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Sammanfattning
Bakgrund: Det talas mycket om läkemedelsrelaterade skador i Sverige som orsakar
sjukhusinläggningar, dödsfall och ekonomiska förluster. Flera landsting har börjat anställa
farmaceuter och målsättningen är att nå en förbättrad patientsäkerhet och en effektivare
läkemedelsanvändning. Landstingsanställda farmaceuter har olika arbetsuppgifter inom t.ex.
läkemedelsförsörjning,
läkemedelshantering,
övergripande
strategisk
planering,
läkemedelsterapikommittéer,
förskrivningsgenomgångar
och
utbildning/undervisning.
Läkemedelskommittéer ska finnas i varje landsting enligt lagen (1996:1157). De utgör ett antal
expertgrupper inom olika terapiområden och kallas därför också för terapigrupper. Arbetet inom
läkemedelskommittéerna har som mål att vården skall vara effektiv och riskfri samt kunna
redovisa en lönsam användning av läkemedel. Socialstyrelsens nya krav på sjukvården då det gäller
äldres läkemedelsbehandlingar är ett incitament för farmaceuter att samordna utbildningar om
läkemedelsgenomgångar till t.ex. läkare och sjuksköterskor. Farmaceuter i vården kan spela en
viktig roll för att minska sjukvårdskostnader och öka patienters följsamhet till sin behandling.
Syfte: Syftet med arbetet är att kartlägga hur landstingsanställda farmaceuter inom Västra
Götalandsregionen upplever sin arbetssituation. Följande frågeställningar kommer att behandlas:
Vilka arbetsuppgifter utför de landstingsanställda farmaceuterna? Hur ser de på effekten av sitt
arbete? Hur tror de att patienterna upplever deras insatser? och Hur fungerar samarbetet med t.ex.
läkare och sjuksköterskor?
Metod: En elektronisk enkätundersökning utfördes och målgruppen bestod av landstingsanställda
farmaceuter i Västra Götalandsregionen och inkluderade såväl apotekare som receptarier. Enkäten
bestod av 32 frågor och innehöll såväl slutna som öppna frågor. Enkäten skickades ut under
december månad 2014 till 64 landstingsanställda farmaceuter i Västra Götalandsregionen. Tre
påminnelser skickades ut. Svarsfrekvensen blev 41 %.
Resultat och diskussion: Majoriteten av de landstingsanställda farmaceuterna arbetar med
utbildning/undervisning och med läkemedelsförsörjning. Minskade sjukvårdskostnader är en
effekt som de landstingsanställda farmaceuterna själva kunde se av sitt arbete. De hade däremot
svårt att visa på andra effekter på t.ex. sjuklighet, biverkningar och mortalitet. Det mest
motiverande i landstingsanställda farmaceuters arbete är variationen i arbetsuppgifterna. Det
minst motiverade är t.ex. revirtänkande mellan och inom olika professioner och att farmaceuter
inte alltid ses som en självklar kategori inom sjukvården. Av enkätsvaren framkom även att det
finns ett visst mått av mindre motiverande rutinarbeten. I svaren lyftes även bristen på tillgång till
adekvata uppföljningsverktyg, omfattande byråkrati, långa beslutstider och tröghet i
organisationen som mindre motiverande. Det behövs bättre kunskap om farmaceutens kompetens
hos annan vårdpersonal. Samarbetet med landstingsanställda farmaceuter och annan vårdpersonal
fungerar dock oftast bra. Det krävs fler vetenskapliga studier som påvisar vilken nytta vården har
av närvaron av farmaceuter.
Slutsats: De landstingsanställda farmaceuterna i Västra Götalandsregionen anser själva att de
utför ett mycket viktigt arbete i vården. De anser att deras arbete leder till minskade
sjukvårdskostnader men kan inte bedöma effekten på sjuklighet, biverkningar och mortalitet. Det
behövs därför fler studier för att påvisa effekter av de landstingsanställda farmaceuternas arbete i
Västra Götalandsregionen och i andra regioner. Det är viktigt att utnyttja deras kompetens och låta
de involveras i hela sjukvårdssystemet som t.ex. att arbeta i nära kontakt med patienterna. Det är
också viktigt att annan vårdpersonal känner till farmaceuternas kompetens
Nyckelord: Sjukvårdskostnader, farmaceutens kompetens i vården, landstingsanställda
farmaceuter, klinisk farmaci, samarbetet inom vården.

Beteckningar:
SKL: Sveriges kommuner och landsting
VGR: Västra Götalandsregionen
RGL: Regiongemensamt lager
APL: Apotek Produktion och Laboratorier
TLV: Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket
SBU: Statens beredning för medicinsk utvärdering
LIC: Läkemedelsinformationscentraler
SU: Sahlgrenska Universitetssjukhus
SÄS: Södra Älvsborgs sjukhus
LIMM: Lund Integrated Medicines Management
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1. Introduktion
1.1.

Läkemedelsrelaterade skador

Läkemedelsrelaterade skador orsakar 6-16 % av sjukhusinläggningarna i Sverige, 3000 dödsfall
och ekonomiska förluster på 5,6-24,6 miljarder kr varje år. Sveriges kommuner och landsting
(SKL) har inrättat patientsäkerhetssatsningar för att minska läkemedelsrelaterade problem och för
att förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar. Socialstyrelsen har i sin tur infört en föreskrift
om läkemedelsgenomgångar. I dessa satsningar har farmaceuter haft en viktig roll i forskning och
utveckling. Ökat antal läkemedel, krav på kunskap om läkemedel och behandlingars komplexitet
har öppnat en nisch för farmaceuter att använda och utveckla sina kunskaper om läkemedel till
nytta för patienter (1).

1.2.

Landstingsanställda farmaceuter övergripande arbetsuppgifter

Flera landsting i Sverige har börjat anställa farmaceuter. Målet är att satsa på förbättrad
patientsäkerhet och effektivare läkemedelsanvändning. Landstingsanställda farmaceuter har olika
arbetsuppgifter allt från patientnära arbete i vården, utbildningsinsatser till upphandling av
läkemedel (2, 3). I Västra Götalandsregionen (VGR) har landstinget tagit över delar av
läkemedelsförsörjningen som tidigare utfördes av sjukhusapoteket. Inom denna region har allt fler
farmaceuter anställts inom vården (4). Landstingsanställda farmaceuter arbetar på
läkemedelsinformationscentraler, i läkemedelskommittéer och utbildar vårdpersonal (5). De kan
vara ansvariga för läkemedelsgenomgångar och läkemedelsförsörjning till sjukhusen (3,6) och
deltaga i olika forskningsprojekt (7). Läkemedelsförsörjning utmärks av att de mest användbara
läkemedlen finns på vårdavdelningen medan de mindre användbara läkemedlen finns i lager som
ligger nära och som andra avdelningar också kan utnyttja. På det viset minskar man slängandet av
gamla läkemedel (8). Den viktigaste uppgiften för sjukhusapotek i VGR är att samordna och styra
läkemedelsförsörjning till alla vårdenheter i VGR. Regionen har upphandlat två tjänster. Den första
omfattar läkemedelsleveranser och innebär att läkemedel beställs och levereras från
Regiongemensamt lager (RGL). Den andra omfattar tillverkning av mediciner och innebär att
Apotek Produktion och Laboratorier (APL) bereder och tillverkar läkemedel (9).
Läkemedelskommittéer skall enligt lag (1996:1157) finnas i varje landsting. De är ett antal olika
expertgrupper inom olika terapiområden och kallas därför också för terapigrupper (10). Målet
med arbetet i läkemedelskommittéerna är att vården ska ha en effektiv, riskfri och lönsam
användning av läkemedel (11). Terapigrupper är expertgrupper som ger råd och information om
läkemedel inom definierade terapiområden. De kan vara med att anordna en ny läkemedelslista,
“rekommenderad   lista”,   och   kan   vid   behov   revidera   den   äldre   listan.   De   kan   fungera   som  
läkemedelsexperter för myndigheter, som t.ex. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV),
statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och socialstyrelsen (10). Terapigrupperna kan
vara med och utveckla övervakningsinstrument, t.ex. kvalitetsmätare, och kan medverka i
utvecklandet av regiongemensamma strategier. De kan också medverka vid inköp av läkemedel och
utföra
andra
på
uppdrag
av
hälsooch
sjukvårdsdirektören
(11).
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Farmaceuter i landstinget kan arbeta med dispenserade dospåsar. I Västra
Götalandsregionen görs en förstudie om maskinell dosdispensering. Detta i syfte att ge en
mer effektiv, säker och modern läkemedelsförsörjning. Syftet med den maskinella
dosdispenseringen är att minska läkemedelsrelaterade problem, minska kassation,
tillgänglighet och sortimentstyrning. Som en effekt av detta frigörs mer tid för
sjuksköterskor som kan användas till patienter. En farmaceutisk kontroll görs på alla
dospåsar för att säkerställa att det inte finns någon risk för interaktion eller överdosering.
Läkaren kan kontaktas vid problem eller oklarheter (12).
Farmaceuter kan också arbeta inom APL. Den tillverkar extemporeläkemedel till apotek
och vården, men också till företag inom Life Science. APL ägdes av Apoteket AB, men
sedan juni 2010 blev det ett fristående statsägt bolag (13). Definitionen av
extemporeläkemedel  “  Ett  läkemedel  som  inte  finns  kommersiellt  tillgängligt men som det
finns ett behov av inom sjukvården. Dessa specialtillverkas utifrån förskrivarens
bedömning av patientens behov - medicinskt ändamålsenligt sortiment. Komplement till
registrerade   läkemedel”   (14).   Farmaceuter   jobbar   även   med   prognosrapporter.
Rapporterna kan fungera som en grundval för t.ex. budget, olika ekonomiska beräkningar
och vårdavtal. Rapporterna inrymmer analyser för olika terapiområden och med hjälp av
prognosrapporter kan t.ex. nya läkemedel nå ut till svenska marknaden (15). Farmaceuter
kan också arbeta i Läkemedelsinformationscentraler (LIC) De svarar på frågor om
läkemedel från apotek och sjukvården. Några exempel på LIC är t.ex. ELINOR, ULIC,
Karolin, Lili och LUPP (16).
Farmaceuter som jobbar på sjukhusapoteket kan ansvara för t.ex. sortimentanalyser och
det innebär att de skall ha en översikt över vårdenhetens konsumtion av läkemedel. De
kan ansvara för bassortiment, akuta läkemedel, hållbarhetstider, kontakter med
leverantörer vid eventuella leveransproblem inleverans, utgångna läkemedel, kassation
och hållbarhetskontroll (17). Enligt en rapport från palliativa vårdteamet på ASIH Långbro
Park, Sverige, är närvaron av en farmaceut i palliativa vårdteam en bra tillgång. I dessa
team kan farmaceuten vara till stor nytta för lagerhantering, kostnadsbesparingar och
optimering av läkemedelslogistik (18). För att ge en säkrare läkemedelshantering arbetar
farmaceuter som är anställda i landstinget med läkemedelsautomater (figur 1), och detta
bidrar med att minska svinnet och kassation av läkemedel. Läkemedelsautomater innebär
att det alltid finns ett litet förråd av läkemedel eftersom beställningen av läkemedel sker
automatisk när en produkt tar slut (19)

Figur 1. Närnivåerna i en läkemedelsautomat är låga så registreras det automatiskt.

Socialstyrelsen ställer nya krav på sjukvården och då det gäller äldres
läkemedelsbehandlingar ligger de till grund för farmaceuters utbildningar till t.ex. Läkare
och sjuksköterskor om läkemedelsgenomgångar (20).
I en randomiserad kontrollerad studie i svenska primärvården, kunde effekten av
farmaceuternas påverkan på läkares inställning till lipidsänkande läkemedel påvisas (21).
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Farmaceuter kan också ge utbildningar om läkemedelshanteringen till vårds-och
omsorgspersonal som t.ex. undersköterskor och vårdbiträden. Det kan handla om hur
läkemedel används och hur de skall hanteras (22).
Enligt socialstyrelsen (SOSFS 2000:1) ska läkemedelshantering tillämpas inom Hälso-och
sjukvårdslagen och Tandvårdslagen. Läkemedelsanvändning kan innebära flera saker som
t.ex. förvaring av läkemedel, administrering, ordination, iordningställande och rekvisition
(23).
Vårdgivaren ansvarar för att läkemedelshanteringen genomgår en kvalitetsgranskning
minst en gång per år. Enligt socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9) är nämligen
vårdgivaren ansvarig för ledningssystemet. Detta innebär att vårdgivaren ansvarar för
läkemedelsförsörjning till sjukhuset. Detta gör att sjukhusapotek bemannar sjuhuset med
enstaka farmaceuter för detta ändamål (24).
I Sverige är det ganska nytt att ha farmaceuter integrerad i sjukhusmiljö. Enligt en
enkätstudie som utfördes vid Akademiska sjukhuset i Uppsala deltog allmänläkare,
sjukhusläkare och sjuksköterskor. Resultatet visade att de flesta deltagande i studien var
nöjda med samarbetet med farmaceuterna, och de märkte även att kvaliteten och
säkerheten på patienternas behandlingar ökade markant (25).
1.3.

Farmaceuters nytta och insats i vården

I en svensk studie som genomfördes på Universitetssjukhuset i Uppsala under 2005-2006
påvisades att närvaron av en apotekare minskade sjukligheten hos inlagda. I studien
deltog 400 patienter över 80 år som randomiserades till en intervention med klinisk
farmaci eller till en kontrollgrupp som gavs rutinsjukvård. Effekten mättes i form av
antalet sjukhusbesök under 12 månader. I interventionsgruppen var antalet sjukhusbesök
16 % lägre i jämförelse med kontrollgruppen. Antalet läkemedelsrelaterade återbesök till
sjukhuset minskade markant med 80 %. Det konstaterades att förekomsten av
farmaceuter i sjukvården ledde till stora minskningar av sjuklighet och
sjukvårdskostnader (26).
I en amerikansk studie från Boston, USA, påvisades att apotekarna måste tillämpa sin
kunnighet och förmåga i hela vårdkedjan för att spela en integrerad del av hälsosystemet.
Apotekarna kan spela en viktig roll i framtiden, om de kan visa sin talang och skicklighet
att hantera sjukdom och hälsa, förbättra vård resultat och minska kostnaderna inom den
växande sjukvårdssystem (27).
Enligt socialstyrelsen (SOSFS 2012:9) ska personer över 75 år eller äldre och som har 5
läkemedel eller mer erbjudas läkemedelsgenomgångar. Erbjudandet gäller även de
patienter som misstänks ha läkemedelsrelaterade problem. Läkaren är ansvarig för att ha
en läkemedelsgenomgång minst en gång per år. Detta ställer krav på läkarens samarbete
med annan vårdpersonal som t.ex. apotekare (28). Detta ställer stora krav på vården och
visar på det stora behovet av stöd från farmaceuter. Detta är ytterligare ett skäl för
landstingen att anställa egna farmaceuter istället för att köpa tjänster från Apoteket
farmaci som skett sedan omregleringen av apoteksverksamheten 2009 (29).
Farmaceuter behövs inte bara för att genomföra läkemedelsgenomgångar utan de spelar
också en viktig roll för följsamheten av läkemedelsordination. Enligt en rapport som var
inriktad på de tre professionella yrkesrollerna läkare, sjuksköterskor och farmaceuter
nämns att brister i följsamhet leder till att behandlingen misslyckas och att kostnaden
ökar (30). Vissa praktiska åtgärder har vidtagits för att öka följsamheten, som t.ex. att
använda en dos om dag istället för att använda flera doser om dagen. Användning av
ApoDos eller Dosett är ett annat sätt att öka följsamheten. Farmaceuterna gör en viktig
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insats för att förbättra följsamheten genom deras medverkan i läkemedelskommittéer.
Kommittéerna arbetar mest med läkarens läkemedelsval för att förbättra följsamhet (30).
I en studie som utfördes på Uppsala universitet på kroniska hudbehandlingar nämns
vikten av en bra samordnad behandling av läkare, sjuksköterskor och farmaceuter. Ett bra
samarbete leder till förbättring av patienternas följsamhet till sin behandling. I studien
påvisades    ett  “gap”  mellan  apotekarna  och  annan  vårdavdelningspersonal  som  läkare  och  
sjuksköterskor. Klyftan berodde mest på att farmaceuternas stöd begränsades p.g.a. brist
på sekretess och brist på information om den kliniska historien för enskilda patienter
(31). Farmaceuter spelar en viktig roll i minskning av sjukvårdskostnader. En studie som
undersökte samarbetet mellan apotekarna på sjukvårdsapoteket och akutmottagning vid
Helsingborgs lasarett visade att samarbetet uppskattningsvis sparade ca 38 miljoner om
året i minskade sjukvårdskostnader. Detta resultat visar att svensk sjukvård skulle kunna
spara miljarder kronor varje år genom ett väl fungerande samarbete mellan apotek och
akutmottagningar (32). Landstingen kan vidta åtgärder för att sänka
läkemedelskostnaderna. I Stockholms läns landsting har sedan 2006 införts en
Incitamentsmodell. Det är en sorts bonus för vårdenhetens följsamhet till
rekommendationer i kloka listan från läkemedelskommittéerna. Genom införandet av
denna modell uppskattas kostnaderna i sjukvården minskas med ca 100 miljoner kronor
per år (33).
2.

Syfte

Syftet med arbetet är att kartlägga hur landstingsanställda farmaceuter inom Västra
Götalandsregionen upplever sin arbetssituation och hur de ser på effekten av sina
arbetsinsatser. Följande frågeställningar kommer att behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.

3.

Hur upplever landstingsanställda farmaceuterna sin arbetssituation?
Vilka arbetsuppgifter ingår i tjänsterna som landstingsanställda farmaceuter?
Hur ser landstingsanställda farmaceuterna på effekten av sitt arbete?
Hur tror kliniska farmaceuter att patienterna upplever deras insatser?
Hur fungerar samarbetet med annan klinisk vårdpersonal, som t.ex. läkare och
sjuksköterskor, ur ett farmaceutiskt perspektiv?

Metod

Litteraturartiklarna inhämtades med hjälp av PubMed och majoriteten av sökningarna
genomfördes under perioden 24 November 2014 till 16 Januari 2015.
Pubmed var en bra källa för att hitta de flesta vetenskapliga artiklarna om farmaceuters
upplevda arbets- och professionssituation. Referenslistor i framsökta artiklar har också
använts för att hitta ännu fler artiklar. Avgränsningar gjordes genom att välja
vetenskapliga artiklar som i huvudsak behandlade förhållanden i Sverige. De sökord som
användes var t.ex. pharmacy profession Sweden (gav 5 träffar), pharmacist role Sweden
(gav 40 träffar) och reduce health costs and pharmacist and Sweden (gav 2 träffar).
Sökningar med hjälp av Google gav även relevant information till introduktionsdelen.
Genom Google erhölls information om landstingsanställda farmaceuter, vilka
arbetsuppgifter har dem, och varför anställer landstinget landstingsanställda
farmaceuter?. Några exempel på hemsidor som har använts är www.socialstyrelsen.se,
www.lakemedelsvarlden.se och www.sverigesfarmaceuter.se.
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3.1.

Urval/ undersökningsgruppen

Undersökningsgruppen bestod av landstingsanställda farmaceuter i Västra
Götalandsregionen och inkluderade både apotekare och receptarier. Det har inte gjorts
några begränsningar i studien annat än att undersökningsgruppen skulle bestå av
landstingsanställda farmaceuter i denna region. Avsikten var att få med så många
deltagare som möjligt i studien.
3.2.

Val av metod

Metoden som valdes för att besvara frågeställningarna bestod av en elektronisk
enkätundersökning (bilaga 1). En enkätstudie är ett bra sätt att få svar på
frågeställningarna. En kvantitativ metod brukar vara tids- och kostnadsbesparande i
jämförelse med t.ex. intervjustudier. Enkätstudier kan minska risken för missförstånd och
underlätta bearbetning och analys av resultaten. Enkätstudier upplevs oftare som mindre
påträngande jämfört med intervjustudier. Vid kvantitativa studier har man möjlighet att
göra statistiska beräkningar och dra generella slutsatser av erhållna resultat.
Enkäterna utformades genom Google forms. Enkäten bestod av 32 frågor och innehöll
såväl slutna som öppna frågor. Öppna frågor i enkäten ger möjlighet att erhålla kvalitativ
information. Frågorna omfattade landstingsanställda farmaceuters bakgrund, deras
upplevelse av yrkesrollen, deras samarbete med annan vårdpersonal och om deras
erfarenhet av patientnära arbete.
Flera personer deltog i utformningen av enkätfrågorna som t.ex. handledaren för
examensarbetet och läkemedelsenhetens ansvariga farmaceut på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset. En elektronisk enkät går snabbt att distribuera och på det viset
sparas mycket tid. Det är också lättare och billigare att skicka påminnelser jämför med
pappers enkäter.
Innan enkäten skickades till målgruppen gjordes ett test för att undersöka om enkäten
fungerade rent teknisk och om frågorna uppfattades rätt. I början uppskattades enkäten ta
ca 10 minuter att fylla i, men vi fick respons från en farmaceut som deltog i pilottest att det
tar mer än 10 minuter att fylla i enkäten vilket ledde till att beräknad tid att besvara
enkäten ändrades till då 10-20 minuter. Testet utfördes av fyra apotekare. Resultatet från
detta test visade att enkäten fungerade tekniskt väl. Testet resulterade i att en enkätfråga
inte skulle finnas med som obligatorisk.
Den 11:e december 2014 skickades enkäterna ut till de landstingsanställda farmaceuterna i
Västra Götalandsregionen och den 23:e december var deadline för att skicka in svaren.
Enkätundersökning skickades elektronisk via mail till alla landstingsanställda
farmaceuters e-postadresser i Västra Götalandsregionen som är verksamma på sjukhus
eller i förvaltning. Landstingsanställda farmaceuterna identifierades med hjälp av en
farmaceut som jobbar på läkemedelsenheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset som
brukar ta hand om masterstudenter. Personen hade kontakter med regionala och
nationella nätverk för landstingsanställda farmaceuter. Inget tillstånd från
respondenternas chefer inhämtades.
Tre stycken påminnelser skickades ut innan deadline. Av de totalt 64 enkäter som
skickades ut besvarades 26. En deltagare skickade in sina svar den 2:a januari vilket
resulterade i totalt 27 enkätsvar. Internt bortfall =1 då en deltagare inte var anställd som
farmaceut utan som projektledare. Svarsfrekvensen blev 41%.
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3.3.

Etik och genusfrågor

Ett följebrev (bilaga 1) skickades tillsammans med den elektroniska enkäten till
respondenterna. I följebrevet förklarades att det var frivilligt att deltaga i studien var och
att allt material kommer att avidentifieras så svaren inte kan kopplas till respondenterna.
När respondenterna skickade in sina svar, registrerades enbart datum och klockslag i
Google Docs.
3.4.

Analys av enkätsvar

Alla enkätsvar samlades automatisk till Excel som redan var kopplad till Google formsenkäten. Excel underlättade sammanställningen av svaren och framställandet av diagram
och tabeller.

4. Resultat
4.1. Bakgrundsdata om respondenterna
Tabell 1. Respondenternas bakgrund.
Kön

Ålder/antal

20 kvinnor och
6 män

20-30/ 2
31-40/ 13
41-50/ 8
51-60/ 3

Yrkesgrupp
Apotekare/receptarier
2/0
8/5
8/0
1/2

Medelvärdet för antal år som yrkesverksam farmaceut blev 14,7 år och medelvärdet som
landstingsanställd farmaceut blev 4,2 år.
Antalet som jobbade heltid var 23 av 26 personer och 2 av 26 personer arbetade 90% . En
vikarie uppgav inte något om anställningarnas längd.

36% (9/25) (intern bortfall =1 då svaret var otydligt som ja och nej) av deltagarna har gått
någon extra utbildning förutom sin grundutbildning och resten 64% (16/25) har inte gått
någon extra utbildning. De extra utbildningar som vissa deltagare redovisade var: Kurs i
hälsoekonomi och hälsopolitik, magister utbildning i klinisk farmaci (1 år),
ekonomiutbildningar och fortbildningar inom t.ex. apotekarsocieteten (10 hp), pedagogisk
för vårdanställda (10 hp), magisterprogram i farmaci, doktorexamen 5 år och Post doc 2
år, Organisationsterori   och   ledarskap   15   hp,   diverse   ledarskapsutbildningar,   “   Advanced  
Postgraduate  Diploma,  Clinical  and  Health  Services  Pharmacy”  2  år  deltid  på  University  of  
Manchester UK, (kurs i klinisk farmaci (12 hp), lärarutbildning 3 år) och
sjukhusfarmacikurs (20 hp) i Uppsala 1994 och sjukhusfarmacikurs (20 hp) i Uppsala
1994.
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Figur 2. Svar  på  frågan  ”Vad  heter  sjukhuset  eller  förvaltningen  där  du  arbetar?”.
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4.2. Hur upplever landstingsanställda farmaceuterna sin
arbetssituation?

Figur 3.  Svar  på  frågan  ”Hur  upplever  du  som  är  landstingsanställd  farmaceut  
din  situation?”
Majoriteten av respondenterna tycker att landstingsanställda farmaceuter behövs (figur
3).  I  enkätsvaren  finns  även  åsikter    som  t.ex.  “tror  att  jag  tillför  något”  och  “tycker  vi  kan  
vara  ett  komplement  till  befintlig  personal” Respondenterna nämner också att de gör ett
arbete som är uppskattat, att de behövs, att de har funnit sin roll och har ett gott
samarbete med de flesta. De nämner vidare att de från ledning och sjuksköterskor får höra
att de tillför saker och gör ett bra arbete. Respondenterna menar dock att om de fick vara
mer involverade kunde de ha varit till ändå större hjälp.
Alla deltagare svarar att de tycker att de spelar en viktig roll i vården. Respondenterna
nämner i sina kommentarer att de är ett bra komplement till läkarna, sjuksköterskorna
och ekonomerna. Genom samarbetet får läkarna ha mera fokus på sjukdomstillstånd och
inte läkemedel, sjuksköterskorna får avlastning och mer tid för patienterna och
ekonomerna får hjälp att sätta sig in i läkemedelskostnader och effekter. De påpekar också
att de i nuläget inte arbetar ute på klinik i någon större utsträckning och att deras support
handlar mer om att hjälpa sjuksköterskorna att skapa högre kvalitet i
läkemedelshanteringen. Farmaceuter har kunskap om produkter som möjliggör
justeringar av läkemedelssortiment och de kan leverera snabba svar på det som tar mycket
tid för förskrivare att sätta sig in i. Respondenterna menar att läkemedelsförsörjning är
helt beroende av farmaceuter, de bidrar aktivt till att kvalitetssäkra
läkemedelsanvändningen och minska kostnader genom smarta läkemedelslösningar.
Majoriteten, (24 av 26), tycker att de har hittat sin roll i vården medan 2 av 26 tycker inte
att de har hittat sin roll. Många landstingsanställda farmaceuter betraktas som
resurspersoner i läkemedelsfrågor. Alla parter respekterar varandra i respektive roller och
att det inte finns någon anledning till några revirstrider.
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Figur4. Svar  på  frågan  ”Är  du  erkänd  och  accepterad  som  farmaceut  inom  dina  
arbetsuppgifter?”
Efterfrågan på farmaceuternas kompetens är ett tecken på erkännande. Många
respondenter lyfter fram den uppskattning som läkare visar i samtal om t.ex. dos och
interaktionsfel.
Det mest motiverande i landsanställda farmaceuters arbete är t.ex. variationen i
arbetsuppgifterna vilket ger en bred insyn i hur sjukvården planeras vilket leder till
förbättringar av användningen av läkemedel. Respondenterna betraktas som
resurspersoner och känner att de kan bidra till en säkrare läkemedelsförsörjning på
sjukhuset. De bidrar till en god behandling av patienter på sjukhus inom regionen.
Det minst motiverande i respondenternas arbete är t.ex. revirtänkande mellan och inom
olika professionerna. De kommer till uttryck genom att farmaceuter motarbetas av vissa
personer. Farmaceuter ses inte alltid som en självklar kategori inom sjukvården. Vidare
framhålls att det även finns ett visst mått av mindre motiverande rutinarbete. Brist på
tillgång till adekvata uppföljningsverktyg, byråkrati och långa beslutstider, tröghet i
organisationen och tekniska fel som IT- system problem är andra exempel på mindre
motiverande arbetsuppgifter.
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4.3. Vilka arbetsuppgifter ingår i tjänsterna?

Figur 5. Svar  på  frågan  ”Inom  vilka/vilket  ansvarsområde  arbetar  du?”
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Tabell 2. Ansvarsområden
Götalandsregionen arbetar med.
Ansvarsområden

Omfattnin av
arbetsuppgifterna
procent av tjänsten

Läkemedelsförsörjning

2% -100%

i

som

landstingsanställda

farmaceuter

i

Västra

Kort beskrivning av arbetsuppgifter

Sortimentsarbete och det är att underhålla med läkemedelautomater och påfylla
PNL
(patientnära lager), APL (enkeldosproduktion till avdelningarna) och vVNL
(vätskevagnar)
och VNL-förråden (vårdnäralager) så att sjuksköterskorna kan uppnå på ett lätt och
bekvämt
sätt dygnet runt
Det innebär också farmaceutisk kontroll, hållbarhetskontroll, uppackning och
beställning
av läkemedel till sjukhuset och att svara på vårdpersonalens olika frågor

Läkemedelshantering

5% - 30%

Ansvarar för kvalitetsgranskning av läkemedelshantering, utbildning för
läkemedelsansvariga sjuksköterskor i läkemedelshantering, stöd för ordinationer i
journalsystemet, arbeta med webenkäter för att utgöra kvalitetsgranskning i
regionen, utföra stickprovskontroller på utvalda vårdcentraler för att göra en
kvalitetsgranskning på ett traditionellt sätt

strategiskt 5% - 89%

Arbetar med statistik, budget, ekonomi uppföljning, läkemedelsupphandling,
ansvarig för nya läkemedel till sjukhuset, kontakter med primärvården och
kommunerna, ansvarig för spädningslistor, infusion/injektions blandbarhetsfrågor,
deltar i övergripande läkemedelsarbete, deltar i möten, ta fram rutiner och är
ansvariga för informationsspridning

Läkemedelsterapikomittéar 8% - 30%
bete

Övergripande arbetsuppgifter är terapigruppsarbete och terapisekreterare (för t.ex.
onkologi, urologi och vätskor och nutrition). De kan arbeta med regionalt
terapigruppsarbete för t.ex. gynekologi och psykiatri, statistik och upphandling

Förskrivningsgenomgångar 5% - 30%

Förskriningsgenomgångar för privata vårdgivare och privata vårdcentraler.
Diskussion av förskrivningen med vårdcentraler.

Utbildning/Undervisning

1% - 35%

Utbildningar till läkare och sjuksköterskor,främst i läkemedelshantering.
Informerar vårdcentaler om nya Rek-listan, nya läkemedel, förskrivningsrätt.
Undervisar på universitet och högskolor, som t.ex. på apotekareprogrammet,
receptarieprogrammet och distriktsköterskeprogrammet. Utbildningar om olika
teman som t.ex. astma/kol, diabetes.

Övrigt

5% -100%

Stramagrupp på SU, biverkningsenheten, sakkunnig apotekare för dialys och
radiofarmaka, remissvar, arbetsledning, Saco representant på sjukhus, svara på
läkemedelfrågor från Närhälsan, arbeta vid läkemedelsinformationscentraler med
läkemedelsupplysning för vårdpersonal, , arbete i regional grupp, utveckling av
regionens  beställningssystem  och    manualer  och  ”  100%  anställd  apotekare  på  klinik  
där tanken är att alla frågor som berör läkemedel ska gå genom mig. innebär alltså
det mesta av ovan, men framför allt: utbildning, förskrivningsgenomgångar,
läkemedelshantering  samt  övergripande  strategisk  arbete.”

Övergripande
arbete
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4.4.

Hur ser landstingsanställda farmaceuter på effekten av sitt
arbete?

Figur 6. Svar   på   frågan   ”Vilken effekt tycker du dig se av det arbete som
landstingsanställda  farmaceuter  utför?”. Internt bortfall =2 p.g.a.  svar  som  ”jag  vet  inte”  
och    ”irrelevant.
De övriga effekter (figur 6) som nämns är t.ex.: Bättre kvalitet, bättre
läkemedelsanvändning, underlättande av arbetet för vårdpersonalen, fungerande struktur
för läkemedel, stöd till vårdpersonal, rätt läkemedel i rätt dos till rätt patient, högre
patientsäkerhet, bättre vård och arbetsmiljö, ökad kompetens i vården kring läkemedel.
De landstingsanställda farmaceuterna nämner i sina kommentarer att de kan se minskade
läkemedelskostnader på ett tydligt sätt genom sin medverkan i uppföljning av budget- och
sortimentarbete. Minskade läkemedelskostnader erhålls t.ex. genom att det beställs färre
och mindre läkemedelsförpackningar. Genom förekomsten av läkemedelsautomater kan
sjuksköterskorna hämta t.ex. enstaka ampuller/tabletter och på det sättet minskar
kostnaderna. Genom detta system blir det inte många inneliggande förpackningar.
Respondenterna menar att förekomsten av läkemedelsautomater frigör tid för
sjuksköterskorna så att de kan ägna mer tid till patienterna istället för
läkemedelshantering. Läkemedelsförråd kan effektiviseras genom att rätt saker finns
tillgängliga vilket enligt respondenterna sparar mycket pengar och leder till en bättre
arbetsmiljö.
Respondenterna nämner också att de kan medverka i sjukhusets arbete med att minska
kostnaderna för nya läkemedel, utan att ge avkall på kvaliteten på behandling, genom att
göra smarta läkemedelsval. Det kan t.ex. handla om att minska biverkningar genom att
selektivt verkande läkemedel används, föra ut rekommendationer och följa upp
läkemedelskostnader på vårdcentraler samt genom att arbeta med förskrivare och
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sjuksköterskor så att behandlingen blir mer kostnadseffektiv. Den andra effekten av
arbetet, som kom fram i enkätsvaren, var bättre kvalitet på läkemedelsanvändning.
Farmaceutisk kontroll av ordinationer vid slutenvårdsdos leder till en kvalitetshöjning
genom att dubbelordinationer och för höga doser undviks. I detta arbete ligger även
kontroll av eventuella interaktioner. Respondenterna nämner de att de inte kan redovisa
effekter på sjuklighet, biverkningar och mortalitet.

Figur 7. Svar   på   frågan      ”Vilken   är   den   viktigaste   åtgärden   för   att   landstingsanställda  
farmaceuters arbete skall få större betydelse?”.  Internt  bortfall  =2,  (n=  26  )  för  att  deras  
svar  var  av  typ:  ”jag  vet  inte”  och  ”välutfört  arbete  och  tålamod.”

Respondenterna påpekar i sina kommentarer att sjukvården är evidenskrävande och att
det krävs vetenskapliga studier för att få svar på frågan vilken nytta farmaceuter gör i
vården. Viktigt att läkar- och farmaceut utbildningarna samordnas och vetskap om
varandras ansvarsområde samt göra studier för att motivera sin kompetens och även
forskning kring farmaceuters bidrag i en korrekt läkemedelsanvändning. De farmaceuter
som finns idag i vården visar att de behövs och gör nytta. För att visa vad farmaceuter kan
måste de få stöd från ledning. Om vårdpersonalen vet mer om farmaceuternas kompetens,
kan de utnyttjas bättre och bidra till att utveckla vården.
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4.5. Hur fungerar samarbetet med annan klinisk vårdpersonal,
som t.ex. Läkare och sjuksköterskor, ur ett farmaceutisk
perspektiv?

Figur 8. Svar  på  frågan  ”Vilken  vårdpersonal  kommer  du  mest  i  kontakt  med?”  
Under  ”  övriga”  finns    dietister,  tjänstemän  och  ekonomipersonal  på  sjukhuset.
De flesta (16/26) av de landstingsanställda farmaceuterna har svarat att de har kontakt
med annan vårdpersonal 1-2 gånger dagligen, 9 av 26 har kontakt 1-2 gånger per vecka
medan 1 av 26 har kontakt med annan vårdpersonal mer än 5 gånger dagligen.
De landstingsanställda farmaceuterna kontaktar vårdpersonalen på lite olika sätt. Det
vanligaste sättet är direktkontakt på kliniken (14/26), direktkontakt i samband med
möten/föreläsningar/förskrivningsgenomgångar (19/26), mail/brev (22/26), telefon
(22/26) och övrigt (2/26). Det sistnämnda utgör t.ex. möten i strategiska grupper och
expertgrupper.
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Figur 9.  Svar  på  frågan  ”Hur  fungerar  samarbetet  med  annan  
vårdpersonal?”

Respondenterna nämner i sina kommentarer att samarbetet fungerar ofta bra, men att det
ibland uppstår situationer som fungerar mindre bra. Det känns skönt när vårdpersonaler
själva söker upp farmaceuter och ber om deras hjälp för de tror att farmaceuter är levande
fass   utöver   det   som   är   “obligatoriskt”   dvs   det   man   alltid   gör   som   t.ex.  
förskrivningsgenomgångar och information om REK-listan. Landstingsanställda
farmaceuterna gör besök på vårdcentraler och läkarna ser de som en bra resurs som de
kan ställa frågor till, men det kan finnas få läkare som inte uppskattar detta.
4.6.

Hur tror kliniska farmaceuter att patienterna upplever deras
insatser?

Ingen av respondenterna har någon nära kontakt med patienterna och det innebär att
denna fråga inte gav några svar.

5.

Diskussion

Majoriteten av landstingsanställda farmaceuter i VGR arbetar med utbildning och
undervisning samt läkemedelsförsörjning visar den enkät som besvarades av 26
farmaceuter. Detta överensstämmer med de nya krav som socialstyrelsen ställer på
sjukvården (20, 23, 34). Majoriteten av respondenterna anser sig kunna se minskade
sjukvårdskostnader som en effekt av deras arbete. De kan inte själva påvisa andra effekter
som t.ex. minskad sjuklighet, minskade biverkningar och mortalitet. Dessa resultat
överensstämmer med några andra studier som har gjorts angående betydelsen av
farmaceuters närvaro i sjukvården (18, 31).
Samtliga respondenter anser att de spelar en viktig roll i vården. De anser att de är ett bra
komplement till läkare, sjuksköterskor och ekonomer. De flesta tycker att de har funnit sin
roll i samarbete med annan vårdpersonal och att de är erkända och accepterade inom sina
arbetsuppgifter.
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Majoriteten tycker att det behövs bättre kunskap om farmaceuters kompetens hos annan
vårdpersonal och några tycker att det behövs mer forskning om nyttan med farmaceuter i
vården. Respondenterna kommer mest i kontakt med sjuksköterskor och läkare.
5.1.

Ansvarsområden

Resultatet från denna enkätstudie visar att majoriteten av landstingsanställda farmaceuter
i VGR arbetar med utbildning och undervisning och en stor del sysselsätter med
läkemedelsförsörjning. En läkare är ansvarig för läkemedelsgenomgångar och att
samarbetet med annan vårdpersonal, som t.ex. apotekare. Detta påpekas i socialstyrelsens
föreskrifter (SOSFS 2012:9). Patienter som är 75 år och äldre och som har minst 5
läkemedel har rätt till en enkel läkemedelsgenomgång (SOSFS 2012:9, 3 § ). Vid fortsatta
problem skall patienten erbjudas en fördjupade läkemedelsgenomgång (SOSFS 2012:9, 10
§) (34). Med de nya kraven som socialstyrelsen ställer på sjukvården angående äldres
läkemedelsgenomgångar är det viktigt att farmaceuter anordnar utbildningar till
sjukvårdspersonal som t.ex. läkare och sjuksköterskor (20).
Resultatet från denna enkätundersökning visar att de landstingsanställda farmaceuternas
utbildningsinsatser sannolikt kommer att på ett positivt sätt påverka sjukvården inom
VGR genom en positiv påverkan på t. ex. läkarnas val av läkemedel. Detta kommer att
leda till en bättre sjukvård och minskade sjukvårdskostnader. Farmaceuternas arbete med
läkemedelsförsörjning kommer att avlasta sjukvården och sjukvårdspersonalen. Detta
visar att sjukvården nu och i framtiden behöver farmaceuternas stöd för att ge en god och
högkvalitativ vård.
5.2.

Effekten och rollen

De landstingsanställda farmaceuterna anser att deras arbete har bidragit till att minska
sjukvårdskostnaderna. Detta har även kunnat påvisas i Stockholm och Helsingborg. I
Stockholms läns incitamentsmodell uppskattas kostnadsminskningen till 100 miljoner
kronor och i Helsingborg uppskattas apotekarnas insatser minska sjukvårdskostnaderna
med ca 38 miljoner kronor om året (32, 33). Det finns inte någon motsvarande uppgift för
Västra Götalandsregionen, men i SÄS utvärdering av maskinell dosdispensering nämns
det   att   ”frigjord   sjukskötersketid,   genom   minskning   av   manuell   dispensering   av  
läkemedel,   för   300   vårdplatser,   motsvarar   ca   3,8   milj.   SEK/år”   (12).   Det   skulle   vara  
intressant att uppgifter om kostnadsminskning även togs fram för hela regionen.
De landstingsanställda farmaceuterna nämner i sina kommentarer att de kan se minskade
läkemedelskostnader genom deras medverkan i budget- och sortimentarbete. På västra
Götalands hemsida nämns att landstingsanställda farmaceuter arbetar
med
prognosrapporter vilket ger insyn i ekonomi- och budgetarbete (15). Den andra effekten
som respondenterna såg av sina arbetsinsatser var inom läkemedelsanvändning. Detta
resultat överensstämmer med en studie som utförts vid Akademiska sjukhuset i Uppsala
som visade att närvaro av farmaceuter i sjukvården ökade kvaliteten på behandlingen av
patienter (26). Respondenterna i detta arbete menar att de inte själva kan se effekter av
sitt arbete på sjuklighet, biverkningar och mortalitet och att det därför bör genomföras
vetenskapliga studiet för att undersöka ev effekter på dessa parametrar. Det är viktigt att
farmaceuterna blir mer involverade i hela sjukvårdssystemet.
Detta påpekas även i en amerikansk artikel som visar vikten av att apotekarna får
använda hela sin kompets och talang och bli en integrerad del i hela hälsosystemet (27).
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Resultaten från denna undersökning indikerar att det är viktigt att landstingen i Sverige
anställer fler farmaceuter och att dessa ges bredare arbetsuppgifter och i större
utsträckning blir en integrerad del av sjukvården.

5.3.

Mest och minst motiverande arbetsuppgifter

Det mest motiverande i landstingsanställda farmaceuters arbete enligt deras upplevelse är
variation i arbetsuppgifter, att de anses som resurspersoner i sjukhuset, känner att de gör
nytta och bidrar till bättre vård genom säkrare läkemedelsförsörjning. Diskussioner med
läkare och sjuksköterskor och att de får positiv respons och positiv feedback när vården
ber om hjälp togs upp som motiverande i arbetet..
Den minst motiverande i landstingsanställda farmaceuters arbete är tröghet i
organisationen, byråkrati och långa beslutstider. Revirtänkande mellan och inom olika
professioner samt konkurrenskänsla och motarbete av vissa. Respondenterna ger dock
inga exempel på detta.
Vårdkvaliteten på svenska sjukhus skulle höjas om revirtänkandet minskade. Det behövs
ett nytt tankesätt från t.ex. läkare, sjuksköterskor, politiker och landstinget och det behövs
även nya lagstiftning som inkluderar farmaceuter i vården. I Uppsala uppvisar
vårdpersonal en öppenhet mot varandra och avsaknad av revirstänkande. Detta har nåtts
genom att personalen har ett gemensamt mål nämligen patientsäkerheten (35). En sådan
öppenhet och ett sådant samarbete skulle också behövas i Västra Götalandsregionen. Om
läkare och apotekare kunde samarbete bättre och respektera varandras kompetens samt
ha det gemensamma målet patienternas bästa skulle vårdkvaliteten öka.
Resultatet från denna enkätstudie visar att kompetensen hos några respondenter inte
utnyttjas i vården inom VGR. Farmaceuterna behöver känna att de är en naturligt del i
sjukvårdssystemet.

5.4.

Den viktigaste åtgärden

Majoriteten tycker att det behövs bättre kunskap om farmaceuters kompetens hos annan
vårdpersonal. Några tycker att det behövs mer forskning om nyttan av farmaceuter i
vården. I Uppsala har det utförts flera studier som visar farmaceuternas nytta i vården.
Det har visas genom skillnader på t.ex. kvalitet, patientsäkerhet och följsamhet (25, 26).

En viktig sak som en deltagare påpekar är att läkar- och farmaceututbildningarna
samordnas och att kunskapen om de olika kompetensområdena ökar. Det är viktigt att
högskolorna tar ansvar för att minska klyftan mellan dessa två professioner. Det är bra om
det tidigt skapas en förståelse för varandras roller och ansvar. Därmed läggs en bra grund
för framtida samarbete. Under utbildningen bör läkarstudenter och farmaceutstudenter
under någon kurs gå igenom samma kursmaterial och tillsammans lösa givna problem.
Det viktigaste av allt är att de sätter upp och arbetar mot gemensamma mål.
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5.5.

Patientnära arbete

I denna enkätundersökning är det få farmaceuter i VGR som har patientnära kontakt och
härmed utnyttjas inte farmaceuternas kompetens fullt ut. Flera studier har nämligen visat
att om farmaceuter arbetar i nära kontakt med patienter minskar sjuklighet och
sjukvårdskostnader (25, 26, 31).
En studie vid Linnéuniversitet visade att användandet av en, modellen Lund Integrated
Medicines Management (LIMM) hittades minst ett fel i läkemedelslistorna. När
patienterna skrevs in på sjukhuset gjorde kliniska farmaceuter en läkemedelsgenomgång.
Patienterna intervjuades av farmaceuter och fick en uppföljning av sin medicinering. När
något problem identifierades fördes en diskussion mellan farmaceut och ansvarig läkare.
Närvaro av kliniska farmaceuter är viktig för att minska läkemedelsorsakade återbesök
på sjukhus (36).

5.6.

Metoddiskussion

En elektronisk enkätundersökning är ett bra sätt att kunna få svar från många deltagare på
en kort tid oavsett geografiskt avstånd mellan deltagarna och detta var anledningen till att
använda en elektronisk enkät.. Den elektroniska enkätundersökningen sparar tid, energi
och minskar kostnaderna. Det är även lättare att läsa svaren och problem med skriv-och
lässvårigheter kan i hög utsträckning undvikas.
Det intressanta med att genomföra en enkätundersökning med hjälp av Google Forms är
att svaren är helt anonym. Detta är en fördel för så väl studieledare som för deltagarna i
undersökningen. Studieledaren kan inte påverka av deltagarnas uppfattningar och kan
därmed inte påverka resultatet på något sätt. Deltagarna uttrycker sig öppet om de tillåts
vara anonyma vilket är också positivt för undersökningen.
Svarsfrekvensen på 41% var relativt låg. En högre svarsfrekvens kunde nog ha uppnåtts
om enkäten skickats ut under en annan tidsperiod, d.v.s inte under december månad.
Flera av deltagarna (7 st) meddelade via autosvar att de var på julledighet och att de skulle
återkomma efter nyår. En annan orsak till den relativt låga svarsfrekvensen kan finnas i
omfattningen av enkäten. Det tog nämligen 10-20 minuter att besvara enkäten. Enkäten
bestod av 32 frågor och många frågor var öppna vilket naturligtvis ledde till att det tog tid
att besvara enkäten. Det var samtidigt viktigt att få med alla dessa frågor för att kunna
erhålla en tydlig bild av de landstingsanställda farmaceuternas arbetssituation och få svar
på uppsatta frågeställningar. En annan förklaring till den låga svarsfrekvensen kan vara
att enkäten skickades ut elektronisk och inte i pappersform. Pappersenkät med frankerade
svarskuvert kan uppfattas som försöksledaren lagt ner tid och möda på enkäten och är
väldigt mån av att få in svar.
Det är viktigt att inte generalisera resultaten från denna studie p.g.a den låga
svarsfrekvensen. För vissa frågor, som t.ex. fråga 11,21 och 23, följde inte respondenterna
instruktionen att enbart välja ett alternativ vilket försvårade analysen.
En tredje orsak till att det inte bör dras stora generella slutsatser är att studien enbart
beskriver nuvarande förhållandena i VGR. Förhållandena i andra landsting kan se helt

18

annorlunda ut och förhållandena i ett landsting kan förändras över tid. Men denna
undersökning ger en bra lägesbeskrivning av förhållandena i VGR och ger en bra grund till
fortsatta studier över farmacins betydelse i vården. I framtida enkätundersökningar kan
frågorna i denna undersökning ligga till grund för att studera farmaceuternas betydelse i
de olika landstingen i Sverige. En ökad kunskap och medvetenhet om farmaceuternas
arbetsuppgifter och kompetensområden samt ett ökat utnyttjande av farmaceuter i vården
kommer att leda till en förhöjd kvalitet på svensk sjukvård.
5.6.1.

Styrkor och svagheter

Studien är representativ för VGR för att det var sju stycken sjukhus/förvaltning som deltog
i undersökningen. Respondenterna bestod av såväl apotekare som receptarier vilket bör ge
en bra bild av farmaceuternas arbetssituation. Studien hade inte många interna bortfall
vilket underlättade resultatredovisningen.
Svagheten med studien är den låga svarsfrekvensen och att studien var begränsad till
VGR. Det hade varit intressant att jämföra förhållandet i denna region med andra regioner
i Sverige. Med tanke på tillgänglig tid var det inte möjligt att skicka ut enkäten till samtliga
landstingsanställda farmaceuter i Sverige.

6.

Slutsats

De landstingsanställda farmaceuterna i VGR anser att de är viktiga för sjukvården i
regionen och att de bidrar till att minska vårdkostnaderna. Ytterligare studier krävs för att
visa att detta gäller även i andra landsting. Även fler studier krävs för att visa att
farmaceuter i vården leder till en minskning av biverkningar, en minskad sjuklighet och
mortalitet. Genom att i större utsträckning engagera och involvera farmaceuter i vården
kommer kvaliteten på svensk sjukvård sannolikt att höjas.

7.

Tackord

Jag önskar rikta ett varmt tack till
- Min handledare Martin Burman
- Andy Wallman från Umeå universitet
- Alla deltagare från landstingsanställda farmaceuter som deltog i enkätstudien
Jag vill också rikta ett stort tack till Sara Sjöberg
leg apotekare, Med dr.
Läkemedelsenheten/SU Sahlgrenska. Hon har ställt upp och stöttat mig, möjliggjort
spridningen av mitt enkätundersökning och utan henne skulle jag inte ha kunnat fullborda
den här undersökningen.
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Bilaga 1. Enkät till landsstingsanställda farmaceuter
Hur upplever landstingsanställda farmaceuter sin yrkesroll?
Hej!
Jag heter Shehrazad Akrawi och läser Master in Pharmacy vid Umeå Universitet och har
som mål att bli apotekare. Jag genomför för närvarande mitt examensarbete. Projektet
handlar om hur landstingsanställda farmaceuter i Västra Götalandsregionen upplever sin
yrkesroll.   Huvudfrågeställningen   i   mitt   examensarbetet   är:      ”Hur   upplever  
landstingsanställda farmacevter i Västra Götalandsregionen sin yrkesroll och vilka effekter
ser  de  av  sitt  arbete?”
Om du arbetar som farmaceut inom vården eller med stödfunktioner till vården inom
Västra Götalandsregionen hoppas jag att Du vill delta i denna studie så att jag kan besvara
den uppsatta frågeställningen.
Resultatet av studien kommer att redovisas så att Du inte kan identifieras. Allt material
kommer att avidentifieras så dina svar kommer inte att kunna kopplas till Dig.
Det är helt frivilligt att delta i studien men jag mycket tacksam om Du ställer upp. Enkäten
tar bara ca 10-20 minuter att fylla i. Jag hoppas att Du vill dela med dig av din erfarenhet
och vill vara med i denna studie. Jag kommer att redovisa mitt arbete såväl skriftligt som
muntligt. Är du intresserad av att få rapporten så kan jag maila dig den när den är klar och
godkänd.
Vill du veta mer om studien kontakta mig Shehrazad Akrawi eller min handledare Martin
Burman:
Shehrazad Akrawi, student på Master i Farmaci vid Umeå Universitet
Martin Burman, handledare Umeå universitet
Email: ak.sh@hotmail.com, martin.burman@molbiol,umu.se
Tel: 0707910809, 0706594960
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*Obligatorisk
Vänligen skicka ditt ifyllda formulär Senast tisdagen den 23 december
Bakgrund
1- Kön? *
() Kvinna
() Man
2- Ålder *
3- Antal år som yrkesverksam farmaceut (inkluderar även de år som du varit
landstingsanställd farmaceut)?
*4- Antal år som landstingsanställd farmaceut? *
5- Omfattning av nuvarande tjänst *
() Heltid
() Halvtid
() Övrigt:
6- Vilken grundutbildning har du i botten? *
() Apotekare
() Receptarie
() Övrigt:
7- Har Du gått någon extra utbildning utöver Din grundutbildning som Du
haft nytta av i arbetet som farmaceut inom landstinget? * Om svaret är ja, var
god besvara fråga 8 också
() Ja
() Nej
8- Vilken utbildning och omfattning av denna utbildning?
9- Vad heter sjukhuset eller förvaltningen där du arbetar? *
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Upplevelser av yrkesrollen
10- Inom vilka/vilket ansvarsområde arbetar du? (ange omfattningen av arbetsuppgifterna
i procent av tjänsten och ge en kort beskrivning)
() A) Läkemedelsförsörjning
() B) Läkemedelshantering
() C) Övergripande strategisk arbete
() D) Läkemedelsterapikomittéarbete
() E) Förskrivningsgenomgångar
() F) Utbildning/Undervisning
() G) Patientnära läkemedelsarbete
() H) Övrigt
11- Vilken effekt tycker du dig se av det arbete som landstingsanställda
farmaceuter utför? *
() Minskade sjuklighet hos patienterna
() Minskade biverkningar
() Minskade mortalitet
() Minskade sjukvårdskostnader
() Övrigt:
12- Utveckla ditt svar i fråga 11.
13-Tycker Du att de landstingsanställda farmaceuterna spelar en viktig roll i
vården? *
() Ja
() Nej
14- Motivera ditt svar i fråga 13.
15-Tycker du att Du funnit din roll i samarbetet med annan vårdpersonal? *
()Ja
() Nej
16- Motivera ditt svar i fråga 15.

17 Är Du erkänd och accepterad som farmaceut inom dina arbetsuppgifter?
*Om ditt svar inte är ett ja, var god besvara fråga 18 också
() Ja
() Nej
() Det varierar
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() Vet inte
18- Motivera ditt svar i fråga 17.
19- Vad är det mest motiverande i ditt arbete? *
Ange en sak
20- Vad är minst motiverande i ditt arbete? *
Ange en sak
21- Vilken är den viktigaste åtgärden för att landstingsanställda farmaceuters
arbete skall få större betydelse? *
Välj ett av följande alternativ.
() Bättre utbildning som är mer inriktad på klinisk farmaci
() Bättre kunskap om farmaceutens kompetens hos annan vårdpersonal
() Bättre samverkan mellan landstingsanställda farmaceuter och farmaceutisk utbildning
() Mer stöd från myndigheter/politiker
() Mer forskning om nyttan av farmaceuter i vården
() Övrigt:
22- Utveckla ditt svar i fråga 21.
23- Hur upplever Du som är landstingsanställda farmaceut Din situation?
*Välj ett av följande alternativ.
() Tycker att ni behövs
() Tycker inte att ni behövs
() Tycker att ni ska arbeta patientnära
() Tycker inte att ni ska arbeta patientnära
() Tycker om att ni ger råd till vårdpersonalen
() Tycker inte om att ni ger råd till vårdpersonalen
() Tycker att ni går på deras revir och övertar deras roller
() Övrigt:
24- Utveckla ditt svar i fråga 23.

Samarbete med annan vårdpersonal
25- Vilken annan vårdpersonal kommer Du mest i kontakt med? *
() Läkare
() Sjuksköterskor
() Skötare
() Ingen kontakt med någon vårdpersonal
() Övrigt:
26- Hur ofta kommer Du i kontakt med annan vårdpersonal? Om du har svarat "
ingen kontakt med någon vårdpersonal", kan du hoppa över fråga 26,27,28 och 29
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() 1-2 ggr/dag
() 1-2 ggr/vecka
() 1-2 ggr/månad
() Övrigt:
27- På vilket sätt har Du kontakt med annan vårdpersonal?
() Direkt kontakt på klinik
() Direktkontakt i samband med möten/Föreläsningar/förskrivningsgenomgångar
() Mail/brev
() Telefon
() Övrigt:
28- Hur fungerar samarbetet med annan vårdpersonal?
() Mycket Bra
() Bra
() Dålig
() Mycket dåligt
() Övrigt:
29- Utveckla ditt svar i fråga 28.
Patientnära arbete
30- Kommer Du mycket i kontakt med patienter i ditt jobb dvs har Du en
patientnära kontakt? om svaret är Nej hoppa över fråga 31-32
() Ja
() Nej
31- Hur tror Du att patienterna uppskattar Ditt arbete? om svaret är Nej hoppa
över fråga 31-32
() Väldigt mycket
() Mycket
() Inte så mycket
() Inte alls
32- Vad gör du med patienterna? Hur ser en dag ut med patienterna?

Tack för Din medverkan
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Bilaga 2. Påminnelser till landstingsanställda farmaceuter
Påminnelse nummer 1
Hej!
Jag skickade ut en inbjudan till landstingsanställda farmaceuter i förra veckan om att delta
i en enkätundersökning, om hur upplever landstingsanställda farmaceuter i VGR sin
yrkesroll och vilka effekter ser se av sitt arbete.
Eftersom svaren i denna enkätundersökningen är anonym så skickas denna påminnelse
till samtliga landstingsanställda farmaceuter i VGR och vänder till dig som ännu inte har
kunnat svara än på enkäten. Har du tid och lust att delta i denna studien,så kan du bidra
till att denna undersökningen ger en representativ bild av landstingsanställda farmaceuter
upplevda yrkesroll.
Jag passar på att tacka de som redan har fyllt i enkäten.
Med vänliga hälsningar
Shehrazad Akrawi
Påminnelser nummer 2
Hej!
Ni som har svarat redan på enkäten kan bortse från detta påminnelse. Anledningen till
detta påminnelse är att jag har inte fått tillräckligt av många svar. Jag skickade totalt 64
enkäter till alla landstingsanställda farmaceuter i VGR och de som har fyllt i enkäten är
bara 14 st, Jag förväntar mig att minst 35 enkäter ska vara påfyllda. Jag uppmuntrar också
receptarier att delta i denna studie för jag har fått svar från 3 receptarier bara och hoppas
på fler svar. Ett litet påminnelse till er som ännu inte har svarat på enkäten. Det är viktigt
att du är med och svarar på frågorna. Tack
MVH
Shehrazad

Påminnelse nummer 3
Hej!
En sista påminnelse till er som ännu inte haft möjlighet att delta i enkätundersökningen.
Ni har två dagar kvar till Deadline 23-Dec, jag skulle bli oerhört tacksam om ni också får
medverka med eran svar. Jag passar att tacka alla som redan har svarat och även ni som
kommer att svara.
God jul och gott nytt år
MVH
Shehrazad
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