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Sammanfattning 

Inledning: En farmaceut på öppenvårdsapotek möter dagligen patienter som 
hämtar ut sina läkemedel. Farmaceutens roll är att säkerställa att patienten får den 
information denna behöver för att kunna använda sitt läkemedel på ett patientsäkert 
sätt. Vid en tillsyn som genomfördes på öppenvårdsapotek påvisades bristfällig 
dokumentation om kompetensutveckling. Som farmaceut är det av yttersta vikt att få 
en bra kompetensutveckling eftersom läkemedelsbranschen står under ständig 
utveckling. ”Continuing professional development” används internationellt som ett sätt 
att förbättra farmaceuternas kompetens med hjälp av fortlöpande, strukturerad och 
personlig fortbildning. 

Syfte: Syftet med arbetet var att undersöka öppenvårdsfarmaceuters syn på sin 
kompetensutveckling gällande förutsättningar, upplevelse av den avsatta 
kompetensutvecklingstiden, identifierade behov, innehåll, form, ansvar, 
dokumentation, lönegrundande kompetensutveckling, önskvärd utveckling och 
anledningar till kompetensutveckling.  

Metod: För att följa upp kompetensutvecklingen hos farmaceuter genomfördes en 
kvalitativ intervjustudie under oktober och november 2013 med farmaceuter ute på 
öppenvårdsapotek i södra Sverige. Urvalet gjordes brett med avseende på ålder och 
arbetslivserfarenhet för att få en så heterogen intervjugrupp som möjligt.  
Rekryteringen till intervjuerna skedde genom ”snowballing”, det vill säga att första 
intervjun startade med en kontakt på ett apotek som sedan ombads ge förslag på 
ytterligare kandidater för intervjustudien, osv. Intervjuerna spelades in digitalt och 
transkriberades därefter. Analysen av intervjuerna baserades på en konventionell 
innehållsanalys där kodord av vanligt förekommande begrepp skapades. Under varje 
kodord har en sammanställning gjorts över de citat som erhållits i intervjuerna. 
Enstaka citat under varje kodord har valts ut för att exemplifiera studiepopulationens 
uppfattningar. 

Resultat: Resultaten visar att farmaceuterna känner stress över att de ska hinna 
genomföra sin kompetensutveckling på apoteket. En del farmaceuter upplever att de 
inte får den tid som är avsatt för kompetensutveckling, att den inte prioriteras. Låg 
bemanning och långa arbetsdagar var några av orsakerna till att kompetensutveckling 
nedprioriteras. Farmaceuterna menar att det fokuseras mer på merförsäljning än på 
kompetensutveckling på öppenvårdsapoteken. Farmaceuterna menar också att de inte 
kommer någonstans i sin karriär om de inte ges en bra och kontinuerlig 
kompetensutveckling 

Diskussion: I flera länder baseras kompetensutvecklingen för farmaceuter på 
”continuing professional development program” (CPD-program), vilket kan vara en bra 
lösning även i Sverige. En stressad farmaceut kan göra felexpedieringar som kan orsaka 
problem för kunderna. Det är därför viktigt att tid avsätts för kompetensutveckling. En 
dokumentation av genomförda kompetensutvecklingsinsatser är inte bara viktig för att 
Läkemedelsverket ska se att farmaceuterna upprätthåller en viss kompetens ute på 
apoteken utan är även viktig för farmaceuten så att denna kan följa sin 
kompetensutveckling. 

Slutsatser: Kunskap är en färskvara. Skapandet av en gemensam plattform för 
kompetensutveckling likt ett CPD-program kan vara lösningen för farmaceuter i 
Sverige. Läkemedelsverket har en viktig roll genom sina inspektioner. Kraven på att 
kompetensutveckling för farmaceuter inom apoteksverksamhet skall ske på ett 
godtagbart sätt borde skärpas. 

 
Nyckelord: CPD, kompetensutveckling, farmaceuter, öppenvårdsapotek, fortbildning 
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Introduktion 

En farmaceut på öppenvårdsapotek möter dagligen patienter som hämtar ut sina 
läkemedel. Farmaceutens roll är att säkerställa att patienten får den information denna 
behöver för att kunna använda sitt läkemedel på ett patientsäkert sätt. Det är alltså 
viktigt att farmaceuten har den kunskap som krävs för en god farmaceutisk omsorg. 
Detta innebär att rätt läkemedel med rätt dosering skall lämnas ut till patienter samt 
att patienterna skall få den information de behöver för att få en optimal behandling. På 
detta vis kan farmaceuterna förebygga och minska läkemedelsrelaterade problem. En 
patient som får den information som krävs för att använda sitt läkemedel på rätt sätt 
leder även till en bättre följsamhet. Patienten känner sig säkrare och risk för onödig 
ängslan undviks. En farmaceut som på ett säkert och effektivt sätt kan ge patienterna 
den läkemedelsinformations som krävs, ger ett professionellt intryck och farmaceutens 
yrkesroll förstärks och förbättras (1,2).   
 

Lagstiftning och internationella regler 
 
I enlighet med International Pharmaceutical Federation (FIP) och World Health 
Organization (WHO) ska en farmaceut ”ge råd för att säkerställa att patienten får och 
förstår den skriftliga och muntliga informationen så att denna kan få ut den maximala 
nyttan av behandlingen” (3). WHO har 1993-1996 försökt skapa metodiska 
tillvägagångssätt att utveckla farmaceuters professionella förmåga. Försöket skedde i 
Finland och gick ut på att under en längre period utveckla en systematisk långsiktig 
utvecklingsplan och aktiviteter för att förbättra patientbemötandet. Resultatet i studien 
(3) visade att det finns svårigheter med att mäta farmaceutisk kompetensutveckling (4). 
I svensk lag finns Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS) 2009:8, 12§ som innefattar att 
en bemanningsplan som visar att en farmaceut finns närvarande under 
öppenvårdsapotekets hela öppethållande ska finnas i ansökan om att få bedriva ett 
apotek. Det skall även framgå av bemanningsplanen att antalet farmaceuter under 
öppethållandet på apoteken är tillräckligt och att de har den kompetens som är 
nödvändig med hänsyn till verksamhetens art och omfattning. 
 
I läkemedelsverkets föreskrifter framgår också att farmaceuterna på ett 
öppenvårdsapotek skall dokumentera all sin utbildning. Farmaceuterna skall få tillgång 
till information som krävs för att kunna genomföra den kompetensutveckling som 
deras arbetsuppgifter kräver. Därför måste en individuell kompetensutvecklingsplan 
upprättas för varje farmaceut. Föreskrifterna anger också att en farmaceut skall ges en 
kontinuerlig utbildning gällande rådgivning om den är en stor del av verksamheten (5).  
 

Läkemedelsverkets roll ute på öppenvårdsapoteken 
 
På apoteken utförs inspektioner av Läkemedelsverket. Inspektionerna innefattar 
kontroll av dokumentation gällande personal och organisation. I dokumentationen ska 
det finnas uppgifter om vilken kompetensutveckling farmaceuterna på apoteken har. 
En tillsyn som genomfördes på öppenvårdsapotek 2011-2012 visade en bristfällig 
dokumentation om kompetensutveckling. Även otydliga eller bristfälliga 
kompetensutvecklingsplaner påträffades (6). För att kunder, som kommer för att 
hämta ut sina läkemedel, skall få bra information och råd gäller det att farmaceuterna 
genom olika kompetensutvecklingsinsater förvärvat nödvändiga kunskaper och 
insikter. Läkemedelsverket har här en viktig roll genom sina inspektioner och borde 
kunna skärpa kraven på att kompetensutvecklingen sker på ett godtagbart sätt. 
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Kompetensutveckling, en del av en farmaceuts jobb 
 
Som farmaceut är det av yttersta vikt att få en bra kompetensutveckling då nya 
kunskapskrav ställs och då läkemedelsbranschen står under ständig utveckling. 
Farmaciförbundet är en av många aktörer som anser att den farmacevtiska 
specialkompetensen måste bli bättre för att öka patientens möjlighet till hälsa och för 
att minska stora kostnader för läkemedelsanvändningen. För att undersöka 
kompetensen på apoteken har farmaciförbundet skapat en ”kompetensbarometer” för 
sina medlemmar (7). Kompetensbarometern visar på allvarliga brister i 
apotekskedjornas kompetensutveckling (8). Farmaciförbundet arbetar också för ett 
avtal gällande kompetensutveckling. Det vill ha en planerad, schemalagd utbildning 
som ska ligga utanför öppethållandetiderna men på betald arbetstid (9). 
Apotekarsocieteten, som är en oberoende ideell förening, är också en av många aktörer 
som är mycket involverad i att lyfta fram kompetensutvecklingen som en viktig del i en 
farmaceuts arbete. Apotekarsocieteten anser bland annat att all personal som arbetar 
inom hälso- och sjukvården skall genomgå en obligatorisk fortbildning och denna skall 
dokumenteras av en huvudman. De anser att det finns tre skäl till att 
kompetensutvecklingen måste ses som en investering: 
 

1. Inom läkemedelsområdet sker det ständigt förändringar gällande 
läkemedelsbehandlingar och råd. Kunskap är en färskvara varav det är av 
yttersta vikt att farmaceuterna håller sig uppdaterade.  
 

2. Läkemedel är bra produkter så länge de används på rätt sätt. Det är 
farmaceutens ansvar att patienterna använder sitt läkemedel korrekt. Då 
läkemedel har en så stor betydelse i många människors vardag är det viktigt att 
de får rätt information och det gäller allt från antibiotikaanvändning till 
hjärtmediciner. Cirka 10 miljarder läggs årligen på akutbesök och 
sjukhusinläggningar orsakade av felaktiga läkemedelsanvändningar. Felaktig 
läkemedelsanvändning är inte bara en kostnad utan orsakar även stort lidande 
för patienten i sig och kan i värsta fall leda till döden. 
 

3. Dagens samhälle styrs väldigt mycket digitalt. Det har blivit möjligt för 
patienterna att själva söka information och kunskap om sin sjukdom och 
behandling genom internet. Det innebär att patienterna ofta skapar en egen 
uppfattning om sin sjukdom eller behandling innan de kommer till apoteken. 
Detta ställer högre krav på farmaceuten att se till att patienterna verkligen har 
förstått rätt och inte bara litar på sin egen uppfattning. Befolkningen blir också 
allt äldre vilket ger en ökning av multisjuka patienter, dessa har kanske inte 
samma möjlighet att själva hålla sig uppdaterade vilket ställer ännu högre krav 
på farmaceuterna och deras kompetens. 

Apotekarsocieteten anser att en legitimerad yrkesutövare har ett krav på sig att 
vidmakthålla sin kompetens. Rätten till legitimation ”förbehålls yrkesutövare som har 
en självständig yrkesfunktion med kvalificerade arbetsuppgifter och ett särskilt ansvar 
för patienternas säkerhet i vården och som i inte oväsentlig utsträckning vänder sig 
direkt till allmänheten” (10). En legitimerad farmaceut har alltså ett ansvar att behålla 
och utveckla sin kompetens. Apotekarsocieteten anser dock att ansvaret skall fördelas 
mellan yrkesutövaren och dennes arbetsgivare då det är arbetsgivaren som har ansvar 
för vårdens kvalitet. Ett sätt att säkerställa hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens 
sker bland annat internationellt med fokus på CPD (10). 
 
Sveriges Farmaceuter har (2013) börjat med ett poängsystem för sina medlemmar för 
att öka kompetensutvecklingen. De använder sig av ett system som redan finns i Norge, 
Farmasöyters etter- og videreutdanning (FEVU). Systemet går ut på att för varje 
timmes kompetensutveckling fås 1p. Ett fackråd som är kopplad till Norska 
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farmaceutförbundet (NFF) avgör om aktivitetens kvalitet skall vara poänggivande eller 
inte. När 30p har samlats ihop under 3 år får farmaceuterna ett certifikat som kan 
användas i CV. Systemet är frivilligt men möjliggör för medlemmarna att synliggöra sin 
kompetens oberoende av arbetsgivare (11). 
 
CPD är ett sätt att förbättra sin kompetens med hjälp av fortlöpande, strukturerad och 
personlig fortbildning. FIP definierade 2002 begreppet CPD som att varje farmaceut 
ansvarar för systematisk utveckling av sin kunskap för att vidmakthålla en hög 
professionalism i sitt yrke. CPD delas enligt FIP in i en fem-stegs cykel där reflektion på 
sin fortbildning, identifiering av sina bristande kunskaper, skapandet av en egen 
individuell plan och utvärdering av sin plan ingår. Dokumentation av sitt lärande är av 
stor vikt inom CPD. Stegen leder till en individuell portfolie. CPDs syfte är att 
farmaceuterna skall upprätthålla hög kunskapsnivå genom fortbildning under hela det 
yrkesamma perioden. CPD utgår från varje individ och är därför gjord för att möta 
varje individs specifika mål.  FIP:s definition av kompetensutveckling innebär att 
fortbildning skall främja problemlösning och kritiskt tänkande i farmaciyrket (12). 
 
 

Syfte 

Undersöka öppenvårdsfarmaceuters syn på sin kompetensutveckling gällande: 
 

• Förutsättningar 
• Upplevelse av den avsatta kompetensutvecklingstiden  
• Identifierade behov idag 
• Kompetensutvecklingens olika former 
• Kompetensutvecklingens innehåll 
• Ansvar och dokumentation 
• Lönegrundande kompetensutveckling  
• Önskvärd utveckling  
• Anledningar till kompetensutveckling 
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Metod 

Kvalitativ intervjustudie 
 
För att följa upp kompetensutvecklingen hos farmaceuter genomfördes en kvalitativ 
intervjustudie med farmaceuter (apotekare och receptarier) ute på öppenvårdsapotek. 
Intervjuerna genomfördes av en farmaceut med 5 års erfarenhet från arbete på ett 
öppenvårdsapotek. Studien undersökte hur farmaceuterna ser på sin egen 
kompetensutveckling. Med en kvalitativ intervjustudie uppnås ett brett och djupt 
material. Relativt få personer intervjuas jämfört med en enkät. En intervjustudie når 
även ett annat djup i materialet och möjliggör också direkt styrning i diskussionen. 
Intervjun möjliggör för öppna frågor, vilket låter intervjupersonen svara grundligt om 
sin åsikt. En intervjustudie innehåller enligt Kvale och Brinkmann (13) sju steg: 
 

1. Först måste syftet med undersökningen klargöras– varför görs undersökningen 
och vad skall undersökas? 

2. Planera därefter upplägget med undersökningen med hänsyn till vilka 
kunskaper som eftersträvas och eventuella moraliska konsekvenser som 
undersökningen kan orsaka – hur skall studien läggas upp? 

3. Genomför intervjuerna  
4. Förbered analyserna – intervjuerna transkriberas. 
5. Bestäm analysmetod med hänsyn till syftet och ämnet 
6. Verifiera resultatet – validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
7. Rapportera resultatet 

I detta arbete följs dessa steg.  
 
I studie (13) framläggs specifika kriterier som krävs för att erhålla en god kvalitet på en 
intervju (13). Kriterierna innefattar dels omfattningen av spontana och relevanta svar 
från intervjupersonen, dels andelen korta intervjufrågor som ger längre intervjusvar. 
Intervjupersonen skall således driva intervjun medan intervjuaren styr intervjun. 
Intervjuaren skall också följa upp och klargöra oklarheter i svaren med följdfrågor så 
t.ex. Vad menar du? Kan du utveckla ditt svar. Den som fungerar som intervjuare i en 
kvalitativ intervjustudie ska vara; kunnig, strukturerande, tydlig, vänlig, känslig, öppen, 
styrande, kritisk, minnesgod och tolkande för att resultatet skall bli så bra som möjligt 
(13). 
 

Urvalsprocess 
 
Urvalet gjordes brett med avseende på ålder och arbetslivserfarenhet för att få en så 
heterogen intervjugrupp som möjligt. Rekryteringen till intervjuerna skedde genom 
”snowballing” det vill säga att första intervjun startade med en kontakt på ett apotek, 
sedan ombads den personen ge förslag på ytterligare kandidater för intervjustudien 
osv. För att få bra spridning på prioriterades förslag på personer som skilde sig i 
erfarenhet av arbete på apotek och ålder. Innan intervjun startade fick 
intervjupersonen ett informationsblad om intervjustudiens syfte, att deltagandet är 
frivilligt samt att insamlad data kommer att behandlas konfidentiellt. 
Intervjupersonerna signerade även ett ”informerat samtycke” att de godkände den 
tilldelade informationen. 
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Antal intervjupersoner 
 
Antal intervjuer i denna typ av studie bestäms av när ett mättat resultat nås. Ett mättat 
resultat innebär en minskad variation i svaren. För att nå ett mättat resultat brukar 
antalet intervjuer ligga runt 15 +/- 10 stycken (13). Längden på intervjuerna försökte 
hållas till ca 30 minuter eftersom de genomfördes under farmaceuternas raster. 
Intervjuerna genomfördes enskilt i apotekens lunchrum eller på annan avskild plats. 
Alla intervjuer utfördes av författaren. Intervjuerna spelades in digitalt och 
transkriberades därefter. 
 
I studien deltog sju stycken kvinnor från fyra olika apotekskedjor med en ålder mellan 
28 och 53 år och en spridning i arbetslivserfarenhet på 2-26 år.  
 

Validering 
 
Parallellt med denna studie genomfördes en liknande kvalitativ intervjustudie. 
Resultaten från intervjuerna i dessa två studier matchades för att erhålla mycket data 
och för att kunna dra relevanta slutsatser av resultaten. Arbetena fick på så vis en bra 
validering och ökad generaliserbarhet. 
 

Analysmetod 
 
Analysen av intervjuerna baserades på en konventionell innehållsanalys i enlighet med 
Hseieh och Shannon (14). Efter att svaren transkriberats, lästes hela intervjuerna och 
relevanta kodord markerades. Kodorden står för vanligt förekommande begrepp. Till 
en början markerades kodord för tre av intervjuerna, därefter gjordes en 
sammanställning av de kodord som hittats. Dessa kodord användes sedan för kodning 
av de resterande intervjuerna. När alla intervjuer blivit kodade hölls ett konsensusmöte 
med den ansvarige för den andra studien och handledaren för att erhålla en enhetlig 
tolkning av kodorden. Kodorden granskades huruvida de kunde samlas i en gemensam 
kategori eller om de behövdes delas upp i underkategorier. Efter att kodningen var klar 
gjordes en kort beskrivning av kodorden. Under varje kodord delades sedan citat från 
intervjuerna upp.  
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Resultat 

Resultatet är uppställt i de olika kodorden som skapats i analysmetoden (figur 1). 
Under varje kodord har en sammanställning gjorts över de citat som erhållits i 
intervjuerna. Enstaka citat under varje kodord har valts ut för att förtydliga 
studiepopulationens åsikter. Efter varje citat återfinns en parantes med en bokstav och 
en siffra. Bokstaven F står för farmaceut och siffran representerar vilken intervjuperson 
det är. Sättet att ange vem som har uttryckt citaten är för att visa på bredden i 
materialet samt för att ge läsaren en bättre möjlighet att se spridningen på citat. 
Anledningen till att F skrivs ut är för att undvika förväxling med referenser som också 
anges inom parenteser. 
 
 

Figur 1. Bild över de kodord och kategorier som skapats i analysen av farmaceuters 
syn på kompetensutveckling. 
 

Förutsättningar 
 
Detta kodord belyser vilka förutsättningar i tid farmaceuterna fått för att kunna bedriva 
sin kompetensutveckling. Tiden varierade från 8 timmar per år till 26 timmar per år. 
Det gick relativt lätt för farmaceuterna att uppskatta kompetensutvecklingstiden. Några 
farmaceuter framhöll även att arbetsgivaren kunde tilldela extra timmar om den 
avsatta tiden inte räckte till. 
 
”Jag tror att det är minst en gång i månaden. Någonting sådant.” (F1) 
 
”Det som ingår i schemat och som är betalt som lästid, det är en halvtimme per vecka.” (F3) 
 
”Vi ska ju ha 8 timmar per år, cirka, om jag minns rätt.” (F5) 
 
”Vi har en halvtimmes tid avsatt varje vecka som man ska läsa ju, sen får man ibland extratimmar.” (F7) 
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Hur den avsatta kompetenstiden disponerades var olika. En del hade stor flexibilitet 
och kunde välja huruvida de vill lägga sin kompetensutveckling på sitt apotek eller i 
hemmet. 
 
”Ja det är fritt, man kan göra det på apoteket, man kan göra det hemifrån också.” (F1) 
 
Andra var tydliga med att den avsatt kompetensutvecklingen var avsedd att göras i 
hemmet och inte under deras arbetstid på apoteket. Kompetensutveckling är alltså inte 
alltid inlagd i schemat utan farmaceuterna förutsätts att själva ta ansvar för den avsatta 
tiden utanför sin arbetstid. Farmaceuterna får då enbart betalt för den avsatta tid som 
arbetsgivaren angett. 
 
”Det är ju meningen att vi ska göra det på fritid.” (F2) 
 
”En halvtimme i veckan men det är inte inlagt i schemat så man får ta den tiden utöver arbetstiden.” (F5) 
 
De platser och lokaler som farmaceuterna har att tillgå för sin kompetensutveckling var 
antingen på apoteket eller i hemmet. På apoteken passar en del av farmaceuterna på att 
göra sin kompetensutveckling på kvällarna då det i regel är färre kunder . En del av 
farmaceuterna har möjlighet att göra sin kompetensutveckling i hemmet och blir då 
kompenserade av arbetsgivaren. 
 
”De lediga stunderna mellan kunderna på kvällarna, då det är lite glest mellan kunderna. Då kan jag 
sitta och läsa.” (F3) 
 
”På de andra apoteken jag jobbat på hade man möjlighet att göra det hemma. Och få då betalt en timme. 
Bara man dokumenterar och så vad man gjort.” (F6) 
 
Även om farmaceuterna får avsatt tid för sin kompetensutveckling finns det några 
parametrar som påverkar huruvida de kan genomföra sin kompetensutveckling på 
avsatt tid. En parameter är de långa arbetsdagarna.  
 
”Tiden, ja som sagt jag känner själv att jag har haft långa tider. Jag har jobbat 12-22. När ska man läsa? 
På kvällen eller vill man verkligen vakna tidigt och […] det är väldigt lätt hänt att man väljer att kanske 
gå och fika eller stanna hemma istället för att läsa. Så det är definitivt tiden i sådant fall som jag tycker 
är största hindret.” (F2) 
 
Andra parametrar är stress och belastning på apoteken. Farmaceuterna känner stress 
över att de ska hinna genomföra sin kompetenstid på apoteket bland alla kunder och 
övriga uppgifter. Några känner en stress över att behöva ta med 
kompetensutvecklingen hem.  
 
”Om jag har planerat att denna vecka måste jag läsa, gå igenom nya rutiner, också är det redan torsdag 
och jag har inte hunnit det, då kan jag känna att ”suck”, jag hann inte med det. Den där känslan att jag 
kanske måste ta med jobbet hem.” (F3) 
 
Ibland händer det att farmaceuterna inte får sin kompetenstid på avsedd tid utan att 
den skjuts upp eller helt enkelt inte blir av.  
 
”Det kan hända att man inte får det direkt, utan det kan vara så att man får 2st på en månad osv.” (F1) 
 
”Ja alltså vi har tid, men den blir inte av.” (F5) 
 

Upplevelse av den avsatta kompetensutvecklingstiden 
 
Detta stycke tar upp vilka åsikter som farmaceuterna har angående den tid som de fått 
avsatt för sin kompetensutveckling.  
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Åsikterna är delade bland farmaceuterna huruvida de kan genomföra sin 
kompetensutveckling på avsatt tid. En del menar att vid dagar då apoteken har mycket 
att göra, prioriteras inte kompetensutvecklingen.  
 
”Alltså den låga farmaceutbemanningen tycker jag. Man måste prioritera saker och då är 
kompetensutveckling inte riktigt prioriterad. Utan då hamnar den sist. Utan då gäller det för att klara 
dagen.” (F4) 
 
Vissa av farmaceuterna uttrycker att tanken med deras avsatta kompetenstid är att den 
ska utföras innan öppettiderna börjar. Detta tycker farmaceuterna är dåligt då de inte 
vill komma en extra timme på morgonen när de redan har långa arbetsdagar. Sedan 
fanns det farmaceuter som har fått sin avsatta kompetensutvecklingstid inlagd på 
schemat. På det sättet får farmaceuten en tydligare bild av när kompetensutvecklingen 
skall göras. De behöver inte planera in att komma tidigare utan kan följa sitt schema 
precis som vanligt och ändå få tider för sin kompetensutveckling.  
 
”Har man jobbar långa timmar så vill man ju inte komma en timme tidigt. Så tyvärr blir det så att ingen 
av oss som tar tag i det ordentligt.” (F2) 
 
”I och med att vi har den här tiden insatt på schemat där det står tydligt, kompetensutvecklingsdag. Då 
innebär det ju att nu har jag sådana timmar och nu ska jag läsa på och lära mig någonting nytt. Och det 
tycker jag är jättebra.” (F1) 
 
De farmaceuter som arbetat ett tag på öppenvårdsapotek ser skillnader från förr. De 
menar att personalnedskärningar medfört att kompetensutvecklingen sjunkit i 
prioritet. Farmaceuterna menar att det fokuseras mer på att sälj på dagens 
öppenvårdsapotek än på kompetensutveckling för farmaceuterna. 
 
”Men sen så drogs det […] det var personalnedskärningar och allt sådant, så då, också var det mycket 
sälj, så allt det andra kom i lite skymundan.” (F5) 
 

Identifierade behov idag 
 
Som ett resultat i studien har det även identifierats behov som farmaceuterna anser att 
de har gällande sin kompetensutveckling. Många av farmaceuterna tryckte på om den 
avsatta tiden. De anser att den avsatta tiden inte är tillräcklig och vill gärna ha mer än 
vad de har i nuläget. Farmaceuterna menar att om de får regelbunden tid varje vecka 
hinner de gå igenom nya rutiner, uppdateringar med mera. På detta viss slipper de, när 
de har sin kompetenstid, att beta av allt och kan på så vis fokusera enbart på sin 
kompetensutveckling vid ett specifikt tillfälle. 
 
”Det är ju kontinuerligt en gång i veckan minst alltså, att man i alla fall läser igenom och går igenom 
nya rutiner som kommer. För har man gjort det så blir det inte så mycket att beta av.” (F7) 
 
Några menar att det kommer så pass mycket nytt att ta in, att en halvtimme per dag 
hade varit det bästa. Det finns då utrymme att hålla sin kompetensutveckling 
uppdaterad.  
 
”Alltså egentligen varje dag, det finns ju alltid något att läsa om och lära sig varje dag. Man skulle alltså 
inte ha en halvtimme per vecka utan kanske en halvtimme per dag.” (F3) 
 
Farmaceuterna vill även få en genomgång om hur de på bästa sätt kan söka information 
för sin kompetensutveckling för att inte riskera att uppdatera sig på gammalt material 
till exempel. Oftast tas det för givet att farmaceuterna vet var de kan söka aktuell 
information. 
 
”Man ska bli visade hur man kan söka kompetens på lättast och enklast sätt. Vad det är som gäller så att 
man inte uppdaterar sig på något som är gammalt, t.ex. 5år.” (F3) 
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Kompetensutvecklingens olika former 
 
Detta stycke tar upp vilket innehåll och i vilken form farmaceuternas 
kompetensutveckling har. 
 
Många av respondenterna framhöll att tillgång till ett intranät gjorde det möjligt att 
komma åt e-utbildningar. Dessa e-utbildningar innehåller bl.a. tester där farmaceuten 
kan testa sina kunskaper i olika områden. Efter genomfört test kan de få ut sitt resultat 
och kan då se om det är något specifikt område som de behöver läsa in sig mer på. De 
kan även se inom vilka områden där de besitter goda kunskaper 
 
”Det finns utbildningar som man går in och gör själv där det först är massa fakta, information, 
bakgrund, sen är det behandling och sen är det i slutet ett litet test som man gör. Då får man ut en 
procent av det, hur mycket man har klarat liksom. Ofta är det väldigt höga poäng det krävs.” (F1) 
 
”Det är pingpong modellen där man kopplar upp sig också får man frågor med både fallexempel och du 
ska skriva vad tycker är rätt och sen kan man rätta det och sen ska man göra utvärdering och sådant. 
Man måste göra hela biten för att bli godkänd.” (F7) 
 
Några av farmaceuterna ansåg dock att det fanns nackdelar med denna typ av 
kompetensutveckling. De måste nämligen göra dessa tester på jobbet eftersom de inte 
kan komma åt intranätet hemifrån, vilket begränsar deras kompetensutvecklings-
möjligheter. På apoteken har de inte alltid möjlighet till en ledig dator eller en avskild 
plats där de kan sitta i lugn och ro. 
 
”Vi har ju e-kurser men dessvärre så kan man inte ha tillgång till det hemifrån.” (F2) 
 
Intranätet innebär också möjligheter att hitta annan typ av information för att förbättra 
sin kompetens. Fyra gånger om året kommer det information om nya läkemedel till 
exempel.  
 
”Det är intranätet och sen så, alltså jag brukar gå in på intranätet varje dag så fort det blir tomt på 
kunder och så bara kolla igenom och är det då något intressant så brukar jag läsa igenom det. Nya 
läkemedel, det är det som är 4 gånger om året. När det kommer ut så går man på telefonmötet och 
sådant. Men annars så har man allting på intranätet så det är inte svårt att hitta information. Det är 
bara att man får veta att det finns där.” (F5) 
 
En del av farmaceuterna erbjuds förutom e-utbildningar, även dagskurser där de får 
fördjupa sig i ett specifikt ämne. Ofta är det så kallade farmaciansvarig som får gå på 
längre dagskurser. Farmaciansvarig förmedlar sedan till sina kollegor om den 
läkemedelsinformation som gavs på kursen. På så vis sparas både tid och pengar 
genom att endast en person behöver åka på kurs. 
 
En annan form av kompetensutveckling som farmaceuterna har tillgång till är mejl. På 
mejlen skickas det information om viktiga uppdateringar, indragningar, nya läkemedel 
med mera. Mejlen används även för att informera sina kollegor om viktiga saker.  
 
”Sen har vi vår interna, arbetskollegor t.ex. egenvårdsansvariga som också skickar mejl till oss om det 
som är nytt. Allt från kundfall till förfrågningar, priser, nya information om läkemedel. Vi mejlar 
varandra beroende på vad vårt ansvarsområde är. Så man är uppdaterad om information på plats. 
Varje dag läser man sitt mejl för att se om det är något nytt där.” (F3) 
 

Kompetensutvecklingens innehåll 
 
Innehållet i kompetensutvecklingen påverkas mycket av farmaceutens intresse. Ofta 
ingår farmakoterapi i kompetensutvecklingen. Vissa apotekskedjor anordnar 
kompetensutveckling ett par gånger om året inom specifika, stora terapiområden som 
samtliga farmaceuter måste ta del av. Den senaste tiden tycker farmaceuterna att den 
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gemensamma kompetensutvecklingen tagit riktning mer mot säljområdet då det är där 
pengarna finns. 
 
”Det är både farmakoterapi och sälj. Vi har mycket sälj, det är ju ändå, vi ska ju tjäna pengar på det vi 
gör. Så det är mycket sälj. Men jag klagar inte på det farmaceutiska, inte på den här kedjan. Det finns 
kedjor som är skitdåliga. Här är det på nått sätt jämställt men det är ju, det ligger på ens eget ansvar. 
Om du vill läsa hellre det där med sälj eller om du hellre vill läsa med farmakoterapi. Men man förväntas 
ju kunna båda delarna.” (F3) 
 
”Det är det farmaceutiska så klart. Och sen är det en hel del om egenvårdsprodukterna, det som är nytt 
och som kommer. Sen är det kvalitet.” (F6) 
 
”Det är mycket krämer, det går ju väldigt mycket ut på apoteken nu att sälja ju. Det är mer värt än 
receptsidan för på den tjänar dem inte så mycket på.” (F7) 
 
På frågan om farmaceuterna har möjlighet att styra sin kompetensutveckling till det 
som de tycker att de behöver utveckla sig i, var svaret att det till stor del ligger i det 
egna intresset att styra sin kompetensutveckling.   
 

Ansvar och dokumentation 
 
De som har ansvaret för kompetensutvecklingen på öppenvårdsapoteken är 
läkemedelsansvarig och apotekschefen enligt farmaceuterna. Chefen ansvarar för att 
alla får den avsatta tiden som är tilldelad för kompetensutveckling och 
läkemedelsansvarig ansvarar för att alla vet vad som ska göras. Farmaceutens ansvar är 
att verkligen genomföra kompetensutvecklingen.  
 
”Det är bara jag själv som tjänar på det egentligen men visst det ska finnas kanske någon som ska 
kontrollera, för på vardagarna när man jobbar mycket och är där hela tiden, man kanske glömmer bort 
och inte tänker direkt på någon kompetensutveckling då är det bra att man har någon som kan påminna 
en, lite då och då.” (F1) 
 
Det egna ansvaret hos farmaceuten innebär att de ser till att de får den 
kompetensutveckling som de har behov av. Det kom även fram att det inte enbart är 
den egna kompetensen som är viktig på en arbetsplats utan även kollegornas 
kompetens. För att en arbetsplats ska fungera krävs det att alla farmaceuter är 
kompetenta för sitt arbete. Det är därför viktigt, enligt farmaceuterna, att hjälpa 
varandra så att alla uppnår en viss kompetens på arbetsplatsen. 
  
”Jag kan påverka den för min egen del men sen är det rätt bra om man kan påverka det lokalt också, på 
sin arbetsplats, så att man vet att de man jobbar med är tillräckligt kompetenta för de dem gör. Men 
också om man nu hör något som kanske inte är så bra eller om man ser att det är någon som inte är så 
påläst så att, ja, kan prata med den personen och se till att, ja, de uppdaterar sig lite.” (F6) 
 
Kompetensutvecklingen dokumenteras genom att varje farmaceut har en egen pärm 
där farmaceuten skriver in den kompetensutveckling som de gjort på sin avsatta 
kompetensutvecklingstid. Dock finns det brister enligt farmaceuterna. Ibland glömmer 
de nämligen att fylla i sin kompetensutveckling. 
 
”Vi fyller i en sådan, vi har en pärm där vi har papper där du fyller i. Där ska man även, vilket man 
glömmer, fylla i när man har läst något sådant här [visar ett informationsblad] och där står, ibland står 
där egenvårdsnytt och ibland står där något annat, så skriver man vad det heter och så skriver man […] 
då fyller man i där och sen så emellanåt så tittar väl chefen i den och signerar. Så alla har varsin sån 
pärm.” (F7) 
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Lönegrundande kompetensutveckling 

 
En del av farmaceuterna har kunnat förbättra sin lön genom att ha regelbunden 
kompetensutveckling. De menar att en regelbunden kompetensutveckling gör dem till 
en bättre farmaceut vilket bör leda till en högre lön. Andra menar att 
kompetensutveckling är en del av grundkriterierna för en farmaceut och ska därför inte 
kunna leda till en löneförhöjning. Även om flera tycker att god kompetensutveckling 
ska vara lönegrundande är det få som verkligen tar upp det i sina löneförhandlingar.  
 
”Men jag menar, igen, det hänger ihop […] har man regelbundet haft kompetensutveckling, bättre 
kunskap, man är duktigare, man kan ta mer ansvar på jobbet. Då tycket jag att man kan diskutera att, 
ja, jag har mer ansvar och jag har hand om detta, detta och detta. Då är det klart att man ska ha högre 
lön. Men man ska inte betalas på det viset för att man har läst, alltså för kompetensutveckling.” (F2) 
 
”Ja i mina ögon är det de. Och jag hoppas att det är det för dem som bestämmer lönerna också men det 
är sällan man diskuterar det på löneförhandlingar. Det är min egen åsikt men jag tror inte att det är så 
vanligt. Intervjuare – men du anser att det ska vara lönegrundande? Farmaceut – Ja, absolut.” (F6) 
 

Önskvärd utveckling 
 
En av farmaceuterna var utbildad i England och har på så vis fått en annan inblick i hur 
kompetensutvecklingen kan bedrivas. I England är det motsvarande Socialstyrelsen 
som anordnar kompetensutveckling för farmaceuterna och inte de enskilda 
apotekskedjorna som det är i Sverige.  Kompetensutvecklingen anordnas således på 
farmaceutens fritid, dock finns det ett krav att farmaceuten måste dokumentera sju 
olika kompetensutvecklingstillfällen per år. Kompetensutvecklingen är alltså 
obligatorisk för alla Englands farmaceuter. 
 
”Alltså jag jämför ju mycket med England, för att som sagt, jag pluggade i England och där borta har de 
kurser. Det kan vara olika områden från diabetes till hud till hjärta till barn, till allt möjligt som du kan 
tänka dig. Det tycker jag är spännande. Det är mer socialt, det är också ett tillfälle att träffa andra 
farmaceuter så det tycker jag hade varit väldigt bra om man hade introducerat något sådant här, för 
som sagt, i det praktiska livet kommer inte arbetsgivarna att ge dig mer tid att läsa för det är kostnader. 
Och å andra sidan så kommer du inte läsa mer hemma när du jobbar heltid. Så något sådant, om man 
hade introducerat något sådant så hade det varit jättebra. Det var utanför arbetstiden. Men som sagt, 
man måste 7 gånger om året gå på någon form av kompetensutveckling. Så att, det tyckte jag var 
trevligt, man såg framemot det.” (F2) 
 
En annan stark önskan för farmaceuterna är att de vill ha en fördjupad kontakt med 
förskrivarna. Detta för att få en ökad förståelse och kunskap om patienternas 
medicinering. På så vis kan en bättre kunddialog föras och patienterna får bästa 
möjliga hjälp. 
 
”Man skulle vilja ha […] det är ju alltid så här i detta yrke att man skulle vilja ha fördjupad kontakt med 
sjukvården. Vi är en del av den men har inte så mycket kontakt som man skulle vilja ha. Så att man kan 
träffa läkarna och prata med dem om hur dem tänker när dem sätter diagnos med tanke på 
läkemedelsbehandlingar. Dels är det intressant, dels är det något som skulle vara bra i vårt arbete så att 
man kan förstå bättre hur de tänker eller vad dem rekommenderar för stunden. Där kan jag tänka mig 
att det saknas lite samarbete och utveckling åt det hållet.” (F3) 
 
Starkare band till de olika läkemedelsföretagen var också en önskan som kom upp. På 
så vis kan farmaceuterna få aktuell och specifik information om läkemedel direkt och 
behöver inte lägga ner tid på att leta igenom FASS.  
 
”Jag tycker att det blir bara mer och mer och att det blir ju viktigare för oss att hålla oss uppdaterade. 
Det kommer att komma information, kanske mer specifikt, hoppas jag att vi kommer att ha så att vi inte 
behöver läsa så jättemycket i FASS, t.ex. om det kommer ett nytt läkemedel, att vi får mer information 
från företagen som är riktade till farmaceuterna, det kan man kanske jobba mer med för det tycker inte 
jag är så himla bra att vi inte får så mycket från läkemedelsföretag, utan dem riktar sig mest till 
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läkarna. Men visst, sen kan man ju hitta information själv men det hade varit lättare om man hade fått 
det innan det kommer ett nytt läkemedel eller sådär.” (F6) 
 

Anledningar till kompetensutveckling 
 
Detta stycke tar upp vad farmaceuterna tänker om anledningen till att de behöver 
kompetensutveckling. För farmaceuterna i studien handlar det om att inneha en hög 
kunskapskvalitet. Farmaceuterna menar också att de kommer ingenstans i sin karriär 
om de inte kan utvecklas. Sen finns det även de farmaceuter som ser 
kompetensutveckling som ett måste på grund av att rutinerna säger att de ska ha en 
kompetensutveckling.  
 
”Kundmötet förbättras när man är mera självsäker, när man vet vad man pratar om. Absolut, det blir 
mycket enklare. Är man osäker så har man ingen bra kunddialog. Då har man ingen nöjd kund helt 
enkelt. Om man inte kan svara på frågor som en kund har och det kan man bara genom att själv kunna, 
lära sig.” (F1) 
 
”Det är för trovärdigheten som man har mot kunderna. Om man inte har kompetens så ser det inte bra 
ut, varken för dig eller apoteket eller apotekskedjan. Om man har personal som saknar kompetens. Då 
förlorar man kunder. Som i sin tur ger förlorade pengar.” (F4) 
 
”Ja det är det ju för att det höjer vår kunskap som vi ska förmedla till kunderna. Det är ju jätteviktigt att 
dem kan gå någonstans och få det, kunderna, att dem känner att dem vågar fråga och att man ger ett så 
bra svar som möjligt.” (F7) 
 
Slutligen diskuterades det i intervjuerna om hur farmaceuterna upplever sin 
kompetensutveckling. Farmaceuterna tyckte samstämmigt att kompetensutveckling är 
en viktig del i deras yrke. De menar att det är så pass mycket nytt som kommer ut på 
marknaden att utan kompetensutveckling går det inte att hålla sig uppdaterad. De 
anser att det är viktigt att kunna förbättra sin kunskap och att hålla sin kunskap i rätt 
nivå och att de som farmaceuter måste ta mer ansvar med sin kompetensutveckling. 
 
”Nej, men jag tycker att det är en viktig del, absolut. Och alltså dem som jobbar med mediciner och som 
har ett så stort ansvar som vi, ska ta lite mer ansvar med kompetensutveckling också för det är liksom 
mycket som händer, mycket som kommer så att, en viktig sak.” (F6) 
 
Kompetensutveckling ger också farmaceuterna en glädje i arbetet eftersom de då kan 
känna att de hjälper sina kunder på bästa sätt. De menar att kompetensutvecklingen 
håller deras arbete levande, att de kan bygga på den grund som de fick med sig i sin 
examen. 
 
”Alltså det ger mig mer glädje i jobbet, jag kan jobba med mer kvalité och hjälpa kunderna på bästa sätt. 
För varje ny sak man lär sig och utvecklas, då är man duktigare och den här säkerhetskänslan gör att 
man jobbar tryggt och sen gör man inga fel, så det är jätteviktigt.” (F3) 
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Diskussion 

En tidsfråga 
 
Kompetensutveckling på öppenvårdsapotek i södra Sverige är av skiftande karaktär. 
Farmaceuterna har olika förutsättningar gällande sin kompetensutveckling på 
apoteken. De har till exempel fått avsatt olika mycket tid. Några har 26 timmar per år 
medan andra endast har åtta timmar per år för sin kompetensutveckling. En del 
farmaceuter har även möjlighet att få extra timmar om det skulle behövas. De allra 
flesta önskar mer tid för kompetensutveckling. Farmaceuterna menar att de har så pass 
mycket de behöver gå igenom på sin avsatta kompetensutvecklingstid, inte bara 
kompetensutveckling utan även kvalitetsarbete, nyheter om handelsvaror och rutiner, 
att det går ut över den tid som är avsatt till farmaceutisk kompetensutveckling. Tiden 
räcker helt enkelt inte till. Enligt föreskrifterna ska en farmaceut få en kontinuerlig 
utbildning gällande rådgivning om detta är en stor del av verksamheten, vilket gäller 
för öppenvårdsapotek (5). Vad som menas med kontinuerlig utbildning kan diskuteras. 
En lyckad kompetensutveckling måste ske så pass ofta att farmaceuterna känner att de 
är uppdaterade i läkemedelsutvecklingen och att de i lugn och ro kan ta till sig ny 
information utan att behöva stressa igenom den. Detta för att de ska kunna agera 
adekvat och professionellt gentemot patienter med frågor om sina läkemedel. 
 
De flesta av de intervjuade farmaceuterna har möjlighet att utföra sin kompetens-
utveckling hemifrån genom att utnyttja nätbaserat undervisningsmaterial och 
nätbaserade tester. Detta ger en flexibilitet där farmaceuterna själva kan lägga upp hur 
och när de vill genomföra sin kompetensutveckling. Denna möjlighet innebär att 
farmaceuterna kan fokusera på arbetet under arbetstid och behöver då inte göra 
avbrott för kompetensutveckling. Nackdelen som sågs med detta är att det förlänger de 
redan långa, intensiva arbetsdagarna som de flesta av de intervjuade farmaceuterna 
upplevde att de har. Farmaceuterna vill ha sin fritid när de avslutat sin arbetsdag, de 
vill inte ta med sig jobbet hem eller gå upp tidigare för att genomföra sin 
kompetensutveckling. Farmaceuter som har denna möjlighet uttrycker att det är bra att 
det finns möjlighet till kompetensutveckling hemifrån men det ska inte vara den enda 
möjligheten. För några av farmaceuterna som har möjligheten att göra sin 
kompetensutveckling både på sitt apotek och hemifrån finns ytterligare problem. De 
kan inte komma åt den specifika information hemifrån som deras arbetsgivare bistår 
med via deras intranät och där finns det ytterligare problem med för få datorer på 
apoteken så det blir svårigheter med att lösa detta på apoteket också. Farmaceuterna är 
ibland tvungna att använda datorerna framme vid disk och kan inte välja ett avskilt 
rum för sin kompetensutveckling. Flera farmaceuter utrycker att de känner att de inte 
får tillräckliga möjligheter för sin kompetensutveckling utan kompetensutvecklingen 
blir istället till ett måste som egentligen bara skapar mer stress. Resultaten visar på att 
farmaceuterna bör ha flexibiliteten att kunna välja om de vill genomföra 
kompetensutveckling på sitt apotek eller hemifrån så att brist på datorer eller 
utrymmen på apoteken inte blir ett problem. Det är viktigt att farmaceuterna har 
tillgång till material oavsett var de befinner sig. Farmaciförbundet anser också att 
denna möjlighet ska finnas för farmaceuterna (9). 
 
För att få en lyckad kompetensutveckling krävs det att farmaceuterna får den tid de 
behöver för att kunna ta till sig information och lösa uppgifter. Resultatet i denna 
studie visar att de intervjuade farmaceuterna vill ha regelbunden kompetensutveckling. 
En möjlig lösning på tidsproblemet kan vara att en heldag inplanerad i farmaceuternas 
schema för kompetensutveckling varannan vecka som en lämplig riktlinje. 
Farmaceuterna får då en struktur över sin kompetensutveckling och kan i förväg 
planera vilket område de behöver fokusera på inför varje tillfälle. I jämförelse med hur 
kompetensutvecklingen fungerar i andra länder har de till exempel i Singapore infört 
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ett CPD-program med allmänna krav för kompetensutveckling där farmaceuterna inom 
2-års perioder ska uppnå ett visst antal poäng för att uppfylla kraven för 
kompetensutveckling (15). Specifik kompetensutveckling motsvarande olika poäng. 
Detta som ett sätt att upprätthålla en hög professionell kompetens. Får att erhålla 
poäng krävs att farmaceuterna genomför regelbunden kompetensutveckling (15). 
Studier har visat att majoriteten av farmaceuterna är nöjda med CPD-programmet och 
de anser att programmet fått dem att ta sin kompetensutveckling på större allvar (15).   
 

Innehåll 
 
På apotekens intranät kan farmaceuterna komma åt information om läkemedel, 
behandlingsrekommendationer, tester, kurser med mera. Flera av de intervjuade 
farmaceuterna tycker att testerna som finns på intranätet är bra. Då kan de få svart på 
vitt på starka och svaga områden. Dessa tester är bra men är ganska omfattande och tar 
ett par timmar att genomföra enligt farmaceuterna. Det är en tid som de flesta 
farmaceuter inte har under arbetstid. Detta innebär att de som gör testerna oftast får 
stressa igenom dem. För att få ut så mycket som möjligt av dessa tester borde 
farmaceuterna få den tid som krävs för att de ska kunna genomföra testet i egen takt. 
Enligt föreskrifterna skall farmaceuterna få tillgång till den information de behöver för 
att kunna genomföra sina arbetsuppgifter. Tidsbrist sätter dock ofta hinder i vägen för 
att det skall bli tillräcklig kvalité i kompetensutvecklingen. För att få en ökad 
kompetens inom specifika terapiområden finns det en önskan från de intervjuade 
farmaceuterna om en fördjupad kontakt med förskrivarna. De uttrycker i intervjuerna 
att de vill ha mer regelbundna träffar där läkare går igenom specifika terapiområden 
och om de har specifika terapirekommendationer. Farmaceuterna i studien vill även ha 
ett starkare band till läkemedelsföretagen för att förbättra sina kunskaper om 
läkemedel. I flera andra länder baseras kompetensutvecklingen antingen på CPD eller 
på ”continuing education” (CE) (16). CPD riktar in sig på den enskilda farmaceuten 
medan CE riktar in sig på en grupp där traditionellt lärande så som föreläsningar och 
workshops är grunden. I Ontario Canada genomgår farmaceuterna vart 5.e år olika 
slags tester för att följa upp sin kompetens (16). De farmaceuter som inte klarar 
testerna erbjuds stödhjälp. I Arizona USA riktar kompetensutvecklingen in sig på 
specifika terapiområden som bestäms centralt. Farmaceuterna i Arizona måste även 
vartannat år genomgå minst 3 timmars kompetensutveckling inom författningsregler 
(16). Hos en av de intervjuade farmaceuterna fanns det erfarenhet om hur CPD bedrivs 
i England. Erfarenheten var mycket positiv och farmaceuten i studien såg gärna att 
något liknande system införs i Sverige. 
 

Säljfokus  
 
En stor del av den gemensamma kompetensutvecklingen på apoteken har de senaste 
åren riktat in sig mer på merförsäljning än på läkemedel enligt farmaceuterna i denna 
studie. Farmaceuterna menar att personalnedskärningar har pressat dem till långa 
arbetsdagar där de ska ta hand om kunderna på bästa sätt med läkemedelsinformation 
samtidigt som det ska gå snabbt och helst ska de hinna merförsälja till exempel en 
kräm när kunden ändå är inne på apoteket. Utöver detta ska varor plockas, rutiner 
läsas och följas och dessutom hinna med sin kompetensutveckling, som är grunden för 
ett bra kundmöte. Farmaciförbundet, numera Unionen, menar att kampanjartad 
merförsäljning vid kundmötena borde förbjudas då tiden som farmaceuterna har med 
kunderna ska fokusera på rådgivning om de aktuella läkemedlen och inte om 
merförsäljning av handköpsvaror (17). Anledningen till detta är att farmaceuterna ska 
kunna säkerställa att kunderna kan använda sitt läkemedel på korrekt sätt för att få en 
bra läkemedelsbehandling (3). Farmaceuterna känner, enligt intervjuerna, att de inte 
riktigt hinner med allt som ska göras och det är inte bra. En stressad farmaceut kan 
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leda till ökade risker för patienterna. Det kan till exempel uppstå läkemedelsrelaterade 
problem på grund av bristfällig eller felaktig läkemedelsinformation (18). I en studie, 
som undersökte vad som kunde påverka rådgivningskvaliteten hos farmaceuter, var 
tidsstress en bidragande orsak till sämre kvalitet på de råd kunderna fick. 
Farmaceuterna blev stressade vid kundmötena då de kände att de inte fick den tid de 
behövde för att kunna ge kunderna bra rådgivning (19). Då farmaceuterna känner att 
de måste jobba snabbt och effektivt finns det en risk för att det blir expeditionsfel som i 
värsta fall kan bidra till att kunden blir felbehandlad (20). Utifrån detta resonemang 
visar undersökningens resultat på att det behövs skärpta regler gällande kundmötet. 
Farmaceuterna måste få tillbringa den tid som behövs med varje kund för att kunna 
säkerställa att denna kan använda sina läkemedel på rätt sätt. Det är viktigt att inte 
glömma bort att farmaceuterna är där för den enskilde kunden och ska uppfylla dennes 
individuella behov av läkemedelsrådgivning. 
 

Dokumentation  
 
Lagstiftningen kräver att en dokumentation om farmaceuternas kompetens skall finnas 
på varje öppenvårdsapotek (5) vilket inspekteras av (6). En dokumentation är inte bara 
viktig för att uppfylla lagkravet utan är även viktig för den enskilde farmaceuten så att 
denna kan följa sin kompetensutveckling. Det blir lättare att lägga upp individuella 
kompetensutvecklingsplaner om en bra dokumentation finns. Farmaciförbundet vill, 
som ett sätt att förbättra kompetensutvecklingen, se en oberoende portal där alla 
farmaceuter kan följa och dokumentera sin kompetensutveckling (17).  
 
Intervjuerna visar att varje farmaceut på öppenvårdsapoteken har en egen pärm där 
genomgången kompetensutveckling skall fyllas i. Det är inte alltid som detta följs. 
Många av farmaceuterna ”glömmer” att fylla i sin pärm. Det verkar inte finnas någon 
tydlig rutin för farmaceuterna hur de ska dokumentera och vem som har ansvaret för 
att dokumentation sker och följs upp. Läkemedelsverkets inspektioner som 
genomfördes 2011-2012 på öppenvårdsapotek i Sverige visade att det fanns stora 
brister med dokumentation om kompetensutveckling (6). Ett krafttag för att öka vikten 
med att dokumentera sin kompetensutveckling hade varit bra. För en bra 
dokumentation kommer att leda till bättre individuella kompetensplaner för varje 
farmaceut. 
 
I intervjuerna framkommer att farmaceuter förlitar sig på att deras chef tittar i 
pärmarna samt påpekar eventuella brister. The Royal Pharmaceutical Society of Great 
Britain (RPSGB) erbjuder de brittiska farmaceuterna en hemsida där de kan 
dokumentera sin kompetensutveckling som ett sätt att förbättra dokumenteringen (16). 
Farmaceuterna kan även, precis som i Sverige, dokumentera sin kompetensutveckling 
på papper om de hellre vill det (16). 
 
CPD kan användas för att förbättra farmaceuters kompetensutveckling och 
dokumentation (15). Kompetensutvecklingen bli mer strukturerad så att alla 
inblandade parter vet vad som gäller och den förvirring som uttrycks av de intervjuade 
farmaceuterna kan undvikas. Varje farmaceut borde därför få en genomgång om vad 
CPD innebär och hur den kan hjälpa dem att få en så bra kompetensutveckling som 
möjligt. CPD innebär olika steg där farmaceuten lätt kan fånga upp eventuella brister i 
sin kompetens. De får ut en individuell portfolie och är inte påverkade av vad andra 
anser att de bör fokusera sin kompetensutveckling på (12).  
De senaste åren har röster höjts om att det finns brister med kompetensutvecklingen. 
Fackförbunden har till exempel infört ett poängsystem för sina medlemmar som ett sätt 
att öka kompetensutvecklingen då farmaceuterna kan synliggöra sin kompetens 
oberoende av arbetsgivare (11).  
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Detta är en bra början men det krävs att alla inblandade parter är engagerade och 
delaktiga i att dokumentera och följa upp kompetensutveckling.  
 
En gemensam portal där tester och diverse terapiinformation är samlat, som 
farmaciförbundet efterlyser och som Storbritannien använder sig utav för alla Sveriges 
farmaceuter, kan vara en lösning på problemet med bristfällig dokumentation och dålig 
kompetensutveckling (16,17). Den har fungerat i Storbritannien och borde därför också 
kunna fungera i Sverige (16). Det optimala vore ett samarbete mellan arbetsgivare och 
arbetstagare för att skapa en gemensam plattform. Då skulle alla farmaceuter oavsett 
arbetsgivare ha samma förutsättningar för sin kompetensutveckling. Testerna bör 
innebära att farmaceuterna kan skriva ut ett bevis efter genomfört godkänt test för att 
dokumentera resultaten. Detta för att arbetsgivare och farmaceut ska kunna följa 
kompetensutvecklingen och att kunskapsbrister fångas upp. Det är viktigt är att 
poängtera att dokumentationen inte ska ses som ett sätt att jaga farmaceuter med 
bristfälliga kunskaper utan för att hjälpa alla farmaceuter att bibehålla en hög 
kunskapsnivå.  
 

Motivation/drivkraft 
 
Resultaten av intervjuerna pekar på att ansvaret för kompetensutvecklingen i stort sett 
ligger på den enskilde farmaceuten. Farmaceuterna måste se till att de på den avsatta 
tiden men även annars, håller sig uppdaterad inom sitt yrkesområde. Alla farmaceuter 
som arbetar på öppenvårdsapotek är legitimerade, och med legitimation kommer ett 
ansvar för patienternas säkerhet och då krävs det att farmaceuterna är kompetenta 
inom sin yrkesroll. De har alltså ett eget ansvar att behålla och utveckla sin kompetens 
(10).  
 
Farmaceuterna i denna studie menar dock att på ett öppenvårdsapotek krävs det att 
någon har huvudansvaret för kompetensutvecklingen. Denna någon menar 
farmaceuterna ska vara chefen eller läkemedelsansvarig. Chefens ansvar, enligt 
farmaceuterna, ska vara att se till att alla får en avsatt tid för kompetensutveckling och 
den läkemedelsansvariges ansvar ska vara att alla medarbetare på en arbetsplats skall 
känna till hur de på bästa sätt kan söka relevant information för sin kompetens-
utveckling och att de håller sin kompetens uppdaterad.  Ett CPD-program kan lösa 
problemet om vem som har ansvaret. Ett CPD-program innefattar nämligen tydliga 
regler och strukturer om hur kompetensutvecklingen ska bedrivas (12). 
 

Lönegrundande kompetensutveckling 
 
För flera av farmaceuterna är det en självklarhet att kompetens ska vara 
lönegrundande, eftersom en farmaceut som genomgått regelbunden 
kompetensutveckling gör ett bättre arbete vilket bör leda till en högre lön. Ju bättre 
arbete de presterar på sin arbetsplats desto högre lön kan de kräva. Detta är i sig ett 
logiskt resonemang men frågan är om antalet kompetensutvecklingstillfällen ska 
påverka lönen. I det stora hela behöver det inte betyda att bara för att farmaceuten haft 
regelbunden kompetensutveckling enligt sin dokumentation, att denne har högre 
kompetens än en kollega som har lika mycket dokumenterad kompetensutveckling. Det 
hela handlar om hur kompetensutvecklingen utförs, hur effektiv och hur 
kvalitetsmässig den varit samt hur aktiv och receptiv farmaceuten varit. Det räcker inte 
bara med att signera när farmaceuten läst om ett specifikt område, utan kunskapen 
måste finnas framöver också. Kvalitetskontroll på kompetens är ett intressant område 
att diskutera och kanske kan en sådan öka kvaliteten på farmaceuters 
kompetensutveckling. En möjlig utveckling är att om arbetsgivarna börjar notera att 
anställda med hög dokumenterad kompetens är av stor betydelse för 
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kundtillströmningen så kan den dokumenterade kompetensutvecklingen användas i 
marknadsföringen för att visa att just deras apotek är i framkant i branschen vad gäller 
satsning på kompetensutveckling. Pengar är en stor drivkraft för många att prestera 
mer. Det är dock viktigt att använda sig av till exempel tester där farmaceuten får ut ett 
bevis på sin kunskap och att det inte bara handlar om att dokumentera antal tillfällen 
för att kunna begära mer i lön. Försök har gjorts för att hitta referenser angående 
huruvida kompetensutvecklingen är lönegrundande i andra länder utan resultat. De 
länder som använder sig av CPD-program ger sina farmaceuter ersättning om de utför 
sin kompetensutveckling utanför arbetstid men inte för att de genomfört en vis mängd 
kompetensutveckling (16). 
 

Kunskapskvalitet  
 
I den övergripande analysen av intervjuerna framkommer det att kompetensutveckling 
sällan diskuteras ute på apoteken på djupet. Farmaceuterna tycks acceptera hur 
kompetensutvecklingen drivs men när de frågas direkt uppdagas ett missnöje och de 
kommer fram flera önskemål om hur de vill ha den. Det är viktigt att 
kompetensutveckling diskuteras för att denna ska bli så bra som möjligt och att 
farmaceuterna vidarebefordrar sina önskemål till apotekets ledning.   
 
Den största anledningen till att det finns kompetensutveckling på våra öppenvårds-
apotek är, enligt farmaceuterna, kunskapskvaliteten. Det handlar om att få en bra 
kunddialog och att säkerställa att kunderna vet hur de ska använda sina läkemedel på 
bästa sätt. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad då farmaci är ett så pass omfattande 
område som hela tiden utvecklas. (10). Kompetensutveckling ger även farmaceuterna 
en glädje i sitt arbete, då de kan känna att de ger sina kunder den bästa möjliga hjälpen. 
En röd tråd i studiens diskussion är CPD. Ett CPD-program kan vara lösningen på de 
problem som visat sig i denna studie. CPD kan hjälpa till att bidra till en strukturerad, 
regelbunden, innehållsrik kompetensutveckling för svenska farmaceuter. I en 
utvärdering av CPD har visat på ett positivt resultat.  Majoriteten av farmaceuterna var 
nöjda och ansåg att CPD hjälpt dem att utveckla sin kompetens (15). 
 

Metoddiskussion 
 
En kvalitativ intervjustudie ger ett brett och djupt material.  Intervjuerna ger en inblick 
i varje intervjupersons vardag. Även om relativt få personer deltar kan ett mättat 
resultat uppnås. I denna studie uppnåddes mättat resultat efter sju intervjuer då 
svarens variation avtog vilket är ett tecken på en mättnad (13).   
 
Urvalsprocessen skedde genom så kallad ”snowballing”. ”Snowballing” möjliggör ett 
urval som ger en bredd i t.ex. arbetslivserfarenhet och ålder. Fördelen med denna 
metod är att det möjliggör ett sätt att hitta specifika människor i en population som 
annars kanske inte skulle ha hittats i det egna nätverket. I denna metod är det mycket 
viktigt att de rekommenderade inte har för lika åsikter. I denna studie erhölls en 
population i skiftande åldrar och med mycket olika arbetslivserfarenhet. Då 
intervjuerna i denna studie gjordes i södra Sverige fanns dock en risk för begränsad 
generaliserbarhet. För att öka generaliserbarheten upprättades därför ett samarbete 
med en liknande studie utförd i Gästrikland och Dalarna. 
 
I en intervju är det viktigt att intervjuaren är alert med att ställa följdfrågor för att 
klargöra eventuella otydliga svar (13). Risken är annars att feltolkningar kan uppstå 
vilket kan ge missvisande resultat. Det är därför av största vikt att grundligt planera en 
kvalitativ intervjustudie. I detta fall framtogs en genomarbetad intervjuguide inför 
intervjuerna. Guiden möjliggjorde att intervjuaren kunde hålla rätt fokus under hela 
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intervjun och att relevanta frågor ställdes samt att eventuella följdfrågor hade tänkts 
igenom innan intervjun startat. Det är av stor betydelse att vara påläst innan 
intervjuerna genomförs för att uppnå bra kvalité. Kvale och Brinkmanns bok om den 
kvalitativa forskningsintervjun (13) är en bra inkörsport för en ovan intervjuare som 
författaren till denna studie. Intervjuaren upplevde att intervjuerna flöt på bra och att 
den genomarbetade intervjuguiden gav en trygghet och att vara väl förberedd inför och 
under intervjuerna var viktigt.  
 
Analysen av en kvalitativ studie riskerar att färgas av utförarens tidigare erfarenheter 
och upplevelser av fenomenet som granskas. Författarens egen negativa erfarenhet av 
kompetensutveckling inom apoteksvärlden kan ha påverkat intervjuerna. Genom att 
validera resultaten mot en parallellstudie borde denna felkälla vara försumbar. 
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Slutsats 

Kompetensutveckling på öppenvårdsapotek idag är en stor och viktig fråga för Sveriges 
alla farmaceuter. Det är flera farmaceuter som är missnöjda med upplägget som det ser 
ut idag. Farmaceuterna har inte tillräckligt med tid avsatt för att kunna upprätthålla en 
bra kompetensutveckling. Det råder en allmän förvirring bland farmaceuterna om hur 
deras kompetensutveckling ska utföras, följas upp, var den ska bedrivas och när den 
ska ske.  
 
Kanske kan en lagstiftning vara det som krävs för att få skärpta krav på att kompetens-
utveckling sker regelbundet och att dokumentation om varje individs fortgående 
kompetensutveckling görs. Läkemedelsverket har en viktig roll genom sina 
inspektioner och borde på så vis kunna skärpa kraven på att kompetensutvecklingen 
sker på ett godtagbart sätt. Alternativt kan en inblandning från Socialstyrelsen eller 
professionsorganisationer vara en lösning, då det är dem som tillhandahåller 
farmaceuternas legitimation och ska se till att varje farmaceut uppfyller de krav som 
krävs för att säkerställa att kunderna tas om hand på ett patientsäkert sätt. Skapandet 
av en gemensam plattform för kompetensutveckling för Sveriges alla farmaceuter likt 
ett CPD-program kan vara lösningen. 
 
Kunskap är en färskvara, speciellt inom farmaci där läkemedel är under en ständig 
utvecklingsprocess. Det är viktigt att kompetensutvecklingen inte ses som en onödig 
kostnad för arbetsgivarna. Kompetensutvecklingen måste ses som en investering för 
både arbetsgivarna, medarbetarna och samhället. Denna studie är begränsad i sin 
storlek, därför behövs det mer forskning om kompetensutveckling då detta är ett stort 
problem som behöver åtgärdas idag. Alla vinner på att farmaceuterna får möjlighet att 
bevara sin höga kompetens, inte minst kunderna. 
 
 

Tack 

Jag vill tacka min handledare Andy Wallman för inspiration och vägledning. Vill även 
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INFORMERAT SAMTYCKE

Samtycke till att delta i intervju om farmaceutens syn på 
kompetensutveckling
 
 
Jag har muntligen informerats om studien och har tagit del av informationsbrevet om 
studien. Jag har fått en kopia av detta samtyckesformulär att behålla.
 
Jag är medveten om att mitt deltagande är fullt frivilligt och att jag när som 
helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande.
 
 
 
 
 
 
…………………………………... 
Underskrift  
 
 
 
 
………………………………….. 
Namnförtydligande 

 
 

INFORMERAT SAMTYCKE 
 

Samtycke till att delta i intervju om farmaceutens syn på 
kompetensutveckling på öppenvårdsapotek 

Jag har muntligen informerats om studien och har tagit del av informationsbrevet om 
studien. Jag har fått en kopia av detta samtyckesformulär att behålla. 

att mitt deltagande är fullt frivilligt och att jag när som 
tan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande. 

  …………………… 
 Datum 
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Samtycke till att delta i intervju om farmaceutens syn på 

Jag har muntligen informerats om studien och har tagit del av informationsbrevet om 

att mitt deltagande är fullt frivilligt och att jag när som 

 



 

Bilaga 2 

 
 
 
 

 
 
Hej! 
 
Vill du delta i en intervju om farmaceuters syn på kompetensutveckling på 
öppenvårdsapotek som ingår i mitt examensarbete inom apotekarprogrammet på 
Umeå universitet? 
 
Syftet med intervju är att få en fördjupad förståelse för kompetensutveckling på 
öppenvårdsapotek med hjälp av farmaceuternas syn. 
 
Examensarbetet kommer utföras som
och kunskap kommer vara av stor vikt för att få så bra bild som möjligt av 
kompetenssituationen som den ser ut idag. 
 
Examensarbetet innehåller många olika delar som kommer sammanställas och en del 
av arbetet är intervjustudier som kommer analyseras av mig.
 
Examensarbete görs i samband med min masterutbildning inom farmaci vid Umeå 
Universitet och handleds av Dr Andy Wallman.
 
Deltagande innebär att du intervjuas på ditt arbetsställe under ca ½ timme totalt
du avsätta ca 45 min för detta. 
 
Deltagandet är frivilligt, svaren kommer att behandlas konfidentiellt och du kommer 
därför inte kunna identifieras i examensarbetet. 
 
Om det är något du undrar över, är du välkommen att kontakta oss.
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ida Marcusson 
Apotekarstudent 
ida.marcusson@gmail.com
Umeå Universitet 
901 87 Umeå  
 
 
 
 
 

Vill du delta i en intervju om farmaceuters syn på kompetensutveckling på 
nvårdsapotek som ingår i mitt examensarbete inom apotekarprogrammet på 

Syftet med intervju är att få en fördjupad förståelse för kompetensutveckling på 
öppenvårdsapotek med hjälp av farmaceuternas syn.  

Examensarbetet kommer utföras som en kvalitativ intervjustudie där din erfarenhet 
och kunskap kommer vara av stor vikt för att få så bra bild som möjligt av 
kompetenssituationen som den ser ut idag.  

Examensarbetet innehåller många olika delar som kommer sammanställas och en del 
et är intervjustudier som kommer analyseras av mig. 

Examensarbete görs i samband med min masterutbildning inom farmaci vid Umeå 
Universitet och handleds av Dr Andy Wallman. 

Deltagande innebär att du intervjuas på ditt arbetsställe under ca ½ timme totalt
du avsätta ca 45 min för detta.  

Deltagandet är frivilligt, svaren kommer att behandlas konfidentiellt och du kommer 
därför inte kunna identifieras i examensarbetet.  

Om det är något du undrar över, är du välkommen att kontakta oss. 

  Handledare 
   Andy Wallman, Lektor, Farm dr

ida.marcusson@gmail.com   andy.wallman@chem.umu.se
  Umeå Universitet
  901 87 Umeå 
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2013-10-29 

Vill du delta i en intervju om farmaceuters syn på kompetensutveckling på 
nvårdsapotek som ingår i mitt examensarbete inom apotekarprogrammet på 

Syftet med intervju är att få en fördjupad förståelse för kompetensutveckling på 

en kvalitativ intervjustudie där din erfarenhet 
och kunskap kommer vara av stor vikt för att få så bra bild som möjligt av 

Examensarbetet innehåller många olika delar som kommer sammanställas och en del 

Examensarbete görs i samband med min masterutbildning inom farmaci vid Umeå 

Deltagande innebär att du intervjuas på ditt arbetsställe under ca ½ timme totalt bör 

Deltagandet är frivilligt, svaren kommer att behandlas konfidentiellt och du kommer 

Andy Wallman, Lektor, Farm dr 
andy.wallman@chem.umu.se 

iversitet 
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Bilaga 3 

Intervjuguide för intervjuer med farmaceuter på 
öppenvårdsapotek 
 
Information som ges innan intervjun: 

� Presentation av intervjuaren: Intervjun sker inom ett examensarbete på 
masterprogrammet inom farmaci på Umeå universitet där jag vill belysa 
kompetensutvecklingen på öppenvårdsapotek i Sverige. Jag har själv jobbat på 
öppenvårdsapotek sedan 2008 då jag blev färdig receptarie. Jag vill med denna 
intervju få din syn på kompetensutveckling.  

� Presentation av studien: Syftet med studien är att undersöka farmaceutens 
egen syn på fortbildning på öppenvårdsapotek idag.  

� Stäm av att farmaceuten fått informationsbrevet, annars dela ut ett nytt och låt 
farmaceuten läsa igenom detta. 

� Be farmaceuten skriva under det informerade samtycket förutsatt att 
farmaceuten vill delta i studien. Stäm av detta igen!  

� Deltagandet är frivilligt och du har rätt att när som helst dra sig ur, även efter 
att intervjun startat. 

� Allt som sägs kommer att spelas in för att underlätta analysen. Ingen annan än 
intervjuaren och handledaren inom projektet kommer att lyssna på dessa 
inspelningar. 

� Anonymitet: Inga personuppgifter kommer att anges i det utskrivna materialet 
eller i senare artiklar; alla namn tas bort, liksom andra uppgifter som kan röja 
din identitet.  

� Datasäkerhet: Inspelningar och enkäterna kommer att förvaras 10 år vid 
Kemiinstitutionen Umeå universitet och därefter förstöras.  

� Du behöver inte känna någon press på dig att berätta mer än du vill. Det finns 
inga rätt eller fel åsikter, utan att allt du har att säga i ämnet är intressant.  

� Resultaten kommer eventuellt att publiceras. Vill du så kan jag skicka 
accepterade artiklar till dig, om jag får din kontaktinformation. 

�  Var så ärlig som möjligt i dina svar och åsikter. 
� Intervjun kommer att ta ca ½ timme  
� ”Har du några frågor innan vi börjar?” 

 
Under intervjun: 

� Ställ följdfrågor liknande ”hur menar du nu?” Kan du förklara det?” ”På vilket 
sätt?” 

� Tänk på att vid behov använda tystnad och medhåll! 
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Introducerande frågor 
Hur gammal är du?  
När tog du din examen? Tog du din examen i Sverige? 

Vad är din yrkesbefattning? 
Hur länge har du jobbat inom öppenvårdsapotek? Har du jobbat på olika apotekskedjor? 

Har du varit yrkesverksam utanför Sveriges gränser? 
 
Kompetensutveckling på ditt apotek 
Hur bedrivs kompetensutveckling på ditt 
apotek? 

Vad tror du är anledningarna för kompetensutveckling på 
ditt apotek? 
Är din kompetensutveckling schemalagd? 
Sker din kompetensutveckling under arbetstid eller på din 
fritid? 
Får du betalt om den sker på din fritid? 
Hur ofta får du avsatt tid för din kompetensutveckling? 
Hur lång tid avser den avsatta tiden? 

Vilka tillvägagångssätt har du att tillgå? Har du diskussioner i grupp/seminarieföreläsningar? 
Diskuterar du kundfall med dina kollegor? 
Har du tillgång till intranät? E-utbildningar? Kurser? 

Vilka möjligheter finns det för 
kompetensutveckling på ditt apotek? 

Vad får du ta del av?  
Saknar du någon form av möjlighet? 

Inom vilka områden berörs 
kompetensutvecklingen på ditt apotek? 

Farmakoterapi, sälj mm 

Vem har ansvar för din 
kompetensutveckling? 

Vem har ansvar för kompetensutvecklingen på ditt apotek? 
Vem tycker du skall ansvara för din kompetensutveckling? 

 
Din upplevelse av kompetensutveckling  
Vad är kompetensutveckling för dig? Anser du att kompetensutveckling är viktigt rent 

generellt? 
Anser du att fortbildning är viktigt för dig? 
Anser du att kompetensutveckling är en del av en 
farmaceuts jobb? 

Anser du att du får den kompetensutveckling som 
du har behov av? 

 På vilket sätt anser du detta?  Hur menar du?  Kan du 
utveckla? Vad vill DU fortbildas i? Vad är viktigast. 

Kan du påverka din kompetensutveckling? På vilket sätt? 
Vilka möjligheter ser du med din 
kompetensutveckling? 

  

Vilka hinder ser du för din kompetensutveckling? Belastning på apoteket? Stress? 
Följs din kompetensutveckling upp? Vem följer upp den?  

Vem ansvarar för uppföljning?  
Dokumenteras din kompetensutveckling? På vilket sätt? 
När hade du kompetensutveckling senast? Hur ofta anser du att kompetensutveckling bör ske? 
Är kompetensutvecklingen lönegrundande för 
dig? 

Vad är din åsikt om detta? 

 
Avslutande frågor 
Har du några tankar kring själva intervjun du vill dela med dig 
av? 

 

Vill du tillägga något?  
Tack för ditt deltagande!  
 
Nu har vi stängt av: Hur kändes det? Är det något jag kunde ha gjort bättre som 
intervjuare? 
 
 
Egna noteringar efter intervjun: 

� Noteringar görs efter intervjun 
� Något som jag missade att fråga eller följa upp? 
� Spontana intryck av diskussionen? 
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o Hur var stämningen?  
o Hur besvarades frågorna? (lätt, tveksamt, ogenomtänkt, eftertänksamt 

etc.) 
o Hur var samspelet mellan intervjuare och respondent? 

� Förekom någon stress? Påverkade detta respondentens svar eller min egen 
insats som intervjuare 

� Vad kan jag göra annorlunda nästa gång för att det ska bli bättre? 
� Apotekets storlek 
� Apotekskedja 
� Apotekets placering geografiskt (sjukhus, centrum, köpcentrum, VC, 

stadsdelscentrum) 
Apoteksort, Tätortens storlek 
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