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Sammanfattning 
 
Introduktion: Ett bra samarbete mellan förskrivare och farmacevter kan ha stor 
betydelse för patienters följsamhet till ordinerad behandling. En dålig följsamhet kan 
orsaka onödigt lidande hos patienter. Farmacevtiska tjänster har ofta som främsta 
uppgift att förbättra läkemedelsanvändningen. Öppenvårdsapoteken i Sverige kan 
erbjuda kunderna gratis eller mot en avgift olika typer av frivilliga farmacevtiska 
tjänster, men det finns idag ingen enskild farmacevtisk tjänst identifierad och 
implementerad på apoteken där återkoppling av information till förskrivare ingår. 
Läkemedelsverket har fått ett uppdrag av regeringen som innebär att de ska initiera och 
utvärdera en försöksverksamhet för en avgränsad patientgrupp. Detta syftar till att 
uppnå en ökad följsamhet till ordinerad behandling.  
 
Syfte: Att undersöka hur förskrivare i öppenvården ser på farmacevtens roll och 
farmacevtiska tjänster på öppenvårdsapotek samt hur samarbetet mellan apotek och 
sjukvård uppfattas. Skillnader i uppfattning mellan specialister och läkare under 
utbildning studerades också. 
 
Metod: En enkätundersökning har gjorts bland 69 förskrivare verksamma inom 
öppenvården i Sörmlands län. 
 
Resultat och diskussion: 61 % av förskrivarna i undersökningen väljer att svara ”vet 
ej” på frågan om patienter får tillräcklig information på apoteket angående sina 
läkemedel. Det finns idag en stor osäkerhet bland förskrivare om vilken information 
patienter får på apotek och även en bristande definition av vad farmacevters ansvar är 
gällande patienters läkemedelsbehandling. Det finns ett behov av ett mer effektivt 
informationssystem mellan apotek och sjukvård för att förbättra samarbetet. 
 
Förskrivarna är mer positiva till att farmacevter utför kontrollfunktioner än att de ska 
monitorera patienters hälsa. Förskrivarna anser också att det är relativt viktigt med ett 
elektroniskt system för utbyte av information mellan apotek och sjukvård. Det finns en 
liten acceptans bland förskrivare för att farmacevter bör ha tillgång till patienters 

laboratorievärden och journaler. KOL, astma och diabetes anses vara de terapiområden 
där fördjupad läkemedelsinformation kan vara viktigt. En relativt stor acceptans hos 
förskrivarna finns för att farmacevterna ska ha möjlighet att göra blodtrycksmätningar 
på apoteket. Minst acceptans finns för att utföra allergitester och kolesterolmätningar 
på apoteket. Vid jämförelse mellan förskrivare under utbildning och mer erfarna 
förskrivare så visar det att AT- och ST-läkare är mer positiva till farmacevtiska tjänster 
på öppenvårdsapotek än specialisterna. 
 
Slutsats: Ett bättre samarbete mellan apotek och sjukvård behövs för att uppnå en 
förbättrad följsamhet av läkemedel. Eftersom att förskrivare under utbildning är mer 
positiva till farmacevtiska tjänster så borde kanske nya insatser riktas mot dem. 
 
Nyckelord: farmacevtiska tjänster, öppenvårdsapotek, förskrivarens perspektiv, 
samarbete, enkätstudie. 
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1. Introduktion 

 

1.1 Följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling 
Dålig följsamhet till ordinerad behandling är idag ett vanligt problem inom vården och 
orsakar bland annat onödigt lidande för patienten. Ett bra samarbete mellan 
förskrivare och farmacevter är av stor betydelse för att patienterna ska få bästa möjliga 
hjälp med sin läkemedelsbehandling [1]. Så som det ser ut idag så har varken 
förskrivande läkare eller expedierande farmacevt tillgång till alla informationskällor 
och därför inte heller hela bilden avseende vilka läkemedel som ordinerats, hämtats ut 
eller vilka läkemedel som används [2]. Ett bra samarbete mellan förskrivare och 
farmacevter skulle kunna leda till en förbättrad följsamhet och användning av 
förskrivna läkemedel och det skulle i sin tur motverka onödiga biverkningar och även 
förbättra läkarnas förskrivningar [1]. 

Patienten har en egen fri vilja att följa eller låta bli att följa ordinationen. Följsamhet till 
ordinerad läkemedelsbehandling optimerar de positiva effekterna på patientens hälsa 
och borgar för att läkemedlet ska få bästa effekt och att biverkningar hålls på låg nivå. 
Bristande följsamhet kan vara både medveten och omedveten för patienten. Många 
patienter med långvariga sjukdomar kan behöva stöd i sin läkemedelsbehandling och 
speciellt i de fall där patienter går från slutenvård till öppenvård eller vid uthämtande 
av nya läkemedel [2].  
 
Apotekspersonalen har ansvar att ge individuellt anpassad information, så att det så 
långt det är möjligt förvissa sig om att patienten kan använda sig av läkemedlet på rätt 
sätt enligt 5 kap. 21 § receptföreskrifterna [3]. Öppenvårdsapoteken utgör en stor 
kontaktyta med den enskilde patienten och patientens behov och farmacevten kan 
därför få en stor betydelse i patientens följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling. 
Dialogen mellan patient och farmacevt syftar till att patienten ska få största möjliga 
nytta av sin ordinerade läkemedelsbehandling [2]. 

1.2 Förskrivarens uppfattning om farmacevtens roll på 
öppenvårdsapoteket 
Förskrivare och farmacevter på öppenvårdsapotek har ofta en signifikant olik 
uppfattning om farmacevtens roll på öppenvårdsapotek. De mer traditionella 
uppgifterna som tex tillhandahavande och distribuering av läkemedel är acceptabla av 
båda grupperna, men förskrivarna är inte lika positiva över att farmacevter ska 
involveras i de mer kliniska uppgifterna som tex ge råd till förskrivare angående val av 
läkemedel vid olika sjukdomstillstånd [4]. 
 
Förskrivare inom primärvården uppfattar ibland problem som är relaterat till 
polyfarmaci och det orsakas bland annat av förskrivares omedvetenhet av patienters 
fullständiga medicinering. Detta är en bidragande orsak till problem som kan uppstå 
angående säkerhet vid medicinering. Många av problemen uppstår på grund av 
kommunikationssvårigheter och samordningsproblem, vilket skulle kunna avhjälpas 
med bra informationsteknologi. Ett behov finns av att utveckla samarbetet mellan 
primärvårdsläkare och öppenvårdsfarmacevter för att öka säkerheten vid medicinering 
[1]. 

1.3 Farmacevtiska tjänster på öppenvårdsapotek i Sverige idag 
En positiv effekt av farmacevtiska tjänster på läkemedelsföljsamhet har visats i enskilda 
publicerade studier, men generella slutsatser kring effekterna av interventionerna har 
inte kunnat dras. Detta beror till största delen på att de farmacevtiska tjänsterna 
genomförts i olika miljöer, haft olika utformning och berört olika patientgrupper [2]. 
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Farmacevtiska tjänster har som främsta uppgift att förbättra läkemedelsanvändningen. 
Öppenvårdsapoteken i Sverige kan erbjuda kunderna gratis eller mot en avgift olika 
typer av frivilliga farmacevtiska tjänster, men det finns idag ingen enskild farmacevtisk 
tjänst identifierad och implementerad på apoteken där återkoppling av information till 
förskrivare ingår. Det finns flera olika apoteksnära tjänster som erbjuds på vissa 
öppenvårdsapotek som tex olika typer av hälsotester, beställning och abonnemang av 
receptbelagda läkemedel samt hemleverans av läkemedel [2]. 
 
Det finns idag flera olika apoteksaktörer på den svenska marknaden. Apoteket, Apotek 
hjärtat/Vårdapoteket, Apoteksgruppen, Apotek kronan, Lloyds Apotek, Cura 
Apoteket, och Boots är bland de större aktörena. Utöver dessa företag så finns också ett 
mindre antal privata aktörer på marknaden [5]. Apoteksaktörerna erbjuder sina kunder 
diverse farmacevtiska tjänster varav några listas här nedanför. 
 
Apoteket erbjuder sina kunder flera hälsotjänster som bland annat Apotekets hjärt - 
kärlkoll där mätning av blodtryck, blodsocker, kolesterol och midjemått ingår samt 
guidning av en specialutbildad farmacevt med ett samtal på ca 30 min om värden, 
vanor, motivation och hur man ska komma vidare, personlig läkemedelsrådgivning – 
rådgivning av en farmacevt som svarar på frågor om läkemedel, Apotekets hälsocoach – 
stöttning och uppmuntring för att komma igång med en förändring av livsstil, 
Apotekets viktkoll – stöd för att lyckas hitta en bra vikt och lyckas behålla den och 
Apotekets sluta röka – ett sluta rökaprogram för att lyckas bli rökfri [6]. 
 
Apotek hjärtat erbjuder sina kunder tjänsten personlig läkemedelsrådgivning där 
kunden får träffa en farmacevt för att gå igenom sin medicinering och få svar på sina 
frågor. De erbjuder också blodtrycksmätning och de har en sms-tjänst som berättar när 
man kan hämta sina läkemedel [7]. 
 
Apoteket kronan erbjuder minutkliniken – små mottagningar i anslutning till apoteken 
med en sjuksköterska på plats som har direktuppkoppling mot en läkare. Behandling 
av åkommor som inflammationer i öron, näsa och hals samt urinvägsinfektioner är det 
som behandlas mest, boka recept – en tjänst där man kan förbeställa sina mediciner 
och varor som finns på e-recept, kronans barnklubb – rådgivning och tips till de som 
planerar en graviditet, är gravid eller har familj, påminnelser – som tex påminner om 
när det är dags att ta sin medicin eller påminnelse om att hämta ut sin medicin [8]. 
 
Lloyds Apotek erbjuder sina kunder fri rådgivning om hudvård av hudterapeuter [9]. 
De erbjuder även sina kunder strukturerade rådgivningssamtal inom smärtområdet 
”personlig värkutredning”. En gradering av kundens smärta på en skala 1-10 från ”lätt” 
till ”outhärdlig” görs och därefter får kunden frågor om smärtans varaktighet och 
karaktär. Farmacevten gör en värkbedömning. Efter fortsatt rådgivning så utmynnar 
samtalet i en rekommendation om behandling. Den nuvarande behandlingen noteras 
samt målsättning och föreslagen egenvårdsbehandling. En tid för fortsatt uppföljning 
bokas i samråd med kunden [10]. 
 
De flesta apoteksaktörerna har instruktionsfilmer som finns på hemsidorna och som 
visar hur man använder sina läkemedel och hjälpmedel på bästa sätt [7,8,9]. 

1.4 Socialdepartementets handlingsplan 2013 
Den 28 november 2012 gav Socialdepartementet ut promemorian: Nationell 
läkemedelsstrategi – Handlingsplan 2013.  
 
Visionen handlar om rätt läkemedelsanvändning till nytta för både patient och 
samhälle och strategins mål är: 

• medicinska resultat och patientsäkerhet i världsklass 
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• jämlik vård 

• kostnadseffektiv läkemedelsanvändning 

• attraktivitet för innovation av produkter och tjänster 

• minimal miljöpåverkan 

 
Den innehåller bland annat två aktiviteter som berör öppenvårdsapoteken och dess 
fortsatta läkemedelsrådgivning [11].  
 

� Strukturerade läkemedelssamtal på apotek. 

� Indikatorer för god patientsäkerhet på apotek, enligt Good Pharmacy Practise 
(GPP). 

 
Som en följd av detta har Läkemedelsverket fått det uppdraget av regeringen som 
innebär att de ska initiera och utvärdera en försöksverksamhet för en avgränsad 
patientgrupp som syftar till att uppnå en ökad följsamhet till ordinerad behandling [2]. 
Målsättningen är att engagera, utbilda och motivera patienterna så att de uppnår en 
förbättrad följsamhet till sina läkemedelsordinationer. 
 
Enligt Läkemedelsverket tolkas strukturerade läkemedelssamtal enligt följande: ett 
samtal mellan farmacevt och patient på öppenvårdsapotek syftande till förbättrad 
följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling som sker i samverkan med förskrivare. 
 
Målsättningen med - Indikatorer för god patientsäkerhet på apotek är att kunna följa 
upp verksamheten och säkerställa att kunderna erbjuds en kunskapsbaserad, 
ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv och jämlik vård inom rimlig tid [2]. 
Det medför även att allmänheten ska kunna jämföra kvalitet och säkerhet mellan olika 
apoteksaktörer. 

1.5  Farmacevtiska tjänsters betydelse för en bättre läkemedelsanvändning 
Apoteksföreningen uttalar bland annat att apoteken i högre utsträckning skulle kunna 
erbjuda läkemedelsrelaterade tjänster så som strukturerade läkemedelssamtal och 
läkemedelsgenomgångar, vaccinationer eller tex lära ut till patienterna hur man mest 
effektivt använder sin inhalator. De menar också att apoteken skulle kunna användas 
för att ge rådgivning för att minska livsstilsrelaterade sjukdomar på grund av 
rökning och övervikt [12]. Regelbundna läkemedelsgenomgångar kan förbättra 
läkemedelsanvändningen och de kan även bidra till att patienterna får en säkrare 
behandling samtidigt som kostnaderna minskar för samhället. Många äldre har flera 
läkemedel och i extremfall finns personer med över 20 olika förskrivna läkemedel av 
olika förskrivare. Vid kombination av flera olika läkemedel ökar risken för 
felmedicinering. En del preparat är olämpliga i kombination, antingen för att de tar ut 
varandra eller för att de skapar oönskade effekter tillsammans. Andra läkemedel kan 
kräva en annan beredningsform eller annan dosering eller vara onödiga för patienten. 
Ytterligare andra läkemedel kan vara olämpliga för äldre eller så kan det finnas andra 
billigare läkemedelsalternativ [13]. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lyfter frågan om behovet av en satsning på 
elektronisk infrastruktur. Det kan bidra till en bättre läkemedelsanvändning, där en 
samlad läkemedelslista skulle underlätta i kontakten mellan förskrivare och farmacevt 
[14]. Det är en angelägen fråga att lösa, men det handlar om mycket stora investeringar. 
Socialdemokraterna anser att även inspektionen av apoteken är viktig och att alla 
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apotekskedjor ska ha en bra standard, något kunden ska slippa fundera på. Apoteken 
har potential inom hälso- och sjukvården och den farmacevtiska kompetensen är 
central för patientsäkerheten [14]. 
 
Det finns flera möjliga alternativ för att förbättra läkemedelsanvändningen och med 
hjälp av olika farmacevtiska tjänster på apoteken så kan det bidra till en säkrare och 
mer effektiv användning för den enskilde patienten. Samarbetet mellan förskrivare och 
farmacevter är av stor betydelse för en lyckad intervention. Det är därför intressant att 
undersöka hur farmacevtiska tjänster uppfattas av förskrivarna, vilket inte har gjorts i 
större utsträckning i Sverige. 
 
 
 

2. Syfte 

Farmacevtiska tjänster på öppenvårdsapotek kan ses ur olika perspektiv. Hur ser vi på 
läkemedelsinformation på apoteket? Hur ser vi på farmacevtiska tjänster? Jag har valt 
att undersöka hur farmacevtiska tjänster uppfattas ur ett förskrivarperspektiv. 

 
      
 
        
 
 
        
 
 
 
        
 
 
 
Figur 1: Farmacevtiska tjänster ur olika perspektiv. 
 

 

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur förskrivare i öppenvården ser på 
farmacevtens roll och farmacevtiska tjänster på öppenvårdsapotek. 

 

Frågeställningar:  

1. Vilka uppfattningar om farmacevtiska tjänster på öppenvårdsapotek finns hos 
förskrivare? 

2. Hur uppfattas samarbetet mellan farmacevter på öppenvårdsapotek och förskrivare 
ur en förskrivares perspektiv? 

3. Är det någon skillnad i uppfattning mellan mer erfarna specialister jämfört med 
läkare under utbildning? 

 

Ur patientens perspektiv 

Ur farmacevtens perspektiv 

Ur förskrivarens perspektiv  
 

Farmacevtiska tjänster på 
öppenvårdsapotek 
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3. Metod 

Litteratursökning till introduktionsdelen har gjorts under oktober månad. Sökningarna 
gjordes i Pubmed efter publicerad vetenskaplig litteratur angående förskrivares syn på 
farmacevtiska tjänster på öppenvårdsapotek. I Pubmed användes bland annat följande 
sökord: prescribers, pharmaceutical services, community pharmacy, pharmacists 
interventions och communication doctor. Artiklar har också blivit hämtade från 
referenslistor till andra aktuella rapporter inom temat förskrivares syn på 
farmacevtiska tjänster på öppenvårdsapotek. Information från olika hemsidor har 
också använts till introduktionsdelen. 

3.1 Urval/undersökningsgrupp 
Urvalsgruppen utgjordes av förskrivare i Sörmlands län. Eftersom att öppenvårdsläkare 
står för en stor del av patientkontakten har jag valt att undersöka just deras 
inställningar gentemot farmacevtiska tjänster på öppenvårdsapotek. 

Data samlades ihop genom att enkäterna delades ut till förskrivare på en 
öppenvårdsläkarträff som ägde rum i Sörmlands län (Malmköping) i slutet på 
november. Målet var att få så hög svarsfrekvens som möjligt av de förskrivare som var 
på plats i Malmköping under dessa dagar. Enligt uppgift så skulle mellan 50-100 
förskrivare vara på plats. 

3.2 Enkät 
För att få svar på frågeställningarna gjordes en enkätstudie. Det är en kvantitativ metod 
och metoden valdes på grund av att den är tidseffektiv och kostnadseffektiv i jämförelse 
med exempelvis intervjustudier. Enkätstudier minskar risken för partiskhet och 
upplevs inte lika påträngande som intervjustudier. Det är också förhållandevis ganska 
enkelt att sammanställa och presentera resultaten med denna undersökningsmetod.  

Efter sökningar i Pubmed uppfattades två studier som intressanta med relevanta 
frågeställningar och som jag till viss del har använt mig av för att formulera frågor för 
att ha med i min enkätundersökning [4,15]. 

Enkäter till förskrivare har tidigare gjorts internationellt med syftet att undersöka deras 
uppfattningar om hur de skulle vilja att samarbetet med öppenvårdsapotek skulle 
kunna ske i fråga om att förebygga felmedicinering och felhantering av läkemedel [16]. 
Jag vill undersöka hur det ser ut i Sverige idag angående förskrivares syn på 
farmacevtiska tjänster och farmacevtens roll på öppenvårdsapotek. 

Min enkät [bilaga 1] innehåller 24 stycken frågor angående förskrivares attityder till 
farmacevtiska tjänster på öppenvårdsapotek. De flesta frågor är graderade i fem steg 
där deltagaren i studien kan ta ställning till i hur hög grad han/hon instämmer i de 
olika påståendena. Dessutom finns alternativet att kryssa i rutan Vet ej på samtliga 
dessa frågor. Sedan finns en del bakrundsfrågor om studiedeltagaren och det finns 
också några öppna frågor där studiedeltagaren själv kan formulera sitt svar. 

En ”face validity” har gjorts för att testa om enkäten uppfattas på rätt sätt och mäter det 
den ska mäta, dvs den har granskats av en förskrivare. Frågorna och dess utformning 
har uppfattats väl av förskrivaren 

3.3 Analys av enkätsvar 
Microsoft Excel har använts till dataanalysen och de statistiska beräkningar som gjorts 
i denna rapport. Excel är ett program som kan användas för att utföra olika typer av 
beräkningar och analyser där tabeller, listor och diagram kan skapas [17]. Enkäten 
innehåller enkla frågor med svarsalternativ och den insamlade informationen är 
förhållandevis okomplicerad att tolka. Excel fungerar utmärkt för uppgiften och klarar 
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att utföra de analyser som är nödvändiga för denna rapport. Alla enkätsvar blev 
manuellt inlagda i en datamatris. 

Data har jämförts mellan AT-läkare/ST-läkare och specialisterna för att uppskatta 
någon signifikant skillnad mellan dessa båda grupper. Skälet till varför jag jämfört AT-
läkare/ST-läkare med specialisterna är för att se om det finns någon skillnad i 
uppfattningar om farmacevtiska tjänster mellan nyutbildade förskrivare och de som 
redan varit yrkesverksamma i några år. 
 
Chi-2 test användes som metod för att testa hypotesen att det inte är någon skillnad i 
uppfattning om farmacevtiska tjänster på öppenvårdsapotek mellan nyutbildade 
förskrivare och de som varit verksamma som förskrivare under några år. 
Signifikansnivån sattes till 0,1 (10 %). Dubbelsidigt t-test utfördes för att jämföra 
medelvärden mellan de båda grupperna. 
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4. Resultat 

 
Undersökningen genomfördes på en läkarträff i Malmköping i Sörmlands län under 19-
20 november 2013.  
Svarsfrekvens: dag 1 (19 november): 32 av 34 deltagare, dag 2 (20 november): 37 av 37 
deltagare. 69 förskrivare av 71 möjliga ger en total svarsfrekvens på 97 %. 

4.1 Förskrivarnas bakgrund 
Av de 69 förskrivarna så arbetade 3 stycken på en privat vårdcentral, 65 stycken var 
verksamma på en vårdcentral driven av landstinget och en förskrivare valde att inte 
svara på den frågan. Medelvärdet över yrkesverksamma år är 16,5 år. 
 
Tabell 1. Fördelning över studiedeltagarnas ålder och kön, redovisad i procentenheter. 
 

Åldersgrupp Total andel Andel kvinnor Andel män 

upp till 30 år 8,7% 5,8 % (4/69) 2,9 % (2/69) 

31-40 år 33,3% 20,3 % (14/69) 13,0 % (9/69) 

41-50 år 20,3% 10,1 % (7/69) 10,1 % (7/69) 

över 51 år 34,8% 15,9 % (11/69) 18,8 % (13/69) 

ej svarat 2,9% 

  Totalt 100% 52,1% (36/69) 44,8 % (31/69) 
 
 
Tabell 2. Fördelning över andel AT+ST-läkare och andel specialister i procentenheter. 
 

Åldersgrupp Total andel Andel AT+ST-läkare Andel specialister 

upp till 30 år 8,7% 8,7% (6/69) 

 31-40 år 33,3% 23,2 % (16/69) 10,1 % (7/69) 

41-50 år 20,3% 5,8 % (4/69) 14,5 % (10/69) 

över 50 år 34,8% 

 

34,8 % (24/69) 

ej svarat 2,9% 

  Totalt 100% 37,7% (26/69) 59,4% (41/69) 
 
 
Tabell 3. Fördelning över studiedeltagarnas utbildning. 

 

Utbildning Antal 

Specialist – Allmänläkare 38 

Specialist – Pediatrik 1 

Specialist - Rehab/allmänmedicin 1  

Specialist - Gyn/obstetrik/allmänmedicin 1  

Specialist – Psykiatri 1 

AT-Läkare 5 

ST-läkare 22 
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4.2 Samarbete mellan förskrivare och öppenvårdsapotek 
Förskrivarnas egna kommentarer på frågan hur deras kontakt med apotek ser ut idag 
(tabell 4): 1-2 gånger per år från sjukhusfarmacevt, har egen apotekare i primärvården, 
ibland fel på recept eller frågor om mediciner och recept, kontakt på vårdcentral vid 
läkemedelsgenomgångar, via telefon. 
 
Tabell 4.  
Hur ser din kontakt med apotek ut idag? 
1: Har ingen kontakt 
2: Kontaktas vid fel på recept men ingen övrig kontakt 
3: Har oregelbunden kontakt med apotek 
4: Tar själv kontakt med apotek i läkemedelsrelaterade frågor 
5: Har en regelbunden kontakt med apotek 

 

Hur ser din kontakt med apotek ut idag? Antal (st) 

1 7 

2 18  

2,3 2  

2,4 11  

2,6 2  

3 7  

3,4 2  

3,6 1  

4 8  

4,5 3  

5 2  

6 1  

2,3,4 3  

2,4,5 1  

3,4,5 1  

Antal totalt 69  
 
 
Resultaten visar på att de flesta förskrivare (54 %, 37/69) kontaktas vid fel på recept 
men har ingen övrig kontakt och endast ett fåtal förskrivare (10 %, 7/69) har en 
regelbunden kontakt med apoteket. 42 % (29/69) kontaktar själv apoteket angående 
läkemedelsrelaterade frågor.  23 % av förskrivarna (16/69) har en oregelbunden 
kontakt med apoteket och 10 % av förskrivarna (7/ 69) har ingen kontakt med apoteket 
(tabell 4). 
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Figur 2. Förskrivarnas uppfattning om kontakt/utbytet med farmacevterna på apoteken, fråga 7 i 
enkät. 
 
Figur 2 visar att 42 % av förskrivarna tycker att de har en tillfredsställande kontakt med 
farmacevterna på apoteken, men 31,9 % önskar mer kontakt. 14,5 % av förskrivarna 
tycker inte att de har en bra kontakt och 10,1 % svarade vet ej på den frågan. 
 
Förskrivarnas egna kommentarer på frågan om de tycker att de har en bra 
kontakt/utbyte med farmacevterna på apoteken (figur 2): varierar-beror på vilket 
apotek, fick tidigare produktoberoende information – saknar det, för dålig kunskap på 
apoteken numera, svårt att nå varandra - olika apotekskedjor, tidsbrist och inget 
förplanerat samarbete – vet inte ens vilka som jobbar på det enda apoteket i lilla staden 
som jag jobbar i. 
 
Vid jämförelse mellan förskrivare under utbildning (AT+ST läkare) och förskrivare som 
är mer erfarna (specialister) så uppfattades ingen större skillnad i hur de upplever 
kontakten/utbytet med farmacevterna på apoteken. 
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Figur 3. Förskrivarnas uppfattning om patienter får tillräcklig information på apoteket om sina 
läkemedel, fråga 8 i enkät. 
 
På frågan om patienterna får tillräcklig information på apoteket angående sina 
läkemedel svarade 29 % av förskrivarna ja, 10 % av förskrivarna svarade nej på den 
frågan och hela 61 % svarade vet ej (figur 3). 
 
Förskrivarnas egna kommentarer på frågan om de anser att patienter får tillräcklig 
information på apoteket om sina läkemedel (figur 3): för lite information vid 
generikabyte, förvirrat kring privatisering generika och pris, ibland för mycket 
information framförallt gällande biverkningar, motverkande information tex denna 
medicinen är inte bra för dig, ofta felaktig och ålderdomlig information. 
 
Vid jämförelse mellan de båda grupperna så visades ingen större skillnad i hur 
förskrivarna anser att patienter får tillräcklig information på apoteket om sina 
läkemedel. 
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Figur 4. Förskrivares förtroende för farmacevter på apoteket, fråga 9 i enkät. 
 
Majoriteten av förskrivarna svarade att de har förtroende för farmacevter på apoteken 
(72 %) och 9 % svarade att de inte har något förtroende och 19 % svarade vet ej på den 
frågan (figur 4). 
 
Förskrivarnas egna kommentarer angående deras förtroende för farmacevter på 
apoteket (figur 4):  ibland omkullkastas de råd jag givit, ibland har farmacevterna  olika 
åsikter, ingen kunskap om hur de jobbar. 
 
Resultaten från undersökningen visar på att förskrivarna har ett relativt starkt 
förtroende för farmacevterna på apoteket (tabell 5). 
 
Tabell 5. Svarsfördelning fråga 9 i enkät över förskrivare under utbildning och över förskrivare med 
längre erfarenhet, skala 0-1. 
 

Fråga 9 i enkät 

Har du förtroende för farmacevter på apoteket? AT+ST läkare Specialister 

Ja 77,8 % (21/27) 69 % (29/42) 

Nej 7,4% (2/27) 9,5 % (4/42) 

Vet ej 14,8 % (4/27) 21,4 % (9/42) 
 
 
Den proportionella fördelningen ligger på 0,73 vad gäller för samtliga förskrivare (skala 
0-1). Proportionen för förskrivare under utbildning ligger på 0,78 samt 0,69 för 
specialisterna. 
P-värdet är 0,44, så det visar ingen signifikant skillnad i förtroende för farmacevter på 
apoteket vid jämförelse mellan de båda grupperna. 
 
 
 
 
 



12 
 

4.3 Farmacevtens yrkesroll och ansvar på apotek 
Läkarna instämmer i att farmacevterna är mer medansvariga av en behandling än en 
felbehandling av en patient, medelvärdet ligger strax under en neutral inställning till 
detta. Tabell 6 visar ingen signifikant skillnad mellan nyutbildade och mer erfarna 
förskrivare. 
 
Tabell 6. Medelvärden över förskrivarnas svarsfördelning (fråga 10 och 11 i enkät). Skala 0-4 där 
0=instämmer inte alls till 4=instämmer helt. 
 

 
Störst acceptans bland alla förskrivarna finns i att farmacevten ska kontrollera att 
doseringen för patienten är rätt. Minst acceptans har att farmacevten ska monitorera 
effekten av läkemedlet genom att monitorera patientens progress. Tabell 7 visar ingen 
signifikant skillnad mellan nyutbildade och mer erfarna förskrivare i hur mycket de 
instämmer i vad farmacevter på apoteket bör göra i samband med en expedition på 
apotek.  
 
Tabell 7. Medelvärden över förskrivarnas svarsfördelning (fråga 12 i enkät). Skala 0-4 där 
0=instämmer inte alls till 4 =instämmer helt. 
 

Fråga 12 enkät 

Medelvärde 
alla 

Medelvärde 
AT+ST läkare 

Medelvärde 
specialist 

p-värde 

I samband med en expedition av 

recept bör farmacevten på apotek: 

    (12.a) Upplysa patienten om 

biverkningar  2,03 (n=65) 2,19 (n=26) 1,92 (n=39) 0,35 

(12.b) Upplysa patienten om 

förväntade fördelar med sitt 
läkemedel 1,67 (n=64) 1,56 (n=25) 1,74 (n=39) 0,52 

(12.c) Kontrollera att doseringen är 
rätt 3,51 (n=68) 3,52 (n=27) 3,51 (n=41) 0,97 

(12.d) Kontrollera om ett läkemedel 

är kontraindicerat för patienten 2,6 (n=67) 2,73 (n=26) 2,51 (n=41) 0,43 

(12.e) Kontrollera interaktioner 

mellan läkemedel 2,73 (n=66) 2,72 (n=25) 2,73 (n=41) 0,97 

(12.f) Monitorera patientens 

följsamhet av läkemedlet 1,45 (n=64) 1,25 (n=24) 1,58 (n=40) 0,35 

(12.g) Monitorera effektiviteten av 

läkemedlet genom att monitorera 

patientens progress 0,69 (n=64) 0,62 (n=26) 0,74 (n=38) 0,66 

(12.h) Monitorera patientens 

biverkningar 1,49 (n=65) 1,46 (n=26) 1,51 (n=39) 0,86 

Fråga 10-11 i enkät 

Medelvärde 
alla 

Medelvärde 
AT+ST-läkare 

Medelvärde 
specialist 

p-värde 

(10.) Farmacevter är 

medansvariga tillsammans med 
läkaren för behandlingen av en 

patient  2,15 (n=68) 2,22 (n=27) 2,1 (n=41) 0,66 

(11.) Farmacevter är 

medansvariga tillsammans med 

läkaren för en felbehandling av 

en patient 1,75 (n=67) 1,74 (n=27) 1,75 (n=40) 0,97 
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4.4 Informationsutbyte mellan apotek och sjukvård 
Båda grupperna håller med i ganska stor utsträckning att det är viktigt med ett 

elektroniskt system för utbyte av information mellan farmacevter och förskrivare. 
Förskrivarna håller också med i stor utsträckning om att de vill ha återkoppling på vilken 
information som ges på apoteket samt att de vill ha en möjlighet att remittera patienter till 

apoteket för fördjupad läkemedelsrådgivning och att farmacevter bör ha tillgång till 
patientens läkemedelslistor. Minst acceptans i båda grupperna finns angående om att 

farmacevterna bör ha tillgång till patientens laboratorievärden och journaler. 
 

Tabell 8 visar att det finns en signifikant skillnad i förskrivarnas uppfattningar om 
informationsutbytet mellan apotek och sjukvård i de båda grupperna angående 

möjligheten att remittera patienter till apotek för fördjupad läkemedelsrådgivning. De 
nyutbildade förskrivarna är mer positiva till att ha en möjlighet att remittera en patient till 

apoteket i jämförelse med de mer erfarna förskrivarna. 
 
Tabell 8. Medelvärden över förskrivarnas svarsfördelning (fråga 13-18 i enkät). Skala 0-4 där 
0=instämmer inte alls till 4=instämmer helt. 

 

4.5 Möjliga tjänster på apotek 
Det finns en relativt låg acceptans för läkemedelsrådgivning och 
läkemedelsgenomgångar på apotek. Resultaten visar att ingen signifikant skillnad i 
uppfattning finns mellan nyutbildade förskrivare och specialister angående möjliga 
tjänster på apoteket som fördjupade rådgivningar om läkemedelsanvändning vid 
nyinsatta läkemedel eller läkemedelsgenomgångar på apotek för öppenvårdspatienter 
(tabell 9).  
 

Fråga 13-18 i enkät 

Medelvärde 
alla 

Medelvärde AT+ST 
läkare 

Medelvärde 
specialist 

p-
värde 

(13.) Farmacevter bör ha 

tillgång till patienternas 

läkemedelslistor och ta hänsyn 

till helheten i 

läkemedelsbehandlingen 2,5 (n=64) 2,58 (n=24) 2,45 (n=40) 0,69 

(14.) Farmacevter bör ha 

tillgång till patientens 
laboratorievärden 0,79 (n=67) 0,92 (n=26) 0,71 (n=41) 0,45 

(15.) Farmacevter bör ha 
tillgång till patientens 

journaler 0,45 (n=66) 0,52 (n=25) 0,41 (n=41) 0,63 

(16.) Möjlighet att remittera 

patienter till apotek för 

fördjupad 

läkemedelsrådgivning 2,44 (n=64) 2,77 (n=26) 2,21 (n=38) 0,07 

(17.) Jag vill ha återkoppling på 

vilken information apoteket 

ger till mina patienter  2,74 (n=65) 2,81 (n=27) 2,68 (n=38) 0,61 

(18.) Det är viktigt med ett 

elektroniskt system för utbyte 

av information med apotek 2,93 (n=60) 2,92 (n=24) 2,94 (n=36) 0,92 
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Tabell 9. Medelvärden över förskrivarnas svarsfördelning (fråga 19-20 i enkät). Skala 0-4 där 
0=instämmer inte alls till 4=instämmer helt. 

 
 
Nedan listas svarsfördelningen på följande fråga: Är nedanstående lämpliga 
terapiområden där fördjupad läkemedelsinformation på apotek kan vara viktigt? (tabell 
10). KOL, astma och diabetes anses vara de mest viktiga terapiområden bland båda 
grupperna där fördjupad läkemedelsinformation kan vara viktigt. Minst viktiga 
terapiområden bland förskrivarna anses vara infektioner och reumatologiska 
sjukdomar. Ingen signifikant skillnad finns mellan nyutbildade förskrivare och 
specialister angående deras uppfattningar över vilka terapiområden där fördjupad 
läkemedelsinformation på apoteket kan vara viktigt (tabell 10). 
 
Tabell 10. Medelvärde över förskrivarnas svarsfördelning (fråga 21 i enkät). Skala 0-4 där 
0=instämmer inte alls till 4=instämmer helt. 

 
 
Förskrivarnas egna förslag på vad som kan vara aktuella terapiområden där fördjupad 
läkemedelsinformation kan vara viktigt: 
 

• Rökning, hjälp med rökstopp. 
• Smärta. 
• Sömn. 
• Ångest. 

Fråga 19-20 i enkät 

Medelvärde 
alla 

Medelvärde AT+ST 
läkare 

Medelvärde 
specialist 

p-
värde 

(19.) Farmacevter på apotek 

bör genomföra fördjupade 

rådgivningar om 

läkemedelsanvändning vid 
nyinsatta läkemedel 2,05 (n=65) 1,92 (n=24) 2,12 (n=41) 0,52 

(20.) Farmacevter på apotek 

bör genomföra 

läkemedelsgenomgångar på 

apoteket för 

öppenvårdspatienter 1,84 (n=62) 1,92 (n=24) 1,79 (n=38) 0,71 

Fråga 21 i enkät 

Medelvärde 
alla 

Medelvärde AT+ST 
läkare 

Medelvärde 
specialist 

p-värde 

(21.a) Astma 2,49 (n=63) 2,42 (n=24) 2,54 (n=39) 0,71 

(21.b) KOL 2,6 (n=63) 2,58 (n=24) 2,62 (n=39) 0,92 

(21.c) Högt blodtryck 2,35 (n=63) 2,46 (n=24) 2,28 (n=39) 0,58 

(21.d) Blodförtunnande 2,4 (n=62) 2,02 (n=24) 1,77 (n=38) 0,49 

(21.e) Reumatologiska 

sjukdomar 1,93 (n=58) 1,65 (n=20) 2,08 (n=38) 0,22 

(21.f) Diabetes 2,52 (n=61) 2,74 (n=23) 2,39 (n=38) 0,28 

21.g) Benskörhet 2,25 (n=63) 2,29 (n=24) 2,23 (n=39) 0,86 

(21.h) Infektioner 1,76 (n=62) 1,74 (n=23) 1,77 (n=39) 0,93 

(21.i) Depression 2,03 (n=62) 2,17 (n=23) 1,95 (n=39) 0,52 

(21.j) Mag- och 

tarmsjukdomar 2,12 (n=60) 2,22 (n=23) 2,05 (n=37) 0,61 
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4.6 Fördelar med läkemedelsrelaterad information av farmacevter på 
apotek till patienten 
Majoriteten av förskrivarna anser att läkemedelsrelaterad information framförallt leder 
till en bättre följsamhet av läkemedel och en mindre felanvändning och att detta i sin 
tur leder till en ökad säkerhet för patienten. 
 
En annan fördel som förskrivarna påpekar är att en ökad kunskap hos patienten om 
läkemedel och dess effekter/biverkningar leder till att patienten kan bli mer motiverad 
att använda sina läkemedel och därigenom uppnå en bättre hälsa. 
 
Andra kommentarer från förskrivarna listas här nedanför: 
 

� Bra med observationer angående interaktioner, kontraindikationer och 
feldosering etc. 

� Sprider på ansvar och kontroll. 
� Ökad trygghet, ökad effektivitet. 
� Färre allvarliga incidenter. 
� Mindre förväxlingsrisk med tanke på frekventa generikabyten. 
� Patienten får information av både läkare och farmaceuter-dubbelinformation, 

bra med upprepning. 
� Patienten kanske tycker att det är lättare att ställa vissa frågor på apoteket än 

till sin doktor. 
� Välinformerad patient ställer mindre frågor till läkare, tidssparande. 

 

4.7 Nackdelar med läkemedelsrelaterad information av farmacevter på 
apotek till patienten 
Många förskrivare anser att det finns stor risk för motstridig information till patienten 
om de får information från både sin läkare och sedan från en farmacevt på apoteket. 
Det kan leda till att patienten blir förvirrad och det kan också påverka förskrivarens 
förtroende negativt. Förskrivarna påpekar också att farmacevter har en mindre 
helhetssyn och en mindre kunskap om patientens sjukdomsbild, vilket kan leda till 
missförstånd och fel information till patienten. 
 
Andra kommentarer från förskrivarna listas här nedanför: 
 

� Om behandling är ovanlig-risk för felinformation. 
� För mycket information om biverkningar, kan leda till att patienten ej vill ha 

nödvändiga läkemedel och skapar onödig oro. 
� För många kockar i samma soppa. Det saknas fungerande återkoppling mellan 

farmacevt-läkare. Patienten som budbärare är uselt. 
� Information blir ibland alltför fyrkantig från farmacveten. Ibland problem när 

farmacevt ger saklig information, men där man till patienten i fråga måste 
skräddarsy behandlingen. 

� Information i FASS står ibland på skakig grund-oklart om den är applicerbar i 
det individuella fallet. 

� Informationen riskerar att variera mycket beroende på apotekspersonalens 
förutsättningar. 

� Integritetsproblem. 
� Kan leda till ökat tryck för läkemedelsanvändning-förskrivning. 
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4.8 Möjliga ej direkt läkemedelsrelaterade tjänster på apotek 
Störst acceptans hos båda förskrivargrupperna finns för att farmacevterna ska ha 
möjlighet att göra blodtrycksmätningar på apoteket. Minst acceptans finns för att 
utföra allergitester och kolesterolmätningar på apoteket. 
 
Svarsfördelning över hur väl förskrivarna instämmer i att följande möjliga tjänster 
utförs på apotek visas här nedanför (tabell 11). En signifikant skillnad i uppfattning 
mellan nyutbildade förskrivare och specialister finns angående om allergitester, 
blodtrycksmätningar och vaccineringar bör utföras på apoteket. Resultatet visar att de 
nyutbildade förskrivarna är mer positiva till att dessa tjänster utförs på apoteket i 
jämförelse med de mer erfarna förskrivarna. 
 
 
Tabell 11. Medelvärde över förskrivarnas svarsfördelning (fråga 24 i enkät). Skala 0-4 där 
0=instämmer inte alls till 4=instämmer helt. 

 
 

4.9 Förskrivarnas egna synpunkter och kommentarer 
En bättre kommunikation mellan förskrivare och farmacevter är önskvärd för att 
minska risken för felmedicinering av patienter och för att uppnå en bättre följsamhet av 
läkemedel för patienten. 
 
Andra synpunkter från förskrivarna listas här nedanför: 

 
� Det mesta tycker jag är bra att apoteket gör. Det är sånt som jag tycker att jag 

borde göra men inte hinner, orkar eller kan. Alltså ett bristsymptom hos mig! 
� Fler läkemedelsgenomgångar på vårdcentral och sjukhus skulle vara värdefullt. 
� Om allergitester, blodtrycksmätning/kolesterolmätningar och vaccineringar 

görs på apotek måste det finnas ett system för hur det ska följas upp. Måste vara 
accepterade inom sjukvården så att det kan användas vid eventuell senare 
uppföljning. 

� Screening och riskmarkörshittande får inte tas ur sitt sammanhang. Skapar lätt 
oro-blir för kommersiellt. 

� Ska finnas tydliga föreskrifter för vem som tar hand om resultaten och hur man 
går vidare när man hittar något avvikande. Kanske bra med farmacevt på 
vårdcentral, anställd eller besök, istället för att apoteken blir någon slags 
hälsocentral. 

� Viktig funktion är regelbunden farmacevtnärvaro på vårdcentral för genomgång 
av nya preparat. Producentobundet! Saknas för det mesta men utmärkt då det 
fungerat. 

 

Fråga 24 i enkät 

Medelvärde 
alla 

Medelvärde AT+ST 
läkare 

Medelvärde 
specialist 

p-värde 

Är det möjligt att: 

    (24.a) utföra tester för tex 

allergi 0,97 (n=63) 1,33 (n=24) 0,74 (n=39) 0,09 

(24.b) utföra 

blodtrycksmätningar 2,42 (n=66) 2,81 (n=27) 2,15 (n=39) 0,05 

(24.c) utföra 

kolesterolmätningar 0,98 (n=64) 1,12 (n=25) 0,9 (n=39) 0,52 

(24.d) utföra screeening på 

apotek för tex högt blodtryck 2,11 (n=63) 2,5 (n=24) 1,87 (n=39) 0,11 

(24.e) utföra vaccineringar 1,21 (n=63) 1,68 (n=25) 0,89 (n=38) 0,04 
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5. Diskussion 

Syftet med denna enkätundersökning var att ta reda på vilka uppfattningar som finns 
hos förskrivare angående farmacevtiska tjänster på öppenvårdsapotek, hur samarbetet 
mellan apotek och sjukvården uppfattas samt om det finns någon skillnad i uppfattning 
mellan förskrivare under utbildning och mer erfarna förskrivare. I denna 
tvärsnittsstudie har 69 förskrivare deltagit och svarat på frågor om hur de uppfattar 
farmacevtiska tjänster och samarbetet med apoteken. 
 
Resultaten från undersökningen visar på att det finns ett högt förtroende för 
farmacevter på öppenvårdsapotek från förskrivarnas sida. Resultaten överensstämmer 
med en annan studie som är gjord angående vad förskrivare anser om farmacevters 
uppgifter på apoteken [4]. De är mer positiva till att farmacevter utför 
kontrollfunktioner som tex att kontrollera dosering än att de ska monitorera patienters 
hälsa. Förskrivarna anser också att det är relativt viktigt med ett elektroniskt system för 
utbyte av information mellan apotek och sjukvård. De nyutbildade förskrivarna är mer 
positiva till att ha en möjlighet att remittera en patient till apoteket i jämförelse med de 

mer erfarna förskrivarna. Det finns en liten acceptans bland förskrivare för att 
farmacevter bör ha tillgång till patienters laboratorievärden och journaler. KOL, astma 
och diabetes anses vara de mest viktiga terapiområden där fördjupad 
läkemedelsinformation kan vara viktigt. 
 
En signifikant skillnad i uppfattning mellan nyutbildade förskrivare och specialister 
finns angående om allergitester, blodtrycksmätningar och vaccineringar bör utföras på 
apoteket. Resultatet visar att de nyutbildade förskrivarna är mer positiva till att dessa 
tjänster utförs på apoteket i jämförelse med de mer erfarna förskrivarna. Störst 
acceptans hos förskrivarna finns för att farmacevterna ska ha möjlighet att göra 
blodtrycksmätningar på apoteket. Minst acceptans finns för att utföra allergitester och 
kolesterolmätningar på apoteket. 
 
Majoriteten av förskrivarna ser fördelar med läkemedelsrelaterad information på 
apotek och att det kan leda till en bättre följsamhet av läkemedel och en högre säkerhet 
för patienten. Motstridig information från förskrivare och farmacevt, för mycket 
information om biverkningar och integritetsproblem på apoteket var några av de 
nackdelar som förskrivarna själva tog upp. 

5.1 Samarbete 
42% av förskrivarna upplever att de har en bra kontakt med farmacevterna på apoteket 
men 31,9 % skulle vilja ha mer kontakt. 14,5% tycker inte att de har en bra kontakt. Det 
är en relativt stor del av förskrivarna som önskar mer kontakt med apoteket.  
 
72% av läkarna uppger att de har förtroende för farmacevterna på apoteket vilket visar 
på ett relativt starkt förtroende för farmacevter på öppenvårdsapotek från förskrivarnas 
sida. 
 
Hela 61 % väljer att svara Vet ej på frågan om patienter får tillräcklig information på 
apoteket angående sina läkemedel. Det är förvånansvärt många förskrivare som inte 
har någon uppfattning om det. En svensk studie visar att dagens apotek inte är 
fokuserade på att förbättra läkemedelsanvändningen [18]. Endast en kort stund av 
samtalet mellan patient och farmacevt spenderades åt att diskutera medicinska frågor, 
40 % av tiden användes till att diskutera icke-medicinska frågor och nästan halva tiden 
av patientmötet var helt tyst. Detta kan resultera i att patienten inte får ut mest möjliga 
nytta av sin läkemedelsbehandling. Politiker, apoteksägare, myndigheter, universitet 
och farmacevter behöver ta sitt ansvar för att skapa en apoteksmiljö där en 
kvalitetsmässig farmacevtisk rådgivning är en vardagsrutin [18]. Förskrivarna i 
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enkätundersökningen anser att det är för lite information kring generikabyte och för 
mycket information angående biverkningar. Dessutom tycker de att informationen ofta 
är felaktig och ålderdomlig. Det krävs att universiteten tar sitt ansvar och ger en bra 
kvalité på utbildningarna så att grunden för farmacevtyrket når rätt nivå. Det finns ett 
stort intresse i att se hur farmacevtiska tjänster som strukturerade läkemedelssamtal 
kan påverka följsamheten från myndigheternas och politikernas sida. Politikerna har 
gett läkemedelsverket ett uppdrag som innebär att initiera och utvärdera en 
försöksverksamhet för en avgränsad patientgrupp som syftar till att uppnå en ökad 
följsamhet till ordinerad behandling [2]. Även ute på apoteken bör farmacevter 
tillsammans med apoteksägarna bidra till att öka kvalitén på läkemedelsinformationen 
till patienter genom att hålla sig uppdaterade angående läkemedelsinformation. För att 
förbättra kvalitéten på den farmacevtiska rådgivningen bör alltså alla dra sitt strå till 
stacken för det är tillsammans som en bättre apoteksmiljö kan skapas, där patienter får 
rätt information om sina läkemedel. 

5.2 Yrkesroll och ansvar 
Förskrivarnas åsikt tenderar att vara att farmacevterna är mer medansvariga av en 
behandling än en felbehandling av en patient. Samma resultat visar också en annan 
studie där det diskuteras att det finns en bristande definition av vad farmacevters 
ansvar är gällande patienters läkemedelsbehandling [15]. Där tas upp att det är en 
föråldrad syn och att det ej är funktionellt att en farmacevt ska vara ansvarig för 
möjliga konsekvenser av att förse patienter med läkemedel. Det är läkaren som 
förskriver läkemedel och farmacevtens ansvar är att kontrollera att förskrivningen är 
korrekt. En mer exakt definition av farmacevtens ansvar skulle gynna samarbetet 
mellan farmacevt och läkare och det skulle också ge en klarare situation för patienten. 
Detta är något som professionsorganisationer/fack/lagstiftare kan arbeta vidare på i 
Sverige, tex så skulle läkemedelsverket kunna involveras och klargöra vad som är 
farmacevtens uppgift och ansvar när det gäller läkemedelsdistribution. All 
apoteksverksamhet ska bedrivas med god kvalitet och Good Pharmacy Practice (GPP) 
ger internationella riktlinjer för apotekens kvalitetsarbete. Apotekarsociteten och 
Sveriges Apotekarförening har tillsammans arbetat med att anpassa GPP till svensk 
standard. Förslagsvis borde denna fråga lyftas även där och en mer definierad 
ansvarsroll för farmacevter borde tas fram [19]. Regeringen har gett läkemedelsverket i 
uppdrag att i samverkan med Socialstyrelsen ta fram och utveckla nationella 
indikatorer för god patientsäkerhet, tillgänglighet och kvalitet på apotek. Indikatorerna 
baseras delvis på arbetet med den svenska standarden för god apotekssed (GPP). Det 
innebär att det ska bli lättare för allmänheten att jämföra olika apotekaktörers kvalitet 
och säkerhet [2]. Farmacevter har en viktig roll för att upprätthålla en god och 
patientsäker läkemedelsanvändning. 
 
Enkätundersökningen visar på att störst acceptans bland förskrivarna finns i att 
farmacevten ska kontrollera att doseringen för patienten är rätt. Minst acceptans finns 
för att farmacevten ska monitorera effekten av läkemedlet genom att monitorera 
patientens progress. Dessa resultat ligger i linje med en annan studie som också visar 
att förskrivare är mer positiva till kontrollfunktioner än till monitorering av patienters 
hälsa [4]. Den studien jämför läkares och farmacevters uppfattningar om farmacevtiska 
tjänster på öppenvårdsapotek. Studien visar på att både läkare och farmacevter är 
positiva till kontrollfunktioner men att läkarna har mindre vilja att farmacevterna ska 
vara involverade i de mer kliniska uppgifterna som monitorering av patienters hälsa, 
vilket översensstämmer med resultaten i denna undersökning. Vidare visar det att det 
kan bero på bristande samarbete att dessa uppfattningar finns och det i sin tur leder till 
ett sämre förtroende för farmacevter och deras roll på apoteken [4].  Resultaten i denna 
enkätundersökning pekar på att det råder en stor osäkerhet om vilken information 
patienter får på apotek, hela 61 % av förskrivarna svarade att de inte vet om patienter 
får tillräcklig information på apoteket angående sina läkemedel vilket visar på att detta 
är ett problem även i Sverige. Tiden kanske inte heller finns för att hinna diskutera 
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patienters läkemedelsbehandlingar. Även bristande tro på att det finns tillräcklig 
kunskap hos farmacevterna, från farmacevterna själva men också från läkarnas sida 
kan vara av betydelse. Ett bra informationssystem skulle underlätta samarbetet och det 
skulle betyda att både förskrivarna och farmacevterna får en bättre insikt i patientens 
läkemedelsanvändning och missförstånd kan undvikas. Regelbunden uppdatering och 
fortbildning för farmacevterna kan göra att de känner sig mer säkra i sina yrkesroller.  

5.3 Informationsutbyte 
Förskrivarna i undersökningen tycker i ganska stor utsträckning att det är viktigt med 
ett elektroniskt system för utbyte av information mellan farmacevter och förskrivare. 
Det har uttalats av sveriges politiker där man talat om att en samlad läkemedelslista 
skulle underlätta i kontakten mellan läkare och farmacevt och att det skulle kunna 
bidra till en bättre läkemedelsanvändning [14]. Så som det ser ut idag så har varken 
förskrivande läkare eller expedierande farmacevt tillgång till alla informationskällor 
och därför inte heller hela bilden avseende vilka läkemedel som ordinerats, hämtats ut 
eller vilka läkemedel som används [2]. Detta kan leda till missförstånd och 
felmedicinering samt en sämre följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling. 
 
De nyutbildade förskrivarna är mer positiva till att ha en möjlighet att remittera en 
patient till apoteket för fördjupad läkemedelsrådgivning i jämförelse med de mer 
erfarna förskrivarna. Förskrivarna har minst acceptans angående om att farmacevterna 
bör ha tillgång till patientens laboratorievärden och journaler. Studier har visat på 
betydelsen av tillgång till kliniska data för farmacevterna och hur det påverkar 
följsamheten [20]. I den studien kunde farmacevter upptäcka misstag som gjorts vid 
förskrivning av läkemedel. För patienter med sjukdomar där det alltid rekommenderas 
samma standardterapi av läkemedel så kunde farmacevterna med hjälp av kliniska 
data, se att förskrivarna utelämnat ordination för vissa läkemedel som ska vara 
ordinerat vid dessa sjukdomar. Det kan tex vara patienter som behandlas med 
kortikosteroider som borde blivit ordinerad bisfosfonater som profylax mot 
benskörhet, men detta har då missats av någon anledning [20]. Det borde ses som 
något positivt att det blir en extra kontroll på apoteket och att liknande misstag kan 
upptäckas och rättas till. Att arbeta med att integrera apotek och farmacevten i 
vårdkedjan, med tillgång till information om patientens hälsa, är ett viktigt område för 
fortsatt utveckling och resultaten i denna studie pekar på att det är ett arbete som kan 
påbörjas redan under grundutbildningarna då läkare under ST- och AT-utbildningar är 
mer positiva till samarbete. 

5.4 Möjliga tjänster 
Det finns en relativt låg acceptans för läkemedelsrådgivning och 
läkemedelsgenomgångar på apotek bland förskrivarna i undersökningen. Detta är en 
utmaning för farmacevter då dessa uppgifter borde höra till farmacevtens profession 
och styrka. AT- och ST-läkare är mer positiva till att ha en möjlighet att remittera en 
patient till apoteket för fördjupad läkemedelsrådgivning i jämförelse med 
specialisterna. Farmacevtiska tjänster skulle kunna avlasta sjukvården avsevärt och 
eftersom att förskrivare under utbildning är mer positiva till samarbete mellan 
sjukvård och apotek så borde nya insatser riktas mot dem. Ett bra samarbete mellan 
förskrivare och farmacevter skulle kunna leda till en förbättrad följsamhet och 
användning av förskrivna läkemedel. 
 
Apotekspersonalen borde fokusera både på lämpliga öppningsfrågor och dessutom på 
bra motiveringar, när de ska försöka att rekrytera nya kunder till de olika farmacevtiska 
tjänsterna som finns. Det är viktigt att lyfta fram argument som tex hur kundens 
dagliga symptom kan förbättras och inte fokusera för mycket på att prata om hur man 
kan förbättra kundens teknik i fråga om hur de använder sina läkemedel eller 
hjälpmedel [21]. 
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KOL, astma och diabetes anses vara de mest viktiga terapiområden bland förskrivarna i 
undersökningen där fördjupad läkemedelsinformation kan vara viktigt. I 
läkemedelsverkets delrapport lyfts det fram att uppföljning av patienter med 
nyutskrivna läkemedel som tex astma och diabets typ 2 skulle kunna användas i 
försöksverksamheten. Detta för att öka följsamheten [2]. Försöksverksamheten går ut 
på att utvärdera strukturerade läkemedelssamtal på apotek och fokus läggs på en 
avgränsad patientgrupp som tex de med nyutskrivna läkemedel, de som skrivs ut från 
sjukhus eller de med en långvarig sjukdom. Utvärderingen ska visa vilken nytta 
patienter och förskrivare anser sig ha av tjänsterna. Detta verkar vara ett lämpligt 
område att starta med även enligt resultaten i denna undersökning. Lloyds apotek 
erbjuder strukturerade rådgivningssamtal inom smärtområdet [9] och Apoteket  samt 
Apotek hjärtat erbjuder sina kunder tjänsten personlig läkemedelsrådgivning där 
kunden får träffa en farmacevt för att gå igenom sin medicinering [6,7]. Farmacevtiska 
tjänster har som främsta uppgift att förbättra läkemedelsanvändnigen och fördjupad 
läkemedelsinformation borde vara rätt väg att gå. Patientgrupper såsom 
astmapatienter och typ-2 diabetiker är de som förväntas gynnas mest av tjänsterna, 
både på individnivå och samhällsnivå, när deras sjukdomar är välkontrollerade [2].  
 
En signifikant skillnad i uppfattning mellan nyutbildade förskrivare och specialister 
finns angående om allergitester, blodtrycksmätningar och vaccineringar bör utföras på 
apoteket. Resultatet visar att de nyutbildade förskrivarna är mer positiva till att dessa 
tjänster utförs på apoteket i jämförelse med de mer erfarna förskrivarna. Yngre läkare 
är troligen mer mottagliga för förändring och nytänkande enligt denna studies resultat 
så nya insatser bör möjligen rikats mot dem som specifik grupp. Störst acceptans hos 
båda förskrivargrupperna finns för att farmacevterna ska ha möjlighet att göra 
blodtrycksmätningar på apoteket. Minst acceptans finns för att utföra allergitester och 
kolesterolmätningar på apoteket. Det är viktigt att fundera på vilka terapiområden som 
väljs för interventioner och att undersöka vilken efterfrågan som finns. Dessa tjänster 
på apoteket skulle kunna avlasta sjukvården avsevärt och även göra det mer 
lättillgängligt för för den enskilde patienten. 

5.5 Fördelar och nackdelar 
Majoriteten av förskrivarna i enkätundersökningen ser fördelar med 
läkemedelsrelaterad information på apotek och att det kan leda till en bättre följsamhet 
av läkemedel och en högre säkerhet för patienten. Dessutom medför patientens ökade 
kunskap om läkemedel en minskad risk för felanvändning. Detta har tagits upp i 
läkemedelverkets delrapport och även studier har visat att läkemedelsrelaterad 
information kan leda till en bättre följsamhet [1,2]. 
 
En nackdel som förskrivarna upplever är att patienten kan få motstridig information 
från läkare och farmacevt och det kan påverka förskrivarens förtroende negativt. Det 
kan även göra patienten orolig och misstänksam. Därför är det viktigt med ett bra 
samarbete mellan apotek och sjukvård och tex så skulle en samlad läkemedelslista 
kunna förbättra felmedicinering och onödiga missförstånd. 
 
Förskrivarna nämner att för mycket information om biverkningar kan leda till att 
patienten ej vill ha nödvändiga läkemedel och att det kan skapa onödig oro. Det är 
viktigt att farmacevterna utgår från vad patienten vill prata om och att de är lyhörda för 
patientens önskemål. Vid en patientrådgivning bör farmacevten underlätta för 
patienten att delta aktivt i samtalet. Det finns möjligheter att kommunicera med 
patienten genom en aktiv dialog istället för att använda sig av ett informationssamtal i 
form av en monolog. Det ökar kvalitén på den farmacevtiska insatsen och det kan leda 
till att förbättra patienters hälsostatus som i sin tur bidrar till att minska 
hälsorelaterade kostnader för samhället [22]. 
 



21 
 

Möjliga integritetsproblem togs upp av förskrivare i enkäten som en nackdel med 
läkemedelsrelaterad information på apotek. Integriteten på öppenvårdsapoteken måste 
kunna säkerställas så att det finns möjlighet till avskilda utrymmen för samtal [2]. 
Detta för att patienter ska kunna känna att de kan diskutera med farmacevten ostört. 

5.6 Metoddiskussion 
Den mycket höga svarsfrekvensen på 97 % uppnåddes genom ett bra kontaktnät med 
förskrivare i Sörmlands landsting och att på plats kunna be förskrivarna att delta i 
enkätundersökningen under ett utbildningstillfälle där de ändå var samlade. 
Möjligheten att informera direkt till respondenterna och att ansvariga för den 
utbildning där de var introducerade enkätundersökningen som viktig, bidrog också 
starkt till svarsfrekvensen. Ett mailutskick till dessa förskrivare skulle förmodligen inte 
nå upp till samma höga svarsfrekvens då det finns en viss trötthet i att svara på enkäter. 
Om möjlighet finns bör alltså en insamling på plats genomföras för att nå en hög 
svarsfrekvens. Det är dock viktigt att tänka på att bibehålla anonymiteten vid 
insamlandet. Det finns alltid en risk att de fyller i enkäten utan eftertanke vid denna typ 
av insamling där det finns en risk för tidspress. Kostnader för resor och undersökarens 
tid uppstår också vid direkt insamling. Dock uppväger fördelarna nackdelarna med 
personlig insamling av data. 
 
Viktigt var också utformningen av själva enkäten. Enkäten tog ca 10 minuter att fylla i 
och det var viktigt att det inte skulle ta för lång tid då detta skulle kunnat påverka 
svarsfrekvensen negativt. Enkäten bestod av 24 frågor och de flesta frågor var 
graderade i fem steg där deltagaren i studien kunde ta ställning till i hur hög grad 
han/hon instämmer i de olika påståendena. Dessutom fanns alternativet att kryssa i 
rutan Vet ej på samtliga dessa frågor. Även en del bakrundsfrågor om studiedeltagaren 
samt några öppna frågor fanns där studiedeltagaren själv kunde formulera sitt svar. 
Som bilaga fanns ett följebrev som bland annat förklarade att datainsamlingen 
behandlades anonymt. Jag fick positiv respons på enkätutformningen av flera 
förskrivare på plats. 
 
En tvärsnittsstudie är en ögonblicksbild, dvs den tar reda på människors attityder vid 
ett visst tillfälle utan någon relation framåt eller bakåt i tiden. Det är möjligt att min 
enkätundersöknning skulle ge ett annat resultat vid ett annat tillfälle. 
 
En begränsning med den här studien kan också vara enkätundersökningens storlek. 
Provstorleken är relativt liten och detta kan ha påverkat studiens resultat och 
trovärdighet och möjligheten att få signifikanta resultat ur datainsamlingen. Generellt 
leder ett större stickprov till lägre variation vilket leder till större förmåga att upptäcka 
en effekt eller en signifikant skillnad. Den något ojämna fördelningen mellan 
nyutbildade (27/69) och specialister (42/69) kan eventuellt medföra att det blir ett 
osäkert resultat. I en liten grupp kan svaren tolkas som mer varierande. Detta kan 
medföra att en jämförelse mellan de båda grupperna blir något missvisande och det 
innebär att metoden att jämföra medelvärden anses som osäker men det ger ändå en 
bild av hur uppfattningarna mellan nyutbildade och specialister kan skilja sig åt. 
 
En annan orsak till att resultaten möjligen inte kan generaliseras är att studien 
begränsats till förskrivare verksamma i Sörmlands landsting och endast visar en bild av 
förskrivares uppfattningar om farmacevtiska tjänster där. En framtida rikstäckande 
studie skulle visa på om det finns regionala skillnader. 
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6. Slutsats 

Sammanfattningsvis så behövs ett bättre samarbete mellan apotek och sjukvård för att 
öka följsamheten av läkemedel hos patienter. Det finns idag en stor osäkerhet bland 
förskrivare om vilken information patienter får på apotek. Bättre återkoppling mellan 
läkare och farmacevt samt ett mer effektivt informationssystem borde tas fram för att 
förbättra samarbetet. De olika farmacevtiska tjänsterna borde ses som en förlängande 
arm av sjukvården och en integrerad del av hälso- och sjukvårdskedjan. Apoteken har 
potential inom hälso- och sjukvården och den farmacevtiska kompetensen är central 
för patientsäkerheten vid läkemedelsbehandling. Majoriteten av förskrivarna i 
enkätundersökningen tror att en läkemedelsrelaterad information på apoteket kan leda 
till en ökad följsamhet av läkemedel. Det är intressant att se hur samarbetet mellan 
förskrivare och farmacevter kan utvecklas i framtiden då förskrivare under utbildning 
är mer positiva till farmacevtiska tjänster. AT- och ST-läkare blir då också en potentiell 
bra målgrupp att samarbeta med vid nya farmacevtiska tjänster och insatser. Eftersom 
denna enkätundersökning är begränsad till ett fåtal förskrivare i ett landsting behövs 
fler studier på större populationer för att bekräfta resultatens generaliserbarhet. 
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Bilaga 1. Enkät till förskrivare 

 

 

 

FARMACEVTISKA TJÄNSTER PÅ 
ÖPPENVÅRDSAPOTEK 

UR FÖRSKRIVARENS PERSPEKTIV 
 

 

Enkät HT 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innan du fyller i enkäten ber vi Dig att läsa bifogat följebrev. 

Enkäten ingår i ett examensarbete vid institutionen för kemi vid Umeå universitet. 

Vi ber Dig i enkäten ta ställning till påståenden och frågor som Du kanske inte har funderat 

över tidigare. Välj det alternativ som bäst beskriver Din uppfattning. Det finns inga ”rätta” 

eller ”fel” svar.  

Har du ingen erfarenhet/åsikt sätter du ett kryss i rutan Vet ej. 
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DIN BAKGRUND 
 

1. Är Du man eller kvinna? 

(  ) Man  (  ) Kvinna 

 

2. Ålder  ....................... 

 

3. Antal år som yrkesverksam ....................... 

 

4. Vilken specialistutbildning har du?   

 (  ) specialist i …………………………….. 

 (  ) ST-läkare 

 (  ) AT-läkare 

 

5. Var är Du verksam? 

(  ) Privat allmänläkare    

(  ) Privat specialistmottagning 

(  ) Landstingsdriven vårdcentral  

(  ) Privat vårdcentral  

(  ) Avdelning på sjukhus 
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FRÅGOR OM  

HUR DU UPPFATTAR SAMARBETET MED APOTEK 
 

6. Hur ser Din kontakt med apotek ut idag? (fler alternativ möjliga) 

(  ) Har ingen kontakt  

(  ) Kontaktas vid fel på recept men ingen övrig kontakt   

(  ) Har oregelbunden kontakt med apotek 

(  ) Tar själv kontakt med apotek i läkemedelsrelaterade frågor 

(  ) Har en regelbunden kontakt med apotek 

(  ) Annat 

Kommentar:            

 

7.  Tycker Du att Du har en bra kontakt/utbyte med farmacevterna på apoteken? 

(  ) Ja, tillfredsställande  (  ) Ja, men skulle vilja ha mer kontakt  

(  ) Nej     (  ) Vet ej 

Om nej, vad tror Du att en dålig kontakt kan bero på? 

            

 

8. Anser Du att patienter får tillräcklig information på apoteket om sina 
läkemedel? 

(  ) Ja  (  ) Nej     (  ) Vet ej 

Om inte, vilken information saknas? 

            

 

9. Har Du förtroende för farmacevter på apoteket? 

(  ) Ja   (  ) Nej  (  ) Vet ej 

Kommentar: 
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FARMACEVTENS YRKESROLL OCH ANSVAR PÅ APOTEK 
Ta ställning till i hur hög grad du instämmer i följande påståenden. 

Instämmer inte alls Instämmer helt   
(1)   (2)  (3)  (4)  (5) 

 

10. Farmacevter är medansvariga tillsammans            Vet ej 

      med läkaren för behandlingen av en patient 
 
11. Farmacevter är medansvariga tillsammans           Vet ej 

      med läkaren för en felbehandling av en patient 

 

12. I samband med expedition av recept bör farmacevten på apotek:  

Instämmer inte alls Instämmer helt 

(1)   (2)  (3)  (4)  (5) 
 
a. Upplysa patienten om biverkningar            Vet ej 
 
b. Upplysa patienten om förväntade             Vet ej 

    fördelar med sitt läkemedel 
 
c. Kontrollera att doseringen är rätt             Vet ej 

    för patienten 
 
d. Kontrollera om ett läkemedel              Vet ej 

    är kontraindicerat för patienten 
  
e. Kontrollera interaktioner              Vet ej 

    mellan läkemedel    
  
f. Monitorera patientens              Vet ej 

    följsamhet av läkemedlet  
 
g. Monitorera effektiviteten av läkemedlet            Vet ej 

    genom att monitorera patientens progress 
 
h. Monitorera patientens biverkningar            Vet ej
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INFORMATIONSUTBYTE MELLAN APOTEK OCH SJUKVÅRD 
 

Instämmer inte alls Instämmer helt   
(1)   (2)  (3)  (4)  (5) 

 
13. Farmacevter bör ha tillgång till             Vet ej 

      patienternas läkemedelslistor och ta  
      hänsyn till helheten i läkemedelsbehandlingen 
      

14. Farmacevter bör ha tillgång till             Vet ej 

      patientens laboratorievärden 
 

15. Farmacevter bör ha tillgång till             Vet ej 

      patientens journaler 
 
16. Möjlighet att remittera patienter till            Vet ej 
      apotek för fördjupad läkemedelsrådgivning 
 
17. Jag vill ha återkoppling på vilken information           Vet ej 

      apoteket ger till mina patienter 
 
18. Det är viktigt med elektroniskt system            Vet ej 

      för utbyte av information med apotek 
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MÖJLIGA TJÄNSTER PÅ APOTEK 
 

Instämmer inte alls Instämmer helt   
(1)   (2)  (3)  (4)  (5) 

 

19. Farmacevter på apotek bör genomföra           Vet ej 

 fördjupade rådgivningar om 
 läkemedelsanvändning vid nyinsatta läkemedel 

 
20. Farmacevter på apotek bör genomföra                 Vet ej         

läkemedelsgenomgångar  
     på apoteket för öppenvårdspatienter 
 
 
21. Är nedanstående lämpliga terapiområden där fördjupad   
läkemedelsinformation på apotek kan vara viktigt: 

 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
   (1)   (2)  (3)  (4)  (5) 

 
a. Astma                Vet ej

     
b. KOL                Vet ej

       
c. Högt blodtryck               Vet ej 
 
d. Blodförtunnande               Vet ej 
 
e. Reumatologiska sjukdomar             Vet ej

   
f. Diabetes                Vet ej 

 
g. Benskörhet                Vet ej 
 
h. Infektioner                Vet ej 
 
i. Depression                Vet ej 
 
j. Mag- och tarmsjukdomar              Vet ej 
 
Annat:…………………………......................................................................................... 
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22. Vilka fördelar kan Du se med läkemedelsrelaterad information av farmacevter 
på apotek till patienten? 

            

            

23. Vilka nackdelar kan Du se med läkemedelsrelaterad information av 
farmacevter på  apotek till patienten?   

            

            

 
 

24. Hur ser Du på nedanstående ej direkt läkemedelsrelaterade tjänster på 
apotek? Är det möjligt att: 

 
Instämmer inte alls Instämmer helt 

   (1)   (2)  (3)  (4)  (5) 
 
a.  utföra tester för tex allergi             Vet ej 
 

b. utföra blodtrycksmätningar på apotek            Vet ej 

    
c. utföra kolesterolmätningar på apotek            Vet ej 

 
d. utföra screening på apotek             Vet ej 

    för tex högt blodtryck 
 
e. utföra vaccineringar              Vet ej

   

 

Har du synpunkter som du vill ska komma fram? Skriv gärna här: 

            

            

            

            

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 2. Följebrev 

 

    Stockholm 2013-10-30 

     

Hej! 

Jag heter Anette Persson och läser till apotekare vid Umeå Universitet och skriver nu mitt 

examensarbete. Arbetet handlar om farmacevtiska tjänster på öppenvårdsapotek ur 

förskrivarens perspektiv. För att få svar på syftet till undersökningen så behöver jag frivilliga 

deltagare som kan tänka sig att vara med i min enkätundersökning. 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Allt material kommer att avidentifieras så dina 

svar kan inte härledas tillbaka till dig i det slutliga arbetet. 

Deltagandet i studien är frivilligt och Du har möjlighet att avbryta deltagandet när Du själv 

önskar utan att behöva ange något skäl till det. 

Enkätundersökningen beräknas ta ca 10 minuter. 

Det färdiga examensarbetet som blir resultatet av denna studie kommer att finnas tillgänglig 

under våren 2014 på Umeå universitets hemsida www.umu.se. 

Om du har några funderingar är du välkommen att kontakta mig eller min handledare Andy 

Wallman.  

 

Jag hoppas att du vill vara med och bidra med dina erfarenheter! 

 

Vänliga hälsningar, 

Anette Persson        Andy Wallman 

Student, masterprogrammet i farmaci Umeå universitet   Handledare, Lektor, Umeå universitet 

 

Epost: anpe0125@student.umu.se     andy.wallman@chem.umu.se 

Tel: 070-376 89 59       070-55 00 971 

 
 
 
 
 



33 
 

 





 

 
 

 
 

 

Kemiska institutionen 
901 87 Umeå, Sweden 
Telefon : 090-786 50 00 
Texttelefon 090-786 59 00 
www.umu.se 


