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Sammanfattning 
 
Introduktion: Farmaceuter har en tätare kontakt med patienter än övriga personal 
inom hälso- och sjukvården. Tack vare den täta kontakten med patienten kan farmaceuter 
hitta biverkningar och fel läkemedelsanvändning, och därmed minska samhällskostnader 
och belastning på sjukvården då följsamheten och behandlingseffekten blir bättre. 
Patienter som återkommer ofta till ett apotek har en bättre hälsa långsiktigt. 
Servicekvaliteten på apoteket gör så att patienten vill återkomma. Därför är det intressant 
att studera servicekvaliteten på apoteken i Sverige.  
 
Syfte: Syftet med denna studie är att översätta och testa en befintlig enkät om 
synpunkter på servicekvalitet och apotekstjänster så den kan användas i Sverige. Enkäten 
översätts från engelska till svenska och därefter valideras i flera steg inklusive genom en 
pilotstudie.  
 
Metod: Världshälsoorganisationens metod för enkätvalidering användes vid 
översättning och validering av enkäten. Den översattes av huvudöversättaren, och 
återöversattes av en engelsktalande person med bakgrund inom farmakologi. Därefter 
diskuterades översättningen av en expertpanel tills en slutgiltig version erhölls. Den 
slutgiltiga versionen testades på två apotek med olika patientflöden och utbud av tjänster.  
 
Resultat: Vissa ord och fraser ändrades så de skulle vara mer korrekta kulturellt för 
apotekspatienter i Sverige. Grammatiska fel korrigerades och efter 
konsensusdiskussionen och granskning av återöversättningen kunde pilotstudien 
genomföras. Pilotstudien genomfördes på två apotek (apotek 1 och apotek 2) och 
inkluderade 40 deltagare, 20 på varje apotek. Resultatet av pilotstudien var att patienter 
på både apotek 1 och apotek 2 ställde sig mer positivt än negativt till frågor om den 
interpersonella och tekniska kvaliteten på apoteken. 
 
Diskussion: Enkäten validerades enligt världshälsoorganisationens modell som har en 
stark teoretisk förankring. Vid jämförelse med hur forskarna som har utvecklat enkäten 
validerat den fanns många likheter i tillvägagångssättet. Patienter på apotek 1 ställde sig 
mer positiva till den interpersonella och tekniska kvaliteten på apoteket, och patienter på 
apotek 2 ställde sig positiva till samtliga kvalitetsklassifikationer. Pilotstudien visade att 
enkäten kunde detektera skillnader mellan apoteken, men en större studie behöver göras 
för att undvika risken för bias. Layouten och storleken på texten i enkäten gav problem i 
och med att en 7-gradig skala användes, denna bör bearbetas vid framtida forskning med 
enkäten.  
 
Slutsats: Att översätta och validera en enkät är komplicerat och tar lång tid med många 
steg involverade. Enkäten är översatt och validerad, och går att använda på svenska 
apotek. En större studie behöver göras för att testa dess reliabilitet.  
 
Nyckelord: Servicekvalitet, apotek, enkätutvecklingsprojekt, farmaceutiska tjänster.  
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1. Introduktion 
I vårdkedjan besöker patienten apoteken fler gånger än vad den besöker sin vårdcentral 
eller sjukhus. Tack vare denna täta kontakt med apoteket kan farmaceuterna göra stor 
skillnad i resultaten av behandlingen vad gäller både följsamhet och terapeutiskt svar [1]. 
Uppföljningen som farmaceuten har med patienten kan fånga upp biverkningar, fel 
användning och ofullständig effekt av behandlingen. Därför är apoteken en viktig länk i 
vårdkedjan.  

 

1.1 Apotekutvecklingen  
Redan år 1552 fick Sverige sin första farmaceut, och år 1575 startades det första apoteket 
som fanns utanför kungliga slottet [2]. Apoteken var till en början inte reglerade vad 
gäller innehåll i det som säljs samt prissättningen av läkemedlen. Under 1700-talet 
upprättades de första organiserade apoteken med reglering av prissättning och tillstånd 
att producera och sälja läkemedel i specifika geografiska områden. Apoteken var dock 
privatägda av farmaceuter under denna tid [2]. Därefter, år 1971 blev apoteken 
nationaliserade och strikt reglerade. Endast regeringen och juridisk enhet som är ägda av 
regeringen hade tillstånd att bedriva apoteksverksamhet. Apoteket AB fick då äga och 
bedriva alla apotek [2]. År 2009 bestämde regeringen att apoteken återigen ska bli 
privatiserade [2].  
 
I Sverige går utvecklingen av apotek väldigt snabbt sedan omregleringen. År 2009 
avslutades apoteksmonopolet och apoteksmarknaden förändrades från statligt ägda 
apotek till privata [2,3]. Det som drev omregleringen var ett hopp om att öka 
tillgängligheten genom att fler apotek skulle öppnas, och att de existerande apoteken 
skulle få längre öppettider, vilket de fick. Sedan denna omreglering av apotek har antalet 
apotek ökat från drygt 900 till 1422 [3], och likaså är öppettiderna längre och 
tillgängligheten för patienterna har ökat. Ungefär 99% av Sveriges befolkning har en 
resetid på 20 minuter eller mindre till ett apotek och ungefär 330 tusen personer besöker 
apoteken varje dag [4]. Idag har 545 apotek öppet på söndagar, till skillnad på innan 
omregleringen då endast 154 apotek hade öppet på söndagar [4].  
 
Detta innebär att patienter har det betydligt lättare att ta ut sina mediciner idag än för 10 
år sedan. Patienter har till och med närmare kontakt med apoteken och besöker apoteken 
mer ofta än vad dom besöker sjukvården [4]. Därför är kontakten med farmaceuten när 
patienten hämtar ut sitt läkemedel mycket viktig.  
 

1.2 Farmaceutrollen  
Farmaceuter, det vill säga apotekare och receptarier är två av de 22 legitimationsyrken 
inom hälso- och sjukvården [5]. Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter får endast en 
farmaceut färdigställa och lämna ut förordnade läkemedel och teknisk sprit [6]. På 
apoteken utgör dom en viktig del i vårdkedjan; nämligen den som har återkommande 
kontakt och uppföljning med patienten. I Läkemedelsverkets förskrifter står det också att 
farmaceuten har en skyldighet att ge rådgivning om användning av läkemedel vid 
expedieringen av förordningen [6]. Samtalen ska vara motiverande för patienten att följa 
sin läkemedelsbehandling, kunna hantera den på ett säkert sätt och känna sig trygg med 
den behandling som den har fått [6].  
 
Själva samtalen som pågår under expedieringen är alltså en viktig del av farmaceutens 
roll. Olsson et.al. har studerat hur samtalen går till vid expediering av ett recept till 
patienter genom att spela in samtalen på sex olika apotek [1]. 32 farmaceuter deltog i 
studien. I genomsnitt spenderade farmaceuten 3.0 minuter med färdigställande och 
expedierande av ett recept, varav 1.5 minuter bestod av tystnad där farmaceuten 
exempelvis hämtade läkemedlet från dess plats eller genomförde kontroller via 
datorsystemet. Endast 11 sekunder spenderades i genomsnitt för samtal om läkemedlet, 
där den vanligaste frågan ”har du haft läkemedlet tidigare” avgjorde om samtalet om 
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behandlingen skulle fortsätta eller inte. Vid 22,4% av samtalen pratades inte alls om 
läkemedelsbehandlingen. I artikeln slås det fast att anledningen till att denna fråga 
undviks i samtalen är för att patienten antingen inte har tid att lyssna, eller för att den 
tycker att det inte finns någon anledning för dialogen. I vissa fall beror det på att 
patienten inte tycker om att farmaceuten ska ta kontroll över dess läkemedelsbehandling 
[1]. 
 
Atmosfären som farmaceuten arbetar inom påverkar också rådgivningen som ges till 
patienten vid expedieringen av ett läkemedel. Vid lunchtider och vid långa väntetider, det 
vill säga när patienten har väntat i 6 minuter eller mer, ges kortare rådgivning. I vissa fall 
ges ingen rådgivning alls. Vilket läkemedel som expedieras och åldern på farmaceuten 
som expedierar påverkar också den rådgivning som patienten får. Detta kan bero på att 
farmaceuten antar att patienten har haft läkemedlet tidigare (som vid expediering av 
metformin) eller att samtalet känns tungt och obekvämt (som vid expediering av 
antidepressiva som exempelvis fluoxetin) [7].   
 
Farmaceuters roll diskuteras i svensk media. Vid intervju med en sjuksköterska beskrivs 
farmaceuters roll i öppenvårdsapotek som överkvalificerade och inte nödvändiga [8]. I 
flera sammanhang och intervjuer har farmaceuters roll i patientens urval av receptfria 
läkemedel som mindre viktiga. Diskussionen är dock pågående, och svaret beror på vem 
som frågas. Dåvarande Apoteket AB:s varumärkesdirektör pratar om hur patienter kan 
välja receptfria läkemedel själva och professionell hjälp inte är nödvändig. I andra artiklar 
beskrivs den farmaceutiska rådgivningen som en viktig del av hur patienter hanterar 
receptfria läkemedel. I några artiklar lyfts det att det finns studier som visar att risken för 
fel användning av läkemedel och därmed större skador på lever och njurar ökar när 
receptfria läkemedel säljs utan farmaceutisk rådgivning [8].  
 
Den akademiska kunskapen som finns på apoteken kan alltså i vissa fall komma i 
skymundan. Om den kunskap som finns hos alla farmaceuter används till fullo så kan det 
leda till mindre samhällskostnader och belastning på sjukvården då följsamheten och 
behandlingseffekten av läkemedelsbehandlingarna blir bättre [9]. Förhoppningsvis kan 
den kunskapen snart användas för mer än bara den korta rådgivningen som sker vid 
expediering av det förordnade läkemedlet. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och 
Sveriges apoteksförening har studerat huruvida en farmaceutisk tjänst kan införas på 
apoteken [9, 10].  

 

1.3 Vad kommer hända i framtiden?  
Lagen om nationella läkemedelslistan kommer att börja gälla från den 1:a juni 2020. Den 
innebär att all information om patientens receptbelagda läkemedel kommer att finnas på 
ett och samma ställe. Både aktuella och inaktuella e-recept, dosrecept, hjälpmedelsrecept 
och livsmedel på recept kommer att finnas tillgänglig för personal inom hälso- och 
sjukvård. Det enda som inte ingår i nationella läkemedelslistan är rekvisitionsläkemedel. 
Målet är att öka patientsäkerheten genom att förenkla tillgängligheten till information om 
behandlingen för både förskrivare, farmaceuter och patienten själv [11,12]. Även sättet 
som spärrar och samtycken har hanterats kommer att förändras och information om 
recept på narkotika kommer att gå att få tillgång till även om patienten har lagt spärr för 
det [12,13].  
 
Studie visar att patienter som har ett fast apotek som de hämtar sina läkemedel ifrån har 
bättre följsamhet av behandlingen [14]. I och med att apoteket ofta har återkommande 
kontakt med patienten kan apoteket följa upp om patienten får några biverkningar av 
behandlingen eller har andra sjukdomar som inte upptäcks vid uthämtning av recepten, 
till exempel vid köp av receptfria läkemedel [14]. Därför är det lönsamt att göra vidare 
studier på hur apoteken kan få patienter att återkomma och stärka apotekens roll i 
patientens hälsoresa. Ett alternativ är att se över apotekets servicekvalitet och hur denna 
kan ökas.  
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Apoteket Hjärtat påbörjade ett samarbete med Minutkliniken, nu en del av Min Doktor år 
2014 där en sjuksköterska finns på plats för att bemöta apotekets patienter med enkla 
vårdärenden, tjänsten kallas för sjukvårdstjänster [15]. Efter detta har flera kedjor 
påbörjat samarbeten med olika digitala vårdtjänster. Patienten kan då möta till exempel 
läkare eller sjuksköterskor digitalt i samråd med farmaceuten. Därefter kan läkaren 
beställa enkla prover som kan genomföras av farmaceuter med specialkompetens på 
apoteket. Med hjälp av provernas resultat kan patienten få en diagnos samt recept på 
läkemedel via den digitala kontakten med förskrivare, vilket kan expedieras på samma 
apotek. Terminologin är olika för varje apotekskedja. Kronans Apotek kallar det för ”drop 
in-tjänster” och Apoteket AB kallar det för ”hälsotjänster” till exempel [16,17]. Konceptet 
är dock detsamma för samtliga apotekskedjor; patienter kan få hjälp med mindre 
vårdärenden som till exempel blodtrycksmätning eller blodsockermätning på apoteket av 
en farmaceut. 
 
I många år har möjligheter till farmaceutisk vård eller utökad farmaceutisk rådgivning 
studerats [18]. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har gjort en förstudie om 
farmaceutisk tjänst på öppenvårdsapotek för att se hur möjligheterna ser ut för införande 
av detta i framtiden [10]. Själva begreppet ”farmaceutiska tjänster” har olika definitioner. 
”Med farmaceutiska tjänster avses rådgivning på apotek utöver det som ingår i 
grunduppdraget. Tjänsterna utgörs ofta på bokad tid i en ostörd del av apoteket, och 
ofta av en farmaceut med särskild tilläggsutbildning” är definitionen som TLV har 
fastställt [10].   
 
Denna definition på farmaceutiska tjänster betyder att begreppet omfattar endast en 
ingående läkemedelsrådgivning utöver det obligatoriska samtalet som genomförs mellan 
farmaceut och patient vid expediering av recept. Ett fördjupat läkemedelssamtal har 
redan funnits sedan tidigare på apotekskedjorna. Hittills har den finansierats av antingen 
apoteket själva eller av patienterna som har fått betala en summa för att få den 
rådgivningen. I alla andra nordiska länder ersätts farmaceutiska tjänster av samhället, det 
vill säga kostnaderna för en sådan rådgivning står staten för [9].  
 
Sveriges apoteksförening definierar farmaceutiska tjänster som ”…utförande av tjänst 
kopplad till läkemedelsbehandlingen som ligger utöver grunduppdraget.” vilket kan 
tolkas som även genomgång av till exempel användning av inhalationstekniker för astma 
och KOL-patienter eller användning av olika injektionspennor för diabetiker.  
Idag får apoteken betalt för utlämnande av receptbelagda läkemedel och den korta 
rådgivningen om läkemedelsanvändningen som sker vid utlämnandet. Investering från 
staten i form av ersättning till apoteken kan motivera apoteken att använda tjänsterna 
mer ofta. Apoteken ser idag positivt på en sådan förändring då patienter lättare kan 
koppla apoteken till en del av hälso- och sjukvården [9].  
 

1.4 Apoteksutvecklingen utomlands  
Utomlands ser marknaden annorlunda ut än i Sverige. I många andra länder runtom i 
världen kan patienter få hjälp med vårdärenden även i apoteken.  
 
Norge har ett stort utbud av apotekstjänster som är kopplade till läkemedelsanvändning 
och hälsotjänster [9]. Vissa av dessa tjänster är nationella och andra erbjuds av de privata 
apoteksaktörerna. Bland tjänsterna finns teknisk vägledning för inhalationsläkemedel, 
vilket har utvärderats och visat mycket positiva resultat [19]. Från denna tjänst 
upptäcktes att 85% av patienterna använder fel inhalationsteknik. Tjänsten 
”medicinstart” erbjuds vid nyinsättning av läkemedel. Övriga tjänster som erbjuds är 
läkemedelsgenomgång, blodtrycksmätning, mätning av kolesterolvärde, 
diabetesscreening och behandlingsprogram för patienter med kroniska sjukdomar som 
astma, diabetes och högt blodtryck [9].  
 
I USA arbetar farmaceuter på öppenvårdsapotek, men det finns även ambulerande 
farmaceuter i det området som de arbetar i. Deras arbetsplatser kan variera från det 
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vanliga apoteket till kliniker, hälsocenter, patientens hem, kyrkor och arbetsplatser. 
Dessa farmaceuter arbetar i team för att leverera patienttjänster och vårdtjänster. De 
arbetar med konsultationer, tjänster för medicinhantering och andra tjänster för optimal 
användning av läkemedel, hjälp för patienter med kroniska tillstånd, och patientsamtal 
för motivering av patienterna när de genomgår sin hälsoresa [20].  
 
I Danmark kan läkaren förskriva genomgång av inhalationstekniker genom att skriva på 
receptet att apoteket ska kontrollera inhalationstekniken. Tjänsten heter ”tjeck på 
inhalation” och består av genomgång av inhalationsteknik, rengöring och förvaring av 
inhalatorn samt hur patienten ska kontrollera hur många doser som finns kvar [9]. 
Tjänsten kan genomföras på apoteket, på boende eller hemma hos patienten. 
Farmaceuten som har genomgången ska vara certifierad. Apoteken kan även erbjuda 
tjänsten vid misstanke om felaktig användning av inhalationsteknik när patienten hämtar 
ut läkemedlet. Även vaccination av influensa och reseprofylax har funnits på danska 
apotek sedan 2015. Vid insättning av läkemedel erbjuds även medicinsamtal med 
återkommande återkopplingar med farmaceuten. Denna tjänst erbjuds på apoteket eller 
via telefon. Sammanlagt lägger farmaceuten ungefär 8 timmar på denna tjänst för varje 
patient inkluderat alla återkommande samtal och annan planering inför medicinsamtalen 
[9].  
 
Även i Storbritannien erbjuds det som i svensk benämning kallas för läkemedelssamtal 
utöver den som ges vid expediering av ett läkemedel. Vaccinering och screening, hjälp vid 
missbruk, rökavvänjning och livsstilsändring går också att få av farmaceuter. Patienter 
kan även få hjälp med behandling av enklare åkommor, det vill säga utvärdering och 
hantering av enklare sjukdomar av en farmaceut. Det finns dock krav på 
konsultationsrum vid dessa tjänster för sekretess och patientens integritet [21]. 
Farmaceuter har förskrivningsrätt och kan vid konsultation av lättare sjukdomar 
förskriva läkemedel till patienten [21,22].  
 

1.5 Enkätvalidering 
Detta arbete bygger på en enkät som är skapad och validerad av en forskningsgrupp på 
Sydney universitet. Enkäten mäter servicegraden på australienska apotek och riktar sig 
mot patienterna som besöker apoteken för att hämta ut receptbelagda läkemedel [23]. 
Intresset för om en sådan enkät går att tillämpas på svenska apotek ligger till grund för 
detta arbete. Att införa farmaceutiska tjänster känns som ett självklart steg för 
apoteksmarknaden, med tanke på hur det ser ut i andra länder runtom i världen. 
Farmaceutrollen inom vårdkedjan kan stärkas i Sverige med hjälp av införande av 
farmaceutiska tjänster och nationella läkemedelslistan. Sveriges apotek ligger inför en 
förändring inom dom kommande åren och frågorna i enkäten är intressanta för 
utvärdering av patienters synpunkter på apoteken som de ser ut just nu och hur 
upplevelsen av ett apoteksbesök kan förbättras.  

2. Syfte 
Syftet med denna studie är att översätta och testa en befintlig enkät om synpunkter på 
servicekvalitet och apotekstjänster så att den kan användas i Sverige. Enkäten översätts 
från engelska till svenska och därefter valideras i flera steg inklusive genom en 
pilotstudie.  
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3. Metod 
En valideringsprocess användes i denna studie genom metoden framåt-översättning och 
återöversättning. Målet var att den svenska versionen av enkäten ska vara likvärdig den 
engelska versionen. Detta innebär att det svenska instrumentet ska praktiskt fungera som 
det engelska [24].  Valideringsprocessen gjordes i 4 steg som sammanfattas i figur 1. 
  

 
Figur 1. De 4 stegen av valideringsprocessen.   

 

3.1 Valideringsprocessen – teori  
Det första steget, kallad ”Forward translation”, består av att en person med utbildning 
eller bakgrund inom hälso- och sjukvården som kan tala både det språket som 
instrumentet är på, och det språket som den ska översättas till, översätter instrumentet. 
Personen som översätter ska ha det språket som instrumentet ska översättas till som sitt 
förstaspråk eftersom målet är en mer konceptuell korrekt översättning snarare än en 
ordagrann översättning [24]. Översättningen ska vara enkelt att förstå och anpassas till 
målgruppen som instrumentet ska användas på. Det ska inte finnas någon ton eller 
vinkling av översättningen. Slangord och ordspråk ska undvikas [24].  
 
Vid det andra steget väljs en expertpanel bestående av en grupp tvåspråkiga personer som 
pratar både engelska och språket som instrumentet ska översättas till. Det finns inget 
fastställt antal personer som måste ingå i expertpanelen, men individerna bör ha en 
bakgrund i hälso- och sjukvården. Översättaren ingår i expertpanelen samt någon med 
erfarenhet av översättning och framtagning av instrument [24]. Denna expertpanel ska 
träffas och diskutera översättningen av instrumentet. Målet är att identifiera felaktiga och 
avvikande översättningar och komma med alternativ till översättningen som är mer 
korrekt [24].   
 
Steg tre består av återöversättning. Här väljs en oberoende översättare som inte har haft 
någon information om enkäten. Denna person ska återöversätta instrumentet tillbaka till 
engelska. Fokuset här kommer att vara på att översättningen är likvärdigt kulturellt och 
konceptuellt snarare än en ordagrann översättning, precis som vid steg ett. Vid behov 
kommer diskussion med huvudöversättare att ske, ändringar kommer att genomföras och 
återigen diskuteras med expertpanelen och sedan återöversättas [24].   
 
Vid steg fyra testas instrumentet på målgruppen. Testningen kan bestå av att några ur 
målgruppen får fylla i enkäten som sedan granskas, en så kallad pilotstudie. Även en 
”think-aloud-testing” kan genomföras, där ett mindre antal personer ur målgruppen får 
fylla i enkäten samtidigt som frågorna diskuteras högt med huvudöversättaren. 
Anteckningar tas då och används för att förbättra översättningen av enkäten [24].  
 
Efter dessa steg har den slutgiltiga versionen av instrumentet framtagits. De tidigare 
versionerna ska markeras i siffror så att utvecklingen av instrumentet ska kunna följas 
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[24]. Vid det sista steget ska processen dokumenteras. Vid dokumentationen ska tidigare 
version, sammanfattning av samrådet från expertpanelen samt en kort information om 
vilka som ingick i expertpanelen, återöversättningen och en sammanfattning av problem 
som har framstått under processen dokumenteras. Den slutgiltiga versionen av 
instrumentet ska redovisas [24].   
 

3.2 Tillvägagångssätt – empiri  
En enkät som har framtagits i Australien av en forskargrupp i Sydney universitet 
översattes från engelska till svenska enligt världshälsoorganisationens modell för 
validering [23].  Svårighetsgraden av texten har testats via hemsidan www.lix.se. 
Hemsidan detekterar läsbarhetsindex av texten baserad på medeltalet ord per mening 
och antalet långa ord [25]. Därefter har konsensusdiskussion skett med handledare Andy 
Wallman och extern handledare Elisabeth Helgesson om ordval och ton i översättningen. 
Expertpanelen bestod alltså av Andy Wallman, Elisabeth Helgesson och Przha Rebwar 
Hama Saeed.  
 
Utöver detta testades översättningen på två kollegor på apotek samt tre potentiella 
respondenter. De två kollegor som fick översättningen fick även den engelska versionen 
så att översättningen kunde diskuteras i relation till den engelska versionen. De tre 
potentiella respondenterna utvärderade svårighetsgraden i meningarna. Slutligen 
återöversattes översättningen av en person som har en farmakologisk bakgrund och har 
engelska som modersmål. Enkätens design finjusterades, tanken med layout och designen 
av enkäten var att den skulle vara enkel att navigera igenom och fylla i.  
 
Översättningen validerades sedan genom en pilotstudie. Pilotstudien genomfördes på en 
mindre grupp människor i målgruppen. Enkäten utdelades i pappersform till de som var 
intresserade av att delta. Målgruppen var patienter som hämtade ut receptbelagda 
läkemedel på apoteket som pilotstudien genomfördes på. Den genomfördes på två olika 
apotek för att utvärdera och testa enkätens känslighet och förmåga att visa skillnader.  
 

3.2.1 Urval  
Ena apoteket hade en stor variation av patienter med allt från patienten som bara har 
vägarna förbi till patienten som endast går till det apoteket (Apotek 1), och andra apoteket 
hade många återkommande patienter, bland dessa många äldre (Apotek 2). Båda 
apoteken var belägna i storstad, och båda apoteken erbjöd farmaceutiska tjänster. Apotek 
1 hade större utbud av farmaceutiska tjänster. Urvalet av apotek gjordes efter flödet av 
patienter och läge av apoteket. Därför valdes inte ett apotek som var i storstad och en i en 
småstad, då det kan vara stor skillnad mellan patientflödet.  
 

3.2.2 Informationssökning 
Utöver detta gjordes informationssökningar på pubmed, Sökorden ”pharmaceutic care”, 
”pharmacist role”, ”swedish pharmacist role”, ”pharmaceutic services”, “prescription right 
pharmacist” användes under perioden 2020-01-30 – 2020-02-29. Även enkla google-
sökningar på ”enkätvalidering”, ”farmaceutiska tjänster”, ”TLV farmaceutiska tjänster”, 
”svensk apotekshistoria” samt sökning i tillgänglig litteratur om enkätframtagning för 
bakgrundsfakta om översättning och testning av enkät genomfördes.  

4. Resultat 
4.1 Resultat av översättningen 
Ändringar av vissa ord gjordes för att det skulle vara mer korrekt i svensk kontext. 
Exempelvis ändrades ordet ”medicin” till ”läkemedel”, ”layout” till ”utformning” och 
”icke-receptbelagda” till ”receptfria”.  Ordet ”dispense” översattes till ”lämna ut” eftersom 
ordet ”expediera” inte används i vardagligt språk bland personer som inte jobbar på 
apotek. ”Trusting relationship” översattes initialt till ”pålitlig relation” men byttes senare 
till ”förtroendefull relation”. Grammatiska fel korrigerades också vid 
konsensusdiskussionen.  

http://www.lix.se/


 

7 
 

 
”I have built a friendly relationship with one or more staff at this pharmacy” översattes 
initialt till ”jag har en vänskaplig relation till en eller flera i personalen på detta apotek”. 
Just översättningen av ordet ”friendly” diskuterades mycket, slutligen byttes ”vänskaplig” 
till ”personlig” efter konsensusdiskussionen för att den skulle vara mer kulturellt korrekt.  
Frågan ”I like the ”feel” of the pharmacy” var svår att översätta. Initialt översattes den till 
”jag tycker om ”känslan” på apoteket”. De två kollegorna på apotek kom med olika 
alternativ till översättningen; ”atmosfären” och ”energin”. Efter konsensusdiskussionen 
med expertpanelen behölls översättningen ”jag tycker om ”känslan” på apoteket” inför 
pilotstudien.  
 
Återöversättningen gav inga större skillnader i jämförelse med översättningen efter 
konsensusdiskussionen. Meningen ”jag är övertygad om att apoteket lämnar ut alla 
läkemedel på recept korrekt” var den enda meningen som hade en annan översättning, 
där ordet ”övertygad” återöversattes till ”convinced” när ordinarie enkät hade ordet 
”confident” i den meningen. Meningen behölls som den var efter konsensusdiskussionen 
då den översättningen var mer kulturellt korrekt. Resultat av färdig enkät efter 
återöversättning och konsensusdiskussion finns bifogad i bilagor. 
 
Förutom detta byttes svarsalternativen till frågan ”vart bor du just nu” till ”storstad”, 
”stad”, ”landsbygd” och ”annat” eftersom de australiska alternativen inte kunde tillämpas 
i Sverige. Resultat av svårighetsgraden genom mätningen på www.lix.se var 35 vilket 
tolkas som lättläst, skönlitteratur, populärtidningar.  
 

4.2 Resultat av pilotstudie på Apotek 1  
På apotek 1 frågades ungefär 100 personer om de ville delta i enkätundersökningen. 24 
personer tackade ja, resterande tackade nej. Av de 24 deltagande fullföljde 20 personer 
enkäten. Avvisande av deltagande berodde på att patienten inte hade tid, enkäten hade 
för många frågor, frågorna inte kunde svaras på eftersom det var första gången som 
patienten besökte apoteket. Vissa patienter mådde inte bra och hade inte energin att fylla 
i enkäten, och många äldre hade glömt sina glasögon hemma och kunde inte läsa texten. 
Inga av de frågade ville fylla i enkäten efter att de hade tagit ut sina receptbelagda 
läkemedel. Därför var samtliga deltagare patienter som väntade på sin tur för att hämta 
ut receptbelagda läkemedel.  
 
Av de deltagande var 12 kvinnor, sex män och två som inte ville ange kön. Två var 25–34 
år, tre var 35–44 år, två var 55–64 år, sex var 65–74 år, fem var 75 år eller äldre och två 
ville inte ange sin ålder. Majoriteten hade en universitetsutbildning (11 personer) och 
samtliga 20 personer bodde i storstad. Samtliga besökte apoteket en gång per månad till 
en gång varje halvår. 15 av de deltagande hade sitt hem 0 meter – 1,9 km från apoteket. 
Majoriteten (16 personer) använde läkemedel minst en gång per dag. 17 personer angav 
att de använde ett till fyra receptbelagda läkemedel regelbundet. Resultat av svaren på 
enkäten från apotek 1 finns i Bilaga 1. I tabell 1 redovisas de frågor där majoriteten 
svarade ”instämmer” eller ”instämmer i hög grad” i Apotek 1. Med majoritet menas att 
antalet som svarade ”instämmer” och ”instämmer i hög grad” var över 80%. I tabell 2 
redovisas de frågor där många svarade ”varken instämmer eller instämmer inte” och ”vet 
inte”. Med många menas att antalet som svarade ”varken instämmer eller instämmer 
inte” och ”vet inte” var över 40%. 
 
  

http://www.lix.se/
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Tabell 1: De frågor där majoriteten svarade ”instämmer” eller ”instämmer i hög grad”, 20 svarade. 
 

Instämmer 
Instämmer i 

hög grad 

Personalen på detta apotek finns alltid tillgänglig för att svara på 
mina frågor om receptbelagda läkemedel. 

8 (40%) 10 (50%) 

Jag är övertygad om att apoteket lämnar ut alla läkemedel på recept 
korrekt. 

7 (35%) 12 (60%) 

Personalen på detta apotek utför sina arbetsuppgifter på ett 
professionellt sätt. 

11 (55%) 8 (40%) 

Personalen på detta apotek ger utmärkt information om korrekt 
användning av receptbelagda läkemedel. 

10 (50%) 6 (30%) 

Personalen på detta apotek är alltid tillgängliga för att svara på mina 
frågor om receptfria läkemedel. 

9 (45%) 6 (30%) 

 
Tabell 2: De frågor där många svarade ”varken instämmer eller instämmer inte” och ”vet inte”, 20 svarade.   

 Varken instämmer 
eller instämmer inte 

Vet inte 

Personalen på detta apotek och jag kan prata om det som händer i 
mitt liv. 

7 (35%) 5 (25%) 

Jag har utvecklat en förtroendefull relation med en eller flera i 
personalen på detta apotek. 

6 (30%) 3 (15%) 

Jag tror att min framtida hälsa kommer att förbättras av att jag 
besöker detta apotek. 

4 (20%) 6 (30%) 

De tjänster som tillhandahålls på detta apotek har hjälpt mig att 
förstå min hälsa bättre. 

4 (20%) 5 (25%) 

 
I slutet av enkäten kunde deltagande skriva en kommentar om enkäten eller om sina 
läkemedel och att hämta ut dem på det apoteket som studien gjordes på. Följande fyra 
kommentarer erhölls:  

- Onödigt många frågor angående receptfria läkemedel.  

- Apotek nära jobbet.  

- Konstiga frågor.  

- Bra enkät! 
 

4.2 Resultat av pilotstudie på Apotek 2  
På apotek 2 frågades ungefär 75 personer om de ville delta i enkätundersökningen. 21 
personer tackade ja till att delta och 20 fullföljde enkäten. Avvisande av deltagande var på 
grund av att det var första gången patienten besökte apoteket, att det var för många 
frågor på enkäten, att patienten inte orkade delta eller av tidsbrist. Fyra personer önskade 
att ta med sig enkäten hem och fylla i den och återkomma dagen efter men på grund av 
tidsbrist var det inte möjligt.  
 
15 av de deltagande var kvinnor. De deltagande var från ålder 18 till 75 år och äldre, 
majoriteten var mellan 65–74 år gamla. Majoriteten (15 personer) hade 
universitetsutbildning och samtliga bodde i storstad. Majoriteten (16 personer) hade sitt 
hem inom 0 m – 1,9 km från apoteket. 14 personer besökte apoteket minst en gång per 
månad, och fyra personer en gång per halvår. 16 personer hade ett till fyra läkemedel som 
de tar minst en gång per dag. Tabell 3 visar skillnaden mellan deltagare på apotek 1 och 
apotek 2. Resultat av svaren på enkäten från apotek 2 finns i Bilaga 2. I tabell 4 redovisas 
de frågor där majoriteten (över 80% av deltagarna) svarade ”instämmer” eller 
”instämmer i hög grad” på Apotek 2. 
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Tabell 3: Skillnaden mellan deltagare på apotek 1 och apotek 2.  

 Apotek 1 (av 20 deltagare) Apotek 2 (av 20 deltagare) 

Kön 12 kvinnor 15 kvinnor 

Ålder 11 var 65 år och äldre 10 var 65 år och äldre 

Utbildningsnivå 11 hade en universitetsutbildning 15 hade en universitetsutbildning 

Stad 20 bodde i storstad 20 bodde i storstad 

Antal besök på apoteket 20 besökte apoteket 1 gång per 
månad till per halvår 

18 besökte apoteket 1 gång per 
månad till per halvår 

Antal läkemedel 17 hade 1–4 läkemedel som de tar 
minst en gång per dag 

16 hade 1–4 läkemedel som de tar 
minst en gång per dag 

 
 Tabell 4: De frågor där majoriteten svarade ”instämmer” eller ”instämmer i hög grad”.  

 
Instämmer 

Instämmer i 
hög grad 

Jag är övertygad om att apoteket lämnar ut alla läkemedel på recept 
korrekt. 

6 (30%) 10 (50%) 

Jag tycker om utformningen av apotekets lokal. 9 (45%) 8 (40%) 

Jag kan lita på att personalen i detta apotek är välutbildade och 
kvalificerade. 

6 (30%) 9 (45%) 

Personalen på detta apotek utför sina arbetsuppgifter på ett 
professionellt sätt. 

3 (15%) 10 (50%) 

De tjänster som tillhandahålls på detta apotek har hjälpt mig att förstå 
min hälsa bättre. 

8 (40%) 6 (30%) 

 
En större del av patienterna gav neutrala eller positiva svar till frågorna, det var få som 
svarade med något negativt alternativ. På frågan ”jag har fått en personlig relation till en 
eller flera i personalen på detta apotek” svarade fem personer ”instämmer inte alls”, men 
sju personer svarade ”instämmer i hög grad”. På frågan ”personalen på detta apotek och 
jag skojar ibland med varandra, skrattar eller skämtar som goda vänner” svarade fyra 
personer ”instämmer inte alls” och sju svarade ”instämmer i hög grad”. På frågan ”jag 
tänker fortsätta komma till detta apotek för mina läkemedelsrelaterade behov” svarade 
fyra personer ”instämmer inte”, men nio svarade ”instämmer i hög grad”.  
 
Några patienter angav muntligt kommentarer om att enkäten innehöll många frågor, och 
att vissa av dem var repetitiva/frågade om samma sak och att den inte går att fylla i för 
personer som inte brukar komma till apoteket. 2 personer tyckte att det var konstiga 
frågor.  

5. Diskussion 
5.1 Enkätöversättning och validering  
Översättningen har skett enligt en modell som har en stark teoretisk förankring. WHO-
modellen har framtagits av en myndighet och involverar många steg som kräver flera 
kunniga inblandade så att översättningen blir så korrekt som möjligt [24]. Kraven för 
vilka som kan ingå i expertpanelen, återöversättningen och huvudöversättningen är höga 
och endast personer inom professionen som enkäten kommer användas inom kan vara 
delaktiga i processen, vilket stärker validiteten av översättningen. Det finns samtidigt 
möjligheter att involvera flera personer i processen, så expertpanelen kan bli många 
personer om möjligheten finns [24]. Den kan återöversättas av flera personer för att säkra 
en ännu mera korrekt översättning. I detta fall var det svårt att få tag på flera som 
uppfyllde kriterierna för återöversättningen och som kunde tänka sig vara delaktiga. 
Därför var det endast en person som gjorde återöversättningen.  
 
Vid framtagning av enkäten i Australien använde forskarna flera olika steg [23]. I första 
steget samlades data via kvalitativa intervjuer med patienter på fem olika apotek i 
Australien belägna i olika delar av landet (både storstad och landsbygd). Därefter 
validerades innehållet av enkäten genom en expertpanel av 3 personer med akademisk 
bakgrund inom farmaci, vilket också gjordes i denna studie. Där användes modifierad 
Delphi tekniken genom tre möten, där frågeställningarna reflekterades över och feedback 
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delades mellan gruppen. Denna metod användes inte i denna studie, utan endast ett möte 
med expertpanelen hölls, då inga flera var nödvändiga för att validera översättningen. 
Expertpanelen kom överens om översättningen under mötet och vid återöversättningen 
fanns inga större ändringar som behövde göras.  
 
I orginalstudien från Australien graderades frågorna efter relevans och frågor med 
moderat till hög relevans behölls. Därefter gjordes face validity test där en pilotstudie 
skickades ut till ett apotek där patienterna kunde ge återkoppling på om frågorna var lätta 
att förstå och om något behövde ändras. Från feedbacken justerades frågorna i flera steg 
och slutligen gjordes en stor studie involverande 408 respondenter [24]. I denna studie 
användes också face validity test genom att 3 personer från målgruppen fick gå igenom 
översättningen och bedöma svårighetsgraden av texten. Slutligen gjordes pilotstudien 
som omfattade 40 personer på två olika apotek, och där målet var att se om enkäten går 
att använda på svenska apotek. På grund av tidsbrist kunde inte en större undersökning 
genomföras inom denna studie men förhoppningsvis kan denna studie ligga till grund till 
framtida forskning.  

 

5.2 Pilotstudien  
Pilotstudien var ämnad för att utvärdera om enkäten går att tillämpa på svenska apotek. 
Därför har inte fokus legat på siffrorna som erhölls via undersökningen, utan snarare att 
utvärdera patienters synpunkter på enkäten och om den är mottaglig av patienterna. Ett 
problem som uppstod under framtagningen av enkäten var layout på formuläret. 
Eftersom frågorna är långa och det är en 7-gradig skala blev det väldigt mycket text som 
skulle få plats inom ramarna för utskrift. Efter mycket arbete fick enkäten skrivas ut i 
liggande läge, eftersom texten inte skulle få plats inom ramen för stående läge och 
utskriften blev inte snygg. Den var inte heller lätt att navigera igenom, det blev mycket 
text utan något fritt utrymme. I liggande form blev det mer utrymme och texten var lätt 
att läsa, vilket är målet för att öka svarsfrekvensen [27]. Däremot uttryckte vissa deltagare 
klagomål över att typsnittet var litet. Denna aspekt bör tänkas på om vidare studier ska 
göras och dessa i pappersform.  

 

5.2.1 Svarsfrekvens 
Inklusionskriterier för denna enkät var patienter som hämtar ut receptbelagda läkemedel 
på öppenvårdsapotek som är >18 år [23]. Detta var inga problem under pilotstudien då 
samtliga som frågades var över 18 år. Inga yngre patienter sågs just då när pilotstudien 
genomfördes. Därför var inklusionskriterierna inte ett problem vid rekrytering av 
deltagare. På apotek 1 var det 20% av de frågade, och på apotek 2 var det 26% av de 
frågade som deltog. De patienter som inte slutförde enkäten exkluderades från 
pilotstudien och räknades inte som deltagande. Huvudmålet var inte att få många 
respondenter, men studien hade en relativt låg svarsfrekvens. 
 
Som redovisat i resultatet var det flera som valde att inte delta eller att avbryta sitt 
deltagande på grund av att det var första gången de besökte apoteket. Andra anledningar 
till att patienten inte vill delta är tidsbrist, har ingen lust, inte intressant. Idealt skulle 
enkäten delas ut efter att patienten har haft mötet med farmaceuten på apoteket, så 
denna grupp också kan utvärdera servicekvaliteten. För att detta ska vara genomförbart 
bör metoder att få ut enkäten till patienten förutom när de står och väntar på sin tur 
utvärderas. Exempelvis kan farmaceuten inkluderas i utdelnings- och 
rekryteringsprocessen. Därefter kan delaktigheten följas upp genom utskick av 
påminnelse via mejl eller ett telefonsamtal för att öka svarsfrekvensen [27]. I den 
australienska studien rekryterades deltagare under tiden som de väntade på att hämta ut 
receptbelagda läkemedel [23].  
 
På båda apoteken hade farmaceuterna mycket att göra. På apotek 1 var läkemedel kvar 
från gårdagen på grund av tidsbrist. Trots att full fokus var på att ta emot patienterna så 
blev det köer och vissa patienter lämnade apoteket då de inte hade tid att vänta. 
Farmaceuterna på apoteken var inte delaktiga i utdelande av enkäten. Kanske hade 
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svarsfrekvensen kunnat ökas om farmaceuterna var delaktiga i utdelningen, men på 
grund av redan bestående stress valdes detta alternativ bort. Forskning på apotek är svårt 
att genomföra. På grund av arbetsmiljön som farmaceuterna befinner sig i och stressen 
att hinna hjälpa alla patienter innan de lämnar apoteket hinner de inte lägga tid på 
forskning [28]. Upplevelsen vid denna studie var dock att farmaceuterna ville hjälpa till 
men att tiden inte fanns.  
 
Svarsfrekvensen är också beroende på hur personerna svarar på enkäten, exempelvis 
papperssvar eller elektroniskt [26]. Ett alternativ till enkäter på plats på apoteken kan 
vara att ge en QR-kod eller länk till enkäten som patienten kan skanna och sedan fylla i 
via sin egen elektroniska enhet. Detta är också ett mer hållbart tillvägagångsätt. I den 
australienska studien fick deltagare fylla i enkäten direkt i en surfplatta [23]. För att 
utvärdera hur enkäten kan förbättras så kan en bortfallsenkät testas. Där kan patienter 
som väljer att inte delta svara på kanske 3 korta frågor om vem dom är och varför de inte 
vill delta. Ifrån denna kan enkäten justeras så den är mer lämplig på svenska apotek. Vad 
gäller svarsfrekvensen ger ett tillägg av en bortfallsenkät ingen skillnad [27].  
 

5.2.2 Frågor som inte fungerar  
Vissa frågor som ”jag har ingen önskan om att byta apotek” eller ”jag har fått en personlig 
relation till en eller flera i personalen på detta apotek” kan antyda att patienten bara går 
till ett enda apotek för att hämta sina läkemedel och att patienten ofta besöker just det 
apoteket, så pass ofta att patienten kan skapa en personlig relation till personalen på 
apoteket. Dessa frågor är personliga och kan ha väldigt stor variationsbredd. Det är också 
svårt att mäta förändringar i dessa frågor då de också kan bero på andra variabler, som 
exempelvis att patienter i småstäder som endast har tillgång till ett apotek kanske 
utvecklar en personlig relation till farmaceuten, medan patienter i storstäder har många 
apotek att välja mellan och kanske kan vara mer flexibla med vilket apotek de går till. Åtta 
av tio väljer sitt apotek beroende på vart den ligger i förhållande till dess hem, jobb eller 
på vägen till och från jobbet [29].  
 
I större städer i Sverige är det mer stressigt. Patienter vill att det ska gå snabbt; patienten 
ska gå till apoteket, hämta ut det som behövs och snabbt komma därifrån för att hinna 
med resterande av det som behöver göras under dagen. Patienten går till där det är 
närmast för dem [4]. Till skillnad till små städer där patienter kan gå en lite längre bit för 
att gå till just det apoteket som patienten tycker om [4]. I mindre städer prioriterar 
patienterna främst öppettider, smidighet (möjlighet till inhandlande av flera saker på 
samma ställe), läge och service [29]. En längre sträcka i små städer kan också betyda 3–5 
km, medan i storstäder så är det en kortare sträcka.  
 

5.3 Etik  
Vid genomförande av en större studie krävs etiskt tillstånd för frågor om läkemedel. Vid 
genomförande av denna studie så ansågs etisk godkännande inte nödvändigt, men etiska 
överväganden uppfylldes genom att samtycke begärdes av patienterna som fyllde i 
enkäten innan och i och med att deltagandet var frivilligt och sekretessbelagt [30]. 
Dessutom så begärdes inte information om specifikt vilka läkemedel och dosering som 
patienten tar.  
 

5.4 Resultatdiskussion  
Forskarna som har framtagit enkäten har klassificerat de olika frågorna efter kategorierna 
interpersonell kvalitet, teknisk kvalitet, miljökvalitet och administrativ kvalitet [23]. Den 
fullständiga bilden över klassificeringen och indelningen av frågorna kan ses i figur 2.   
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Figur 2: Kvalitativ modell för framtagning och kategorisering av frågorna i enkäten [23]. Bilden är 
bearbetad.  
 
Patienterna på apotek 1 hade högt procentuellt antal positiva svar på frågor som har 
angetts i tabell 1. De ställer sig alltså positiva till den interpersonella och tekniska 
kvaliteten på apoteket. Däremot är de flesta neutrala eller visste inte vad dom tyckte om 
den administrativa kvaliteten, resultatorienterade frågorna inom teknisk kvalitet och 
institutionell förtroende. Det som också var intressant här var att patienterna var 
neutrala/visste inte vad de tyckte om de tjänsterna som tillhandahölls på det apoteket, 
när det var ett apotek som hade ett väldigt brett utbud av tjänster. Däremot på apotek 2 
som endast hade blodtrycksmätning svarade 70% av deltagarna att de 
instämmer/instämmer i hög grad på den frågan.  
 
Patienterna på apotek 2 hade högt procentuellt antal positiva svar på frågorna som 
angavs i tabell 4. Patienterna på apotek 2 ställer sig positiva till apotekets tekniska 
kvalitet, interpersonella kvalitet, miljökvalitet och administrativa kvalitet. Detta apotek 
har många återkommande patienter och många äldre. Patienterna uttryckte en nöjdhet 
över samtliga kvalitativa klassifikationer. Däremot om man ser över frågor där många har 
svarat ”vet ej” så blir dessa positiva svar motsägelsefulla eftersom på frågor om 
tillgänglighet, lagerunderhåll, byta apotek, relationen till personalen, och om det är lätt 
att hitta det de letar efter var det många som svarade ”vet ej”. Dessa frågor utgör samtliga 
kvalitativa klassifikationer.  
 
Skillnaden mellan svaren på dessa apotek är att patienterna på apotek 1 var nöjda med 
den interpersonella och tekniska kvaliteten på apoteket, och patienterna på apotek 2 var 
nöjda med samtliga kvalitetsspecifikationer. Figur 2 visar skillnaden mellan svaren på de 
frågor där majoriteten hade svarat med instämmer/instämmer i hög grad. Det finns 
skillnader mellan de två apoteken i patienternas upplevelse av servicekvalitet. Däremot, 
eftersom det var en väldigt liten grupp som var delaktiga i pilotstudien så går det inte att 
säga om siffrorna som erhölls hade någon signifikans utan en risk för bias [26]. Därför 
måste en större studie göras för att komplettera valideringen av enkäten.  
 



 

13 
 

 
Figur 2: Skillnad mellan apotek 1 och apotek 2 i resultat på de frågor där majoriteten svarade 
instämmer/instämmer i hög grad. Fråga 2 är ” Jag är övertygad om att apoteket lämnar ut alla läkemedel på 
recept korrekt.”, fråga 5 är ” Jag kan lita på att personalen i detta apotek är välutbildade och kvalificerade.”, 
fråga 8 är ”Personalen på detta apotek ger utmärkt information om korrekt användning av receptbelagda 
läkemedel.” och fråga 12 är ” Personalen på detta apotek utför sina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt”.  

 
 
Läkemedelsverkets indikatorer för god patientsäkerhet, tillgänglighet och kvalitet på 
apotek är följande:  
” 1. Har apoteket ett system, nåbart via apotekets hemsida och per telefon, i vilket 
patienten kan förbeställa receptförskrivna läkemedel och få återkoppling från apoteket, 
så att dessa läkemedel är klara att hämta när patienten kommer till apoteket?  
2. Finns skriftliga instruktioner för rådgivning om människors och djurs användning 
av receptfria läkemedel?  
3. Finns rullstolsanpassat utrymme för enskild rådgivning om receptläkemedel och 
egenvård i vilket andra patienter, kunder och personal inte har insyn och där det som 
sägs inte hörs i övriga delar av apoteket? 
4. Erbjuder apoteket tidsbokad rådgivning om läkemedel och deras användning? 
5. Finns ett skriftligt dokumenterat arbetssätt för apotekspersonalens 
avvikelsehantering och lärande av inträffade negativa händelser?” [31] 
 
Skillnad mellan Läkemedelsverkets kvalitetsindikatorer och denna enkäts mätning av 
kvalitet är att Läkemedelsverket fokuserar mycket på tillgänglighet, sekretess, tjänster 
och apotekets arbete med hantering av incidenter [31], medan denna enkät mäter 
kvalitetsindikatorer för service på ett apotek.  
 
Det finns kopplingar mellan de båda; Läkemedelsverkets kvalitetsindikator nr. 2 syftar till 
kunskapsutveckling av farmaceuterna på arbetsplatsen och enkäten mäter patienternas 
åsikter på personalens kunskap och den farmaceutiska kompetensen som erbjuds vid val 
av receptbelagda och receptfria läkemedel (teknisk kvalitet; expertis) [23]. 
Kvalitetsindikator nr. 4 handlar om tjänster som kan förbättra patientens hälsa genom 
förbättring av läkemedelsanvändningen [31]. Enkäten frågar om tjänster som erbjuds på 
apoteket, därigenom mäter den teknisk kvalitet; resultat och administrativ kvalitet; 
speciella tjänster [23]. Det går att koppla enkätens innehåll till Läkemedelsverkets 
indikatorer för god patientsäkerhet, tillgänglighet och kvalitet på apotek men de har olika 
synvinklar i och med att enkäten syftar till att mäta servicekvaliteten.  
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5.5 Förslag till framtida forskning  
Från originalstudien valdes en 7-punkts svarskala av Likert-typ för att minska mängden 
kurtos som kan påverka framtida arbete inom strukturell ekvationsmodellering [23]. 
Kurtos innebär hur kurvorna svänger mer positivt eller negativt utifrån patienternas 
respons på frågorna [32]. Denna skala behölls, och rekommenderas behållas för en 
enklare hantering av enkäten vid framtida studier.  
 
Enkätens validitet är nu nästan helt genomförd. Enkäten går att använda i svenska 
apotek, men en större studie behöver göras för att få siffror på hur väl den fungerar. Man 
kan använda denna studie som grund för framtida forskning för utveckling av enkäten. 
Utöver detta behöver reliabiliteten testas, det vill säga hur den fungerar i olika 
förhållanden [32]. Utveckling av layouten av enkäten genom att ändra typsnittet så att 
den är lättare att fylla i av alla åldersgrupper som är inom inklusionskriteriet bör göras 
inför en större studie.  
 
För att ytterligare testa enkäten kan en multimetodstudie användas där data samlas på 
annat sätt än endast genom enkäten. En kvalitativ studie tillsammans med den 
kvantitativa, mystery shopper eller apotekens egen undersökning av servicekvalitet kan 
till exempel användas för att jämföra med enkätens resultat [33]. En oberoende 
kvalitetsmätning kan alltså ta fram svagheter hos enkäten som annars kanske inte skulle 
kunna observeras. Genom multimetodstudie validerar de två olika tillvägagångssätten 
varandra. Kommentaren ”konstiga frågor” erhölls från båda apoteken. Eftersom enkäten 
ifylldes av patienten själva i skriftlig form och ingen ytterligare förklaring erhölls vid de 
muntliga kommentarerna så är det svårt att säga varför patienterna tyckte så.  
 
Denna enkät kan användas för att utvärdera hur svenska apotek kan komma i kapp med 
utbudet av tjänster i jämförelse med hur det ser ut i apoteken utomlands [9]. Just nu står 
apoteksverksamheten i Sverige inför en förändring som tidigare sagt. Det kan vara 
intressant att utvärdera om förändringen ger en positiv ökning av servicekvalitet och 
använda patienternas åsikter för att utveckla nya tjänster.  

6. Slutsats 
Att översätta en enkät handlar inte bara om det språkliga utan även de kulturella och det 
praktiska. Processen sker i många steg och därefter ska den valideras vilket också sker i 
många steg. Enkäten har nu översatts och översättningen har validerats och den kan 
användas på svenska apotek. För att utvärdera dess effekt och känslighet behöver dess 
reliabilitet testas i ett större projekt och på en större grupp människor. Om den håller i en 
större studie kan den användas för att utvärdera hur farmaceuternas roll i hälso- och 
sjukvårdskedjan ska stärkas ytterligare.  

7. Tack 
Stort tack till min handledare Andy Wallman för att du gav mig de redskapen som 
behövdes för att göra detta projekt möjlig. Även ett stort tack till mina vänner och familj 
som jag kunde bolla idéer med varje gång jag fastnade på mitt arbete!   
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Bilaga 1: Svar från Apotek 1 
 

 
  

 Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
inte 

Instämmer 
delvis inte 

Varken 
instämmer 
eller 
instämmer 
inte 

Instämmer 
delvis 

Instämmer Instämmer i 
hög grad 

Vet 
inte  

Personalen på detta apotek finns alltid 
tillgänglig för att svara på mina frågor om 
receptbelagda läkemedel. 

     8 10 2 

Jag är övertygad om att apoteket lämnar ut 
alla läkemedel på recept korrekt. 

    1 7 12  

Jag tycker om utformningen av apotekets 
lokal. 

  1 2 4 8 2 3 

Jag har fått en personlig relation till en eller 
flera i personalen på detta apotek. 

4 2  4 5 3 2  

Jag kan lita på att personalen i detta apotek är 
välutbildade och kvalificerade. 

   3 1 9 5 2 

Om jag behöver gå till ett apotek så kommer 
jag helst till detta apotek. 

 1  3 3 6 5 2 

Personalen på detta apotek har kunskap för 
att besvara mina frågor om mina läkemedel 
eller hälsa. 

   1 2 7 5 5 

Personalen på detta apotek ger utmärkt 
information om korrekt användning av 
receptbelagda läkemedel. 

    2 10 6 1 

Jag har ingen önskan att byta apotek.   1 2 2 4 9 2 
Jag tycker om ”känslan” på apoteket.   2 4 1 4 8 1 
Personalen på detta apotek och jag kan prata 
om det som händer i mitt liv. 

2 2  7 2 1 1 5 

Personalen på detta apotek utför sina 
arbetsuppgifter på ett professionellt sätt. 

    1 11 8  

Jag har utvecklat en förtroendefull relation 
med en eller flera i personalen på detta 
apotek. 

2 1 1 6 2 3 2 3 

Personalen på detta apotek ger mig användbar 
information vid val av receptfria läkemedel. 

   2 1 9 3 5 

Jag tror att min framtida hälsa kommer att 
förbättras av att jag besöker detta apotek. 

1 2 1 4 1 4 1 6 

Personalen på detta apotek är alltid villiga att 
hjälpa mig välja receptfria läkemedel. 

   1 3 5 8 3 

Jag tänker fortsätta att komma till detta 
apotek för mina läkemedelsrelaterade behov. 

   2 2 5 9 2 

Apoteket har alltid de produkter som jag letar 
efter. 

 1 1 3 10 2 1 2 

Det är mycket lätt att hitta det jag letar efter 
på detta apotek.  

 1 1 2 7 8  1 

Personalen på detta apotek och jag skojar 
ibland med varandra, skrattar eller skämtar 
som goda vänner. 

1 3 1 4 5 3  3 

När jag har varit sjuk så har min hälsa 
förbättrats av att jag har besökt detta apotek. 

1 2 1 5  6 1 4 

Personalen på detta apotek är alltid 
tillgängliga för att svara på mina frågor om 
receptfria läkemedel. 

   1 1 9 6 3 

De tjänster som tillhandahålls på detta apotek 
har hjälpt mig att förstå min hälsa bättre. 

 5  4 2 4  5 
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Bilaga 2: Svar från Apotek 2 
 

 Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
inte 

Instämmer 
delvis inte 

Varken 
instämmer 
eller 
instämmer 
inte 

Instämmer 
delvis 

Instämmer Instämmer 
i hög grad 

Vet 
inte  

Personalen på detta apotek finns 
alltid tillgänglig för att svara på mina 
frågor om receptbelagda läkemedel. 

     4 8 8 

Jag är övertygad om att apoteket 
lämnar ut alla läkemedel på recept 
korrekt. 

  2 2  6 10  

Jag tycker om utformningen av 
apotekets lokal. 

    3 9 8  

Jag har fått en personlig relation till 
en eller flera i personalen på detta 
apotek. 

5   3 2  7 3 

Jag kan lita på att personalen i detta 
apotek är välutbildade och 
kvalificerade. 

 2    6 9 3 

Om jag behöver gå till ett apotek så 
kommer jag helst till detta apotek. 

2 2  3 2 2 7 2 

Personalen på detta apotek har 
kunskap för att besvara mina frågor 
om mina läkemedel eller hälsa. 

  2  4 4 6 4 

Personalen på detta apotek ger 
utmärkt information om korrekt 
användning av receptbelagda 
läkemedel. 

 1  2  5 7 4 

Jag har ingen önskan att byta apotek.    4   10 6 
Jag tycker om ”känslan” på apoteket.    5  5 6 4 
Personalen på detta apotek och jag 
kan prata om det som händer i mitt 
liv. 

2   4  4 5 5 

Personalen på detta apotek utför 
sina arbetsuppgifter på ett 
professionellt sätt. 

 2  3  3 10 2 

Jag har utvecklat en förtroendefull 
relation med en eller flera i 
personalen på detta apotek. 

2 3   2 2 8 3 

Personalen på detta apotek ger mig 
användbar information vid val av 
receptfria läkemedel.  

  1 2 2 4 8 3 

Jag tror att min framtida hälsa 
kommer att förbättras av att jag 
besöker detta apotek. 

1   3 4 3 7 2 

Personalen på detta apotek är alltid 
villiga att hjälpa mig välja receptfria 
läkemedel. 

 3  4 2 2 6 3 

Jag tänker fortsätta att komma till 
detta apotek för mina 
läkemedelsrelaterade behov. 

 4 2 2  2 9 1 

Apoteket har alltid de produkter som 
jag letar efter. 

   1 2 2 7 7 

Det är mycket lätt att hitta det jag 
letar efter på detta apotek.  

   1 3 4 6 6 

Personalen på detta apotek och jag 
skojar ibland med varandra, skrattar 
eller skämtar som goda vänner. 

4   1 2 4 7 2 

När jag har varit sjuk så har min hälsa 
förbättrats av att jag har besökt detta 
apotek. 

2   2  6 6 4 

Personalen på detta apotek är alltid 
tillgängliga för att svara på mina 
frågor om receptfria läkemedel. 

1  2 2 2 3 8 2 

De tjänster som tillhandahålls på 
detta apotek har hjälpt mig att förstå 
min hälsa bättre. 

 1  1  8 6 4 
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Bilgaga 3: Enkäten  
 

Servicekvalitetsundersökning   
Informationsblad till deltagare  
 
Umeås universitet vill undersöka kunders synpunkter på servicekvaliteten inom svenska öppenvårdsapotek. Förhoppningarna är att 
denna undersökning ska bidra till att förbättra användningen av apoteken som en del av vårdkedjan. Denna enkät kommer att ta 
ungefär 5 minuter att genomföra. Vi skulle uppskatta ditt ärliga svar till alla frågor. Den information som du anger kommer att 
hanteras anonymt och konfidentiellt.  
 
Tack för att du väljer att delta i vår studie.  
 
 

*1. Jag har tagit del av informationen och samtycker till att delta i studien.  
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*2. Med referens till detta apotek, utvärdera följande uttalanden genom att välja ett svar som bäst representerar dina åsikter. 
 

         
 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
inte 

Instämmer 
delvis inte 

Varken 
instämmer eller 
instämmer inte 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
Instämmer 
i hög grad 

Vet inte 

Personalen på detta apotek finns alltid tillgänglig för att svara på mina 
frågor om receptbelagda läkemedel. o  o  o  o  o  o  o  o  

Jag är övertygad om att apoteket lämnar ut alla läkemedel på recept 
korrekt. o  o  o  o  o  o  o  o  

Jag tycker om utformningen av apotekets lokal. o  o  o  o  o  o  o  o  

Jag har fått en personlig relation till en eller flera i personalen på detta 
apotek. o  o  o  o  o  o  o  o  

Jag kan lita på att personalen i detta apotek är välutbildade och 
kvalificerade. o  o  o  o  o  o  o  o  

Om jag behöver gå till ett apotek så kommer jag helst till detta apotek. o  o  o  o  o  o  o  o  

Personalen på detta apotek har kunskap för att besvara mina frågor om 
mina läkemedel eller hälsa. o  o  o  o  o  o  o  o  

Personalen på detta apotek ger utmärkt information om korrekt 
användning av receptbelagda läkemedel. o  o  o  o  o  o  o  o  

Jag har ingen önskan att byta apotek. o  o  o  o  o  o  o  o  

Jag tycker om ”känslan” på apoteket. o  o  o  o  o  o  o  o  
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*3. Med referens till detta apotek, utvärdera följande uttalanden genom att välja ett svar som bäst representerar dina åsikter. 
 

 
 
 
 

         
 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
inte 

Instämmer 
delvis inte 

Varken 
instämmer eller 
instämmer inte 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
Instämmer 
i hög grad 

Vet inte 

Personalen på detta apotek och jag kan prata om det som händer i mitt 
liv. o  o  o  o  o  o  o  o  

Personalen på detta apotek utför sina arbetsuppgifter på ett 
professionellt sätt. o  o  o  o  o  o  o  o  

Jag har utvecklat en förtroendefull relation med en eller flera i 
personalen på detta apotek. o  o  o  o  o  o  o  o  

Personalen på detta apotek ger mig användbar information vid val av 
receptfria läkemedel. o  o  o  o  o  o  o  o  

Jag tror att min framtida hälsa kommer att förbättras av att jag besöker 
detta apotek. o  o  o  o  o  o  o  o  

Personalen på detta apotek är alltid villiga att hjälpa mig välja receptfria 
läkemedel. o  o  o  o  o  o  o  o  

Jag tänker fortsätta att komma till detta apotek för mina 
läkemedelsrelaterade behov. o  o  o  o  o  o  o  o  

Apoteket har alltid de produkter som jag letar efter. o  o  o  o  o  o  o  o  
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*4. Med referens till detta apotek, utvärdera följande uttalanden genom att välja ett svar som bäst representerar dina åsikter. 

 

 
 

 
  

         
 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
inte 

Instämmer 
delvis inte 

Varken 
instämmer eller 
instämmer inte 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
Instämmer 
i hög grad 

Vet inte 

Det är mycket lätt att hitta det jag letar efter på detta apotek. o  o  o  o  o  o  o  o  

Personalen på detta apotek och jag skojar ibland med varandra, skrattar 
eller skämtar som goda vänner. o  o  o  o  o  o  o  o  

När jag har varit sjuk så har min hälsa förbättrats av att jag har besökt 
detta apotek. o  o  o  o  o  o  o  o  

Personalen på detta apotek är alltid tillgängliga för att svara på mina 
frågor om receptfria läkemedel. o  o  o  o  o  o  o  o  

De tjänster som tillhandahålls på detta apotek har hjälpt mig att förstå 
min hälsa bättre. o  o  o  o  o  o  o  o  
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*5. Vad är ditt kön?  

o Kvinna  

o Man  

o Vill inte ange  
 

*6.  Ange din ålder 

o 18 till 24 år 

o 25 till 34 år 

o 35 till 44 år 

o 45 till 54 år 

o 55 till 64 år 

o 65 till 74 år 

o 75 år eller äldre  

o Vill inte ange 
 
*7. Vilken är den högsta nivån av utbildning som du har 
slutfört?  

o Ingen formell utbildning 

o Högstadium  

o Gymnasium  

o Yrkesutbildning/yrkeshögskola  

o Universitet  

o Andra 

o Vill inte ange 

*8. Var bor du just nu?  

o Storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö)  

o Stad 

o Landsbygd  

o Annat 
 

*9. Hur långt från ditt hem är detta apotek? 

o 0 meter – 499 meter.  

o 500 meter – 1,9 km 

o 2 km – 4,9 km  

o Mer än 5 km  
 
*10. Hur ofta besöker du detta apotek?  

o Minst en gång per dag 

o Minst en gång per vecka   

o Minst en gång per månad 

o Minst en gång varje halvår 

o Minst en gång per år  
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*11. Hur ofta använder du läkemedel?  

o Minst en gång per dag 

o Minst en gång per vecka   

o Minst en gång per månad 

o Minst en gång varje halvår 

o Minst en gång per år  
 

*12.  Hur många olika receptbelagda läkemedel använder du 
regelbundet för tillfället (inkludera allt som du använder 
regelbundet inklusive tabletter, vätskor, krämer, ögondroppar 
osv.)?  

o 0 

o 1–4  

o 5–7  

o Mer än 7  
 

*13. Vid vilka tidpunkter på dagen tar du något/några 
läkemedel? (du kan välja mer än ett svar)  

o På morgon 

o Under dagen 

o På kvällen  

o Vid sänggående  
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*14. Finns det något annat du vill tillägga om dina läkemedel och att hämta ut dem på detta apotek?  
 

 

 
 
*15. Har du några kommentarer runt enkäten eller var det någon fråga som var svår att svara på så skriv gärna dina kommentarer här:  
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