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Sammanfattning 
 
Introduktion 
Elektroniskt expertstöd (EES) är ett beslutsstödsystem som används på svenska apotek 
för att öka patientsäkerheten och förbättra läkemedelsanvändningen, men även stödja 
farmaceuten vid receptexpedition på apotek. 
 
Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka uppfattningen bland farmaceuter om 
användningen av elektroniskt expertstöd (EES) på svenska öppenvårdsapotek. I studien 
undersöks uppfattningen om användningen av EES, hur mycket stöd och utbildning som 
ges i att använda EES vid receptexpedition samt hur informationen i meddelandetexten i 
EES upplevs med avseende på användbarhet, klinisk relevans, logiskhet samt pålitlighet 
och tydlighet. Dessa undersöktes med avseende på faktorer som ålder, kön, antal 
anställda på befintligt apotek, antal år i yrkesbefattningen, typ av apotek och 
yrkesbefattning. 
 
Metod 
En kvantitativ tvärsnittsstudie genomfördes som en webbenkätundersökning med hjälp 
av plattformen WebSurvey. Enkäten bestod av 40 frågor med både öppna och slutna 
frågor och även frågor innehållande en femgradig intervallskala. Webbenkäten 
distribuerades via e-post till farmaceuter i organisationen Apotekarsocieteten och 
farmaceuter anställda på olika apotekskedjor runt om i landet. Enkätstudien 
genomfördes under perioden 2017.12.05 till 2017.12.22. Totalt svarade 136 respondenter 
på webbenkäten. Enkätsvaren behandlades i Microsoft Excel 2016 för att utföra 
statistiska tester såsom chi-2-tester. Frågorna i den kvalitativa delen analyserades med 
hjälp av kategorisering av svaren. 
 
Resultat och diskussion  
Resultaten i studien visar en generell positiv uppfattning hos farmaceuterna (apotekare 
och receptarier) gällande användningen av EES. Farmaceuterna anser att fortbildning av 
personal i EES är viktig för att öka kompetensen och därmed öka användning av EES på 
apotek. Stress, tidsbrist samt begränsad kunskap om EES hos farmaceuter är ett hinder 
för användningen av EES och det påverkar patientsäkerheten enligt farmaceuterna. 
Många farmaceuter angav att kunderna saknade kännedom kring EES och att samtycket 
till EES-anslutning var ett hinder, pga. att kunderna inte känner sig bekväma med någon 
registerregistrering. Inga skillnader observerades med avseende på uppfattningen och 
användningen av EES samt hur informationen i meddelandetexten i EES upplevs med 
avseende på (användbarhet, klinisk relevans, logiskhet samt pålitlighet och tydlighet) 
mellan farmaceuterna med avseende på yrkesbefattningen (dvs. apotekare och 
receptarier). En skillnad observerades dock för sambandet mellan ”Antal år i 
yrkebefattningen” och om farmaceuterna upplever att de får tillräckligt med stöd och 
utbildning i att använda EES på apotek från sin chef. Farmaceuter med lång 
yrkeserfarenhet (dvs. mer än 10 år) instämmer i högre grad i att de får tillräckligt med 
stöd och utbildning från sin chef på än de farmaceuter som har kortare yrkeserfarenhet 
(dvs. mindre än 10 år). 
 
Slutsats 
Användningen av beslutstödet EES är omfattande och kompetenshöjande på svenska 
öppenvårdsapotek samt att den kan bidra till ökad patientsäkerhet och förbättrad 
kundrådgivning. 
 
Nyckelord 
Elektroniskt expertstöd (EES), Receptexpedition, Farmaceut, Apotek (öppenvårdsapotek 
eller apotek i anslutning till sjukhus), LRP. 
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Introduktion 
Apotekens funktion i samhället  
År 2016 hade apoteken (med apotek avses i detta arbete öppenvårdsapotek om inte annat 
anges) drygt 120 miljoner kundbesök, vilket motsvarar ca 320 000 kundbesök varje dag 
[1]. Idag verkar apoteken för en bättre hälsa i samhället genom de olika farmaceutiska 
tjänsterna som erbjuds på apoteken samt den läkemedelsrådgivning som ges av 
farmaceuterna [2]. Apoteken bidrar till att öka patientsäkerhet genom att ge kunden en 
individuell anpassad information vad gäller ordinerade läkemedelsbehandling. Genom 
apoteksverksamheten minskar dessutom statens vårdkostnader samt avlastar 
primärvården [1,2]. 
 
År 2016 fanns det 1392 öppenvårdsapotek, vilket är en ökning med 50% sedan 
apoteksomregleringen 2009 (924 öppenvårdsapotek) [1]. De stora förändringarna i den 
svenska apoteksmarknaden efter apoteksomregleringen har gjort att läkemedels-
tillgängligheten för kunderna ökat samt att nya hälsotjänster tillkommit på apoteken [3].  
Idag finns 5 stora apoteksaktörer utöver ett mindre antal privata på den svenska 
apoteksmarknaden. De 5 största apoteksaktörerna utgörs av Apoteket AB, Apotek 
Hjärtat, Apoteksgruppen, Kronans Apotek samt Lloyds Apotek. [1] 
 

Utvecklingen av e-recept  
Det expedierades under 2016 drygt 86 miljoner recept på apoteken, vilket motsvarar 
236000 recept om dagen [1]. Sverige tillhör idag världstoppen med avseende på andelen 
e-recept av det totala antalet. I Sverige etablerades elektroniska recept (e-recept) i början 
av 2000-talet 16. De flesta recept (mer än 90%) expedieras idag från ett elektroniskt 
lagrat originalrecept i receptdepån 17. Farmaceuter på alla svenska apotek har åtkomst 
till en kunds elektroniskt lagrade recept i receptdepån. En farmaceut på apotek kan även 
lägga in recept som ursprungligen var skrivna på papper i receptdepån, makulera recept i 
receptdepån, samt på kundens begäran skriva ut recepten på traditionella gula 
pappersrecept 16,17. Den myndighet som ansvarar för förmedling och lagring av e-
recept i Sverige är e-Hälsomyndigheten (f.d. Apotekens Service AB). E-hälsomyndigheten 
bildades den 1 januari 2014 i samband med avvecklingen av Apotekens Service AB 17. 
Vid avvecklingen av Apotekens Service AB tog e-Hälsomyndigheten över ansvaret för 
register och it-funktioner som apotek och vårdgivare behöver ha tillgång till för en 
patientsäker läkemedelshantering 17. Elektroniska recept är idag en förutsättning för 
utveckling av stöd till farmaceuter i samband med expedition av läkemedel. Det är även 
till stor del på grund av e-recept som införandet av EES på apotek blivit möjlig. 18 
 

Farmaceutens roll vid receptexpedition 
Apotekare och receptarier kallas med ett samlingsnamn för farmaceuter. Skillnaden är att 
apotekare har en 5 års högskoleutbildning medan receptarier har en 3 års 
högskoleutbildning [21]. Farmaceuter är sista länken i vårdkedjan och har därmed en roll 
att förhindra LRP som uppstår hos patienterna pga. fel läkemedelsanvändning. 
Förutsättningen är att farmaceuter håller sig a jour med rekommendationer inom olika 
terapiområden och med riktlinjer rörande specifika grupper som barn och äldre [1].  
 
Enligt Läkemedelsverket receptföreskrift (LVFS 2009:13) ska apoteken vid expedition av 
recept hantera ordinationerna med hjälp av systemstöd och annan utrustning som bidrar 
till att hanteringen är säker och att risk för fel och förväxlingar minimeras. Endast 
farmaceuter har rätt att färdigställa och lämna ut läkemedel på apotek. Detta innebär att 
farmaceuten ska säkerställa att läkemedlet som expedieras överensstämmer med 
förskrivningen samt att upptäcka och rätta till LRP och förskrivningsfel [19]. Dessutom 
har farmaceuten krav på sig att säkerställa att kunden fått rätt råd om sin läkemedels-
användning och anvisningar om hur medicinerna ska tas[22,23]. Receptexpeditions-
processen består av tre steg författningskontroll, teknisk kontroll och farmakologisk 
kontroll av läkemedlet innan det får lämnas ut till kund [44].  
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Flera av dessa moment kräver koppling till e-Hälsomyndighetens tjänster och ett recept-
expeditionssystem [19]. Välutvecklade IT-system samt elektronisk hantering av recept 
(förskrivning, överföring, lagring samt expediering) har gjort att processen blivit 
snabbare, säkrare och mycket smidigare. [16,20] 
 

Läkemedelsrelaterade problem (LRP) 
Enligt Socialstyrelsens är definitionen av LRP  en händelse eller en omständighet 
relaterad till patientens läkemedelsanvändning som faktiskt eller eventuellt skulle 
resultera i att önskat hälsoutfall inte uppnås [43]. LRP kan tex. vara olämpliga läkemedel, 
läkemedelsinteraktioner samt läkemedelsbiverkningar [5,6]. Polyfarmaci är samtidig 
användning av fem eller flera läkemedel eller användning av fler läkemedel än de 
patienten behöver 4. Polyfarmaci ökar risken för LRP och förekommer oftast bland 
äldre patienter, pga. åldersrelaterade förändringar i kroppen, vilket medför att 
läkemedlens kinetik påverkas och därmed ökad risk för längre läkemedelseffekter och 
även biverkningar. 4,6,7,8  
 
LRP leder till ökade sjukvårds- och läkemedelskostnader för samhället. De kan uppgå till 
omkring 10 miljarder kronor per år och utgör en viktig orsak till sjukhusinläggningar 
9,10. En sammanställning visar att ca 3000 personer dör varje år pga. LRP. LRP till 
följd av tex. felaktig läkemedelsanvändning är den vanligaste orsaken för inläggningar på 
sjukhus (6–16%), detta gäller särskild bland äldre patienter 11,12,13,41. Socialstyrelsen 
har tagit fram en lista över olämpliga läkemedel som bedöms ligga bakom fler 
sjukhusinläggningar pga. felaktig medicinering och läkemedels-biverkningar. Där finns 
bland annat långverkande bensodiazepiner och läkemedel med antikolinerga effekter 
9,10. Dessa läkemedel anses som potentiellt olämpliga till äldre då de kan medföra en 
risk för biverkningar pga nedsatt njurfunktion och polyfarmaci. [14,15] 
 

Elektroniska beslutstödssystem  
Elektroniska beslutstödssystem har utvecklats under den senaste tiden i Sverige och 
utlandet för att minska potentiella behandlingsfel samt öka säkerheten av läkemedels-
förskrivningar och läkemedelexpeditioner 24,45]. I Sverige har elektroniskt expertstöd 
utvecklats för farmaceuter på apotek för att underlätta den farmaceutiska kontrollen vid 
receptexpeditionen 18. Beslutsstödsystemen har en kompletterande funktion 
tillsammans med en sammanvägd relevant information/signaltolkning med lämpliga 
åtgärder från en farmaceut. 25 
 

Argument för införandet av beslutstödet EES 
Beslutet om införandet av EES i Sverige kom efter en förstudie 2007 som genomfördes av 
Apoteket AB på receptuppgifter från ca 10000 svenska patienter om elektroniskt 
beslutsstöd 26,27. Studien visade att sjukhusinläggningarna blev färre, belastningen på 
primärvården minskade samt att direkta läkemedelskostnader minskade med 1 miljard 
kronor per år. Ett annat argument som bidrog till att EES infördes är den systematiska 
analysen, dvs. att alla kunders receptanalyser sker efter samma förutsättningar och 
grundregler. Ytterligare argument för att införa EES var att beslutstödet gav en bättre 
helhetsbild av kundens läkemedelsanvändning, vilket bidrog till en ökad patientsäkerhet. 
Slutligen gav beslutstödet ett ökat utrymme för farmaceutisk kompetens på grund av 
kravet på att farmaceuten skall kunna tolka informationen i systemet och vidta lämpliga 
åtgärder. 18,26,27 
 

EES utveckling och implementering i Sverige 
Elektroniskt expertstöd (EES) är byggd enligt det amerikanska systemet Drug Utilization 
Review (DUR), utvecklat av Medco Health Solution, och stöder farmaceuten vid 
receptexpeditionen [36,46 . I Sverige utvecklades och anpassades EES till svenska 
förhållanden av Apoteket AB. Ansvaret för EES överlämnades sedan till Apotekens 
Service AB, nuvarande e-Hälsomyndigheten, i samband med omregleringen av 
apoteksmarknaden 2009 [25].  
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Idag är EES kopplat mot både dosregistrets (sedan 2012) och nationella receptdepån 
(sedan 2006) samt olika apoteksaktörers expeditionssystem [28,29. Syftet med EES är 
att förbättra läkemedelsanvändningen för patienten genom att upptäcka risker för 
eventuella LRP vid receptexpedition samt att öka patientsäkerheten. EES kan varna för 
tex. olämpliga läkemedel för äldre eller barn, höga doser samt dubbelmedicinering [18. 
En produkt måste vara registrerad som läkemedel för att den ska kunna analyseras i EES. 
EES analysen inkluderar alla patientens lagrade e-recept i receptdepån (aktuella och 
inaktuella recept). EES-analysen bygger på att inkomna e-recept eller inlagda 
pappersrecept analyseras mot övrig förskrivning som finns sparad för patienten i 
receptdepån. Telefon-, fax- och pappersrecept måste läggas in i receptdepån för att det 
skall kunna analyseras av EES. Naturläkemedel och licensläkemedel kan skrivas på 
recept, men dessa analyseras inte av EES [25,29,39]. 
 
EES-tjänsten på apoteken i Sverige är kostnadsfri och frivillig, dock krävs att kunden 
samtycker till tjänsten innan den används. Samtycket kan antingen lämnas muntligt av 
kunden själv eller skriftligt (samtyckesblankett) om kunden använder ett ombud för att 
hämta hens läkemedel 18,17]. I USA erbjuder alla apoteksaktörer någon form av DUR-
analys vid receptexpedition. Vid upptäckt av LRP i DUR-analysen måste problemet 
åtgärdas innan läkemedelsexpeditionen genomförs 36. I Sverige ställs inga krav på att 
LRP från EES-analysen måste vara åtgärdade innan expeditionen kan fortsätta. Däremot 
är det viktigt att en dialog med kunden har genomförts eller att förskrivare har kontaktats 
för tex. justering av ett recept innan signalen stängs. Efter dessa åtgärder kan en signal 
stängas 28,17]. 
 

Kvalitetssäkring i EES 
EES kvalitetsgranskas och utvecklas av e-Hälsomyndigheten 17,28]. Informations-
uppdateringen i EES omfattar såväl helt nya läkemedel som gamla läkemedel där någon 
egenskap är förändrad. Uppdateringen kan också handla om   anpassning av befintliga 
regler och nya behandlingsrekommendationer. Informationen i ESS uppdateras varannan 
vecka gällande nya läkemedel på den svenska marknaden. Det tar i regel 4 veckor innan 
ett nytt läkemedel läggs in i ESS efter att det har kommit ut på marknaden. 
Informationen i databasen EES kvalitetssäkras kontinuerligt av expertgrupper, s.k. 
referensgrupper, som är specialister knutna till e-Hälsomyndigheten. I dessa 
referensgrupper ingår specialistläkare inom klinisk farmakologi, pediatrik, geriatrik, 
internmedicin, psykiatri, äldrepsykiatri, allmän läkare och kliniska apotekare. Dessa 
ansvarar för uppdatering och vidareutveckling av regler samt att reglerna är 
evidensbaserade och vetenskapligt grundade. Utöver det bedöms nya interaktioner av 
referensgrupperna vid informationsuppdateringen i ESS mha. källorna nedan 18: 

 Micromedex (evidensbaserad klinisk information) 
 Lexi-Comp´s Pediatric Dosage; Handbook by Semla, Beizer, Higbee  
 Clinical Pharmacology 
 FASS/SPC - EMA – Sfinx – Läkemedelsboken - Produktinformation från företag 
 Socialstyrelsens indikatorer för utvärdering av kvaliteten i äldres 

läkemedelsbehandling 
 Up-to-date (evidence based peer-reviewed information resource on the web) 
 Martindale: The Complete Drug Reference 
 Nationella behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket och SBU 
 Lexi-Comp´s Geriatric Dosage Handbook by Semla, Beizer, Higbee 
 Micromedex, DrugReax (Drug Interactions) 
 Stockley´s Drug Interactions 
 BNF for children (British National Formulary) 

 

EES klassificeringssystem 
Sedan maj 2016 har EES interaktionsmotorn bytt till Sfinx (Swedish Finnish Interaction 
X-referencing) interaktionsdatabas 18. Sfinx systemet omfattar alla substanser som 
ingår i läkemedel som är godkända i Sverige och/eller Finland, några växtbaserade 
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läkemedel och några födoämnen. Fördelen med övergången till Sfinx interaktions-
modulen är att vården har tillgång till samma informationskälla vad gäller interaktioner 
mellan läkemedel som apoteken genom JanusMed 29. Sfinx-klassificeringen är 
uppbyggd som stöd för den kliniska handläggningen. Sfinx graderar interaktionerna efter 
klinisk betydelse enligt A-D systemet, men också efter interaktionernas dokumentation. 
29,33 
 

Regler och Moduler 
ESS innehåller information om läkemedel i form av regler. EES innehåller totalt ca 9000 
regler. En regel avspeglar de förutsättningar som gäller för ett visst läkemedel. Reglerna i 
EES är uppdelade i sju olika huvudmoduler (Tabell 2). [18,25] 
 
Tabell 2: EES regel och modulkategorier. Källa e-Hälsomyndigheten [18]. 

Modulkategorier Regel förklaring 

Hög dos Signal genereras då dygnsdosen överskrider den 
normala dygnsdosen för läkemedlet. I EES är det därför 
alltid den högsta rekommenderade dygnsdosen som 
styr gränsvärdet för hög dos, undantaget är mycket 
sällsynta sjukdomar med kraftigt avvikande dosering.  

Barn 
1. Hög dos barn 
2. Åldersvarning barn 

Signal genereras då den rekommenderade dosen för 
barn överskrids eller att ett läkemedel är olämpligt för 
ett barn utifrån nedanstående punkter:   
1. Läkemedlet är kontraindicerande under en viss 

ålder. 
2. Läkemedlet rekommenderas inte till barn under en 

viss ålder 
3. Barndosering enligt FASS saknas. 
EES använder ibland internationell litteratur från USA 
och Storbritannien som underlag. 

Äldre  
1. Hög dos äldre 
2. Åldersvarning äldre 

Signal genereras då en äldre patient får en för hög dos 
av ett läkemedel för den åldern eller också olämpligt 
läkemedel med tanke på personens ålder pga 
läkemedlets egenskaper och biverkningar. Åldersgräns 
intervallet som används för äldre är definierad till 75 år.  

Dubbelmedicinering Signal genereras om att en patient har två eller flera 
recept med läkemedel som används inom samma 
terapigrupp. Detta kan vara en risk för både 
överdosering och/eller ökad risk för biverkningar.  

Påverkar annan sjukdom Signal genereras då patienten får/har ett läkemedel 
som är kontraindicerande eller rekommenderas med 
försiktighet vid ett särskilt sjukdomstillstånd.  

Läkemedelsinteraktioner 
A: Interaktionen saknar klinisk 
betydelse. 
B: Interaktionens kliniska 
betydelse är okänd och/varierar. 
C: Kliniskt betydelsefull 
interaktion som kan hanteras 
med tex. dosjustering. 
D: Klinisk betydelsefull 
interaktion som bör undvikas. 

Signal genereras då patienten behandlas med flera 
läkemedel samtidigt där två eller flera läkemedel 
interagerar med varandra. Läkemedelsinteraktion kan i 
det fallet leda till att det ena läkemedlet får en förstärkt 
effekt, försvagad effekt eller ingen effekt alls. Viktigt att 
se läkemedelsinteraktionen som en faktor att ta hänsyn 
till för att förbättra patientens läkemedels-användning. 
EES använder SFINX klassificeringen för 
läkemedelsinteraktioner.  

Könsspecifik  Signal genereras då en patient får ett läkemedel som 
normalt förskrivs till det andra könet.  
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Tidigare studier kring EES  
Sedan införandet av EES på apotek (2009) har en pilotstudie gjorts för att undersöka 
funktion och användarvänlighet med beslutsstödsystemet EES på apotek. Resultaten av 
pilotstudien visade att många farmaceuter upplevde EES som intressant och roligt att 
arbeta med. En del farmaceuter upplevde dock systemet som komplicerat och stressande 
samt att EES påverkade kötiderna i stor utsträckning. Samtyckesproblematiken ansågs 
vara ett hinder av de flesta farmaceuter (50%). [16] 
 
En utvärderingsrapport av Läkemedelsverket, som utgick från pilotstudien, visade att den 
låga användningen av EES bland farmaceuter på apotek beror till en del på att de flesta 
farmaceuter inte har EES integrerat i sitt expeditionssystem, att farmaceuterna saknar 
EES och att det tar för mycket tid att använda EES eller att de använder något annat stöd. 
Ett antal farmaceuter önskade att de inte skulle behöva be om kundens samtycke. [25] 
 
I en observationsstudie med EES inom sjukvården undersökte läkarna den kliniska 
relevansen av varningarna från EES som genererades för patienter på en akutklinik. 
Resultaten i studien visade att var femte förskrivning kunde vara en orsak till ett 
potentiellt LRP. Specificiteten i systemet var låg pga saknad tillgång till indikation i 
systemet samt att 32% av totalt 413 signaler bedömdes av läkarna som kliniskt relevanta. 
[31,32] 
 
Resultaten i en registerstudie med EES för dospatienter visade bland annat ett samband 
mellan antal läkemedel och LRP som kunde identifieras. Antalet läkemedel var den 
starkaste indikatorn för LRP, ju fler läkemedel desto större risk för LRP (76%). Den 
vanligaste signalen var läkemedelsinteraktioner. [32] 
 
Det behövs forskning för att bättre kunna förstå uppfattningen om användningen av EES 
på apotek, men också specifikt vilka faktorer som påverkar uppfattningen och 
användningen såväl hos farmaceuter som hos receptkunderna på apotek. Stora 
förändringar har skett sedan tidigare kartläggning gällande EES funktion, 
användarvänlighet och tillgänglighet på öppenvårdsapotek. Idag har tex. alla apoteks-
kedjor EES integrerat i sina expeditionssystem [25]. Det saknas även information om 
vilka faktorer som ligger bakom där EES inte används.  
 
I det aktuella examensarbetet undersöks uppfattningen om användningen av EES på 
svenska öppenvårdsapotek bland farmaceuterna. Särskilt intressant, är det att undersöka 
faktorer som ålder, kön, antal anställda på befintligt apotek, antal år i yrkesbefattningen 
och typ av apotek samt yrkesbefattning, om dessa kan påverka uppfattningen och 
användningen av EES på apotek. 
 

Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka uppfattningen bland farmaceuterna 
(apotekare och receptarier) om användningen av elektroniskt expertstöd (EES) på 
svenska öppenvårdsapotek. Uppfattningen och omfattningen av EES användningen bland 
farmaceuterna studeras genom att även undersöka EES-informationens påverkan på tex. 
patientrelaterade utfall, begränsningar och möjligheter i dagsläget med användningen av 
EES på apotek samt förutsättningar för trygg EES användning på apotek.  
 
Utöver generella uppfattningar om användningen av EES bland farmaceuterna på apotek 
ska denna studie även undersöka om det finns skillnader mellan apotekare och 
receptarier map: ”Uppfattningen om användningen av EES”; ”Hur mycket stöd och 
utbildning som farmaceuterna upplever att de få i att använda EES vid receptexpedition”; 
”Hur informationen i meddelandetexten i EES upplevs med avseende på (användbarhet, 
klinisk relevans, logiskhet samt pålitlighet och tydlighet)”. Dessa skillnader kommer att 
undersökas med avseende på faktorer som ålder, kön, antal anställda på befintligt apotek, 
antal år i yrkesbefattningen och typ av apotek samt yrkesbefattning. 
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Metod 
 
Metodval 
En kvantitativ tvärsnittsstudie utfördes under perioden 2017.12.05 till 2017.12.22. En 
kvantitativ metod valdes då frågeställningarna skall undersöka farmaceuternas 
uppfattning om användningen av EES på svenska öppenvårdsapotek. En deskriptiv 
metod användes för att beskriva likheter och skillnader i uppfattning och användning av 
EES bland farmaceuterna. En webbaserad enkät valdes som insamlingsmetod. Med en 
webbaserad enkät erhålls en större geografisk spridning och därmed nås en större 
studiepopulation samt att det blir lättare att samla in datasvar. Enkätstudier är både tids- 
och kostnadseffektiva men upplevs mindre påträngande jämfört med intervjustudier. 
[34,35] 
 
En litteratursökning gjordes i syfte att dels definiera innehållet i enkätstudien, dels 
formulera fråge- och svarsalternativen i enkätstudien. Tidigare studier har genomgåtts 
inför litteratursökningen till denna enkätstudie [28,31,37]. Litteratursökningen omfattade 
både publicerade vetenskapliga artiklar från bland annat databasen PubMed, Google 
Scholar, men även från en del internethemsidor. De internethemsidor som har använts är 
bl.a. Läkemedelsboken, FASS, e-Hälsomyndigheten och Läkemedelsverkets hemsida. Vid 
sökning på Google/Google Scholar användes främst sökorden “EES”, “elektroniskt 
expertstöd” och “beslutstödssystem på apotek”. 
 

Studiepopulation och enkätdistribution 
Målgruppen i denna enkätstudie bestod av yrkesverksamma farmaceuter på 
öppenvårdsapotek, dvs. ett apotek som kunden kan besöka fysiskt, runt om i landet. Valet 
att undersöka uppfattningen kring användningen av beslutstödet EES för denna 
målgrupp är dels för att beslutstödet ingår i det dagliga arbetet vid receptexpedition för 
målgruppen, dels för den stora patientkontakt som målgruppen möter i sitt arbete i 
samband med receptexpedition eller läkemedelsrådgivning. Inklusionskriterier för 
studiepopulationen i enkätstudien var att farmaceuten är yrkesverksam på ett 
öppenvårdsapotek, dvs ett apotek som kunden fysiskt kan besöka. Exklusionskriterier i 
enkätstudien var övriga farmaceuter, dvs. farmaceuter verksamma i industri, landsting, 
dosapotek, sjukhusapotek (inom slutenvården) och tillverkningsapotek samt 
distansapotek och internetapotek”. Dessa apotek exkluderades pga. att kunder ej kan 
besöka dessa apotek fysiskt. Öppenvårdsapotek i anslutning till vårdcentral eller sjukhus 
inkluderades eftersom kunden fysiskt kan besöka dessa apotek. De fristående 
apotekaktörerna exkluderades pga. svårigheter att få kontakt med dessa apoteksaktörer. 
Följebrevet samt enkätfråga 8 och 9 användes för att förtydliga ovanstående kriterier. 
 
Från början vad det tänkt att webbenkäten endast skulle skickas till medlemmar i 
organisationerna Apotekarsocieteten (sektionen för öppenvårdsfarmaci) och Sveriges 
Farmaceuter (Apoteksektionen - Öppenvårdsapotek) för att dessa inkluderar en stor del 
av de yrkesverksamma farmaceuterna (ca. 5000) som finns i landet. På grund av hinder 
som uppstod för Sveriges Farmaceuter att skicka ut webbenkäten till sina medlemmar, 
skickades webbenkäten till medlemmar i organisationen Apotekarsocieteten (sektionen 
för öppenvårdsfarmaci) samt farmaceuter på öppenvårdsapotek på de fem största 
apotekskedjorna i landet: Apoteket AB, Apotek Hjärtat, Kronans Apotek, Apoteksgruppen 
och Lloyds Apotek. Dessa apoteksaktörer – valdes eftersom de innehar en majoritet av  
öppenvårdsapoteken.   
 
För enkätdistribution så kontaktades primärt ansvariga kontaktpersoner för 
Apotekarsocieteten (sektionen för öppenvårdsfarmaci) och de aktuella apotekskedjorna 
ovan per telefon för att förklara syftet med studien och få ett godkännande för att utföra 
enkätstudien. Efter tillåtelse från kontaktpersonerna om att utföra enkätstudien 
skickades ett brev med webbenkäten och påminnelsebrevet ut via e-post till dessa 
kontaktpersoner (Bilaga 1 och 3).  
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Webbenkäten skulle vidarebefordras av dessa kontaktpersoner i ett massutskick till alla 
medlemmar inom sektionen för öppenvårds-farmaci inom Apotekarsocieteten, och till 
alla apotek i Sverige för de aktuella apotekskedjorna. Massutskicket innehöll länken till 
webbenkäten och ett följebrev. Tanken var att alla farmaceut anställda på apotek har 
tillgång till apotekets mail om inte annat så kan även cheferna på apoteken skicka 
webbenkäten vidare till sina anställda på respektive apotek. Medlemmarna inom 
sektionen för öppenvårdsfarmaci på Apotekarsocieteten skulle få sin webbenkät direkt 
från kontaktpersonen i organisationen. Påminnelse om webbenkät skickades en vecka 
efter första utskicket till ansvariga kontaktpersoner för Apotekarsocieteten och respektive 
apotek.  
 

Enkätens utformning 
Enkäten var webbaserad och utformad med hjälp av enkätprogrammet WebSurvey 
Textalk 42. Webbenkäten distribuerades via e-post till respondenterna och var 
tillgänglig via en länk i följebrevet (Bilaga 1). Enkäten innehöll 40 frågor (Bilaga 3) och 
beräknad svarstid var ca 10–20 minuter. Svarsperioden för webbenkäten var 2017.12.05 
till 2017.12.22. Detta motsvarar 17 dagars svarstid för webbenkäten. Ett påminnelsebrev 
om webbenkäten skickades ut efter en vecka (Bilaga 2).  
 
Fråge- och svarsformuleringarna i webbenkätstudien har inspirerats till en del av frågor i 
en tidigare gjord studie/rapport av Läkemedelsverket, där syftet var att utvärdera bland 
annat användarvänligheten och funktionen hos beslutsstödet EES på apotek [28]. En del 
frågor modifierades utifrån de redan ställda frågorna, för att jämförelser med tidigare 
studier ska kunna göras. Det bör noteras att utformningen av frågorna och 
svarsalternativen i denna enkätstudie skiljer sig från tidigare gjorda studier såväl i storlek 
och omfattning av frågor liksom syftet med studien. Webbenkäten var uppdelad i två 
delar (Bilaga 3). Den första delen behandlade frågor kring farmaceuternas bakgrund 
(fråga 1–12) vad gäller ålder, kön, yrkeserfarenhet osv. Den andra delen omfattade 
huvudfrågeställningen kring EES (fråga 13–40). De frågor som undersöktes i detta arbete 
var följande:  
1. I vilken omfattning används EES på svenska apotek? 
2. Vilken uppfattning har farmaceuter på svenska apotek om användningen av EES? 
3. Vilken påverkan har EES-informationen på patientrelaterade utfall enligt 

farmaceuterna?  
4. Vilka begränsningar samt för-respektive nackdelar finns det i dagsläget för att 

farmaceuterna ska använda EES på svenska apotek? 
5. Vilka förutsättningar behövs för att farmaceuterna ska känna sig trygga i att kunna 

använda EES på svenska apotek?  
6. Kommer användningen av EES att öka på svenska apotek? 
7. Vad är anledningen till att beslutstödet EES inte används på apotek? 
 
Enkätstudien bestod av blandade typer av frågor såsom envalsfrågor, flervalsfrågor men 
även frågor med fritextsvar, för att få så bred bild som möjligt av ämnet. Ingen fråga i 
enkäten var obligatorisk. Obligatoriska frågor kan leda till att respondenten tvingas välja 
ett svarsalternativ på en fråga som de egentligen inte har någon åsikt om. Enkätfrågorna 
och svarsalternativen i enkätundersökningen har formulerats och presenterats på samma 
sätt för samtliga respondenter. Detta gör att missförstånd minimeras samt att 
tveksamheter undviks hos respondenten. Språket i enkätundersökningen ska vara 
begripligt och anpassat till målgruppen. Det gäller även formulering av enkätfrågorna och 
svarsalternativen som ska vara neutralt formulerade och tydliga, så att missförstånd och 
egna tolkningar hos respondenten minimeras. Ordningsföljden av frågorna är viktig. 
Följebrevets innehåll och utformning (se Bilaga 1) var viktig för att väcka intresse och 
motivation att delta i enkätundersökningen. [34,35]  
 
Enkätfrågorna bestod av både ”öppna frågor” och ”slutna frågor”. I öppna frågor 
formulerar respondent själv sitt svar och därmed finns inga förbestämda svarsalternativ.  
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Slutna frågor är frågor liknande flervalsfrågor och frågor med betygsskalor som kan 
besvaras ganska snabbt av respondenten och därmed ökar chansen till att erhålla stor 
mängd data för vidare analys [34,35]. En del frågor i enkäten besvarades med hjälp av en 
Likertskala med fem skalsteg (tex. 1-2 ”Instämmer inte”, 3 ”Varken eller” och 4-5 
”Instämmer”). Respondenten kan då ta ställning i vilken grad den instämmer i ett 
påstående. Denna typ av skala ger en bättre helhetsbild av t.ex. skillnader i uppfattning 
mellan olika grupper i en undersökning. [34,35]  
 
Ett fåtal frågor hade specifika och förbestämda svarsalternativ såsom ”Ja”/”Nej” eller 
”Vet ej” som respondenten kan välja. Dessa variabler är nominala eftersom varje nivå av 
variabeln (t.ex. kön, utbildningsnivå osv.) är kategorisk och kan inte rangordnas som t.ex.  
frågor som använder Likertskala. Frågor som har svarsalternativet ”Annat/ Annan” är 
utformade i de fall där de angivna svarsalternativen inte är tillräckliga och respondenten 
kan då få lämna en kommentar. [34,35] 
 

Enkätvalidering 
Begreppet validitet innefattar hur väl undersökningen speglar det man avsett att mäta 
[34]. Enkätens validitet värderades i samband med ett pilottest. Syftet var att validera 
enkätfrågornas formulering och hur frågorna uppfattades av studiepopulationen. 
Frågorna i denna enkätstudie har även validerats förutom av handledare, även med 
externa kontaktpersoner med erfarenhet av elektroniskt expertstöd (EES). Dessa 
kontaktpersoner fick gå igenom utformningen och relevansen av enkätfrågorna och 
svarsalternativen komma med kommentarer som sedan diskuterades med handledare 
innan en justering av en fråga/svarsalternativ utfördes. 
 

Pilottest av enkäten 
Ett pilottest av enkäten genomfördes på Apotek Hjärtat Strömpilen, Umeå. Pilottestet 
genomfördes för att beräkna tidsåtgången för att besvara enkätfrågorna, samt undersöka 
hur respondenterna uppfattar enkätfrågorna och svarsalternativen. Respondenterna 
(n=6) i pilottestet skulle ge feedback och synpunkter angående enkätfrågornas innehåll 
samt utformning. Pilottestet resulterade i förtydliganden av några frågor. 
Ordningsföljden för vissa frågor ändrades, men inga större förändringar av enkäten 
identifierades i pilottestningen. 
 

Datainsamling och dataanalys 
Datainsamlingen och dataanalysen av resultaten har gjorts med hjälp av enkäten. 
Enkätsvaren inhämtades via WebSurvey i ett excel dokument. Antalet respondenter som 
svarade på enkäten var 138. Vid bearbetningen av resultaten exkluderades två 
respondenter pga att de inte var yrkesverksamma på apotek, utan var landstingsanställda. 
Det innebar att enkätdata från 136 respondenter analyserades. Beroende på frågans 
formulering är procentsatsen i tabeller fördelad efter antal svarande. Vid presentationen 
av resultat i form av text presenteras antal svaranden på frågan i siffervärden. 
 

Databearbetning och kvantitativ analys 
Enkätdataprogrammet WebSurvey har funktioner som kan sammanställa resultat och 
leverera rapporter och diagram till excel dokument. Rapporterna av enkätsvaren i 
WebSurvey exporterades som excel fil till programmet Microsoft Excel 2016 för 
statistiska analyser. I Microsoft Excel kodades samtliga svar på enkätfrågorna om till 
siffror i syfte att sedan kunna utföra kvantitativa analyser. Kodningen av enkätsvaren 
gjordes för att lättare kunna utföra statistiska analyser i studien. Koder som omarbetats 
är tex. födelseår som har justerats till ålder samt examensår till år efter examen, för att 
kunna redovisa fakta kring urvalsgruppen på ett enklare sätt.  
 
Chi-2-test användes i denna studie för att se om tänkbara skillnader finns mellan 
farmaceuterna (apotekare och receptarier) där svarsskala 1 och 2 motsvarar (negativ eller 
instämmer inte), 3 (neutral) samt 4 och 5 (positiv eller instämmer).  
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Svaren för dessa frågor bedömdes i den statistiska analysen som ”positiv” respektive 
”övriga” kategorier, dvs. de respondenter som angivit svar på frågan mellan 4-5 på 
svarsskalan räknades som ”positiva/instämmer” samt de respondenter som angivit svar 
på frågan mellan 1-3 räknades som ”övriga”.  
 
Detta gjordes för att Chi-2-test skulle kunna genomföras på de grupper som jämfördes. 
Chi-2-testet gick ut på att jämföra de observerade frekvenserna (positiva och övriga) mot 
de förväntade frekvenserna (positiva och övriga). För att fastställa ett resultat som 
statistiskt signifikant och minska risken för felaktigt påstående valdes signifikansnivån till 
0,05. Ett p-värde mindre än 0,05 innebar att det fanns en skillnad mellan de jämförda 
grupperna. För att möjliggöra Chi-2-testens genomförande och för att kunna jämföra 
skillnader mellan faktorer som tex. olika typ av apotek eller yrkesbefattning i studien 
dikotomiserades svaren. En dikotomisering betyder att de olika svarsalternativen delas 
upp i två kategorier (tex. yrkesbefattning (receptarie mot apotekare) eller antal år i 
yrkesbefattning (0–10 år mot >10år)). Faktorer som tex. ”Yrkesbefattning” användes i 
jämförelserna för att se om dessa faktorer har någon påverkan på respektive fråga. För 
andra faktorerna som användes i jämförelserna se respektive tabell och fråga i avsnittet 
jämförelser i resultatdelen. 34,35 
 

Analys av fritextsvar 
På de öppna frågorna med fritextsvar gicks svarsalternativen noggrant igenom för att 
identifiera nyckelord, mönster och teman i enkätsvaren. Sedan plockades relevanta 
citat/fraser som berör frågeställningen ut och sammanställdes under olika kategorier i 
tabeller. Citaten från enkätsvaren i tabellerna i enkätstudien anses vara karaktäristiska 
för utvalda kategorier Denna typ av analys kan både göras kvalitativt men också 
kvantitativt. 34,35,47 
 

Etiska överväganden 
Vad gäller etiska dilemman innefattar enkätstudien inga känsliga personuppgifter. Det 
framgår även i det medföljande brevet till enkäten (se Bilaga 1) vad syftet med studien är, 
hur informationshanteringen vid behandlingen av svaren går till samt att deltagandet i 
studien är frivilligt. Frågorna gällande ”Apoteksaktör och annan arbetsgivare?” samt ”Hur 
länge har du varit verksam hos din nuvarande apoteksaktör?” utelämnades i resultat- och 
diskussionsdelen, för att undvika att de olika kedjorna ställs mot varandra. Vid 
inlämnande av webbenkätsvar registreras endast datum och tidpunkt, vilket innebär att 
det inte går att spåra eller sammankoppla enkätsvaren till enskilda respondenter. [34,35] 
 

Resultat 
Resultaten i enkätstudien nedan representeras av svar från totalt 136 respondenter från 
hela landet. Svarsfrekvensanalys för studiepopulationen har inte kunnat göras pga att 
antalet respondenter som fick tillgång till enkäten inte har kunnat fastställas. Resultaten 
från enkätsvaren kommer att presenteras nedan i tre delar. Första delen behandlar 
farmaceuternas bakgrund. Den andra delen kommer att behandla frågor rörande 
huvudfrågeställningarna. Den tredje delen behandlar jämförelser som har gjorts med 
hjälp av en serie chi-2-tester för att undersöka om det finns tänkbara skillnader mellan 
farmaceuterna med avseende på tex. uppfattning om användningen av EES. 
Procentsatserna i resultatdelen är fördelad efter antal svar på frågan.  
 

Respondenternas bakgrundsdata 
Av de 136 respondenter som svarade på enkäten var 88,9% kvinnor och 10,4% män. En 
respondent hade ej angivit kön och en annan respondent valde att inte svara på frågan. 
Fördelningen över åldersgrupperna bland respondenterna i enkätundersökningen kan ses 
i tabell 3. Snittåldern hos respondenterna var 43 år.  
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Tabell 3. Sammanställning av respondenternas ålder i enkätstudien fördelat på 
respektive åldersgrupp i (n=119). 

Åldersgrupp Antal Andel 
20–24 år 3 2,5% 
25–30 år 21 17,6% 
31–35 år 19 16,0% 
36–40 år 20 16,8% 
41–45 år 18 15,1% 
46–50 år 7 5,9% 
51–60 år 19 16,0% 
>60 år 12 10,1% 

 
Av de respondenter som svarade på enkäten hade 32,1% en apotekarutbildning och 66,4% 
en receptarieutbildning. Två respondenter hade angivit ”receptarie + farmacie magister” 
och ”receptarie + studerande till apotekare” som ”annan utbildning”. Dessa två 
respondenter fick räknas in bland receptariekvoten pga. de har en receptarieutbildning i 
grunden.  
 
På frågan ”Examensår” svarade 35,9% av respondenterna att de tog examen mellan 
2010–2017 följt av 33,6% för examensår 2000–2009. Fem respondenter svarade inte på 
frågan. På frågan ”Yrkesbefattning” svarade 31,9% av respondenterna att de har 
yrkesbefattningen apotekare och 68,1% som receptarie. På denna fråga var det möjligt att 
fylla i om man hade ”Annan yrkesbefattning” än de angivna svarsalternativen. 10 
respondenter svarade ”Apotekschef (n=7)”, ”Läkemedelsansvariga (n=1)” och 
”Apotekschef LMA (n=2)”. En respondent svarade inte på frågan.  
 
Av de respondenter som svarade på frågan ”Antalet år i yrkesbefattningen” har 31,1% 
varit yrkesverksamma i >15 år och 18,5% har varit yrkesverksamma mellan 0–2 år. 
Enkätstudien representerade alla län i Sverige. De flesta svaren inkom från ”Stockholms 
län” 15,6% och ”Västra Götalands län” 15,6% och lägst antal svar från ”Norrbottens län” 
0%. En person svarade inte på denna fråga. På frågan ”I vilken typ av verksamhet arbetar 
du?” svarade 134 utav 136 respondenter att de arbetade på apotek, förutom två 
respondenter som inte svarade på frågan som egentligen arbetade på apotek om man 
tittar på hur de svarade på den efterföljande frågan, ”Vilken typ av apotek arbetar du 
på?”. Båda dessa respondenter svarade nämligen ”Cityapotek”. De flesta respondenter var 
anställda på ett ”Köpcentrumapotek (n=53)” följt av ”Cityapotek (n=39)” och 
”Vårdcentralapotek (n=29)”. På denna fråga var det möjligt att fylla i flera svarsalternativ 
samt ”Annan typ av apotek”. Respondenternas svar som inkom för detta svarsalternativ 
”Annan typ av apotek” var likvärdiga de svarsalternativ som redan fanns och därmed fick 
fördelades bland dessa, tex. Matnära fick tillhöra kategorin köpcentrumsapotek samt 
regional och lokal sjukhusapoteksfunktion blev tilldelad sjukhusapotek osv. Tre 
respondenter svarade inte på frågan. Svaren  på frågan om ”Antal anställda på befintligt 
apotek?” redovisas i tabell 4. Två respondenter svarade inte på frågan. 
 
Tabell 4. Svarsfördelningen på frågan ”Antal anställda på befintligt apotek” (n=134). 

Antal anställda på bef intligt  huvudapotek Antal Andel
1-3 farmaceuter 45 33,6%
4-6 farmaceuter 53 39,6%
7-10 farmaceuter 26 19,4%
>10 farmaceuter 10 7,5%

Totalt 134 100,0%
Inget svar 2  
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Elektroniskt expertstöd – EES  
I vilken omfattning används EES på svenska apotek? 
På frågan ”Använder Du beslutstödet EES vid ditt dagliga arbete vid receptexpedition?” 
svarade 96,2% att de använder beslutstödet EES. Totalt besvarades frågan av 132 
respondenter. Fyra respondenter svarade inte på frågan.  
 
På frågan ”Om Du använder beslutstödet EES i samband med receptexpedition, hur 
ofta?” visar tabell 5 att de flesta respondenter (>50%) använder EES flera gånger varje 
dag vid EES kontroll av en kunds alla recept i receptregistret samt vid EES kontroll av de 
recept som expedieras vid tillfället. Svarsfördelningen för de övriga svaren på frågan 
framgår av tabell 5. 
 
Tabell 5: Svarsfördelningen bland respondenterna på hur ofta EES används i samband 
med receptexpedition vid EES kontroll av en kunds alla recept i receptregistret.  

 
 

Delfråga 

Vid EES kontroll av en 
kunds alla recept i 

receptregistret 

Vid EES kontroll av de 
recept som expedieras 

vid tillfället 

Antal Andel Antal Andel 

Ja, vid alla 
receptexpeditioner 

14 10,5% 19 14,7% 

Ja, flera gånger dagligen 92 69,2% 80 62,0% 

Ja, en gång dagligen 14 10,5% 8 6,2% 

Ja, någon gång per vecka 8 6,0% 7 5,4% 

Ja, någon gång per månad 4 3,0% 7 5,4% 

Nej, aldrig 1 0,8% 8 6,2% 

Totalt 133 100,0% 129 100,0% 

Inget svar 3 
 

7 
 

 
På frågan ”Vilken/vilka typer av EES signaler väljer Du oftast att arbeta med vid 
receptexpedition?” visar tabell 6 att de flesta (>70%) respondenter oftast arbetar med 
signalerna ”C- och D-interaktioner” och ”Högdos” samt “Barn-Högdos/Åldersvarning”. 
Det var möjligt att lämna kommentarer till denna fråga. Totalt kommenterades frågan av 
32 respondenter i fritext. Några respondenter framförde i kommentarerna att 
interaktioner där olika förskrivande läkare var inblandade är svåra att arbeta med samt 
att det alltid är känsligt att t.ex. kommentera EES signalen ”Barn-
Högdos/Åldersvarning” både för föräldrar och förskrivande läkare pga. risk för oro hos 
föräldrarna. Svarsfördelningen för kommentar kategorier på frågan kan ses i tabell 7. Här 
är ett urval av respondenternas kommentarer till frågan: 

 Interaktioner (n=9): A och B stängs på egen hand medan C och D interaktioner 
stängs efter kontakt med förskrivare, särskilt då det är ny förskrivna läkemedel. 

 Barn - Högdos/Åldersvarning (n=5): Barn kollar jag alltid dos enligt 
rekommendationer och FASS. 

 Dubbelmedicinering (n=5): Får tyvärr alldeles för många träffar på samma sak, 
svårt att se skogen för bara trän. 

 Övrigt (n=14): Väljer de signaler som har störst betydelse för patientens hälsa - 
Hade varit bra om man kunde lägga till ett läkemedel i "EES svaret" manuellt - 
Det beror på hur länge kunden haft medicinen och om det är olika läkare som 
skrivit ut medicinen.  
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Tabell 6: Svarsfördelningen bland respondenterna för hur ofta de valde att arbeta med 
EES signalalternativen vid receptexpedition.  

Delfråga Totalt 
(n) 

Medelvärde Sällan 
(1–2) 

Neutralt  
(3) 

Oftast  
(4–5) 

A-interaktioner 111 1,50 87,4% 6,3% 6,3% 

B-interaktioner 109 2,01 69,7% 16,5% 13,8% 

C - interaktioner 128 4,13 6,3% 16,4% 77,3% 

D - interaktioner 131 4,72 2,3% 4,6% 93,1% 

Högdos 133 4,08 8,3% 16,5% 75,2% 

Barn (Högdos/Åldersvarning) 130 4,23 8,5% 11,5% 80,0% 

Äldre (Högdos/Åldersvarning) 129 3,88 10,9% 22,5% 66,7% 

Dubbelmedicinering 127 3,88 11,8% 20,5% 67,7% 

Påverkar annan sjukdom 131 3,55 16,8% 29,0% 54,2% 

Könsspecifik 128 2,73 44,5% 25,0% 30,5% 

 
Tabell 7: Kategorier tillhörande på frågan ”Vilken/vilka typer av EES signaler väljer Du 
oftast att arbeta med vid receptexpedition?” (n=32). 

 Kategorier Antal 
1 Påverka annan sjukdom 4 
2 Interaktioner 9 
3 Äldre - Högdos/Åldersvarning 2 
4 Barn - Högdos/Åldersvarning 5 
5 Dubbelmedicinering 5 
6 Könsspecifik 1 
7 Övrigt 14 

 
På frågan ”Vilken/vilka typer av EES signaler tycker Du är svår/a att arbeta med vid 
receptexpedition?” visar tabell 8 att nästan hälften respondenterna (>40%) valde 
signalerna ”Påverkar annan sjukdom” och ”Äldre - Högdos/Åldersvarning” som svåra att 
arbeta med vid receptexpedition. Respondenterna ansåg att dessa signaler var svåra att 
tolka och bedöma. Det var även möjligt att lämna kommentarer till denna fråga. Totalt 
kommenterades frågan av 31 respondenter i fritext. Kommentarer som lyftes fram var tex. 
att vissa interaktioner var svåra att bedöma dess kliniska relevans samt att det är känsligt 
att kommentera tex. signalerna äldre/barns ordinationer pga rädsla för oro hos 
föräldrarna/kunden och för att inte skada tilliten till förskrivande läkaren. Svars-
fördelningen för kommentar kategorierna på frågan kan ses i tabell 9. Här är ett urval av 
respondenternas kommentarer till frågan:  

 Interaktioner (n=5): A och B interaktioner, svårt att veta vilken relevans de har, 
onödigt att visa upp, ju mindre signaler desto bättre, inte oroa kunden i onödan - 
Interaktioner med olika läkare inblandade är svåra, etiskt dilemma. 

 Äldre (n=4): Ofta har äldre kunder haft sin dos/mediciner länge och litar på 
läkaren -  Alltid känsligt att kommentera både för kund och läkare. 

 Ingen signal speciellt (n=5): Inga i sig är svåra - Tycker ingen är svårare eller 
lättare än någon annan. 

 Annat (n=11): Ofta är det svåraste att nå läkaren för diskussion, så signaler där 
det är svårt att göra en bra bedömning utan förskrivarhjälp är svåra att 
hantera - Problematiken ligger i den begränsade befogenheten som apotekare 
har på apotek och att man behöver kontakta förskrivare som ofta inte vill lyssna 
och bara envisas med att göra som de tänkt -  Eftersom vi på apotek inte har 
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hela bilden, t.ex. ej koll på njure och leverfunktion, ofta inte heller indikation 
måste man få till en bra dialog, där kunden vill berätta. Viktigt också att inte 
störa förtroendet för läkaren - Allt beror diskussion med själva patient. Man 
måste se till att recepten kommer från samma dr eller inte. Medicinen används 
för första gång eller inte osv.  

 
Tabell 8: Svarsfördelningen bland respondenterna för hur svårbedömt de olika EES 
signalalternativen är att arbeta med vid receptexpedition. 

Delfråga Totalt 
(n) 

Medelvärde Enklast 
(1–2) 

Neutralt  
(3) 

Svårast  
(4–5) 

A-interaktioner 118 1,64 78,8% 12,7% 8,5% 

B-interaktioner 118 1,81 77,1% 14,4% 8,5% 

C - interaktioner 120 3,08 31,7% 35,0% 33,3% 

D - interaktioner 122 3,02 36,1% 27,0% 36,9% 

Högdos 121 2,77 39,7% 31,4% 28,9% 

Barn (Högdos/Åldersvarning) 123 2,83 35,8% 33,3% 30,9% 

Äldre (Högdos/Åldersvarning) 123 3,33 20,3% 35,0% 44,7% 

Dubbelmedicinering 123 2,32 56,9% 27,6% 15,4% 

Påverkar annan sjukdom 125 3,43 18,4% 35,2% 46,4% 

Könsspecifik 120 2,65 45,8% 32,5% 21,7% 

 
Tabell 9: Kategorier tillhörande på frågan ”Vilken/Vilka typer av EES signaler tycker Du 
är svår/a att arbeta med vid receptexpedition?” (n=31). 

 Kategorier Antal 
1 Interaktioner 5 
2 Påverkar annan sjukdom 1 
3 Äldre 4 
4 Högdos 1 
5 Barn 1 
6 Könsspecifik 3 
7 Ingen signal speciellt 5 

10 Annat 11 
 
På frågan ”Vilken/vilka typer av EES signaler stänger Du oftast?” visar tabell 10 att 
respondenter (>45%) ofta valde att stänga signalerna ”Dubbelmedicinering” och ”B-
interaktioner” vid receptexpedition. Det var möjligt att lämna kommentarer till denna 
fråga. Totalt kommenterades frågan av 37 respondenter i fritext. Svarsfördelningen för 
kommentar kategorierna på frågan kan ses i tabell 11. Här är ett urval av respondenternas 
kommentarer till frågan:  

 Interaktioner (n=8): A och B syns inte längre automatiskt men när de syntes 
stängde jag de ofta upplever ofta det tar tid, kunder oftast stressade - C- och D 
interaktioner stängs efter återkoppling med läkare oftast. 

 Stänger aldrig/sällan (n=10): Känns obehagligt /farligt att stänga signalerna - 
Stänger aldrig signaler. Detta för att jag vill att andra farmaceuter ska se dem, 
då jag vet att många aldrig tittar på tidigare stängda signaler - Har inte tid att 
stänga signaler - En stängd signal får du aktivt söka upp, en öppen syns direkt, 
tiden med sökningen kräver då mindre tid.  

 Övrigt (n=11): Lämnar vissa öppna för att kunna ta ställning vid varje 
expedition - Jag kollar oftast bara av dem, pratar med kunden eller kontaktar 
förskrivaren - Beroende på hur jag kontrollerat interaktion/dos - Vet ej 
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Tabell 10: Svarsfördelningen bland respondenterna för hur ofta respondenterna stängde 
de olika signalalternativen vid receptexpedition. 

Delfråga Totalt 
(n) 

Medelvärde Sällan 
(1–2) 

Neutralt  
(3) 

Oftast  
(4–5) 

A-interaktioner 123 2,82 52,0% 6,5% 41,5% 

B - interaktioner 126 3,05 43,7% 11,1% 45,2% 

C - interaktioner 124 3,13 29,0% 26,6% 44,4% 

D - interaktioner 124 3,06 35,5% 22,6% 41,9% 

Högdos 121 2,63 46,3% 24,0% 29,8% 

Barn (Högdos/Åldersvarning) 119 2,51 52,1% 22,7% 25,2% 

Äldre (Högdos/Åldersvarning) 120 2,57 46,7% 27,5% 25,8% 

Dubbelmedicinering 128 3,68 21,1% 16,4% 62,5% 

Påverkar annan sjukdom 122 2,59 49,2% 23,8% 27,0% 

Könsspecifik 124 2,15 62,9% 18,5% 18,5% 

 
Tabell 11: Kategorier tillhörande på frågan ”Vilken/vilka typer av EES signaler stänger 
Du oftast?” (n=37). 

 Kategorier Antal 
1 Äldre 1 
2 Hög dos 1 
3 Dubbelmedicinering 4 
4 Påverka annan sjukdom 2 
5 Könsspecifik 1 
6 Interaktioner 8 
7 Stänger aldrig/sällan 10 
8 Tidsbrist 4 
9 Övrigt 11 

 

Vilken uppfattning har farmaceuter på svenska apotek om användningen av 
EES? 
På frågan ”Vad är uppfattningen om användningen av beslutsstödet EES på apotek vid 
receptexpedition” visar tabell 12 en mycket positiv uppfattning (>70%) om användningen 
av beslutstödet EES vid receptexpedition hos respondenterna med avseende på ”Egen 
uppfattning”, ”Farmaceuter på egna apoteket” samt ”Apoteksaktör (Chefer och ledning)”. 
Totalt besvarades frågan av 133 respondenter. Tre respondenter svarade inte på frågan. 
På den frågan var det möjligt att kommentera sitt svar. Totalt kommenterades frågan av 
62 respondenter i fritext. Svarsfördelningen för kommentar kategorierna på frågan kan 
ses i tabell 13. Här är ett urval av respondenternas kommentarer till frågan:  

 Bra stöd (n=27): Bra stöd och hjälp vid kundmötet - Ökar patientsäkerheten och 
är samtidigt kompetensutvecklande för farmaceuten. 

 Positiv inställning (n=20): Vi använder det dagligen och det uppmuntras av chef 
och ledning - Vi har arbetat för att alla farmaceuter ska känna sig trygga och 
vana att använda ESS. 

 Osäkerhet/Vill inte oroa kund (n=12): Vissa Farmacevter är rädda att inte 
hantera EES på rätt sätt och gör kunderna oroliga - Det är svårt att värdera 
interaktionernas betydelse då många interaktioner är en del av en 
standardbehandling vid multisjukdom. 
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Tabell 12: Svarsfördelningen för uppfattningen om användningen av EES bland 
farmaceuterna vid receptexpedition på apotek. 

Delfråga Totalt 
(n) 

Medelvärde Negativt 
(1–2) 

Neutralt  
(3) 

Positivt  
(4–5) 

Din egen uppfattning 131 4,58 0,8% 6,1% 93,1% 

Uppfattningen bland 
farmaceuter på ditt 

apotek 

125 4,13 1,6% 20,8% 77,6% 

Uppfattningen hos din 
apoteksaktör (chefer 

och ledning) 

125 4,72 2,4% 2,4% 95,2% 

 
Tabell 13: Kategorier tillhörande på frågan ”Vad är uppfattningen om användningen av 
beslutsstödet EES vid receptexpedition på apotek?” (n=62). 

 Kategorier Antal 

1 Bra stöd 27 

2 Tidsbrist 5 

3 Positiv inställning 20 

4 Osäkerhet/Vill inte oroa kund 12 

5 Brister och begränsningar 6 

7 Negativ inställning 3 

 

Vilken påverkan har EES-informationen på patientrelaterade utfall enligt 
farmaceuterna?  
Frågan ”Har Du stöd av informationen i EES vid kontakt med förskrivare?” besvarades av 
respondenterna i fritext. Svarsalternativen kategoriserades utifrån gemensamma vanligt 
förekommande ord. Totalt besvarades frågan av 113 respondenter. De respondenter som 
svarade på frågan ansåg att de har stöd av informationen i EES vid kontakt med 
förskrivare. Svarsfördelningen för kategorierna på frågan kan ses i tabell 14. Här är ett 
urval av respondenternas fritextsvar till frågan: 

 Har stöd av EES-informationen (n=88): Ofta ger EES förslag på hur man kan 
undvika en interaktion. Det är bra att kunna ge det förslaget till läkaren, ofta får 
man en motfråga från läkaren om hur det ska lösas - Ja det kan vara till hjälp 
vad man ska säga till förskrivaren och vad som rekommenderas, t ex vilket 
annat läkemedel som kan användas istället. 

 Har ibland stöd av EES-informationen (n=8): Ibland vid frågor om interaktion 
eller dos - Det händer att man måste diskutera. 

 Har inte stöd av EES-informationen (n=6): Nej inte direkt. 
 
Tabell 14: Kategorier tillhörande på frågan ”Har Du stöd av informationen i EES vid 
kontakt med förskrivare?” (n=113). 

 Kategorier Antal 

1 Har stöd av EES-informationen 88 

2 Har inte stöd av EES-informationen 6 

3 Har delvis stöd av EES-informationen 4 

4 Har ibland stöd av EES-informationen 8 

5 Sällan 4 
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Frågan ”Hur uppfattar Du att kontakten med förskrivaren fungerar i samband med EES 
analys vid receptexpedition?” besvarades av respondenterna i fritext. Svarsalternativen 
kategoriserades utifrån gemensamma vanligt förekommande ord som kunde 
sammanlänka dessa. Totalt besvarades frågan av 113 respondenter. De respondenter som 
svarade på frågan hade en ”Positiv uppfattning” gällande kontakten med förskrivaren i 
samband med EES analys vid receptexpedition. Svarsfördelningen för kategorierna på 
frågan kan ses i tabell 15. Här är ett urval av respondenternas kommentarer till frågan: 

 Positiv uppfattning (n=59): De flesta förskrivare är tacksamma över ett eller 
flera EES-beslut, ibland sätter de SIC! - Bra, förskrivare är i stort sett väldigt 
positiva till kontroll med EES - Förskrivarkontakten blir lättare eftersom jag har 
en konkret uppgift att utgå ifrån, tex allvarliga interaktioner. 

 Negativ uppfattning(n=12): Dåligt, svårt att hitta tid, läkare är ofta upptagna 
och det känns som att de inte orkar/kan/vill ta ansvar - De tycker ganska ofta 
att det inte är relevant när vi ringer - De känner sig väldigt utsatta 
kompetensmässigt och vill ofta inte ta över bollen. 

 Blandat (n=21): Beror på ibland ok och ibland inte, man få tänka mera innan 
man ringer läkare - Oftast är de stressade och har bråttom. Dock finns det vissa 
som verkligen är engagerade - Fungerar oftast bra, men man märker att de 
ibland blir irriterade om man ringer om en interaktion, "det ska vara så". 

 
Tabell 15: Kategorier tillhörande på frågan ”Hur uppfattar Du att kontakten med 
förskrivaren fungerar i samband med EES analys vid receptexpedition?” (n=113) 

 Kategorier Antal 

1 Positiv uppfattning 59 

2 Negativ uppfattning 12 

3 Blandat 21 

4 Saknar erfarenhet/Ingen åsikt 8 

 
På frågan ”Upplever du att informationen som presenteras i meddelandetexten i 
beslutstödet EES är – ”användbar, pålitlig, logisk och tydlig samt har en klinisk 
relevans?” visar resultaten mycket positiva svar (>60%) (tabell 16). Totalt besvarades 
frågan av 134 respondenter. Två respondenter svarade inte på frågan. På denna fråga var 
det möjligt att kommentera sitt svar. Totalt kommentarerade 34 respondenter frågan. 
Svarsfördelningen för kommentar kategorierna på frågan kan ses i tabell 17. Här är ett 
urval av respondenternas kommentarer till frågan: 

 Funktion och användbarhet (n=21): De har förbättrat funktionen så den har 
blivit tydligare - EES har blivit bättre vid uppdateringar ex. A och B 
interaktioner kan man välja om de ska visas - Hade gärna sett att det fanns 
möjlighet att lägga till ett läkemedel om kunden tex önskar köpa något 
receptfritt lm - Ett problem är dock att flera signaler från t.ex. samma 
interaktion kommer fram vilket kan uppfattas som störande och rörigt  

 Tydlighet (n=6): Skulle ibland önska att det var lite enklare förklarat, så man vet 
hur man ska lägga fram det till kunden. Det är inte heller alltid det står vad som 
händer vid en interaktion, bara ATT det är en interaktion - Dock finns det några 
signaler jag har svårt att förstå och därmed svårt att informera kund om, gäller 
särskilt interaktionen Qt-intervall. 

 Övrigt (n=7): Inga kommentarer - Informationen är svår att hantera då man 
inte har hela bilden av kunden med prover som är tagna - Ansvarsfördelningen 
bör vara förskjuten till förskrivare då det är denna som är ansvarig. Det bör inte 
ligga på farmaceut att göra en bedömning om en dosjustering kan vara aktuell 
att diskuteras med förskrivare. 
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Tabell 16: Svarsfördelningen på frågan ”Upplever du att informationen som presenteras 
i meddelandetexten i beslutsstödet EES är?”. 

Delfråga Totalt 
(n) 

Medelvärde Instämmer inte  
(1–2) 

Neutralt  
(3) 

Instämmer  
(4–5) 

Användbar 133 4,38 2,3% 6,0% 91,7% 

Har en klinisk 
relevans 

128 4,05 4,7% 19,5% 75,8% 

Logisk 131 4,06 2,3% 21,4% 76,3% 

Pålitlig 127 4,32 0,8% 11,0% 88,2% 

Tydlig 131 3,92 7,6% 25,2% 67,2% 

 
Tabell 17: Kategorier tillhörande på frågan ”Upplever Du att informationen som 
presenteras i meddelandetexten i beslutsstödet EES är?” (n=34). 

 Kategorier Antal 

1 Funktion och användbarhet 21 

2 Klinisk relevans 3 

3 Tydlighet 6 

4 Tillförlitlighet 2 

5 Övrigt 7 

 

Vilka begränsningar samt för-respektive nackdelar finns det i dagsläget för 
att farmaceuterna ska använda EES på svenska apotek? 
Frågan ”Vad anser Du begränsar din användning av beslutstödet EES på apoteket?” 
besvarades av respondenterna i fritext. Svarsalternativen kategoriserades utifrån 
gemensamma vanligt förekommande ord som kunde sammanlänka dessa. Totalt 
besvarades frågan av 114 respondenter. De respondenter som svarade på frågan lyfte fram 
”Tidsbrist”, ”Samtycke” och ”Tolkningssvårigheter/Kund oro” samt ”Andra orsaker” 
som begränsande orsaker till användningen av beslutstödet EES på apotek. För 
svarfördelningen av övriga kategorier se tabell 18. Här är ett urval av respondenternas 
kommentarer till frågan: 

 Tidsbrist (n=52): Tidspress - Att man ofta vill kontakta förskrivare men att det 
är tidsmässigt samt praktiskt omöjligt - Interaktioner skall inte diskuteras med 
kunder! Bara med läkare. Den tidsåtgången för telefonsamtalen är det ingen 
apotekschef som kalkylerar med eller möjliggör.  

 Samtycke (n=22): Kravet på samtycke, vi har ju redan tillgång till all 
information så detta är ett onödigt krav anser jag - Svårt att fråga om samtycke 
- Hör man samtycke och register så avskräcker det tyvärr en del om man inte 
lägger ytterlighets en stund på att förklara - Att man måste fråga om samtycke 
och börja förklara vad EES är istället för att ta del av infon och agera för att 
hjälpa patienterna. 

 Andra orsaker (n=19): Ensamarbete - Mer försäljning - Hög belastning på 
receptsidan - Om kunden stått på läkemedlet under flera år och mått bra - 
Använder ej på kunder med ett/få lkm. 

 Tolkningssvårigheter/Kund oro (n=13): Att man inte vill skrämma kunden, hur 
man formulerar sig - Svårt att sålla ut det som är relevant - Svårigheter med 
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tolkning av vissa signaler - Ibland svårt att ta ställning till vilka åtgärder som 
ska tas - Bristande klinisk kunskap. 

 
Tabell 18: Kategorier tillhörande frågan ”Vad anser Du begränsar din användning av 
beslutsstödet EES på apoteket?” (n=114). 

 Kategorier Antal 

1 Tidsbrist 52 

3 Samtycke 22 

2 Stress 9 

4 Tekniska problem 7 

5 Tolkningssvårigheter/Kund oro 13 

6 Antal signaler/Otydlighet 7 

7 Förskrivare 8 

8 Andra orsaker 19 

9 Inget 7 

10 Språk 2 

 
Frågan ”Vilka faktorer tror Du påverkar kundens beslut att samtycka till att beslutstödet 
EES används vid receptexpedition?” besvarades av respondenterna i fritext. Svars-
alternativen kategoriserades utifrån gemensamma vanligt förekommande ord som kunde 
sammanlänka dessa. Totalt besvarades frågan av 116 respondenter. De farmaceuter som 
använder EES lyfte fram faktorer som tex. ”Hur frågan ställs” hade mest betydelse för 
kundens beslut att samtycka till att beslutstödet EES används vid receptexpedition. För 
svarfördelningen av övriga kategorier se tabell 19. Här är ett urval av respondenternas 
kommentarer till frågan: 

 Hur frågan ställs (n=25): Hur vi uttrycker oss, om det framställs som en hjälp 
eller en "kontroll" - Jag frågar numera bara om de vill att jag ska se hur deras 
mediciner passar ihop. Undviker ord som "datorsystem", "register" och 
"anslutning". 

 Registerdatabas (n=19): Att registreras i databas - Att de tror att informationen 
kommer registrera deras privata information, som sedan kan missbrukas. Låter 
som en konspirationsteori men är egentligen många människors riktiga oro. 

 Kommunikation (n=19): Hur farmaceuten beskriver vad det är och varför det är 
värdefullt att använda så kommunikationen är en stor faktor - Att kunden i 
kommunikationen kring detta känner sig trygg med att detta är till för hen - Att 
de hört talas om detta innan vi ställer frågan, via tv, bekanta, media då är det 
enklare. 

 Tillit till förskrivare (n=19): Tilltro till förskrivarens kunskapsnivå - Många 
säger att de tar det med läkaren eller att deras läkare har koll, så då vill dom 
inte ansluta/samtycka - Andra anser att läkare redan vet allt (trots att det är 
farmaceuter som har 3–5 års utbildning kring ämnet) och vägrar av den 
anledningen då de "istället tar upp det med doktorn. 

 Andra faktorer (n=19): Många mediciner - Dålig infomiljö - Rädsla för att höra - 
Osäkerhet - Hur intresserad kunden är av sin medicinering. 
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Tabell 19: Kategorier tillhörande på frågan ”Vilka faktorer tror Du påverkar kundens 
beslut att samtycka till att beslutsstödet EES används vid receptexpedition?” (n=116). 

 Kategorier Antal 

1 Stress 7 

2 Tidsbrist 11 

3 Hur frågan ställs 25 

4 Registerdatabas 19 

5 Kommunikation 19 

6 Tillit till förskrivare 19 

7 Använt medicinerna länge 8 

8 Tillit till farmaceuter/Bemötande 6 

9 Andra faktorer 19 

10 Nyinsättning/Föräldrar 7 

11 Språket 2 

 
Frågan ”Tror Du att kundens språkkunskaper har någon påverkan på uppfattningen om 
beslutstödet EES?” besvarades av respondenterna i fritext. Svarsalternativen 
kategoriserades utifrån gemensamma vanligt förekommande ord som kunde 
sammanlänka dessa. Totalt besvarades frågan av 115 respondenter. De farmaceuter som 
använder EES lyfte fram att kundens språkkunskaper har påverkan på uppfattningen om 
beslutstödet EES med flest kommentarer. För svarfördelningen för övriga kategorier se 
tabell 20. Här är ett urval av respondenternas svar till frågan: 

 Språkkunskaper har påverkan på uppfattningen (n=73): Ja, språkkunskaper och 
socioekonomisk status har alltid påverkan på hur rådgivning och information 
tas emot och tolkas - Definitivt, om jag inte kan kommunicera fungerar det inte. 
Men de flesta aktörer har egen tolkhjälp som man kan lämna över till vid behov - 
Påverkar mycket, lätt att det blir missförstånd borde kunna skriva ut på olika 
språk. 

 Språkkunskaper har inte påverkan på uppfattningen (n=17): Nej, men ofta frågar 
man inte om de inte är bra på svenska - Dock ligger inte problematiken i språket 
för att kunderna som nämns ovan har svenska som modersmål, snarare på vår 
benägenhet att fråga om vi inte tror att kund kan förstå. 

 Beror på/Kanske (n=12): Både ja och nej - Lika obegripligt för svensktalande om 
man verkligen berättar vad det går ut på - Inte annat än att själva 
kommunikationen blir svårare vid språkförbistring. 

 
Tabell 20: Kategorier tillhörande på frågan ”Tror Du att kundens språkkunskaper har 
någon påverkan på uppfattningen om beslutsstödet EES?” (n=115). 

 Kategorier Antal 

1 Språkkunskaper har påverkan på uppfattningen 73 

2 Språkkunskaper har inte påverkan på uppfattningen 17 

3 Beror på/Kanske 12 

4 Vet inte 4 
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Vilka förutsättningar behövs för att farmaceuterna ska känna sig trygga i att 
kunna använda EES på svenska apotek?  
Svaren på frågan ”Upplever Du att du får tillräckligt stöd och utbildning i att använda 
beslutstödet EES i ditt apotek?” redovisas nedan i tabell 21. Tabellen visade att de flesta 
respondenter (>50%) instämde i att de får tillräckligt stöd och utbildning i att använda 
beslutstödet. På den frågan var det möjligt att kommentera sitt svar. Totalt 
kommentarerade 43 respondenter frågan. Här är ett urval av respondenternas 
kommentarer till frågan: 

 Vill ha stöd och utbildning (n=15): Ingen som egentligen beskriver HUR man ska 
använda EES. I och med att jag är relativt ung så är detta inget problem, men är 
säkerligen problematiskt för äldre farmaceuter att sätta sig in i - Skulle vilja gå 
på utbildning anordnad av e-hälsomyndigheten om just EES - Önskar att chefen 
var mer positiv till att gå utbildningen själv, plus övriga medarbetare. 

 Har/får stöd och utbildning (n=17): Har gått EES-utbildning själv - Får 
undervisning av farmaciansvarig på apoteket som i sin tur gått utbildning som 
apoteket stått för i samarbete med e-hälsomyndigheten - Apotekskedjan har 
uttalade mål om användning av EES som regelbundet följs upp - Huvudkontor 
uppmanar användande och knapptryckning följs upp veckovis - Ledningen vill 
att vi ska använda det i stor utsträckning. 

 
Tabell 21: Fördelningen bland respondenterna med avseende på om de får tillräckligt 
stöd och utbildning i att använda beslutstödet EES på apotek. 

Delfråga Totalt 
(n) 

Medelvärde Instämmer inte 
(1–2) 

Neutral 
(3) 

Instämmer  
(4–5) 

Tillräckligt stöd 
och 

utbildning i att 
använda EES från 

din Chef 

131 3,80 19,1% 16,0% 64,9% 

Tillräckligt stöd 
och utbildning i att 
använda EES från 
din Apoteksaktör 

130 4,23 6,2% 14,6% 79,2% 

 
På frågan ”Hur bedrivs utbildningen i beslutstödet EES på ditt apotek?” svarade 
majoriteten av respondenterna ”I samband med egen inläsning av utbildningsmaterial 
om EES (n=94)”. För svarfördelningen av övriga kategorier se tabell 22. Totalt besvarades 
frågan av 132 respondenter. På denna fråga var det möjligt att fylla i om det fanns ett 
”Annat sätt” som utbildningen bedrevs på. 25 respondenter svarade som följande 
”Utbildning av farmaciansvarig/farmacispecialist (n=5)” samt ”Utbildningsdag med e-
Hälsomyndigheten (n=11)” samt ”Olika sätt på olika apotek (n=7)” som svar på ”Annat 
sätt”. Det var möjligt att kommentera sitt svar på denna fråga. Totalt kommentarerade 28 
respondenter frågan i fritextsvar. Här är ett urval av respondenternas kommentarer till 
frågan:  

 Diskussion på arbetsplats (n=5): Diskussion med kollegor på apoteket. 
 Regional resurs coachar och ger utbildning till medarbetare (n=6): Vi har en 

person på regionnivå som coachar oss och ger introduktion till nya medarbetare 
- Utbildningsdagar från e-hälsomyndigheten (att farmacevter går utbildningen 
äldre och läkemedel och vidareutbildar sedan kollegorna på lokalt apotek). 

 Ingen utbildning (n=6): Här hade en ju önskat ett annat sätt att lära sig mer på. 
ex e-utb. - Gärna mer utbildning som är kopplat till dagligt jobb. 
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Tabell 22: Svarsfördelningen bland respondenterna med avseende på hur utbildningen 
av beslutstödet EES bedrivs på apoteket (n=132). 

Utbildning av beslutstödet EES Antal 

I samband med e-utbildning 55 

I samband med egen inläsning av utbildningsmaterial om EES 94 

I samband med utbildningsdagar av regionalresurs 41 

I samband med coachning i kundmöte eller kundfall 62 

I samband med tex. månadsmöte 49 

Det finns ingen utbildning tillgänglig för farmaceuter på apoteket 4 

Annat sätt 25 

Inget svar 4 

 
På frågan ”Anser Du att det finns behov av tillägg eller förbättringar med det nuvarande 
beslutstödet EES?” svarade 80% av respondenterna att det finns ett behov av tillägg eller 
förbättringar, medan 20% av respondenterna svarade att det inte fanns ett sådant behov.  
Totalt besvarades frågan av 129 respondenter och sju respondenter svarade inte på 
frågan. På den frågan var det möjligt att kommentera sitt svar. Totalt kommentarerade 74 
respondenter frågan. Här är ett urval av respondenternas kommentarer till frågan:  

 Förbättringar (n=37): Dubbelmedicinerings signaler kommer upp ett otal gånger 
för samma läkemedel om föreskrivet flera gånger - Ja, tydligheten behöver 
förbättras - Enklare text och språk - Begränsa antalet signaler, ta bara upp det 
som är kliniskt relevant - Snabbar o enklare att stänga signaler - Ta bort 
samtyckeskravet.  

 Tillägg (n=28): Skulle helst se att det var helt integrerat i vårt system och kom 
upp automatiskt - Möjlighet att testa/lägga till Ex och naturläkemedel mot Rx-
listan - Är ju inte komplett i och med att pappersrecepten inte kommer med - En 
liten utskriftsfunktion hade varit kanon så det vi säger/upptäcker enkelt hade 
kunnat lämnas med för proffsigare handläggning. - Vid kontroll av doser 
framförallt till barn skulle de vanligaste doserna finnas tillgängliga. 

 Sjukvården (n=8): Programmet är fint, men kanske mest användbart för läkare 
-Viktigt med samma system/information inom vården och apoteksaktörer - 
Tydligare riktlinjer om när förskrivare ska kontaktas. 

 Ingen åsikt (n=7): När jag vant mig mer med systemet kommer jag nog komma 
på förbättringsmöjligheter.      

 

Kommer användningen av EES att öka på svenska apotek? 
För framtida användningsmöjligheter av EES ställdes frågan ”Vilka möjligheter anser Du 
finns med användningen av beslutsstödet EES på apotek?”. Frågan besvarades i fritext. 
Svarsalternativen kategoriserades utifrån gemensamma vanligt förekommande ord som 
kunde sammanlänka dessa (tabell 23). Totalt besvarades frågan av 103 respondenter. Den 
största andelen respondenter ansåg att användningen av EES gav ”Bättre läkemedels-
användning”, ”Kompetenshöjande/ökad trygghet” samt ”Bättre kundmöten”. Här är ett 
urval av respondenternas kommentarer till frågan: 

 Kompetenshöjande/ökad trygghet (n=33): Bra farmaceutiskt stöd - Fantastisk 
möjlighet att hela tiden hålla sig a jour med farmacin man lärt sig - Säkrare 
expedition - Trygghet för farmaceuter att inte missa något viktigt, 



 

   22 

kompetensutveckling, speciellt om man delar med sig av kundfall till kollegor 
och även tar sig tid att läsa (vilka studier etc. som ligger till grund för signalen). 

 Bättre läkemedelsanvändning (n=62): Kvalitetssäkring av expeditionen med 
hänsyn till alla kundens receptbelagda läkemedel - Bättre läkemedels 
användning - Personlig läkemedelsrådgivning - Möjlighet att upptäcka 
relevanta interaktioner/LRP och möjlighet för patienten att få information om 
sina läkemedel passar ihop med varandra - Större säkerhet, särskilt barndoser 
är jättebra då läkarna ofta inte har samma doseringar som FASS. 

 Bättre kundmöten (n=20): Bättre dialog/kundmöte, fånga upp kunden behov – 
Nöjdare kunder - Höjer kvalitén på kundmötet. Kunden känner sig tryggare och 
oftast blir det en bra dialog. 

 
Tabell 23: Kategorier tillhörande på frågan ”Vilka möjligheter anser Du finns med 
användningen av beslutsstödet EES på apotek?” (n=103). 

 Kategorier Antal 

1 Kompetenshöjande/ökad trygghet 33 

2 Bättre läkemedelsanvändning 62 

3 Bättre kundmöten 20 

4 Saknar erfarenhet/Ingen åsikt 6 

5 Övrigt 6 

 
På frågan ”Du som inte använder beslutstödet EES, tror du att ett beslutstöd skulle hjälpa 
dig i ditt arbete vid receptexpedition?” svarade 64% av respondenterna att ett beslutsstöd 
skulle hjälpa dem i deras arbete vid receptexpedition. Ingen av respondenterna svarade 
att ett beslutstöd inte skulle hjälpa dem i deras arbete vid receptexpedition. Totalt 
besvarades frågan av 31 respondenter. På den frågan var det möjligt att kommentera sitt 
svar. Nio respondenter kommenterade frågan och här är ett urval av respondenternas 
kommentarer: 

 ”Hela kedjan måste involverad, inte bara apoteken, Men mer aktiv info till 
kunder hade underlättat!” (n=1) 

 ”Använder EES” (n=5) 
 ”Ett beslutsstöd skulle skapa mer frågetecken” (n=1) 
 ”Använder EES delvis, annars Janusinfo Sfinx” (n=1) 
 ”Expedierar läkemedel på recept” (n=1) 

 

Vad är anledning till att beslutstödet EES inte används? 
På frågan ”Om du inte använder beslutsstödet EES, vad är anledningen?” visar resultatet i 
tabell 24 att många respondenter (>30%) instämmer i att den vanligaste anledningen till 
att beslutstödet EES inte används på apotek är att det ”Tar för mycket tid” samt att det är 
”Omständigt att be kund om samtycke till EES”. Det var möjligt att lämna en kommentar 
på frågan. Totalt besvarades frågan av 26 respondenter i fritext (tabell 25). Här är ett 
urval av respondenternas kommentarer till frågan:  

 Tidsbrist (n=5): Tidskrävande - Det e tiderna som spelar roll, sedan att alla 
kunder vill inte man kolla på EES, dom har ej tid att vänta eller bråttom. 

 Samtycke (n=5): Konstigt att man måste be kund om samtycke till EES - Mycket 
omständligt att fråga. 
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Tabell 24: Svarsfördelningen på frågan ”Om Du inte använder beslutsstödet EES, vad är 
anledningen?” (n=65). 

Delfråga Totalt 
(n) 

Medelvärde Instämmer inte 
(1–2) 

Neutralt 
(3) 

Instämmer  
(4–5) 

Tar för mycket tid 69 3,07 31,9% 26,1% 42,0% 

Omständligt att 
be kund om 

samtycke till EES 

69 2,86 43,5% 17,4% 39,1% 

Saknar EES 65 1,46 86,2% 3,1% 10,8% 

Saknar tillräckligt 
kunskap eller 

utbildning i EES 

63 1,81 73,0% 17,5% 9,5% 

Rädsla inför 
tolkning av stort 
antal signaler vid 

anslutning till 
EES 

64 2,36 54,7% 18,8% 26,6% 

Använder ett 
annat beslutstöd/ 
interaktionsdatab
as tex. JanusMed 

66 2,44 56,1% 22,7% 21,2% 

Inget behov 66 2,08 62,1% 21,2% 16,7% 

 
Tabell 25: Kategorier tillhörande på frågan ”Om Du inte använder beslutsstödet EES, 
vad är anledningen?” (n=26). 

 Kategorier Antal 

1 Stress 3 

2 Tidsbrist 5 

3 Samtycke 5 

4 Antal läkemedel 4 

5 Utbildning i EES 2 

6 Övrigt 2 

 
På frågan ”Har du blivit rekommenderad att använda något av nedanstående källor i ditt 
apotek när du inte använder beslutstödet EES vid receptexpedition?” visade resultaten i 
tabell 26 att de flesta respondenter blev rekommenderad att använda främst ”JanusMed 
(f.d. SFINX)”samt ”FASS”. För övriga svar se tabell 26. Det var möjligt att välja flera 
källor samtidigt på frågan. På denna fråga var det möjligt att fylla i om det fanns ”Annan” 
förutom de angivna källorna. Totalt besvarades ”Annan” av 24 respondenter i fritextsvar. 
Här är ett urval av respondenternas fritextsvar till frågan:  

 Olika källor beroende på behov (n=11): Skånelistan - Medicininstruktioner.se -
Praktisk medicin – Läkemedelsverket. 

 Samtliga med tillägg (n=10): Använder i regel alla källor regelbundet. Jag anser 
att det är en del av vårat jobb och vår kunskap att även kunna hitta rätt 
information på rätt sätt (då det är omöjligt att kunna allt om alla mediciner). 
Använder även läkemedelsverkets hemsida i viss utsträckning. 
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Tabell 26: Svarsfördelningen för de olika källor som rekommenderas på apotek vid 
receptexpedition när beslutstödet EES inte används (n=92). 

Rekommenderade källor Antal 

1177 45 

Bipacksedel 42 

FASS 70 

Läkemedelsboken 33 

JanusMed (f.d. SFINX) 73 

Annan 24 

Inget svar 44 

 
På frågan ”I vilket format är den rekommenderade källan i ditt apotek när du inte 
använder beslutsstödet EES vid receptexpedition?” svarade de flesta respondenter att det 
är ”Webbdokument/Internethemsidor” (tabell 27). Det var möjligt att lämna en 
kommentar på denna fråga, men de kommentarssvar som inkom innehöll inget konkret 
svar om frågan vilket gjorde att de uteslöts.    
 
Tabell 27: Svarsfördelningen för de olika källformaten som rekommenderas på apotek 
vid receptexpedition när EES inte används (n=90) 

Rekommenderade källformaten Antal 

Webbdokument/Internethemsidor 83 

e-utbildning 13 

Broschyr/Bok 9 

Inget behov 3 

Annan 5 

Inget svar 46 
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Jämförelser med Chi-2-test 
Nedan följer specifika jämförelser som har gjorts med hjälp av en serie chi-2-tester 
(signifikansnivå 0,05) och faktorer såsom ”Yrkesbefattning” för att undersöka om det 
finns tänkbara skillnader mellan farmaceuterna med avseende på ”Uppfattning om 
användningen av EES” (tabell 28), ”Stöd och utbildning som ges i att använda EES på 
apoteken utifrån svaren på delfrågan ”Din chef”” (tabell 29) samt ”Hur informationen i 
meddelandetexten i EES upplevs” utifrån både ”Yrkesbefattningen” (tabell 30) och ”Antal 
år i yrkesbefattningen” (tabell 31). Som tidigare nämndes i metod delen så är svaren på 
frågorna i jämförelse tabellerna fördelade på kategorierna ”positiv/instämmer” respektive 
”övriga”. Vidare visar tabellen andelen svarande positiva/instämmer i (%) och totalt antal 
svarande på frågan, samt p-värdet för respektive jämförelsegrupp.  
 

Skillnad i uppfattning om användningen av EES vid receptexpedition 
I denna jämförelse av uppfattningen om användningen av EES vid receptexpedition 
mellan farmaceuterna visade chi-2-testresultaten (tabell 28) inga skillnader mellan de 
jämförda grupperna med avseende på faktorerna. Resultaten visar att inga av de 
undersökta faktorerna har signifikant påverkan på uppfattningen om användningen av 
EES vid receptexpedition bland farmaceuterna.  
Den generella uppfattningen om användningen av EES vid receptexpedition bland 
farmaceuter är övervägande positiv (>90%) med avseende på antal svarande på kategorin 
positiv.  
 
Tabell 28: Tabellen visar respondenternas svar på uppfattningen om användningen av 
EES vid receptexpedition. P-värdet är beräknat med chi-2-testmetoden. Andelen 
respondenter i kolumnen ”Andel positiva” på svarande 4–5 (skala 1–5) på frågan.  

Faktorer Totalt Andel positiva p-värde
Ålder 131 93,1% 0,2286

0-40 69 95,7%
>40 år 62 90,3%
Kön 130 93,8% 0,3104

Kvinna 116 93,1%
Man 14 100,0%

Yrkesbefattning 132 93,2% 0,5528
Apotekare 41 95,1%
Receptarie 91 92,3%

Typ av apotek 133 92,5% 0,1687
Vårdcentralsapotek 20 85,0%

Övriga apotek 113 93,8%
Antal år  i yrkesbefattningen 133 91,7% 0,2822

 0-10 år 69 94,2%
>10 år 64 89,1%

Antal anställda på befintligt apotek 131 93,1% 0,1176
1-3 farmaceuter 42 88,1%
 >3 farmaceuter 89 95,5%

 

Skillnad i hur mycket stöd och utbildning farmaceuterna upplever att de får 
i att använda EES på apoteken 
Jämförelserna i denna fråga har skett på samma sätt som föregående fråga. I denna 
jämförelse av hur mycket stöd och utbildning som farmaceuterna upplever att de får i att 
använda EES i det dagliga arbetet vid receptexpedition på apoteken. Svaren i denna 
jämförelse utgick svaren ifrån delfrågan ”Din chef”. Det är egentligen främst 
farmaciansvariga (FA) på apoteken som har ansvaret att utbilda och ge stöd till 
farmaceuterna i arbetet med EES. Chefens roll är att underlätta och se till att 
farmaceuterna får tillfälle och tid att närvara på tex. de utbildningstillfällen som är 
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planeras eller ges antingen på apoteken eller av e-Hälsomyndigheterna. Apotekscheferna 
ska också kunna stötta FA i sitt arbete med EES för att kunna ge stöd och utbildning åt 
farmaceuterna på apoteken. En skillnad observerades med Chi-2-test map ”Antal år i 
yrkebefattningen (p=0,0008)” och hur mycket stöd och utbildning som farmaceuterna 
upplever att de får i att använda EES i det dagliga arbetet vid receptexpedition på 
apoteken utifrån svaren på delfrågan ”Din chef”. Detta innebär att farmaceuter med lång 
yrkeserfarenhet (dvs. mer än 10år) instämmer i att de får tillräckligt med stöd och 
utbildning i högre grad än farmaceuter med kortare yrkeserfarenhet (dvs. mindre än 
10år) från sin chef på apotek. Inga skillnader påvisades med Chi-2-test för de övriga 
jämförda grupper map faktorer såsom tex. ”Yrkesbefattning” (se tabell 29).  
 
Tabell 29: Respondenternas svar angående skillnader i stöd och utbildning i att använda 
EES på apoteken bland farmaceuterna utifrån svaren på delfrågan ”Din chef” med 
avseende på tillhörande faktorer. P-värde är beräknat med chi-2-test. Andel respondenter 
i kolumnen ”Andel instämmer” är beräknat på svarande på skala 4–5 (skala 1–5) på 
frågan.  

Faktorer Totalt Andel I nstämmer p-värde
Yrkesbefattning 130 64,6% 0,1264

Apotekare 40 55,0%
Receptarie 90 68,9%

Typ av apotek 127 65,4% 0,3233
Vårdcentralsapotek 20 75,0%

Övriga apotek 107 63,6%
Antal år  i yrkesbefattningen 130 65,4% 0 ,0 0 0 8

 0-10 år 69 52,2%
>10 år 61 80,3%

Antal anställda på befintligt apotek 129 65,1% 0,6951
1-3 farmaceuter 43 67,4%
 >3 farmaceuter 86 64,0%

 

Skillnad i hur informationen i meddelandetexten i EES upplevs bland 
farmaceuterna 
Jämförelser i denna fråga om hur informationen i meddelandetexten i EES upplevs bland 
farmaceuterna baserades på svar utifrån ”Yrkesbefattningen” (tabell 30) och ”Antal år i 
yrkesbefattningen” (tabell 31). Jämförelsen mellan de jämförda grupperna utfördes på 
samma sätt som de föregående frågorna ovan. I denna jämförelse skulle egenskaperna 
hos beslutstödet EES såsom (tydlig, pålitlig, logisk, har en klinisk relevans samt 
användbar) värderas för att se om dessa faktorer som ”Yrkesbefattning” och ”Antal år i 
yrkesbefattningen” har någon påverkan på hur informationen i meddelandetexten i EES 
upplevs bland farmaceuterna. Resultaten av chi-2-testerna map ”Yrkesbefattning” visade 
inga skillnader i hur informationen i meddelandetexten I EES upplevs bland 
farmaceuterna gällande hur dessa egenskaper (tydlig, pålitlig, logisk, har en klinisk 
relevans samt användbar) (tabell 30). Inga skillnader observerades heller med Chi-2-
testerna med avseende på ”Antal år i yrkesbefattningen” gällande egenskaperna ovan 
(tabell 31). Detta innebär att farmaceuterna oavsett ”Yrkesbefattning” och ”Antal år i 
yrkebefattning” upplever informationen i meddelandetexten i EES på samma sätt, dvs. 
positivt/instämmer om man ska utgå från antal svarande positivt (>50%) för både 
”Yrkebefattning” och ”Antal år i yrkesbefattningen”.  
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Tabell 30: Respondenternas svar på hur informationen i meddelandetexten i EES 
upplevs med avseende på ”Yrkesbefattningen” bland farmaceuterna på apoteket. P-värdet 
är beräknat med chi-2-test. Andelen respondenter i kolumnen ”Andel instämmer” på 
svarande på skala 4–5 (skala 1–5) på frågan.  

EES egenskaper Totalt Andel instämmer p-värde
Tydlig 132 67,4% 0,4878

Apotekare 39 71,8%
Receptarie 93 65,6%

Pålitlig 127 88,2% 0,7178
Apotekare 39 89,7%
Receptarie 88 87,5%

Logisk 129 76,0% 0,2445
Apotekare 40 82,5%
Receptarie 89 73,0%

H ar en klinisk relevans 128 75,8% 0,2522
Apotekare 39 69,2%
Receptarie 89 78,7%

Användbar 135 91,9% 0,6520
Apotekare 41 90,2%
Receptarie 94 92,6%

 
Tabell 31: Tabellen visar respondenternas svar på hur informationen i 
meddelandetexten i EES upplevs med avseende på ”Antal år i yrkesbefattningen” bland 
farmaceuterna på apoteket. P-värdet är beräknat med chi-2-testmetoden. Andelen 
respondenter i kolumnen ”Andel instämmer” på svarande på skala 4–5 (skala 1–5) på 
frågan.   

EES egenskaper Totalt Andel instämmer p-värde
Tydlig 130 66,9% 0,8542
 0-10 år 68 67,6%
>10 år 62 66,1%

Pålitlig 126 88,9% 0,7520
 0-10 år 68 89,7%
>10 år 58 87,9%
Logisk 128 77,3% 0,5518
 0-10 år 68 79,4%
>10 år 60 75,0%

H ar en klinisk relevans 127 76,4% 0,8050
 0-10 år 66 77,3%
>10 år 61 75,4%

Användbar 132 91,7% 0,0829
 0-10 år 69 95,7%
>10 år 63 87,3%

 

Diskussion 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka uppfattningen om användningen av 
elektroniskt expertstöd (EES) bland farmaceuter på svenska öppenvårdsapotek.   
Diskussionsdelen inleds med en analys av metodval därefter analyseras betydelsen av de 
erhållna resultaten.  
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Metoddiskussion  
Syftet i studien var att ta reda på ”Hur” uppfattningen om användningen av EES på 
öppenvårdsapotek ser ut samt ”Vilka faktorer/skillnader” som påverkar uppfattningen 
bland farmaceuterna på öppenvårdsapoteken. Utifrån arbetets syfte, frågeställningar och 
begränsningar valdes en kvantitativ metod. Studien innehåller till en del även kvalitativa 
inslag. En kvantitativ metod omfattar oftast ett större antal deltagare vilket ger studien 
mer tillförlitliga resultat och kan presenteras i statistisk form. En kvalitativ metod 
involverar färre deltagare med en djupare förståelse och kan presenteras i språklig form 
[34,35]. Med en sådan kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder blir det 
lättare att få en djupare förståelse än om enbart en kvantitativ metod använts [48]. 
Studien utfördes som en tvärsnittsstudie under en bestämd tidsperiod för att ta reda på 
attityder hos ett stort antal respondenter vid ett visst tillfälle. En webbaserad 
enkätundersökning är tids- och kostnadseffektiv, men att en nackdel med webbenkäter 
kan vara att dessa lätt kan glömmas bort av respondenten samt att de ger en sämre 
överblick av enkätens omfattning tillskillnad från enkät i pappersformat. [34,35]  
 

Studiepopulation och enkätdistribution 
Inklusionskriterierna i enkätstudien var yrkesverksamma farmaceuter på 
öppenvårdsapotek över hela landet, dvs apotek som kunden fysiskt kunde besöka. Valet 
att undersöka uppfattningen kring användningen av beslutstödet EES hos denna 
målgrupp är, dels för att beslutstödet ingår i det dagliga arbetet vid receptexpedition för 
målgruppen, dels den stora patientkontakt som målgruppen har i sitt arbete i samband 
med receptexpedition eller läkemedelsrådgivning. Exklusionskriterier i enkätstudien var 
övriga farmaceuter, dvs. farmaceuter verksamma i industri, landsting och andra typer av 
apotek där kunden inte har möjlighet att besöka dessa apotek fysiskt. Följebrevet och ett 
par enkätfrågor användes för att förtydliga ovanstående kriterier. Ambitionen var att 
inkludera så många yrkesverksamma farmaceuter på öppenvårdsapotek som möjligt i 
studien. Urvalet gjordes för att kunna jämföra resultatet med en tidigare gjord studie, då 
denna studie var också riktad mot farmaceuter på öppenvårdsapotek. [16,30]  
 
På grund av hinder som uppstod för Sveriges Farmaceuter (Apoteksektionen - 
Öppenvårdsapotek) att distribuera webbenkäten till sina medlemmar, skickades 
webbenkäten endast till medlemmar i organisationen Apotekarsocieteten (sektionen för 
öppenvårdsfarmaci) samt yrkesverksamma farmaceuter på öppenvårdsapotek hos 
apoteksaktörerna Apoteket AB, Apotek Hjärtat, Kronans Apotek, Apoteksgruppen och 
Lloyds Apotek. Valet att inkludera dessa apoteksaktörer var för att fånga in så många 
yrkesverksamma farmaceuter på öppenvårdsapotek som möjligt (ca 5000). Dessa 
apoteksaktörer står också för den största andelen öppenvårdsapotek som finns på 
apoteksmarknaden runtom i landet samt att en stor andel (ca 3000) av dessa farmaceuter 
är också medlemmar i Sveriges Farmaceuter (Apoteksektionen - Öppenvårdsapotek). På 
grund av svårigheter att få kontakt med de små fristående apotekaktörerna exkluderades 
dessa apoteksaktörer.  
 
Ett problem i denna studie har varit tillgångasättet som har använts för hur enkäten har 
distribuerats, dvs. att det inte går att fastställa med säkerhet att enkäten nått ut till alla 
respondenter i studien. Det bästa vore om jag hade haft tillgång till alla email adresser till 
apoteken/farmaceuterna som kan tänkas passa in i studien så att ett massutskick av 
enkäten skickades direkt från mig istället för att utskicken går via någon annan tex. 
ansvariga kontaktpersoner för de olika apotekskedjorna. Detta sätt skulle öka kontrollen 
över enkät utskicken. Ett annat problem i urvalet är om respondenten är med i både 
Apotekarsocieteten och någon av de tillfrågade apotekskedjorna. För att kontrollera detta 
och förtydliga ovanstående kriterier i urvalet fanns följebrevet samt enkätfrågorna 8 och 9 
tillhands. Urvalet kunde kanske ha gjorts bättre om tex. Sveriges Apoteksförening, som 
företräder en majoritet av alla apotek i Sverige, hade kontaktats tidigt i arbetet för att få 
tillgång till en bredare målgrupp dvs. få med fler apotekskedjor.  
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Sveriges Apoteksföreningen skulle då kunna bistå med mailadresser till de olika 
apotekskedjorna i landet, även privata aktörer. Även att de skulle via tex. mail meddela de 
olika apotekskedjorna om enkäten tidigt innan enkät utskicken.        
 

Enkätutformningen 
Genom att använda sig av en kombination av kvantitativa- och kvalitativa frågor förstärks 
trovärdigheten i studien [48]. Den valda enkätutformningen gjordes för att resultatet 
skulle vara jämförbart med tidigare gjord studie, samt för att kunna kontrollera och 
förtydliga urvalskriterierna [16,25]. En nackdel med enkätens utformning är det stora 
antalet frågor, men för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar bedömdes 
frågorna nödvändiga och relevanta. En annan nackdel är avsaknaden av förklarande text 
som skulle tydliggöra hur respondenten skulle ta sig an frågorna. Detta kan vara tänkvärt 
inför framtida studier.  
 
Enkätstudien innehöll inga obligatoriska frågor, vilket gjorde att respondenten kunde 
välja att inte svara på vissa frågor. De öppna frågorna är av kvalitativ karaktär, vilket kan 
bidra till en djupare förståelse av ämnet samt att det kan tillföra en alternativ analys av 
data. Nackdelen med de öppna frågorna är att de bidrar till lägre svarsfrekvens pga att de 
är tidskrävande för respondenten att besvara, jämfört med frågor som har förutbestämda 
svarsalternativ 34,35. En del frågor i enkäten besvarades med hjälp av en Likertskala 
med fem skalsteg (1-5). Denna typ av skala ger en mer nyanserad bild än bara ja och nej 
alternativ samt att den tillåter respondenten att inta en neutral ställning i en fråga 
samtidigt som den ger respondenten frihet att gradera sin positiva eller negativa 
upplevelse. Vid användandet av Chi-2-test försvinner nyanseringen genom att data 
diktomiseras. Med denna svarsskala kan vi uttala oss om signifikanta skillnader över tid. 
Vid val av skalor med fler än 5 steg, tex. 8,9, eller fler kommer respondenten ha svårare 
att definiera sin ståndpunkt, vilket skulle kunna resultera i missvisande resultat. En tre- 
eller fyrgradig skala kunde tex. varit ett bättre alternativ, då det skulle tvinga 
respondenten att ta ställning till varje påstående. Den största skillnaden mellan jämna 
och udda skalsteg är att det saknas "mittalternativ" d.v.s. det som är en "3" på en 
femgradig skala. [34,35,50]  
 
Många respondenter lämnade kommentarer för svarsalternativen ”Annat/Annan” 
respektive ”Vet ej”, vilket visade på ett stort intresse och engagemang hos respondenterna 
med avseende på ämnet och dess betydelse för det dagliga arbetet med beslutstödet EES. 
[34,35] 
 
Begreppet validitet innefattar som tidigare beskrivits hur väl undersökningen speglar det 
man avsett att mäta [34]. Enkätens validitet värderades i samband med ett pilottest. 
Utformningen av enkäten har en stor betydelse för att få svar som är relevanta. 
Exempelvis fem respondenter svarade på frågorna 36–40 som de egentligen inte skulle 
svara på då dessa frågor var riktade till de som inte använder beslutstödet EES. Orsaken 
till detta kan vara avsaknaden av förklarande texter till enkätfrågorna. Majoriteten av 
deltagarna har dock besvarat enkäten på rätt sätt, vilket talar till fördel för enkätens 
validitet. Validiteten i studien kan även stärkas genom att tolkning och analys av 
resultatet kopplas till den teori som beskrivits i bakgrunden [34,35]. Ett annat sätt att öka 
studiens validitet kunde ha varit förlängning av svarstiden och att minst en ytterligare 
påminnelse skickats. Ytterligare ett sätt skulle ha varit att skicka enkäten till 
apotekschefer som förmedlar webbenkäten vidare till sina anställda farmaceuter för att 
delta i enkätundersökning. Syftet med pilotstudien som tidigare har nämnts var att 
minska risken för feltolkningar samt att kunna beräkna tiden för testpersonerna att 
besvara enkätstudien. Överlag så var kommentarerna från pilottestet positiva. Ingen av 
testpersonerna inkluderades i studiepopulationen. Enkätens reliabilitet visar hur 
tillförlitliga enkätfrågorna är. Detta kan studeras genom upprepade undersökningar vid 
olika tillfällen samt att enkätfrågorna inte ändras vid dessa tillfällen och att resultatet är 
oförändrat hos respondenterna. Reliabilitetstester för denna enkätstudie har inte kunnat 
utföras på grund av studiens tidsbegränsning. 34,35 
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En annan aspekt av begreppet validitet är extern validitet, dvs. generaliserbarhet, vilket 
syftar på om studiens resultat går att generalisera/representera hela studiepopulationen i 
stort. Hänsyn till bias och confoundings måste tas för att avgöra vilken grad av extern 
validitet som studien har. En svarsfrekvens på 10–15% anses en vara en förväntad 
uppskattning [34,48]. Generaliserbarheten av denna enkätstudie har inte kunnat utföras 
på grund av att studiens svarsfrekvens inte kunnat beräknas (mer om det längre ner på 
avsnittet svarsfrekvensanalys). Enkätstudiens tidsbegränsning är en annan orsak. Det 
insamlade datamaterialet skulle dock eventuellt kunna användas som ram för framtida 
studier. 
 
Enkätens reliabilitet visar hur tillförlitliga enkätfrågorna är. Detta kan studeras genom att 
använda sig av test-retestmetoden dvs. upprepade undersökningar vid olika tillfällen 
samt att enkätfrågorna inte ändras vid dessa tillfällen och att resultatet är oförändrat hos 
respondenterna. Skulle resultaten variera stort mellan olika mätningar kan det diskuteras 
om mätinstrumenten är pålitliga eller inte och reliabiliteten kan anses vara låg 34,35. 
Reliabilitetstester för denna enkätstudie har inte kunnat utföras på grund av studiens 
tidsbegränsning. 
 
En annan sak att diskutera är utformningen av vissa frågor och svarsalternativ. 
Handledare och externa kontaktpersoner ansåg dock att utformningen av frågor och 
svarsalternativ var intressanta och relevanta med tanke på arbetets syfte och 
frågeställningar. Det pilottest som genomfördes visade också att enkäten fungerade väl 
hos de som besvarade testenkäten. Vissa smärre förändringar och förtydliganden gjordes 
efter detta pilottest. Det finns dock alltid frågor i en enkät som kan diskuteras, så även i 
detta arbete. När det gäller frågan ”I vilken typ av verksamhet arbetar du?” var tanken att 
denna fråga skulle verka som kontrollfråga utöver följebrevet där det framgick att enkäten 
var riktad till yrkesverksamma farmaceuter på öppenvårdapotek. Farmaceuter som inte 
var yrkesverksamma i öppenvårdsapotek exkluderades från studien. När det gäller frågan 
”Vilken apoteksaksaktör tillhör ditt apotek?” var tanken att de svaren skulle ge 
information om vilka apoteksaktörer som hade varit involverade för att se om enkäten 
haft den spridning som den var tänkt att. Det var inte tänkt att jämföra dessa 
apoteksaktörer med varandra och därför har resultatet på denna fråga inte redovisats i 
detta arbete. Svaren på frågan visar dock att enkäten besvarats av farmaceuter från alla de 
stora apoteksaktörerna i Sverige. 
 
Frågan ”Använder Du beslutsstödet EES vid ditt dagliga arbete vid receptexpedition? (Är 
svaret nej, behöver du endast besvara frågorna 36–40) var intressant och relevant med 
tanke på arbetets syfte. EES ingår i alla expeditionssystem hos alla apoteksaktörer och 
tanken är att farmaceuten ska kunna arbeta/expediera recept med stöd av det. Svaren på 
frågan ”Vad är uppfattningen om användningen av beslutsstödet EES vid 
receptexpedition bland farmaceuter på ditt apotek?” skulle belysa den generella 
inställningen till beslutstödet EES på apoteket vad man som tex. kommer fram vid 
diskussioner på tex. säljmöten eller kundfalls-diskussioner. Risken är att resultatet av 
denna fråga kan vara missvisande, eftersom respondenterna anger en uppfattning som 
inte är helt säker dvs. respondenterna anger vad de tror att andra tycker eller hur de 
uppfattar frågan. Samma resonemang fördes kring frågan ”Vad är uppfattningen om 
användningen av beslutsstödet EES vid receptexpedition hos apoteksaktör (chefer och 
ledning)?”. När det gäller frågan ”Hur bedrivs utbildningen i beslutsstödet EES på ditt 
apotek? Kommentera gärna dina svar nedan.” var det tänkt att se om det erbjuds någon 
form av utbildning specifikt i beslutstödet EES. De svar som har inkommit kan ge 
värdefull information för framtida kompetensutvecklingsinsatser.  
 

Datainsamling och dataanalys 
Datainsamlingen har gjorts via en webbaserad enkät med en länk i följebrevet som 
distribuerades via e-post till respondenterna via kontaktpersoner på Apotekarsocieteten 
och de olika deltagande apotekskedjorna. Som bilaga fanns ett följebrev som bland annat 
förklarade att datainsamlingen behandlades anonymt.  
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En påminnelse skickades ut efter en vecka via ansvariga kontaktpersoner till 
respondenterna. Detta tillvägagångssätt valdes i förhoppning om att få en ökad 
svarsfrekvens, jämfört med om det skulle ha kommit från en okänd avsändare, dvs. 
artikelförfattaren, (mer om svarsfrekvens längre ner i stycket). En svaghet i arbetet är 
förstås att det inte gått att kontrollera vilka som fått enkäten och vilka som besvarat den. 
 
Huvudsyftet i detta examensarbete var att se om det föreligger någon skillnad i 
uppfattning om användning av EES bland farmaceuterna. På grund av tidspressen 
genomfördes jämförelser av variabler som vid en översiktlig bedömning visade att det 
kunde föreligga skillnader. Ett chi-2-test användes i denna studie för att se om det finns 
en skillnad bland farmaceuterna med avseende på uppfattning om användningen av EES, 
hur informationen i meddelandetexten i EES upplevs samt hur mycket stöd och 
utbildning som farmaceuterna upplever få i att använda beslutstödet EES på apotek. Chi-
2-testet gick ut på att jämföra de observerade frekvenserna mot de förväntade 
frekvenserna (positiva och övriga). Resultaten av Chi-2-testen i studien har utgått från 
jämförelsen av svarskategorierna positiva och övriga för varje fråga. För att kunna 
genomföra ett Chi-tva -test i denna studie gjordes en logisk sammanslagning dvs. tva  
kategorier där skala 1-3 blev kategorin ”övrigt” samt skala 4-5 blev kategorin ”positiv”. 
Som alternativ till Chi-2-test kunde även ett t-test ha använts på medelvärden för att se 
om eventuella skillnader kan påvisas. Analys av data fra n denna enkät exempelvis 
multivariata analyser skulle kunna göras för att se ytterligare samband. Resultaten på 
svarsalternativen ”Vet ej”, ”Annan eller Annat” i frågor graderade mellan 1–5, ges värdet 
noll i databearbetning, och hanterades som ”missing data” (saknade data). 34,35,38 
 

Bortfall och svarsfrekvensanalys 
En del av bortfallet var förväntad då enkäten skickades ut under en svarstidsperiod då 
stress, tidsbrist och arbetsbelastningen för farmaceuterna på apoteken är högre än 
normalt. Det finns två typer av bortfall externt och internt bortfall. Externt bortfall är då 
vissa personer som av olika anledningar inte vill delta i en undersökning. Vid det interna 
bortfallet så uteblev svaret på något eller några frågor bland de respondenter som i övrigt 
har svarat på alla enkätens frågor 34,35. Ingen bortfallsanalys genomfördes i studien 
eftersom det inte var möjligt med tanke på tiden som förelåg för arbetet. Det interna 
bortfallet för varje fråga i studien framgår i textavsnittet till den aktuella frågan. 
 
Svarsfrekvensanalys har inte kunnat utföras pga att antalet farmaceuter som fick tillgång 
till webbenkäten inte har kunnat fastställas. Enligt Apoteksföreningen finns det totalt 
cirka 10 200 personer som arbetar på öppenvårdsapotek idag och av dessa är ca 5000 
farmaceuter (receptarier och apotekare) 1. I denna enkätundersökning har 136 
farmaceuter deltagit och svarat på frågor om användningen och uppfattningen av EES på 
svenska öppenvårdsapotek. Om vi skulle anta svarsfrekvensen utifrån totala antalet 
farmaceuter verksamma på öppenvårdsapotek ger det en svarsfrekvens på ca 2,7%, vilket 
ger enkätstudien låg validitet. Det är vanligt förekommande att enkätstudier har en låg 
svarsfrekvens och ett högt bortfall pga olika anledningar såsom tex. intresset att delta i en 
enkätundersökning (externt bortfall) eller att kunskap/erfarenhet av ämnet saknas dvs. 
beslutstödet EES, vilket kan leda till att vissa frågor inte blir besvarade (internt bortfall). 
Detta kan påverka resultatet för enkätstudien negativt.  Det externa bortfallet kan 
minskas genom tex. ett tydligt motiverat följebrev med syftet av undersökningen samt ett 
påminnelsebrev som fångar upp de respondenter som inte har svarat än. Det interna 
bortfallet kan minskas genom bättre konstruerade enkätfrågor med förklarande texter 
samt att alla frågor var ”ej obligatoriska”, vilket kan också orsaka ett bortfall då 
respondenten kan välja att hoppa över flera frågor och ändå skicka in enkäten. 34,35 
 
Ett sätt att åtgärda detta i framtiden kan vara att webbenkäten skickas direkt till 
farmaceuterna eller apotekschefer som förmedlar webbenkäten vidare till sina anställda 
på apoteken, istället för att utskicken går via mellanhänder dvs. ansvariga 
kontaktpersoner som sitter på huvudkontoret och inte har direkt kontakt med 
farmaceuterna på apoteken.  
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Det är också oklart hur och till vilka adresser enkäten adresserades då många apotek har 
funktionsadresser och inte personliga adresser. Detta försvårar ytterligare att analysera 
vilka som verkligen fick vetskap om enkäten och därmed bortfall. Ett annat sätt kan vara 
att inkludera en fråga i enkätformuläret om hur man har fått tillgång till webbenkät 
formuläret. Bedömningen vid tillfället enkäten skickades ut var detta skulle var det mest 
lämpliga sättet att distribuera enkäten i förhoppning för att få en ökad svarsfrekvens, 
jämfört med om respondenterna hade fått enkäten via e-post från en okänd avsändare. 
Ytterligare ett sätt att öka studiens validitet kunde ha varit förlängning av svarstiden och 
att minst en ytterligare påminnelse skickats.  
 
Andra faktorer som kan ha haft inverkan på svarsfrekvensen är enkätstudiens omfattning 
med avseende på antalet frågor. Andra enkätundersökningar eller förfrågningar, som kan 
ha pågått under samma period, kan också vara ytterligare en faktor som kan ha haft en 
negativ påverkan på svarsfrekvensen. Inför framtida enkätundersökningar kan det vara 
lämpligt att antingen förlänga svartidsperioden eller att välja en annan tid på året för 
utskick av enkäten för att få en ökad svarsfrekvens.  
 

Styrkor och svagheter med studien 
Tidigare studier har framförallt varit riktade mot förskrivare/sjukvården med avseende 
på tillämpningsmöjligheten för beslutsstödet EES inom sjukvården samt en registerstudie 
som var mer riktad mot dosapoteken för att bedöma antalet läkemedel gentemot LRP och 
antal signaler som fångas upp i och med det. Ytterligare en pilotstudie (2009) gjordes för 
att undersöka funktionen och användningen av EES på öppenvårdsapotek. 30,31,32 
 
Största styrkan i detta examensarbete är att studien är den första omfattande studie som 
behandlar uppfattningen om användningen av beslutstödet EES på svenska 
öppenvårdsapotek ur en farmaceutssynvinkel. En annan styrka i studien är de många 
fritextsvar som har angivits, vilket förstärker svaren och ger mer klarhet i svaren. En 
svaghet med studien skulle kunna vara att jämförelser med liknande studier med 
avseende på den aktuella frågeställningen inte kunnat göras. En annan svaghet skulle 
kunna vara den något ojämna fördelningen mellan receptarie (66,4%) och apotekare 
(32,1%) som eventuellt kan påverka studiens trovärdighet och möjligheten att få 
signifikanta resultat ur datainsamlingen. Detta kan medföra att jämförelser av 
uppfattningar mellan de båda grupperna kan bli något missvisande. En annan orsak till 
att resultaten möjligen inte kan generaliseras är att studien är riktad till farmaceuter 
verksamma på öppenvårdsapotek och inte tillfarmaceuter verksamma på dosapotek . 
Ytterligare en begränsning för studien är bristen på en bortfallsanalys som ej 
genomfördes på grund av tidsbrist. Det är därför svårt att uttala sig om studiens 
generaliserbarhet. 38 
 

Resultatdiskussion 
Respondenter 
Den aktuella studien omfattade 136 respondenter, vilket ger enkätstudien väldigt låg 
validitet, utifrån totala antalet yrkesverksamma farmaceuter på öppenvårdsapotek (ca. 
5000) 1. Könsfördelningen i enkätstudien 88,9% kvinnor och 10,4% män. Snittåldern 
hos respondenterna var 43 år. I studien hade 32,1% av respondenterna en apotekare 
utbildning och 66,4% en receptarieutbildning. Många av respondenterna i studien har 
stor yrkeserfarenhet (>15år) 31,1% och de flesta arbetade i ett apotek med ”4–6 
farmaceuter” 39,6%. De flesta respondenter var anställda på ett ”Köpcentrumapotek 
(n=53)”. Övriga respondentsvar för ”Annan typ av apotek” var likvärdiga de 
svarsalternativ som redan fanns och fick därmed fördelades bland dessa, tex. (Matnära= 
Köpcentrumsapotek) och (Regional och lokal sjukhusapoteksfunktion= Sjukhusapotek). 
Enkätstudien representerade alla län i Sverige, där högst svarsfrekvens inkom från 
”Stockholms län” och ”Västra Götalands län” 15,6% och lägst svarsfrekvens hade 
”Norrbottens län” 0%. Även om antalet respondenter i studien är väldigt låg så 
representerar det målgruppen väl. Respondenternas fördelning då det gäller antal 
yrkesverksamma år är i likhet med den verkliga fördelningen.  



 

   33 

Likaså då det gäller det könsfördelningen och typ av apotek. En stor majoritet av Sveriges 
farmaceuter är kvinnor och arbetar på öppenvårdsaktivitet i köpcentrum. Även 
fördelningen av farmaceuter speglar den verkliga fördelningen, då majoriteten av 
farmaceuterna som är på apotek är receptarier.  
 

I vilken omfattning används EES på svenska apotek 
Studien visar att användningen av beslutstödet EES vid receptexpedition är hög (96,2%) 
jämfört med tidigare studie där drygt 60% hade aldrig använt EES 28. Under 2017 har 
omkring 2,5 miljoner kontroller gjorts med EES på apoteken och enligt de senaste 
mätningarna får ca 70 000 apotekskunder en kontroll med EES 18. Resultaten i studien 
visade en skillnad i omfattningen av EES användning för svarsalternativet vid ”Alla 
receptexpeditioner” (69,2%) respektive ”En gång dagligen” (10,5%) vid kontroll av en 
kunds alla recept i receptregistret, jämfört med 0% respektive 3% i tidigare studier 28 
(tabell 5). Det var även en skillnad i omfattning av EES användning för svarsalternativet 
”Flera gånger dagligen” (62,0%) respektive vid ”Alla receptexpeditioner” (14,7%) vid 
kontroll av de recept som expedieras vid tillfället, jämför med tidigare studie 1% 
respektive 4% 28 (tabell 5). Detta kan bero på att 52% av farmaceuterna i den studie 
angav att deras expeditionssystem hade EES integrerat i expeditionssystemet som gjorde 
att de kunde använda EES 28. Idag är EES integrerat i alla expeditionssystem, vilket 
visar att det har skett mycket förändringar sedan tidigare gjorda studier. Inga statistiska 
jämförelser gjordes för omfattningen av användningen av EES bland farmaceuterna.  
 
Enligt studien valde farmaceuterna oftast att arbeta med ”C- och D-interaktioner” och 
“Barn-Högdos/Åldersvarning” (tabell 6). Dessa interaktioner har högre prioritet bland 
farmaceuterna pga dess allvarlighetsgrad samt kliniska relevans. Barn-signalen är viktig 
att uppmärksamma, dvs. att det är rätt dos och indikation. Den prioriterades av alla 
farmaceuter. Studien visade även att respondenterna sällan valde att arbeta med 
signalerna ”A-interaktioner (72,1%)” respektive ”B-interaktioner (51,4%)” vid 
receptexpedition, pga. att dess kliniska relevans är okänd för dessa signaler. I 
kommentarerna framförde farmaceuterna att interaktioner där olika förskrivande läkare 
är inblandade är svåra att arbeta med, pga att detta kan resultera i tex. 
”Dubbelmedicinering” eller att de förskrivna preparaten kan vara olämpliga vid samtidig 
medicinering. Andra farmaceuter menar att det kan också vara känsligt att kontakta 
läkare gällande ”Barn - Högdos/Åldersvarning” vid expeditionstillfället för att inte oroa 
föräldrarna. Det är svårt att jämföra resultaten i denna studie med tidigare studier 
[30,31,32], då man har tex. undersökt relevansen av EES signalerna har och hur ofta 
dessa signaler förekommer, dock inte vad farmaceuten valde att arbeta med! Det är därför 
svårt att jämföra erhållna resultat i detta med resultat från tidigare studier.  
 
Respondenterna angav att signalen ”Påverkar annan sjukdom” följt av ”Äldre - 
Högdos/Åldersvarning” är svåra att arbeta med vid receptexpedition (tabell 8). Detta kan 
bero på att dessa signaler är svåra att tolka och det är svårt för farmaceuten att avgöra 
vilken bedömning som är lämpligast. Ett sätt att arbeta med dessa signaler är att föra en 
dialog med kunden om dennes läkemedel för att kunna avgöra svårigheten för signalen. 
Farmaceuterna på apoteken har ju inte tillgång till kundens journal och därför är det 
mycket viktigt att få till en bra dialog med kunden. Förskrivare kontaktas i de fall det är 
svårt att göra en korrekt bedömning. 
 
Studien visade att majoriteten av respondenterna valde oftast att stänga signalerna 
”Dubbelmedicinering” respektive ”B-interaktioner” vid receptexpedition (tabell 10). Detta 
pga att signalen dubbelmedicinering anger att det är dubbletter av läkemedlet med 
skillnad på tex. läkemedelsformen och att det kan åtgärdas direkt med kunden i dialog. 
Att vissa respondenter aldrig stänger/sällan signalerna är pga. att det är dels inte är 
prioriterat att stänga signalerna utan det viktiga är att ansluta kunden till EES och sedan 
se om det förekommer några allvarliga interaktioner som behöver åtgärdas signal. Det 
kan också bero på obehag hos respondenten eller att respondenterna inte har kommit 
igång tillräckligt med att stänga signaler.  
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Andra respondenter kommenterade att de vill uppmärksamma andra farmaceuter, som 
normalt inte tittar på stängda signaler oavsett svårighetsgrad. Tidspress är en av 
anledningarna att inte stänga signaler vid receptexpedition enligt några respondenter, då 
tex. kötiden påverkas negativt och därmed blir det fler väntande och stressen ökar hos 
farmaceuterna. Det kan bidra till att fel vid receptexpedition lätt inträffar. En studie 
utförd av läkemedelsverket [51] stödjer detta resultat då resultaten i den studien visade 
att 68% av farmaceuterna upplever stress pga hög arbetsbelastning och att 49% upplevt 
en risk för felexpedition på grund av det.   Även om upplevd stress hos farmaceuterna 
förmodligen kommer att minska i takt med att farmaceuternas kompetens inom EES höjs 
finns det anledning för Sveriges apotekskedjor att försöka minska farmaceuternas stress 
genom att vidtaga olika åtgärder. 
 

Vilken uppfattning har farmaceuter på svenska apotek om användningen av 
EES 
Enligt studien är uppfattningen om användningen av beslutsstödet EES på apotek vid 
receptexpedition mycket positiva bland respondenterna (tabell 12). En orsak till den mera 
positiva inställningen är förstås att farmaceuterna har fått mer erfarenhet av att arbeta 
med systemet och de har också kunna se nyttan av systemet. Om det jämförs med tidigare 
studie då bara 10% av farmaceuterna hade en positiv uppfattning till EES 28. Den stora 
förändringen i uppfattningen kan bero på de stora förändringar som har skett med 
beslutstödet EES tex. när det gäller tillgängligheten av EES som idag finns på alla 
expeditionssystem på apoteksmarknaden, sedan är det förbättringarna som har gjorts 
med avseende på kvalitet, användbarhet av beslutstödet EES. Idag har tex. de flesta 
expeditionssystem på apoteksmarknaden EES. Respondenternas inställning till denna 
fråga om uppfattning är mer positiva numera enligt de kommentarer som har framförts 
än de som har framförts i tidigare studie, där majoriteten av kommentarerna var 
negativa. I detta arbete lyfter farmaceuterna fram att EES ger ett bra stöd och hjälp vid 
kundmötet, ökar patientsäkerheten och samtidigt kompetensutvecklande.  
 
Några farmaceuter menar att det än idag finns vissa brister och begränsningar, tex. 
många dubblettsignaler att stänga. Några tycker att är svårt att hinna ta hand om 
informationen som kan komma fram vid en EES-tryckning pga tidsbrist/stress. Ingen 
signifikant skillnad kunde påvisas för sambandet mellan uppfattningen om användningen 
av EES vid receptexpedition och undersökta faktorer såsom ålder, kön, yrkesbefattning, 
typ av apotek samt antal anställda på befintligt apotek (tabell 28). Resultaten visar att 
inga av de undersökta faktorerna har påverkan på uppfattningen om användningen av 
EES vid receptexpedition bland farmaceuterna. Den generella uppfattningen om 
användningen av EES vid receptexpedition bland farmaceuter är övervägande positiv 
med avseende på antal svarande på kategorin andel positiva (tabell 28). Detta innebär att 
farmaceuterna oavsett ovannämnda faktorer hade samma uppfattning om användningen 
av EES vid receptexpedition. Det är även  rimligt att anta att genom genomförande av 
kompetensutveckling av farmaceuter och vidare utveckling av användarvänligheten av 
EES kommer upplevd tidspress att minska. 
 

Vilken påverkan har EES-informationen på patientrelaterade utfall enligt 
farmaceuterna  
Majoriteten av farmaceuterna i studien ser fördelar med EES läkemedelsrelaterad 
utfall/information på apotek, vilket kan leda till en bättre följsamhet och nytta av 
läkemedelsbehandlingen och därmed en högre säkerhet för patienten. På Frågan ”Har Du 
stöd av informationen i EES vid kontakt med förskrivare?” angav majoriteten av 
respondenterna att de har stöd av informationen i EES vid kontakt med förskrivare 
(tabell 14). Ofta ger EES förslag på hur man kan undvika en interaktion och vad man ska 
säga till förskrivaren och vad som rekommenderas, tex. vilket annat läkemedel som kan 
användas istället. En nackdel, enligt respondenterna, är att patienten kan få motstridig 
information från förskrivaren om förskrivaren inte är övertygad om betydelsen av EES 
informationen från apoteket.  
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Det kan påverka förskrivarens förtroende negativt och därmed öka patientens oro. Därför 
är det viktigt med ett bra samarbete mellan farmaceut och förskrivare för att förebygga 
felmedicinering och onödiga missförstånd. [39] 
 
På Frågan ”Hur uppfattar Du att kontakten med förskrivaren fungerar i samband med 
EES analys vid receptexpedition?” angav majoriteten av respondenterna att de hade en 
”positiv” och tillfredställande uppfattning om kontakten med förskrivaren (tabell 15). De 
flesta respondenter angav att de flesta förskrivare är tacksamma över ett eller flera EES-
beslut. Det finns även negativa kommentarer där respondenterna tycker att förskrivarna 
inte har tid och ofta är upptagna. En del farmaceuter upplever att förskrivarna inte 
orkar/kan/vill ta ansvar, pga. att de känner sig väldigt ifrågasatta kompetensmässigt.  
 
Studien visar att de flesta respondenter upplever informationen som presenteras i 
meddelandetexten i beslutstödet EES är användbar och tydlig (tabell 16). Dessa resultat 
innebär en markant förbättring jämför med tidigare studie där det var stora brister på 
användarvänligheten (svårt jobbat) och tidskrävande, dock är informationen som fås 
fram är av värde 28. De flesta respondenter tycker numera att EES funktion och 
användbarhet har förbättrats i och med uppdateringarna som skett löpande (tabell 17). 
Detta gäller specifikt interaktionskontrollen som sedan 2016 övergått JanusMed 
interaktionsdatabas. Det är en fördel med ett system som helt arbetar mot ett svenskt 
läkemedelssortiment istället för den amerikanska som den gamla versionen gjorde, 
eftersom detta ökar träffsäkerheten i systemet 18,29. Ett kvarstående problem är dock 
dubbletterna, dvs. flera signaler från t.ex. samma interaktion kan uppfattas som störande 
och rörig fortfarande av respondenterna. Vissa interaktioner såsom Qt-intervall är 
otydliga/svår att tolka/bedöma enligt respondenterna och där behövs mera åtgärder i 
form av utbildning eller riktlinjer för hur farmaceuterna ska agera.  
 
Det finns respondenter som tycker att informationen i EES vänder sig inte i första hand 
till den expedierande farmaceuten utan till den förskrivande läkaren. Informationen kan 
vara svår att hantera då hela bilden av kunden saknas eftersom farmaceuten inte har 
tillgång till tex. provresultat och journaler. Detta skulle kunna åtgärdas i framtiden med 
att flera kliniska farmaceuter tas in i vården för att se till att patienten vet hur denna ska 
använda sina läkemedel genom att gå igenom de läkemedel som har ordinerats av 
förskrivaren och redan där stoppa/ändra på en läkemedelsförskrivning som inte är 
lämplig för patientensbehandling innan tex. en utskrivning från sjukhuset. Detta 
arbetssätt förekommer normalt utomlands tex. USA där den kliniska farmaceuten är en 
hjälpande hand för den förskrivande läkaren vid val av läkemedel för olika behandlingar. 
Detta har numera börjat komma igång i Sverige med att fler och flera kliniska 
farmaceuter arbetar inom vården.  
 

Vilka begränsningar samt för-respektive nackdelar finns det i dagsläget för 
att farmaceuterna ska använda EES på svenska apotek 
Vad gäller frågan om ”Vilka faktorer tror Du påverkar kundens beslut att samtycka till att 
beslutstödet EES används vid receptexpedition?” betonade de flesta respondenter att 
”tidsbrist”, ”hur frågan ställs”, ”arbetsbelastning”, ”tillit till förskrivare” och 
”tolkningssvårigheter/kund oro” som de största faktorerna som har betydelse för 
kundenssamtycke (tabell 18,19). Tillit till förskrivaren gör att många kunder säger att de 
tar det med sin läkare eller att deras läkare har kontroll vilket leder till att de inte 
samtycker. Tolkningssvårigheter/kund oro kan bero på att många farmaceuter saknar 
utbildning eller kunskap om hur EES ska användas. Hur frågan ställs vid samtycket kan 
även ha betydelse. Det är en stor skillnad att beskriva EES som en hjälp jämfört med 
kontroll. Det är angeläget att kunderna förstår vilken fördel det är att använda EES utan 
att informationen blir för avancerad. Några anser att användningen av EES bör vara 
frivillig och en del har framfört önskemål om att förenkla eller att ta bort samtycket. I 
USA erbjuder tex. alla apoteksaktörer någon form av DUR-analys vid receptexpedition.  
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Vid upptäckt av LRP i DUR-analysen måste problemet åtgärdas innan 
läkemedelsexpeditionen genomförs tillskillnad från Sverige att det inte behöver vara 
åtgärdat innan läkemedelsexpeditionen genomförs 36.  
 
När farmaceuten ska be kunden om samtycke innan EES öppnas kan det bli ytterligare en 
tröskel eftersom farmaceuten inte vet om det är en hanterbar mängd signaler som finns 
för den aktuella individen. Den upplevda tidsbristen kan vara ovana som bidrar till större 
tidsåtgång och osäkerhet hos farmaceuten. För att öka EES-stödet till farmaceuten vid 
receptexpedition behövs därför mer utbildning i form av kundfallsdiskussioner och 
tolkning av signaler vid EES analys. Detta skulle underlätta användningen av EES. 
Respondenterna angav att kundens språkkunskaper har påverkan på uppfattningen om 
beslutstödet EES (tabell 20). Språkkunskaperna påverkar hur rådgivning och information 
tas emot och tolkas vare sig det gäller EES eller annan information. Vissa apoteksaktörer 
har tolkhjälp numera dvs. farmaceuter som talar ett annat språk som det går att nå via 
intranätet för respektive apoteksaktör. Detta kan göra att många farmaceuter backar för 
att fråga om anslutning till EES. 
 

Vilka förutsättningar behövs för att farmaceuterna ska känna sig trygga i att 
kunna använda EES på svenska apotek  
Studien visar att de flesta respondenter instämde i att de får tillräckligt med stöd och 
utbildning i att använda beslutstödet EES på apoteket från sin chef och från sin 
apotekskedja (tabell 21) men respondenterna menar samtidigt att de behöver mer 
utbildning. Inga statistiskt signifikanta skillnader kunde påvisas mellan farmaceuterna 
med avseende på de undersökta faktorerna ”yrkesbefattning, typ av apotek och antal 
anställda på apotek” (tabell 29). En skillnad observerades dock med avseende på ”Antal 
år i yrkebefattningen” (p=0,0008), vilket är att farmaceuter med lång yrkeserfarenhet 
(dvs. mer än 10 år) instämmer till en högre grad i att de upplever får tillräckligt med stöd 
och utbildning) från sin chef på apotek än de farmaceuter som har kortare 
yrkeserfarenhet (dvs. mindre än 10 år. Påvisad skillnad att farmaceuter med mer än 10 
års yrkeserfarenhet anser att de fått tillräckligt stöd jämfört med kollegor med kortare 
yrkesverksamhet beror antagligen på att dessa har använt EES systemet under längre tid. 
En annan trolig orsak att många års yrkesverksamhet har gett en högre kompetens inom 
läkemedelsområdet och därigenom har farmaceuter med lång yrkesverksamhet förvärvat 
en bättre förmåga att förstå och hantera de signaler som genereras av EES-systemet 
 
Svarsalternativet i frågan kanske inte skulle ha varit låst vid ”Din Chef” utan mer öppen 
att inkludera såväl chef som ansvarig person för EES på apoteket dvs. farmaciansvariga 
(FA) på apoteket. Det är främst farmaciansvariga på apoteken som har ansvaret att 
utbilda och ge stöd till farmaceuterna i arbetet med EES. Chefens roll är att underlätta 
och se till att farmaceuterna får tillfälle och tid att närvara på tex. de utbildningstillfällen 
som är planerade antingen av apoteken eller e-Hälsomyndigheten. Ett ännu mer 
förtydligande angående frågan skulle vara en förklarande text med svarsalternativ 
angående typ av utbildningar som finns tillgängliga som följdfråga. Svarsalternativet 
kunde eventuellt ha varit ”JA/Nej” som sedan övergått till en följdfråga alternativ en 
fritext fråga angående typ av utbildning. Detta kanske kan vara tankeställare inför 
framtida studier. På frågan om ”Hur bedrivs utbildningen i beslutstödet EES på ditt 
apotek?” betonade de flesta respondenter att utbildningen bedrivs främst ”I samband 
med egen inläsning av utbildningsmaterial om EES” (tabell 22). Många respondenter 
lyfte fram att de fick tillräckligt stöd och utbildning i att använda beslutstödet EES från 
sin chef/apoteksaktör, men att mer utbildning behövs och att utbildningen ska vara mer 
kopplad till det dagliga jobbet. Detta var kopplat till yrkeserfarenhet där de med mindre 
erfarenhet (<10år) signifikant lägre andel upplevde att de hade tillräckligt stöd och 
utbildning från sin chef. På denna fråga var det möjligt att fylla i om det fanns ”Annat 
sätt” utbildningen bedrevs på och här hade respondenterna svarat bland annat följande 
”Utbildning av farmaciansvarig/farmacispecialist”, ”Utbildningsdag med e-
Hälsomyndigheten” samt ” Olika sätt på olika apotek”. 
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På frågan ”Anser Du att det finns behov av tillägg eller förbättringar med det nuvarande 
beslutstödet EES?” svarade majoriteten av respondenterna att det finns ett behov av 
tillägg eller förbättringar. Flera av de som lämnat synpunkter framhåller olika förslag på 
tillägg och förbättringar med det nuvarande beslutstödet EES såsom: dubbletter av 
signaler, enklare text och språk, mer tydlighet, begränsat antal signaler, endast kliniskt 
relevanta signaler och mer överskådlighet med kortfattade inlägg med möjlighet till 
fördjupning, bort med samtycket, pappersrecepten ska inkluderas, möjlighet att 
testa/lägga till Ex och naturläkemedel mot Rx-listan. En viktig förutsättning för att EES 
skall tjäna sitt syfte är givetvis regelbundna uppdateringar av innehållet men också, 
utifrån farmaceuternas synpunkter, utveckling av användarvänligheten. 
 

Kommer användningen av EES att öka på svenska apotek 
För framtida användningsmöjligheter av elektroniskt expertstöd ställdes frågan ”Vilka 
möjligheter anser Du finns med användningen av beslutsstödet EES på apotek?”. Många 
av respondenterna anser att det är positivt med EES på apotek och att det bör användas 
mer, inte bara på apotek utan även inom vården generellt. Flera av de som lämnat 
synpunkter framhåller att EES är kompetenshöjande för farmaceuterna, ger ökad 
patientsäkerhet, bättre läkemedelsanvändning samt förbättrar kvalitén i 
expeditionsprocessen. Vidare anser respondenterna att vården avlastas pga. minskade 
läkemedelsrelaterade problem och därmed minskar sjukvårdskostnaderna för samhället 
(tabell 24). På frågan ”Du som inte använder beslutstödet EES, tror du att ett beslutstöd 
skulle hjälpa dig i ditt arbete vid receptexpedition?” svarade respondenterna att ett 
beslutsstöd skulle hjälpa dem i deras arbete vid receptexpedition. Respondenternas 
kommentarer indikerar att mer aktiv information till kunderna från läkemedelsverket 
eller annan myndighet skulle underlätta arbetet för farmaceuten. Vidare skulle hela 
kedjan, dvs. apoteksaktören, involveras i arbetet med EES och inte bara apoteken.  
 

Vad är anledning till att beslutstödet EES inte används 
Den vanligaste anledningen till att beslutstödet inte används är att det ”Tar för mycket 
tid” samt att det är ”Omständligt att be kund om samtycke till EES” (tabell 24). I 
jämförelse med tidigare studie var den största anledningen att farmaceuterna inte hade 
tillgång till EES i deras expeditionssystem. Andra orsaker till den låga användningen av 
EES i den studien var att farmaceuterna saknar utbildning eller kunskap om hur det ska 
användas, att det tar för mycket tid eller att de använder något annat stöd [28]. Ett urval 
av respondenternas kommentarer betonar tex. att tidsåtgången spelar roll. Alla kunder 
vill inte att EES skall användas eftersom de inte har tid att vänta samt att det är mycket 
omständligt att fråga om samtycke (tabell 25). Majoriteten av de farmaceuter som inte 
använder EES har blivit rekommenderade att använda sig av främst följande källor 
”JanusMed (f.d. SFINX)” följt av ”FASS” (tabell 26). Andra källor som rekommenderades 
förutom de föreslagna källorna var enligt respondenterna var ”olika källor beroende på 
behovet” tex. Praktisk medicin, FASS samt ”samtliga källor med tillägg”. De flesta 
respondenter svarade att formatet för den mest rekommenderade källan i apoteket när 
beslutsstödet EES inte används vid receptexpedition är ”Webbdokument/ 
Internethemsidor” (tabell 27). 
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Slutsats 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka uppfattningen om användningen av 
beslutstödet elektroniskt expertstöd (EES) på svenska öppenvårdsapotek. Skillnader i 
uppfattning om användning av EES, hur mycket stöd och utbildning farmaceuterna 
upplever i att få använda EES på apoteken samt hur informationen i meddelandetexten i 
EES upplevs med avseende på följande egenskaper (tydlig, pålitlig, användbar samt 
klinisk relevans och logisk) har undersökts mellan farmaceuterna. Skillnaderna har 
undersökts för att kunna skapa sig en bild av tex. hur uppfattningen om användningen av 
EES bland farmaceuterna på apotek ser ut idag.  
 
Resultaten i studien visar en generell positiv uppfattning hos farmaceuterna gällande 
användningen av EES. Majoriteten av farmaceuterna i studien anser att användningen av 
beslutstödet EES är kompetenshöjande och att den kan bidra till en förbättrad 
kundrådgivning och en ökad förståelse för läkemedelsbehandlingen. Ökade informations-
insatser till allmänheten behövs enligt farmaceuterna för att dels kunna öka allmänhetens 
medvetenhet om betydelsen av EES, dels ökaanvändningen av EES på apotek. 
Farmaceuterna i studien anser att det behövs mer fortbildning för att öka tryggheten i 
användningen av EES och därmed också öka användningen av EES på apotek.  
 
Inga skillnader kunde påvisas mellan apotekare och receptarier med avseende på 
uppfattning om användning av EES samt hur informationen i meddelandetexten i EES 
upplevs med avseende på följande egenskaper; tydlig, pålitlig, användbar samt klinisk 
relevans och logisk. En skillnad observerades dock för sambandet mellan ”Antal år i 
yrkebefattningen” och om farmaceuterna upplever att de får tillräckligt med stöd och 
utbildning i att använda EES på apoteken från sin chef, vilket var att farmaceuter med 
lång yrkeserfarenhet (dvs. mer än 10 år) instämmer i att de får tillräckligt med stöd och 
utbildning än de farmaceuter som har kortare yrkeserfarenhet (dvs. mindre än 10 år) från 
sin chef på apotek. Det är svårt att avgöra skillnader här på farmaceuterna (dvs. 
apotekare/receptarier) med avseende på yrkeserfarenheten och hur mycket stöd och 
utbildning som faktiskt fås/ges. Det som är klart är att det krävs fler studier med flera 
deltagare för att kunna dra mer generella slutsatser om uppfattningen och användningen 
av EES bland farmaceuter på svenska öppenvårdsapotek. Förhoppningen är att 
elektroniska beslutstödssystem och läkemedelsrelaterad information på 
öppenvårdsapoteken skall bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrad följsamhet av 
läkemedelsbehandlingen samt viktigt informationsutbyte mellan farmaceuter och 
sjukvård.  
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Bilaga 1: Följebrev  
 
Hej! 
 
Jag heter Samir Mender och jag är masterstuderande vid Umeå universitet. Just nu 
skriver jag mitt examensarbete i farmaci som bygger på en kvantitativ enkätundersökning 
och handlar om ”användningen av Elektroniskt expertstöd (EES) på svenska 
öppenvårdsapotek”.  
 
För att kunna genomföra detta examensarbete, behöver jag farmaceuter som är 
verksamma på apotek (öppenvårdsapotek eller apotek i anslutning till sjukhus) och som 
vill delta i enkätundersökningen. För att nå relevanta respondenter får jag även hjälp av 
organisationen Apotekarsocieteten. 
 
Svaren i enkätstudien kommer att ligga till grund för ett examensarbete om farmaceuters 
uppfattningar gällande användningen av Elektronisk expertstöd (EES) på svenska 
öppenvårdsapotek. Enkäten omfattar 40 frågor. Många frågor har färdiga svarsalternativ, 
andra har utrymme för kommentarer/motiveringar. Enkäten tar ungefär 10–20 minuter 
att besvara.  
 
Ditt deltagande i enkätundersökningen är frivilligt och kan när som helst avbrytas. 
Utvärdering av data sker utan identitetsuppgifter. Dina svar kommer att behandlas 
konfidentiellt och inte kunna härledas till dig som individ eller apotekskedja. 
 
Det färdiga examensarbetet som blir resultatet av denna studie kommer att finnas 
tillgängligt under våren 2018 på Umeå universitets hemsida www.umu.se. 
 
Om du har några frågor eller funderingar om studien eller examensarbetet är du 
välkommen att kontakta mig eller min handledare Martin Burman via nedanstående 
kontaktuppgifter.  
 
Svarsdatum för webbenkäten är 2017-12-05 – 2017-12-22.  
 
Webbenkäten hittar du på denna Internetlänk: 
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=110523 
 
Tack på förhand för din tid och hjälp för att jag ska kunna genomföra mitt mastersarbete.  
 
Jag hoppas att du vill vara med och bidra med dina synpunkter och erfarenheter. 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Samir Mender    Martin Burman 
Masterstuderande i farmaci  Handledare, Universitetslektor 
Umeå universitet    Umeå universitet 
E-post: same0003@student.umu.se  martin.burman@umu.se 
072- 289 50 90    070- 659 49 60 
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Bilaga 2: Påminnelsebrev 
 
Hej! 
 
Denna påminnelse gäller endast dig som inte redan har svarat på enkäten om 
”användning av Elektroniskt expertstöd (EES) på svenska öppenvårdsapotek” som 
skickades ut för en vecka sedan.  
 
Dina svar kommer att ligga till grund för ett examensarbete om farmaceuters 
uppfattningar kring användningen av beslutsstödsystemet Elektroniskt expertstöd (EES) 
på svenska öppenvårdsapotek. Resultatet i studien kan användas för att både utvärdera 
nuvarande användning av EES och möjligheter till förbättring och utveckling av EES på 
svenska öppenvårdsapotek.  
 
Enkätundersökningen beräknas ta ungefär 10–20 minuter att besvara och svaren 
är anonyma. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta undersökningen. 
Internetlänk till webbenkäten: https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=110523 
Svarsperiod för webbenkäten är 2017-12-05 – 2017-12-22. 
 
Om du har några frågor eller funderingar om studien eller examensarbetet är du 
välkommen att kontakta mig eller min handledare Martin Burman via nedanstående 
kontaktuppgifter.  
 
Jag hoppas att du vill vara med och bidra med dina synpunkter och erfarenheter. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Samir Mender    Martin Burman 
Masterstuderande i farmaci  Handledare, Universitetslektor 
Umeå universitet    Umeå universitet 
E-post: same0003@student.umu.se  martin.burman@umu.se 
072- 289 50 90    070- 659 49 60 
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Bilaga 3: Enkätfrågor  
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Elektroniskt expertstöd – EES  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   47 

 

 
 
 
 



 

   48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   49 

 

 
 
 
 
 
  



 

   50 

 

Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap 
Umeå Universitet 
901 87 Umeå 
www.umu.se 
 


