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Abstract  
 
Introduction: Society is facing major changes, where it is important to strengthen the role of 
pharmacie in their core business and primarily knowledge, counseling, and ensuring that the right 
drug has been prescribed with the correct dose for the right patient to be strengthened. 
With the pharmaceutical skills in collaboration with the professions of care, much can be im-
proved, strengthened and developed in a better way, both for the health and well-being of the indi-
vidual and for the whole community, especially with an aging population. In addition, more should 
be invested in health services that connect the customer to the pharmacy as we face challenges in 
digitalization and e-commerce in Sweden. Min Doktor is one of the largest players in primary care 
in Sweden, as a digital healthcare provider.  
 
Purpose: The purpose of this thesis was to investigate the new ongoing pilot project, a new ex-
tended healthcare service which is called sampling carried out in collaboration with Apoteket AB 
and the digital Min Doktor, in 2018. This thesis highlights health services in outpatient pharmacies 
from two perspectives - sampling from the healthcare perspective (pharmacist and the doctors of 
Min Doktor), as well as the customers' perspective. 
 
Method: A qualitative interview study and a questionnaire for customers at the pharmacy were 
designed. A total number of 13 people have participated in the project interviews, including phar-
macy staff and doctors from Min Doktor. The study followed the 7 pilot pharmacies which is in-
cluded in the study, Stockholm, Gothenburg and Malmoe. In parallel to that, customers received 
questionnaires that have been distributed to those drop-in customers who have chosen the phar-
macy for sampling. 
 
Result: The results obtained from this interview study and customer questionnaire are that both 
pharmacists and doctors are positively tuned to this option, offering patients the opportunity to use 
the pharmacy for making an easier sampling. Of course, patients with chronic and acute problems 
are still advised to visit their healthcare center where they can have regular contact with a doctor 
upon follow-up and / or acute visits. The results obtained from the customers' perspective reflect a 
consensus of satisfied and positive patients. The future outlook for these services is expanding 
more and will be offered at more pharmacies around Sweden, so far the most up-to-date is Upp-
sala, Västerås and Visby, which will start in May. 
 
Discussion: After reviewing the pilot project, it is clear that there is a demand for treatment of 
mild disorders and use the pharmacy due to its accessibility and competence. In regard to competi-
tion with other chains, pharmacists have fallen between the roles of salesmen and health profes-
sionals. By increasing collaboration between the prescriber and the pharmacist, pharmacies can 
become a natural link between patients and healthcare centers. 
 
Conclusion: A brief summary of the pilot project, depicts that the role of pharmacy in society is 
undergoing change. In the future, pharmacies will increase their knowledge and competence to be 
seen as a capable extension to healthcare facilities, not merely a retail shop. Clearly, the pharmacy 
has an important function in the healthcare chain and an important factor in our health welfare 
system. 
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Sammanfattning 
 
Introduktion: Samhället står inför en stor förändring där apotekets roll och dess kärnverksamhet 
bör förstärkas, främst inom kunskap, rådgivning och genom att säkerställa att rätt läkemedel har 
ordinerats i rätt dosering till rätt patient.  
Med en samverkan mellan den farmaceutiska professionen och vårdens professioner kan mycket 
förbättras, förstärkas och utvecklas dels för den enskilda individens hälsa och för hela samhället, 
speciellt då vi ser en åldrande befolkning i framtiden. Det kan vara allt från bättre kommunikation, 
kontakt med förskrivare och ett intensivt samarbete med vården, tex genom att delegera mer befo-
genheter till farmaceuter. Till exempel borde en farmaceut kunna iterera recept där man ser att pa-
tienten har använt ett preparat eller ett hjälpmedel tidigare (tex pennkanyler, testremsor, Vortex 
mm). Dessutom bör man satsa mer på flera hälsotjänster som knyter kunden till det fysiska apote-
ket som står för en utmaning i den växande digitaliseringen och e-handel av läkemedel i Sverige.  
 
Syfte: Syftet med det här arbetet är att undersöka och utvärdera ett nytt pilotprojekt hos Apoteket 
AB, hälsotjänsten provtagning som genomförs under 2018. Detta arbete belyser hälsotjänsten 
provtagning på öppenvårdsapotek ur två perspektiv; sjukvårdens perspektiv (apotekspersonal och 
läkarna på Min Doktor) samt ur kundernas perspektiv.   
 
Metod: En kvalitativ intervjustudie samt en enkät utformades. Totalt har 13 personer medverkat i 
intervjuerna (apotekspersonal och läkare från Min Doktor). Studien följde de sju pilotapoteken i 
Stockholm, Göteborg och Malmö. I samband med apoteksbesöken har kundenkäter delats ut till 
alla drop-in kunder som valde ett öppenvårdsapotek för provtagning.    
 
Resultat: De resultat som erhållits från denna intervjustudie är att både apotekspersonalen och 
läkarna är positivt inställda till detta alternativ där patienterna använder sig av apoteket för en-
klare provtagning. Med kroniska besvär, långvariga och mer komplexa sjukdomar ska patienterna 
fortsatt vända sig till sin vårdcentral för regelbunden kontakt och uppföljning med sin doktor. Även 
utvärderingen av kundernas enkät visar nöjda och positiva patienter efter apoteksbesöket och 
provtagning. Framtidsutsikterna för dessa tjänster är att expandera mera och ska erbjudas på fler 
apotek runt om i landet, hittills mest aktuellt är Uppsala, Västerås och Visby som startar i maj. 
 
Diskussion: Efter granskning av pilotprojektet syns efterfrågan av behandling av lättare åkom-
mor och vissa provtagningar på apoteket med dess tillgänglighet och kompetens. I konkurrens med 
andra kedjor har farmaceuterna i sin yrkesroll hamnat någonstans mellan försäljare och hälso-
sjukvårdspersonal. Genom ökat samarbete mellan förskrivaren och apotekspersonalen kan apote-
ken i framtiden definieras som är en naturlig länk mellan patienten och vårdcentral.  
 
Slutsats: Pilotstudien har visat tydligt att apotekets roll i samhället är under förändring.  
Apoteken ska i framtiden ses som ett kompetent komplement till sjukvården och inte bara som en 
läkemedelsbutik. Farmaceuternas kompetens och kunskap ska lyftas fram och ses som förläng-
ningen av sjukvården. Klart och tydligt ska apoteket ha en viktig funktion i vårdkedjan och utgöra 
en viktig faktor i vårt välfärdssystem. 
 
 
Nyckelord: hälsotjänster, provtagning, apotek, farmaceut, Min Doktor, digital läkarvård 
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1 Introduktion 
 

1.1 Apotekens roll i Samhället 
Apoteket AB:s historia sträcker sig från 1400-talet med sin symbol med en ormskål och senap till 
att vara ett av Sveriges mest hållbara och populära varumärke idag (2). År 1575 öppnades det första 
apoteket i Sverige av en nederländsk apotekare vid namnet Anthonius Busenius. Under den tiden 
var de flesta apotekarna utlandsfödda från t ex Tyskland eller Holland vilka kom till Sverige för att 
jobba. Anders Månsson Biewer, var den första svenskfödde apotekaren som fick tillstånd att öppna 
ett apotek år 1647 av drottning Kristina i Stockholm. (1) Apoteket AB är det statliga ägda apoteket 
som grundades 1 januari 1971 (2). Läkemedelsverket definierar ett apotek som en (4);  
”enhet för detaljhandel med läkemedel med farmaceutisk bemanning under öppethållandet”  
 
Efter omregleringen 2009 har situationen för det statliga apoteket i Sverige förändrats drastiskt 
och antalet apotek runt om i landet har ökat rejält. Utöver att bara lämna ut medicin från apoteken 
har det även utvecklats olika typer av hälsotjänster hos de olika apotekskedjorna. Idag kan man ut-
föra flera ärenden samt tjänster på apoteket och det finns en stor potential till vidareutveckling av 
andra hälsotjänster i framtiden som kan stärka apotekens roll i samhället.  
 
Sedan 2009 har antalet apotek ökat med 52 % och idag finns det 1412 apotek i Sverige. Mer än 25 
nya apotekskedjor har under åren efter omregleringen tillkommit på marknaden, privatägda såväl 
som statligt ägda (11). En konsolidering har skett med åren och idag finns inte fullt så många aktö-
rer kvar på den svenska marknaden. Öppethållande har förlängts på apotek runt om i landet för att 
vara bättre anpassade till kundernas behov. Öppettiderna har utökats från 42 till nästan 55 timmar 
i veckan per apotek i genomsnitt (10,11). Idag finns det möjlighet att handla på apotek 168 timmar i 
veckan, 24 timmar per dygn året runt i butik och digitalt. De flesta apoteksaktörer erbjuder även e-
handel, vissa aktörer som saknar fysiska butiker och bara säljer via nätet. Det är viktigt för apote-
ken att erbjuda flera hälsotjänster som knyter kunden till det lokala apoteket. En bra dialog med 
kunden som stärker tillit och förtroende och leder till en lojalitet. Samhället idag genomgår en 
drastisk förändring där digitaliseringen tar allt mer större plats. Idag kan man klicka på allt man 
behöver och hämta upp det eller få det som hemleverans. Med konkurrens mellan de olika apoteks-
kedjorna blir det viktigt att fokusera på apotekets kärnverksamhet där människans hälsa är i fokus. 
Ett bättre samarbete mellan farmaceuter och förskrivare efterfrågas där apoteket utgör en viktig 
del i hela vårdkedjan. Apoteken ska vara en naturlig länk mellan patient och förskrivare.   
 
Fördelen för kunden med många apotek är att man kan välja det närmsta apoteket på sin väg. Sam-
tidigt som antal apotek ökat har bemanningen på det enskilda apoteket minskat. Detta kan leda till 
att patientsäkerheten svävar i fara, då det är lätt att man kan göra fel när personalen känner sig 
stressad och ska utföra nya arbetsuppgifter i en intensiv vardag. Sveriges Farmaceuter som är ett 
fack- och professionsförbund har under 2017 skickat ut en elektronisk enkät till deras 3187 med-
lemmar (receptarier och apotekare) om hur de upplever arbetsmiljön på sina arbetsplatser. Svars-
frekvens på enkäten var 42%. De flesta apotekare och receptarie har svarat att de upplever hög 
stress samt sämre arbetsmiljö, vilket i sin tur kan bidra till att man lätt kan göra fel och därmed 
försämras patientsäkerheten. Dessutom förekommer det ofta ensamarbete med risk för rån och 
tillgrepp av narkotikaklassade preparat ökar rädslan och oro hos apotekspersonalen (5). 
Samtidigt som det har blivit fler fysiska apotek i Sverige så har även e-handeln expanderat, där di-
gital läkarvård efterfrågas mer och mer då tillgängligheten av vårdcentralerna upplevs som dålig. 
Enligt statistiken ligger Sverige på tredje platsen bland de 28 länder i EU som är mest digitali-
serade. 92 % av svenskarna använder sig idag av internet vilket visar att de har stora kunskaper 
inom tekniken. (19)  
  
Såväl apoteken som sjukvården kommer enligt beräkningar så småningom ha underskott på utbil-
dad vårdpersonal. Det beräknas att 38% av Sveriges undersköterskor och vårdbiträden under år 
2025 går i pension, dvs 190 000 personer (8). Detta kan också vara en av orsakerna till att man ut-
för fler tjänster på apoteket. Att man på något sätt stärker apotekens roll inom vårdkedjan då det 
bland annat ansvarar för en trygg och säker läkemedelsanvändning i hela landet. På apoteken har 
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det samlats läkemedelsexperter som ingen annanstans inom vården. Apoteken är den aktör som 
träffar kunderna mest frekvent, fyra gånger om året vid itererade recept och har 330 000 kundbe-
sök om dagen, räknas både som den första och sista länken i vårdkedjan. Apotekens roll och syfte 
bör vara att avlasta primärvården samt att bidra till en bättre folkhälsa och livskvalitet, då männi-
skan lever allt längre. I Sverige finns det även en standard för God Apotekssed (GPP, Good Phar-
macy Practice) som Sveriges Apoteksförening tillsammans med Apotekarsocieteten tagit fram ba-
serat på den internationella standarden från WHO, Världshälsoorganisationen och FIP, den inter-
nationella farmaceutfederationen (6, 7). I GPP tas det fasta på att apoteket är en del av hälso-och 
sjukvården.  
 
Detta examensarbete kommer att följa det nya pilotprojektet, provtagningstjänst som Apoteket AB 
har dragit igång i samarbete med appen Min Doktor för en lättare och snabbare vård. Återigen syns 
omfattningen av den digitala plattformen och att detta blir framtiden. Redan idag finns det flera 
olika privata appar som t ex Min Doktor, Kry, Doktor24, doktor.se som samarbetar med ett antal 
utvalda apotek. Det erbjuds som ett alternativ för kunderna för att utföra provtagning även på kväl-
lar eller helger istället för att enbart vända sig till primärvården med dåliga öppettider och dålig 
tillgänglighet. 
 

1.2 Farmaceutens roll i samhället 
Farmaceut är ett samlingsnamn för yrkeskategorin apotekare och receptarie. Både yrkesgrupperna 
har legitimation från Socialstyrelsen. En apotekarutbildning tar 5 år och en receptarieutbildning 
tar 3 år (14). Båda kan ta emot recept, lämna ut läkemedel och ge råd till kunden. Skillnaden mel-
lan dessa är att en apotekare har en fördjupad kunskap om läkemedel. Arbetsuppgifterna på apote-
ken är mer eller mindre samma, en apotekare kan ha fler ansvarsområden, t ex som läkemedelsan-
svarig (LMA) på ett eller flera apotek. Internationellt är det apotekaren som dominerar inom apo-
teksbranschen. Enligt WHO och FIP är en apotekare hälso-och sjukvårdspersonal som ska verifiera 
säkerheten samt hjälpa patienten till en effektiv behandling. (FIP/WHO, 2012). WHO definierar 
ett begrepp ”the seven star pharmacist” där apotekaren ska uppfylla följande sju ansvarsmål som  
1. Vårdgivare, 2. Beslutsfattare, 3. Kommunikatör, 4. Ledare, 5. Chef, 6. Livslång lärande eller 7. 
Lärare (16). Nedan följer ett citat från Socialstyrelsen om rådgivning på apotek i Sverige (12):  
Idag arbetar omkring 10 000 personer på apotek i Sverige. Yrkesrollerna som omfattas av begrep-

pet apotekspersonal är apotekare, receptarier, apotekstekniker samt övriga personalkategorier.  
Enligt 1 kap 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska apotekspersonal som lämnar ut läkemedel 
och ger rådgivning räknas som hälso- och sjukvårdspersonal (13). Enligt statistiken ökar antalet 
apotekare medan receptarier blir färre och äldre. Orsaken till dessa nedgångar för antalet recepta-
rier är att det beräknas bli stora pensionsavgångar. Förra året fanns det 4853 personer med apote-
karlegitimation i Sverige, som är en ökning med 28 procent sedan 2011. Under det senaste året har 
Socialstyrelsen utfärdat 328 legitimationer till apotekare och 187 legitimationer till receptarier. 
(14) 
 
Begreppet farmaceutisk omsorg som på engelska heter pharmaceutical care är en internationell 
farmaceutisk vårdfilosofi som kom upp under 1990-talet där syftet är att lyssna på kunden samt ge 
rådgivning och information utifrån kundens behov. Detta har ännu större betydelse nu då sam-
hället står inför stora förändringar och utmaningar inom den närmaste framtiden framförallt som 
en följd av digitaliseringen. (9) 
 

”Information och rådgivning om läkemedel, läkemedelsanvändning och egenvård till konsumenter ska 
endast ges av personal med tillräcklig kompetens. I första hand bör information och rådgivning ges av 
apotekare och receptarie. Om annan personal utför dessa arbetsuppgifter bör apotekets tillståndsinne-
havare särskilt säkerställa att dessa personer ska ha tillräcklig kompetens för uppgiften. Kravet i lagen 
innebär också att den personal som ger rådgivning om receptfria läkemedel ska ha tillräcklig kompe-
tens för uppgiften. Även apotekare och receptarier ska vara tränade i uppgiften att ge råd om egenvård 
om det ingår i arbetsuppgifterna”. 

http://doktor.se/
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1.3 Hälsotjänster i Sverige  
Figur 1 nedan visar de olika hälsotjänsterna som erbjuds på apotek samt kundernas inställning till 
dessa tjänster. Enligt diagrammet är det sammanlagt 93 procent av apotekskunderna som anser att 
tjänsten läkemedelsrådgivning är passande på apoteket, enligt apoteksföreningens undersökning 
gjord 2015. Även blodtrycksmätning, hjälp att sluta röka, blodsockertest, allergitest och vaccination 
kommer högt som figuren visar (9). Sedan kan de andra tjänsterna diskuteras. Det blir tydligt att 
apotekens uppgifter och tjänster utvecklas och att apoteken kommer att spela en annan roll inom 
både samhället och vårdkedjan framöver. 

 
Figur 1 Översikt över hur apotekskunderna ställer sig till de olika hälsotjänster som apoteken erbjuder (9). 

Enligt TNS Sifo (på uppdrag av SA Service AB som är en del av Sveriges Apoteksförening) var un-
der det sista kvartalet 2016, 97 procent av apotekskunderna nöjda med sitt besök på apoteket. Den 
positiva inställningen visas genom höga siffror för andelen nöjda kunder även under det första 
kvartalet för 2017. Samtidigt ligger apoteket på topp 5 listan efter en undersökning av samtliga 
branscher (9). 
 
Utöver en rad olika hälsotjänster som apoteken erbjuder idag är det aktuellt med ytterligare en 
tjänst i form av provtagning på apotek, via appen Min Doktor. Företaget Min Doktor är den största 
aktören inom digital läkarvård i Sverige som grundades 2013 av en skånsk läkare som såg det posi-
tiva och den stora utmaningen med digitaliseringen och att det utgjorde en möjlighet för bättre 
läkarvård både för patienterna och vårdprofessionerna, där man fokuserar på två aspekter (43);  
 
1) Privatpersoner kan använda sig av mindoktor.se som mobil app eller via hemsidan för digital 

läkarvård. Min Doktor har vårdgaranti och får ersättning från landstingen för sin verksamhet.  
2) Business to business (B&B) är riktad mot t ex försäkringsbolag, vårdcentraler, regioner och 

Apoteket AB.  
 
Företaget är en registrerad vårdgivare och omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, personuppgift-
slagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen (43). Det är ett företag som har växt väldigt 
mycket och snabbt. Läkarna på Min Doktor kan träffa fler patienter per timme i jämförelse med 
om det hade varit på en vårdcentral och det blir ett något lägre kostnader. Företaget har gått från 
30 till 5000 patienter/vecka som besöker sidan, som erbjuder vård dygnet runt. Samtliga av Min 
Doktors personal har svensk läkarlegitimation och är deltidsanställda. Det arbetar 75 personer på 
huvudkontoret och av de anställda är ca 50 läkare som arbetar deltid idag utöver deras vanliga jobb 
på vårdcentral eller sjukhus. Framöver planerar Min Doktor även att satsa i hela Europa som vård-
aktör på den europeiska hälso- och sjukvårdsmarknaden. Företaget har behandlat drygt 140 000 
patienter i Sverige sedan 2015 (43).   

http://doktor.se/
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Internationellt sett är samarbete digitalt med läkare nytt och detta är ett världsunikt projekt. I och 
med att Sverige är i topp tre för användning av digitala plattformar finns en framtid, en digital ut-
veckling som är här för att stanna. Med vision e-hälsa 2025 strävar Sverige på att vara bäst i värl-
den med digitaliseringen inom välfärden (31, 32).   
 
I jämförelse med Europa samt resten av världen finns i andra länder en större roll för apoteken 
samt ett större förtroende för apotekspersonalen jämfört med i Sverige. Det finns flera olika typer 
av hälsotjänster på apotek världen över och det är en trend att apoteken är en självklar plats för 
dessa tjänster. Att vaccinationer utförs på apotek blir allt mer vanligare även internationellt. I USA 
är det apotekaren på apoteket som utför vaccination (9). I Europa, främst vårt i grannland Finland, 
finns en kraftig ökning av vaccinering på apotek. Tabell 1 visar mer detaljerat de olika typer av 
tjänsterna som utförs i Europa (9). 
 

1.4 Hälsotjänster i Europa 
I våra grannländer Danmark, Norge och Finland har apoteken har en större roll i samhället än i 
Sverige. Egentligen är det mer eller mindre samma hälsotjänster grannländerna erbjuder, men det 
som sticker ut, till skillnad från oss i Sverige, är att de har Teknisk vägledning för inhalationsläke-
medel (astma/KOL patienter) så att patienten kan hantera sin inhalator.  
I Sverige har vi en kort genomgång över disk med demonstration av inhalatorer, alternativt ger far-
maceuten ett visitkort till sidan medicininstruktioner.se för en mer utförlig beskrivning av den in-
halator som patienten fått utskriven av läkaren.  
Danmark införde 2005 tjeck på inhalationen för KOL/astma patienterna, en tjänst som ersätts av 
staten. Även i Norge erbjuds denna typ av inhalationstekniktjänst och apoteken får statlig ersätt-
ning för detta. 2014–2016 startade i Norge ett projekt som heter Medisinstart där syftet var att ta 
reda på om strukturerade läkemedelssamtal med en farmaceut medförde en fördel för individen 
och samhället. I studien var det 1500 deltagare som stod på blodförtunnande, blodfettssänkande 
eller blodtryckssänkande läkemedel från 65 apotek. Den 4 maj 2018 blev denna tjänst införd med 
statlig finansiering efter att ha uppnått goda resultat. Man har beviljat fyra miljoner kronor till 
satsningen, där 9000 patienter kan få ta del av denna tjänst. Denna form av studie kan även vara 
relevant i Sverige för att visa hur kompetens används vilket leder till bättre livskvalitet med minde 
sjukhusinläggningar (20, 21, 22).  
 
I Sverige, Finland och Danmark erbjuder apoteken vaccination där kunden själv bekostar sin avgift 
(23). Det finns ett stort intresse för vaccinationer på apoteket i Sverige. Redan idag erbjuds det på 
olika apotek och orter. T ex som ett samarbete med vårdföretaget Adxto på runt 30 apotek. Mest 
populärt är vaccin mot TBE, influensa och olika resevacciner. Det är sjuksköterskor som genomför 
vaccinationen just nu, men en stor potential finns i att utbilda farmaceuter för att kunna göra det 
liksom i andra länder i Europa och övriga världen (23). 
 
I andra EU länder som t ex Storbritannien, Irland, Belgien och Tyskland finns det en trend med 
växande efterfrågan på de olika hälsotjänsterna som erbjuds (24). Inom EU är det Storbritannien 
som leder utvecklingen av olika hälsotjänster och professionen starkare än i Sverige. Där erbjuds 
stöd vid ny insättning av medicin, NMS, New Medicine Service, sedan 2011 vilket ersätts ekono-
miskt av staten. Korrekt användning av ordinerad medicin MUR, Medicine Use Review, mätning 
av blodtryck, kolesterol, blodsocker, stödprogram vid astma, diabetes, hypertoni och vaccination. I 
Storbritannien tex har farmaceuterna en begränsad förskrivningsrätt. Orsaken till varför apote-
karna har fått en större roll inom vårdkedjan är att Storbritannien har brist på läkare och apote-
karna har möjlighet att kvalificera sig genom ett certifikat för begränsad förskrivningsrätt (24). 
 
I Holland erbjuds olika tjänster till kunden, bl.a. NMS, MUR, mätning av blodtryck, kolesterol, 
blodsocker, astma och diabetes där apoteken får ersättning från den privata sjukförsäkring som pa-
tienten tillhör (24).  I Spanien erbjuder apoteken screeningtjänst till diabetiker (24).  
 
 

http://medicininstruktioner.se/
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Tabell 1 Översikt över de olika tjänster på apotek inom Europa (24). 

 

 

1.5 Pilotprojekt - Provtagning på Apoteket AB 
Detta examensarbete följer pilotprojektet om hälsotjänsten provtagning på apotek via Min Doktor. 
7 pilotapotek inom Apoteket AB deltar i detta projekt som har genomförts i Stockholm, Göteborg 
och Malmö från oktober 2017 till och med sista april 2018. Efter utvärdering planeras implemente-
ring under 2018 inom Apoteket AB. Tanken är att utöka provtagningstjänsten efter goda resultat 
till ytterligare 3 städer, Uppsala, Västerås och Visby. Kunderna som har fått remiss från Min Dok-
tor har kunnat välja ett av de deltagande apoteken för att lämna sina prover (tabell 3). Kunderna 
har fått ett alternativ vid sidan av ett besök på den fysiska vårdcentralen. De får enkelt en e-remiss 
till provtagning för t ex CRP, Glukos, Hemoglobin, eller Strep A via appen Min Doktor och pro-
verna utförs på valfritt apotek som samarbetar digitalt med Min Doktor (25, 26). Apoteket tar inte 
betalt från patenten för att utföra dessa prover utan det görs via Min Doktor till Apoteket AB. Kost-
naderna för följande provanalys är: Strep A: 125kr, CRP: 35kr, Hb: 14kr, Glukos: 50kr (43). Förde-
larna för kunden är enkel tillgänglighet och apotekets generösa öppettider (provtagningstider) 
samt helgöppet.   
 
 
Apoteken är förberedda att ta följande 4 analysprover på Min Doktors uppdrag:  
 
• Strep A-s.k. halsprov. Ett svalgprov säkerställer om patientens besvär beror på en bakteriell in-

fektion orsakad av Streptokocker.  

• CRP- Snabbsänka med syfte på att utreda om det finns en bakteriell infektion i kroppen.  

Genom detta blodprov kan läkaren bedöma om patienten behöver antibiotikabehandling.  

• Hb- s.k. blodvärde. Bestämning av patientens Hb-värde. 

• Glukos-Blodsockervärde. Ett glukosprov kan påvisa för låga eller för höga blodsockervärde.  
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Figur 2 En skiss som visar samarbetet mellan Apoteket AB och Min Doktor om hur tjänsten provtagning 
går till. Punkterna 1–5 är mer utförliga i texten nedan (43). 

Figur 2. visar en översikt över samarbetet med Apoteket AB och Min Doktor. För kunden ska det 
kännas som ett vårdflöde. Kunden har valt just detta apotek på grund av att det är det mest effek-
tiva alternativet med tanke på öppettiderna och läget (43).  
 
1. Patienten tar kontakt med en läkare på Min Doktor appen.  
2. Efter en dialog med patienten om symptom och besvär bestämmer läkaren om det behövs yt-

terligare provtagning för att ställa en diagnos.  
3. Om så är fallet skickas en elektronisk remiss till patienten som kan genomföra provtagning 

med den önskade analysen till en vårdcentral eller till ett apotek som utför tjänsten.  
4. Apotekspersonalen utför provtagningen och skickar svaren från testapparaten till läkaren via 

ett gemensamt datorprogram, Lab portalen.  
5. Efter bedömningen av provresultatet kontaktar läkaren patienten och bestämmer vidare be-

handling eller föreskriver läkemedel digitalt som sedan direkt kan hämtas ut på apoteket.  
 
Tjänsten provtagning skapar större krav på apoteket. Apotekslokalen ska vara lämplig: plats, hygi-
enisk omgivning och sekretess måste kunna garanteras genom en avskild rådgivningsplats. En per-
son som är ansvarig för alla förutsättningar för att genomföra proverna samt ha allt material som 
behövs, allt från kvalitet, säkerhet och hantering av analysproverna. Därför är det viktigt att utbilda 
all apotekspersonal som visar intresse för den nya utmaningen samt säkerställa bra planering och 
schemaläggning. Det borde alltid finns utbildad personal på plats som kan utföra tjänsten när kun-
den kommer in på apoteket. Tanken är ju inte att skicka bort kunderna på grund av att den som 
kan utföra tjänsten är ledig eller sjuk. Man ska komma överens om vilka tider som är passande för 
apoteket och erbjuda matchande provtagningstider i appen (tabell 6). För att kunna genomföra 
provtagningen måste vissa förutsättningar vara uppfyllda som t ex att analysinstrumenten ska vara 
kontrollerade och i drift. Att man har handboken om provtagning till hands, läser alla rutiner och 
uppdateringar samt veckorutiner för underhåll av instrumenten är en förutsättning. Rutiner för 
hur avvikelsehanteringen ska göras. Detta är extra arbetsuppgifter i det dagliga arbete som ska ge-
nomföras regelbundet.  
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2 Syfte och frågeställning  
Syftet med detta arbete är att undersöka hur apotekspersonalen upplever denna tjänst samt hur 
läkarna från Min Doktor ser på det och det framtida samarbetet, där kunden är i fokus i vår hälso-
vårdkedja. Att undersöka den nya provtagningshälsotjänsten ur två perspektiv, hälso- och sjukvår-
dens (som omfattar apotekspersonalen och läkarna) samt ur kundernas perspektiv.  
  
Följande frågeställningar kommer att undersökas: 
 

• Vilka fördelar och nackdelar finns det med den nya tjänsten? 
 

• Hälso- och sjukvårdens perspektiv - Hur upplever apotekspersonalen och läkarna upplever sam-
arbetet och tjänstens behov samt den kommande framtida digitala läkarvården.  
 

• Kundernas perspektiv - hur ser kunderna på den nya tjänsten 
 

3 Metod 
Metoden är en kvalitativ intervjustudie, för att få en djupare förståelse för apotekspersonalens tan-
kar om den nya provtagningstjänsten på apoteket. En semistrukturerad intervju valdes som mest 
lämplig i denna studie. Att ur apotekspersonalens (apotekare, receptarie och apotekstekniker) per-
spektiv få inblick i hur de ser på den nya utmaningen som läggs på som extra arbetsuppgift utöver 
den vanliga arbetsvardagen patientnära analys, PNA och hur läkarna på Min Doktor upplever sam-
arbetet med Apoteket. Detta bör stärka kontakterna mellan de båda yrkesgrupperna då målet är att 
patienten får en snabb, smidig och effektiv start på sin behandling.  
 
För att belysa kundernas inställning till tjänsten har en kundenkät skapats av Apoteket AB och Min 
Doktor (bilaga 7). Jag har blivit tilldelad att analysera och arbeta med materialet som en del av mitt 
examensarbete. En sammanställning av kundenkäten finns under resultatdelen.  
 

3.1 Kvalitativ Intervjustudie 
Det enda sättet att ta reda på en persons uppfattning eller syn på en sak är att kommunicera med 
varandra. Kommunikation är runt omkring oss för att lättare förstå och lyssna på varandra (27, 
28). Därför valdes en semistrukturerad intervjustudie, även kallad halv strukturerad, för att få en 
fördjupad inblick i respondentens känslor, syn och kroppsspråk av det studerade ämnet som data-
insamlingsmetod.  Det mest karaktäristiska för en semistrukturerad intervju är att den inleds med 
öppna frågor (som följer intervjumall) för att sedan bli mer avsmalnat och detaljerat. Syftet med att 
starta en intervju med mer bredare frågor kan vara att personen som intervjuas känner sig bekväm 
och tar sig tid på att fundera kring frågorna så att det blir en naturlig dialog mellan två personer.   
 
Den kvalitativa intervjustudien har följt Kvale och Brinkmann (2009) sju stadier som nämns i 
boken (27). Se tabell 2.  
 
Tabell 2 Sju grundstegen för en kvalitativ intervjustudie. 

 
 

1. Tematisering - Vad är syftet med arbetet?  
 
2. Planering - Planera själv arbetet, utformningen samt undersökningen.  

Ta med de etiska konsekvenserna. Klart upplägg av arbetet.  
 
3. Intervju- Att planera och utföra intervjuerna.   
 
4. Utskrift- Sammanställa analyserna, från talspråk till skriftspråk. 
 
5. Analys -  Lämplig analysmetod för temat och syftet.  
 
6. Verifiering- Fastställa validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

 
7.   Rapportering 
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3.2 Studiedeltagande och kontakt 
Studiedeltagarna kontaktades via e-post med en förfrågan samt bifogat informationsbrev (bilaga 
2). Planeringen innan intervjuerna drog igång var att få minst fyra intervjuer per apotek i de tre 
städerna dvs totalt 28 intervjuer (8 personer från Malmö, 8 personer från Göteborg och 12 perso-
ner från Stockholm). Enligt Apoteket AB har 59 personer gått provtagningsutbildningen för att 
kunna genomföra tjänsten. Utskickad e-post har inte riktats speciellt till en viss yrkeskategori inom 
apoteket utan till all apotekspersonal som har intresse och genomgått provtagningsutbildningen 
vill delta under den period som intervjuerna genomfördes. De som inte har deltagit har inte svarat 
på e-postmeddelandet eller angett orsak/hinder.     
Efter att ha fått svar från de intresserade bestämdes tid och plats för intervjun. Innan själva inter-
vjuerna började, gjordes en pilotintervju med en kollega för att se över och finslipa frågorna. Totalt 
har tio personer av apotekspersonalen och tre läkare från Min Doktor tackat ja till att delta i inter-
vju för att analysera deras perspektiv på den kommande provtagnings-tjänsten. Studiegruppen är 
apotekspersonal från de 7 pilotapoteken som är med i studien, dvs i Malmö, Göteborg och Stock-
holm (tabell 3). Det är svårt att ge en exakt siffra på antalet intervjupersoner men enligt Kvale och 
Brinkman ska det vara mellan 15+-10 personer dvs minst 5 personer och max 25 personer (där en 
mättnad uppnås).   
 
Tabell 3 Visar de 7 pilotapoteken som är med i projektet. 

Stockholm Göteborg Malmö  

Apoteket Björnen Apoteket Svanen Apoteket Triangeln 

Apoteket Elefanten Apoteket Korsvägen Apoteket Västra Hamnen 

Apoteket C W Scheele   

 

 

Även en enkät om utbildningsupplägg samt rutiner har tillfrågats via e-post till de apotekspersonal 
efter genomgången provtagningsutbildningen (Figur 3). Det har blivit tilldelad som extra material 
för att kunna analysera och undersöka helheten på den nya tjänsten från medarbetarnas syn. Det 
är ett komplement till intervjuerna.  
 

Inför insamling av data från kunderna skapades en enkät från Apoteket AB i samarbete med Min 
Doktor som apotekspersonalen delade ut i pappersform efter provtagning med kundernas sam-
tycke om medverkan. Denna enkät delades inte ut samtidigt som pilotprojektet startades. Det 
material som har analyserat är de 40 kundenkät som har tilldelats och det var samtliga utdelade, 
de kommer från tre apotek i Stockholm, Göteborg och Malmö. Under resultatdelen utvärderas 40 
enkäter av kunder i Malmö, Göteborg och Stockholm.   
 

3.3 Datainsamling 
Två olika intervjuguider (mallar) skapades inför själva intervjustudien, en för apotekspersonalen 
samt en för läkarna på Min Doktor (bilaga 4 och 5). Det gjordes en intervju med den inplanerade 
respondenten. Alla intervjuer gjordes personligen på överenskommen tid och plats. Intervjun spe-
lades in med hjälp av mobiltelefonens röstmemofunktion från början till slut (inklusive alla pauser, 
skratt och funderingar). Intervjuerna tog i genomsnitt 30–40 minuter.  
 
Tre telefonintervju gjordes med läkarna från Min Doktor. Fördelen med telefonintervju är att det 
är tidseffektivt, kostnadsfritt och möjligt att genomföra oavsett avstånd. Nackdelen med telefonin-
tervju är att kroppsspråk och uttryck som respondenten har inte kan iakttas samt att det kan bli 
tekniska problem med brus, låg volym och brytningar.      
 
I Malmöregionen intervjuades 4 personer från Apoteket Västra Hamnen och 2 personer från Apo-
teket Triangeln.  
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I Göteborg intervjuades 4 personer från Apoteket Svanen. Det blev tyvärr ingen intervju från Apo-
teket Korsvägen på grund av bemanningsproblem och sjukdom. Därför hänvisades det till Apoteket 
Svanen som då representerar Göteborgsregionen för att få en inblick på hur de upplever den nya 
tjänsten och hur stor efterfrågan är (se resultat delen).  
 
I Stockholmregionen planerades det att genomföra 3–4 intervjuer med apotekspersonal, men ty-
värr har de inte kunnat genomföras på grund av sjukdom bland personalen, bemanningsproblem 
eller inget intresse för att delta. Därför blev denna grupp utesluten från detta arbete. Funderingar 
uppstår att bemanningsläget på apoteken är extrem med stor press i vardagen.    
 
Totalt har det genomförts 13 intervjuer varav 10 med apotekspersonal fördelat på olika roller som 
receptarie, apotekare och apotekstekniker samt 3 läkare från Min Doktor. Se tabell 4.  
 
Pilotprojektet började med genomgång och intern utbildning om provtagning samt en repetitions-
övning för att installera alla instrument med möjlighet att ställa ytterligare frågor.  
Tre månader efter att provtagningen startat skickades en enkätundersökning utformad av företaget 
Abbott ut per e-post för att mäta hur apotekspersonalen upplevt utbildningen och det tekniska. 
Dessa enkätsvar används i detta examensarbete som ett tillägg till de utförda intervjuerna. Av totalt 
59 personer var det 34 som svarade på enkäten. Bortfallsanalys på varför de resterande 25 perso-
ner inte har svarat kan bero på bemanningen och arbetsbelastningen för ytterligare en tjänst som 
erbjuds utöver det vardagliga.  
 

3.4 Dataanalys 
Intervjuerna spelas in och transkriberas ordagrant. Hseih och Hannon (2005) användes som ana-
lysmetod där man utmärker ord och fångar upp nyckelbegrepp för analysen. Materialet kodades 
och analyserades för att få fram upprepande begrepp, nyckelord som man vidare kan använda för 
tematisering och underkategorisering (29). 
 
Efter granskningen blev det 4 tematiseringar: Ökad tillgänglighet för provtagning, Saknar Erfaren-
het, Vikten av Människa-Teknik Samspelet och Viktig funktion i vårdkedjan. Se tabell 5.  
 
Analys av kundenkäten gjordes manuellt. I och med det var i pappersform så har resultaten sam-
manställts med hjälp av Excel programmet för att skapa olika diagram och cirklar.  
 

3.5 Etiska övervägande  
Olika krav som informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav har ta-
gits hänsyn till i etiskt övervägande. De har skickats ut i skriftlig form och framfördes muntlig vid 
intervjuerna om att deltagandet är frivilligt och att personerna kan avbryta när som helst utan att 
förklara varför. Varje intervju kodades med respondent ”R1”, ”R2”, ”R3” osv. All skriftlig text mata-
des in i datorn för analys och för att kunna citera respondenten för resultatdelen av detta arbete. 
Efter att arbetet är avslutat kommer allt tas bort. (30) 
 

4 Resultat 
I första delen redovisas intervjuerna med apotekspersonal och läkarna på Min Doktor som tillsam-
mans representerar hälso- och sjukvårdens perspektiv. På grund av det låga deltagande av läkarna 
har alla svaren ur hälsovårdens perspektiv behandlats i samma avsnitt. Nedan är en sammanställ-
ning över deltagarna och deras bakgrund. Under temat Saknar Erfarenhet presenteras enkäten 
över hur apotekspersonalen upplevde själva provtagningsutbildningen.  
 
I andra delen presenteras all data från kundenkäten som har delats ut till de medverkande kun-
derna med frågor om deras upplevelse av den nya provtagningstjänsten. Kundenkäten har sam-
manställts av Apoteket AB och Min Doktor och tilldelats för att sammanställa och analysera svaren 
som underlag för detta arbete.  
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Tabell 4 Visar en sammanställning över deltagarnas bakgrund och deras profession. 

 
 
 
 

HÄLSOVÅRDS 
PERSPEKTIV  

Profession Antal Kön Ålder Metod 

Apotekare 1 Kvinna 27 Intervju 

Receptarie 5 Kvinna  25+  Intervju 

Apotekstekniker 4 Kvinna  30+ Intervju 

Läkare  3 Kvinna + Man 35+  Telefonintervju 

 

 

Tabell 5 visar en sammanställning över alla deltagande apotek med antal kundbesök per månad 
från december 2017 tom april 2018. Apoteket Svanen var under februari det populäraste apoteket. 
Björnen i Stockholm är totalledare. Korsvägen i Göteborg har lagt ner sin provtagning pga perso-
nalbrist, men hoppas kunna starta igen. I april månad ser man en tydlig minskning på efterfrågan 
av provtagning där förklaringen kan vara att det inte är säsong för influensa och förkylning som 
under vinterhalvåret.  
 
Tabell 5 Antal provtagningstillfälle per pilotapotek, statistik från januari 2017 till april 2018. 

 Stockholm Malmö Göteborg 

2017/2018 CW Scheele  Björnen Elefanten Triangel Västra Hamnen Svanen 

Januari 23 46 19 19 1 30 

Februari 17 16 14 15 5 21 

Mars 63 71 38 48 18 72 

April 30 32 33 34 6 23 

Totalt 133 165 104 116 30 146 

 

 

4.1 Intervjuresultat 
Utifrån alla intervjuer visas nedan utvalda citat från respondenten (kodad som R1, R2, R3 osv) 
inom dem fyra tematiseringen för att kunna redovisa deras tankar om tjänsten. De mest efterfrå-
gade analysproven var CRP och Strep A. Uppenbarligen söker många kunder hjälp hos Min Doktor 
som misstänker en bakteriell eller viral infektion i kroppen. Här kan CRP och Strep A-provtagning 
avgränsa bakteriell eller viral infektionsorsak och läkaren kan välja korrekt läkemedelsbehandling 
med hjälp av dessa provsvar. Apoteket Björnen i Stockholm är det enda apotek som har haft några 
enstaka patienter (1–2 personer) för glukosmätning. De andra apoteken i Göteborg och Malmö har 
inte haft någon Hb eller glukosprovtagning. Glukos och Hb provtagning var inte lika aktuella, då de 
relaterade medicinska problem egentligen kräver mer uppföljning.  
 

  



 

11 
 

 
Tabell 6 Nedan visar tabellen en sammanställning över intervjuerna med de 4 olika teman samt deras un-
dertema. 

 TEMA UNDERTEMA 

1 Ökad tillgänglighet för provtagning Allt från öppettiderna och geografisk utspridning av 
apoteken i Sverige. Enkelt, Smidigt och Effektivt.   

2 Saknar Erfarenhet Hur ser kompetensen ut på apotekspersonalen och 
läkarna på Min Doktor. Blir apotekspersonalen en 
”light-version” av sjuksköterskor mot att vara läke-
medelsexpert. Analysproverna CRP, Strep A, Glukos 
och Hb.  

3 Vikten av Människa-Teknik Samspelet Privata aktörer Min Doktor och Kry. Landstingets 
roll inom digitaliseringen? Framtiden->Vision e-
hälsa 2025   

4 Viktig funktion i vårdkedjan På vilket sätt kan hälsotjänsten provtagning ändra 
apotekets roll i samhället? Förstärka kompetensen 
samt bättre samarbete mellan de olika yrkesrol-
lerna?  

 

De fyra olika tematiseringen kommer nu att beskrivas i detalj och förståelsen kommer att illustre-
ras genom de utvalda citaten (i grå färg). Citaten är inga slutsatser utan ett sätt att presentera re-
spondenternas tankar kring den nya utmaningen provtagning. Inga skratt eller pauser har skrivits 
ut.  

4.1.1 Ökad tillgänglighet för provtagning  
De flesta respondenterna från de olika pilotapoteken var eniga om att lätt tillgängligheten var den 
största fördelen med tjänsten. Det är enkla prov som ska utföras på apoteket och det finns i de 
flesta fall lämpliga lokaler men bemanningen bör bli bättre. De flesta är jättenöjda att få vara med i 
den nya utmaningen och känner till begränsningarna. En av begränsningarna kan vara att man just 
vid provtillfället inte har provtagare på plats av olika skäl. Sedan finns det även en begränsning för 
hur snabbt en patient får ut recept, beroende på hur snabbt läkaren återkopplar provsvarets resul-
tat. Nedan följer några citat för att illustrera hälso- och sjukvårdens perspektiv; 
  
”Jag tycker att det är jättebra, med tanke på att vårdcentralen är så överbelastade med så långa 
väntetider, så jag tror att det är något som kommer bli mer och mer. Den generation som är nu och 
den kommande kommer att utnyttja den betydligt mer än vad de äldre kommer att göra. Så bra, 
absolut bra” (R1) 
 
”Kunderna är jättenöjda. När de kommer in är de lite vilsna…”jag ska göra provtagning” Det har 
varit några som har varit missnöjda från min doktors sida. Men annars är den nöjda att komma till 
apoteket och välkomnad dessa tjänster på apoteket. Positivt inställda. Bekvämt. Mindre smittorisk. 
Högt förtroende bland kunderna.” (R3) 
 
”Kundernas upplevelse på apoteket; positiva, liten väntetid i jämförelse mot vårdcentralen. Mindre 
smittorisk. Lugn och ren miljö.” (R6) 
 
När frågan ställdes om hur hälsorummen eller lokalerna ser ut i de olika apoteken kom följande 
citat från de olika pilotapoteken i Sverige. 
 
”Kundernas upplevelse i apoteksmiljö-de har uppskattat det väldigt mycket, alla kunder som vi har 
haft. Vi har ju ett avskiljt hälsorum så det har inte varit problem med sekretess eller så” (R5) 
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”Jag tycker att de verkar väldigt positivt, de verkar vara så nöjda. Jag har inte hört någon kollega 
som har haft mer att göra än vad jag gjort eller att de har beklagat sig heller. Det här med draperi 
gör ju så att det blir avskiljt från receptkanalerna.” (R7) 
 

4.1.2 Saknar Erfarenhet  
Apotekspersonalen har inte den dagliga vanan som en sjuksköterska att ta halsprov, där även pati-
enterna kan känna sig oroliga från början. I ett labb där personalen för det mesta är BMA som en-
bart tar dessa typer av prover är mer vana och bekväma med att utföra provtagningen. Det betyder 
inte att apotekspersonalen inte kan lära sig och ju fler patienter som kommer desto mer vana och 
bekväma blir de med utförandet. Träning ger färdighet för både professionerna.  
 
Efter att ha frågat om dessa 4 analysprov är lämpliga så svarade de flesta följande; 
 
”Jag tycker att de är lämpliga, för de är inte särskilt svåra att utföra… 
Förmodligen är det de vanligaste prover som tas på vårdcentral kanske något av de vanligaste” (R1) 
 
”Det jag kan tänka mig nu är att de är lätta att utföra” (R3) 
 
”Jag tycker att det är ett bra alternativ för att jag menar det är dålig tillgänglighet på vården. Enkla 
prov” (R4) 
 
”Absolut- Jag tror bara att vi blir mer trovärdiga vi jobbar i de mest förtroliga företag & varumärke 
i Sverige. Kunderna upplever oss och har förtroende till oss.” (R3) 
 
När det frågades om apotekspersonalens kompetens och om den interna utbildningen var tillräck-
lig för att utföra denna typ av tjänst, svarade de flesta följande; 
  
”Ja, jag anser att det skall krävas certifiering för apotekspersonalen, för att dessa skall kunna er-
bjuda ett säkert och uppdaterat jobb, enligt normerna” (R10) 
 
”…just i början känner man sig osäker då vi inte har testat så mycket. Men jag tror att vi har kom-
mit in i det, vi behöver mer kunder så vi kan öva mer och utföra tjänsten. Acceptera att detta är yt-
terligare en tjänst som är i vår vardag.” (R8) 
 
”Vi gick utbildningen sen fick vi också genomföra en repetitionsutbildning som var jättebra. Frä-
scha upp minnet.” (R4) 
 
”Det var en kort utbildning, men jag tyckte att man lärde sig tillräckligt mycket och att den handbo-
ken är upplagd på ett enkelt sätt, som gör att man hela tiden kan kolla upp saker om man känner 
sig osäker.” (R9) 
 
”Själva utbildningen var en kort och intensiv 3 timmar och det tog några veckor innan vi började 
med det så då blev det att man glömde det en del.” (R2) 
 
Resultatet över utbildningsenkäten visar att personalen har upplevt att de inte har fått träna till-
räckligt praktiskt samt att utbildningens längd inte vara tillräcklig. Snittet av svaren från delta-
garna på enkäten ligger på 3,03 (dvs stämmer bra) (Figur 3). Enkäten skickades ut till samtliga del-
tagande apotek i syfte att utvärdera utbildningens upplägg samt rutiner. Ett apotek svarade inte i 
Göteborg. Av totalt 59 utbildningsdeltagare har 34 svarat på enkäten där de fått svara på en skala 
mellan 1–4 där 1 innebär stämmer minst och 4 innebär stämmer mest. Enkäten består av totalt 10 
frågor angående deras uppfattning över utbildningen och om det var tillräckligt långt. Frågorna 1–
3 berör själva utbildningen och frågorna 4–10 berör Apoteket Site/Rutiner (bilaga 6). 
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Figur 3 En sammanfattning över utvärderingsfrågorna från utbildningen till provtagning i syfte till att 
utvärdera utbildningsupplägg samt rutiner. Skala mellan 1–4, där 1 innebär stämmer minst och 4 innebär 
stämmer mest. 

 

4.1.3 Vikten av Människa-Teknik Samspelet 
De flesta respondenterna är överens om att den digitala läkarvården med Min Doktor och andra 
privata aktörer är framtiden och är här för att stanna. Parallellt kan digitaliseringen användas samt 
hänvisa kunderna till en fysik lokal som i detta fallet är apoteket. Kunderna hänvisas om behovet 
enligt läkarens bedömning finns, till ett apotek för provtagning. Detta kan vara under dagtid men 
även vissa kvälls-och helgtider där vanliga vårdcentraler har stängt. Nedan är några utvalda citat 
för att illustrera från respondenterna om deras tankar kring den digitala läkarvården.  
 
”Tjänsten är ju helt i tiden, det märker man ju. De flesta kunderna är ju unga, så den blir nog jätte-
bra tyvärr har det blivit en viss missöden som det är med allt, som har varit lite frustrerande, vi har 
haft både tekniska problem.” (R6) 
 
”…Förhoppningsvis hoppas man ju att det generera mer plats på vårdcentralerna så de som vill 
som tex äldre eller som vill använda den traditionellt vill gå till läkaren vill personligen träffa en 
läkare att det blir lite lättare för de att få tid.” (R8) 
 
” Jag tror det blir jättebra. Men som sagt när det storvar i starten då blir man lite less. Det är fram-
tiden. Generationsskifte. Har inte sett någon över medelåldern som patient, de är för det mesta 
yngre. De som nappar på det här. Jag tror det kommer bli jätte uppsväng på detta det för lättare 
åkommor.  ” (R10) 
 
”Jag tänker att vi vill knyta till oss kunder i första hand. Får vi hit de här får vi stor chans att få hit 
de och köper mer handlar och hämtar ut sina recept. Köper egenvård.” (R1) 
 
”Svårt att säga, det är säkert förutfattade meningar om det. För vissa kollegor kan tjänsten med 
blodprovstagning ses som en avlastning och en positiv upplevelse, medan vissa kollegor kanske an-
ser att den inte allt är avlastande, utan tvärtom, mer arbete att hantera när alla svar på blodprover 
kommer” (R9) 
 

4.1.4 Viktig Funktion i Vårdkedjan 
Den fjärde tematiseringens kärnaspekt var Viktig Funktion i Vårdkedjan där apotekens roll och 
apotekspersonalens roll bör förtydligas. Alla de deltagande respondenterna från de olika profess-
ionerna var överens och eniga om att Apoteken är en del av hälso- och sjukvårdskedjan.  
 
”…Apoteket är ett pågående vårdkedja.” (R6) 
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Detta med digitaliseringen kan vara en början till den framtida potentialen som apoteket har att 
inta en större roll inom primärvården som komplettering.  Att man framöver har en närmare relat-
ion till varandra mellan apotek och vården. Båda professionerna är enliga om att man måste sam-
arbete bättre och skapa ett team där en farmaceut är en viktig kollega och en del av vårdkedjan. 
Detta kan resultera till att man avlastar primärvården och minskar kostnaderna för samhället inom 
hälso- och sjukvårdssektorn. Apotekspersonalen är positiva med kompetensutvecklingen och vari-
ationen på jobbet, men förutsatt att det finns resurser och bemanning till det. 
 
”Jag tycker att det är utmärkt, tycker att det är kul att vi gör det. Tycker allt nytt vi gör är spän-
nande, utvecklande att man inte är på samma plan hela tiden utan att något händer och att man 
måste hänga med i utvecklingen” (R3) 
 
”Farmaceuten är en kollega som KLART ska få vara delaktig kring en patient i vårdkedjan” (R11) 
 
”Farmaceuterna har en viktig del av vårdkedjan. Ta ett steg tillbaka till vården, allt det med att sälja 
UTAN att man vänder till kärnan” (R7) 
 
”Ja, vi är en förlängd hand för vården” (R5) 
 
”Farmaceuterna har en viktig roll när vi pratar om farmakologi. Mervärde. Hygien och kvalitetsfak-
torer. Apoteket är ett pågående vårdkedja.” (R6) 
 

4.2 Enkätresultat  
I samband med apoteksbesöket fick patienterna ta ställning på ett antal frågor. Svaren kommer 
från Apoteket Björnen i Stockholm, Apoteket Svanen i Göteborg och Apoteket Triangeln i Malmö. 
Det har utdelats 40 enkäter för att samla kundernas synpunkter. På grund av lågt antal deltagande 
har det inte gjorts någon statistisk analys. Det enkätmaterial som presenteras är samtliga 40 utde-
lade enkäter (bilaga 7). Totalt ställdes 5 frågor, resultatet redovisas som löpande text nedan; 
 
På första frågan om ”Hur fick du information att du kunde göra provtagning på Apoteket”? svarade 
54 procent av kunderna att det var i appen Min Doktor, 29 procent direkt av Min Doktor och 18 
procent att det var på ett annat sätt.   
 
På fråga 2 ”Vilken var främsta anledningen att du valde att göra provtagning på Apoteket” svarade 
50 procent att det som var lockande var apotekets öppettider var mest passande samt hela 41 pro-
cent svarade att det var apotekets läge som stämde överens. Att det är enkelt och smidigt. Totalt 
var det 91 procent som var nöjd med apoteket läge och öppettiderna, som var den främsta valet till 
att dem valde just apoteket för provtagning. 
 
På fråga 3 ”Provtagning på Apoteket genomfördes på ett professionellt sätt” om hur de såg 
apotekspersonalens kompetens på den nya tjänsten svarade 100 procent instämmer helt. Ur kun-
dernas perspektiv var det ingen som var negativ inställd på den nya kommande tjänst, utan mot-
satsen är nöja och ser apoteks som ett alternativ/komplettering till vården. 
 
På fråga 4 ”Tror du att provtagning på Apoteket gör att du snabbare får rätt behandling?” svarade 
93 procent ja och resten nej, vet ej/kan ej svara. 
 
Sista frågan, fråga 5 kunde kunderna skriva ner om de har fler synpunkter på tjänsten. På denna 
fråga svarade kunderna följande att det var; 
 
Smidigt! 
Fantastiskt tjänst/service! 
Önskar mer anpassat för barn kanske någon leksak/något annat att avreda barnet.  
Fin personal 
Skitbra! 
Första gången jag använder min doktor och är i nuläget väldigt nöjd med all hjälp.  
Fungerade väldigt smidigt, inget att klaga på.   



 

15 
 

Mycket snabbt och trevligt bemötande. 
Fantastiskt att kunna genomföra provtagning på Apoteket! Effektivt! 
Mycket bra service och mottagande. 
 

5 Diskussion  
För tydlighetens skull har denna del en djupare tolkning över resultat indelat på de 4 teman som är 
representerade under resultatdelen, syfte med examensarbetet och frågeställningarna. Utöver de 
redan fastställda resultaten finns också mer fritt över mina funderingar samt tankar om området. 
Hur ser det ut just nu? Vilka styrkor samt begränsningar finns det med provtagningstjänsten? Hur 
blir framtida samarbeten mellan apotek och läkarna?  
 

5.1 Metoddiskussion 
En kvalitativ intervjustudie var mest lämplig för detta examensarbete samt för att få svar på fråge-
ställningarna. Kundenkät samt enkät på hur apotekspersonalen upplevde själva utbildningen till-
delades för att analysera. Examensarbetet omfattar både en kvalitativ intervjustudie och kvantitativ 
studie.  
 
Inom både kvalitativa och kvantitativa studier använder man sig av olika begrepp (tabell 2) för att 
verifiera sitt resultat som validitet, reliabilitet och generaliserbarhet, enligt Kvale och Brinkmann 
(2009). Men man kan också använda sig av andra termer istället för validitet väljer man trovärdig-
het och tillförlitlighet istället för reliabilitet, för att det ska vara lättare att förstå. Fördelen med en 
kvalitativ intervjustudie är att intervjuguiden består av öppna frågor vilket ger möjlighet för att 
ställa följdfrågor där respondenten får svara fritt och på det sätt har det tagit hänsyn till trovärdig-
heten och tillförlitligheten. Med detta har även trovärdigheten för denna studie ökats. I denna stu-
die har ljudinspelning använts för att öka tillförlitligheten. Fördelen med detta är att man kan 
lyssna igen i flera omgångar så man är säker på att man har fått rätt information. Tillförlitligheten 
och trovärdigheten för denna studie stärks genom dem utvalda citaten som redovisas under resul-
tat delen.  
 
Urvalsprocessen var riktad på en specifik grupp av apotekspersonal som hade genomgått provtag-
ningsutbildningen inom Apoteket AB i de 3 städerna Stockholm, Göteborg och Malmö. De som inte 
hade gått utbildning var inte av intresse. Av de 7 pilotapoteken har 59 personer deltagit i provtag-
ningsutbildning. Totalt har det gjorts 13 intervjuer som innefattar både apotekspersonal och läkare 
från Min Doktor. Efter allt material var ihopsamlade togs det beslut om att väva ihop profession-
erna till hälsovårds perspektiv då det var ett lågt antal deltagande av läkare. Apoteksbranschen är 
ett kvinnor dominerat yrke har de flesta som har medverkat har varit kvinnor, endast 1 man har 
deltagit och det var en läkare. Åldern, utbildningen och erfarenheten varit olika för respektive re-
spondent.  
 
Då jag inte har lyckats uppnå ett homogent antal jämnt fördelat på de olika yrkeskategorierna så 
har jag summerat ihop deras tankar kring tjänsten och därav gjort teman (se tabell 5). Självklart 
hade det varit bra om man kunde fånga upp fler personer som ville delta och ha en heterogen 
grupp med olika bakgrund och erfarenhet. Urvalet består av en liten och specifik grupp.  
 
Parallellt med intervjuerna har jag även fått in cirka 40 svar från en kundenkät över hur kunderna 
ser på denna nya tjänst som är riktad till dem. Ingen statistisk analys har kunnat göras på enkät-
materialet på grund av antalet deltagare. De 40 kundenkät som jag har blivit tilldelad att analysera 
var samtliga utdelade, de kommer från tre apotek i Stockholm, Göteborg och Malmö. En orsak kan 
vara att det var de apotek som hade flest kunder (tabell 5) och de representerar inte alla 6 pilotapo-
tek. Syftet med att använda dessa enkäter som tillägg till min intervjuer var för att se en helhetsbild 
på hur det ser ut just nu om än i liten skala. Det har använts för att kunna reflektera över mina in-
tervjuer och få en översiktsbild över tjänsten ur olika perspektiv.  
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5.1.1 Etiska övervägande  
För att genomföra intervjuerna behövdes det inte någon etikprövning. Alla deltagare har från bör-
jan fått ta del av hur intervjun är uppbyggt och hur den går till genom informationsbrev, informe-
rat samtycke och intervjuguide (Bilaga 1, bilaga 2 och bilaga 3) och att den sker anonymt (30).  
 

 

5.2 Resultatdiskussion 
 

5.2.1 Ökad tillgänglighet för provtagning  
Efter avregleringen av apoteken har tillgängligheten samt antalet apotek expanderat oerhört 
mycket. Idag har 78 procent av svenska medborgarna mindre än fem minuter till det närmaste 
apoteket, och 91 procent av befolkningen når det närmaste apoteket inom tio minuters restid. År 
2012 var motsvarande siffror 77 respektive 90 procent (10). Antal fysiska butiker är som tätast i 
storstäder. Etableringen av e-handel för apotek som är extra viktigt för glesbygdsborna har i hela 
Sverige rekordsnabbt ökat på kort tid och väntas växa ännu mer.  
 
Med tillgängligheten främjas en enklare och snabbare leverans av apoteksvaror hem eller  
till den närmsta paket utlämningsställe. Tabell 6 visar de tider som Apoteket AB har kommit över-
ens om med Min Doktor (som vidare kommuniceras till patienten via appen). Text med fet stil är 
ordinarie öppettiderna för apoteken och de andra är provtagningstider för de specifika apoteken. 
De apotek som erbjuder de längsta provtagnings tiderna är Apoteket Björnen, Scheele, Svanen och 
Triangeln.  
 
Enligt kundenkäten var det apotekets läge och öppettider som var det mest lockande för att lämna 
sina prover på Apoteket AB istället för att vända sig till vårdcentralen. Framtidsplanerna är att er-
bjuda provtagnings tider som täcker hela öppettiderna på apoteket. 
 
Tabell 7. Provtagnings tiderna för de utvalda pilotapoteken. 

Stockholm  

Apoteket Björnen Må-Fre 10–19 / Lö 12–17 / Sö 11–16   
(mån-fre 08–22, lö-sö 10–20)  

Apoteket CW Scheele Må-Fre. 8–22 / Lö 9–21 / Sö 9–21   
(00:00 - 24:00) 

Apoteket Elefanten Må-Fre. 9–17 / Lö 10–15 / Sö 12–15  
(mån-fre. 08–19, lö 10–16, sö 12–16) 

Göteborg  

Apoteket Svanen Må-Fre.: 11–19 / Lö: 11–15 / Sö: 11–15  
(mån-fre 8–20, lö 10–16, sö 11–16) 

Malmö  

Apoteket Triangeln Må-Fre. 12–20 / Lö 14–16 / Sö 10–16  
(mån-fre 9–20, lö 10–18, sö 11–16) 

Apoteket Västra Hamnen Må-Fre. 11.00-16.00 / Lö 10–15 /Sö 10–15  
(mån-fre 9–20, lö-sö 10–15) 
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Även om vi i Sverige upplever att det finns många 
apotek som har öppnats efter avregleringen med för-
längda kvälls- och helgöppettider så är Sverige ändå 
näst sist i Europa efter Danmark. De länder som top-
par listan är Grekland och Cypern som har flest antal 
apotek per 100 000 invånare (11). Tabell 7 visar apo-
tekstätheten i Europa. Under pilotens gång har kon-
takt skett med Min Doktor om när man ska erbjuda 
provtagningstider för pilotapoteken efter bemanning 
och kompetens. I resultatet av de 6 pilotapotek syns 
det (se tabell 5) att i Stockholmsområdet är det Apo-
teket Björnen och CW Scheele som har flest antal 
kunder medan i Göteborg är det Apoteket Svanen 
som ligger i topp. I Malmö har Apoteket Triangeln 
haft mest kunder för provtagning. Varför det skiljer 
så mycket mellan de olika regionerna är bland annat 
att piloten startades på olika tidpunkter med några 
veckor-månaders mellanrum. Pilotprojektet började 
i Stockholm redan i oktober. Malmö och Göteborg 
hade börjat i mitten på december.  
 
Efter genomförda intervjuer kan man se att styr-
korna klart överväger begränsningarna för denna 
nya provtagningstjänst. Responderande apoteksper-
sonal och läkare från Min Doktor är eniga om att 
tjänsten bidrar till en enklare och smidigare vårdtill-
gänglighet och att patienten får en snabb sjukdoms-
behandling. När man summerar alla styrkor för detta 

projekt är det tydligt att den är enkel, snabb och smidig. Att man i den stressiga vardagen kan ut-
föra sina behov utifrån när man är ledig är uppskattad ur kundens perspektiv. Det erbjuds alltså ett 
mycket seriöst alternativ till de traditionella vårdcentraler som har så dåliga öppettider och till-
gänglighet i och med detta unika samarbete mellan Min Doktor och Apotekets ABs provtagnings-
tjänst. 
 
 

5.2.2 Saknar Erfarenhet 
Några av apotekspersonalen har känt sig lite ”nervösa” för att utföra tjänsten då det är ett pilotpro-
jekt. Man har inte haft så många kunder hittills att träna på utan man har för det mesta bara kun-
nat öva på sina kollegor. Där kan det vara så att apotekspersonalen inte är så varm i kläderna som 
sjuksköterskor/biomedicinsk analytiker är på en vanlig vårdcentral där detta är vanligt i deras dag-
liga arbete. Men kunskapen är där, man behöver bara mer kunder och bli ännu mer bekant med 
instrumenten och allt material som används. Ett plus för apotekspersonalen är att de genom en 
specifik utbildning har fått den kompetens som behövs för att utföra tjänsten. Ett minus för apo-
tekspersonalen är att de inte är så vana med att utföra provtagningar, då det inte har varit så 
många kunder på vissa apotek medan det har varit hög efterfrågan på andra apotek. Under pro-
jektets gång skulle det även utvärderas alla avvikelser för tjänsten. Avvikelsedokumentationen är 
ett av de viktigaste kvalitetsuppföljningsdokumenten så det är viktigt att apoteken rapporterar in 
såväl alla avvikande händelser och även dokumenterar avvikelsefritt händelseförlopp.  
Det som framkom var 3 avvikelser från ett apotek i Malmö över Strep A halsprov. Det är svårt att 
säga om patienten har fått rekommendationen att inte äta eller dricka 30 minuter före ett halsprov 
för att få så bra provsvar som möjligt. Det kan vara en tänkbar felkälla till avvikelsen. Annars finns 
det inga andra inrapporterade avvikelser av tjänsten från de andra apoteken. För att kunna ge en 
förklaring till varför det har skett avvikelse på ett apotek i Malmö är svårt, en iakttagelse är att det 

Tabell 8 Apotekstätheten i Europa (11). 
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är det apoteket med minst patienter (att man inte så van att utföra även om man har gått utbild-
ning) sen kan det även vara att patienten är hypokondriker. Patenten har kommit in på apotek för 
halsprov, fått negativ resultat. Efter 2 dagar (48timmar) går hen till vårdcentralen och det visar ett 
positivt resultat. Det är svårt att säga vad som är rätt och fel, kan patienten kan ha blivit sämre ef-
ter de 2 dygn. Hur är det möjligt att det visade sig negativt för 2 dygn sedan, har patienten blivit 
akut sämre? Redan när läkarna från Min Doktor hänvisar till e-remiss till apotek eller vårdcentral 
är man redan i den akuta sjukdomsfasen och att det inte blev ett positivt Strep-A resultat är märk-
ligt. Farmaceuter är inte sjuksköterskor, men det är uppskattade av patienter att även de kan er-
bjuda dessa former av enkla tjänster. Det är ju en utveckling som vägleds ur patientens önskemål 
och samhällets belastning på primärvården. Därav varför e-handel har rekord ökats då behovet 
finns.  
 
De begränsningarna som kom upp från intervjuerna speciellt från apotekspersonalens sida var att 
de tyckte att det tog för lång tid från Min Doktors sida med att skriva ur recept till de som har ett 
positivt Strep A och behövde behandlas med antibiotika. Man har även upplevt på de olika apotek 
att provtagarna inte sitter och väntar på sina recept på apoteket utan att de går och hämtar eventu-
ell medicin på ett annat apotek senare. Detta medför att det blir ett bortfall från Apoteket AB:s sida 
som får utbilda personal för att utföra tjänsten, läsa alla rutiner samt alla kontrollera instrumen-
ten. Apoteket vill behålla kunden som ska köpa sina mediciner hos dem. Att kunden får sitt recept 
om det är så det behövs direkt på plats vore önskvärt. Tanken är ju att det ska gå snabbt och att det 
ska upplevas som ett vårdflöde. Men detta är ju något som man kan förbättra sig genom att tex 
skriva i appen att det kan ta upp till 2–3 timmar tills patienten får sitt recept. När det tekniska sy-
stemet förbättras borde det lämnas en signal att en provtagare har lämnat prov så att Min Doktor 
kan omedelbart bedöma om det behövs antibiotika. Nackdelen i detta mycket enkla och smidigt 
sätt att få recept utskrivet kan vara att det kan ge upphov till ökad onödig antibiotikabehandling 
samt resistensutveckling där man endast utgår från provsvar och inte ser patienten som helheten.   
 
Det hade varit optimalt om man kunde ha ett gemensamt dataprogram för Apoteket AB och Min 
Doktor där man får ett meddelande via e-post i förväg om att en eventuell provtagare ska komma 
till apoteket och att man på detta sätt kan anpassa bemanningen och göra iordning hälsorummet. 
Här måste dock undersökas om Min Doktor har rätt till att hänvisa till ett särskilt apotek ur kon-
kurrenssynpunkt. 
Farmaceuterna har många olika uppgifter i sin dagliga yrkesroll, allt från försäljare med fokus på 

hälsa och välbefinnande, rådgivare, att stå för en säkrare läkemedelsanvändning och att vara en 
länk mellan patient och förskrivare. Är det då lämpligt att ytterligare lägga på ännu mer arbetsbe-
lastning och ansvar på apotekspersonalen i en oftast stressad vardag? Branschen är redan hårt 
drabbad med många påfrestningar, allt från dålig arbetsmiljö, långa arbetspass, ensamarbete, per-
sonalbrist, hög konkurrens och kundtryck och samtidigt ansvar för patientsäkerheten i alla 
aspekter. Kopplat till den nya hälsotjänsten provtagning borde det säkerställas att apoteken ska ha 
mer resurser och bättre bemanning för att kunna utföra provtagningen metodiskt och enligt ruti-
ner.  
 
Utöver personalen måste det säkerställas att det finns en avskild plats i apotekslokalen för att ut-
föra provtagningen som är hygienisk, enkelt att hålla rent regelbundet enligt en extra rutin. Prov-
tagningen måste kunna genomföras ostörd och sekretess mot omgivningen måste garanteras. Även 
smittorisk för apotekspersonal och andra apotekskunder finns och måste diskuteras. Oftast finns 
det bara ett fåtal sittplatser i ett apotek där andra svaga personer enkelt kan smittas. 
 
På alla de olika pilotapoteken var det mest medelålders personer och småbarnsföräldrar som an-
vände sig av tjänsten. Men detta kan man säga att man tappar de äldre då de kanske inte får någon 
hjälp med att logga in på Min Doktor, sen kan det vara andra hälsoproblem som nedsatt syn eller 
nedsatt hörsel. Fördelen är en ändring i belastningen i vårdkedjan. De unga som använder sig av 
appen och så bör det finnas mer plats för de äldre att gå direkt till sin vårdcentral för den tradition-
ella undersökning och kommunikation med sin läkare. Det är trots allt de som är äldre och multi-
sjuka som behöver träffa läkaren personligen, dvs de traditionella läkarbesöken.  
Min Doktor appen kan ju avlasta i de fallen där det handlar om lättare åkommor. Självklart behövs 
det en mer kontinuerlig kontakt och uppföljning med läkaren vid svårare sjukdom. 
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Det som framgår från utvärderingsfrågorna på provtagningsutbildningen (figur 3) är att de flesta 
av apotekets personal är nöjda med själva apotekets site/rutiner i samband med tjänsten, men 
själva utbildningen fick mindre bra betyg. Personalen har upplevt att de inte har fått träna tillräck-
ligt praktiskt samt att utbildningens längd inte var tillräcklig. Med hänsyn till denna utvärdering 
hoppas jag att det kommer fram ett informationsdokument inför kommande utbildningar för att 
personalen ska få mer information om provtagningen. Det borde krävas en regelbunden omcertifi-
ering för apotekspersonalen för att säkerställa en aktuell utbildningsstatus så som apotekets ruti-
ner anger vid andra hälsotjänster, t.ex. Allergikoll.  
 

5.2.3 Vikten av Människa-Teknik Samspelet 
Efter att intervjuat de två professionerna som representerar hälso- och sjukvårdens perspektiv så 
håller båda grupperna med om att primärvården är högt belastad och att tillgängligheten till vård-
centralen är dålig. Enligt läkarna kan man vid lättare åkommor avlasta vårdcentralerna och lämnar 
över en viss del av deras arbetsbelastning till apoteket och då samtidigt stärka deras roll i sam-
hället. Apoteken och 1177 vårdguiden samt andra digitala vårdlinjer ska vara förstahandsvalet för 
patienten att vända sig vid lättare besvär. Eftersom vårt centrala fokus och ambition är att patien-
ten ska komma i kontakt med en av de nämnda professionerna så de kan få snabb och enkel kon-
sultation för sina besvär och om det behövs behandling för det. Att man förtydligar apotekets roll 
samt dess anställdas ansvar kring samarbete med förskrivare för en bättre välfärd och ett funge-
rande samhälle.  
 
Sedan 2015 har Apoteket AB och Lloyds Apotek olika samarbeten med två mobila vårdtjänster, 
kry.se och mindoktor.se för att hjälpa patienten med olika besvär. Med Min Doktor kan patienter 
kombinera läkarkonsultation med en blodtrycksmätning på apoteket kostnadsfritt.  
Sedan kan man se dessa digitala plattform som olika hjälpmedel där man kan utnyttja tillgänglig-
heten av läkarna dygnet runt i mobilappen för att sedan vända sig till apoteket i sin närhet. Det 
man strävar efter är att patienten ska en överblick över sin behandling och ta eget ansvar för sin 
hälsa och med det en bättre tillgänglighet till vården. Kan det digitala samarbetet läkare-apotek 
kanske ger upphov till överförskrivning och därmed onödig höga läkemedelsutgifter för samhället? 
 
Apotekspersonalen bekräftar en ovana av vissa provtagningstjänster såsom halsprov, Strep A jäm-
fört med sjuksköterskorna/undersköterskorna på vårdcentralen då de sistnämnda utsätts mer fre-
kvent för patientkontakt och är därmed mer professionella att utföra dessa provtagningstjänsterna. 
Apotekspersonalens huvudansvar är i första hand läkemedelsrådgivning och säker läkemedelsan-
vändning, vilket medför att vissa mindre frekventa moment blir en ovana, t.ex. halsprovtagning. 
Jag anser att på sikt så kommer vanan att utföra provtagningstjänsterna att öka och detta kan resul-
tera i mera självsäkra personal i utförandet av tjänsterna som kan uppnå vårdcentralens nivåer. 
 
Det medicintekniska företag som levererat analysinstrumenten har stått för utbildningen av apo-
tekspersonalen som ansvarar för blodprovstagning och halsprovet.  
Apotekspersonalen fått en intern utbildning från Apoteket AB som ansvaras för av biomedicinsk 
analytiker.   
 

Sedan pilotprojektet drog i gång oktober har det diskuterats mycket om hur lämpligt och rätt kost-
naderna blir med digital läkarvård genom dessa appar Min Doktor, Kry etc. för samhället och indi-
viden. Apoteket tar inte betalt från patenten för att utföra dessa provet utan det görs via Min Dok-
tor till Apoteket. Just nu ser man kanske inte någon större avlastning då proverna endast få lämnas 
på utvalda apotek och är ett projekt. Men när det väl erbjuds på alla apotek så kommer man se 
mindre kö till vårdcentralen. Det finns redan nu även landsting som tar upp kampen om digitali-
serad läkarvård och det är framtiden som är här för att stanna. Det kommer säkert utökas med an-
talet provanalyser.  
 
Detta har gjort att även landstingen tar upp kampen om digital vård som är mycket aktuell just nu. 
Efter en kartläggning på hur långt de olika landstingen har kommit redovisas i Läkartidningen 
(33). Vissa erbjuder redan förstagångskontakt med läkare via chatt/video, andra har begränsat det 
till endast återbesök, medan andra avvaktar helt till att erbjuda digitala primärvårdsalternativ. 

http://kry.se/
http://mindoktor.se/
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Men majoriteten har redan börjat med projekt med digitala vårdmöten, som kan bli verklig redan i 
år 2018.  Med detta kan man säga att detta är framtiden (33). Allt eftersom all e-handel ökar och 
människan är bekväm och vill ha hjälp och råd när den har tid så blir det fler digitala vårdgivare. 
Det syns även ett tydligt generationsskifte med all digitalisering och användning. 
 
Läkarna antyder att samhället står för en utmaning där det är många läkare som kommer att gå i 
pension och därmed måste man samarbeta på ett bättre sätt med varandra då allt går i samma led. 
Just därför behöver vården digitaliseras då vi blir lever längre och blir äldre. Redan idag ser vi pro-
blematik att hitta de resurser vi behöver inom vården och med detta är det ännu viktigare att lyfta 
fram digitaliseringens fördelar till att bidra till en ökad effektivitet, tillgänglighet och att patienten 
ska kunna följa sin behandling.  
 
Både yrkesrollerna är hårt belastade och det finns en hög stressfaktor på enskilda professionella 
där det kan påverka patientsäkerheten. Varför inte då avlasta och hjälpa varandra med de olika 
hjälpmedel vi har i dagsläget med digitaliseringen? Regeringen och Sveriges Kommuner och lands-
ting (SKL) har tillsammans lagt fram en handlingsplan på hur de ska agera för att nå deras målsätt-
ning 2025. Vision e-hälsa 2025. Målsättningen för att nå målen är citerad nedan. 

 
 

5.2.4 Viktig Funktion i Vårdkedjan 
Det har diskuterats mycket om hur man kan stärka apotekets roll och acceptera att de spelar en 
viktig roll i vårdkedjan. Att apoteket har en stor framtidspotential genom att avlasta primärvården i 
större utsträckning samt har ett högt förtroende som vårdaktör, då det är en del av hälso- och sjuk-
vårdskedjan. En undersökning utförd av TNS/Sifos visar att 70 procent av Sveriges befolkningen 
tycker att vårdnära tjänster är passande på apotek och/eller i anslutning till det. 
 
Sveriges Apoteksförening genomförde en undersökning år 2014 om hur många gånger apoteken 
varje år korrigerar fel på recept och det visade sig vara 850 000 recept. Resultatet av studien visade 
att 24 000 av felförskrivningarna som apoteken korrigerade hade en hög allvarlighetsgrad som 
hade resulterat i sjukhusinläggningar. Dessa kostnader motsvarar 200 miljoner kronor per år för 
samhället (39).   
 
En ytterligare tänkbar tjänst är vaccination, som redan erbjuds på vissa apotek runt om i landet. 
Syftet är att kunna nå till fler riskgrupper så att de får vaccinering inte minst för influensa. Resa, 
bältros och TBE vacciner som patienten själv bekostar. I framtiden borde landsting i större ut-
sträckning använda apoteken som en resurs vid det nationella vaccinationsprogrammet. I Sverige 
utförs vaccination endast av sjuksköterskor eller läkare på de olika apoteken med inhyrd vårdper-
sonal. Nästa steg man kan göra är att utbilda farmaceuter för att kunna utföra tjänsten så som re-
dan görs i andra EU länder.  
 
Precis som förr, då det var naturligt att ha apotek inne på sjukhus och vårdcentral har Apoteket AB 
även nu, den 23 april 2018 har Apoteket AB öppnat ett nytt apotek på Karolinska Universitetssjuk-
huset i Solna där de har kommit överens om samarbetsprojekt med ÖNH-enheten och Hemofili 
avdelningen. På detta sätt kan man lyfta apoteket och dess profession samt vara en förlängd arm 
för avdelningarna på sjukhuset t ex genom bättre lagerstatus på efterfrågade mediciner. Dessutom 
pratar personalen 12 olika språk och kan då bemöta många kunder från olika länder och hjälpa till 
en bättre, säkrare och mer ekonomisk läkemedelsanvändning. Att flytta in apoteken till vården och 
vården till apoteket kommer bara underlätta för patienterna och leder till en effektiv, rätt och enkel 
behandling.  

”Sverige ska vara bäst i världen pa ̊ att använda digitaliseringens och e-hälsans möulligheter i syfte att 
underlätta för människor att uppna ̊ en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna 
resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet”. 
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Dessutom hade man redan under 1990-talet drivit ett projekt ”Framtidens Apotek” inom Apoteket 
AB angående ett närmare och bättre samarbete mellan vården (35,36,37,38). Redan då hade man 
sjuksköterskor som tjänstgjorde på apoteket och varför skulle vi inte kunna ha det idag? Sen kan 
man rotera med varandra så att en dag en sjuksköterska kommer till apoteket för rådgivning och 
provtagning, medan en farmaceut är på avdelningen för läkemedelsgenomgång. Redan idag finns 
det minutkliniken, en minivårdcentral med drop-in mottagning på Apoteket Hjärtat som beman-
nas av leg. sjuksköterskor och/eller läkare i en minilokal inne på apoteket och efter bedömning och 
behov kan patienten hämta upp sitt recept utan att vända sig till vårdcentralen.  
 
Under 2017 gjorde apotekaren Cecilia Lenander en avhandling på 11 700 äldre skåningars läkeme-
delsgenomgång, där 80 procent visade att de hade läkemedelsrelaterade problem, allt från onödiga 
mediciner, för höga doser och felmedicinering (34). Sedan hennes resultat publicerades har det 
väckt stora diskussioner på hur man kan utnyttja denna kompetens som apoteket har och hur man 
kan förstärka samarbetet och tillgängligheten även inom vården. I Skåne ser man ökning av farma-
ceuter inom primärvården och det kommer troligen att ökas runt om i landet. Efter denna avhand-
ling väcktes det även mer intresse att få in farmaceut inom avdelningar på sjukhus och på vårdcen-
tralen. Nu finns det fler farmaceuter, s.k. klinisk apotekare på olika avdelningar. Samhället strävar 
alltså efter ett bättre samarbete och vill få in farmaceuterna närmare patienterna. 
 
Sen hade det även varit bra om man på något sätt kunde periodvis gå ut till olika vårdcentral eller 
sjukhus och informera om hur högkostnadsskyddet fungerar och vad som är periodens vara från 
den kommande period, restnoterad, beställningsstoppad osv. Allt detta hade medfört till ett bättre 
samarbete kommunikation med förskrivaren samt få information om hur det fungerar på apoteket. 
Med en högre acceptans och ett enklare digitalt kommunikationssystem mellan läkare och farma-
ceuter hade man kunnat kommunicera om restnoteringar, prissättning och felförskrivning.  
 
 

5.3 Framtida Samarbeten 
Under projektets gång har även kry.se startat ett samarbete tillsammans med Lloyds Apotek där 
Krys patienter ska lämna sina prover på Lloyds Apoteket. I nu läget finns det alltså två privata 
vårdgivare, Min Doktor och Kry som samarbetar med olika apotekskedjor. Det har även diskuterats 
mycket om hur det kommer att se ut i framtiden med kostnaderna. Min Doktor sticker ut i fram-
kanten med att vara först på att erbjuda dessa provanalyser.  
Framtiden för provtagningstjänsten är ljus där Apoteket AB vill expandera till ytterliga tre städer 
Västerås, Visby och Uppsala under maj månad 2018 samt om möjligt, beroende på instrumentens 
kapacitet och behov, utöka provanalyserna på många fler apotek i framtiden. Totalt kommer Apo-
teket AB ha 10 apotek som utför denna tjänst runt om i landet.  
 
Lloyds Apotek planerar att införa åtta provtagningstjänster enligt följande; Hb, glukos, HbA1c, 
CRP, lipid panel, strep A, blodtrycksmätning, kroppstemperaturmätning. Fördelen med den digi-
tala läkarvården i samarbete med apoteket är att det är en större tillgänglighet på apotek än vad det 
är på vårdcentraler och labbcenter (41).  
 
Ett uttalande enligt Fredrik Lindblad, som är digital direktör på Lloyds Apotek låter så här:  
”I och med detta steg utvecklar vi Lloyds Apoteks roll i vårdkedjan. Genom vår närvaro och till-
gänglighet runt om i landet så kan vi tillföra mycket för att korta köer och underlätta för patienter i 
behov av vård” 
 
”Kombinationen av Krys lösning för digital vård och den fysiska tillgänglighet som Lloyds Apotek 
tillhandahåller skapar en ny infrastruktur för primärvård i Sverige”, enligt Livia Holm, Sverigechef 
på Kry 
 
 
Från och med 2018-02-28 samarbetar Apoteket AB nu även med Kry för blodtryckskoll, som först 
var riktad mot Lloyds kunder. Med detta ser man att inom framtiden kommer det bli bättre samar-
bete mellan de olika aktörerna samt apparna för att framför all konkurrens om rådgivning, service, 
kostnader är den viktigaste faktor att människan/patienten får rätt vård och en effektiv och snabb 
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läkemedelsbehandling. Med detta minskar på samhällskostnaderna samt förbättras folkhälsan.  
Jag ser att det kommer inom framtiden att bli allt mer samarbeten då det gynnar både samhället 
och patienten som är i behov. Tidigare hade Apoteket AB endast gratis blodtryckskoll bara till Min 
Doktor kunder, men att ta emot från båda de privata aktörerna är en fördel för kunden, dels att 
slippa tänka på vilken kedja han/hon är, att han/hon man får sin tjänst utförd hos sitt närmsta 
apotek och sedan eventuellt hämta upp sitt recept och påbörja sin behandling snarast.  
  
Under 2018 planeras det ytterligare en KOL projekt som omfattar KOL och Astma kunderna där 
det kommer att testas på utvalda apotek inom Apoteket AB runt om i landet samt Vårdcentralen 
inom Skåne & Halland regionen i ett samarbete med läkemedelsföretaget GSK (42).   
 

6 Slutsats 
Syftet med studien var att få en fördjupad förståelse om apotekspersonalens inställning inför den 
nya utmaningen samt hur de ser på sin kompetens. Både apotekspersonalen och läkarna på Min 
Doktor (hälsovårdens perspektiv) ser positivt på själva tjänsten och att det ligger rätt i tiden. Att 
man använder kompetensen på Apoteket AB och utnyttjar deras kunskap och lokaler gynnar pati-
enten för att på ett enklare sätt avstå från köbildning till vårdcentral och snabbare behandling.  
Under pilotens tid har man sett att de mest efterfrågade provanalyserna var CRP och Strep A som 
tas vid den akuta fasen av en infektion. Inget annat apotek har fått remiss på de andra proverna 
som apoteket även erbjuder, Glukos och Hb. Orsaken till att det inte har funnits några patienter till 
det är att det inte räcker med ett stick i fingret utan att man bör ha fler prover och uppföljning. 
Därför är de inte så relevanta på apoteket. Denna funktion är bra att använda vid lättare åkommor, 
annars hänvisas patienten till vårdcentralen eller till akuten i första hand.  
Många tror även att det kommer att utvecklas till fler provtagningar på apoteks såsom kolesterol, 
urinprov för urinvägsinfektion och klamydiatester enligt några läkare från Min Doktor.  
I detta pilotprojekt som Apoteket AB genomförde från oktober 2017 till april 2018 på 7 apotek i 3 
stora städer i Sverige erbjöd man tjänsten PROVTAGNING. Efter en utvärdering av kundenkäter, 
intervjuer med 3 läkare från Min Doktor och 10 intervjuer med utförande personal från apoteket 
kan man konstatera att projekten var mycket framgångsrik och rätt i tid. Alla hälsovårdens profess-
ioner var överens om att tillgänglighet, kompetens, lokaler och utrustning för att genomföra tjäns-
ten finns på plats i alla högsta grad. 
Därför har Apoteket AB beslutat att tjänsten ska erbjudas tillsvidare och ska finnas på flera apotek 
över hela landet så fort man har skapat lokaler och förutsättningar samt utbildat personal. Fram-
tidsutsikterna för dessa tjänster är att expandera mera och ska erbjudas på fler apotek runt om i 
landet, hittills mest aktuellt är Uppsala, Västerås och Visby som startar i maj. Att inte vara rädd för 
förändringarna utan att våga och hänga med i utvecklingen.  
 

7 Tack 

Ett stort tack går till mina interna handledare Martin Bäckström och Elisabeth Helgesson för de-
ras förtroende och engagemang i mitt arbete vilket resulterade i fina idéer och en positiv examenar-
betsanda i genomförandet av min studie. Ett stort tack går även till min externa handledare Nele 
Brakebusch som har gett mig kloka råd och guidat mig i mitt arbete, en sann inspirationskälla.  
Jag tackar Mats Wennberg, apotekare och projektledare för hälsotjänster inom Apoteket AB och 
Midia Hussein för tilldelat enkätmaterial. Ett stort tack går även till Viveka Hammelin från Min 
Doktor för kontakten med intervjupersonerna och Daniel Persson, affärsutvecklare på Min Doktor. 
Tusen tack till intervjupersonerna, utan er hade studien inte varit genomförbar. Sist men inte 
minst vill jag även tacka min familj för deras stöd i mitt arbete. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 
 
Hej! 
Mitt namn är Kamile Ceylan och vidareutbildar mig till Apotekare vid Umeå Universitet. Med detta 
brev vill jag informera om vad mitt examensarbete kommer att handla om, jag har valt att följa en 
pilotstudie som genomförs mellan Apoteket AB och Min Doktor om en ny kommande hälsotjänst 
provtagning till kunderna/patienterna samt hur detta kan förbättra samarbetet mellan farmaceuter 
samt den roll Apoteket har idag och kommande framtid. I nuläget är det 7 pilotapotek, i 3 städer 
Stockholm, Göteborg & Malmö som studien testas.  
 
Jag är själv leg. receptarie och jobbar på Apoteket Västra Hamnen, som med stolthet är utvald 
bland pilotapoteken i Malmö. Så jag följer upp det tillsammans med mina kollegor, men är tacksam 
om ni kunde ställa upp för intervju på hur det känns & är att utföra tjänsten.  
 
Syftet med detta arbetet är att se hur apotekspersonalen upplever denna tjänst samt hur läkarna 
från min doktor ser på det och den framtida samarbetet, där kunden är i fokus i vår hälso-vård-
kedja.  
 
Studien genomförs under februari-mars 2018. Tidsramen för denna intervju beräknas på ett unge-
fär 30–40 minuter på en ostörd miljö som vi kommer överens över inbokade möte/och/eller tele-
fonmöte. Om det så önskas kan jag skicka över frågorna via mejl för lite överblick över det kom-
mande samtalet. Intervjun kommer att spelas in, antecknas samt skriva ut på papper.  

 
Om det skulle vara ytterligare frågor & funderingar kring arbete är ni välkomna att kontakt mig. 
 
 
Hoppas på ett fint samarbete och tack på förhand! 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Kamile Ceylan 
Master Student i Farmaci  
kamile.ceylan85@gmail.com 
073–0922700 

Martin Bäckström, Lektor  
Handledare, Umeå Universitet 
martin.Backstrom@umu.se 
070- 603 47 01 

  

mailto:kamile.ceylan85@gmail.com
mailto:martin.Backstrom@umu.se
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Bilaga 2 - Informerat samtycke 
 
Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i en intervju om Farmaceuternas/Apotekspersonalens 
och/eller läkarna från min doktors syn på den nya provtagning pilotstudien inom Apoteket AB.  
Studien är en del av ett samarbete vid Umeå Universitet.  
 
 
• Bekräftar härmed att jag har fått en skriftlig samt muntlig information om studien. 
 
 
• Härmed ger jag mitt samtycke om att delta frivilligt i studien & att jag när som helst kan avbryta 

eller hoppa av under studien utan att förklara mig.      
        
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
……………………………   
Datum 
 
 
 
 
 
……………………………    …………………………………. 
Namnteckning    Namnförtydligande  
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Bilaga 3 - Tilldelad information innan intervjun 
1.  Information om intervjuaren - Presentation 
 
Jag heter Kamile Ceylan och läser apotekarprogrammet vid Umeå Universitet. Detta är en del av 
mitt examensarbete.   
 
 
2. Information om studien - Syftet 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka närmare den nya provtagnings hälsotjänsten ur 2 
perspektiv, hälsovårds perspektiv (som omfattar apotekspersonalen och läkarna) perspektiv över 
tjänsten och över samarbetet med varandra, den kommande framtida digitala läkarvården, samt ur 
kundernas perspektiv över kommande tjänsten. 
 
Följande frågeställningar kommer att undersökas; 
 

• Vilka fördelar - och nackdelar finns det med den nya tjänsten? 
• Hälsovårds perspektiv - Hur upplever apotekspersonalen och läkarna upplever samarbetet och 

tjänstens behov.  
• Kundernas perspektiv - hur ser kunderna på den nya tjänsten 
 
 
3. Säkerhet av data 
 
Alla inspelade intervjuer & transskript kommer att slängas efter att examensarbetet är inlämnat.  
  
 
4. Allmän information 
 
• Tagit del av informationsbladet 
• Skrivit under ”informerat samtycke” 
• Intervjun är anonym 
• Intervjun kommer att spelas in -> underlätta analysen i efterhand    
• Deltagaren bestämmer att delta samt avbryta om hon/hon vill när som helst.  
• Intervjun beräknas vara 30-40minuter 
 
 
 
• Är det något du undrar över innan vi börjar?  
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Bilaga 4 – Intervjufrågor till apotekspersonalen 
 

 Intervjufrågor till Apotekspersonalen  
inom Apoteket AB  

 

1.   Kort bakgrund! 
Kön? Ålder? Utbildning? Arbetslivserfarenhet? 

 

2. Kan du berätta om vad den nya hälsotjänst provtagning 
innebär? Hur ser du på detta?  

 

3. På vilket sätt är dessa 4 analysprover lämpliga (CRP, Hb, 
Glukos och Strep A) att genomföras på apotek? 
Varför? 
Varför inte? 

 

4. Hur ser du på arbetet med patientnära analys (PNA)?   

5a. 
 
 
5b.  

Vad kan ffördelarna vara för kunden med denna tjänst? 
 
Vad kan nackdelen vara för kunden med denna tjänst? 

 

6a. 
 
 
6b. 
 
 
6c. 
 
6d.  

Vad tror du är anledningen till varför  apoteket erbjuder 
olika hälsotjänster idag?  
 
Täcks alla terapiområden som kan utföras på apoteket?  
Om nej, vad saknas? 
 
Anser du tjänsten avlastar eller belastar vården?  
 
Kan tjänsten förstärka apotekets roll i samhället? 

 

7. Är det en stor skillnad på provtagning mellan apotek & 
vårdcentral, avseende kvalité & säkerhet?  

 

8.  Hur upplever du din kompetens för den nya tjänsten?  

9. Hur upplever du kundernas upplevelse om provtagningen 
i apoteksmiljö? 

 

10. Hur kan tjänsten förändra apotekspersonalens roll i kun-
den ögon? Läkarnas? I samhället? 

 

11. Hur ser du på digitala läkarbesök med min doktor?  

12. Har du övriga synpunkter på tjänsten?  
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Bilaga 5 – Intervjufrågor till läkarna på Min Doktor 
 

 
Intervjufrågor till Läkarna på Min Doktor 

ALLMÄNT OM HÄLSOTJÄNSTER! 

1. Hur ser du på dem olika hälsotjänsterna som apoteket erbjuder 
idag? 

 

2. Vad tror du är anledningen till att hälsotjänster finns på apoteket 
idag? 

 

OM PROVTAGNINGSTJÄNSTEN 

3. Varför just dessa 4 analysprov (CRP, Hb, Glukos, Strep A)?  

4. Vad är fördelarna respektive nackdelarna med provtagning på 
apoteket? 

 

5. Anser du att tjänsten avlastar eller belastar vården?  

6. Vad tror du läkarkåren (förbundet) generellt tycker om den kom-
mande tjänsten provtagning på apoteket? 

 

APOTEKSPERSONAL/KOMPETENS 

7. Hur ser du på Farmaceuters roll i vårdkedjan?  

8. Krävs det något certifikat för apotekspersonalen (apotekare, re-
ceptarie & tekniker) som utför tjänsten? 

 

9. Har du övriga synpunkter på tjänsten?    

 
 
 

Egen reflektion över intervjuerna 
 
Har frågeguiden varit relevant till mina frågeställningar? Något jag missade att fråga? 
 
Hur upplevdes stämningen? Hur var samspelet med respondenten? Hur besvarades frågorna? 
 
Kände jag mig stressad/obekväm? Ja/Nej. Orsak  
 
Kände sig respondenten stressad/obekväm? Ja/Nej. Orsak? 
 
Vad gjorde jag bra denna gång? 
 
Vad kan jag göra annorlunda/bättre nästa gång? 
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Bilaga 6 - Utvärderingsfrågor om utbildning  
 
Fråga 1–3: Utbildning 

1. Jag upplever att utbildningens längd var tillräcklig 

 1     2    3   4  

2. Jag upplever att den praktiska träningen på utbildningen var tillräcklig 

 1    2  3  4 

3. Jag upplevde att utbildningen var lättförståelig 

  1  2  3  4

Kommentar: __________________________________________________________ 

 

Fråga 4–10: Apoteket site/Rutiner  

4. Jag vet vilken support jag ska vända mig till om jag behöver hjälp? 

  1  2  3  4

5. Jag upplever att jag lätt kan komma i kontakt med supporten 

 1  2  3  4 

6. Jag känner mig trygg i handhavandet av provtagning

 1  2  3  4 

7. Jag känner mig trygg i handhavandet av instrumenten 

  1  2  3  4

8. Jag känner mig trygg i handhavandet av testerna? 

 1  2  3  4 

9. Leveranser av instrument och reagens fungerar på ett tillfredsställande sätt? 

 1  2  3  4 

10. Det är enkelt att använda Lab portalen 

 1  2  3  4 

Kommentarer: _________________________________________________________ 

 

För samtliga frågor gäller skalan: 1 – 4, där 1 stämmer minst och 4 stämmer mest  
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Bilaga 7 – Kundenkät  
 
 
 
 

Vi vill gärna veta vad du tycker 
om provtagning på Apoteket 

 
 
Du har precis genomfört provtagning på apoteket. 
I denna enkät ber vi dig kort svara på hur du upplevde provtagning på Apoteket som en del av ditt 
besök hos Min Doktor.  
 
Vänligen besvara frågorna nedan med det svarsalternativ som närmast motsvarar din uppfattning. 
Lämna det ifyllda formuläret till någon av personalen på Apoteket.  
 
 
 
1. Hur fick du information att du kunde göra provtagning på Apoteket? 
 

 Direkt av Min Doktors läkare 
 

 I appen Min Doktor 
 

 Annat sätt:_____ 
 
 
2. Vilken var främsta anledningen att du valde att göra provtagning på Apoteket? 
 

 Apotekets läge passade mina behov  
 

 Apotekets öppettider passade mina behov 
 

 Fanns inga alternativ att välja på 
 

 Ville prova något nytt 
 

 Annan orsak: _____ 
 
 
3. Provtagningen på Apoteket genomfördes på ett professionellt sätt 
 

 Instämmer helt 
 

 Instämmer delvis 
 

 Instämmer inte alls 
 

 Vet ej/kan ej svara 
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4. Tror du att provtagningen på Apoteket gör att du snabbare får rätt behandling? 
 

 Ja 
 

 Nej 
 

 Vet ej/kan ej svara 
 
 
 
5. Berätta gärna mer om du har fler synpunkter!  
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lägg din enkät i kuvertet och lämna till Apotekets personal. 
 
 
 

Tack för din medverkan!  
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