,2 % menar att det kan förekomma oftare, upp till sju
gånger under periodens gång. Det interna bortfallet på denna fråga var 1,7 %. Detta gör
att 47,5 % av de svarande svarar att de måste beställa periodens vara till kunder i 1 – 5 %
av fallen. Jämförs svarsfrekvenserna för apotek inom stad och utanför stad så ansåg
apoteken utanför stad att bristen på periodens vara uppstod något oftare än i stad. Störst
andel på 22,9 % svarade att bristen uppstod 1-3 gånger per månad och 19,5 % tyckte att
det skedde 4-7 gånger per månad. Ses samma fråga över fast för stadsapoteken så var det
dominerade svarsalternativet att brist förekommer 1-3 gånger per månad med 16,9 %. På
frågan om hur ofta periodens vara måste beställas så svarade 29,7 % av svarande på
apotek utanför stad att beställningar sker i 1-5 % av antalet expeditioner och 10,2 %
svarade att det skedde i 6-10 % av fallen. I stad var det övervägande svaret på 16,9 % att
beställningar sker i 1-5 % av fallen.
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På fråga 9 ”Hur upplever du kundens generella attityd till periodens vara och dess
regelverk?” samt fråga 10 ”När du informerat kunden om syftet med byte till periodens
vara, och den besparing det medför, upplever du att de flesta kunders inställning till
byte förändras?” fick respondenten, på en Likertskala, avgöra till vilken grad denne ville
besvara frågan. En unipolär skala användes vilket innebär att svarsalternativen är direkta
motsatser till varandra vilket gör det lättare för respondenten att ta ställning till frågan
[25].
Fråga

Medelvärde

Internt
bortfall

Hur upplever du kundens generella attityd till periodens

3,10

0,8 %

vara och dess regelverk?
Uppskattning av kunds attityd. Skala 1-5 där 1 är väldigt negativ inställning och 5 är väldigt positiv
inställning.

När du informerat kunden om syftet med byte till periodens

2,5

0,8 %

vara, och den besparing det medför, upplever du att de flesta
kunders inställning till byte förändras?
Uppskattning av kunds attityd. Skala 1-5 där 1 är mycket mer negativ inställning och 5 är mycket mer
positiv inställning.

Tabell 2: Medelvärde och internt bortfall för fråga 9 och 10 i enkäten. Kunder har varken positiv eller negativ
inställning till systemet med periodens vara (avrundat nedåt) och blir varken mer positiva eller negativa
(avrundat uppåt) när syftet med systemet förklarats.

4.4 Resurser
Inte alla kunder vill byta till periodens vara och vissa kunder kan ha medicinsk anledning
till att inte göra det. Apoteken måste använda sina resurser på det mest gynnsamma sätt
för att kunna bistå sina kunder med ett brett lager samt göra hanteringen av varor vid
periodens slut mer optimal.
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4.4.1 Resultat på frågor
29,7 % av respondenterna säger att de i 6 – 10 % av antalet expeditioner väljer de att
lagerföra ett originalpreparat utifrån kundens önskemål. 20,3 % anser att det sker 11 – 15
% av expeditionerna vilket tillsammans resulterar i att halva urvalsgruppen anser att
lagerföring av original sker i 6 – 15 % av antalet expeditioner. Denna fråga filtrerades så
enbart svarsfrekvens från respondenter i städerna kunde ses. För dessa apotek
lagerfördes originalpreparat mest i 11 – 15 % sett till antalet expeditioner. Det interna
bortfallet låg på denna fråga låg på 1,7 %.
På frågan i vilken omfattning punkter på periodens varor istället höjs för att
tillhandahålla tillräckliga kvantiteter för kunders tillfredställelse svarade 23,7 % både att
det sker 1 – 5 gånger per vecka men också att det sker 1 – 5 gånger per månad. Dock
svarade 20,3 % att det hände 1 – 5 gånger dagligen och 22 % att det var mer sällan än en
gång per månad.
I fråga 22 fick de svarande, med procentandelar som hela tiotalsprocent, fördela dem på
de angivna alternativen beroende på vad de tyckte var mest ekonomisk resursupptagande
på deras apotek. Totalsumman skulle bli 100 % och de fick fritt fördela sina andelar.
Nedan (figur 12) visar den slutliga fördelningen.

Figur 12: Stapeldiagram över de resursmässiga aspekterna i samband med ökat lagerutrymmesbehov på
apoteken. Respondenterna fick med hela tiotals procent fördela dem beroende på vad de ansåg var mest
resursupptagande på deras apotek. T ex. utrymmesbehovet är den främsta orsaken till problematik på mitt
apotek när det kommer till systemet med periodens vara, uppskattningsvis är ca 80 % av problemen utrymme
enligt mig och de resterande 20 % är en blandning av resten.
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På frågan om vilka alternativ respondenten finner mest problematiska kring
lagerhållningen av periodens vara såg resultatet ut enligt figur 13. Här kunde
respondenten välja de tre mest förekommande alternativen. Att tidsintervallet är för kort
ansåg många vara ett av de främsta problemen kring lagerhållningen. Även begränsad
hållbarhet för föregående periods vara och merarbete för de anställda ansågs vara mest
problematiskt.

Figur 13: Olika orsaker till problematik kring lagerhållning ute på apoteken. De tre mest vanliga orsakerna
valdes per respondent.

På frågan om hur många timmar som måste ägnas åt kontroll och reglering av lager efter
en slutförd period svarade 42,4 % att det är mellan tre och fem timmar per månad. 35,6 %
sade att det är upp till två timmar.
När en period tog slut och en annan börjar, lämnas apoteken med artiklar från
föregående period kvar i lager. Nedan (figur 14) visar vad respektive apotek gör med
föregående periods vara. Kassering bedömdes inte vara ett större problem vid en periods
slut då kassering oftast inte sker i direkt anslutning till en periods slut. Kreditering ansåg
störst andel att det sker i 1 – 5 % av fallen vid en periods slut. Det är främst de dyrare
läkemedlen som kan krediteras då de måste ha ett inköpspris på 300 kronor. Majoriteten
av periodens vara lagerförs på apoteken vilket kunde ses sker i mer än 70 % av fallen.
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Figur 14: Stapeldiagram över hur apoteken hanterar periodens vara vid en slutförd period. Respondenterna
fick med procentandelar ange vad respektive svarsalternativ representerar. Kassering med sin långa ljusblåa
stapel tyder på att respondenterna inte upplever det som något större problem vid en periods slut.
Kreditering ansåg majoriteten av de svarande skedde i 1 – 5 % av fallen vid en slutförd period medan störst
andel av föregående periods vara lagerförs med en svarsfrekvens på mer än 70 %.

4.5 Frågor med fritextsvar
Av enkätens 33 frågor fanns 1 distinkt fritextfråga där respondenten i text själv fick svara
med egna ord. Inom fyra andra frågor i enkäten gavs fritextsvar som ett alternativ till
övriga svarsalternativ.
För att analysera svaren på denna typ av fråga så inleddes det med en noggrann
granskning över dessa. Svarsalternativen kategoriserades utifrån gemensamma vanligt
förekommande ord som kunde sammanlänka dessa och på så vis bildades
underkategorier. Kvalitativ metod visas genom svarsfrekvens och kvalitativ metod visas
genom diversitet i svaren med tillhörande citat.
4.5.1 Om någon förbättring inom varuförsörjning kunde göras, vad skulle det
vara?
Inom denna fråga, fråga 7, som i enkäten var den enda fristående fritextfrågan, så erhölls
57 svar varav åtta av dessa inte innehöll något konkret svar vilket gjorde att de uteslöts.
Svar som ”vet ej”, ”X” och ”det är bra som det är” uteslöts. Totalt 49 svar användes för
grundande av resultat.
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Kategorier

Antal

1

Tidsperiod

12

2

Regelverk

11

3

Logistik

11

4

Stopptider

9

5

TLV

3

6

Företagskrav

2

7

Miljö

1

8

Annat (uteslutna svar)

8

Totalt

57

Tabell 3: Kategorier tillhörande fråga 7 - Om någon förbättring inom varuförsörjning kunde göras,
vad skulle det vara? - i enkäten.

Den största andelen respondenter, 12 stycken av de 49 svar som inkluderades, ansåg att
orsaker rörande tidsperioden för periodens vara medför den största problematiken inom
varuförsörjning som senare blir missgynnande för lagerhållningen. Här är några utav
kommentarerna:
”Att utsedd pV är längre än en månad. Kunde vara tre månader i taget”
”Längre perioder med periodens vara. Blir stort problem att lagerföra vissa varor på
små apotek”
”Att ha hela nästkommande månad på sig att slutförsälja förra periodens vara”
Logistikfrågor samt frågor rörande regelverket kring periodens vara kom på en andra
plats med respektive 22 % vardera. Här är några utav kommentarerna:
”Vi har öppet sju dagar i veckan och har det väldigt svårt att parera lagret under
helgerna. Mycket PV kommer från tamro och där går sista beställningen innan helgen
på fredagsmorgonen. Allt vi säljer därefter beställs inte förrän efter helgen och kommer
således till oss först på tisdagen. Detta blir extra problematiskt om den sista dagen i
månaden (när varken innevarande eller kommande periods vara beställt) infaller på
"fel" veckodag så att vi blir utan nya pv längre tid”
”Bör få sälja slut föregående periods vara innan ny tas hem . Skulle avsevärt kunna öka
servicegraden samt kassationen av läkemedel. Dessutom skulle det göra dt möjligt att
ha startförpckningar på lager vilket är mer eller mindre omöjligt idag”
”Varor ska inte nollas automatiskt utan manuellt från resp apotek. Den automatiska
nollningen försvårar att ha ett bra lager, tar mycket tid att lägga tillbaka. Det innebär
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att också PV inte alltid kommer och måste extrabeställas då gamla ligger kvar. NYA PV
vill vi helst i lager”
”Irriterande att det ibland (när man inte lyckats sälja slut föreg periods vara)samlas
varor från flera leverantörer. Detta för varor där 1 i lager är rimligt, men inte 5 av
olika fabrikat”
Övriga kategorier där respondenterna uttryckte problematik var områden rörande TLV
där respondenterna ansåg att TLV borde haft hårdare krav på garanti på
tillhandahållande för företagen och börja upphandla utifrån ett miljöperspektiv, då med
avseende på förpackningsstorlek till exempel men också att månadsvisa upphandlingar
borde upphöra på grund av dubbla lager och svår lagerhållning, t. ex:
”Upphandla PV ur miljö och hantering/lager/transport sikte = mindre förpackningar (
ex. på bautastora omeprazol, Budinsarin, ...) det är galet hur mycket plats de kan ta,
kunder vägrar att ha de hemma med!”
Miljöfrågan ansåg även en annan liten andel svarande var viktig, då med hänsyn till
transport av varor men även här förpackningsstorlekar, t. ex:
”Tänka på miljön!!”
Även stopptider var ett stort problem där apotekspersonalen önskade generösare
stopptider, särskilt från Tamro som oftast är den huvudsakliga grossisten för distribution
av periodens vara, t.ex:
”Senare stopptid, särskilt på Tamro. I praktiken har vi två dagars leveranstid eftersom
vi öppnar 9 och måste beställa varor senast 9.10. Tamro levererar tis-lör vilket gör att
beställningar på fredag inte kommer förrän tisdag. ”

Slutligen tyckte några respondenter att krav på företagen borde skärpas. De tycker
nämligen inte att företagen skall hitta på egna nya namn åt generika utan att det alltid bör
vara substansnamnet till följd av företagets namn, t. ex:
”Högre krav på företag som ansvarar för periodens vara att den är tillgänglig hela
perioden. Krav på att periodens vara ska ha ett generiskt namn - för att kund ska känna
igen läkemedlet”
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4.5.2 Vilka är de vanligaste orsakerna till att du måste ta kontakt med
förskrivare med frågor kring periodens vara?
I fråga 14 fick respondenten möjlighet att själv skriva dit svar då denne kände att det inte
fanns med bland svarsalternativen. På frågan ”Vilka är de vanligaste orsakerna till att du
måste ta kontakt med förskrivare i samband med frågor kring periodens vara?” fick
respondenten fyra förvalda svarsalternativ men även möjlighet till egen åsikt. Totalt 10
stycken fritextsvar lämnades in varav två av dem uteslöts. Svar som ”alla förekommer”
eller ”inget av dessa förekommer” uteslöts så svaren baseras på åtta inkomna svar.
Kategorier

Antal

1

Förskrivarfel

4

2

Kommunikation

2

3

Kundens egen preferens

2

4

Annat (uteslutna svar)

2

Totalt

10

Tabell 4: Kategorier tillhörande fråga 14 - Vilka är de vanligaste orsakerna till att du måste ta
kontakt med förskrivare med frågor kring periodens vara? - i enkäten.

Vanligt förekommande fel från förskrivarens sida, 4 stycken av 8 inkluderade svar var den
mest förekomna orsaken till varför kontakt med förskrivare måste tas. Här är några utav
kommentarerna:
”Förskrivare skriver ut dosförpackningar som det inte finns bipacksedel till. Dessa
förpackningar får endast skrivas ut till dosapotek”
”Den förskriva varan är inte längre tillgänglig och "ej byte" är i bockat”
Kommunikation med kunden ansågs lösa många problem, t. ex:
”Förskrivare kontaktas bara om det är något jag på apoteket inte kan lösa och det kan
jag på alla ovanstående. Man kan inte kontakta förskrivare vid sådana tillfällen som
ovan. Då skulle all deras tid gå åt till att prata med apoteken istället. Går inte!”
Slutligen håller inte alltid kunden med i det som står på receptet, t. ex:
”Kunden vill inte ha periodens vara, utan vill ha samma företag hela tiden. Så att
kunden lättare känner igen sitt läkemedel”
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4.5.3 Utifrån din egen erfarenhet, vilka är de vanligaste orsakerna till brist
på periodens vara?
Inom fråga 16 i enkäten erhölls sju fritextsvar. Denna fråga var uppbyggd på samma vis
som fråga 14. Respondenten fick med egna ord skriva dit svar då denne kände att det inte
fanns med bland svarsalternativen. Totalt sju svar erhölls på denna fråga.
Kategorier

Antal

1

System

5

2

Leverans

1

3

Försäljning

1

Totalt

7

Tabell 5: Kategorier tillhörande fråga 16 - Utifrån din egen erfarenhet, vilka är de vanligaste
orsakerna till brist på periodens vara? - i enkäten.

Av de svar som inkom stod ansåg 5 av 7 svarande att orsaker rörande apotekens system
och dess anledningar till varför brist på periodens vara uppstår på deras apotek. Det kan
vara orsaker som kedjans skötsel centralt. Här är några utav kommentarerna:
”Vi har för lite tid till att ha koll på PV varan. För att hålla denna aktuell går det åt
mycket tid. Vore bra om det sköttes mer centralt”
”Man har tagit bort beställningspunkter för det läkemedlet för att vi säljer det för
sällan. Detta leder till att vi har andra läkemedel i gruppen men ej periodens vara.
Alltså har vi läkemedel hemma men kan ej sälja inom förmån. TYVÄRR!!!”
Även leveransproblematik gav brist på periodens vara, t.ex:
”Vi behöver leveranser även helger särskilt från TAMRO”
En respondent ansåg att problemet låg i att ibland utses varor till periodens vara som inte
gynnar apoteket, t.ex:
”Varor som går sällan. Som var periodens vara när det beställdes men som inte längre
är det när de ska säljas”
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4.5.4 Utifrån din egen erfarenhet, vilka är de vanligaste orsakerna till att en
kund lämnar ditt apotek utan periodens vara?
Inom fråga 18 i enkäten erhölls 11 fritextsvar. Denna fråga var uppbyggd på samma vis
som fråga 14 respektive 16. Totalt inkom 11 svar på denna fråga.
Kategorier

Antal

1

Kundens egen preferens

8

2

Lagerresurser

3

Totalt

11

Tabell 6: Kategorier tillhörande fråga 18 - Utifrån din egen erfarenhet, vilka är de vanligaste
orsakerna till att en kund lämnar ditt apotek utan periodens vara? - i enkäten.

8 stycken av 11 erhållna svar ansåg att anledningen till varför en kund lämnar apoteket i
fråga utan periodens vara var för att kunden själv inte vill ha varan. Här är några av
kommentarerna:
”Vanligast är att kund ej vill ha periodens vara”
”Kunden gör själv ett aktivt val att inte ta periodens vara, utan väljer sitt favorit företag
oavsett pris”
Lagerresurser är en bristande faktor enligt vissa respondenter när det kommer till att en
kund lämnar apoteket utan periodens vara, t.ex:
”Det handlar ju om att vi inte kan lagerföra alla varor, inte att vi inte har rätt periods
vara hemma.
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4.5.5 Vilka av följande alternativ finner du som mest problematiska när det
kommer till lagerhållning av periodens vara på ditt apotek?
Inom fråga 24 i enkäten erhölls 6 fritextsvar varav ett av dessa svar uteslöts då inget
konkret svar gavs. Svaret ”tycker det fungerar bra” uteslöts. Den procentuella andelen
baseras på fem svar. Frågan är uppbyggd som tidigare frågorna 14, 16 och 18.
Kategorier

Antal

1

Hållbarhet

2

2

Läkares

1

förskrivningsmönster
3

Ej frekvent sålda preparat

1

4

Datasystemet

1

5

Annat (uteslutna svar)

1

Totalt

6

Tabell 7: Kategorier tillhörande fråga 24 - Vilka av följande alternativ finner du som mest
problematiska när det kommer till lagerhållning av periodens vara på ditt apotek? - i enkäten.

2 stycken av 5 inkluderade fritextsvar ansåg att hållbarheten var det största skälet till
problematik kring lagerhållningen av periodens vara, t.ex:
”Kort hållbarhet, olika storlekar på förpackningar ger mycket ombyggnad i lager”
Systemet går inte alltid att själv styra över så det kan leda till en hel del problematik, t.ex:
”Beställningar som görs de sista dagarna i månaden borde automatiskt vara mindre än
annars, alternativt att datorn själv ändrar till kommande PV. Men det största
problemet är varor vi säljer 0-2 gånger per månad, de har vi ofta hemma 4-8 varianter
av”
Ej frekvent sålda preparat är ett stort problem till lagerhållningen av periodens vara, t.ex:
”Ovanligare preparat som kanske bara säljs varannan månad går ej att ha på lager”
Läkarna förhåller sig inte till periodens vara systemet i någon större utsträckning vilket
kan bli problematiskt, t.ex:
”Läkare skriver inte ut mediciner "jämt" utan verkar t.ex. ha "månadens favorit" när
det gäller blodtrycksmediciner osv. man får anpassa sig efter deras svängningar”
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5. Diskussion
Syftet med arbetet var att ur ett apoteksperspektiv kunna kartlägga utmaningar och
problem relaterade till periodens vara med fokus på lagerhållning. Vad har apoteken för
förutsättningar logistiskt, regelmässigt och resursmässigt för att kunna upprätthålla ett
gott lager med avseende på periodens vara samt ifall det är någon skillnad på glesbyggd
och stad när det kommer till leveransprofilen.
5.1 Metoddiskussion
En webbenkät användes som metodval då en enkät ger ofta bra och selektiv information
och är ett tidseffektivt sätt att inhämta information på. En enkät är mycket
kostnadseffektiv vilket är gynnsamt när man vill inhämta information från många
personer som finns utspridda geografiskt [28].
Enkäten skickades ut till i första hand apotekschefer på 538 apotek över hela Sverige via
e-post. De kedjor som fick ta del av enkäten var aktörerna Apotek Hjärtat och
Apoteksgruppen. Initialt skulle enkäten skickas ut till de fem största aktörerna i Sverige
vilka var: Apoteket AB, Apotek Hjärtat, Kronans Apotek, Apoteksgruppen och Lloyds
Apotek och tillsammans skulle bidra med ungefär 1367 apotek. På grund av svårtåtkomlig
information vad gällande apotekens e-postadresser lyckades inte alla e-postadresser
erhållas inom alla kedjor vilket gjorde att endast Apoteket Hjärtat och Apoteksgruppen
fick inkluderas i studien. Förankring med respektive kedja var svårt då var och en
önskade ett eget tillvägagångssätt vilket inte gjorde att undersökningen kunde spridas till
varje aktör.
Med ett bortfall på grund av otillgängliga e-postadresser återstod 538 apotek från dessa
två aktörer vilket blir ca 39 % av ursprungligt urval. Med en minskad studiepopulation så
ökar även risken för minskad svarsfrekvens eftersom risken för slumpfel ökar vilket
innebär risken för att resultatet beror av en slump. Slumfelets storlek är i proportion till
antalet deltagande. Låt oss anta en population på 10 personer och de svar som denna
studie bringar, ger dessa resultat en rättvis bild av verkligheten eller blir resultaten
annorlunda och mer rättvisa om populationen var på 1000 deltagande istället? Det blir
sannolikt mer rättvisa resultat om studier görs på större urval då risken för slumpmässiga
resultat reduceras [29].
Utifrån resultatet och att enkäten primärt skulle gå till apotekschefer så svarade 74,4 %
att de var apotekschefer vilket visar att enkäten i stor utsträckning har besvarats av den
huvudmålgrupp som efterfrågades.
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Utifrån de verktyg som fanns till förfogande för utformning av enkäten så kunde inte alla
frågor idealt utformas på det sätt som var tänkt. Det fanns till exempel inget verktyg eller
ingen inställning som gjorde att förinställda svarsalternativ kunde uteslutas, vilket gjorde
det väldigt problematiskt i resultattolkningen av vissa frågor. En fråga undersökte vad
som är det största resursupptaget för apoteken där respondenterna fick, med
procentandelar så det totala blev 100 %, fylla i olika alternativ beroende hur pass
resursupptagande de är. Högst procentuella andelar fick ”ökat utrymmesbehov” där
respondenterna svarat med alla andelar som gick att dela ut, alla staplar var relativt
jämna och lika fördelade. Men alternativen ”tillhandahålla övriga läkemedel än periodens
vara” och ”tillhandahålla ökade kvantiteter av läkemedel” låg också högt som alternativ
respondenterna höll sig till (figur 12). Denna fråga var uppbyggd på så vis att bredvid
varje alternativ fanns en rullgardin med procentandelar (0 %, 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50
%, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % och 100 % samt ”inget svar alls). Problemet med detta var att
det blev möjligt för respondenten att överskrida 100 % totalt då det inte fanns någon
möjlighet till någon form utav spärr. Det är något som måste tas hänsyn till då resultaten
kan bli missvisande och det blir en form av ”detection bias” alltså bedömningsfel [29].
Sedan användes ”0 % ” som alternativ så respondenten skulle fylla i ”0 % ” om denne inte
ansåg att ett alternativ var resurskrävande. Då rullgardinen redan var inprogrammerad
på ”inget svar alls” som alternativ så kunde många respondenter tolka det som att
använda det som svarsalternativ ifall de ansåg att resursupptaget var noll och inte klicka
ner rullgardinen för att se att alternativet ”0 % ” fanns med. Det var tyvärr inget som
kunde tas bort i inställningar och kan ytterligare leda till bedömningsfel.
5.1.1 Enkätens uppbyggnad
Även om en Likertskala är fördelaktig så kan valet av uppbyggnad ha en påverkan på det
slutliga resultatet i enkäten. En term vid namn ”acquiescence bias”, vilket betyder
tendens att hålla med, kan uppstå vid sådana formulerade frågor. Respondenten kan
betrakta frågan som svår och fyller i svarsalternativen på måfå, oftast då åt det positiva
hållet för att vara artig. Det är också lite enklare för respondenten att hålla med i ett
påstående än att avvisa det [27].
Enkäten innehöll inte några ”vet ej” svar vilket kan ge en viss snedvridning av resultaten.
Det kan bidra till felaktighet eftersom respondentens verkliga åsikt inte berörs av några
utav svarsalternativen och därför fyller denne i ett felaktigt svarsalternativ som inte är
förenlig med åsikten, eller att de helt enkelt valde att hoppa över frågan.
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Efter att pilotstudien var gjord så uttryckte en testperson att enkäten inte gick att skicka
in

till

administratören.

Efter

en

hel

del

inställningsändringar

optimerades

funktionaliteten för alla testpersoner, oavsett webbläsare eller typ av dator, och det var att
varje fråga var inställd på ”ej obligatorisk”. Detta kan i praktiken orsaka ytterligare
bortfall då respondenterna kan välja att hoppa över flertalet frågor och trots detta lämna
in frågeformuläret. Efter granskning av resultatet så var det interna bortfallet ytterst litet
på varje fråga och alla respondenter som lämnat in formuläret hade också tagit sig tiden
att svara på varje fråga. Den största anledningen till internt bortfall var fritextfrågorna
som skapade en stor andel bortfall trots dess fördelaktiga användning. En svarsfrekvens
på 49 % av antalet svarande uppnåddes på fritextfråga nummer 7 som var den enda
fullständiga fritextfrågan i enkäten.
Efter samråd med handledarna valdes frågorna rörande sociodemografi att sättas i slutet
av enkäten för att inte trötta ut den svarande utan låta dem vara alerta på de frågor som
ställdes under de tre huvuddomänerna i enkäten.

5.1.2 Pilottest och face validity
För att styrka enkätens validitet så gjordes ett pilottest innan utskick till
studiepopulationen. Eftersom enkäten skickades ut till apotekspersonal formulerades
frågorna på sådant vis att begrepp och uttryck som är frekventa i apoteksbranschen
användes. Tydliga förklaringar fanns till mer svårtolkade frågor för att undvika
missförstånd. Detta ger ett mer rättvist svar på frågan då respondenten faktiskt förstår
innebörden, men kan också leda till att det blir mycket text att läsa och att respondenten
tröttnar. Detta just för att de längsta frågorna med mycket text kom på slutet i enkäten
under den sista domänen ”resurser”. Där krävdes det att respondenten skulle fördela
svarsalternativ i form av svarsalternativ med rullgardiner och procentandelar vilket
innebar att frågorna skrevs så utförliga som möjligt för att undvika eventuella
missförstånd.
Testpersonerna hade några påpekanden kring vissa frågor i pilotstudien och förstod inte
vid första anblick varför just dessa frågor var relevanta. Efter närmare förklaring och
modifiering av frågorna så fungerade det betydligt bättre.
Nackdelen med det webbaserade program som användes var att det fanns begränsad plats
att skriva frågorna vilket ledde till att inte hela frågor fick plats. Väldigt långa förklaringar
fick skrivas i sektionen där man förklarar avseendet med frågan vilket gjorde texten
väldigt löpande, liten och lång för de personer som skulle besvara frågorna.
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Pilotstudien skickades ut fyra verksamma farmaceuter i Örebro län för att kontrollera att
frågorna var förståeliga, att det faktiskt tog den tid på ca 10 minuter som var avsedd för
att besvara frågorna samt att enkätens funktionalitet fungerade som det skulle. En av de
fyra testpersonerna kunde inte skicka in formuläret vid inlämning. Både design och
inställningar fick ändras flertalet gånger för att få enkäten att fungera för alla. En andra
”pilotstudie” fick skickas ut men denna gång enbart för att kontrollera inställningar,
design och att svaren kom in som de skulle. Ingen av dessa testpersoner inkluderades i
studiepopulationen.
5.1.3 Reliabilitet
För att mäta reliabilitet så undersöktes frågor vars innehåll och svarsalternativ hade
liknande bakgrund fast olika formulerade, om de genererat liknande svarsfrekvenser. För
att undersöka överensstämmelsen av svar på dessa frågor kunde tyvärr inget chi-2-test
utnyttjas då de var flervalsfrågor. Detta minskar reliabiliteten då ingen statistisk
signifikans kan tas fram. Antagandet om konsensus har tagits utifrån spridningarna för
graferna på fråga 16 och fråga 18 (se tabell 2). Enbart genom det kunde det antas att
svarsfrekvenserna är väldigt lika och överensstämmande. Ett Cronbach’s Alpha test hade
varit lämpligt att använda för att styrka konsensus för frågor som mäter samma sak, då
för att se att svaren på frågorna bör korrelera. Dock var det inte möjligt att se varje enskilt
inlämnat svar vilket omöjliggjorde det faktum att använda testet. Detta gällde för samtliga
tester där ett korrelationssamband ville upptäckas.
5.1.3.1 Nöjdhet över leveransprofil
För att undersöka ifall samspel existerade för nöjdheten över leveransprofilen beroende
på antalet dagar med leverans och apotekets belägenhet så användes ett chi-2-test. Ett
chi-2-test används när man vill undersöka ifall resultatet från ett urval speglar
verkligheten. Får man ett resultat som inte överensstämmer med ens nollhypotes, beror
resultatet då på ett urvalsfel eller hade man fel uppfattning om verkligheten [30]? Ett pvärde < 0,05 används vid chi-2-testen och alla resultat mindre än detta värde kan styrka
nollhypotesen, att det är signifikant skillnad mellan de två grupperna och den
observerade

data

mot

den

förväntade

data.

Resultatet,

för

nöjdhet

över

leveransfrekvensen, på 0,0048 är mindre än 0,005 vilket visade på statistisk signifikans.
Resultatet, för om antalet dagar påverkade nöjdheten, på 0,093 är större än 0,05 vilket
tyder på att resultatet inte är statistiskt signifikant.

33

Apotekens belägenhet påverkar alltså nöjdheten över leveransprofilen men dock inte utav
antalet dagar med leverans. Apoteken belägna utanför en stad hade betydligt fler
beställningar av periodens vara vilket kan ha påverkat detta resultat. Större procentuell
andel beställningar gjordes utav apoteken belägna utanför stad där 29,7 % svarande
svarade att det skedde i 1-5 % utav antalet expeditioner per dag. Är beställningsbehovet
ökat så kan glesbygd – och tätortsapoteken trots allt vara nöjda med antalet dagar med
leverans då det är tillräckligt och överensstämligt med antalet öppna dagar per vecka,
men istället inte vara nöjda med leveransfrekvensen då antalet beställningar är fler. Detta
kan även stödjas till att bristen på periodens vara var större på apoteken utanför stad än
på apoteken i stad. De två övervägande svaren för apotek belägna utanför stad var att
brist på periodens vara förekommer 1-3 gånger per period (22,9 %) och 4-7 gånger per
period (19,5 %) medan det övervägande svaret för stadsapoteken var att brist sker 1-3
gånger per period och det med en svarsfrekvens på 16,9 %.
Utan tillräckligt stora urvalsgrupper ökar risken för att resultaten beror av en slump och
inte blir statistiskt signifikanta. Dessa risker minimeras ju fler observationer som
undersöks. Det är till exempel inte möjligt att dra en slutsats från en studiepopulation på
10 personer, utan det behövs en större studiepopulation för att uppnå valida resultat och
att resultatet inte beror av en slump [29]. Skulle samma studie göras om för en större
population blir troligtvis slutresultatet annorlunda just för att urvalet blir större och
därmed stickprovet vilket leder till mer trovärdiga resultat. Detta kan kopplas till styrkan
för de undersökningar som valdes att utföras i denna studie. Styrkan för båda analyser
underskred 80 % vilket ger en stark indikation på att det antingen skulle krävts en annan
studiemetod eller att stickprovet var för litet [35]. På grund av detta kan det signifikanta
resultatet i en utav analyserna tas med en viss osäkerhet. Det kan inte bevisas att den
signifikanta effekten faktiskt föreligger.
Hur stort stickprov eller urvalsgrupp skulle behövas då för att kunna göra statistiska
analyser med signifikant resultat? Det som bör kännas till är hur stor studiepopulation
man har inledningsvis, vilket i detta fall var 538 apotek. Man bör också känna till
konfidensgraden vilket var satt till 95 % och precisionen vilket blir 0,05 eller 5 %. Sedan
fyller man in dessa värden och med hjälp av ett online verktyg, en stickprovskalkylator,
kan stickprovet skattas [32]. I detta fall borde ett stickprov på ca 225 ge signifikanta
statistiska analyser alltså lite drygt än dubbelt så många inkomna svar än vad som
erhållits.
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5.2 Resultatdiskussion
Av de 538 utskick som gjordes så svarade 117 personer vilket motsvarar en svarsfrekvens
på ca 22 %. Detta var något mindre än vad som ursprungligen estimerades, vilket var 24,8
%. Detta bortfall av respondenter kallas ”selektion bias” och hör till kategorin slumpfel.
Skulle liknande resultat uppnås om enkäten nådde fram till en betydligt större population
eller berodde resultatet på en tillfällighet [29]? Dock var det var gynnsamt att skicka ut en
påminnelse för enkäten efter två veckors tid då eftersom det framkallade många nya
inlämnade svar.
Vilka förutsättningar har då apoteken rent logistiskt? Alla som jobbade på ett apotek
utanför stad svarade att de mestadels fick leveranser fem dagar i veckan. Samtliga
svarande ansåg att de var nöjda med leveransfrekvensen för sina apotek. När svaren sågs
över för vilken tid leveranserna anländer svarade högst andel på glesbygd att de kommer
innan öppning på vardagar medan de inte hade någon leverans på lördagar och söndagar
vilket är i enighet med hur många dagar per vecka de håller öppet. Tätortsapoteken fick
främst leveranser inom fyra timmar på vardagar, men hade likaså som glesbygdsapoteken
att leveranserna kommer innan öppning på lördag. Majoriteten av periodens vara kom
från distributören Tamro och högst andel av apoteken ute i glesbygd hade en stopptid för
Tamro klockan 14.00.
Likaså för apoteken belägna i en stad hade majoriteten leveranser fem gånger i veckan
men även leveranser sex dagar i veckan var vanligt. Dock inkom leveranser till apoteken
inom fyra timmar efter öppning under vardagar och innan öppning under lördagar.
Huvudparten av periodens vara levererades av Tamro och stopptiden för de flesta
apoteken var klockan 14.00. Detta gör det lite problematiskt då apoteken i en stad får
leveranser senare på dagen än ett apotek ute på glesbygden vilket medför att om
periodens vara inte skulle finnas tillgängligt på apoteket i fråga och skall beställas måste
det ske innan klockan 14.00 för att få leverans dagen därpå. Om de flesta apotek får sina
leveranser inom fyra timmar efter öppning kan det teoretiskt innebära att om ett apotek
öppnar klockan 10.00 får sina leveranser precis klockan 14.00 alltså 24 timmar efter
stopptid dagen innan. Det borde ha funnits med en fråga i enkäten om vilken tid på dagen
respektive apotek öppnade. På så vis kunde slutsatser lättare dragits om 24timmarsregeln faktiskt kan uppnås eller inte.
De flesta apoteken belägna i en stad har fler anställda då de är större apotek än på
glesbyggd, flest respondenter svarande att de hade 6-10 heltidsanställningar. På glesbygd
har mestadels av apoteken 1-5 heltidsanställningar och inga andra apotek i närheten.
Nästan helt eniga svarade de apoteken att närmsta apotek låg mer än en mil bort vilket
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sätter apoteken på glesbygd i en helt annan sits. Andelen svarande från glesbygd var 7,6 %
Det motsvarar nio personer vilket inte ger någon representativ population. I analyserna
valdes därför grupperna att slås ihop till större huvudgrupper och dikotomiseras för att få
lättare statistik. Grupper som ”i stad” och ”utanför stad” användes där glesbygdsapoteken
tillsammans med tätortsapoteken utgjorde en enda större huvudgrupp istället.
Att 24-timmarsregeln kan vara svår att uppfylla finns redan dokumenterat i tidskrifter
och det är just för att apoteken själva inte kan sätta krav på partihandeln [37]. Däremot
har kunder i en stad fler möjligheter att fritt kunna välja apotek om varan mot förmodan
inte skulle finnas på det apotek kunden väljer att gå till. Det var lika stor andel
respondenter från stad som svarade att det fanns 3-4 apotek och 5-10 apotek inom fyra
kilometer.
Generellt ansåg respondenterna att kunderna uttryckte missnöje över lagerhållningen
kring periodens vara på apoteken och kundernas attityd var relativt negativ. En orsak till
detta skulle kunna vara att majoriteten av apotekens kundkrets inte förstod innebörden
utav generikareformen och att statens besparingar kan användas till annan betydande
vård och omsorg (figur 8 och 9).
De främsta anledningarna till brist på periodens vara på de svarandes apotek var, genom
att överblicka svarsfrekvenserna, antingen att läkemedelsgruppen inte var lagerförd på
respondentens apotek eller att det tagit slut i lager på grund av låga kvantiteter. Hög grad
av konsensus kunde ses för fråga 16 och 18 (vilka är de vanligaste orsakerna till brist på
periodens vara respektive vilka är de vanligaste anledningarna till att en kund lämnar ditt
apotek utan periodens vara) vilket tyder på att respondenterna svarat efter eget tycke och
inget svar har fyllts i på måfå. Liknande svar kunde ses i fråga 13 där det efterfrågades hur
ofta olika scenarier rörande periodens vara stötts på. Att periodens vara måste beställas
och att periodens vara är slut i lager till följd av att preparatet inte var lagerfört eller att
varan fanns i låga kvantiteter stämde överens även här och var de två främsta
anledningarna enligt respondenterna. Cronbach’s Alpha tester hade, som tidigare
nämnts, varit lämpliga att använda men kunde inte nyttjas på grund av att varje enskild
respondents svar inte kunde ses över.
Periodens vara beställs i 1-5 % av fallen sett till antalet expeditioner. Det stödjer det
faktum att alla apotek är skyldiga att erbjuda periodens vara vid en expedition där ett byte
är möjligt. Det kan också ses som en markör att originalpreparat inte finns lagerförda i
lika stor utsträckning. Majoriteten av apoteken svarade att i 6-10 % av fallen så lagerförs
ett originalpreparat, ett läkemedel som inte är generika och därför ingen periodens vara,
för att bevara lojala kunder. Efter en filtrering så man enbart kunde se vad andelen
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respondenter från städerna har svarat kunde det konstateras att majoriteten av dem hade
svarat att de lagerför original i 11-15 % av fallen. Det kan kopplas till att apoteken från
städerna som svarat hade större arbetsplatser och därmed mer lagerutrymme eller att på
grund av konkurrens med närliggande apotek måste uppfylla kundens önskemål i hopp
om att behålla dem.
Om de flesta apotek var samstämmiga om att ökat lagerbehov var det största
resursupptag på apoteken, vad händer då när en period är slutförd och nya satser av nya
periodens varor inkommer till apoteket? Här fick apoteken fyra alternativ att välja
emellan: kassering, kreditering, lagerföring och att de inte upplever det som något
problem. Respondenten fick här ange procentandelar vad varje alternativ representerar.
Kassering ansåg störst andel att det inte var något problem alls men kunde ske i 6-10 % av
fallen. Kreditering inträffar i 1-5 % av fallen ansåg störst andel svarande och fick minst
svar procentuellt resten ansåg att även detta alternativ inte var något större problem. Mer
än 70 % lagerförs ansåg störst andel respondenter och innebär att överbliven periodens
vara från föregående period blir stående i lager. Detta innebär problem för
apotekspersonal då det finns strikta restriktioner för vad som får expedieras på apoteket
och särskilt i samband med högkostnadsskyddet. Apoteken har 15 dagar på sig in i
nästkommande period att sälja slut på föregående periods vara samtidigt som den nya
periodens vara skickats ut till apoteken och säljs parallellt. När så stor andel artiklar
lagerförs efter en slutförd period så svarade apoteken på frågan vad som är det mest
problematiska rörande lagerhållning av periodens vara (figur 13). Respondenterna fick
välja de tre mest vanligaste orsakerna till problematik rörande periodens vara. Att
perioden för periodens vara är för kort ansåg flest svarande är ett problem (47 %).
Begränsad hållbarhet (45 %) och att det blir merarbete för de anställda (41 %) kom på en
andra och en tredje plats. Trots tidigare svarsmönster från enkätens respondenter
hamnade begränsat lagerutrymme på en fjärde plats med 35 %. Man kan dock dra en
parallell mellan att perioden för periodens vara är för kort och tidigare frågor, särskilt
fritextfråga 7 där det frågades om vad som kunde förbättras med varuförsörjning. Största
andelen respondenter tyckte frågor rörande tidsperioden för periodens vara kunde
förbättras. Eftersom det var en fråga med fritextsvar så är dessa svar väldigt väsentliga för
resultatet då en respondent uttrycker känslor och ger en kvalitativ aspekt till
undersökningen. Därför är dessa typer utav svar värdefulla när man utreder ett område
som tidigare inte undersökts [27].
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6. Slutsats
Sammanfattningsvis så är apoteken nöjda med sin leveransfrekvens.

Oavsett om

apoteken är belägna på glesbygd eller i stad så har de minst leveranser fem dagar per
vecka och anses vara nöjda med det. Det var ingen signifikant skillnad på nöjdheten för
leveransprofilen med hur många dagar per vecka leverans sker dock var det signifikant
skillnad på nöjdheten mellan apotek belägna i stad och utanför stad. Med den stopptid de
har för grossisten som distribuerar periodens vara så är det med marginal som 24timmarsregeln kan uppfyllas. För att varuförsörjningen skall fungera optimalt så anser
respondenterna att tidsperioderna för periodens vara bör förlängas, vilket också är det
främsta problemet med lagerhållningen kring periodens vara. Den större delen utav
apotekens kundkrets uttrycker missnöje med lagerhållning kring periodens vara och de
främsta anledningarna till brist på varan är att läkemedelsgruppen för periodens vara inte
är lagerfört på apoteket i fråga eller att tillräckliga kvantiteter inte finns tillgängliga. Det
är till följd av begränsat lagerutrymme och särskilt med de restriktioner som finns
associerat med systemet idag har inte apoteken så fria tyglar att själva kunna besluta hur
lagret skall se ut. Även om de skulle ha möjlighet till det så finns inte resurserna så det
räcker till exempel begränsat lagerutrymme. Det mest resurskrävande för apoteken är
utrymmesbehovet. Eftersom störst andel av föregående periods vara lagerförs på
respektive apotek så blir de stående i lager då de inte med lätthet säljs eller får säljas.

7. Tack
Jag vill inleda med att tacka mina handledare Jörn Schneede och Sofia Svahn för otroligt
bra vägledning och input under hela studiens gång. Vill även rikta ett stort tack till alla
farmaceuter som tagit sig sin tid och besvarat min enkät, utan dem hade detta inte varit
möjligt.
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9. Bilagor
Bilaga 1

Hej!
Mitt namn är Dylan Yousef och är studerande på apotekarprogrammet vid Umeå
universitet. Jag skriver för tillfället på mitt examensarbete om periodens vara
systemet. Mitt mål med detta arbete är att, ur apotekets perspektiv, undersöka hur
välfungerande detta system är med avseende på just lagerfrågor. Vore därför
tacksam ifall just du tog dig din tid att svara på denna enkätundersökning.
Enkäten uppskattas ta ca 10 min att besvara
Enkäten vänder sig primärt till er apotekschefer som har en farmaceutbakgrund.
Om ingen möjlighet finns till att besvara enkäten, kan den vidarebefordras till
annan anställd. All information behandlas självklart konfidentiellt och medverkan
är frivillig. Vill tacka på förhand för den tid du lägger ner för att jag ska kunna
genomföra mitt arbete.
Studien är en del av min apotekarexamen och mitt arbete handleds av
universitetsadjunkt Sofia Svahn och docent Jörn Schneede. Arbetet kommer
under våren 2018 finnas tillgängligt på Umeå universitets hemsida.
Vid frågor går det bra att höra av sig till mig eller någon av mina handledare.
Med vänliga hälsningar,
Dylan Yousef
0704016067
dyyo0002@student.umu.se

Jörn Schneede, lektor Umeå
universitet
090-7851235
jorn.schneede@umu.se

Sofia Svahn, universitetsadjunkt
Umeå universitet
090-7853953
Sofia.svahn@umu.se
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Bilaga 2

Logistiska förutsättningar
1) Hur många dagar per vecka får ni leveranser till apoteket?
☐ Alla veckodagar, inklusive söndagar och högtider.
☐ 6 dagar/v
☐ 5 dagar/v
☐≤ 4 dagar/v
2) Jag anser att leveransfrekvensen är tillräcklig för mitt apotek.
☐ Instämmer helt
☐ Instämmer till stor del
☐Varken instämmer eller tar avstånd
☐ Instämmer till viss del
☐ Instämmer inte alls
3) Vilken tid på dagen får ni leveranser? (Här får respondenten ge ett svarsalternativ
för varje dag: Vardag, lördag, söndag)
☐ Innan öppning
☐ Inom 2 timmar efter öppning
☐ Inom 4 timmar efter öppning
☐Inom 6 timmar efter öppning
☐Senare än 6 timmar efter öppning
☐ Ingen leverans alls
4) Vilken/vilka distributörer får ditt apotek leveranser från?
Flera val möjliga
☐ Tamro
☐ Oriola
☐ Apopharm
☐ Annan _________
5) Från vilken distributör får ditt apotek leverans av majoriteten av periodens vara?
☐ Tamro
☐ Oriola
☐ Apopharm
☐ Annan _________
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6) Vilken stopptid har ditt apotek för respektive distributör?
Här får respondenten välja ett svar för respektive distributör.
[09.00-09.59] [10.00–10.59] [11.00–11.59] [12.00–12.59] [13.00–13.59]
[14.00–14.59] [15.00–15.59] [16.00–16.59] [17.00–17.59] [18.00–18.59]
[Senare än så]
☐ Tamro
☐ Oriola
☐ Apopharm
☐ Annan _________
7) Om någon förbättring inom varuförsörjning för periodens vara kunde göras enligt
dig, vad skulle det vara?

Kunskap och kommunikation
8) Hur stor andel av ditt apoteks kunder känner till systemet för periodens vara?
☐0-20 %
☐21-40 %
☐41-60 %
☐61-80 %
☐81-100 %
9) Hur upplever du kundens generella attityd till periodens vara och dess regelverk?
Frågan avser vilka känslor kunder överlag uttrycker när de får frågan om generikabyte
i samband med periodens vara.
☐Väldig positiv inställning
☐Ganska positiv inställning
☐Varken positiv eller negativ inställning
☐Ganska negativ inställning
☐Väldigt negativ inställning
10) När du informerat kunden om syftet med byte till periodens vara, och den besparing
det medför: upplever du att de flesta kunders inställning till byte förändras?
Frågan avser om kunden ändrar sin åsikt kring generikabytet efter att
prisbesparingen och meningen med systemet förklarats.
☐Ja, kunderna blir mycket mer positiva till periodens vara.
☐Ja, kunderna blir lite mer positiva till periodens vara.
☐Kundernas inställning förändras inte.
☐Ja, kunderna blir lite mer negativa till periodens vara.
☐Ja, kunderna blir mycket mer negativa till periodens vara
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11) Enligt din uppfattning: Hur stor andel av kunderna förstår att statens
läkemedelskostnader måste hållas nere, i detta fall med hjälp av periodens vara,
för att kunna upprätthålla förmånssystemet med högkostnadsskydd?
☐0-20 %
☐21-40 %
☐41-60 %
☐61-80%
☐81-100 %
12) Hur stor andel av kunderna uttrycker missnöje med en begränsad lagerhållning
när det gäller periodens vara?
☐0-20 %
☐21-40 %
☐41-60 %
☐61-80%
☐81-100 %
13) I vilken utsträckning stöter du som expedierande farmaceut på
följande situationer kring periodens vara?
Här ges respondenten olika vanligt förekommande problem med periodens vara
som i samband med expedition dyker upp. Respondenten får svara hur pass
vanligt förekommande de är. Bocka för ett svar för varje alternativ:
☐>5 gånger dagligen
☐3-5 gånger dagligen
☐1-2 gånger dagligen
☐1-5 gånger per vecka
☐1- 5 gånger per månad
☐Mera sällan än så







Periodens vara är slut på lager
Periodens vara måste beställas
Periodens vara är restnoterat
Periodens vara för detta läkemedel är inte lagerfört
på mitt apotek
Periodens vara finns på annat apotek, kund går dit
Kund vill ha periodens vara men något hinder
på receptet finns, förskrivare måste kontaktas

14) Vilka är de vanligaste orsakerna till att du måste ta kontakt med förskrivare i
samband med frågor kring periodens vara?
Välj de 2 mest vanliga orsakerna.
☐ Ej förmånsberättigat läkemedel är förskrivet. Kunden har nått upp till procentuell
rabatt i högkostnadsskyddet och vill ha periodens vara istället för förskriven vara ”Det
har fungerat tidigare” säger han/hon.
☐”Ej utbyte” är i bockat utan kundens kännedom, dock har kunden inget emot att
byta till likvärdigt fabrikat.
☐”Ej utbyte” är i bockat men kunden vill självmant byta till annat fabrikat som t ex
fungerar bättre.
☐”Ej utbyte” är i bockat men kunden vill byta till annan förpackningstyp (t ex burk
istället för blisterförpackning)
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☐Annan orsak, vänligen specificera

15) Hur ofta är det brist på periodens vara på ditt apotek?
Gäller alla läkemedelsgrupper där utbyte är möjligt.
☐ 1-3 gånger under periodens gång
☐ 4-7 gånger under periodens gång
☐8-10 gånger under periodens gång
☐ > 10 gånger under periodens gång
☐ Inte alls
16) Utifrån din egen erfarenhet, vilka är de vanligaste orsakerna till brist på periodens
vara?
Välj de 2 vanligaste orsakerna
☐ Periodens vara finns inte i tillräcklig mängd på apoteket. Varan har låga punkter
vilket innebär att en beställning på varan inte skickas iväg förrän den nått den satta
minimigränsen på t ex 1 artikel kvar i lager.
☐ Otillräckligt antal leveranser per vecka till apoteket. Varan har höga punkter vilket
innebär att kvantiteterna på apoteket bör vara tillräckliga men kan trots detta ändå
inte levereras till apoteket på grund av att leveranser till apoteket inte sker i
tillräckligt stor utsträckning.
☐ Periodens vara är inte lagerförd vara på mitt apotek
☐ Utebliven leverans för mitt apotek
☐Restnotering
☐ Annat, vänligen specificera _________
17) Hur ofta lämnar en kund ditt apotek utan att periodens vara kunde expedieras?
Gäller alla läkemedelsgrupper där utbyte är möjligt men expediering inte var
möjlig av olika skäl.
☐ 1-3 gånger under periodens gång
☐ 4-7 gånger under periodens gång
☐8-10 gånger under periodens gång
☐11-15 gånger under periodens gång
☐16-20 gånger under periodens gång
☐21-25 gånger under periodens gång
☐25-30 gånger under periodens gång
☐ >30 gånger under periodens gång
18) Utifrån din egen erfarenhet, vilka är de vanligaste orsakerna till att periodens vara
inte kunde expedieras?
Välj de 2 mest frekventa alternativen
☐ Periodens vara finns inte i tillräcklig mängd på apoteket. Varan har låga punkter
vilket innebär att en beställning på varan inte skickas iväg förrän den nått den satta
minimigränsen på t ex 1 artikel kvar i lager.
☐ Otillräckligt antal leveranser per vecka till apoteket. Varan har höga punkter vilket
innebär att kvantiteterna på apoteket är tillräckliga men kan trots detta ändå inte
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levereras till apoteket på grund av att leveranser till apoteket inte sker i tillräckligt
stor utsträckning.
☐ Periodens vara är inte lagerförd vara på mitt apotek
☐ Utebliven leverans för mitt apotek
☐Restnotering
☐ Annat, vänligen specificera _________
19) Hur stor andel av antalet expeditioner per dag får du beställa periodens vara till
en kund då den inte finns på lager på ditt apotek?
☐0%
☐ 1-5 %
☐ 6-10 %
☐ 11-15 %
☐ 16-20 %
☐ 21-30 %
☐ 31-40 %
☐ 41-50 %
☐> 50 %

Resurser
20) Ett sätt för apotek att bevara lojala kunder kan vara att lagerföra populära
preparat, trots att dessa inte är periodens vara. I vilken omfattning sker
lagerföring av originalpreparat på ditt apotek som lojala kunder hellre vill ha?
Svara utifrån den relativa procentandelen i förhållande till antal expeditioner.
☐ 0-5 %
☐ 6-10 %
☐ 11-15 %
☐ 16-20 %
☐ 21-25 %
☐ 26-30 %
☐ 31-40 %
☐ 41-50 %
☐> 50 %
21) Apotek är skyldiga att erbjuda periodens vara till kunder där ett byte är möjligt.
Systemet med periodens vara medför ökat behov för lagringsutrymmen och risk
för att originalpreparat undanträngs när det gäller lagringsplats. I vilken
omfattning höjs istället punkter på populära förpackningar av periodens varor för
att tillhandahålla tillräckliga mängder för kunders tillfredställelse?
☐1-5 gånger dagligen
☐1-5 gånger per vecka
☐1- 5 gånger per månad
☐Annat vänligen specificera
☐Aldrig
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22) Denna fråga riktar sig in på de resursmässiga aspekterna i samband med ökat
lagerutrymmesbehov som uppstår med periodens vara. Hur ser det ekonomiska
resursupptaget ut på ditt apotek? Gradera det ökade resursbehov i samband med
periodens vara när det gäller ditt apotek inom de områden som nämns nedan. Den
totala summan skall bli 100 % och får fritt fördelas mellan alternativen utifrån
läget på ditt apotek.
Använd uppskattad procentandel som hela tiotals procent, alltså 10%, 20%, 30%
etc. (T ex. utrymmesbehovet är den främsta orsaken till problematik på mitt
apotek när det kommer till systemet med periodens vara, uppskattningsvis är ca
80 % av problemen utrymme enligt mig och de resterande 20 % är en blandning
av resten)


Tillhandahålla dyra preparat (t ex HIV läkemedel) utan nödvändigt svinn




Tillhandahålla dyra preparat som resulterar i svinn
Tillhandahålla övriga läkemedel än periodens vara för att tillfredställa kunds
önskemål
Tillhandahålla ökade kvantiteter av vissa varor för att tillfredställa kunds
önskemål
Ökat utrymmesbehov
Annat _________





23) Hur mycket tid ägnas per månad åt att kontrollera och reglera lager av periodens
vara efter en slutförd period på ditt apotek?
☐ 0-2 h
☐ 3-5 h
☐ 6-8 h
☐ ≥9 h
24) Vilka av följande alternativ finner du som mest problematiska när det kommer till
lagerhållningen av periodens vara på ditt apotek?
Välj de 3 alternativ du finner mest problematiska
☐ Utebliven kreditering för föregående periods vara
☐ Begränsad hållbarhet på föregående periods vara
☐ Begränsad utförsäljningsperiod för föregående periods vara
☐ Begränsat lagerutrymme
☐ Låg försäljning av föregående periods vara
☐ "Hyllvärmare"
☐ Merarbete för de anställda
☐ Tidsintervallet för periodens vara är för kort
☐ Annat _________________
25) Vad gör ni med överskottet av periodens varor efter en slutförd period på ditt
apotek? Fyll i med vilken ungefärlig procentuell andel respektive svarsalternativ
representerar (T ex ca 11 % av föregående periods varor krediteras på mitt
apotek eftersom de är så pass dyra medan resten lagerförs och inget kasseras)
[1-5 %][6-15 %][16-30 %][31-50 %][51-70 %][>70 %][Upplever inte dessa som ett
stort problem]




Kassering
Kreditering
Lagerföring
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Vet ej

Sociodemografi
26) Kön
☐ Man
☐ Kvinna
27) Ålder
☐ Yngre än 25 år
☐ 26-35 år
☐ 36-45 år
☐ 46-55 år
☐ 56-65 år
☐ Över 65 år
28) Befattning/Roll
Flera alternativ är möjliga
☐ Apotekschef
☐ Apotekare
☐ Receptarie
☐ Läkemedelsansvarig
☐ Farmaciansvarig
☐ Lageransvarig
☐Tekniker
29) Hur stort är apoteket du jobbar på?
☐ 1-5 heltidsanställningar
☐ 6-10 heltidsanställningar
☐ 11-15 heltidsanställningar
☐ Över 15 heltidsanställningar
30) Var är du verksam?
☐ 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 länd
☐ Uppsala län
☐ Värmlands län
☐ Västerbottens län
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☐ Västernorrlands län
☐ Västmanlands län
☐ Västra Götalands län
☐ Örebro län
☐ Östergötlands län
31) Var är ditt apotek beläget?
☐ Glesbygd, mindre än 3000 invånare
☐ Tätort, 3000 – 50 000 invånare
☐ Stad, mer än 50 000 invånare
32) Hur många apotek finns belägna i närheten av din arbetsplats (inom 4 km)?
☐ 5-10 stycken
☐ 3-4 stycken
☐ 1-2 stycken
☐Inga alls
33) Hur långt är det till närmsta apotek?
☐ Upp till 200 m
☐ 300 - 500 m
☐ 600 m – 1 km
☐ 2 – 3 km
☐4 – 5 km
☐ 6 – 8 km
☐ 9 km – 1 mil
☐ Över 1 mil
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