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Sammanfattning 

 
Introduktion: Farmaceutens roll har sedan lång tid tillbaka varit att bereda 
läkemedel, för att lindra och bota sjukdomar. Alltsedan apoteken introducerades i 
Sverige på 1500-talet har farmaceuten varit apotekare. Under 1900-talet, när 
industritillverkning av läkemedel tog fart, infördes en receptarieutbildning, som är 
kortare än apotekares, vilket möjliggjorde för fler att arbeta på apotek som 
farmaceuter. Apotekare och receptarier är professioner med samma befogenheter och 
i Sverige benämns de gemensamt som farmaceuter. Den etiska grunden för 
professionen har varit sig lik under många år, men yrkesrollen och apotekens 
inriktning har skiftat från tillverkande till att bli alltmer rådgivande och 
serviceinriktat. 
 
Syfte: Syftet med detta arbete är att studera hur yrkesrollen upplevs av farmaceuter 
på svenska apotek, men även hur farmaceuter uppfattas av kunder, media och andra 
professioner. Studien tar också upp hur yrkesrollen kan se ut i framtiden.  
 
Metod: Litteraturstudie av vetenskapliga artiklar som visar på syftet och är till 
största delen baserat på vetenskapliga originalartiklar, men även böcker, 
internetsidor och översiktsartiklar ingår i arbetet. 
 
Resultat: Resultat visar att farmaceuter har många roller att fylla i sin dagliga 
yrkesroll, där de bland annat är en viktig länk mellan förskrivare och kunder. Olika 
kunskapstjänster erbjuds kunder som ett led i att öka säkerheten i 
läkemedelsanvändningen men också att avlasta sjukvåden och identifiera nya 
områden där farmaceutens läkemedelskunskap kan tas tillvara. En osäkerhet kan ses 
runt vad som ingår i professionen, både bland farmaceuterna själva, från 
allmänheten och från andra yrkesgrupper. Regeringsbeslut finns att farmaceuten ska 
informera om generikautbyten och reglerna kring detta väcker många synpunkter. 
Stress och etiska konflikter skapar frustration och det finns önskemål om tydligare 
riktlinjer. Framtidsstudier om kunskapstjänster och samarbete med vården öppnar 
upp för nya roller än den traditionella läkemedelsdistribuerande. 
     
Diskussion: De granskade studierna pekar på att det behövs ett tydliggörande av 
farmaceutens yrkesroll för att viktig kunskap ska tas tillvara. Ekonomisk 
kompensation för tjänster och större handelsmarginaler behövs för att apoteken ska 
klara den ökade konkurrensen och förändringar i farmaceuternas utbildning kan 
krävas för att möta framtidens kompetenskrav. Ändringar i generikasystemet skulle 
underlätta farmaceutens arbetssituation, liksom stöttande strukturer kring etiska 
dilemman.  
 
Slutsats: Farmaceuterna balanserar idag mellan att vara vårdande och säljande. 
Deras råd och bemötande är många gånger det som avgör om kundens 
läkemedelsbehandling ska bli säker och framgångsrik, vilket gör att de har en viktig 
funktion att fylla i framtidens vård. 
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1.  Introduktion 

 

1.1  Apotekets roll i det svenska samhället 
 
Apotek har under lång tid haft som sin huvuduppgift att tillverka och tillhandahålla 
läkemedel. Fortfarande är distribution tillsammans med information de viktigaste 
uppgifterna, medan tillverkningen idag nästan uteslutande sker hos 
läkemedelsföretagen och en del på särskilda produktionsenheter som APL (Apoteket 
Produktion & Laboratorier) [1].  
 
Definitionen av apotek är enligt Läkemedelsverket ”enhet för detaljhandel med 
läkemedel med farmaceutisk bemanning under öppethållandet” [2]. Sveriges första 
apotek för allmänt besökande öppnade år 1575 i Stockholm. Innan dess finns det 
mest beskrivet i litteraturen hur naturprodukter togs om hand och utnyttjades inom 
läkekonsten [1].  
 
Uppgifterna var från början att anskaffa, tillverka och kontrollera de varor som 
behövdes för att bereda och utlämna läkemedel, både receptbelagda av läkare, 
veterinärer och tandläkare, men också receptfria handelsvaror. Lagerhållningen av 
droger, kemikalier och halvfabrikat var stor på apoteken vid början av 1900-talet. 
Uppgifter finns om att svenska apotek var skyldiga att anskaffa blodiglar fram till år 
1946 och att endast de minsta butikerna var undantagna från regeln att hålla 
nattöppet [3]. Det låg på apotekarens ansvar att se till att genom analyser av halt- och 
identitetsprövningar kontrollera att läkemedlet var äkta. Så gott som alla läkemedel 
bereddes extempore (för tillfället). På 1930-talet finns beskrivet att ca 1/3 av 
läkemedlen var fabriksförpackade, men det var först på 1940-talet som den 
industriella tillverkningen blev mer omfattande. Vid 1900-talets slut är nästan 100 % 
av alla läkemedel fabrikstillverkade [1].  
 
Den idag så viktiga uppgiften att informera kunden om läkemedel var något som från 
början var nästintill förbjudet av medicinalverket och alla recept skulle skrivas på 
latin [4]. År 1984 togs det medicinska latinet bort från recepten. Budskapet skulle 
inte längre vara hemligt för kunden och idag har farmaceuten en daglig kontakt med 
förskrivare från den övriga vårdsektorn. Under 1990-talet blev begreppet 
”farmaceutisk omsorg” vanligt, vilket bl.a. innebär att lyssna på kunden, ge 
information utifrån enskilda behov och läkemedelsgenomgångar. Stora förändringar 
i ägandet har skett de senaste åren där vi gått från att varje apotek var privatägt av en 
apotekare, sedan statligt ägt från 1971, till att från 2009 vara avreglerat [1]. 
 
Behovet av läkemedel har ökat stort under de senaste tre decennierna och kravet på 
effektivitet och tillgänglighet växer [5]. Befolkningen i Sverige lever längre. Nya 
läkemedelsbehandlingar tillkommer hela tiden och behovet av information är stort. 
En tidskrävande uppgift som farmaceuten dagligen har är att informera om när det 
finns billigare alternativ till kundens förskrivna läkemedel [6]. I ett försök att minska 
kostnaderna både för samhället och för kunden infördes år 2002 det generiska 
utbytet, vilket innebär att apoteken har en skyldighet att erbjuda det billigaste 
alternativet som prisförhandlats fram av TLV, Tandvårds- och Läkemedels-
förmånsverket [7]. 
 
Apotekens farmaceutiska personal består av legitimerade receptarier och apotekare 
[8]. Utöver det finns tekniker och assistenter. Receptarier har en treårig 
högskoleutbildning och apotekare läser fem år på högskola. Legitimationen innebär 
bl.a. att farmaceuten får godkänna recept för utlämning, men också att de har en 
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skyldighet att informera kunden i avsikt att göra läkemedelsanvändningen så säker 
som möjligt [9]. Apotekstekniker är en gymnasieutbildning som ger behörighet att 
informera om och att lämna ut receptfria produkter. Apoteksassistenter har ingen 
rådgivande uppgift utan hjälper till med varuplock och enklare sysslor [8]. 
Tillsammans med övrig personal arbetar ca 10 000 personer på svenska apotek [5].  
 
 

1.2  Krav på apotek  
 
Det fanns tidigt medicinalförordningar som föreskrev att apotekaren skulle vara 
akademiskt utbildad av läkare, men att läkarna inte fick bedriva apoteksverksamhet. 
Apoteken skulle finnas på orter som staten hade bestämt och priserna på läkemedlen 
skulle vara reglerade av myndigheterna [1].  
 
Stora organisatoriska förändringar har skett, men grunden för apotekens verksamhet 
är ändå densamma [5]. Det finns idag många författningar som reglerar 
verksamheten på apotek, t.ex. hur utlämnande av läkemedel ska gå till, regler kring 
narkotikahantering och behörighetskrav [9]. GPP är riktlinjer utöver vad 
författningen kräver, vilka skapats av professionen och branschen. Både WHO 
(World Health Organization) och FIP (International Pharmaceutical Federation) [10] 
har utarbetat riktlinjer för apotekens arbete GPP (Good Pharmaceutical Practice). 
Nedan följer en svensk version av dessa lag- och förordningskrav, som Sveriges 
Apotekarförening och Apotekarsocieteten arbetat fram [5]. Här framgår bl.a. att 
farmaceuten skall informera om läkemedel, rapportera avvikelser och upprätta 
egenkontroller av den egna verksamheten. Överhuvudtaget så är kvalitetskraven höga 
och centrerade kring patientsäkerheten. Läkemedel som skrivs ut till kund ska finnas 
tillgängliga för densamma inom tjugofyra timmar (tillhandahållandeskyldigheten), 
vilket är en lag som skärptes efter avregleringen. Om inte läkemedlet finns hemma, 
så ska närliggande apotek kontaktas för att se om varan finns i deras lager, varvid 
kunden hänvisas till detta apotek. 
 

 

 
                Grundläggande lag-  förordningskrav för apoteken: 

 
 Alla apotek måste ha ett tillstånd från Läkemedelsverket  

 Farmacevt måste finnas på plats när apoteket är öppet  

 Lämpliga lokaler  

 Läkemedelsansvarig farmacevt på apoteket som ska rapportera ev. avvikelser till Läkemedelsverket  

 Tillhandahålla alla läkemedel och andra varor som ingår i förmånen när de skrivs ut på recept eller beställs 
från sjukvården  

 Kunna hantera elektroniska recept, ha tillgång till högkostnadsdatabas och rapportera 
försäljningsinformation direkt till det statliga bolaget Apotekens Service AB  

 Ha ett eget system för att kontrollera att kraven på apotek efterlevs – egenkontrollprogram  

 Tillhandahålla individuell och producentoberoende information och rådgivning om läkemedel, 
läkemedelsanvändning och egenvård  

 Utfärda Schengenintyg, ha den nationella apotekssymbolen på apoteket, erbjuda delbetalning för 
förmånskostnader  

 Tystnadsplikt  

 Hantera läkemedelsförmånen, inkl. att utföra generiskt utbyte  

 Databehandling av personuppgifter  

 Patientsäkerhetsarbete  

 Ta emot läkemedelsavfall från allmänheten och säkerställa att detta destrueras på ett säkert och 
miljövänligt sätt 

 
 
 
Figur 1. Grundläggande lag- och förordningskrav för apotek.  Svensk GPP [5] 
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Generella kvalitetskrav på apoteken: 

 

 

 Kraven är höga på alla svenska apotek, oavsett ägare. Krav på apotek finns i lagar, förordningar 
och föreskrifter från Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och 
Socialstyrelsen. Kontroll av att kraven följs sker dels genom apotekens egna kvalitetssystem, 
dels genom tillsyn av myndigheterna. De krav som ställs på personalens kompetens/utbildning 
är också desamma som innan omregleringen, oavsett vilken aktör som äger apoteket.  
 

 På samtliga apotek är kvalitetsarbetet centralt och har sin utgångspunkt i patientsäkerhet. 
Farmaceuter är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och de produkter som säljs och de råd 
apoteken ger kan göra skillnad mellan liv och död, sjukdom och bot/lindring.  
 

 Kvalitetssystem på de enskilda apoteken regleras av Läkemedelsverkets föreskrifter, vilket 
sammanfattas i egenkontrollprogram. På alla apotek finns en läkemedelansvarig farmacevt vars 
uppgift är att se till att kraven följs och även att anmäla om det finns allvarliga brister i 
verksamheten till Läkemedelsverket. Varje år genomförs också, enligt föreskrift, en 
egeninspektion av läkemedelsansvarig på apoteket.  

 

 Genom att arbeta förebyggande med tydliga rutiner och instruktioner, ansvarsfördelning och 
kompetensutveckling, minskar risken för felexpeditioner och andra avvikelser. Att följa upp, 
genom t.ex. egeninspektion, stickprov och hållbarhetskontroller är också ett led i att 
kvalitetssäkra verksamheten.  

 

 De avvikelser som ändå uppstår dokumenteras, bedöms och används som underlag för att 
förbättra rutiner, arbetssätt och stödsystem. Allvarliga avvikelser rapporteras till 
Läkemedelsverket och till Socialstyrelsen (enligt Lex Maria).  

 

 Alla större aktörer har kvalitetsspecialister som bl.a. arbetar med bedömning av avvikelser 
samt introduktion och stöd till Läkemedelsansvariga på apotek. De genomför också 
regelbundna interninspektioner för att förvissa sig om att kedjans apotek håller en hög 
kvalitetsnivå och följer egenkontrollprogram. 

                      
 
 
 

Figur 2. Generella kvalitetskrav på apotek. Svensk GPP [5] 

 
 
Att de Svenska apoteken numera är avreglerade innebär att staten inte längre har 
monopol på ägande [5]. Det innebär dock inte en tillbakagång till tiden då endast en 
apotekare kunde vara ägare. Verksamheten präglas idag av konkurrens mellan 
apoteken och dess kedjor och större krav efterfrågas på bred medicinsk kunskap, 
farmaceutiska tjänster och entreprenörskap. 
 
Syftet med omregleringen har varit att öka tillgängligheten och därmed skapa en 
förbättrad apoteksservice i landet, men med bibehållen kompetens för att medverka 
till en säker läkemedelsanvändning. Drygt 300 nya apotek har öppnats och 
öppettiderna har i genomsnitt ökat från 42 till nästan 53 timmar per vecka på 
apoteken. Helgerna står för den största ökningen av öppettider.  
 
 

1.3  Den farmaceutiska professionen 
  
Att ett yrke klassas som en profession kan betyda flera saker, t.ex. att det är en 
yrkesgrupp som gör anspråk på att ha unika egenskaper som inte delas av andra 
yrkesgrupper, eller att professioner använder sin kunskap mer än andra yrken för att 
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visa vem som tillhör och inte tillhör just den gruppen [11]. Den specifika kunskapen 
kan också användas som en förutsättning för en yrkeslicens.  
 
I en studie över mediabilden hittades 5 olika kategorier som kännetecknar den 
farmaceutiska professionen [12]: 
 
 
 

 Auktoritet. Speciell kunskap som ingen annan yrkesgrupp kan göra anspråk 
på 

 Godkänd av staten. Legitimation behövs för att vara yrkesverksam. 

 Kunskap och vetenskap. Professionen är byggd på lång utbildning med 
vetenskaplig grund. 

 Etik och sekretess. Tystnadsplikt och att värna om andras personliga 
integritet är viktigt. 

 Kultur. Gemensamma värden, åsikter och språk binder samman. 
 
 
Figur 3. Kategorier som skapar grund för den farmaceutiska professionen [12]   

 
 
I Sverige är både receptarier och apotekare med sina 3- respektive 5 års utbildning 
behöriga att söka legitimation som behövs för att arbeta som farmaceut inom hälso- 
och sjukvården, inklusive svenska apotek [13]. I övriga världen, Norge och Finland 
undantaget, är begreppet farmaceut något som mer motsvarar den svenska 
apotekarutbildningen [8].  
 
Arbetsuppgifterna på ett apotek skiljer sig inte åt mellan receptarien och 
farmaceuten, utan båda är behöriga till att ta självständiga beslut i det praktiska 
arbetet [14]. Studier visar dock att apotekaren oftare är involverad i uppgifter som 
utbildning, projektarbete eller sitter med i läkemedelskommittéer, medan receptarien 
oftast jobbar i recepturen och servar kunder. Farmaceut är den profession som 
ansvarar för en säker, effektiv och rationell läkemedelsanvändning [8]. Detta innebär 
t.ex. att se till att kunden vet hur läkemedlet ska tas, att kontrollera att doser och 
indikationer är relevanta, att ge råd om receptfria alternativ där så är möjligt och 
även att coacha kunden till hälsosammare livsstil. Sveriges farmacevtförbunds 
etikråd har gjort etiska riktlinjer där det framgår att farmaceuten precis som övrig 
vårdpersonal ska verka för att bota och lindra sjukdom och att främja hälsa [15]. 
Respekten för varje individ är central. 
 
 

1. Farmaceuten har individens hälsa och välbefinnande som främsta mål. 
2. Farmaceuten respekterar individens självbestämmande, värderingar och 

inneboende värde. 
3. Farmaceuten respekterar individens integritet. 
4. Farmaceuten ger var och en uppmärksamhet och omsorg oavsett vem 

personen är. 
5. Farmaceuten arbetar i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet samt 

upprätthåller och utvecklar sin professionella kompetens till gagn för såväl 
enskilda individer som hälso- och sjukvården. 

6. Farmaceuten samverkar med kollegor, vårdpersonal och andra aktörer på 
läkemedelsmarknaden för att bota eller lindra ohälsa och för att främja hälsa. 

 
Figur 4. Etiska riktlinjer för farmaceuter 2003 [15] 
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1.4  Jämförelse med utländska apotek 

 
De etiska grunderna för den farmaceutiska yrkesutövningen är desamma oavsett var i 
världen den utförs, men rollerna kan se olika ut. Utbildningens längd och innehåll 
skiljer sig också åt mellan länder [8].  I Sverige, Norge och Finland kan både 
receptarier och apotekare ansöka om den licens, vilken krävs för att få jobba som 
farmaceut på apotek. Även apotekarens utbildning behöver många gånger 
kompletteras vid en utlandstjänst och kraven skiljer sig åt mellan länder. I USA är det 
en professionell kliniskt orienterad ”doktor”utbildning som blivit norm, the PharmD 
programme. Inom EU faller apotekare inom ramen för generellt godkännande av 
yrkesutbildningar och även studietiden skiljer åt, i Holland är det t.ex. sex års studier 
för att bli farmaceut. 
 
Den farmaceutiska rollen utomlands, liksom i Sverige, präglas avsevärt av landets 
ekonomiska regelverk, samt av olika organisatoriska ramverk och även till stor del av 
hur hård kontroll ett land har på läkemedelsförsäljningen. I vissa länder försäljs 
läkemedel i varuhus och småbutiker, men får i andra länder endast köpas på apotek 
mot recept från läkare. Hur mycket och vilka läkemedel som är subventionerade för 
kunden skiljer sig fundamentalt åt, liksom vem som får äga ett apotek. Hur många 
apotek som får ägas av en ägare varierar också. 
 
Att farmaceutens roll under en längre tid skiftat från att vara tillverkande och 
distribuerande av läkemedel till att mer och mer fokusera på kundens behov av både 
information och olika typer av tjänster, är något som ses internationellt också [14]. 
 
 
 

2.  Syfte 
 
 
Syftet är att belysa hur arbetssituationen ser ut idag och kan se ut i framtiden på ett 
svenskt apotek. 
 

 Hur upplever de svenska farmaceuterna själva sin arbetssituation på 
apoteket? 

 Hur ser apotekets kunder, media, samt medarbetare från andra professioner 
på farmaceutens roll? 

 Vilken roll har apoteket och dess farmaceuter i ett framtida samhälle? 
 
 
 

3.  Metod och material 

 
Metoden är litteraturgenomgångar av vetenskapliga undersökningar som svarar på 
syftet. Artikelurvalet har utgjorts av vetenskapliga undersökningar som finns om 
legitimerade farmaceuters arbetsroll i Sverige och hur den rollen kan tänkas 
utvecklas i framtiden. Sökningar har främst gjorts på PubMed under tiden 2013-01-
23 t.o.m. 2013-03-15 med sökorden: 
 

 Pharrnacist and profession, vilket gav 713 träffar. Det begränsades sedan i 
sökningen med tillägget Sweden, vilket resulterade i 7 träffar.  

 Pharmacist role and drugstore and Sweden gav 21 träffar. 
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 Pharmacist and Sweden and distress och fick då 3 träffar. 

 Pharmacy and Sweden, gav 7 träffar. 
 

Sökningar har också gjorts på internetsidor från bl.a. Sveriges apoteksförenings- och 
Dagens apoteks hemsida med sökord som ”farmaceut”, ”profession” och ”yrkesroll”. 
 
Flera artiklar har också identifierats i original- och översiktsartiklars referenslistor. 
Sammanlagt ingår 7 översiktsartiklar och 15 originalartiklar i mitt examensarbete. 
 
I Sverige säger vi oftast kund om besökaren, men i artiklar skrivna på engelska är 
patient den vanliga benämningen, men jag har valt att skriva kund när jag beskriver 
personers kontakt med apotekspersonal och patient när det gäller läkarkontakter. 
 
Farmaceut och farmacevt är båda stavelser som nämns i Svenska Akademins Ordlista 
och under arbetets gång har jag omväxlande stött på båda varianterna i artiklar och 
på hemsidor, därför förekommer det båda stavningarna i mitt arbete också. Jag har 
dock valt att själv skriva farmaceut när jag inte citerar någon annan, eftersom detta är 
den vanligaste stavningen och även den som används internationellt. 
 
 
 

4.  Resultat 

 

4.1  Farmaceutisk omsorg 
 
Enligt svensk lag ingår det i farmaceutens uppgift att säkerställa, så långt det är 
möjligt, att kunden vet hur han eller hon ska ta sitt läkemedel [5]. Uppföljning av 
läkemedelsbehandling och support vid olika hälsotillstånd är andra viktiga uppgifter 
för en farmaceut och det här avsnittet tar upp faktorer som kan inverka på huruvida 
kunder får rådgivning vid sitt läkemedelsköp eller inte [16]. Avsnittet tar också upp 
olika stilar vid rådgivningssamtal hos farmaceuter som genomgått träning i 
farmaceutisk omsorg, inkluderat innehållet i den ca 30 minuter långa konsultationen, 
med uppföljningssamtal där det bedömdes nödvändigt [17].  
 
4.1.1  Rådgivning och information 
Olika typer av faktorer kan påverka om en kund får den information som behövs för 
att kunna ta sina läkemedel på ett säkert sätt [16]. Som metod för att studera 
bemötandet vid köp av receptbelagda läkemedel, användes i en studie upptränade 
simulerade kunder som hade fått recept på följande läkemedel: Fontex, Pronaxen och 
Glucophage. Dessa läkemedel hämtades ut vid tre olika tillfällen, av tre olika kunder 
vid varierande tider och veckodagar. Av de 868 apotek som då fanns i Sverige valdes 
slumpvis 100 stycken ut. De simulerade kunderna hade fått instruktioner om att inte 
ställa några frågor eller delge information, såvida de inte blev tillfrågade, i så fall 
skulle de svara att det var deras första recept och att de inte fått någon information 
från läkaren. Uppgifter samlades in genom dolda observationer om: hur lång 
väntetiden varit vid expedieringstillfället, vilka frågor som ställdes, vilken 
information som gavs, vilken personal som gav service (apotekare, receptarie eller 
apotekstekniker) och vilken diskretion som fanns. Vilket bemötande kunden fick 
delades in i tre olika kategorier: 
 
Inga frågor – när kunden inte tillfrågades om tidigare användning, allergier, 
användning av andra mediciner eller om han eller hon visste hur läkemedlet skulle 
användas. 
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Ingen användningsinformation – ingen information gavs om t.ex. doser, 
biverkningar eller specifika instruktioner 
Ingen rådgivning alls – när det varken ställdes frågor eller gavs någon 
information till kunden.  
 
Resultaten visade att vid 108 besök (37 %) ställdes det inga frågor från personalen, 
vid 75 besök (26 %) fick kunden ingen användningsinformation och under 53 besök 
(18 %) ställdes inga frågor och kunden fick ingen rådgivning alls. Den vanligast 
ställda frågan var om kunden hade haft medicinen förut (vilket dessa kunder inte 
hade) och när personalen väl ställt den frågan var det stor sannolikhet att även 
följdfrågor ställdes som: vet du hur du ska ta medicinen/använda apparaten o.s.v. 
 
Det fanns ett signifikant samband mellan antal rådgivningar och vilken typ av 
läkemedel som hämtades ut, personalens ålder, vilken tid på dagen apoteket 
besöktes, vilken befattning personalen hade, vilken dag i veckan det var och hur 
många andra kunder som väntade på att bli expedierade. Däremot fanns det inget 
klart samband mellan rådgivning/icke rådgivning och hur erfaren personalen som 
expedierade var eller hur många som jobbade den dagen. 
 
Risken för att inte få någon rådgivning alls var dubbelt så hög om läkemedlet 
hämtades ut vid lunchtid, om kunden blev expedierad av någon som var över 50 år 
eller hämtade ut ett recept på metformin (Glucophage). Oddset att inte få någon 
rådgivning var tre gånger så hög om kunden expedierades av någon som var äldre än 
50 år, men minskade om väntetiden var mer än 6 minuter.  
 
Oddset för att inga frågor ställdes ökades till det dubbla vid lunchtid, men minskade 
om kunden blev expedierad av en receptarie istället för en apotekare eller 
apotekstekniker. 
 
Risken för att inte få någon information när Fontex hämtades ut ökade om 
personalen var >50 år eller om kunden fått vänta mer än 6 minuter. Oddset för att 
inga frågor överhuvudtaget ställdes till kunder med denna medicin ökade femfaldigt 
om det tagit mer än 6 minuter att få bli expedierad.  
 
Vid uthämtande av Pronaxen kunde inte några omständigheter ses som avgjorde 
huruvida kunden skulle få information eller rådgivning, däremot var det dubbelt så 
vanligt att personalen inte ställde några frågor om kunden väntat mer än 6 minuter. 
 
I huvudsak två saker framgår av denna studie och det ena är att det har betydelse 
vilken sorts läkemedel patienter hämtar ut för att de ska få rådgivning. Läkemedel 
mot diabetes gavs det endast lite information om och en förklaring ansågs vara att 
farmaceuten räknade med att diabetssköterskorna skötte om det. Artikeln hänvisar 
till andra internationella studier som visar att det ges mindre information om 
läkemedel mot psykiska åkommor som Fontex och denna studie visade att det gällde 
om farmaceuten var över 50 år.  
 
Den andra slutsatsen som drogs var att i ca en tredjedel av fallen fick inte kunderna 
den nödvändiga information de behövde. Att personalen var mindre benägen att 
ställa frågor ansågs bero på att de såg det som mer tidskrävande att svara på frågor 
än att bara ge information och tidspress ansågs vara en stor anledning. Författaren 
tyckte dock att det behövdes vidare utredningar för att klargöra varför det inte gavs 
tillräcklig information till kunderna. En begränsning med studien ansågs vara att den 
simulerade kunden inte fick ställa några frågor, vilket annars är den största 
anledningen till rådgivning. En annan begränsning var att studien endast gällde tre 
typer av läkemedel och endast ett åt gången. 
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4.1.2  Förutsättningar för farmaceutisk omsorg 
Inom Apoteket AB tillhandahölls ett 7 dagars utbildningsprogram i farmaceutisk 
omsorg för apotekare och receptarier, vilka kan erbjuda en personlig rådgivning 
utifrån kundens behov, med stöd av kundens läkemedelslista [17]. 
 
I ett försök att karakterisera innehåll av- och beteenden vid farmaceutisk rådgivning, 
genomfördes en icke-deltagande observationsstudie som inkluderade ljudinspelning 
och anteckningar vid ett rådgivningssamtal. När studien genomfördes använde ca 1/3 
av alla landets apotek denna tjänst till sina kunder. Fem farmaceuter tog emot 
sammanlagt 16 kunder, 11 kvinnor och fem män (medelåldern var 77 år) på fem olika 
apotek i Sverige. Kunderna som ingick i studien hade alla svenska som modersmål 
och hade bokat rådgivningen antingen på egen begäran eller på initiativ från 
apotekspersonalen. Samtliga observationer genomfördes under perioden april-
november 2008. Den slutliga analysen av observationerna resulterade i sex stycken 
huvudteman: 
 
Lyssna och ställ frågor. Kunden berättade ofta mycket utförligt, men 
ostrukturerat om sina behov, medan farmaceuten sedan gav respons på vad kunden 
sagt. En del farmaceuter var mer aktiva medan andra var mer passiva och gav liten 
eller ingen respons på vad kunden sagt, vilket kunde leda till missförstånd eller 
felaktiga råd. En kombination av öppna och slutna frågor användes vid samtalet. 
 
Datoranvändande. Här kunde observeras hur mycket farmaceuterna gav 
uppmärksamhet till datorn under samtalet, t.ex. för att kolla kundens medicinlista 
eller interaktioner. En av dem använde datorn anmärkningsvärt mycket för att 
komplettera och supporta rådgivningen och framhöll den även som nödvändig för att 
t.ex. upptäcka interaktioner. Trots det kunde patientfokuset behållas under hela 
samtalet. 
 
Stöd och uppmuntran. Farmaceuterna försökte hela tiden uppmuntra och lugna 
kunden. I några av fallen när kunden tog upp känsliga ämnen som personliga 
problem, ångest eller svårighet att hantera sin rädsla, märktes osäkerhet och 
undvikande beteende hos farmaceuterna. Detta märktes genom skrattade, plötsligt 
byte av samtalsämne eller att en tystnad skapades. Hos farmaceuterna sågs en 
noggrannhet i att avgränsa sitt område av kunskap, men att de gärna hjälpte kunden 
med att formulera frågor inför läkarbesök och uppmuntrade dem också att söka 
läkare om det var nödvändigt. 
 
Icke verbal kommunikation. Genom kroppsspråk, ansiktsuttryck och 
ögonkontakt visade farmaceuterna på ett omsorgsfullt bemötande. Samtliga var 
vitklädda och rådgivningen började och slutade med ett handslag, en del 
presenterade sig även med namn. Att sänka rösten och luta sig fram mot kunden var 
vanligt för att visa ett vårdande beteende, även om ögonkontakten ofta bröts av 
farmaceutens datoranvändande. Miljön i rummet, t.ex. datorns placering, var viktig 
för att kontakten mellan kunden och farmaceuten skulle bli bra. I de flesta fall var det 
hela tiden störande ljud från omgivningen som distraherade. 
 
Rådgivningens innehåll. I början av konsultationen var det vanliga att 
farmaceuten tog kommandot, ofta genom att skapa en aktuell läkemedelslista. I 
några fall var det inte klart från början vad kundens behov egentligen var, men 
allteftersom samtalet fortlöpte klarnade det. De flesta kunder uttryckte känslor som 
rädsla, osäkerhet och oro över sitt medicinerande, en del ville få mer kontroll och 
andra hade hälsoproblem som de ville få berätta om. Farmaceuten fick ofta hjälpa till 
med att ge information om syftet med medicinerna, dess effekt och biverkningar, 
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samt förklara förskrivarens doseringsanvisningar och ge praktiska råd om hur 
läkemedlen ska tas. Andra frågor rörde t.ex. generikautbytet och receptfria alternativ. 
 
Presentera ämnet farmaceutisk omsorg. Detta gjordes endast litegrann och 
inte speciellt djupgående. En viktig del av rådgivningssamtalet är att kunden kan få 
uppföljningssamtal, men denna information kom oftast inte fram. 
 
Det framgick att varje farmacevt hade sin personliga framtoning i konsultationen, 
men att två olika typer blev framträdande: de som var lyssnande och de som följde 
medicinlistan och gjorde bedömningar utifrån LRP:s klassificeringssystem. De 
sistnämnda förlitade sig mycket mer på datorn som hjälpmedel för råd och 
interaktionskoller och den egna kompetensen var mindre viktig. ”Lyssnaren” skrev 
anteckningar på ett papper, förlitade sig mer på sin egen kompetens och först när 
kunden gått gjordes dokumentation av konsultationen. 
 
Studien visade att farmaceuterna handskades med en rad viktiga frågor som t.ex. 
säkerhet, effekt- och biverkningar av läkemedel och generisk substitution. 
Författaren menar att tidigare studier visar att farmaceutens kunskap verkligen är till 
nytta för kunden och hänvisar bl.a. till en studie av astmatiker [18]. Det framhålls 
också att det omsorgsfulla bemötandet i form av tröstande, uppmuntrande och 
förståelse för kundens situation rent logiskt måste vara till gagn [17]. En brist på 
aktivt lyssnande kunde ses, som fick till följd att missförstånd uppkom och felaktiga 
slutsatser drogs av både farmacevt och kund. Felaktiga slutsatser kunde också 
uppkomma som ett resultat av otydliga läkarförskrivningar.  
 
Hänvisningar gjordes också till en annan svensk studie som visar att kontroll över sitt 
läkemedelsanvändande är en av de viktigaste sakerna för en kund [19]. I den aktuella 
studien visades samband med de farmaceuter som använde datorn mest till att bl.a. 
skapa listor och kontrollera interaktioner och kundens uppskattande uttryck för en 
ökad kunskap och kontroll [17]. På liknande sett sågs ett samband med en förbättrad 
kundkontakt hos de farmaceuter som var mer kundfokuserade och förlitade sig mer 
på sin egen kunskap än på datorn, dessa farmaceuter bedömdes också ha ett större 
självförtroende i sin yrkesroll. 
 
Det är möjligt att närvaron av en observant inverkade på studiens resultat i form av 
rådgivningens kvalitet eller kundens vilja att svara på frågor.  
 
 

4.2  Kundens relation till apoteket 
 
Medicinska genomgångar av kunders läkemedelslistor ingår som en del av servicen 
på flera apotek och studier har bl.a. gjorts för att ta reda på den ekonomiska vinsten, 
personliga hälsoeffekten eller hur felaktiga förskrivningar kan undvikas. 
 
Detta avsnitt belyser apoteksservice ur kundens perspektiv och upplevelser kring 
bokade läkemedelsgenomgångar, både vad gäller själva servicen men även hur den 
påverkat den egna hälsan och livskvalitén och hur vanligt det är att det görs 
uppföljningssamtal [19,20]. Ett annat intressant ämne är vilka olika typer av 
förväntningar en kund kan ha på apoteksservice [21].  
 
4.2.1  Läkemedelsgenomgångar 
Medicinska genomgångar (läkemedelsprofiler) som beskrivs i denna studie består av 
ett bokat rådgivningssamtal där ett elektroniskt register med information om kunden 
(här kallat PMR, personal medication record) används [19]. Den består av 
basinformation som: personlig data (år, kön), förskrivna läkemedel, icke noterade 
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läkemedel, naturläkemedel, viktig information om läkemedelsterapin och 
omständigheter som rökning, alkoholmissbruk, svåröppnade förpackningar, 
graviditet, allergier m.m. Här noteras också de råd som ges under konsultationen. I 
servicen ingår också uppföljningssamtal. Under samtalet tog farmaceuten upp 
problem med t.ex. dosering, interaktioner och beroende. Även ekonomiska frågor 
som generikautbyte behandlades. 
 
För de kunder som hade speciella behov eller var intresserad av det erbjöds också 
mer djupgående konsultationer. Då var det vanligt att även läkare kontaktades före 
och- eller efter samtalet. Det tittades också mer på kundens hela livssituation, liksom 
att alla behandlingsindikationer fortfarande var relevanta. Dessa samtal hölls i en 
separat, privat del av apoteket. 
 
Samtliga farmaceuter som utförde tjänsten hade specialtränats teoretiskt och 
praktiskt i farmaceutiska omsorgstjänster under ca 20-35 timmar, beroende på 
förkunskap. I studien deltog tre apotek från orter i mellersta Sverige, vilka erbjudit 
denna tjänst i genomsnitt två år. Kunder valdes ut för att få så stor spridning som 
möjligt i t.ex. ålder, kön och antal läkemedel, alla var över 18 år och bedömdes av 
farmaceuterna inte lida av några kognitiva problem. Intervjuerna skedde mellan juni 
2004 och april 2005; sammanlagt 12 stycken, där personerna var mellan 50-84 år, 
hälften män och hälften kvinnor.  
 
Strukturerade intervjuer hölls antingen på apoteket eller hemma hos kunden om den 
så önskade. En guide för frågor fanns som hjälp men standardfrågor undveks för att 
kunden så långt som möjligt skulle beskriva servicen i egna ord. 
 
Studiemetoden var djupgående intervjuer och analys gjordes kvalitativt jämförande i 
dataprogram som sorterade ut de ca 30 betydelsefullaste meningarna från samtalen 
och grupperade dessa i tre huvudkategorier: 
 
Innehållet i PMR servicen. Här talade många kunder om läkemedelsregistret 
som en teknisk lösning för samlad information, datasupport och tillgång till utökad 
konsultationstid. Flera trodde att generikautbyte och DOS-dispensering ingick i 
tjänsten vilket det inte gjorde. Tjänsten sågs också som en möjlighet för farmaceutens 
professionella kunskap att bli tillgänglig för kunden och att den t.o.m. var ”unik”. 
Andra tyckte att farmaceuten egentligen utförde något som läkare kunde, eller borde 
göra om de hade mer tid. Att få träffa samma farmacevt varje gång upplevdes som 
positivt, liksom att de nu hade både läkaren och en ytterligare person som var kunnig 
i deras läkemedelsbehandling, vilken kunde dubbelkolla när läkaren var stressad. 
Huruvida vem som hade mest kunskap om läkemedel, läkaren eller farmaceuten, var 
det delade meningar om och några upplevde också att de inte fick så mycket svar som 
de önskat. På frågan om varför denna service fanns blev svaren varierande. En del 
trodde att det var en kommersiell service, andra att det var i syfte att hjälpa kunderna 
till säkrare läkemedelsbehandling. Ytterligare andra trodde att det var ett uppdrag för 
att sänka kostnaderna för läkemedelsanvändning eller kontrollera vad läkarna 
förskriver. 
 
PMR servicens funktion kunde delas in tre undergrupper: 
 
Stötta läkaren. Den vanligaste åsikten här var att servicen var ett verktyg för läkaren 
att ta hand om patientens hälsorelaterade behov. Andra åsikter var att det kunde vara 
ett säkerhetssystem för läkare som behövde ta akuta beslut om patienten i fall att 
patienten inte kunde höras själv. En del trodde också att det var ett säkerhetssystem 
för att undvika fel förskrivningar. 
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Stötta kunden, t.ex. för att försäkra kunden om att medicinen inte är farlig, hitta 
lämpliga förpackningsstorlekar, förmedlare av DOS-tjänster eller informera om hur 
medicinen ska tas var vanliga synpunkter. 
 
Länk mellan läkaren och patienten. PMR-registret sågs som ett sätt att enkelt 
överföra sammanställning av patientens läkemedel till läkaren och därmed 
underlätta kontakten, men en del uppgav att läkarna ändå inte förstod nyttan med 
det. En del såg det som en bra hjälp att för att ställa ”de rätta frågorna” när de kom 
till sin läkare. I en del fall hade farmaceuten direkt kontakt med läkaren för att lösa 
läkemedelsrelaterade problem. 
 
Kunderna återkom hela tiden till att de fått en ökad kontroll över sin 
läkemedelsanvändning och att det gett en ökad trygghet. Andra saker som nämns är 
de kände sig mer sedda och värdefulla nu av apotekspersonalen och någon nämner 
ordet ”specialbehandling”. Det finns dock hos några känslan av att vara kunder som 
tar upp mycket tid, att personalen på apoteket ser dem som tidskrävande och när de 
fått denna service förstärktes den bilden. När frågan kom upp om samtalet gett någon 
hälsoeffekt, kunde nästan ingen svara på det och en del förstod heller inte att det 
kunde vara syftet med denna service. Möjligtvis indirekt svarade någon, genom att 
underlätta kontakten med läkare eller för att få en rationell läkemedelsbehandling. 
Synpunkter som att patienten lärt sig mer om biverkningar och innehållet i sin 
medicin förekom också och detta upplevdes som positivt. 
 
Författaren tycker sig se två olika uppdelningar bland kundernas upplevelse av 
servicen. Den ena gruppen fokuserar på rådgivningen som en teknisk lösning och den 
andra betonar att den är en del i att få bättre tillgång till farmaceutens professionella 
kunskap. Detta kan tyda på att det finns en osäkerhet över vad en farmacevts uppgift 
egentligen är. De flesta trodde att det kunde vara så att både läkare och farmaceuter 
har samma läkemedelskunskap, men att det var läkarens ansvar att informera 
patienten. En osäkerhet syntes över hur många kunder som verkligen vill veta och ta 
ansvar för sin läkemedelsbehandling, enligt en av slutsatserna. De flesta var 
emellertid nöjda med servicen, även om inga klara positiva effekter kunde fastställas. 
Kunderna uttryckte i huvudsak att de fått ökad kontroll, kände sig omhändertagna 
och mer säkra i sin läkemedelsanvändning. 
 
4.2.2  Uppföljning av läkemedelsgenomgångar.  
Tjänsten anses som viktig för att identifiera läkemedelsrelaterade problem, öka 
kundens välbefinnande och minska på kostnader för både kund och samhälle [20]. 
Hur ofta kunder får servicen är något som undersökts icke-experimentellt i en 
retroperspektiv studie med data från 3298 svenska apotekskunder på 240 olika 
apotek, vilka redan fått en inledande konsultation. Vanligtvis rekryteras kunder till 
ett inledande samtal av apotekspersonalen, läkare som anser att patienten har behov 
av det, eller genom någon informationskampanj. Syftet med studien var att se om det 
finns faktorer som har betydelse för om en kund får ett uppföljningssamtal eller inte, 
efter att två månader gått från den första konsultationen. Majoriteten av kunderna 
var över 60 år och använde 5-10 läkemedel.  
 
Resultaten visar att knappt hälften av kunderna (46 %) hade fått ett 
uppföljningssamtal. De som fick uppföljningssamtal hade varit registrerade i 
apotekens register under längre tid och använde fler läkemedel än de som inte fick 
någon uppföljning. Användande av mag- och hjärtmediciner och olika hjälpmedel, 
som dosetter var också vanligare hos dem som fick uppföljningssamtal. Här visades 
också att kunderna på de apotek som hade genomsnittligt fler personer inskrivna för 
läkemedelsgenomgångar hade dubbelt så stor chans att få ett uppföljande samtal och 
detta var troligtvis den största faktorn. Det gjordes också bedömning av om 
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uppföljningssamtalet lett till bättre eller sämre resultat för kunden och i 46,3 % av 
fallen ansågs att de varit positiva för kunden, i 48,5 % märktes ingen skillnad och i 
5,2 % hade kunden fått ett sämre resultat. 
 
Varför endast knappt hälften av alla kunder blivit föremål för uppföljningssamtal 
kunde enligt författaren bero på att de inte själva uppfattade sig som i behov av det 
eller att de helt enkelt inte förväntade sig att bli hjälpta. En annan förklaring kunde 
vara att farmaceuterna inte förstod nödvändigheten av det och därför inte erbjöd 
något uppföljningssamtal. En osäkerhet över sin rådgivande roll kunde också märkas. 
Vissa farmaceuter var mer vana efter att ha haft många rådgivningssamtal och på de 
apoteken fanns också en inarbetad rutin där det avsattes tid, samt att kollegor var 
införstådda med farmaceutens uppgift. 
 
4.2.3  Förväntningar på apoteket 
Förväntningar bland apotekskunder uttryckas ofta i termer av ”kompetens” och ”bra 
service”, vilket är värden som antingen tas för givet eller är svåra att bedöma [21]. För 
att ta reda på om det finns standardiserade förväntningar på apoteket gjordes en Q- 
studie mellan februari och november 2008 på fyra apotek. 
 
I en Q-faktoranalys studeras subjektiva svarsmönster. Människor kategoriseras för 
att se om det finns personer som ser ut att ”höra ihop”. Deltagare skaffades bland de 
som hämtade ut sina receptbelagda läkemedel och för att få delta skulle de vara minst 
18 år, stå under läkemedelsbehandling i åtminstone 3 månader, förstå svenska och 
kunna läsa formuläret som användes i studien. Deltagarna gavs både skriftlig och 
muntlig information om studien. 
 
Deltagarna, 85 till antalet, fick i uppgift att beskriva ”det ideala apoteksbesöket” när 
de skulle hämta ut sina receptbelagda läkemedel och till sin hjälp fick de 54 förtryckta 
kort var, alla med ett speciellt påstående som sedan arrangerades efter relevans. 
Resultaten kategoriserades och bearbetades i Q-faktoranalyser [22]. 
 
 
 
              Grupp A:                              I                Självständigt handlande 
              Läkemedlet var det 
              primära fokuset                 II                Tillgängliga läkemedel av god 
                                                                                kvalitet, korta väntetider 
  
                                                         III               Individuella läkemedel i 
                                                                                Ändamålsenliga förpackningar 
 

                  Grupp B:                           IV                Individuell support                     
               Personlig service var                    
               Viktigast                              V                Personligt bemötande 
 
                                                           VI                 ”Ta hand om mig” 
  
                                                          VII                Hälsorådgivning 
 
 

Figur 5. Faktorstrukturer, omarbetad från artikel [21]               
 
 
 
Sju olika subjektiva faktorer för apoteksbesöket blev resultatet och dessa delades 
sedan in i två grupper (A och B), där den ena betonade själva läkemedlet som det 
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viktigaste med besöket och den andra gruppen var mer intresserad av det personliga 
bemötandet [21]. 
 
Faktor I: Denna grupp representerade den mest självständiga åsiktsgruppen, som 
betonade prisvärda, lättillgängliga läkemedel och apoteket sågs som en butik bland 
alla andra. Farmaceuten skulle kunna svara på frågor, men bara om kunden frågade 
och helst korta svar.  
 
Faktor II: Här sågs apoteket som en central för läkemedel av god kvalitet, 
tillgänglighet var viktigt, liksom korta väntetider. Det rätta läkemedlet var det som 
läkaren förskrivit och farmaceuten förväntades ge information utan att kunden själv 
behövde engagera sig i beslut. 
 
Faktor III: Åsikterna i denna grupp var mest inriktad på information kring sitt eget 
läkemedel som var noga utvalt i samråd med behandlande läkare. Frågor om 
användande var viktiga, liksom att apoteket inte skulle vara vinstinriktat. Denna 
grupp var den som var minst intresserade av hälsoråd och livsstilsfrågor. 
 
Faktor IV: I denna grupp betonades individuell service och information från en 
kunnig farmacevt. Support och hjälp inför läkarbesök nämndes också. 
 
Faktor V: Personlig service och diskretion var utmärkande för denna grupp åsikter 
och information om biverkningar och säker användning var centralt. Trots att 
personlig kontakt betonades, ansågs inte att farmaceuten skulle ha insyn i 
behandlingar och laboratorieresultat och apoteket skulle inte vara de som 
behandlade sjukdomar ens av lättare art. 
 
Faktor VI: Detta var den enda åsiktsgrupp som var odelat positiva till att 
farmaceuten gav spontana råd och ställde frågor, men var inte så positiva till att 
berätta om sig själva. Apoteket skulle inte bara vara en butik eller marknadsplats. 
 
Faktor VII: Här betonades också bra tillgänglighet och korta väntetider, men ännu 
viktigare var att få prata om hälso- och livsstilsfrågor och alternativa 
behandlingsmetoder. 
 
Åsikterna i faktor VII är de enda där det visades intresse för att apoteket skulle 
erbjuda hälsovård och ge livsstilsråd och verkade inte ha förtroende för den 
nuvarande sjukvården av någon anledning. I övrigt visar inga av faktorerna att 
farmaceuter förväntas ses som experter på hälsa och sjukdomar, men däremot 
accepteras råd som gäller läkemedel, vilket bekräftas av internationella studier [23]. 
 
Studien visar på stora skillnader i förväntningar på apoteket och farmaceutens roll, 
alltifrån en butik som alla andra där kunder handlar självständigt, till att vara ett 
komplement till sjukvården med personlig service och att detta inte alltid 
överensstämmer med inriktningen som apoteken själva väljer [21]. 
 

 
4.3  Samarbete med andra professioner  
 
Historiskt har det alltid funnits ett samarbete mellan farmaceuter och förskrivare av 
naturliga skäl. Läkaren var den som ordinerade men fick inte själv blanda till 
läkemedlet och farmaceuten fick inte förskriva något, men var den som skulle tyda 
förskrivarens ofta mycket svårlästa ordinationer [1]. Trots att det mesta av dagens 
ordinationer är lättlästa datalistor orsakar den mänskliga faktorn att farmaceuten 
dagligen står i kontakt med förskrivare som läkare, tandläkare, sjuksköterskor och 
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veterinärer. Kontakt tas inte bara p.g.a. felordinationer eller missförstånd, utan även 
när telefonrecept ska ringas in eller helt enkelt för konsultation [4]. Relationen 
mellan farmaceuter och allmänläkare finns studerad inom den utländska vården och 
resultat visar att det kan uppstå konflikter mellan dessa båda professioner [24]. Hur 
det ser ut i Sverige mellan farmaceuter som jobbar på apotek och deras kontakt med 
läkare på närliggande vårdcentraler kommer detta avsnitt att handla om. 
 
4.3.1  Granskning av recept 
En av farmaceutens viktigaste uppgifter är att upptäcka, förebygga och lösa problem 
som kan uppkomma p.g.a. otydliga eller felaktiga förskrivningar [9]. Studier har 
gjorts på 15 svenska apotek för att se hur vanligt det är att farmaceuter måste 
kontakta förskrivande läkare före ett recept kan expedieras [25]. Studien jämförde 
också mellan sjukhusapotek och vanliga apotek. Data samlades in genom 
observationer i tre veckors perioder på varje apotek, vid varierande årstid mellan 
februari 2007 och februari 2008. Receptfria förskrivningar och djurläkemedel ingick 
inte i studien.  
 
Anledningar som sågs till biverkningar och att farmaceuter måste kontakta 
förskrivare var bl.a. felaktig dos eller styrka, felaktig medicin, oklar 
behandlingsinstruktion eller att läkemedlet skrivs ut till fel patient.   
 
Resultaten visade att 1 % av alla expedieringar föranledde till kontakt med förskrivare 
och att det var dubbelt så vanligt på sjukhusapoteken. I 1/3 av fallen p.g.a. att det 
förskrivna läkemedlet inte längre fick säljas och i 2/3 av fallen kontaktades 
förskrivande läkare för att det fanns misstänkta kliniska risker. När förskrivaren 
använde sig av pappersrecept var det vanligaste felet att recepten var otydliga eller 
saknade information. När de elektroniska recepten innehöll fel handlade det oftare 
om att det var skrivet till fel patient eller att felaktigt läkemedel blivit förskrivet. Det 
var större chans att upptäcka fel om farmaceuterna hade tillgång till mer information, 
som t.ex. syfte med behandlingen och personlig information om kunden. Fler 
problem kunde lösas direkt om farmaceuten fick personlig kontakt med kunden vid 
utlämnandet av läkemedlet och om relationen mellan farmaceuten och förskrivaren 
var god. Få problem handlade om att det fanns interaktioner eller en biverkningsrisk 
med läkemedlet. När farmaceuten kontaktade förskrivande läkare accepterade denna 
oftast farmaceutens anledning, endast i 6 % av fallen ifrågasattes den. I 1/5 av 
försöken att nå förskrivaren misslyckades farmaceuten och fick istället tala med 
annan läkare, sjuksköterska eller sekreterare. I genomsnitt fick farmaceuten lägga 
ner fem minuter på att kontakta läkare innan receptet kunde expedieras, men i 25 % 
av fallen tog det 10-63 minuter innan problemet kunde lösas. 
 
Författaren påstår att det uppstår ca 330 000 expedieringsproblem per år på apotek 
De flesta av dem leder inte till att farmaceuten behöver ta kontakt med förskrivare, 
men tar ändå tid från expedieringen, som t.ex. att etikettskriften är otydlig och måste 
skrivas om p.g.a. förkortningar. De flesta felen uppkom i recept till personer yngre än 
15 år och de minst felaktiga recepten var skrivna till personer över 65 år och i 
synnerhet kvinnor. Detta kunde bero på, enligt författaren, att äldre och speciellt 
kvinnor inte själva hämtar sina läkemedel och därför upptäcks inte felen direkt i 
samråd med kunden. 
 
Begränsningar med studien ansågs vara att endast stora apotek ingick och att den 
inte täckte in de tre största städerna i Sverige. En svårighet med studien ansågs också 
vara att mäta relevansen för anledningarna till kontakt med förskrivare, nu mättes 
endast OM det skedde. 
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4.3.2  Omsorgstjänster 
Begreppet farmaceutisk omsorg har blivit alltmer vanligt och register över kundens 
läkemedel och personliga data är ett verktyg som används på många apotek för 
utökad informationsservice runt läkemedel [19]. Detta innebär ofta en närmare 
kontakt med kundens (patientens) läkare och hur detta samarbete upplevs har 
undersökts på elva olika apotek i Sverige [26]. En ny farmaceutisk tjänst 
introducerades på apoteken och farmaceuterna (1 apotekare och 2-4 receptarier på 
varje apotek) fick genomgå sex träningslektioner på 1-2 dagar vardera. Tjänsten som 
var kostnadsfri för kunden bestod i en djupare genomgång av läkemedelslistan, med 
stöd av dataregister och även uppföljning ingick.  
 
Att apoteket hade en bra relation till den lokala sjukvården var ett viktigt kriterium. 
Läkare på den närmaste vårdcentralen var informerade och kunde få tillgång till 
patientens läkemedelsregister via webben. Sammanlagt deltog fem apotekare, 16 
receptarier (samtliga kvinnor) och 11 läkare i studien.  

 
Farmaceuterna beskrev att de kände sig mycket mer betydelsefulla när de fick vara 
med och dela sin kunskap om läkemedel även om det var läkaren som hade det 
yttersta ansvaret för patientens behandling. 
 
Nästan alla farmaceuter uttryckte att det var problematiskt att få läkarna att engagera 
sig i projektet. Några tyckte inte att relationen dem emellan hade förändrats i och 
med det här samarbetet, medan andra tyckte att de fått en bättre kontakt med den 
närliggande vården och att samarbete med läkare var en förutsättning för 
framgångsrik service i ett längre perspektiv. Känslan av att läkarna upplevde 
farmaceutens jobb som ett intrång i deras arbetsuppgifter framgick också, vilket sågs 
som en förlust eftersom farmaceuterna upplevde att de hade mycket kunskap som 
inte togs tillvara och uppskattades. Någon uttryckte en önskan om att vårdsektorn 
skulle förstå att samarbete är nödvändigt eftersom det alltid är tre parter involverade 
när en kund har fått ett läkemedel utskrivet. Förslag fanns på mer marknadsföring 
till läkarna om vad farmaceuter egentligen gör och att farmaceuter även måste visa på 
resultat av sina insatser. 
 
Att läkarna inte tagit någon aktiv roll och intresserat sig för apotekets 
läkemedelsgenomgångar berodde på flera saker. För det första visste de inte vilka av 
patienterna som hade registrerat sig för tjänsten och för det andra tyckte vissa att det 
var fel patienter som hade bokat tjänsten, d.v.s. de som redan hade en bra 
behandling. 
 
Några läkare hade emellertid använt sig av läkemedelsregistret och tyckt det varit en 
hjälp i samtal med patienten. En läkare var besviken över att apoteket förfogade över 
listorna och att patienten måste ge sin tillåtelse för att läkare skulle få tillgång till 
dem. 
 
Själva servicen var det spridda åsikter om. Det positiva ansågs vara att det bidrog till 
ökad säkerhet i användandet av läkemedel, men en del tyckte att farmaceuterna 
identifierade problem som inte var relevanta. En läkare beskrev en situation där 
farmaceuten hade upptäckt läkemedel som inte skulle kombineras, men läkaren hade 
verkligen velat använda den här speciella kombinationen för behandling och ansåg 
inte att det var någon betydande interaktion. 
 
Alla läkare välkomnade ett samarbete med farmaceuter, fast ingen förstod hur det 
skulle gå till. Någon uttryckte att samarbete är viktigt, men farmaceuterna får inte 
vara de som förskriver. Det ansågs inte heller finnas någon extra tid att avsätta för 
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möten och liknande med farmaceuter och att det samarbetet som fanns idag endast 
var ensidigt, när farmaceuten hörde av sig till läkaren. 
 
Författaren ansåg att läkarnas bristande intresse för apotekstjänsten kunde bero på 
att de inte varit delaktiga i uppfinnandet av den utan endast blivit informerade via 
sina patienter. Det kunde också bero på hur de såg på farmaceutens roll, där 
paralleller dras till amerikanska studier som visar att läkare gärna ser att farmaceuter 
kollar upp interaktioner och uppmärksammar tendenser till beroende, men inte att 
de har en rådgivande och informerande roll och inte heller vill de ha dem som 
kollegor [27]. Slutligen ansågs att en exakt redogörelse för vilka farmaceuternas 
ansvarsuppgifter är kan bidra till bättre samarbete och medverkar också till mer 
tydlighet för kunden [26]. 
 
Begränsningar med studien ansågs vara att läkarna fick ett kort telefonsamtal på sig 
att beskriva sin syn, medan farmaceuterna satt i fokusgrupper. På samma sätt kan 
fokusgrupper ha problem att alla inte vågar säga vad de tycker. 
 
 

4.4  Stress och etiska problem 
 
Stressrelaterade problem p.g.a. höga arbetskrav, i kombination med lite 
självbestämmanderätt och psykisk stress har visat sig vara vanligare hos 
vårdpersonal än hos andra arbetsgrupper och kvinnor är överrepresenterade [28]. 
Brist på tid och resurser, organisatoriska problem, lidande hos patienter m.m. är 
områden som associeras med stress p.g.a. moraliska konflikter. 
 
Stress p.g.a. etiska dilemman är något som kan benämnas som moral-stress och är en 
av de största anledningarna till stress [29]. Inom hälsovården uppstår hela tiden 
situationer där beslut måste tas som kan skapa motsättningar mellan den 
professionella ståndpunkten och den egna moralen. En konflikt uppstår när inte allas 
intressen kan tillgodoses, vilket skapar stress [30]. 
 
4.4.1  Jämförelse mellan apoteks- och övrig vårdpersonal 
För att förstå vilka situationer som skapar stress och även mäta graden av upplevd 
stress har studier bland både vårdpersonal och farmaceuter gjorts kvalitativt och 
kvantitativt [29]. Formulär skickades ut till 3 apotek och 4 vårdinrättningar och 
deltagarna fick i uppdrag att skatta på en 4-punkts skala i vilken grad de upplevde 
stress av varje påstådd situation.  Sammanlagt svarade 259 personer på enkäten, 200 
vårdpersonal och 59 apoteksarbetare (farmaceuter och apotekstekniker), kvinnor var 
klart överrepresenterade, endast 2 av apotekspersonalen var män.  
 
Klara skillnader syntes som t.ex. att apotekspersonalen och de som var i 
åldersgruppen över 56 år upplevde minst stress och apotekspersonalen var också de 
som var mest toleranta mot stressen som uppkom. Detta kunde vara ett resultat av 
organisationsproblematik, ägarskap och traditioner, men kunde även bero på vilken 
typ av vård som hanteras. Att den äldre gruppen upplevde mindre stress antogs bero 
på att de hade mer erfarenhet av att hantera moraliska dilemman. 
 
4.4.2  Specifika stressrelaterade problem 
Fyra fokusområden bland frågorna hittades som beskrev den moraliska stress 
apotekspersonalen utsattes för [30].  
 
Resurser. Brist på tid och personal. Vem ska prioriteras när det är många som 
väntar och det kommer in kunder som kräver att få gå först för att barnen skriker 
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eller någon är jättedålig? Ofta gavs service först till de kunder som var högljudda och 
krävande.  
 
Regler mot praxis. Exempel ges där farmaceuter ger astmamedicin till någon som 
inte har recept men som fått ett anfall och där farmaceuten ringer på läkares 
direktnummer för att ge förtur i kön för en mycket sjuk patient. Andra exempel där 
de bryter mot regler är att det expedieras recept som inte är korrekta eller att 
förpackningar bryts. Även att expediera utan att kunden identifierat sig korrekt 
förekommer ofta. Dessa områden upplevdes inte som lika stressande som de övriga. 
 
Intressekonflikter. Detta inkluderar sekretess som t.ex. när farmaceuten behöver 
fråga kollegor, eller när ett recept inte är förskrivet med förmån fastän det finns som 
alternativ. Det nämns också att vissa tycker att läkaren inte är uppdaterad och 
farmaceuten vill hänvisa till andra läkare som skulle kunna ge bättre behandling, 
men då skulle förtroendet förstöras mellan patient och läkare och farmaceuten 
avstår. Stress uppstår också p.g.a. kunder som vill utnyttja högkostnadssystemet, 
men även av kunder som inte trots systemet har råd med sina läkemedel.  
 
Brist på stöttande strukturer. Här nämns t.ex. att personalen ibland behöver 
”prata av sig”, men integriteten för kunden gör att regler bryts av att diskutera 
kundfall på kafferasten. 
 
Resultaten visar att de mest stressande situationerna uppkommer som en följd av 
bristande resurser och tid och i synnerhet när det måste prioriteras bland kunderna, 
detta upplevs av apotekspersonalen som att de bryter mot etiska regler [29,30]. 
 
En aspekt som oroar författaren är att personalen upplever det svårt att värna om 
kundens integritet när det blir köer, liksom att det inte finns något naturligt forum 
för att diskutera etiska frågor som uppkommer löpande. Brist på tid och personal är 
något som måste lösas inom organisationen. 
 
De flesta rapporterade etiska problem involverar kunder eller andra professioner, 
speciellt läkare. Mer etisk kompetens behövs och förslag finns på att utveckla 
professionella etiska koder för farmaceuter, baserade på den praktiska situationen 
ute på apoteken, utan att för den skull bli för detaljerad. Olika slags forum för att 
diskutera föreslås också. 
 
Författarens slutsats är att moral-stress ofta uppkommer när personal hanterar 
kunder eller patienter och etik måste ses som en process där beslut fattas i en dialog. 
Etiska bedömningar är sällan ett resultat av vad en enskild person tycker är rätt eller 
fel och det är en åsikt som ofta glöms bort. Det moraliskt riktiga beslutet är ett 
resultat av att olika människor med olika åsikter delar sina erfarenheter och resurser 
måste avsättas till stödjande strukturer. 
 
 

4.5  Generikautbytet  
 
Under 1900-talets sista årtionde visar statistik att svenskarna använt allt dyrare 
läkemedel och att kostnaderna mer än fördubblats denna period [31]. Framställning 
av nya läkemedel är en dyr process som måste finansieras av företagen och flera 
förslag har lagts fram genom åren för att inte kostnaderna för staten och kunden ska 
bli för stora. Så länge ett läkemedel omfattas av patenttiden (normalt 20 år) finns det 
inga alternativ till originalprodukten, men efter patentutgången blir det fritt att 
tillverka kopior, s.k. generika. Dessa produkter är vanligtvis billigare för kunden, men 
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flera faktorer som t.ex. läkarens förskrivning, marknadsföring och misstro mot 
kopior, avgör om kunden i slutändan köper det billigare alternativet.  
 
I oktober 2002 infördes ett system som innebar att TLV (Tandvårds- och 
Läkemedelsförmånsverket), fick i uppdrag att månadsvis prisförhandla med 
läkemedelsföretagen i något som kan liknas vid en omvänd auktion och det företag 
som erbjuder den billigaste varan inom sin produktklass får bli ”periodens vara” [6]. 
Apoteket är sedan dess skyldigt enligt lag att informera kunden om detta system, 
vilket är både tidskrävande för farmaceuten och många gånger svårförstått av kunden 
[7]. Frågor ställs också hur stor den ekonomiska vinsten egentligen blir när faktorer 
som biverkningar och sammanblandade läkemedel vägs in [7,31,32]. För att 
kunderna ska vara villiga att byta ut ett läkemedel som läkaren förskrivit gäller det att 
farmaceuterna tar sig tid att informera på ett bra sätt och det är inte alltid det lättaste 
[7]. I artikeln tas upp att under monopolets tid var det inte lika stort fokus på att 
tjäna pengar på generikautbyten. För att ta reda på hur farmaceuterna ser på 
generikautbytet gjordes år 2009 intervjuer med 16 farmaceuter från 5 olika apotek i 
Sverige. Så stor spridning som möjligt gjordes i urvalet av personer vad gäller ålder, 
yrkeserfarenhet, kön och yrkesroll (receptarier och apotekare) och de flesta hade flera 
års erfarenhet av generikautbytet.  
 
Farmaceutens roll i generikautbytet. I kommunikationen mellan farmaceut och 
kund betonades hur viktigt det var att kunden fick förtroende och kunde känna sig 
säker för att bli motiverad att byta ut läkemedlet. För mycket tid blev lagd på att 
prata om pengar, ekvivalens och färg på tabletterna istället för att informera om 
behandlingsråd och preventiva behandlingar och detta bekymrade farmaceuterna. 
 
Vissa kunder ville bara ha just det preparat som var utskrivet av läkaren och då 
spelade det ingen roll att farmaceuten förklarade att det var samma aktiva substans i 
månadens vara. Önskemål fanns att läkarna förklarade att läkemedlet kan heta olika 
saker men ändå vara likvärdigt och att det skulle öka kundens vilja att byta. Någon 
tyckte att ibland kanske läkaren inte heller är övertygad om att preparaten är 
utbytbara och då blir det svårt att övertyga kunden. 
 
Dagligen upplevde farmaceuterna att de fick lägga tid på diskussioner som inte ledde 
någonstans och många upplevde det som frustrerande, krävande och tröttande. Det 
fanns de som kände att deras farmaceutiska kunskap äntligen fick komma till 
användning, speciellt om diskussionen varit trevlig. Lagerhållningen blev mer 
komplicerad av att preparaten byttes ut varje månad och dessutom upplevde vissa att 
de utsatte kunderna för risker när de bytte ut deras läkemedel. 
 
Många farmaceuter upplevde att kunderna hade förtroende för dem, men att de var 
de som fick skulden ifall kunden fick biverkningar eller utebliven effekt av det utbytta 
läkemedlet. Några hade bevittnat arga och upprörda kunder som kommit tillbaka och 
anklagat dem. 
 
De flesta hade inte fått någon som helst information eller utbildning vad de kunde 
komma ihåg, men att detta hade varit önskvärt, liksom att få någon form av riktlinjer 
över vad de ska säga när kunden ska informeras. 
 
Bekymmer gällande kunderna. Förvirring och dålig följsamhet kunde leda till 
att kunden blandade ihop sina läkemedel, tog för mycket eller blev ovilliga att ta 
läkemedlet. Dubbelexpeditioner var också vanligt när det fanns flera recept på 
samma läkemedel fast med olika namn. För kunder med antipsykotiska läkemedel 
fanns en större känslighet ansågs farmaceuterna. 
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De flesta kunderna ifrågasatte inte ett utbyte av läkemedlet utan tyckte det var positiv 
att det fanns billigare alternativ. En del blev ändå upprörda och ifrågasatte om det 
hade samma effekt, speciellt kunder som redan hade dåliga erfarenheter av 
biverkningar eller de som hade många allergier. Farmaceuterna trodde också att de 
kunder som inte trodde att läkemedlet hade likvärdig effekt hade störst risk att 
uppleva biverkningar. 
 
Flera ändringar skulle kunna underlätta, t.ex. att läkaren informerar kunden om 
generikautbytet, att förpackningarna liknar originalpreparatet eller att den aktiva 
substansens namn på förpackningen ska vara tryckt mycket större än 
handelsnamnet. Förslag fanns också på att de äldsta kunderna skulle vara 
undantagna från det obligatoriska generikautbytet och att det skulle finnas en övre 
gräns för hur många generikapreparat som fick finnas i varje läkemedelsgrupp. Det 
uttrycktes också en önskan att farmaceuterna fick vara mer delaktiga i design och 
planerande innan nya system som detta införs. 
 
Det generiska läkemedlet. Ökad konkurens och minskade kostnader sågs som 
något positivt, men flera farmaceuter ifrågasatte om staten verkligen tjänade så 
mycket på utbytet om kunderna blev osäkra och inte tog sin medicin, överdoserade 
eller blev sjuka för att de inte förstod att det var samma preparat.  
 
Majoriteten av farmaceuterna hade förtroende för att de billigare läkemedlen var lika 
bra som originalpreparaten, men hos en del hade osäkerhet väckts efter att ha hört 
flera kunders berättelser om olikheter. Vissa saker hade farmaceuterna förståelse för 
att kunderna kände sig tveksamma över, som olikheter i färg, sämre 
blisterförpackningar o.s.v. 
 
Farmaceuterna upplevde att kunderna tyckte att de billigare alternativen hade sämre 
kvalitet just för att de var billigare. Skillnader i färg, förpackning eller tablettstorlek 
var också något som skapade ett motstånd till utbyte, liksom om det var tillverkat i ett 
utvecklingsland. Många kunder tog också upp att generikan inte hade lika bra effekt 
eller att de hade biverkningar. 
 
Författaren betonar speciellt det viktiga i att både farmaceuter, läkare och kunder får 
ordentlig information om det generiska utbytet och är bekymrad över de problem 
som farmaceuterna ger uttryck för i studien. Dessa problem är t.ex. förväxling, 
dubbelexpedieringar och att utebliven medicinering p.g.a. dålig följsamhet kan få 
allvarliga konsekvenser för kunder med exempelvis psykiska sjukdomar. Denna åsikt 
stärks av en annan svensk studie från 2004 över vilka problem kunderna själva 
upplever med generikautbytet [32]. 1551 personer, alla över 18 år och med erfarenhet 
från minst ett generikautbyte, intervjuades på sammanlagt 58 svenska apotek. Två 
läkemedelsgrupper var rapporterade som extra drabbade av problem och det var β-
blockare och antidepressiva läkemedel. Hos dem med β-blockare upplevde 
patienterna förvirring över vilket läkemedel de skulle ta och när det gällde de 
antidepressiva preparaten tyckte inte kunderna att de hade fått samma effekt. Varför 
det var just dessa grupper av läkemedel som var överrepresenterade framgick inte av 
undersökningen. Bland de svenskar över 18 som fått ett läkemedel utbytt var det 7 % 
(200 000 personer) som upplevde någon form av problem som kunde härledas till 
generikautbytet, enligt en rapport från Socialstyrelsen [33]. 
 
Det sågs också som bekymmersamt att själva informerandet till kunden inte 
upplevdes som speciellt fruktbart och att det tog upp dyrbar tid från viktigare frågor 
[7]. Slutligen ansågs ett behov av att många parter aktivt engagerar sig för att öka 
informationen kring generikautbytet, däribland regeringen som infört systemet. 
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4.6 Mediabild av den farmaceutiska professionen 

 
Före år 1952 var apotekarna ensamma om epitetet farmaceut. En kortare utbildning 
infördes, receptarie, för att möjliggöra för fler att arbeta på apotek när tillverkningen 
av läkemedel som apotekaren haft monopol på fram till år 1913 alltmer blev förlagt 
till industrin [1]. När sedan staten tog monopol på ägandet 1971 och information till 
kunderna blev alltmer viktigt, förändrades rollerna och förväntningarna ytterligare. 
Hur farmaceuter ses i media anses påverka hur de anställs, hur karriären fortlöper 
och på vilket sett de uppfattas av allmänheten [12].  
 
I ett försök att förstå hur den farmaceutiska professionen uppfattas, samlades i en 
studie alla tidskriftsartiklar som berörde ämnet för analys, samtliga trycktes mellan 
oktober 2005 till oktober 2008 [12]. Sammanlagt ingick 139 artiklar och de allra 
flesta kom från professionella tidsskrifter från branschen, som dagstidningar, 
magasin och journaler. Sökningar gjordes i Affärsdatabasen och sökord var bl.a. 
expert, läkemedel, kunskap, farmacevt, profession och apotek, självständigt eller i 
kombination. Sökningar gjordes också bland Apotekarsocietetens- och de respektive 
farmacevtförbundens tidsskrifter, liksom i tidningar som Apostrofen, E-lixir, 
Farmaceutisk Revy och Läkemedelsvärlden. Slutligen gjordes en kvalitativ 
slutledningsanalys av innehållet. Jag har likt författaren valt att dela in de olika 
artiklarnas huvudinnehåll i 5 mindre grupper. 
 
Auktoritet. Begreppet auktoritet användes i artiklarna mest indirekt och 
företrädelsevis av de två största fackförbunden som betonade det viktiga med 
farmaceutisk expertis. Röster från dåvarande Apoteket AB hördes i fråga om 
receptfria läkemedel och där tyckte en av direktörerna att de var så pass säkra att 
kunderna kunde hantera dem själva, en åsikt som inte styrktes av en annan direktör 
som såg fara med lever- och njurskador och ökade kostnader för sjukvården.  
 
Flera artiklar handlade om att den legitimerade farmaceuten hade en viktig uppgift 
för patientsäkerheten, vilket bl.a. sågs när Göteborgsposten intervjuade kunder som 
nämnde behovet av experthjälp när de kom till apoteket. I en artikel från svenska 
farmacevtförbundet sa däremot en sjuksköterska att ”farmaceuter på apotek måste 
ha den mest överkvalificerade professionen av alla kategorier”. Kritik fanns också 
från Apotekarsocieteten mot Apoteket AB som de tyckte inte tillräckligt utnyttjade 
farmaceuternas kompetens och hade börjat mäta deras effektivitet i tid per kund och 
det ansågs inte som en bra mätmetod. 
 
Olika farmaceutiska tjänster diskuterades i media av bl.a. Farmaceutiska 
studentkåren, vilka såg det här som en bra utveckling, men fick mothugg av 
sjukvårdspersonal som tyckte att det ingick i deras uppgifter istället. Farmaceuterna 
gav i artiklar uttryck för positiva synpunkter på utökade tjänster, där deras 
kompetens togs tillvara och någon uttryckte att de blev något mer än bara en 
”pillerdistributör”. 
 
Godkänd av staten. Mycket skrevs i allmän media om avregleringen och nästan 
ingenting om professionen. Det gjordes det däremot i de professionella skrifterna och 
det ansågs att farmaceuterna till stor del var en osynlig profession. Någon tyckte att 
farmaceuterna måste promota sig själva.  
 
Hur framtiden skulle se ut efter avregleringen diskuterades mycket och olika visioner 
lades fram som att farmaceuterna skulle få högre löner och få en högre status, men 
andra trodde att rollen skulle bli ännu mer otydlig. Studentombudsmannen (som var 
en kvinna) i svenska farmacevtförbundet gick så långt som att säga att 
farmaceutprofessionen är utrotningshotad.  
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Riktlinjer för hur många farmaceuter som måste finnas på apoteket under öppettiden 
var också något som diskuterades, liksom om receptarier och apotekare ska ha 
samma befogenheter. 
 
En artikel om en studie gjord av en engelsk vetenskapsman, hävdades att hälften av 
svenska befolkningen var positiva till att farmaceuterna förskrev läkemedel, något 
som farmaceuterna själva var mycket tveksamma till och av direktörerna inom 
Apoteket AB ansåg att det var en olämplig kombination om någon både förskrev och 
sålde läkemedel. 
 
Kunskap och vetenskap. Minskat intresse för farmaciutbildningar är något 
som diskuterats mycket i professionell media. Förslag har lagts fram från Svenska 
farmacevtförbundet att utbildningen borde innehålla mindre kemi och att det istället 
introducerades ämnen som ledarskap, kommunikation och entreprenörskap. Många 
artiklar handlade också om att utbilningarna är för teoretiska och borde innehålla 
mer praktik. En farmaceutröst hördes som klagade på att alla års studier kändes 
bortkastade, eftersom det praktiska arbetet innehöll helt andra saker än de som 
lärdes i utbildningen. 
 
Åsikterna gick isär om huruvida det skulle bli ett ökat intresse för att söka till en 
farmaceututbildning. Detta trodde Svenska farmacevtförbundet och förutspådde 
brist på farmaceuter i framtiden, samt att det skulle komma nya spännande områden 
att arbeta inom. Högskoleverket såg motsatta tendenser. 
 
Vad farmaceuter ska jobba med i framtiden fanns det olika teorier om. Vissa 
marknadsaktörer trodde att det skulle bli större efterfrågan inom 
läkemedelsindustrin och även livsmedelsbranschen, men då i synnerhet för 
apotekare. 
 
Etik och sekretess. När etik diskuterades i media handlade det främst om vikten 
av att kundens säkerhet sattes framför ekonomiskt vinstintresse. De farmaceuter som 
var i färd med att öppna eget apotek ville betona att fritt företagande ökade kvaliteten 
och att det ligger i farmaceutens natur att ha höga moraliska värderingar och inte 
bara vara intresserade av vinsten. I Dagens Nyheter fanns en artikel skriven av 
Apoteksföreningen som sa att fokus i framtiden mest kommer att handla om vinst 
och kunderna kommer förlora på att mer handlar om ekonomisk vinning istället för 
rådgivning. Artikeln får mothugg av Svenska farmacevtförbundet som hävdar att 
ekonomin redan styr Apoteket AB och att professionalism har förlorat sin betydelse. 
 
Kulturen. Svenska farmacevtförbundet kommer ofta till tals i media och hävdar att 
de är en organisation som står upp för den farmaceutiska professionen och vill stärka 
dess roll och medlemmarnas sammanhållning. Att lönerna behöver ökas ses också 
som viktigt, liksom att jobba för att den farmaceutiska professionen ska bli mer 
tydlig. Åsikter fanns att solidariteten inom gruppen försvann när apoteket 
avreglerades. Många diskussioner förs mellan olika organisationer om hur 
farmaceuter profileras och olika intressen för och emot den då kommande 
avregleringen syns i media. Motsättningar mellan de två stora fackförbunden som 
båda representerar farmaceuterna syns tydligt. 
 
Anmärkningsvärt är enligt författaren att så lite skrevs i media om farmaceuternas 
roll i samhället utanför de professionella tidskrifterna, med tanke på att mycket där 
skrevs om apotek. Det som skrevs om farmaceuter skrevs av dem själva. Något som i 
alla fall framgick var att farmaceuterna kämpade för att bli mer synliggjorda och få 
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tydligare roller, även om det skulle innebära att de fick konkurrera med andra 
yrkesgrupper. Deras kunskap tas inte tillvara som de skulle önska. 
 
Den auktoritära delen av professionen är motsägelsefull, å ena sidan framhålls vikten 
av farmaceutens kunskap, men å andra sidan har kunden alltid rätt och då förlorar 
den sin betydelse. 
 
När studien gjordes diskuterades mycket om hur framtiden skulle bli efter 
avregleringen och frågor ställdes om farmacevtrollen skulle förändras till att antingen 
bli förpassad till säljare med vinstintresse eller om nya rådgivningstjänster skulle 
bidra till en ökad status. Artiklar med förslag om ändringar i 
farmacevtutbildningarna för att anpassas till en ny marknad sågs både som bra 
förslag, men även som en fara, där minskad kunskap om läkemedel riskerar att 
försvaga och otydliggöra den farmaceutiska professionen ytterligare.  
 
Slutligen belyser författaren bristen på en stark enad organisation för farmaceuterna 
och jämför med läkarnas organisation. Stridigheter och prestige mellan förbunden 
idag försvagar farmaceuternas ställning och detta är ett problem. 
 
 

4.7  Framtidsvisioner 
 
När befolkningen lever allt längre och det finns läkemedel och behandlingar som 
medverkar till detta, anser författaren av en Kanadensisk artikel att farmaceuterna 
måste bli en mer integrerad del av vården [34]. Artikeln erbjuder ett ramverk av 8 
steg för ledarskap i ett förändringsarbete mot fler kundcentrerade tjänster. Många 
kunder (patienter) anses underdiagnostiserade i en rad åkommor och brist på 
evidensbaserad behandling saknas. Det är brådskande att engagera farmaceuter i 
viktiga uppgifter för att underlätta för vården. Försök i Kanada visar på gynnsamma 
resultat för kunderna när farmaceuter avlastar vården med att t.ex. screena patienter 
för högt kolesterol. Ett problem anses vara att det är svårt att få till förändringar om 
det inte finns en ovilja att fortsätta med invanda arbetsuppgifter. Undersökningar 
visar att 72 % av nyutbildade farmaceuter i Kanada inte är nöjda med sin nuvarande 
arbetsplats och skulle vilja lägga ner mer tid på kunderna. Farmaceuterna anser 
också, säger författarna, att deras arbete inte motsvarar förväntningarna i förhållande 
till den utbildning de har och att ett viktigt arbete i förändringar är att motivera 
personalen och förstå att förändringsarbete måste få ta tid.  
 
Nya tjänster och produkter börjar växa fram på våra svenska apotek och några 
exempel nedan finns beskrivna på apoteksföreningens hemsida [5].  
  
”Rådgivning inom hälsoområdet” är ett område som kan innebära allt från 
coachning och riktade tjänster, som t.ex. rökavvänjningsprogram, stöd för diabetiker 
och skräddarsydda kost- och motionsråd för överviktiga, till att farmaceuter 
genomför läkemedelsgenomgångar av receptbelagda läkemedel. 
 
”Sjukvård på apotek” och ”tester och prov” nämns som resurser till sjukvården 
där patienten kan få enklare vård av vårdpersonal utan att först bokat en tid. 
Exempel här är blodtrycksmätning, vaccinering, allergitester och diabetestester. 
 
”Rådgivning per telefon och webb” ger utökad tillgänglighet för kunden som 
bl.a. kan ställa frågor, göra beställningar och få rådgivning. Vissa apotek har även 
självskattningstjänster som kan vägleda i hälsofrågor. 
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”Informationssatsningar genom seminarium och föreläsningar” som kan 
vända sig till både vård- och hälsosektorn, kunder och bestlutsfattare. 
 
En alldeles färsk studie som inte ännu har publierats i sin helhet visar vad svenska 
farmaceuter anser om farmaceutiska kunskapstjänster [35]. Studien är gjord av 
Apotekarsocieteten och Sveriges farmacevtförbund, vilka skickat dem till samtliga 
registrerade farmaceuter i Sverige och uppgifter har tagits om bl.a. ålder, yrkesroll, 
kön och yrkesverksamma år. Frågorna har besvarats i enkätform, 1406 farmaceuter 
har deltagit i studien och av dessa jobbade 1092 st. (79 %) på apotek. 
 
På frågan: ”Anser du att farmaceutiska kunskapstjänster ska utföras på apotek? 
”Majoriteten; 1321 st. (95 %) svarade JA. Antalet farmaceuter som redan idag jobbar 
med farmaceutiska tjänster var 451 st. (33 %). 
 

De allra flesta; 695 st. (51 %) tyckte det var viktig med ersättning från TLV för utförd 
tjänst. Vem som stod för kostnaden idag var mycket olika, en del tog betalt av kunden 
men på andra ställen var det gratis. 
 
I Norge år 2009 gavs apotekare begränsad förskrivningsrätt för läkemedlen Tamiflu 
och Relenza när svininfluensan härjade som mest, vilket föll väl ut. Norges 
Apoteksförening vill att apotekare ska få förlänga vissa recept som läkemedel mot 
ögoninfektioner, p-piller m.m. och en av frågorna var om också Apotekarsocieteten 
och Sveriges Farmacevtförbund ska verka för detta. 982 farmaceuter (71 %) var 
positiva till detta. 
 

Deltagarna fick även fritt skriva ner förslag på farmaceutiska kunskapstjänster och 
flera passade också på att ge sina synpunkter på vad som idag var bra eller dåligt. 
En farmaceut påpekade: ”För det första vill jag inte att ni pratar ”farmaceuter” som 
utövare av tjänster, utan apotekare.” Samma person tyckte det kunde vara bra med 
kunskapstjänster, men då i vården tillsammans med vårdens personal och inte på 
apotek. Farmaceutens uppfattning var att läkemedelsgenomgångar blir flummiga 
antaganden och ändå slutar med ”fråga doktorn”. 
 
Många gav förslag på utökad rådgivning inom flera områden som vaccinationer, 
läkemedel för barn och äldre, hudvård och olika allergi-, astma och vitamin-tester, 
men att det behövs mer utbildning för de flesta farmaceuter. Önskvärt vore också 
med mer utbildning om läkemedels miljöpåverkan och hur kvalitetsgranskning går 
till. 
 
En otrygghet i arbetsrollen kunde märkas över vad som egentligen ska ingå i 
yrkesrollen. Någon ansåg att det är bra med råd om förebyggande behandling, men 
såg inte vitsen med rådgivning kring sjukdomar, eftersom det kan sluta med att det 
blir råd som går tvärt emot vad läkaren sagt, dessutom har inte farmaceuterna 
tillgång till provsvar. Samarbete med vården är bra, men remiss bör komma från 
vården. 
 
Att få tillgång till en personlig farmacevt, vilken är samma för kunden varje gång, var 
något som nämndes av flera. 
 
Flera tog upp kostnaden och en apoteksägare tyckte absolut inte att farmaceuter ska 
utföra några tjänster gratis och jämförde med läkarna som tar betalt för allt. 
Apoteken har, ansåg han/hon, redan så pressad ekonomi att minsta lilla utgift kan 
sänka skutan. 
 
 



24 
 

5. Diskussion  

 
 
Denna litteraturstudie visar på flera olika områden som berör farmaceutens 
professionella roll och framtiden. Studierna tar upp viktiga saker som etiska 
konflikter, samarbete med andra professioner och finansiella kostnader och fem 
områden har här lyfts fram till diskussion. 
 
 

5.1  Implementering av Good Pharmacy Practice (GPP) 
 
God farmaceutisk praxis är nödvändigt för att apoteksverksamheten ska uppfylla 
kravet på en bra läkemedelsanvändning [4]. Författningar och de dokument från 
WHO och FIP som idag utgör en internationell standard är en viktig grund för detta, 
men idag är apoteksverksamheten mer än någonsin i ett gränsland mellan 
detaljhandeln och hälso-och sjukvården, där kraven på lönsamhet riskerar bli en 
konflikt [21]. Inom detaljhandeln handlar kvalité mer om att t.ex. bemöta konkurrens 
från företag som erbjuder liknande service och inom svensk hälso- och sjukvård följs 
socialstyrelsens riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet. Vilken apotekets roll blir är 
oftast ett resultat av vilka beslutsfattare som bestämmer för tillfället [4]. 
 
Ansvaret för en säker läkemedelshantering har alltid legat på farmaceuten och i 
kombination med mer och mer krav på tjänster, omsorg och ökad vinst, blir 
resultatet att den totala ansvarsbördan ökat [5]. Studier visar att kravet på rådgivning 
och information inte kan uppnås vid stressiga tidpunkter och vid köbildning, vilket 
kan leda till att kunden går hem utan nödvändig information [16]. 
 
Om handelsmarginalerna är otillräckliga och konkurrensen mellan apoteken blir för 
stor, kan lockelsen att pröva produkter och tjänster som istället bidrar till att sänka 
kvalitén och drar ner apotekets rykte som en kunnig och seriös bransch [5]. 
Bevarandet av kundens integritet är en viktig etisk grundprincip som blir svår att 
uppnå vid t.ex. köbildning och när varor för merförsäljning exponeras i anslutning till 
recepturen [30].  
 
Före kravet på rådgivning kom, var det viktigaste att farmaceuten kunde tyda 
läkarnas; många gånger otydliga, ordinationer och för att ytterligare öka kraften 
skrevs den på latin [1]. Idag får recepten inte skrivas på latin, utan ska vara lättlästa 
med tydliga anvisningar för kunden. Dessutom skrivs de flesta recept elektroniskt 
numera så handstilen blir ett mindre problem. Trots detta saknar uppåt 30 % av de 
svenska recepten syftesbeskrivning, latin används fortfarande av vissa förskrivare och 
anmärkningsvärt många av de pappersrecept som trots allt skrivs, innehåller 
svårlästa handstilar som kan bidra till felexpedieringar [31]. Att briljera med 
gammaldags språkstil kan säkert vara en enkel utmaning för en väl rutinerad 
farmaceut, men kan upplevas mycket frustrerande för en nyutbildad i en stressad 
situation. Farmaceuten har det yttersta ansvaret för att förskrivarens patient går hem 
med rätt läkemedel i rätt dos och då måste det minsta kravet vara att receptet är 
tydbart. Studier visar på att läkare uppskattar farmaceutens granskande roll, så en 
uppdaterad information om skrivregler och direktnummer till förskrivarna kan vara 
viktigt för ökad säkerhet [27]. 
 
På apoteket kan besökarna vara både kunder och patienter och problem kan uppstå 
när farmaceuten roll är både rådgivande och säljande. Vid expediering av 
receptbelagda läkemedel upplever många patienter att det rätta läkemedlet för dem 
är endast det märket som läkaren skrivit ut, i tron att förskrivaren har kunskap om 
unika skillnader mellan olika läkemedelstillverkares tabletter [21]. Farmaceuten har i 
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sin utbildning fått mycket kunskap om verkningsmekanismer. En stor utmaning är 
att förmedla kunskapen till något som kunden förstår, men ett större problem är 
kundens oro oftare handlar om huruvida läkemedlet är tillräckligt kontrollerat, 
tillverkat miljömässigt eller under adekvata förhållanden. Billigare läkemedel 
uppfattas ha sämre kvalitet och mycket tid läggs på att förklara och hänvisa till 
Läkemedelsverket. Miljöcertifierade läkemedel och subvention av dessa är förslag 
som kan höja standarden och underlätta i valet där generikautbytet idag tillför stor 
förvirring med en uppsjö av läkemedel med olika handelsnamn [5].  
 
Högkostnadssystemet kan också innebära etiska dilemman, där kunder vill utnyttja 
frikortet till att ta ut så mycket läkemedel som möjligt innan tiden går ut och pressar 
farmaceuten till att göra undantag [30]. Eftersom datasystemet inte innehåller några 
definitiva spärrar för undantag kan utgångna recept göras giltiga och läkares 
ordinationer späs på till krävande kunder. Riktlinjer för etiska frågor och ett 
gemensamt forum för farmaceuter där de kan diskutera erfarenheter kring problem 
är förslag som kan leda till bättre stöd för beslut där regelverket inte räcker till. 
 
 

5.2  Generikautbytet  
 
Apoteken och dess farmaceuter har fått i regeringsuppdrag att informera om 
generikautbytet, ett tidskrävande arbete som sker vid de flesta receptexpedieringar 
och som upplevs av farmaceuter ha många brister [7]. Farmaceuterna har inte själva 
fått vara med och utarbeta förslaget eller påverka beslutet. Hur bra blir 
informationen till kunden när den inte stöds av de som ska leverera den? 
 
Enligt studier över synpunkter på generikautbytet hade de flesta farmaceuter inte fått 
någon som helst information eller utbildning vad de kunde komma ihåg, men att 
detta hade varit önskvärt, liksom någon form av riktlinjer över saker att säga när 
kunden ska informeras. Hur många kunder vet dessutom att det är ett av regeringen 
fattat beslut och inte apoteken själva som ständigt byter ut deras medicin för att 
spara pengar? Farmaceuter rapporterar om utskällningar från kunder när preparatet 
som bytts ut inte lever upp till deras förväntningar. Pengar, färg på tabletterna och 
dålig hygien i tillverkningsländerna uppgavs dominera samtalen istället för att tid 
kunde läggas på att ge behandlingsråd och informera om preventiva behandlingar. 
 
Studier visar att så många som över 200 000 patienter årligen felmedicinerar, enbart 
p.g.a. utbyte till generiska preparat [32]. Förväxling, dubbelexpedieringar och 
utebliven medicinering p.g.a. dålig följsamhet kan ge allvarliga konsekvenser till 
kunder med psykiska sjukdomar och demens [5]. Förslag finns på att vissa 
kundgrupper som de äldsta ska vara undantagna från obligatoriskt generikautbyte 
[7]. Detta borde också vara självklart vid sjukdomar som demens. 
 
Flera ändringar skulle kunna underlätta, t.ex. att läkaren informerade kunden om 
generikautbytet, vilket skulle öka kundens vilja att byta, för om inte läkaren är 
övertygad om att läkemedlet är utbytbart kommer inte heller patienten att vilja byta. 
En studie visar att vissa läkemedelsgrupper omfattas av fler rapporterade 
generikaproblem, som t.ex. β-blockare och antidepressiva läkemedel [32]. Kan det 
vara så att dessa grupper är överrepresenterade i att ha olika handelsnamn och därför 
skapas en förväntan på att de inte ska ha samma effekt, eller är de helt enkelt inte alls 
utbytbara vilket Läkemedelsverket har garanterat att de är? Oavsett vilket svaret är så 
är det inte bra. Att förpackningarna liknade originalpreparatet eller att den aktiva 
substansens namn ska vara tryckt mycket större på förpackningen än handelsnamnet 
är andra förslag från farmaceuter till förbättringar [7]. Att endast generikanamnet 
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ska vara giltigt att förskriva och inte som idag handelsnamnet är också förslag som 
har diskuterats [12]. 
 
Eftersom periodens vara endast sträcker sig över en månad, blir lagerhållningen mer 
komplicerad för apoteken [7]. Varor som inte säljs inom perioden får fortsätta säljas 
ytterligare 15 dagar till samma pris, därefter endast till inköpspris och alltså utan 
vinst. Ett större problem är enligt en artikel i Dagens Nyheter 14 april 2012, att de 
frekventa bytena inte sällan leder till störningar i leveranserna från 
läkemedelsbolagen och uppemot var 20:e kund går hem med ett annat, ofta dyrare 
läkemedel och i värsta fall inget alls [5]. Hela idén med byte till billigare likvärdigt 
preparat bygger på att det ska bli billigare för både kunden och staten med 
läkemedel. detta är en bra tanke, men ett system som i praktiken skapar stor 
frustration för både kunder och farmaceuter som det ser ut idag. Beslut som i så stor 
omfattning påverkar farmaceutens yrkesuppgift måste de själva få vara med att 
besluta om. Skapas en motvilja hos kunderna p.g.a. skillnader i tablettstorlek, färg 
eller effekt, kommer varken staten eller kunden att tjäna något på det i längden och 
apoteken blir slagträ som tappar i trovärdighet [7].  
 
 

5.3  Samarbetet med vården  
 
Långa väntetider, brist på vårdpersonal och en överbelastad vårdsektor är något vi 
vant oss vid att höra om. Detta borde innebära ett guldläge för ostimulerade 
farmaceuter som upplever att deras kunskap inte kommer till användning [12]. 
Försök i Kanada där farmaceuter gått in och avlastat vården med diagnostiska 
tjänster som screening av för högt kolesterol och knäartros, patientutbildningar och 
läkemedelsgenomgångar har visat på minskat utnyttjande av vårdplatser och 
läkartider [34]. Många åkommor som är viktiga att upptäcka i tid för preventiv 
behandling, anses i samma artikel vara underdiagnostiserade. Om alternativet för 
patienterna är att de inte får någon undersökning alls p.g.a. läkarbrist, måste frågan 
ställas om det finns traditionella läkaruppgifter som andra professioner kan hantera. 
 
Socialstyrelsen beslutade år 2012 att läkemedelsgenomgångar måste ske mer 
strukturerat än vad som gjorts tidigare och att läkare ska ansvara för detta [5]. 
Eftersom farmaceuterna är de som har störst samlad kunskap om läkemedel borde 
det vara självklart att deras kompetens efterfrågas. 
 
När drygt 1400 svenska farmaceuter fick svara på frågan om de ansåg att 
farmaceutiska kunskapstjänster ska utföras på apotek, svarade 95 % JA och 33 % 
arbetar redan idag med det [35]. Intresset verkar finnas hos farmaceuterna själva, 
men otydlighet kring vad de kan och får bidra med skapar förvirring och frågan är om 
samarbetet med vården blir så effektivt om dessa tjänster utförs på apoteket där de 
riskerar att bli konkurrenter om patienterna, fast utan ekonomisk ersättning [12]. En 
farmacevt uttryckte att ”samarbete är nog bra, men då i vården och tillsammans med 
vårdpersonal och inte på apotek” [35]. Att läkarna upplever farmaceuternas jobb som 
intrång i deras arbetsuppgifter blir nog lätt följden om det inte finns något uttalat 
samarbete med klart uppdelade ansvarsområden.  
 
Även amerikanska studier visar att läkare uppskattar farmaceutens granskande roll 
och att de uppmärksammar beroendetendenser m.m., men vill helst inte att de ger 
råd [27]. Detta kan bli ett problem i samarbetet eftersom farmaceutens roll är att ge 
råd och information om läkemedel, men i kontakt med patienten kan frågor om 
sjukdomar och behandlingar komma upp och farmaceutens roll får inte bli en 
alternativ läkares [12].  
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Försök i Norge har visat att det fungerade utmärkt när apotekare fick begränsad 
förskrivningsrätt för läkemedel mot svininfluensa och diskussioner förs om de kan få 
förlänga recept på läkemedel mot lättare åkommor, som t.ex. ögondroppar [35]. 
Invändningar kan ses mot det moraliskt riktiga i att farmaceuten då både är den som 
förskriver och säljer läkemedel [12].  
 
Samarbete med bra resultat borde kunna uppnås med en klar gränsdragning för de 
olika professionerna och med mer information till läkarna om vad farmaceutens 
uppgifter egentligen är, liksom att farmaceuterna även kan visa på resultat av sina 
insatser [12]. När kunderna tillfrågas är de positiva till att få hjälp av både läkare och 
farmaceuter. De känner sig uppmärksammade och får kompletterande information 
så behovet verkar finnas, men remiss bör komma från vården där behovet framgår 
tydligt och att även ekonomisk ersättning ges [17]. 
 
 

5.4  Vem ska betala?  
 
Även om de svenska apoteken idag är avreglerade efter nästan 40 år av statligt 
ägande, är de ändå i högsta grad styrda av regelverk kring prissättningen av 
läkemedel [5]. Mellan 80 -90 % av apotekens försäljning består av receptbelagda 
läkemedel med en av Tandvårds- och läkemedelsverket fastställd handelsmarginal 
som inte går att påverka [36]. Hur mycket receptbelagda läkemedel som kan säljas 
styrs också av hur mycket läkarna förskriver och detta sammantaget gör att apoteken 
fokus läggs mer på den receptfria försäljningen [5]. Trots att ca 300 nya apotek 
öppnats i Sverige sedan avregleringen 2009 har ökning av handelsmarginalerna inte 
gjorts. Med ökad konkurrens och liten möjlighet att påverka prissättning på större 
delen av sortimentet har apoteksägarna hamnat i en märklig situation som skiljer sig 
från större delen av handelsbranschen.  
 
Många apotek har utökat sin verksamhet med farmaceutiska tjänster, dels för att den 
farmaceutiska kunskapen ska komma till användning, men också för att öka vinsten 
[35]. Att få någon form av ersättning av staten (TLV) för detta ansågs rimligt av över 
hälften av tillfrågade farmaceuter. En del apotek utför tjänsterna gratis medan andra 
tar betalt av kunderna och detta tyder på att det råder osäkerhet över hur 
finansieringen ska uppfattas av kunden. Får ett apotek uppfattas som vinstbärande, 
vilket det å andra sidan måste vara för att överleva? Farmaceuter som var på väg att 
öppna eget apotek betonade enligt en av artiklarna att höga moraliska värderingarna 
låg i deras natur och att de inte bara var intresserade av vinst, då måste det vara 
viktigt att vi inte kommer till en gräns när dessa värderingar äventyras [12]. 
 
De svenska apoteken får idag ingen ersättning för farmaceutiska tjänster och om 
företagen ska bli vinstbärande har de självklart inget intresse av tidskrävande kunder 
som ser apoteket som en gratis serviceinrättning, vilket ska ge all den informationen 
som inte hanns med under det korta och kostsamma läkarbesöket. Vilken annan 
bransch tar inte betalt för sin rådgivning och hur många butiker lägger ner tid på att 
utförligt förklara funktionen på varenda vara, även de med obefintlig vinst? Det är 
märkligt att staten säger att farmaceuten har en viktig rådgivande funktion samtidigt 
som de inte erbjuder någon form av ersättning [7]. 
 
 

5.5  Farmaceutens otydliga roll 
 
Att apotekens verksamhet har hamnat mellan sjukvård och detaljhandel har 
inneburit att farmaceuten idag har många roller att spela. Med tanke på att 
utbildningens längd har ökat för både receptarie och apotekare och att en farmaceut 
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numera både får och ska dela med sig av sin kunskap, borde den farmaceutiska 
professionen ha en minst lika stark ställning som för hundra år sedan, men hur är det 
egentligen med den saken [3]?  
 
Från början låg det på apotekarens ansvar att se till genom analyser av halt- och 
identitetsprövningar att läkemedlet var äkta, en viktig och unik uppgift som 
tillsammans med egenföretagarens ansvar bidrog till en hög status. Idag ansvarar 
Läkemedelsverket och tillverkningsföretagen för kontroll av läkemedel och 
apotekarens uppgifter delas av receptarier med kortare utbildning [1]. 
 
I Sverige är både receptarier och apotekare behöriga till samma uppgifter i och med 
farmaceutlicensen, men innebär det i praktiken att receptarier är inkompetenta eller 
är det apotekaren som är överkvalificerad? Uppfattningen bland kunderna om de 
olika rollerna framgår inte i det här arbetet, men bland farmaceuterna själva kan ses 
ett behov av, framförallt hos apotekarna, att se sig själva som dem som är bäst 
lämpade för att utföra t.ex. kunskapstjänster [35]. Apotekaren har studerat två år 
länge än receptarien och reaktionen känns förståelig om det i praktiken inte innebär 
någon skillnad. Många kunder möts idag dessutom av en apotekstekniker i 
recepturen som tar hand om allt fram till att farmaceuten signerar för utlämning. 
 
Läkemedelsrådgivning anses viktigt av regeringen för att hålla statens kostnader nere 
och öka patientsäkerheten, då vore det ju rimligt att de tydliggjorde vems uppgift det 
är [5]. Denna otydlighet kan t.ex. märkas vid generikautbytet, där kunderna inte 
förstår att det finns ett regeringsbeslut om att informera, utan ger farmaceuterna 
skulden om förpackningar har sämre kvalitet eller biverkningar uppstår [7]. 
Farmaceuterna har den största kunskapen om läkemedel av alla yrkesgrupper och 
med tanke på att läkemedel är vårdens vanligaste behandlingsåtgärd blir det här en 
stor och viktig uppgift [4]. 
  
När farmaceuterna går in i nya tjänster, kan en osäkerhet ses hos farmaceuterna 
själva över vad de klarar av [17]. Att farmaceuten har en uppskattad social funktion 
genom att stödja, visa medkänsla och inge trygghet, bekräftas av kunder i möten med 
apotekspersonal [19]. Besökstiden hos läkaren är ofta kort och många kunder har 
frågor som inte hunnit bli besvarade när de kommer för att hämta ut sitt recept och 
då blir farmaceuten en viktig länk för att läkemedelsbehandlingen ska bli 
framgångsrik. Frågan är bara hur denna funktion passar in i dagens apotek och hur 
den ska finansieras? Vilken apotekschef uppskattar långa kundsamtal och var sätts 
gränsen mellan nödvändig hjälp och småprat som drar ut på tiden? 
 
En starkt enad professionsorganisation som jobbar för den farmaceutiska 
professionens tydliggörande borde vara självklart när det pekar på att den är till stor 
del osynlig [12]. Stridigheter och prestige mellan förbunden idag försvagar 
farmaceuternas ställning och detta är ett problem. Farmaceuterna kämpar för att bli 
mer synliggjorda och få tydligare roller och någon måste ta på sig ansvaret att föra 
deras talan. Deras kunskap tas inte tillvara som de skulle önska [21]. Den auktoritära 
delen av professionen är motsägelsefull, å ena sidan framhålls vikten av farmaceutens 
kunskap, men å andra sidan har kunden alltid rätt och då förlorar den i betydelse 
[12]. 
 
Studier över mediabilden visar på stora skillnader i förväntningar på apoteket och 
farmaceutens roll, men att kunderna uppfattade farmaceuternas roll som viktig för 
patientsäkerheten [12]. Akuta läkarbesök p.g.a. felaktiga läkemedel i felaktiga doser 
skrivits ut kan undvikas, om samarbetet med vården och apoteket fungerar bra och 
farmaceutens granskande roll ses som självklar [25].  Att inte tillvara ta värdefull 
kunskap måste i alla fall ses som ett stort resursslöseri och risken är att de som 
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utbildar sig till farmaceuter och börjar jobba på apotek tröttnar, blir 
understimulerade och upplever stor frustration [34]. Som en utexaminerad 
farmacevt uttryckte det: ”Ge oss rimliga uppgifter eller stäng ner 
farmacevtutbildningarna” [12].  
 
Med tanke på att det i de allra flesta länder krävs åtminstone fem års utbildning för 
att bli farmacevt och ingen motsvarighet till receptarie finns, skulle det kanske öka 
sammanhållningen och respekten om vi gjorde likadant i Sverige [8]? Minskat 
intresse för farmaciutbildningar är något som diskuterats mycket i 
professionskopplad media [12]. Förslag har lagts fram från Svenskt 
farmacevtförbund att utbildningen borde innehålla mindre kemi och istället 
introducera ämnen som ledarskap, kommunikation och entreprenörskap. Är detta 
vad som efterfrågas i framtiden måste vi ha utbildningar som formar sig efter det, 
men frågan är hur alla redan utbildade receptarier ska anpassa sig? Detta är ämnen 
som skiljer sig mycket från de naturvetenskapliga och oftast är det apotekarna som 
blir erbjudna jobb inom andra branscher. Kanske tyder det på en otillfredsställande 
situation hos receptarier, eftersom det nu är så många som söker till de 
påbyggnadsutbildningar som nyligen startats för dem som vill bli apotekare istället? 
Risken finns att dessa receptarier (blivande apotekare) försvinner från apoteken och 
går till mer välbetalda tjänster inom industrin där deras kunskap efterfrågas, istället 
för att skickas på ytterligare kurser i säljteknik och manikyr. 
 
 
 

6.  Slutsats 
 
 
Farmaceuten har en viktig roll som länk mellan vården och patienterna och alla 
tjänar på att professionen blir tydlig och synbar i samhället. Klarare riktlinjer för 
etiska frågor behövs då yrkesrollen idag pendlar mellan vårdande och säljande. Ett 
behov finns av en stark enad professionsorganisation, vilken kan jobba för att 
farmaceuternas kunskap tas tillvara i en framtid där läkemedelsanvändandet är stort 
och behovet av avlastning i vården kommer att öka.  Rimliga ansvarsområden som 
svarar mot den farmaceutiska utbildningen måste vara självklart för att motivera 
receptarier och apotekare till att vilja fortsätta arbeta på svenska apotek. Med sin 
gedigna läkemedelskunskap på vetenskaplig grund, är de en resurs för vården och ett 
viktigt stöd för kunder till hälsobeslut, i ett samhälle som översvämmas av 
information och reklam. 
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