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Sammanfattning 

Introduktion: Fortbildning för farmaceuter är en aktuell fråga både i Sverige och 
internationellt. Farmaceuter är samhällets läkemedelsexperter och måste fortbildas för att 
kunna vara det. Fortbildning är essentiell på grund av exempelvis det informationssamhälle 
som råder och ökade sjukvårds- och läkemedelskostnader för läkemedelsrelaterade problem 
(LRP), biverkningar och felmedicinering. Generella yrkeskrav gällande fortbildning för 
svenska farmaceuter finns i olika nationella och internationella dokument och det framgår att 
den enskilde farmaceuten själv bär ansvaret för inhämtandet av kunskap. Trots både krav 
och riktlinjer finns indikationer på att fortbildningen är eftersatt och ojämn på apoteken i 
Sverige. Syftet med detta arbete är att undersöka hur farmaceuter på öppenvårdsapotek 
upplever sin fortbildning. 
 
Metod: En kvalitativ intervjustudie med yrkesverksamma farmaceuter – receptarier och 
apotekare, genomfördes på öppenvårdsapotek i Gästrikland och Dalarna under november 
och december månad 2013. Analysen av intervjuerna baserades på en konventionell 
innehållsanalys. 
 
Resultat: Studien visar på många intressanta och värdefulla resultat och i intervjuerna 
förekommer både negativa och positiva funderingar och situationer. Generellt kan sägas att 
det råder utbredda problem och förvirring runt alla aspekter av kompetensutvecklingens 
genomförande som tid, schemaläggning, plats, bemanning, form, innehåll, dokumentation, 
uppföljning och ansvar. Det finns inte heller någon enhetlighet i kompetensutvecklingsfrågan 
mellan olika apotek. Farmaceuterna ger dock även positiva omdömen om sin 
kompetensutveckling som t.ex. tillgången till rikt material och stor flexibilitet gällande 
exempelvis innehåll och form. 
  
 
Diskussion och slutsats: Utifrån resultaten i denna och tidigare studier är det tydligt att 
fortbildningen måste struktureras upp för att nå större enhetlighet. Förvirringen runt 
kompetensutvecklingens genomförande måste upphöra och de positiva åsikter och den 
utvecklingsvilja som finns inom farmaceutkåren måste tas till vara. Det måste bli möjligt för 
farmaceuter i dagens samhälle att i praktiken utöva det egenansvar som åläggs dem.  
Åtgärden kan vara att, efter internationell modell, införa hårdare centrala krav genomgående 
för alla aspekter av kompetensutvecklingen. En extern professionell organisation kan hjälpa 
till med implementering och arbetsgivarna måste ge tydligare direktiv och ta ett större ansvar 
genom att erbjuda möjligheter till kompetensutveckling. Ytterst handlar nationell reglering 
om att bibehålla farmaceuters professionalism, anseende och yrkesstatus kombinerat med 
arbete med god och säker vård. Kompetensutvecklingsfrågan måste lyftas fram för att 
förbättring ska kunna ske och någon måste ta ett tydligare ansvar för att upprätthålla 
kompetensen på öppenvårdsapotek - för farmaceuters, patienters och samhällets bästa. 
 
 
 
Nyckelord: fortbildning, kompetensutveckling, continuing professional development, 
pharmacist 
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Introduktion 

Fortbildning är en aktuell debatt inom många områden som till exempel hälso- och 
sjukvården [1,2].  Läkares fortbildning har lyfts fram och granskats då Socialstyrelsen 
och SBU har hittat brister, exempelvis inom äldrevården [3,4]. Läkarkåren måste ha 
aktuell kunskap, bland annat om nya centrala och lokala terapirekommendationer, nya 
indikationer, läkemedel, effekter och interaktioner samt om förmånssystemet [5-7].  
Intresset för farmaceuters fortbildning har vuxit i och med omregleringen på 
apoteksmarknaden år 2009, bland annat på grund av ökade vinstintressen och 
konkurrens om kunder [8-10]. Det som tidigare var en enda apoteksaktör, Apoteket 
AB, har blivit flera stora kedjor liksom mindre, privata aktörer och därmed kan synen 
på fortbildning skilja sig mer inom Sverige än under tidigare monopol med en central 
styrning. Detta kan ge olika resultat och konsekvenser för apoteksväsendet, 
farmaceuter, patienter, patientsäkerheten, hälso- och sjukvården, och för samhället i 
stort. 
 
Farmaceut är ett legitimationsyrke och med legitimationen följer vissa krav [11]. I 
Patientsäkerhetslagen SFS 210:659 i Allmänna Skyldigheter för hälso- och 
sjukvårdspersonal m.fl. står” Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i 
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet”, vilket också innebär att 
denna kunskap ständigt måste inhämtas och förnyas [12,13]. Det framgår även i 
patientsäkerhetslagen att det är den enskilde, legitimerade farmaceuten själv som bär 
ansvaret för inhämtandet av kunskap. Ytterligare allmänna yrkeskrav finns 
specificerade i läkemedelsverkets författningssamling LVFS 2009:8, som till exempel 
att farmaceuter på apotek ska ha ”den kompetens som är nödvändig med hänsyn till 
verksamhetens art och omfattning” och i LVFS 2009:11 att all personal kontinuerligt 
ska ”få tillgång till den fortbildning arbetsuppgifterna kräver” [14,15]. 
 
Även internationellt finns generella yrkeskrav på farmaceuters fortbildning. Den 
internationella farmaceutiska organisationen (Fédération internationale 
pharmaceutique, FIP) har tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO) 
utformat riktlinjer för farmaceuter i Good Pharmacy Practice (GPP) som fastslår att 
farmaceuter ska upprätthålla och förbättra professionell kunskap [16,17]. FIP har 
dessutom utarbetat etiska rekommendationer att farmaceuter ska hålla kunskap och 
professionella färdigheter aktuella[18]. Dessa internationella krav har motsvarigheter i 
Sverige i till exempel ”God Apotekssed i Sverige” som utarbetats av Sveriges 
Apoteksförening i samarbete med Apotekarsocieteten och i ”Etiska riktlinjer för 
farmacevter” som utformats av Etikrådet [19,20]. I etiska riktlinjer för farmaceuter står 
till exempel att ”Farmaceuten arbetar i enlighet med vetenskap och beprövad 
erfarenhet, värnar om läkemedelskvalitet, patientsäkerhet samt en optimal användning 
och utveckling av läkemedel” och att ”Farmaceuten eftersträvar en kontinuerlig 
professionell utveckling…”. Trots dessa nationella och internationella krav på 
farmaceuter finns indikationer på att fortbildningen är eftersatt och ojämn på apoteken 
i Sverige [8-10,21,22]. 
 
I jämförelse med många andra länder, som till exempel Storbritannien, Canada, 
Australien, Nya Zealand, Finland och Singapore, är krav på fortbildning mer centralt 
reglerat och Continuing Professional Development (CPD) program är en naturlig del av 
den fortsatta utbildningen för farmaceuter [23-27]. Fortbildningssystemen är generellt 
utformade som poängsystem där olika typer av fortbildning ger poäng och krav på ett 
minimum av poäng per år måste överskridas för att få förnyad licens. Ett annat system 
för fortbildning som används internationellt är att det krävs ett minimum av 
genomförda utbildningsdagar per år för att få behålla sin licens. Tidsspannet för 
fortbildning kan också skilja sig internationellt där till exempel Singapore har en 
bedömning av farmaceuters uppfyllande av de införda obligatoriska kraven på 



2 
 

fortbildning vartannat år [28]. I likhet med dessa poängsystem, har Sveriges 
Farmaceuter under 2013 infört Fortlöpande kompetensutveckling för Sveriges 
farmacevter (FOKUS) [29,30]. Det är ett poängsystem för fortbildning efter norsk 
modell (Farmasöyters etter- og videreutdanning,  FEVU) av norska farmacevtförbundet 
(Norges Farmaceutiske Forening, NFF). En poäng ges per utbildningstimme för 
godkända aktiviteter såsom kurser, seminarier och kongresser. Målet med systemet är 
ett certifikat som erhålls efter 30 poäng under 3 år och som kan inkluderas i 
ansökningshandlingar och visas för arbetsgivare. Dessa poängsystem - FEVU och 
FOKUS är frivilliga, vilket står i motsats till den generella policyn internationellt. 
Många länder har infört obligatoriska krav för fortbildning och ytterligare andra 
undersöker möjligheten att införa dessa [31-35]. 
 
Det finns åtskilliga anledningar till varför fortbildning är av största vikt [21,22]. 
Farmaceuter är samhällets läkemedelsexperter och som sådana måste de fortbildas för 
att kunna bibehålla den positionen. Med forskning och utveckling kommer ständigt nya 
substanser, produkter och terapirekommendationer som en farmaceut måste känna till 
för att kunna utföra sitt yrke. Med detta följer även andra krav såsom att vara 
uppmärksam på nya biverkningar och rapportera dessa till biverkningsregistret för att 
därmed bidra till att föra kunskap och forskning ytterligare framåt. En farmaceut har i 
och med sin erhållna legitimation, en yrkesetisk skyldighet att hålla sig uppdaterad 
inom sitt yrkesområde, farmaci och inom annan vetenskap för att kunna uppfylla 
kraven på professionalism. 
 
Samhället och landstingen brottas med ökade sjukvårds- och läkemedelskostnader. 
Läkemedelsrelaterade problem (LRP), biverkningar och felmedicinering kostar 
samhället omkring 25 miljarder per år och en stor andel sjukhusinläggningar orsakas 
av dessa problem [3,4]. Farmaceuter är sista länken i vårdkedjan och har en position 
att kunna bidra till förbättringar inom detta problemområde. Förutsättningen är att 
farmaceuter håller sig a jour med rekommendationer inom olika terapiområden såsom 
hjärta/kärl och infektioner och med riktlinjer rörande specifika grupper som barn och 
äldre. Viktigt är också att ha uppdaterad kunskap om interaktioner mellan 
receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och mat. Dessutom är 
kompetensutveckling betydelsefull på grund av att med bättre förmåga till 
kommunikation, till att lyssna, och till att använda datasystem samt hjälpverktyg som 
EES kan ytterligare patientsäkerhet och farmaceutisk professionalism uppnås. 
 
Det mediesamhälle som råder, gör att alla kommer i kontakt med reklam och annan 
information via radio, tv, tidningar och internet [21,22]. Det är möjligt för patienter att 
vara pålästa, uppdaterade och ställa krav på information från yrkesexperterna på 
läkemedel, farmaceuterna, vilka måste vara ännu mer pålästa för att kunna bistå med 
kunskap, ge råd och kanske framförallt tolka information åt patienterna. Farmaceuter 
måste även följa med i utvecklingen av nya regler och riktlinjer från regering och 
myndigheter som Tandvårds- och Läkemedelsförmånsnämnden (TLV), 
Läkemedelsverket och Socialstyrelsen för att kunna svara på frågor och informera 
patienter. Ett exempel på detta är debatter i media om tillgänglighet av läkemedel, vilka 
ofta resulterar i diskussioner med pålästa patienter på apotek. 
 
Apoteksmarknaden består av flera aktörer men trots detta ska samhället och 
patienterna kunna ha förtroende för farmaceuter som yrkeskår och få lika hög kvalitet 
på tjänster och produkter, oberoende av vilken aktör som väljs [21,22]. Vidare besitter 
nyutexaminerade farmaceuter aktuell kunskap förvärvad genom studier medan 
arbetande farmaceuter utan fortbildning har en äldre teoretisk kunskapsbas men mer 
praktisk kunskap. Det kan även förekomma glapp mellan farmaceuter utbildade enligt 
nuvarande bestämmelser med 3 års högskoleutbildning eller mer och dem med den 
tidigare 1,5 åriga utbildningen. 
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Frågan om fortbildning är högst aktuell eftersom nya idéer har förts fram som tar 
tillvara på farmaceuters kompetens, till exempel införandet av farmaceutiska tjänster 
på apotek som gör farmaceuter till en ännu mer betydelsefull länk i vårdkedjan [21,22]. 
I regeringens handlingsplan för nationell läkemedelsstrategi framförs nya aktiviteter 
som indikatorer för god patientsäkerhet på apotek och strukturerade läkemedelssamtal 
på apotek. Farmaceuter kan bidra med utbildning, rådgivning, 
läkemedelsgenomgångar, provtagningar, samt lättare bedömningar och förskrivningar. 
För att kunna få förtroende att utföra och lyckas med genomförandet av dessa idéer 
kommer också ökade krav på kompetens och fortbildning. 
 
Den aktuella debatten om fortbildning på apotek är mycket intressant men innefattar 
till stor del olika parters tyckande och tänkande. Det finns kunskapsluckor om hur 
verkligheten ser ut för den enskilde farmaceuten på apotek utifrån farmaceutens eget 
perspektiv och det saknas empirisk forskning inom området. 
 

Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur farmaceuter på öppenvårdsapotek i 
Gästrikland och Dalarna upplever sin egen fortbildning.  
 
Följande frågeställningar behandlas: 
Vilka krav och behov finns det för kompetensutveckling på apotek? 
Vilka möjligheter/hinder finns det för kompetensutveckling på apotek? 
Hur bedrivs kompetensutveckling på apotek? 
Vilket innehåll har kompetensutvecklingen? 
Följs kompetensutvecklingen upp? 
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Metod 

Kvalitativ forskningsansats 
Som metod för utförandet av undersökningen valdes en kvalitativ forskningsansats för 
att kunna belysa vilka uppfattningar som förekommer i dagsläget i den valda 
populationen [36]. En fördel med kvalitativ forskning är att frågorna kan utformas som 
öppna frågor vilket ger de svarande möjlighet till stor frihet i svaret. En annan fördel 
med denna forskningsform är att det är möjligt att få en djupare förståelse för det 
studerade fenomenet inom studiepopulationen. Detta kan ge ett material som sen kan 
användas hypotesgenererande för ytterligare forskning exempelvis i form av enkäter 
och fortsatt förbättringsarbete. 
 
Som jämförelse kan nämnas den kvantitativa forskningsformen som ger svar på frågan 
om hur vanliga uppfattningarna är och använder sig av slutna frågor med exempelvis 
jakande och nekande svar eller graderingar [36]. Detta kräver många deltagare för att 
få fram mätbara resultat och formen kan ge en statistisk översikt inom ett område. 

Intervjustudie 
Inom området kvalitativ forskning valdes formen av en intervjustudie, den 
halvstrukturerade livsvärldsintervjun delvis inspirerad av fenomenologin, framför 
enkätstudien [36]. Intervjustudien ger större möjlighet till öppna frågor och frihet i 
svaren och därmed även tillfälle att fånga bredden och djupet i synen på fortbildning. 
Det blir genomförbart att erhålla en stor bild av verkligheten på apotek vad gäller 
åsikter om fortbildning. Formen lämpar sig bäst för att svara på syftet med detta arbete 
och kan bidra till genererande av värdefull empirisk data genom intervjuerna. 
Intervjustudien har också fördel av att kunna erhålla en högre svarsfrekvens än 
enkätstudien, djupare bakgrundsdata om intervjupersonerna och möjlighet att 
kontakta försökspersonerna vid ett senare tillfälle. Slutligen är intervjustudien mer 
levande och flexibel och kunskap framkommer i samspelet mellan intervjuare och 
intervjuad. Till exempel, alla frågor behöver inte besvaras om information erhållits 
tidigare och det är utförbart att följa upp valda påståenden. Det är också möjligt att vid 
behov revidera frågeguiden under arbetets gång. 
 
Det finns flera specifika aspekter vid kvalitativa forskningsintervjuer som också 
beaktades inför utförandet av intervjuerna i detta arbete [36]: 
 
Livsvärld – Ämnet är försökspersonens livsvärld. 
Mening – Genom intervjun tolkar intervjuaren meningen i teman, ord och icke-verbal 
kommunikation. 
Det kvalitativa – Målet är kvalitativ kunskap och nyanserade beskrivningar erhållen 
genom ord istället för siffror och kvantifiering. 
Det deskriptiva – Målet är intervjupersonens upplevelser känslor och handlingar – 
variationer i ett fenomen istället för strikt kategorisering. 
Det specifika – Förutom allmänna frågor är målet att få information genom 
redogörelser för specifika situationer och händelser 
Medveten naivitet – Öppenhet för nya fenomen istället för färdiga tolkningar 
Fokusering – Genom objektiv fokus på teman istället för total frihet eller en strikt 
frågemall. 
Mångtydighet – Målet är inte entydighet eller kvantifiering utan mångtydig och 
motsägelsefull information måste undersökas. 
Förändring – En intervju kan bidra till lärande, nya insikter och förändrad 
uppfattning hos både intervjuare och intervjuperson. 
Känslighet – Reproducerbarhet - Olika information och skillnader i svar kan fås fram 
beroende på intervjuarens kompetens, personlighet och förmåga att förhålla sig lika i 
och genom varje intervjusituation. 
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Mellanmänsklig situation – En intervju består av en interaktion mellan två 
personer och resultatet därav. 
Positiv upplevelse – Intervjupersonen kan uppleva fördelar med intervjun i form av 
exempelvis en förändrad syn på sin livssituation. 
 
Dessutom, vid genomförandet av forskningsintervjuerna och analysen av dessa delades 
arbetet in i sju praktiska stadier [36]: 
 
Tematisering - Syfte – varför, vad och hur. 
Planering – Upplägget 
Intervju – Genomförande enligt intervjuguide och med adekvat förhållningssätt 
(reflekterande och förutsättningslös) 
Utskrift – Överföring från talspråk till skriftspråk 
Analys – Användande av lämplig analysmetod 
Verifiering – Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Rapportering – Vetenskaplig rapportering av metoder och resultat. 
 
Dessa sju stadier användes också i detta arbete och i varje steg beaktades ett etiskt 
perspektiv rörande de fyra grundläggande etiska principerna – att göra gott, att inte 
skada, rätt till självbestämmande och integritet samt rätt till lika behandling och nytta 
[36,19]. Detta innebar att eventuella konsekvenser för intervjupersonerna beaktades, 
att deltagandet var frivilligt och anonymt samt att svaren behandlades konfidentiellt. 
Inget etiskt tillstånd söktes eftersom det inte är nödvändigt för denna typ av forskning 
som rör personal och inte hälsoskäl men försökspersonerna skrev under ett dokument 
om informerat samtycke (se bilaga1). 
 

Genomförande 
Studiepopulationen består av yrkesverksamma farmaceuter - receptarier och apotekare 
på apotek i Gästrikland och Dalarna. De intervjuades under november och december 
månad 2013.  Längden på intervjuerna sträckte sig från 13 till 22 minuter. Intervjuerna 
genomfördes enskilt på ett kontor eller i ett lunchrum på apoteken.  Ingen ekonomisk 
ersättning utgick till de intervjuade. Alla intervjuer utfördes av författaren. 
 
 
Målet med upplägget och urvalet var att erhålla en heterogen grupp med så stor 
spridning som möjligt med avseende på ålder, kön, etnicitet, befattning (receptarie, 
apotekare eller chefspost), antal år i yrket och kedjetillhörighet [36]. I jämförelse med 
en homogen grupp med liten spridning, innebär detta att det tar längre tid att nå 
mättnad, vilket syftar till att använda så många intervjupersoner som behövs för att få 
den information som täcker syftet. Detta inträffar när ytterligare intervjuer inte tillför 
någon ny kunskap. Med ett homogent urval med liten spridning krävs färre 
försökspersoner för att nå mättnad men det finns en risk att värdefull kunskap inte 
kommer fram. I vanliga intervjustudier anses antalet vara 15 +/- 10 personer. [36] . 
Antal intervjuer begränsades till 6 stycken efter vilka mättnad uppnåddes och för att 
arbetet skulle vara genomförbart inom tidsramen. 
 
För att uppnå målet med urvalet lämnades ett informationsbrev personligen över till 
farmaceuter på deras arbetsplatser, (se bilaga 2). På så vis kontrollerades olika faktorer 
som val av kedja, ålder, kön, etnicitet, befattning och antal år i yrket. Ett heterogent 
urval nåddes inom många av de önskade parametrarna. Deltagande farmaceuter var 
sex stycken kvinnor, av olika etnicitet, med en arbetslivserfarenhet på 0,5-21 år. De var 
mellan 29 och 60 år gamla och arbetade på olika storlek och typ av apotek. Fyra kedjor 
finns representerade och intervjuerna genomfördes på lunch, arbetstid eller fritid med 
godkännande av chefen på plats. I ett fall fanns ingen chef på plats på apoteket.  
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Intervjuguide 
Intervjuguiden utformades genom att dela in fenomenet i olika teman och med frågor i 
logisk ordningsföljd (se bilaga 3). Det finns olika typer av intervjufrågor som Inledande 
frågor, Uppföljningsfrågor, Sonderande frågor, Specificerande frågor, Direkta frågor, 
Indirekta frågor, Strukturerande frågor, Tystnad och Tolkande frågor [36]. Här valdes 
att placera öppna och breda frågor först i varje tema med efterföljande mer specifika 
underfrågor och andrafrågor i naturlig ordning. Intervjuguiden baserades på inhämtad 
bakgrundsinformation, erfarenheter från yrkeslivet samt diskussioner med 
handledaren och med en samarbetspartner som genomförde ett liknande projekt i ett 
annat geografiskt område i Sverige [21,22,28,35]. Möjlighet att revidera intervjuguiden 
fanns efter att de första intervjuerna var genomförda men den grundläggande guiden 
användes och utvärderades kontinuerligt. 
 

Analys 
Intervjuerna spelades in med digital media och transkriberades. Teknik och verktyg för 
intervjuanalys valdes utifrån syftet med detta arbete. En traditionell syn att kunskap 
redan existerar och kan insamlas och klarläggas antogs. Analysen tar hänsyn tas till vad 
som sägs framför hur det sägs och vilka språkliga former som används (36). 
 
Analysen utfördes sedan med hjälp av de olika stegen i en konventionell 
innehållsanalys beskriven av Hsieh och Shannon [37]. Intervjuerna lästes först igenom 
i sin helhet för att få en förståelse för materialet. Tre intervjuer användes sen för att 
skapa kategorier. Kategorisering av intervjuuttalanden skedde utifrån att 
meningsbärande enheter fastställdes. De kodades genom införandet av nyckelord, 
exempelvis ett centralt begrepp, till ett textsegment. En diskussion med handledare 
genomfördes och antalet kodord begränsades och sammanställdes. Textsegment och 
kodord delades in i olika teman utifrån meningsinnehållet. Data jämfördes med tanke 
på likheter och olikheter och liknande åsikter och uttalanden hör till samma tema. 
Resultatet användes sen för att koda återstående intervjuer och granska de redan 
kodade texterna. Efter genomförd kodning av relevant textmaterial, granskades 
enskilda kodord. Flera kodord samlades i en gemensam kategori eller splittrades upp i 
underkategorier.  Analysen fortgick till dess att inga nya tolkningar framkom och en 
mättnad av materialet hade uppnåtts. Kategorierna och koderna sammanställdes i ett 
hierarkiskt system och en beskrivande version till centrala teman skapades. 

Validering  
En validering av kategorisering och kodning genomfördes för att säkerställa att 
resultaten analyserats på ett liknande och korrekt sätt. Valideringen utfördes genom att 
författaren och samarbetspartnern kodade och kategoriserade varandras resultat och 
därefter följde en konsensusdiskussion mellan författaren, samarbetspartnern och 
handledaren. Vid denna diskuterades tveksamma intervjucitat tills konsensus gällande 
kodning och kategori uppnåddes.  
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Resultat 

Resultaten redovisas genom en indelning i huvudkategorier och tillhörande 
underkategorier med beskrivande text till varje kategori (se figur 1.)  Citaten anses som 
exklusivt uteslutande och har endast placerats i en kategori. Mindre språkliga 
justeringar, exempelvis i form av uteslutande av oavsiktligt upprepade ord, har gjorts 
för att öka läsbarheten av citaten. Varje citat efterföljs av F för farmaceut och en siffra 
som anger nummer på intervjuperson. 

 

 
Översikt kategorier 
 

1. Förutsättningar 
a. Tid 

i. Tid 
ii. Schema, Fritid 

iii. Stress, Belastning, Bemanning 
iv. Utebliven kompetensutveckling 

b. Lokaler/Plats 
c. Upplevelse av tid 

2. Kompetensutvecklingens innehåll och form 
a. Former 

i. E-utbildningar/intranät 
ii. Andra tillvägagångssätt 

b. Innehåll 
c. Påverkan/Flexibilitet (innehåll) 
d. Upplevelse av innehåll och form 

i. Material 
3. Ansvar 

a. Ansvar (chefsroll/egenansvar) 
b. Uppföljning/Dokumentation 
c. Lön 
d. Egenansvar/Påverka 

4. Framtid/Utveckling/Önskan 
5. Anledningar till kompetensutveckling 
6. Farmaceutens syn på kompetensutveckling 

 

Figur 1. En översikt av resultatindelningen i huvudkategorier och underkategorier om 
farmaceuters syn på sin fortbildning. 

 

1. Förutsättningar 
Denna huvudkategori belyser förutsättningar och möjligheter för kompetensutveckling 
för farmaceuter på öppenvårdsapotek vad gäller exempelvis tid, schemaläggning, 
bemanning, lokaler och andra behov. 

1.a Tid 
I den här underkategorin behandlas kompetensutveckling med utgångspunkt från olika 
synvinklar på tidsaspekten. 

1.a.i Tid 

Först behandlas tid med avseende på hur mycket tid som avsätts för 
kompetensutveckling.  Svaren som framkommer ger uttryck för en svårighet att få tid 
till kompetensutveckling. Den avsatta tiden till kompetensutveckling varierar från 0 till 
1 timme i veckan under vissa perioder.  
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Resultaten visar också att vissa arbetsplatser nyligen har infört 
kompetensutvecklingstid och att det inte alls har funnits tidigare. Det framkommer 
även att det inte finns någon kompetensutvecklingstid under semesterperioden som 
ibland kan sträcka sig från maj ända till oktober. 
 
Alla svaren ger uttryck för en viss valfrihet hur tiden som står till förfogande delas upp 
mellan veckorna, till exempel en halvtimme i veckan eller en timme varannan vecka. 
Det finns också en flexibilitet vad gäller den avsatta tiden till kompetensutveckling och 
möjlighet att sitta längre vid vissa tillfällen. 
 
”Men som gäller kompetens, vi har faktiskt cirka en timme per vecka. Ibland tar vi varannan. 
Vi tar två timmar i rad om det finns studier så man måste ha två timmar. Vi har sådana 
också.”(F5) 

 
Det framkommer att det även går att samla ihop kompetensutvecklingstid för att 
spendera en hel dag vid ett enda tillfälle. 
 
”Där ska det ju finnas så att säga avsatt tid, sen är det ju kanske när man gör en 
utbildningsdag, till exempel när man åker på läkemedelskongressen, då tar det ju i princip 
kompetensutvecklingens tid från både tidigare och senare.”(F3) 

 

1.a.ii Schema, Fritid 

Denna kategori behandlar vilken tid som används till kompetensutveckling och visar 
varierande resultat i att kompetensutveckling helt ingår i schemat till att allt görs på 
fritid utan schemaläggning. Kategorin ger även uttryck för var kompetensutvecklingen 
utförs och svaren varierar i valfrihet och mellan hemmet och arbetsplatsen. 
 
Gemensamt för alla intervjuade är att de använder fritid i olika grad, utöver den 
schemalagda tiden eftersom den inte upplevs räcka till. 
 
”Jag brukar ibland ta ifrån min fritid. Jag vill lära mig. Jag vill se vad som har kommit nytt. 
Så det är bra jag gör det för att kunna kolla.”(F5) 

 
Vissa arbetsgivare erbjuder en valfrihet mellan att ta ut kompetenstiden hemma eller 
på arbetsplatsen. 
 
”Nej, vi öppnar nio och jag brukar lägga in en timme från åtta till nio och som man själv 
bestämmer… Men det kan ju vara att man inte gör det precis den dagen men det spelar ingen 
roll för mig bara det blir. Dom har ju fått tiden i alla fall så att… så får de själva hantera 
hur.”(F1) 

 
En del av svaren ger dock uttryck för en förvirring kring om kompetenstiden kan tas ut 
hemma, och vilka möjligheter som finns från hemmet. 
 
Det verkar även finnas en förvirring kring schemaläggning och när det går att ta ut 
kompetenstid på arbetsplatsen under arbetstiden. Detta är beroende av bemanning och 
belastning. Ofta läggs kompetenstid utanför öppettiderna för att klara av bemanningen 
när apoteket är öppet. Vissa får själva välja vilken dag som kompetensutvecklingen 
schemaläggs. 
 
Olika åsikter framkommer huruvida det är en fördel att sitta hemma eller på 
arbetsplatsen. Som fördelar med hemmet nämns att stress från arbetsplatsen undviks. 
Det kan också vara lugnt och tyst och lättare att koncentrera sig. Nackdelar med 
kompetensutveckling i hemmet som framkommer är trötthet och hunger efter en lång 
arbetsdag eller innan, barn som behöver tas om hand eller andra aktiviteter och bestyr. 
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En aspekt som också belyses är chefens svårighet att schemalägga sin egen 
kompetensutvecklingstid. 
 
”Min som chef schemalägger jag inte. Nej det gör jag inte […] Det sista halvåret så har den 
blivit lite … halvdan. Jag har ibland försökt köra privat faktiskt. Jag har tagit en del kurser på 
apotekarsocieteten och bedrivit i min egen hemmiljö. Ja, på min fritid har jag gjort det. Därför 
att jag tycker det känns viktigt och det är svårt att få det utrymmet i chefens tid. Det är mycket 
en chef ska göra idag.”(F3) 

 

1.a.iii Stress, Belastning, Bemanning 

Den här kategorin tar upp förutsättningar från arbetsgivaren med avseende på tid för 
kompetensutveckling och svaren ger generellt uttryck för en stor stress och 
arbetsbelastning i kombination med en relativt låg bemanning bland de intervjuade. 
 
”Stress och tidsbrist. Det är det som det faller på.”(F6) 

 
De som har en arbetsgivare där intranätet endast kan läsas på arbetsplatsen upplever 
en stor stress i att hinna med att läsa under arbetstiden. 
 
Även de som genom arbetsgivaren har möjlighet att läsa hemma men som har en 
önskan att göra det på arbetsplatsen finner det svårt på grund av en stor 
arbetsbelastning. 
 
”Jag tycker att jag inte har tillräcklig möjlighet att sitta och läsa ordentligt. Det som jag och … 
Ja, de vet allihop det också. Det är samma problem. Man kan inte passa på liksom. Det är 
mycket jobb här så…”(F5) 

 
Alla intervjupersoner upplever att problemen med stress och hög arbetsbelastning 
påverkar kompetensutvecklingen beror på bemanningen. Det handlar exempelvis om 
utlåning av personal och personal som flyttas mellan olika apotek inom samma kedja 
och chefer som har flera apotek och sällan är på plats på något av dem. Personal som är 
kvar på apoteken i fråga får då ta hand om öppningar och stängningar. Detta gör det 
stressigt att hitta tiden inom apotekets öppettider men också utanför dessa. Även den 
utlånade personalen upplever en större stress och arbetsbelastning som påverkar 
kompetensutvecklingstiden negativt. 
 

1.a.iv Utebliven kompetensutveckling 

I denna kategori beskrivs tillfällen när tiden till kompetensutveckling ändå uteblir och 
olika orsaker till detta. Svaren visar att det är relativt lätt att kompetensutvecklingen 
inte blir av. Alla intervjuade visar på liknande upplevelser och frekvens för det 
inträffade. 
 
Sjukdom bland personalen, egen eller andras, anges som en anledning till att 
kompetensutvecklingstiden uteblir och i svaren framkommer att den oftast inte tas igen 
vid något senare tillfälle. Åsikterna visar också att kompetensutvecklingen kan utebli 
även en vanlig dag med normal bemanning. 
 
”Sen så är det ju, det beror ju på kundströmmen. Är det väldigt mycket att göra eller om 
någon är sjuk, då är det ju kompetensutvecklingstiden som ryker först. Så är det ju. Så att 
man önskar ju att det skulle funka, att det skulle rulla på varje vecka, men så är det ju tyvärr 
inte.”(F6) 

 
I svaren framkommer också att det kunde vara länge sen kompetensutveckling ägde 
rum trots att det ska finnas avsatt tid varje vecka. Anledningarna till detta är både 
utebliven schemaläggning av kompetensutvecklingstiden men också utebliven tid som 
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ändå schemalagts. Intervjupersonerna uttrycker likadana åsikter om både nuvarande 
och tidigare arbetsgivare. 
 
Vidare visar intervjusvaren på en konflikt mellan utebliven tid på arbetsplatsen och 
utebliven tid hemma. Det finns en stor svårighet i att välja var kompetensutvecklingen 
ska ta plats för att den inte ska utebli. På grund av trötthet efter långa arbetsdagar och 
risken att kompetensutvecklingen ska gå förlorad i hemmet, kan det ibland ses som en 
fördel att kunna sitta på arbetsplatsen. Då detta val görs, resulterar det dock i utebliven 
tid istället. 
 
”Annars är det lite jobbigt om det finns en timme i mitten, till exempel, när jag börjar åtta och 
så har jag kompetensutveckling en timme under dagen någon gång. Så hände det med mig. Så 
jag sätter mig till exempel. Det kommer mycket folk och så kommer en kollega till mig och 
säger: ”Vi kan inte klara. Du måste komma och hjälpa till.” Så jag hade inte hunnit läsa 
någonting. Så jag går och hjälper till för att ersätta den senare, men jag vill gärna liksom ta 
min tid.”(F5) 

 

1.b. Lokaler/Plats 
Denna kategori beskriver förutsättningar och möjligheter för kompetensutveckling med 
avseende på utformning av lokaler, tillgång till lediga datorer samt möjlighet att sitta 
ostört och kunna koncentrera sig. Alla svar belyser problem med tanke på detta. 
 
I svaren framkommer att det kan vara svårt att hitta en avskiljd plats, exempelvis på 
grund av trånga lokaler. 
 
”Du ser, det är jättetrångt här. Man kan inte koncentrera sig. Någon gång har jag tagit 
chefens rum för att kunna koncentrera mig.”(F5) 

 
Åsikterna visar att speciella utrymmen eller rum för kompetensutveckling sällan finns 
tillgängliga. Den vanligaste platsen för kompetensutveckling är fikarum eller att 
använda en arbetsdator i recepturen. Även chefens kontor kan användas men endast då 
chefen eller någon annan inte utnyttjar det. 
 
”Vi har tre kanaler och där ligger en dator precis i sidan, så när man sitter där lyssnar man 
till allting som händer. Det är ett problem. Vi har inte plats. Lämplig plats att sitta och läsa. 
Inte kontoret heller ibland. Det är inte lämpligt att bara sitta på kontoret. Chefen kanske har 
grejor att göra liksom… så det är lite…”(F5) 

 
Tillgången på datorer kan också vara ett hinder om personal kommer till arbetsplatsen 
för att utföra sin kompetensutveckling och det då inte finns någon dator ledig. 

1.c. Upplevelse av tid 
I den här kategorin ges uttryck för en mer övergripande upplevelse av tiden för 
kompetensutveckling. Den behandlar till exempel materialet och möjligheter i relation 
till tiden som avsätts. Åsikterna bland de intervjuade farmaceuterna har en stor 
spridning, från att tiden anses räcka, till att det finns alldeles för lite tid . 
 
Svaren visar att det finns mycket material i förhållande till tiden som står till 
förfogande och att allt som bör göras inte hinns med. Det kan vara material om 
farmakoterapi, försäljning, nya läkemedel och nya produkter. Det kan även vara 
information från läkemedelsverket och TLV, nya rutiner, uppdateringar och 
information om datasystemet. Tidsbristen förekommer också för enskilda typer av 
fortbildningsmaterial. 
 
”Vi måste liksom lämna våra tester och så för att de vill se att vi har kommit in på sidan och 
har pluggat. Så ibland läser jag jättefort för att hinna. Jag tar liksom inte tid ibland. De säger 
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det ska ta två timmar, men ibland tar det mer. Man känner att det här behöver mer än två 
timmar, kanske tre timmar. Vi har liksom inte så mycket tid på oss… Så det blir lite tufft.”(F5) 

 
En annan anledning till att materialet upplevs stort i jämförelse med tiden är att 
belastningen under öppettider är hög så att det inte går att läsa mycket under dagen om 
det inte finns avsatt tid till det. Det framkommer att det är svårt att gå ifrån och läsa 
när det blir lugnt eftersom det inte fungerar någon längre stund på grund av ojämna 
kundströmmar och för att det känns fel mot kollegor. 
 
Generellt upplever intervjupersonerna att det är för lite tid avsatt till 
kompetensutveckling, även de som har tilldelats 1 timme i veckan. De uttrycker att de 
behöver läsa extra på sin fritid. Det framkommer dock även att tiden kan anses 
tillräcklig med avseende på materialet som finns tillgängligt varje månad. Den 
viktigaste orsaken till tidsbristen upplevs vara de allt hårdare effektivitetskraven. 
 
”Det är nog tiden faktiskt. Det är svårt att avsätta tiden. För det är så mycket som ska 
rymmas i den idag. Det är höga effektivitetskrav.”(F3) 

2. Kompetensutvecklingens former och innehåll 
Den andra huvudkategorin berör själva kompetensutvecklingen som bedrivs på 
öppenvårdsapotek idag och dess olika former och innehåll.  

2.a. Former 
I den här underkategorin berörs olika former för lärande som e-utbildningar, kurser, 
diskussioner, workshops och seminarier. 

2.a.i. e-utbildningar/intranät 

Först behandlas kompetensutveckling som sker genom information på datorn, d.v.s. 
genom tillgång till e-utbildningar eller intranät. I alla svar framkommer att de 
intervjuade använder, om än i olika grad, någon sorts intranät eller e-utbildningar. 
Detta verkar vara en omtyckt utbildningsform bland de intervjuade även om den 
genomförs på olika vis. Exempel på e-utbildningar är Apotekarsocietetens om 
farmakoterapi och Edudoc om egenvård. 
 
”Vi har… det är mest internetbaserat. Så att vi har Läkemedelsakademins, den här 
dunderpedagogiken. De bedriver någon internetbaserad kurs, farmakoterapi kan man säga, 
och sen har vi egenvårdsutbildningar också, inom Edudoc. Det är ju internetbaserade 
utbildningar… Det är väl främst internetbaserade kurser vi använder oss av.”(F6) 

 
Svaren visar även att e-utbildningar är en omtyckt utbildningsform eftersom det finns 
en mängd information samlad och att utbildningarna ger mycket på kort tid. Det 
framkommer att de anställda ofta försöker få tid att inhämta nya kunskaper via 
intranät men även via externa webbplatser som FASS, Janus, Läkemedelsverket och 
TLV. För att genomföra anpassade e-utbildningar behövs dock särskild, avsatt tid. 
Vanligast är att farmaceuterna själva väljer specifika kurser ur utbudet som byts i olika 
omfattning exempelvis terminsvis, men det finns även arbetsgivare som bestämmer all 
utbildning. 
 
”Ja, det är ju servicekontoret som står för den. Vi har e-utbildningar vi gör varje månad som 
de lägger upp till oss och vill vi ska… Ja, vi måste anmäla till dem när vi har gjort det och vi 
har ett datum. Man har en månad att göra det på.”(F1) 

 
Formen för e-utbildningarna är generellt sammansatt med varierande pedagogik som 
innehåller information, fakta, kundfall och avslutas med ett test eller quiz. 
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2.a.ii. Andra tillvägagångssätt 

Denna underkategori fångar upp alla andra tillvägagångssätt som finns för 
kompetensutveckling och visar en bredd i formerna utanför den gemensamma 
stommen av intranät/e-utbildningar. Det är allt ifrån spontana diskussioner med 
kollegor till specifika utbildningsdagar såsom läkemedelskongressen. 
 
Den vanligaste arrangerade aktiviteten verkar vara telefonkonferenser/-seminarier 
eller webmöten med en utbildningsansvarig inom något specifikt område. Detta kan 
ske med en eller flera anställda och med ett eller flera apotek inom samma kedja. Den 
vanligaste spontana aktiviteten är diskussioner med kollegor om kundfall och annat av 
intresse. Utöver dessa förekommer vanligtvis korta morgonmöten varje vecka eller 
varje månad, där det finns möjlighet att ta upp något specifikt av behov för stunden. 
Svaren tar upp att det även finns personer som besöker enskilda apotek och informerar. 
På vissa arbetsplatser finns möjlighet att maila och fråga en specialistapotekare och få 
information. 
 
Andra aktiviteter som finns är workshops eller rollspel på plats på apoteket. 
I enstaka fall uttrycker svaren att de intervjuade själva eller någon annan på apoteket 
har deltagit i en extern utbildning. 
 
”Under tiden jag har jobbat har jag åkt iväg en gång på en längre kurs då, men det är väl inte 
så ofta när man åker på föreläsningar och sådana saker… inte särskilt ofta utan det är… De 
har väl tyckt att det här arbetssättet [internetbaserat] är det bästa.”(F6) 

 
Hela utbildningsdagar är sällsynta men läkemedelskongressen omnämns och även 
kickoff dagar där viss utbildning sker. 
 

2.b. Innehåll 
Denna kategori behandlar innehållet i kompetensutvecklingen som genomförs och de 
olika områden som berörs, exempelvis farmakoterapi och försäljning. Svaren visar på 
en stor bredd i utbudet. 
 
Gemensamt för alla arbetsplatser är att innehållet berör datasystem med uppdateringar 
inom det egna datasystemet och verktyg som EES, rutiner och säkerhet på 
arbetsplatsen, felexpeditioner, information från Läkemedelsverket och TLV gällande 
exempelvis indragningar och förmånssystemet, uppdateringar i FASS, samt 
egenvårdsprodukter och dess promotion. 
 
”Då läste jag ett sådant här häfte som vi får ut från Läkemedelsverket med information om lite 
nya rön och så. Fransförlängningsmedel … för den hade jag inte läst innan.”(F2) 

 
Alla intervjuade ger uttryck för en generell fokus på försäljning och nya kampanjer. Det 
förekommer olika former för att utvecklas som säljare såsom rollspel och workshops för 
att träna på att sälja mer. En chef uttrycker detta: 
 
”Det brukar vi ha en gång i månaden, brukar vi diskutera lite och hålla workshops och det är 
ju mer om hur man säljer och det är ingen… Men det är ju också kompetensutveckling, hur 
man blir en bra säljare.”(F1) 

 
Innehållet skiljer sig kraftigt mellan arbetsplatserna men både egenvårdsutbildningar 
och farmakoterapi upptar en relativt liten del. Svaren visar att farmaceuterna uppfattar 
att dessa finns i olika utsträckning på arbetsplatserna och inte alls hos vissa 
arbetsgivare. Inom farmakoterapi ges exempel på områden såsom astma och KOL, 
värk, hjärta och kärl, depression, diabetes och antikoagulantia, men det varierar vilka 
av dessa som finns på arbetsplatserna. I svaren framkommer också att 
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kompetensutveckling för farmaceuter med chefspost till stor del rör deras 
arbetsuppgifter som chefer. 

2.c. Flexibilitet/Påverkan (Innehåll) 
Den här kategorin behandlar hur stor flexibiliteten är rörande innehållet i 
kompetensutvecklingen som genomförs, och hur mycket de anställda kan välja och 
påverka själva. Svaren visar att de anställda till stor del kan välja själva vad de vill göra 
på sin tid men med vissa undantag. 
 
”Den är lite fritt styrd… farmakoterapi kan man säga och sen har vi egenvårdsutbildningar… 
men sen så får man ju använda tiden till det man vill, om du vill fördjupa dig inom något 
speciellt, rutiner eller vad som helst.”(F6) 

 
Flexibiliteten beror på vad som finns tillgängligt på arbetsplatsen och på hur stort 
utbudet är. De intervjuade uttrycker också att valmöjligheten för de anställda till viss 
del hindras av att arbetsgivarna framför vad som måste prioriteras som försäljning, 
rutiner och datasystem. 
 

Det kommer också fram att de intervjuade ofta väljer innehåll inom området 
farmakoterapi baserat på vad patienterna efterfrågar för tillfället eller vilken säsong 
som råder, d.v.s. till exempel höstdepressioner, förkylningstider eller semestertider. 
 
Andra svar visar att de anställda inte kan välja farmakoterapeutiskt innehåll själva utan 
får det tilldelat sig. 
 
”Nej, det kan vi inte. Det är servicekontoret som står för den.”(F1) 

2.d. Upplevelse av innehåll och form  
I denna kategori behandlas de anställdas egna övergripande upplevelser som rör både 
innehållet och formen. Svaren varierar inom denna kategori. 
 
Generellt ger svaren uttryck för en konflikt mellan eget intresse för farmakoterapi i 
första hand och annat som prioriteras av arbetsgivaren. 
 
”Just nu så är det väldigt mycket runt systemet, för det är ju mycket uppdateringar och så. Så 
det blir ju också som en kompetensutveckling fast mer i hjälpmedel, för EES och så. Det är väl 
det som de har varit väldigt mycket här för. Och de har tagit hit för att visa oss och så, fast vi 
egentligen redan kunde.”(F2) 

 
Det finns positiva åsikter om innehåll och form som visar på stora möjligheter till 
kompetensutveckling, men även negativa åsikter kommer fram. 
 
”Ja, men jag kan ju tänka mig att de kan gradera lite olika efter vilken utbildning man har. Att 
inte teknikerna går samma utbildning som apotekarna. Och sedan är det lite långt emellan 
ibland tycker jag. Att de bara kör med en. Ofta kör de bara en utbildning som vi allihop ska ta. 
Men det är lite… ja, kanske att man graderar det lite mer efter den utbildning man har.”(F1) 

2.d.i. Material 

Den här underkategorin behandlar materialet i sin helhet ur olika synvinklar. Generellt 
ger svaren uttryck för en positiv attityd till materialet. 
 
Det verkar finnas en bredd och ett djup, olika pedagogiska delar i e-utbildningarna, 
samt en ständig uppdatering som tillsammans ger en positiv bedömning av materialet. 
 
”Jag tycker de är bra. De är intressanta”(F6) [om e-utbildningarna] 
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De framkommer också att de olika intranäten anses värdefulla på grund av 
tillgängligheten, mängden av information och kontinuerliga uppdateringar. 
 
”Det är faktiskt bra. Vi har mycket, liksom mycket möjlighet att kolla på våra hemsidor till 
exempel. Det kommer hela tiden ny information och nya uppdateringar, ungefär varje dag 
kan man säga.”(F5) 

 
Vad gäller farmakoterapi skiljer sig svaren och en del arbetsgivare erbjuder 
förutbestämda områden medan det hos andra går att välja mellan fyra till fem områden 
per termin. 

 

3. Ansvar 
Den här huvudkategorin tar upp ansvar för kompetensutvecklingen som genomförs på 
apoteken. Den berör ansvarsfördelning och olika områden som tid, innehåll, 
dokumentation, uppföljning och ersättning. 

3.a. Ansvar (Chefsroll/egenansvar) 
I denna underkategori behandlas ansvarsfördelningen mellan den anställde själv, 
chefen och andra ansvariga på arbetsplatsen eller på huvudkontoret när det gäller 
genomförandet av kompetensutvecklingen. Svaren uttrycker lite varierande åsikter om 
vem som är ansvarig i dagsläget och vem som bör vara ansvarig, men gemensamt är att 
alla svar ger uttryck för ett stort egenansvar. 
 
De intervjuade är samstämmiga i det att det är ett otroligt egenansvar som åligger dem 
som har möjlighet att genomföra kompetensutveckling i hemmet, både när det gäller 
tid och innehåll. Det handlar om att kompetensutvecklingen faktiskt ska genomföras 
samt att innehållet ska väljas. Både i hemmet och på arbetsplatsen är det även en 
ledningsfråga om kompetensutvecklingstiden kan utföras eftersom den kan dras in på 
grund av att apoteket ska bemannas. 
 
Samstämmigheten är också stor i det att det är chefer på olika nivåer och ägaren som 
ansvarar för att avsätta tiden, vilket sen möjliggör för arbetstagaren att ta ansvar för 
vad tiden används till. Det framkommer även åsikter om att arbetsgivaren har ett stort 
ansvar när det gäller att erbjuda ett rikt innehåll i fortbildningen samt att låta den 
anställde själv välja innehåll och form för sin specifika fortbildning. 
 
”Det tycker jag nog att om vi har avsatt tid så får vi ju göra det själv. Men chefen är ju  
ansvarig för att vi får tiden. Men vad vi gör och hur vi gör det tycker jag absolut att vi ska ha 
ansvar över själva.”(F2) 

 
”Det tycker jag är lite både och faktiskt. Det är ju apotekschefen eller ägaren som har ansvaret 
och se till att kompetensutveckling finns på apoteket, att man har möjlighet till det. Men sen så 
är det ju ofta jag själv som person som vet vad jag behöver, vad jag behöver lära mig mer 
av.”(F6) 

 
”Det tycker jag är jag själv. Alltså jag vet själv vilka områden jag behöver veta mer om.”(F4) 

 

3.b. Dokumentation/Uppföljning 
I den här kategorin behandlas hur dokumentation och uppföljning fungerar för 
kompetensutvecklingen på apotek. Resultaten belyser varierande tillvägagångssätt och 
ansvar.  
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Gemensamt är att alla anställda har en egen pärm där de ska dokumentera sin 
kompetensutveckling. De är själva helt ansvariga för detta och det genomförs i olika 
grad, från inte alls till väldigt noggrant. 
 
”Ja, vi har ju en pärm, så att det är väl när jag har läst någonting, då har jag ju skrivit det 
där. Men har jag läst en tidning så har jag inte skrivit det. Så att det är väl det att vi kanske 
inte rett ut hur vi måste göra.”(F2) 

 
Vad gäller e-utbildningar, kan det noteras elektroniskt när den anställde slutfört dessa 
eller registreras i form av ett intyg som sätts in i den anställdes pärm. 
 
När det kommer till uppföljning, visar svaren att det inte sker i någon större 
utsträckning. 
 
”Ja, vi ska ju dokumentera vad vi gör, men det är mer i förebyggande syfte om det ska bli 
inspektioner. Det är ingen som kollar riktigt vad jag har gjort under den tiden jag har 
kompetensutveckling utan det är eget ansvar. Så att… Nej, det följs väl inte direkt upp. Det gör 
det inte”(F6) 

 
För vissa e-utbildningar registreras, på huvudkontoret, antalet anställda på varje 
apotek som genomfört utbildningen. I vissa fall kan utbildningen återkomma för att ge 
apoteket en ny chans att vid ett senare tillfälle få högre svarsfrekvens. 
 

3.c. Lön 
Den här kategorin behandlar hur ersättningen fungerar för den kompetensutveckling 
som genomförs. Resultaten tar upp ersättning för kompetensutveckling som utförs på 
fritiden och huruvida kompetensutveckling är lönegrundande. Svaren belyser vissa 
oklarheter kring ersättningen. 
 
När det gäller kompetensutveckling som sker på fritid visar alla svar att det inte utgår 
någon ersättning för tid utöver den som ingår i schemat. 
 
”Nej, det är bara en timme som man har”(F4) 

 
Detta är inte heller någon fråga som verkar ha diskuterats på arbetsplatserna. 
 
”Nej, det är ingenting som har tagits upp i alla fall. Den frågan har aldrig kommit upp”(6) 

 
Svaren belyser även svårigheter i att dokumentera kompetensutveckling som sker på 
fritid. 
 
”Det kan ju vara så att man sitter hemma en kväll. Man betalar räkningar och sen går du 
liksom in och kollar vissa saker och då blir det väldigt svårt att bokföra tjugo minuter här och 
där.”(F3) 

 
När det kommer till frågan om kompetensutvecklingen är lönegrundande eller ej, går 
åsikterna isär. Vissa intervjuade menar att kompetensutvecklingen ingår i 
månadslönen och att möjligheterna med tid och innehåll är lika för alla anställda, vilket 
medför att grunden för ett särskiljande inte finns. Andra svarar att 
kompetensutveckling till viss del kan användas som lönegrundande. Detta gäller 
definitivt om den anställde har genomgått en utbildning som har medfört en ny roll på 
arbetsplatsen. 
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3.d. Egenansvar/Påverka 
Denna kategori tar upp en mer övergripande upplevelse av det egna ansvaret och den 
egna möjligheten att påverka olika aspekter av kompetensutvecklingen som genomförs 
på apotek. Vissa åsikter beskriver en möjlighet till påverkan medan andra uttrycker 
motsatsen. 
 
”Ja, det tycker jag att jag kan eftersom jag har bett dem om det. Att vi ska ordna det och få e-
utbildningar. Så det tror jag att vi kan.”(F2) 

 
”Det känns inte riktigt som jag har möjlighet att säga att jag vill åka på den här kursen och 
sen är det bara att åka.”(F6) 

  
De intervjuade uttrycker att även om möjligheten att påverka kompetensutvecklingen 
kan finnas på arbetsplatsen, upplevs det som svårt att konfrontera ledningen och ta det 
egna ansvaret för att få fortbildning. 
 
”Ja, det kan jag väl göra men då kräver det också ett ganska så ordentligt initiativ från min 
sida, att jag tar mig den tiden och kraften.”(F3) 

 

4. Framtid/Utveckling/Önskan 
I den här huvudkategorin behandlas vad som kan göras i framtiden för att förändra 
kompetensutvecklingssituationen. Svaren berör områden som tid, lokaler, 
schemaläggning, former och innehåll. 
 
En chef uttrycker svårigheter att avsätta tid som ska finnas på schemat och även att 
kunna utnyttja den. 
 
”Det gäller väl mest att om det är till exempel farmakoterapi, att det ska vara fysiskt möjligt 
att man kanske kan ta del utav de tillfällen det blir. Och att det kanske funkar att avsätta den 
schemalagda tiden”(F3) 

 
Vidare framkommer åsikter som ger uttryck för att för lite tid finns avsatt för 
kompetensutveckling varje vecka och varje månad och att det inte finns avsatt tid 
tillräckligt frekvent. Halva och hela utbildningsdagar efterlyses också. I tidsaspekten 
ingår även att det är många olika områden som ska täckas på den relativt korta 
kompetensutvecklingstiden, vilket gör att mer tid efterfrågas. 
 
”Jag tycker en timme i veckan är för lite. Kanske varannan dag eller två, tre gånger per vecka 
för mig.”(F4) 

 
Åsikterna handlar också om att det är svårt att få möjlighet att använda tid som inte 
ersätts till kompetensutveckling. 
 
I andra svar framkommer önskemål om förbättringar av materialet som på en del 
arbetsplatser upplevs som bristfälligt. Exempelvis saknas mängd och variation inom 
området för farmakoterapi eller saknas möjlighet till kompetensutveckling inom detta 
område helt och hållet. 
 
När det gäller innehåll, är svaren gemensamma i det att farmakoterapi anses som det 
viktigaste och intressantaste området för kompetensutveckling. Även egenvård lyfts 
fram som ett önskemål att fokusera mer på och erhålla bättre utbildningsmöjligheter i. 
 
Önskemål för former för kompetensutveckling visar att e-utbildningar saknas på en del 
arbetsplatser och att det finns en efterfrågan på fler tillvägagångssätt på andra 
arbetsplatser. Önskemålen rör en specialist inom området som kan besöka 
arbetsplatsen och hålla utbildningar inom exempelvis sårvård, hudvård och makeup. 
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Bättre samarbete med sjukvården efterlyses också och möjlighet för farmaceuter att 
delta i utbildningar och föreläsningar på sjukhus. Dessa förbättringar lyfts fram till 
exempel för att få variation, möjlighet att prata med någon med erfarenhet och lyssna 
istället för att läsa sig till kunskap. Ytterligare åsikter rör lokaler och en önskan om att 
kunna sitta avskiljt, lugnt, tyst och med möjlighet att koncentrera sig. 
 
Svaren ger även uttryck för generella önskemål som att mer fokus ska läggas på 
kompetensutveckling på apoteken. Andra uttrycker att ägare och chefer bör ta på sig ett 
större ansvar att informera de anställda om vilka möjligheter som finns och vad den 
anställde får ta del av. Även när det gäller dokumentation och uppföljning uttrycks 
önskemål att arbetsledningen kan bli bättre på att informera och följa upp. Specifikt 
framförs önskemål om diskussioner med chefen om kompetensutveckling där 
överenskommelse nås om vilka mål som ska sättas upp, vad som ska genomföras på 
den avsatta tiden samt vilka områden den anställde ska fokusera på. 
 

5. Anledningar till kompetensutveckling 
Denna huvudkategori berör olika anledningar till varför kompetensutveckling 
genomförs på apotek. Alla svar ger uttryck för att kompetensutveckling är en del av en 
farmaceuts jobb. Svaren ger också uttryck för orsaker som berör kunder, farmaceutens 
roll på apotek och i samhället, samt egenintresse. 
 
Många anledningar handlar om att kunna uppfylla de krav som ingår i farmaceutens 
roll på apotek och i samhället. Kunderna är centrala och deras frågor och önskemål 
lyfts fram som en av de viktigaste anledningarna till att genomföra 
kompetensutveckling på apotek. 
 
”Vi har alltid frågor från kunder om interaktioner och sådant så vi måste vara beredda att 
svara.”(F5) 

 
Andra viktiga anledningar som framkommer i svaren är att följa med i utvecklingen och 
hålla sig uppdaterad på allt nytt inom området såsom läkemedel, 
terapirekommendationer, interaktioner och egenvård, samtidigt som repetition behövs 
för att inte förlora gamla kunskaper. 
 
”Jo, det är självklart. Det måste man ha annars glömmer man bort. Så man måste hela tiden 
vara uppdaterad, måste liksom fräscha upp vad man har eller vad som kommer nytt. Man 
måste ha kompetensutveckling. Det är jätteviktigt att ha den.”(F5) 

  
”Ja, jätteviktigt. Speciellt i vårt yrke, där det händer så mycket hela tiden.”(F6) 

 
”Ja, man ska få uppdatera alla kunskaper och ta in allt som man behöver. Man ska bli bättre 
och bättre farmaceut tycker jag.”(F4) 

 
En annan orsak som nämns är kunskap om nya regler och rutiner, eftersom det anses 
essentiellt i det dagliga arbetet som farmaceut. Ytterligare åsikter rör sjukvården och 
att farmaceuter ska vara rustade att hjälpa patienter som kommer till apoteket utan att 
ha förstått läkare eller medicinering. Det framförs också att misstag inom yrket kan 
vara fatala och att det är viktigt med kunskap för att undvika fel. 
 

6. Farmaceutens syn på kompetensutveckling 
I denna huvudkategori behandlas en mer övergripande syn på kompetensutveckling 
som genomförs på apotek. Svaren varierar mycket och inkluderar förutsättningar, 
genomförande samt allmänna känslor kring fenomenet. Kring vissa ämnen, som att de 
intervjuade inte får den kompetensutveckling som de är i behov av, är 
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samstämmigheten stor. Negativa åsikter som framkommer berör tid och plats för 
kompetensutvecklingen. 
 
”Ja men faktiskt finns möjlighet, men det är tid som saknas, och plats.”(F5) 

  
Positiva åsikter rör känslor kring ämnet och uttrycker att det är oerhört viktig och 
dessutom roligt att ha kompetensutveckling. Svaren belyser att utbildning gör arbetet 
intressantare, lättare, snabbare och effektivare. 
 
”Roligt tycker jag också att kompetensutveckling är. Jag tycker det är jätteviktigt […] – man 
utvecklas helt enkelt”(F6) 

 
”Det är min vitamininjektion”(F3) 

 
Allmänna åsikter som framkommer i materialet rör vikten av att lyfta fram 
kompetensutveckling och att lägga mer fokus och tid på detta område på apotek. För de 
intervjuade är kompetensutvecklingsfrågan ständigt närvarande och den allmänna 
uppfattningen är en negativ utveckling där det blir sämre och sämre på apoteken i takt 
med att försäljning och vinst tar mer plats. 
 
”Jag skulle önska att det var mer. Det har varit mer under mina tidigare yrkesverksamma år. 
Men det känns som att det i konkurrensens tid blir svårare och svårare att kunna avsätta den 
tiden som jag tycker att man behöver göra för kompetensutveckling på apotek. Och det tror 
jag inte spelar någon roll vilken kedja det är. Jag tror att det är ganska tufft överallt att 
stycka loss den tiden. Det blir mer drift idag.”(F3) 

 
Det framkommer i intervjuerna att fokuseringen på försäljning och drift på apoteken 
har trängt undan personalens kompetensutveckling. Chefers okunskap och anställdas 
bristande kunskaper om sina rättigheter anses också ligga bakom detta att 
kompetensutveckling inte genomförs i tillräcklig utsträckning.   
 
”Jag tror att det ska lyftas också, att folk måste veta att de har rätt till kompetensutveckling. 
För att jag tror att det är det som är problemet. Om vi inte vet att vi har rätt till kompetenstid 
så kommer vi inte att be om det. Och jag tror inte alla chefer har koll på det. Jag tror inte att 
alla bara är snåla. Jag tror att de inte har kolla på det om jag ska vara ärlig. Det kanske är 
bra överdrivet men jag tror att det är mycket så.”(F2) 

 
Svaren tar också upp att kompetensutvecklingsfrågan behöver lyftas fram för att belysa 
olikheter som kan råda mellan kedjor och även mellan särskilda apotek inom samma 
kedja. 
 

 

Diskussion 

I denna intervjustudie om hur farmaceuter på öppenvårdsapotek ser på sin 
kompetensutveckling, framkommer många intressanta och värdefulla resultat. 
Generellt kan sägas att det råder utbredda problem och förvirring runt alla aspekter av 
kompetensutvecklingens genomförande som tid, schemaläggning, plats, bemanning, 
form, innehåll, dokumentation, uppföljning och ansvar. Det finns inte heller någon 
enhetlighet i kompetensutvecklingsfrågan mellan olika apotek. Det kommer dock fram 
även positiva åsikter runt rikt material och stor flexibilitet. 
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Förutsättningar  

Tid 
När det kommer till förutsättningar för genomförandet av kompetensutveckling på 
apotek visar svaren att det finns en del hinder i form av exempelvis tid och lokaler. 
Intervjusvaren visar att det överlag råder en utbredd tidsbrist och detta ligger också i 
linje med resultat av tidigare undersökningar som Farmaciförbundets 
Kompetensbarometer [10]. Resultaten visar på att denna tidsbrist kan bero på att 
schemaläggning inte fungerar eller på att det finns avsatt tid som inte kan utnyttjas i 
praktiken. Problemet kan ytterst bero på underbemanning eller frånvaro av ordinarie 
personal. Andra orsaker kan vara en apoteksmiljö som kännetecknas av stor stress och 
arbetsbelastning. Detta kan bero på höga effektivitetskrav och krav på enskilda 
prestationer inom marknadsföring och försäljning Detta är också del av en pågående 
debatt och har beskrivits i olika artiklar [8,9,29]. De faktorer som kan vara orsak till 
kompetensutvecklingens relativt låga prioritet på apoteken idag måste åtgärdas.  
 
Vad gäller de intervjuades framtida önskemål om tid betonas mer tid och mer frekvent 
kompetensutveckling, vilket ger ännu mer tyngd åt tidsproblematiken och visar att en 
snabb åtgärd måste till. I enstaka svar uttrycks en positiv attityd till tiden som står till 
förfogande för fortbildning och den anses vara tillräcklig. Även om tiden kan räcka till 
verkar det vara svårt för farmaceuterna att på egen hand hitta någon motsvarighet till 
de fokuserade utbildningar inom farmakoterapi och egenvård som erbjuds av externa 
aktörer, ofta till en kostnad och via centrala avtal. Tillgången till lättillgängligt, öppet 
pedagogiskt material på arbetsplatserna kan undersökas vidare för att se om problemet 
är utbrett. 
 
Önskemål om mer frekvent kompetensutveckling är betydelsefullt eftersom det visar en 
negativ aspekt av flexibiliteten. Anställda uppskattar att kunna välja när 
kompetensutveckling ska ske. De kan till exempel använda sparad tid, en gång i 
månaden, till en farmakoterapeutisk e-utbildning som tar två timmar. Resultaten är i 
linje med andra studier som visar på valmöjligheten men medför att 
kompetensutvecklingstid tas både från före och efter kompetensutvecklingstillfället 
[10,21,22]. Detta gör att kompetensutveckling endast sker en gång i månaden. 
Flexibilitetsproblemet belyses även när tid samlas till hela eller halva utbildningsdagar 
vilket gör att kompetensutvecklingstid från flera månader kan användas vid ett enda 
tillfälle. Resultatet blir problem att samtidigt hålla sig uppdaterad på nytt inom 
området vilket också anges som ett problem i tidigare studier [10,21,22]. 
 
Lösningen kan istället vara att delvis kunna välja när kompetensutveckling ska 
genomföras. En viss del kan vara flexibel medan en annan är fast. Externa krav skulle 
kunna införas på kompetensutveckling exempelvis 15-30 minuter i veckan för 
eventuella uppdateringar och aktuella problem. Vinsten skulle bli en kompetent och 
uppdaterad personal och detta även oavsett arbetsplats. Mer forskning behövs dock för 
att hitta en fungerande modell. 
 
För att komma tillrätta med att tid generellt inte avsätts eller utnyttjas, behöver tydliga 
krav sättas på att kompetensutveckling ska genomföras en viss tid under en viss period. 
Med externa krav för alla aktörer skulle dessutom en enhetlighet mellan olika 
arbetsplatser i hela Sverige uppnås, vilket skulle gynna enskilda farmaceuter, 
professionen och patienter. I andra länder som infört allmänna krav på fortbildning 
finns exempel på fungerande strategier i form av tid, poäng eller aktiviteter [25,28]. I 
exempelvis Singapore har central reglering nyligen införts i form av ett minimum av 
antal uppnådda fortbildningspoäng vartannat år och förändringen upplevs positiv av 
yrkeskåren [28]. Även i Skottland är farmaceuter positiva till krav på fortbildning, har 
förtroende för CPD och är motiverade att genomföra denna [35]. 
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Lokaler 
Andra problem som framkommer i intervjuerna som hinder för kompetensutveckling 
är trånga apotek utan särskild plats för lärande och tillgängliga datorer för ändamålet. 
Detta gör kompetensutbildningssituationen svårlöst, om personalen har viljan och 
tiden till förfogande men ingen plats att genomföra utbildningen på. I andra 
undersökningar inom området hittas ingen information angående dessa faktorer, vilket 
gör att det måste undersökas vidare på fler apotek [10,21,22]. Åtgärden kan vara att 
avsätta en ledig dator på avskiljd plats när kompetensutveckling schemalagts för någon 
av de anställda. 
 

Kompetensutvecklingens innehåll och form 
Rörande kompetensutvecklingens innehåll och form på apoteken idag visar resultaten 
på stora olikheter. Detta pekar på att en större enhetlighet måste uppnås även här, för 
att alla farmaceuter ska få samma möjligheter. Vad gäller de intervjuades önskemål om 
material visar resultaten på positiva åsikter, som att det anses tillräckligt och är 
uppskattat på vissa arbetsplatser. Det finns idag uppskattade fortbildningsmaterial från 
oberoende aktörer på marknaden som tillhandahålls mot betalning till apotekskedjor 
eller enskilda farmaceuter [10,21,22]. Dock är detta inte tillgängligt för alla och olika 
apoteksaktörer har valt olika lösningar. I många länder finns material som 
tillhandahålls från landets professionsorganisation eller apoteksförening till alla 
medlemmar utan kostnad. Detta system finns ännu ej i Sverige i någon utbredd 
mening. Ett liknande system skulle kunna resultera i enhetliga, uppskattade och 
effektiva utbildningar i hela landet. 
 
Enhetlighet kan även uppnås genom att nationella krav på innehåll och form upprättas. 
Det kan exempelvis vara material som kommer från myndigheter (ex Socialstyrelsen), 
professionen (ex Apotekarsocieteten), sjukvården (ex läkemedelskommittéer) eller 
akademin (ex Umeå universitet), vilket skulle säkra en uppdaterad och aktuell 
utbildning av direkt nytta för det dagliga arbetet på apotek. Materialet skulle kunna ges 
i form av informationshäften och e-utbildningar eftersom resultaten från denna och 
tidigare genomförda studier pekar på att dessa former är mest utbredda och 
accepterade [21,22]. Dessutom verkar de generellt uppskattas och vara de snabbaste 
och mest lättillgängliga sätten att inhämta kunskap. Åtgärden skulle lösa problem som 
framkommer i denna och tidigare studier med att vissa arbetsplatser inte har tillgång 
till någon utbildning inom farmakoterapi [10,21,22]. Apotek kan i dagsläget välja bort 
e-utbildningar av kostnadsskäl. Andra problem som skulle åtgärdas är varierande 
innehåll och kvalitet på e-utbildningarna. 
 
Ytterligare förbättringar kan vara externa utbildningsanordnare inom farmakoterapi 
som besöker apoteken och utbildar personalen och möjlighet för farmaceuter att delta i 
utbildningstillfällen inom sjukvården. Även dessa lösningar skulle säkra ett gemensamt 
utbud och dessutom stärka samarbetet mellan apotek och sjukvård till förmån för 
bland annat patientsäkerheten, som tas upp som ett av de rådande problemen idag [9]. 

Ansvar 
Gällande ansvarsfördelning för kompetensutveckling som bedrivs på apotek, visar 
resultaten en samstämmighet i att eget ansvar råder, helt eller delvis. Detta ligger också 
i linje med både nationella och internationella yrkeskrav [12-13,16-17]. Eget ansvar, 
flexibilitet och möjlighet att påverka kompetensutvecklingen, upplevs som positivt men 
det är tydligt att det samtidigt medför stora problem. Det egna ansvaret kan inte utövas 
om den anställde inte är insatt i vad som krävs och om möjlighet att ta detta ansvar inte 
ges. Exempelvis är det omöjligt att bedriva kompetensutveckling på arbetstid om det 
inte godkänns av arbetsgivaren eller finns avsatt tid från chefen. Om den avsatta tiden 
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heller inte tillåts utnyttjas är det endast möjligt att utöva det egna ansvaret över 
fortbildning på obetald fritid.  
 
Förbättring kan nås genom krav på tydligare information från arbetsgivare om vilka 
möjligheter som finns att tillgå för fortbildning vad gäller tid, plats, form och innehåll 
samt om när, var, hur och vad som ska dokumenteras. Detta kan kombineras med 
införandet av centrala krav gällande ett visst antal poäng för att få förnyad licens i 
likhet med dem som finns internationellt [28]. Internationellt förordas även olika delar 
av fortbildning som identifiering, planering, aktivitet och utvärdering, en utformning 
som kan användas som modell även i Sverige [17,25]. Kompetensuppföljningssamtal 
runt både dokumentation och utbildning i samråd med den enskilde farmaceuten 
skulle också innebära att chefer och aktörer får bättre överblick över 
kompetenssituationen med möjlighet till ytterligare förbättringar till gagn för 
farmaceuter och patienter. 

Anledningar till kompetensutveckling   
Resultaten visar att anledningarna till kompetensutveckling är många. Ett behov av 
ständig uppdatering och bibehållande av förvärvad kunskap anses som viktiga 
anledningar. Dessa anledningar är av betydelse, eftersom det även här framgår att mer 
frekvent kompetensutvecklingstid måste till för att tillgodose behoven. 
  
Andra anledningar är att uppfylla patienters behov och detta är väsentligt eftersom det 
knyter an till tidigare undersökningar och den pågående debatten om farmaceuters 
yrkesroll och roll i samhället [10,21,22,9,29,31]. Resultat kan endas uppnås om ny 
information ständigt inhämtas och dagens farmaceuter får en möjlighet att följa med i 
utvecklingen. Det gäller att inhämta kunskap i den takt som patienterna kräver och 
innebär att hårdare centrala krav på kompetensutveckling måste införas. Viktigt är 
också att resultaten i denna och tidigare studier visar att kompetensutveckling anses 
ingå i en farmaceuts jobb men förändring måste till för att detta ska kunna genomföras 
i praktiken [10,21,22]. Det måste vara möjligt att kunna uppfylla yrkeskraven om 
ständig uppdatering och det egenansvar som ges måste kompletteras med externa krav 
för att kompetensutvecklingen ska kunna utnyttjas på dagens apotek.  
 
Kompetensutveckling borde ses som en investering snarare än en förlust och vinsten 
blir bland annat nöjdare patienter. Farmaceuter med möjlighet till fortbildning blir 
säkrare och snabbare i sin yrkesroll. Patienterna kan också erbjudas optimal service i 
form av korrekt och begriplig information om läkemedel och andra produkter som säljs 
vid apoteket samt svar på sina frågor om sjukdomar och medicinering. 

 

Farmaceuters syn på kompetensutveckling 
Resultaten visar åtskilliga positiva omdömen om kompetensutveckling som helhet. Det 
finns en vilja till utveckling och förbättring och ett intresse för yrket. Även dessa fynd är 
i linje med tidigare undersökningar och de positiva åsikter som finns måste tillvaratas 
och utnyttjas [10,21,22,9,29,31].  
  
Andra faktorer som uppskattas, är flexibilitet kring var kompetensutveckling utförs, i 
hemmet eller på arbetsplatsen. Detta ska tas tillvara men belyser dock ytterligare 
problematik som även berörs i andra studier [10,21,22]. En omöjlig situation kan 
uppstå när kompetensutveckling ska göras hemma och som sen inte fungerar på grund 
av begränsad tillgång till material, trötthet eller andra orsaker. Å andra sidan, om den 
anställde tvingas till kompetensutveckling på arbetsplatsen kan det resultera i en 
omöjlig situation på grund av störningsmoment i form av patienter, arbetskamrater 
eller koncentrationssvårigheter. 
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Utifrån resultaten från denna och tidigare studier blir lösningen att varken tvinga den 
anställde att utföra kompetensutveckling hemma eller på arbetsplatsen. Åtgärden 
måste vara att arbetsgivaren tar ett större och tydligare ansvar för 
kompetensutvecklingen och möjliggör för den anställde att utnyttja kompetenstid både 
i hemmet och på arbetsplatsen. Lösningen kan också vara att upprätta enhetliga krav 
för platsen för kompetensutveckling, till exempel för att främja inlärningen. Eftersom 
det saknas stöd för dessa åtgärder behövs vidare undersökningar gällande var den 
anställde ska utföra kompetensutveckling och hur lokaler ska utformas. 
 
Även rörande val av innehåll uppskattar de anställda friheten och den måste tas 
tillvara. Friheten kan dock ha en negativ sida som också framkommer i andra studier 
[10,22]. Det är en nackdel att arbetsgivare endast, eller till större delen, kan välja att 
genomföra kompetensutveckling inom områden för marknadsföring, försäljning eller 
datasystem. Detta belyser en risk med fritt innehåll, om uppstyrning och central 
reglering inte sätter vissa krav på utbildning inom farmaci. Åtgärden kan vara att införa 
centrala krav på farmakoterapeutiskt innehåll. Besittandet av kunskaper inom 
farmakoterapi som är adekvata för arbetsuppgifterna är i enlighet med FIP:s 
grunddokument, det som Apotekarsocieteten och andra länder förordar, det som 
Läkemedelsverket inspekterar och det som tas upp i debatter [1,11,17,22]. Regleringen 
kan göras efter internationella modeller med ett visst antal kurser eller poäng inom ett 
visst ämne, eftersom det i konkurrensens tid är relativt lätt för arbetsgivare att endast 
fokusera på det som upplevs ge den största och snabbaste vinsten 
[25,27,31,32,33,34,35]. Dessutom kan ökade vinstkrav hota patientsäkerheten och 
medföra negativa följder för professionen vilket också framkommer i tidigare 
undersökningar och artiklar [10,21,22,9,29]. 

Metoddiskussion 
Genom den valda kvalitativa intervjustudien uppnåddes målet att erhålla bredd och 
djup i synen på kompetensutveckling hos farmaceuter på öppenvårdsapotek idag. 
Många intressanta och värdefulla åsikter framkom som kan ha betydelse för vidare 
forskning inom området. 
 
En begränsning med denna metod kan trots allt vara att få tillräckligt många 
intervjuobjekt för att mättnad ska kunna uppnås [36]. Sex stycken intervjuer 
genomfördes och mättnad i materialet uppnåddes. Detta innebär att ingen ytterligare 
väsentlig information om fenomenet skulle framkomma av ytterligare intervjuer. En 
annan begränsning är, att trots målet att erhålla en så heterogen grupp som möjligt, 
lyckades inga män värvas för deltagande [36]. Detta speglar dock apoteksvärlden i stort 
där få män arbetar. En spridning nåddes inte heller fullständigt med avseende på 
kedjetillhörighet. Eftersom en del kedjor inte finns representerade bland de intervjuade 
medför detta en begränsad generaliserbarhet. Andra problem med urvalet kan vara att 
studien genomfördes i ett begränsat geografiskt område, vilket kan spegla tankar och 
attityder inom detta område. Generalisering kan göras inom området men inte för 
resten av Sverige. Detta löstes dock genom att en samarbetspartner utförde en liknande 
studie i ett annat geografiskt område, vilket ökar resultatens generaliserbarhet. 
Dessutom kan selektionsbias uppkomma med frivilligt deltagande. Det verkar dock inte 
vara ett problem i denna studie då bredd i urvalet uppnåddes och de intervjuade 
uttryckte både positiva och negativa åsikter. Intervjupersonerna upplevdes inte 
motiverade att delta i studien endast för att framföra klagomål utan för att ge uttryck 
för sina åsikter i stort. 
 
Andra svagheter i vald metod som intervjuarens objektivitet och konsensus, avhjälps i 
viss grad av samarbete med en partner och handledare. Fördelen var att författaren och 
samarbetspartnern kunde byta material och koda och kategorisera varandras resultat 
och även diskutera med handledare tills samstämmighet nåddes 
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Angående intervjuaren, kan en svaghet vara att denne inte är tillräckligt tränad för att 
genomföra intervjuer och få fram åsikter. Intervjuerna fungerade dock bra och 
möjlighet till lärande fanns under tiden. Dessutom behöver det inte vara en nackdel 
med studenter som intervjuare utan kan till och med vara en fördel med otränade, 
oerfarna intervjuare när det gäller att få fram åsikter från intervjupersoner. Studenter 
kan, till skillnad från exempelvis arbetsgivare och experter, upplevas som mindre 
auktoritära och hotfulla, vilket kan göra att intervjupersonerna blir mer avslappnade, 
har lättare att öppna upp och ge uttryck för sina åsikter. Intervjuarens involvering och 
subjektivitet behöver inte heller vara ett problem eftersom utbildning och tidigare 
erfarenheter inom området kan ses som en tillgång [38]. I enlighet med action research 
(AR), kan en insatt intervjuare användas för att en förståelse för fenomenet som 
undersöks kan vara nödvändig, för att exempelvis kunna ställa adekvata frågor och 
följdfrågor efter vilka svar som ges. AR innebär också att forskaren är delaktig och 
involverad i den påföljande förändring som forskningen eventuellt kan ge upphov till 
[38]. 
 
Vad gäller studien som helhet, skulle den ha kunnat genomföras i form av en större 
intervjustudie med en större och ännu heterogenare studiepopulation och större 
geografisk spridning. Denna undersökning skulle också, med mer tid och medel, ha 
kunnat ligga till grund för en större enkätstudie där till exempel alla kedjor finns 
representerade. Detta skulle exempelvis kunna göras genom att, i likhet med en studie 
genomförd i Texas, skicka enkäter elektroniskt till de båda svenska farmacifacken som 
fördelar dem vidare till alla medlemmar [34]. 
   
   
De flesta av fynden i denna studie är i linje med tidigare studier, vilket förstärker 
anledningen till att en förändring måste ske. Eftersom denna studie är relativt liten och 
har vissa svagheter behöver kompetensutvecklingssituationen på öppenvårdsapotek 
utredas vidare, exempelvis genom en större intervjustudie. Detta material bildar även 
en bra bas för vidare studier i enkätform, både rörande 
kompetensutvecklingssituationen och eventuella åtgärder. Det är väsentligt att komma 
fram till vilka åtgärder som fungerar bäst för situationen i Sverige. 
 

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis pekar resultaten i denna studie på utbredda problem i 
kompetensutvecklingssituationen på öppenvårdsapotek idag. Dessa problem rör olika 
faktorer som tid, schemaläggning, plats, material, dokumentation, uppföljning och 
ansvar. 
 
Utifrån resultaten i denna och tidigare studier är det tydligt att fortbildningen måste 
struktureras upp och enhetlighet nås. Förvirringen som råder runt 
kompetensutvecklingens genomförande måste upphöra och de positiva åsikter och den 
utvecklingsvilja som finns inom farmaceutkåren måste tas till vara. Det måste bli 
möjligt för farmaceuter i dagens samhälle att i praktiken utöva det egenansvar som 
åläggs dem. Hårdare centrala krav måste införas genomgående för alla aspekter av 
kompetensutvecklingen. En extern professionell organisation kan hjälpa till med 
implementering och arbetsgivarna måste ge tydligare direktiv och ta ett större ansvar 
genom att erbjuda möjligheter till kompetensutveckling. 
 
Ytterst handlar nationell reglering om att bibehålla farmaceuters professionalism, 
anseende och yrkesstatus kombinerat med arbete med god och säker vård. Fortbildning 
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är essentiellt för att farmaceuter ska kunna ge kompetent rådgivning och arbeta för rätt 
läkemedel i rätt dos till rätt person, ökad följsamhet till ordination samt förebyggande 
och upptäckande av LRP som orsakar både personligt lidande och kostnader för 
samhället. Dessutom, med kunniga farmaceuter finns möjlighet för läkare att ha 
förtroende för arbetet som bedrivs på öppenvårdsapotek, vilket öppnar för ytterligare 
samarbete med sjukvården till nytta för alla. 
 
Kompetensutvecklingsfrågan måste lyftas fram, för endast om problemen lyfts och 
diskuteras, kan de åtgärdas och förbättring ske. Någon måste ta ett tydligare ansvar för 
att upprätthålla kompetensen på öppenvårdsapotek - för en säker och kostnadseffektiv 
läkemedelsanvändning - för farmaceuter, patienter och samhälle! 
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Bilaga 1 

 
 
 
 
  

 
 

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. 

 
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   Datum 
 
 
 
 
………………………………….. 
Namnförtydligande 
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Bilaga 2 

 
 
 
 
 

2013-10-29 
 
 
 
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 intervjun är att få en fördjupad förståelse för kompetensutveckling på 
öppenvårdsapotek med hjälp av farmaceuternas syn.  
 
Examensarbetet kommer att utföras som en kvalitativ intervjustudie där din erfarenhet 
och kunskap kommer att 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 att sammanställas och en 
del av arbetet är intervjustudier som kommer att analyseras av mig. 
 
Examensarbetet 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 bör 
45 min avsättas. 
 
Deltagandet är frivilligt, svaren kommer att behandlas konfidentiellt och du kommer 
därför inte att kunna identifieras i examensarbetet.  
 
Om det är något du undrar över, är du välkommen att kontakta oss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Kia Puhls Sjöstrand   Handledare 
Apotekarstudent    Andy Wallman, Lektor, Farm dr 
kia-p@usa.net    andy.wallman@chem.umu.se 
Umeå Universitet   Umeå Universitet 
901 87 Umeå    901 87 Umeå 

 

mailto:andy.wallman@chem.umu.se
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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 i farmaci vid Umeå universitet där jag vill belysa 
kompetensutvecklingen på öppenvårdsapotek i Sverige. Jag är utbildad 
receptarie med yrkeserfarenhet inom öppenvårdsapotek men är inte ute efter 
företagshemligheter utan efter din syn på fortbildning på ditt apotek. 

 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 transkript kommer att sparas till kursens slut 
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? 

(Hur stort apotek? 

Hur många anställda? Hur många 

farmaceuter? 

Hur stor är belastningen?) 

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 
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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? 

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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