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Sammanfattning 
En farmaceuts roll på ett öppenvårdsapotek är att erbjuda trygga och effektiva 
produkter samt kunna ge råd om dessa. Genom sin kompetens inom läkemedel är 
öppenvårdsapotek är en viktig del i sjukvårdssektorn. Apoteken i Sverige är till stor 
del privatägda och de olika kedjorna konkurrera med varandra. Det är därför av 
intresse för apoteken att inte bara kunna erbjuda bra produkter utan även att 
generera vinst.  
 
Syftet med studien är att undersöka vilka metoder och resultat som används för att 
utvärdera farmaceutiska tjänster på öppenvårdsapotek.  
 
Studien är en litteraturstudie och litteraturen som användes bestod till största delen 
av artiklar som hämtades från sökmotorn PubMed. Olika nyckelord användes i olika 
kombinationer vid sökning och artiklarna valdes ut efter relevans i rubrik och 
”abstract”. Från de relevanta artiklarna kunde också relaterade artiklar hittas. Utöver 
artiklarna och några av deras källor användes en rapport från Läkemedelsverket och 
en C-uppsats.   
 
Resultaten från artiklarna delades in i fem kategorier: kliniskt utfall, 
livskvalitetsförändringar, följsamhet till läkemedelsanvändning, apotekskundens 
upplevelse och farmaceutens upplevelse. Under kategorin kliniskt utfall hittades 
studier som genom sjukhuskontroll kunde visa på att ökad farmaceutisk vård gav 
bättre kliniskt utfall. Den ökade farmaceutiska vården gjorde att användning av 
läkemedel förbättrades vilket gjorde att deltagarnas sjukdomsbild förändrades till det 
bättre. Vid livskvalitetsförändringar visade en studie att deltagarna hade fått bättre 
hälsa och mindre risker för ytterligare sjukdomar genom att de fått ökad 
farmaceutisk vård och bättre användning av läkemedel. Studien använde sig av 
självrapportering och sjukhuskontroll. För att visa på förbättrad följsamhet till 
läkemedelsanvändning användes självrapportering och räkning av läkemedel där 
mängden läkemedel som användes jämfördes med mängden som borde ha används. 
Här kunde två av studierna visa på en positiv förändring av följsamheten medan en 
tredje studie inte visade på någon skillnad av följsamheten med ökad farmaceutisk 
vård. För att mäta apotekskundens och farmaceutens upplevelse användes 
kundmöten och intervjuer. Här mättes deltagarnas upplevelse utifrån om de var 
nöjda och i studierna som användes var resultatet positivt, både för kunder och för 
farmaceuter, då ökad farmaceutisk vård användes. 
 
De resultat som visar kliniskt utfall, livskvalitetsförändringar och följsamhet till 
läkemedelsanvändning ger ett konkret värde som visar på positiva förändringar efter 
åtgärder. De visar dock inte deltagarnas upplevelse. De resultat som visar 
apotekskundens och farmaceutens upplevelse visar inte om användningen av 
läkemedel förbättrats och om den ökade farmaceutiska vården gav resultat. De flesta 
av resultaten i studierna visade positiva förändringar vid ökad farmaceutisk vård. För 
att införa ökad farmaceutisk vård på öppenvårdsapotek i Sverige krävs vissa resurser.  
 
Genom att kombinera flera metoder kan bättre resultat för att utvärdera 
farmaceutiska tjänster ges. Resultaten av de olika metoderna ger olika typer av utfall. 
Denna studie kan utgöra underlag för att kunna lägga mer resurser på att öka den 
farmaceutiska vården och ge farmaceuter en större roll inom hälso- och sjukvård. Det 
skulle leda till bättre läkemedelsanvändning och förbättrad hälsa för kunder och 
patienter.   
 
Nyckelord: Farmaceutiska tjänster, apotek, utvärderingsmetoder, 
läkemedelsanvändning, hälsovinster 
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Introduktion 

Apoteksmarknaden i  Sverige  
Fram till 2009 var apoteken i Sverige statligt ägda och det var då ett statligt monopol på 
läkemedelsförsäljning (1). Monopolet hade som syfte att underlätta samarbetet mellan 
apotek och andra inom hälso- och sjukvård. Genom statlig kontroll skulle syftet uppnås och 
ge resultat som bättre allmän hälsa. Vid omstruktureringen såldes 2/3 av apoteken till 
privata aktörer. Syftet med privatiseringen var bland annat att tillgängligheten till apotek 
skulle bli bättre, att priserna skulle pressas och att användningen av läkemedel skulle bli 
tryggare.  
 
Apoteken och farmaceuternas roll i samhället är att erbjuda trygga och effektiva produkter 
samt kunna ge lämplig rådgivning (1). Privatiseringen har gjort att det finns fler aspekter i 
vad en farmaceuts roll är (2). Det finns en professionell aspekt som handlar om vård och 
hälsa men som också innefattar läkemedlens utveckling, användning och expediering. Där 
ses apotek som hälsocentraler och farmaceuter som vårdpersonal. En annan aspekt är att 
apotek är företag som drivs för ekonomisk vinst och att farmaceuter i detta också är 
försäljare.  

Farmaceutisk verksamhet på apotek 
I Sverige används inte den farmaceutiska kompetensen till fullo (3). Trots att kompetensen 
finns att tillgå på varje svenskt apotek sker det i drygt 22% av fallen att den farmaceutiska 
rådgivningen uteblir vid kundmöten på apotek. Medeltiden till rådgivning är kortare än tiden 
som består av tystnad under de dryga 3 minuter som i genomsnitt ges till varje kund. Goda 
färdigheter inom kommunikation har visat sig ge nöjdare kunder samt förbättra 
användningen av läkemedel och därmed hälsan hos kunder. Trots detta så visar en studie om 
kommunikationen mellan farmaceut och kund på apoteken i Sverige att 68,2% av mötena 
innehöll kommunikationsproblem och att 31,8% av mötena hade så allvarliga 
kommunikationsproblem att det påverkade relationen (4). Ändå var 95,9% av kunderna 
nöjda efter mötet och de flesta upplevde mötenas avslut som positiva.  
 
På svenska apotek erbjuds idag viss rådgivning om läkemedel (5). Denna rådgivning sker i 
samtal över disk i samband med att läkemedel expedieras. Rådgivningen innehåller 
information om problematik och interaktioner vid användning av ett specifikt läkemedel 
samt möjlighet till generikautbyte. Det förs sällan en diskussion runt kundens läkemedlen för 
dem med flera och samtalet följs sällan upp vid nästa besök.  

Förväntningar på apoteksverksamhet 
I Sverige sammanställdes en studie över patienters upplevelse av ökad farmaceutisk vård vid 
behandling (5). Studiens fokus var på upplevelsen av utfall på hälsa och livskvalitet av den 
ökade farmaceutiska vården och syftet var att kunna fastställa väsentliga variabler att 
använda i framtida utvärdering av effekter av farmaceutiska tjänster. Studien genomfördes 
genom fördjupade intervjuer med patienterna och resultatet analyserades kvantitativt och 
jämförande. Resultatet från deltagarna blev individuellt och unikt för var och en eftersom alla 
hade olika upplevelser av syftet och innehållet med den farmaceutiska vården. Varje 
deltagare fick en patientjournal-tjänst för att lättare följa medicineringen. Alla var nöjda med 
denna tjänst trots att många av dem inte hade reflekterat över tjänsten och hade svårt att 
beskriva den. Många hade också svårt att separera den farmaceutiska vården från annan 
hälsovård då de hade bristande kunskap om farmaceuters yrke.  
 
Med utgång hos patienter med kroniska sjukdomar gjordes en studie i Australien där 
patienterna tillsammans med sina vårdare och farmaceuter fick besvara frågan hur de oftast 
använder apotek och farmaceutiska tjänster (6). Studien genomfördes via en enkät där 
deltagarna fick rangordna 22 olika farmaceutiska tjänster från den de ansåg vara viktigast till 
den de ansåg minst viktig. Syftet med studien var att svara på frågeställningen vad som är 
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den viktigaste servicen på apotek. Svaren skilde sig aningen mellan patient och vårdare men 
var väldigt liknande mellan patient och farmaceut. Enligt studien är den viktigaste tjänsten 
på apotek möjligheten att kunna diskutera medicinering, det ansågs av 66,5% av de 
deltagande. Den näst viktigaste tjänsten är att få veta om och när det är nödvändigt att 
uppsöka läkare och därefter följde möjligheten till hälsoundersökning och att få läkemedel 
levererade hem. 

Farmaceutisk policy och styrning av marknaden 
Synen på apotek och farmaceuters roll påverkas av vilket syfte de anses ha (7).  Enligt en 
studie bör syftet utifrån ett politiskt perspektiv vara att i första hand garantera säker 
användning och hög kvalitet av läkemedel samt kunna erbjuda effektiva läkemedel, i andra 
hand ha kontroll över och hålla en god balans för läkemedelskostnader och i tredje hand ska 
de utifrån egna förutsättningar skapa en affärsmässig miljö. Syftet blir därför en balans 
mellan att företagsmässigt sälja produkter och att förbättra kunskapen om användningen av 
läkemedel utifrån ett hälsoperspektiv. Som en viktig del i sjukvårdssektorn (1) bör apoteken 
finna ett tydligare samband mellan de olika aspekterna i vad syftet för farmaceuter är (2). 
Konflikten mellan aspekterna beror delvis på farmaceuters egen oklarhet för syftet. De bör ta 
med sig att de är en del av sjukvårdssektorn och att de har personal som är utbildade inom 
hälsa och sjukvård för att göra syftet tydligare (7).  
 
I Australien har farmaceuter en viktig roll i hälsovårdssystemet (8). De har en läkemedels-
policy som menar att farmaceuter på apotek ska kunna erbjuda optimala läkemedel och 
behandlingar utifrån bästa hälsa och ekonomi. Farmaceuterna jobbar utifrån fyra aspekter: 
snabb tillgång till läkemedel som håller rätt kvalité, säkerhet, effektivitet och tillgänglig 
läkemedelsindustri. Apoteken erbjuder farmaceutiska tjänster så som information om 
läkemedel, tillgång till receptfria läkemedel, vissa kliniska åtgärder, förebyggande vård av 
kroniska sjukdomar samt deltagande i beslut om behandling. Detta för att användning av 
läkemedel ska bli kvalitetsmässigt korrekt. I Australien finns en nationell strategi för 
kvalitetsmässig användning av läkemedel och apotekens policy överensstämmer mycket med 
den. Apoteken ses som en nyckelpartner till strategin och det ställs vissa krav på 
farmaceuterna på öppenvårdsapotek. De ska känna till risker och nyttor med läkemedel men 
även icke-farmakologiska möjligheter och lämpliga livsstilsförändringar för patienterna. De 
ska kunna förmedla hur läkemedel lämpligast används och informera om fördelaktiga val av 
läkemedel. Farmaceuterna bör vara medvetna om och förstå läkemedlens plats i samhället 
samt vara mån om patientens förbättrade hälsa. I Australien planeras framtida förbättring 
och utveckling av de farmaceutiska tjänsterna. De vill stärka farmaceuternas roll som en 
viktig komponent i hälsovårdssystemet. I framtiden ska kroniska tillstånd kunna undersökas 
kliniskt på apotek, farmaceuter ska kunna identifiera läkemedelsrelaterade problem och ge 
råd till livsstilsförbättring samt ha en deltagande roll i utvärdering av patienter och deras 
behandling.  

Utveckl ing i  Sverige  
2013 fick Läkemedelsverket (LV) i uppdrag av dåvarande regeringen att granska och 
utvärdera strukturerade läkemedelssamtal på öppenvårdsapotek (9). Granskningens syfte var 
att uppnå ökad följsamhet av läkemedelsbehandling och den genomfördes i första hand 
genom att bearbeta redan befintliga resultat i litteratur och kompletterades sedan med 
studiebesök på apotek i både Sverige och andra länder samt samrådsmöten mellan olika 
aktörer och organisationer (ex. bl.a. Läkemedelskommittén och Konsumentverket). LV tog 
fram kriterier för strukturerade läkemedelssamtal och ansåg att de skulle vara mellan 
farmaceut och patient, ske på öppenvårdsapotek, syfta till förbättrad följsamhet till 
behandling och ske i samverkan med förskrivare. Viktiga utgångspunkter under 
läkemedelssamtalen var samverkan mellan patient, farmaceut och förskrivare. Samtalen 
skulle vara individualiserade och fokusera på följsamheten. De granskade också om 
resurserna var tillräckliga.  
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Många studier visar att ökad farmaceutisk vård leder till förbättring av följsamhet till 
läkemedelsbehandling (10,11,12), kliniska utfall (10,11) och livskvalitet (13). Under studie-
besök på olika apotek framkom det för LV att det fanns problem med att implementera de 
tjänster som krävs för förbättringar (9). Tiden var ett bekymmer då det var svårt att hinna 
med utökade rådgivningssamtal. Det saknades utrymme där samtalen kunde hållas vilket var 
av vikt då samtalen kan bli personliga och bör hållas i en ostörd miljö. På vissa apotek 
upplevdes även bristande tillgång till farmaceutisk kunskap och tid som problem.   
 
 
Syfte 
Studien är en litteraturstudie med syfte att undersöka vilka metoder och resultat som 
används för att utvärdera farmaceutiska tjänster. Studien fokuserar på hur effektiva 
metoderna är och hur resultaten kan användas vid utvärdering samt vilket utfall de ger. Detta 
för att kunna sammanställa ett effektivt sätt att utvärdera farmaceutiska tjänster i framtida 
studier och öppna möjligheter till att öka den farmaceutiska vården på öppenvårdsapotek.   
 
 
Metod 
Den strukturerade litteratursökningen genomfördes till största del via PubMed. Mesh-
termerna ”Communication”, ”Community Pharmacy Service”, ”Pharmaceutical 
Services/Organization and administration”, ”Pharmacies”, ”Pharmacy”, ”Professional Role”, 
”Data Collection”, ”Evidence-Based Medicine”, ”Medication Adherence” , ”Medical Records”, 
”Follow-up Studies”, ”Qualitative Research” och ”Sweden” användes i olika kombinationer 
vid sökning. Lämpliga artiklar valdes ut primärt efter titelns innehåll och sekundärt efter 
innehållet i abstract. Kriterier för inkludering var relevant information om metod vid 
undersökning av en farmaceutisk tjänst. De som inte redovisade någon metoddel uteslöts.  
 
När artiklarna börjat bearbetas föll det sig naturligt att dela in deras resultat i fem kategorier 
(kliniskt utfall, livskvalitetsförändringar, följsamhet till läkemedelsbehandling, apoteks-
kundens upplevelse och farmaceutens upplevelse). Detta då många av artiklarna innehöll 
dessa resultat men också då dessa resultat ansågs vara relevanta vid utvärdering av metoder 
för att mäta farmaceutiska tjänster. För att en artikel skulle inkluderas krävdes att den 
innehöll ett resultat inom någon eller flera av kategorierna annars blev den exkluderad. En 
del av de användbara artiklarna har via PubMed haft relaterade artiklar som varit relevanta. 
Utöver de artiklar som funnits via PubMed användes en rapport som sammanställts av 
Läkemedelsverket, en C-uppsats samt källor från artiklar. Några ytterligare artiklar 
bearbetades men uteslöts sedan då de inte var relevanta för studien.  
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Tabell 1. Artikelsökning i PubMed. 
Tabellen visar vilken sökmotor jag använt, vilka sökord som använts, hur många träffar 
sökorden har gett, vilka referenser som valdes ur de träffarna samt vilka artiklar som 
använts som har varit relaterade till de referenserna.  
Sökmotor Sökord Antal träffar Valda 

referenser 
Relaterade 

PubMed ”Community Pharmacy” 
AND ”Sweden”  

53 1, 3, 16 7 

PubMed ”Community Pharmacy 
Service” [Mesh] AND 
”Medication Adherence” 
[Mesh] 

132 6, 12 8, 10 

PubMed ”Pharmaceutical Services” 
[Mesh] AND ”Medication 
Adherence” [Mesh] 
(Filter: Clinical trial och 
full text) 

97 11  

PubMed  ”Pharmaceutical 
Services/Organisation and 
Administration” [Mesh] 
AND "Professional Role" 
[Mesh] AND 
"Pharmacists" [Mesh] 
AND ”Medical Records” 
[Mesh] 

44 13  

PubMed  ”Pharmaceutical Service” 
[Mesh] AND ”Medical 
Records” [Mesh] AND 
”Qualitative Research” 

8 5 17 

PubMed ”Pharmaceutical 
Services/Organisation and 
Administration” [Mesh] 
AND ”Professional Role” 
[Mesh] AND ”Legislation, 
Pharmacy” 

16 2  

 

 

Resultat 

Metoder för att utvärdera farmaceutiska t jänster på öppenvårdsapotek  
I resultatet har artiklar baserade på studier jämförts med varandra i avseende på vilka 
metoder som kan användas för att utvärdera farmaceutiska tjänster på öppenvårdsapotek. 
Metoderna resulterar i olika utfall och dessa är kategoriserade nedan. Olika metoder kan ge 
samma utfall och det intressanta är hur den farmaceutiska tjänsten värderas utifrån utfallet. 
Kategorierna är kliniskt utfall, livskvalitetsförändringar, följsamhet till läkemedels-
användning, kundens upplevelse och farmaceutens upplevelse. P-värdet inom parentes är 
taget från studierna och visar signifikans av resultatet.  

Kliniskt utfal l  
I USA gjordes en studie för att undersöka om olika åtgärder kunde öka följsamheten till 
medicinering efter hjärtsjukdom (10). Studien var en randomiserad klinisk studie där två 
grupper följdes, en med ordinarie behandling och en som fick farmaceutiska åtgärder för 
ökad följsamhet. Deltagarna i studien hade alla skrivits ut från sjukhusbehandling av akuta 
koronara syndrom (AKS). AKS innebär minskat blodflödet till hjärtat och yttrar sig till 
exempel som hjärtinfarkt eller instabil angina pectoris och kallas även instabil 
kranskärlssjukdom (14). För fortsatt behandling av sjukdomen fick de fyra olika typer av 
läkemedel och sedan undersöktes följsamheten till dem (10). Efter 12 månader av studien fick 
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deltagarna göra ett sjukhusbesök för att kontrollera blodtrycket samt ta blodprov för att 
kontrollera kolesterolvärdet i blodet. Av de som fått åtgärder för att öka följsamheten till 
medicinering hade 58,6% sänkt blodtrycket och av de med vanlig behandling hade 48,9% 
sänkt blodtrycket. Studiens resultat menade att de som fått ökade åtgärder hade bättre 
följsamhet än de med vanlig behandling även om det var en ökning av följsamheten i båda 
grupperna. Ökningen var lite högre i gruppen med ökade åtgärder trots att författarna ansåg 
att skillnaden inte var signifikant (p=0,23). Författarna vill ändå mena att ökad följsamhet 
förväntas ge bättre kliniskt utfall och anser att anledningen till ökningen i båda grupperna är 
att även den gruppen utan åtgärder blir noggrannare tack vare att de deltar i en studie.  
 
I en liknande studie som gjorts av farmaceuter på öppenvårdsapotek i olika delar av 
Australien undersöktes åtgärder för att öka följsamheten till antihypertensiva läkemedel vid 
sjukdomen hypertension (högt blodtryck) (12). Där samlades data in vid apoteksbesök med 
blodtrycksmätning under studiens gång. Studien fokuserades på två grupper, en som fick 
vanlig behandling och en som fick extra åtgärder för att öka följsamheten. Grupperna delades 
upp slumpmässigt och de extra åtgärderna var utbildning i att ta blodtryck på sig själv, 
medföljande material för att kontrollera blodtryck, motivations-samtal med farmaceut, 
översikt över läkemedelsanvändning och påminnelse om påfyllnad av läkemedel. Material 
samlades in genom besök på apotek, hos läkare och via självrapportering av följsamheten av 
läkemedelsanvändning. Behandlingen pågick i 12 månader med en kontroll efter 6 månader. 
Resultatet visar att den grupp som fick de extra åtgärderna hade bättre följsamhet vid 
kontrollen efter 6 månader. Följsamheten hade ökat 56,8% och jämfördes med den gruppen 
utan åtgärder där ökningen endast var 35,9% (p=0,039). Författarna ansåg att det i det stora 
hela inte var någon signifikant skillnad på det kliniska utfallet då grupperna hade 57,2% mot 
60,0% ökning efter 6 månader och 63,6% mot 73,5% ökning efter 12 månader där den högre 
siffran i båda fall tillhör gruppen med ökade åtgärder (p=0,23). Författarna menar dock att 
sänkningen av det systoliska (övre) blodtrycket var betydligt bättre och hade en signifikant 
statistisk ökning i den gruppen med ökade åtgärder. 

Livskval itetsförändringar 
Genom en kohortstudie som genomfördes på två sjukhus i USA undersöktes effektiviteten av 
ökad farmaceutisk vård (13). De deltagande patienterna hade alla sjukdomen hyperlipidemi. 
Patienterna delades in i två grupper, en grupp som fick vanlig behandling och en grupp som 
fick ytterligare farmaceutisk vård. För att samla in data under studien fick varje patient en 
elektronisk vårdjournal och det användes även insamling i pappersform. Individuella mål 
sattes upp för varje patient utifrån deras sjukdomsbild med syftet att sänka kolesterolvärdet. 
Resultatet i studien blev skillnaden i kolesterol vid sista mätningen där grupperna jämfördes 
med varandra för att studera om den ökade farmaceutiska vården gett resultat. I slutet av 
studien fanns ingen signifikant skillnad mellan gruppernas HDL-kolesterol men en betydlig 
skillnad mellan gruppernas LDL-kolesterol.  HDL anses vara en ofarlig form av kolesterol 
medan LDL kan vara skadlig och ge upphov till sjukdomar (15). I gruppen som fick 
farmaceutisk vård uppnåddes målet att sänka LDL-kolesterolet i 80,3% av fallen medan det i 
gruppen som fick vanlig vård uppnåddes i 65,3% av fallen (p<0,001) (13). Sänkningen av 
kolesterolet innebär enligt studien att patienternas hälsa förbättras och risken för 
kardiovaskulära problem minskar.  

Följsamhet t i l l  läkemedelsbehandling  
Följsamheten till en läkemedelsbehandling undersöktes i USA i en studie som involverade 
medicinska institutioner lokaliserade i fyra olika delar av landet (10). Studien fokuserades på 
personer som skrivits ut från sjukhus efter behandling av AKS. Studien var en randomiserad 
klinisk studie där två grupper delades upp, den ena gruppen fick vanlig behandling efter 
sjukdomen och den andra gruppen fick farmaceutiska åtgärder för att öka följsamheten till 
läkemedelsbehandling. Åtgärderna som användes var individuella medicineringsstrategier 
för deltagarna som togs fram av farmaceuter. De såg även till att deltagarna hade tillgång till 
dosett samt kunskap om hur det används och fylls på. Deltagarna fick utbildning om 
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medicineringen både via rådgivande möten med farmaceuter och genom meddelanden som 
gick att lyssna på via telefon. Det skedde ett samarbete mellan farmaceuter och deltagarnas 
läkare/vårdare och de fick påminnelser om medicinering och påfyllnad av medicin via 
röstmeddelanden. De båda grupperna följdes i ett år och jämfördes sedan. Följsamheten 
undersöktes genom att mäta hur mycket medicin de deltagande haft tillgång till under året 
och hur mycket som fanns kvar efter tidsperiodens slut. Studien visade att de som fått de 
extra åtgärderna för att öka följsamheten till läkemedelsbehandlingen hade bättre följsamhet 
än de som fick den vanliga behandlingen efter sjukdomen. I båda behandlingarna ingick fyra 
typer av läkemedel: statiner, angiotensinreceptorblockerare (ARB), klopidogrel och beta-
blockerare. Deltagarna som fick de extra åtgärderna hade enligt studien 89,3% följsamhet 
och andelen tid av tidsperioden då de hade tillgång till alla fyra typer av mediciner var 94%. 
Gruppen deltagare som fick vanlig behandling hade följsamheten 73,9% och tillgången till 
medicinerna var 87 % av tidsperioden. Följsamheten hade en  signifikant ökning i gruppen 
med extra åtgärder (p=0,003).  
 
I en studie från Malaysia undersöktes följsamheten till läkemedel hos kvinnorna i menopaus 
som fått diagnosen osteoporos (11). Följsamheten undersöktes i förhållande till om 
deltagaren fick farmaceutisk vård eller inte utöver den behandling de hade att tillgå. Syftet 
var att undersöka effektiviteten av farmaceutisk vård samt att se om det fanns någon 
koppling mellan följsamheten till läkemedelsbehandlingen och uppbyggnaden av ben i 
kroppen. Studien var en randomiserad kontrollerad studie som pågick i fyra års tid. 
Datainsamlingen skedde genom direktrapportering där deltagaren vid ett möte fick svara på 
hur många doser som missats sedan sist, genom att räkna tabletter där det kontrollerades 
hur mycket läkemedel som fanns kvar vid varje mättillfälle och genom självrapportering där 
deltagarna fick skriva ner de datum de tog medicinen. Alla deltagare delades upp i två 
grupper, en med de ökade åtgärderna och en med vanlig behandling. Vid självrapporteringen 
visades signifikanta skillnader i följsamheten efte 6 och 12 månader där den gruppen med de 
ökade åtgärderna (p=0,015). Då det ansågs finnas komplikationer som gav felaktiga resultat 
vid direktrapportering och räkning av tabletter så användes endast metoden 
självrapportering i resultat och slutsats.  Tabletträkning visade dock att de som fick 
farmaceutisk rådgivning hade färre piller kvar vid varje tillfälle men enligt författarna 
bevisade det inte att de hade bättre följsamhet. Resultatet av studien visade ingen skillnad 
mellan de båda grupperna vad gäller följsamhet av läkemedlen. Sammanslaget båda 
grupperna så var det endast ungefär 50% av deltagarna som tog medicinen som det var 
menat. Utifrån att det inte var någon skillnad på grupperna kunde ingen koppling dras till 
huruvida följsamheten gav resultat på bentillväxten.  
 
Självrapportering har också används som datainsamlingsmetod i en studie från Australien 
om åtgärder för att förbättra användningen av antihypertensiva läkemedel vid sjukdomen 
hypertension (ökat blodtryck) (12). Deltagarna fick under regelbundna besök på apotek, för 
att mäta blodtrycket, rapportera om deras följsamhet till läkemedelsanvändning. Studien 
fokuserade på två grupper som delades upp slumpmässigt. Den ena gruppen fick vanlig 
behandling medan den andra fick speciella farmaceutiska åtgärder för att förbättra 
följsamheten. Åtgärderna var: utbildning i att ta sitt eget blodtryck och medföljande material 
för att kunna ta blodtrycket, motivationssamtal, översikt över läkemedelsanvändningen och 
påminnelse om påfyllnad av läkemedel. I resultatet visade det sig att båda gruppernas 
följsamhet hade blivit bättre men att den gruppen med extra åtgärder haft större ökning. 
Efter 6 månader hade följsamheten för gruppen utan åtgärder ökat 35,9% medan gruppen 
med ökade åtgärder ökat 56,8%. Ökningen blev enligt författarna signifikant (p=0,039). Den 
gruppen hade även bättre kliniskt utfall vad gäller reducering av blodtrycket.   

Apotekskundens upplevelse 
Det har gjorts ett flertal svenska atudier som undersöker kundens upplevelse vid ökade 
farmaceutiska åtgärder. I en studie samlades data in via strukturerade observationer vid 
kundmöten på apotek (4). Den insamlade datan delades in i olika grupper efter kriterier. 



7 
 

Kunderna på apoteken där studie genomfördes fick välja om de ville vara med vid 
observationen men resultatet av studien består inte av deras upplevelse utan hur 
observatören ansåg upplevelsen. Trots att observatören ansåg att det i många av fallen fanns 
problem i kommunikationen mellan farmaceut och kund var kundens upplevelse enligt dem 
god och näst intill alla kunder var nöjda.  
 
Vid ökad farmaceutisk rådgivning och mer tid åt varje kund känner sig kunderna tryggare 
med sin användning av läkemedel då de får ökad kunskap (16). Det visar en studie, som 
också gjordes i Sverige, där medicinsk data med historik över tidigare medicinering samlats 
ihop från kunder. Utifrån den medicinska historiken kunde farmaceuten lägga större fokus 
på den farmaceutiska rådgivningen vid kundmötena. Syftet med studien var att undersöka 
upplevelsen av ökad farmaceutisk omvårdnad och den genomfördes genom inspelade 
intervjuer med fokusgrupper.  
 
Kundens upplevelse av farmaceutiska tjänster och ökad farmaceutisk vård användes som 
metod vid en studie med syfte att identifiera hur den farmaceutiska tjänsten upplevs samt om 
den upplevdes förändra hälsa och livskvalité (5). Tanken med denna svenska studien var att 
hitta aktuella aspekter för att sedan kunna fortsätta utvärdera effekten av farmaceutiska 
tjänster. I studien intervjuades deltagarna enskilt om deras upplevelser. Resultatet från 
intervjuerna analyserades sedan var för sig och jämförande med de andra. Varje deltagare 
gav ett individuellt och unikt svar då alla hade olika upplevelser av studien, både av syftet och 
av innehållet. Varje deltagare fick tillgång till ökad farmaceutisk vård som i studien bestod av 
en medicineringsjournal som bland annat innehöll information om läkemedlen som var 
aktuella samt viktiga faktorer till och rådgivning om medicinering. Många av deltagarna hade 
inte reflekterat över denna tjänsts funktion. En del kunde inte beskriva tjänsten och hade 
svårt att separera den från annan hälsovård. Trots det var alla deltagarna nöjda med tjänsten 
och hade en positiv upplevelse av den ökade farmaceutiska vården.  

Farmaceutens upplevelse 
Hur farmaceuten påverkas av ökad farmaceutisk rådgivning och omvårdnad undersöks i en 
studie som har gjorts i Sverige (16). Där delades farmaceuter från olika apotek upp i 
fokusgrupper som intervjuades under inspelning. Syftet var bland annat att se om ökad 
farmaceutisk rådgivning kunde ge bättre användning av läkemedel. Farmaceuternas uppgift 
vara att utifrån medicinsk historik om kunderna ge dem råd i sin läkemedelsanvändning. 
Många av farmaceuterna upplevde detta som positivt för det dagliga arbetet och ökade deras 
självförtroende för att expediera läkemedel. De upplevde att användningen av läkemedel blev 
tryggare för kunden och att deras yrkesroll som kunnig farmaceut blev tydligare.  
 
Även om det finns problem i kommunikationen i över hälften av de kundmöten som 
genomförs så kan farmaceutens känsla efter mötet vara god (4). Vid en studie som gjordes så 
upplevdes 94,4% av alla kundmöten som positiva av farmaceuten trots att observatören till 
studien ansåg att kommunikationsproblem uppstod i många av mötena.  
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Tabell 2. Hur upplevs ökad farmaceutisk vård och rådgivning? 
Tabellen är en sammanställning av resultaten från studierna. Den visar vilken studie som 
hänvisas till, vilket resultat studien gav, vilken metod som användes för att mäta utfallet, 
om det fanns mätvärden som visade förändring mellan ökad farmaceutisk vård och vanlig 
vård samt om förändringen var positiv, negativ eller om det inte blev någon förändring 
med förändringens signifikans inom parentes (p-värde).  
 
Ref. 
Nr. 

Resultat Metod för  
att mäta  
utfall 

Resultat av 
farmaceutisk 
vård 

Resultat av 
vanlig vård 

Förändring 

10 Kliniskt utfall Sjukhus- 
kontroll 

58,6% 48,9% Positiv 
(p=0,23) 

12 Kliniskt utfall Sjukhus- 
kontroll och 
själv-
rapportering  

60,0% (6mån), 
73,5% (12mån) 

57,2% (6mån), 
63,6% 
(12mån)  

Positiv 
(p=0,23) 

13 Livskvalitets-
förändringar  

Sjukhus- 
kontroll och 
själv-
rapportering 

80,3% 65,3% Positiv 
(p<0,001) 

10 Följsamhet Refill data 89,3% 73,9% Positiv 
(p=0,003) 

11 Följsamhet Själv-
rapportering 

Ca 50% Ca 50% Ingen 

12 Följsamhet Själv- 
rapportering 

35,9% 56,8% Positiv 
(p=0,039) 

4 Kundens  
upplevelse 

Kundmöten   Positiv 

16 Kundens  
upplevelse 

Historiska 
data ur 
databas 

  Positiv 

5 Kundens 
upplevelse 

Fördjupad  
intervju 

  Positiv 

16 Farmaceutens  
upplevelse 

Intervju   Positiv 
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Diskussion 

Metoder som finns för utvärdering av farmaceutiska t jänster 
Farmaceuter har en stor kompetens men den används inte till fullo i Sverige (13). 
Farmaceutens roll är att kunna erbjuda trygga och effektiva läkemedel med tillhörande 
rådgivning (1). För att kunna stärka farmaceutens roll på öppenvårdsapotek kan ökad 
farmaceutisk vård vid läkemedelsbehandling vara ett alternativ. Innan rollen kan stärkas 
måste den definieras (7). Det finns styrkor och svagheter hos de metoder som använts för att 
utvärdera en farmaceutisk tjänst. För att få tillit till resultatet måste vissa felkällor tas i 
beaktande. Det tydligaste sättet att samla in data är via sjukhuskontroller då dessa ger 
konkreta resultat som är jämförbara med varandra. Det ger dock ingen inblick i huruvida 
deltagarna mår bättre eller av deras upplevelse av resultatet. Deltagarnas förbättrade 
användning av läkemedel uppfattas i en studie, som använde sig av sjukhuskontroll som 
metod, bero på att de frivilligt deltog (10). Metoden kan då missvisa effekten av den ökade 
farmaceutiska vården.    
 
Direktrapportering innebär att rapportering sker vid ett tillfälle. Metoden valdes bort som 
metod i en studie då metoden visade att deltagare glömt ta läkemedel men inte hur de 
korrigerade den missade dosen (11). Vid självrapportering förutsätts att deltagaren är ärlig 
och rapporterar precis hur de tar läkemedel under studiens tid. Det kräver tillit till deltagarna 
i studien då resultatet sedan baseras på deras rapportering och det krävs att den är 
sanningsenlig annars blir resultatet missvisande (12). Kundmöten och intervjuer är ett bra 
sätt att fastställa deltagarens upplevelse. Här kan det vara svårt att utvärdera någon 
förändring utöver deltagarens egen känsla om utfallet. Det kan också vara svårt att få en 
exakt rapportering om följsamheten till behandlingen då det är svårt att minnas över en 
längre tid hur den följde. Flera deltagare kan ha olika upplevelser och det kan vara svårt att 
sammanställa resultatet utifrån alla (5).    
 
Att räkna mängd läkemedel som metod till datainsamling har visat sig inte vara helt pålitligt. 
Metoden visar om personen har tagit rätt eller fel mängd läkemedel men inte om läkemedlet 
intagits vid rätt tidpunkt eller på rätt sätt. Metoden är därför inte lämplig som mätmetod för 
att undersöka följsamheten av läkemedelsbehandling (11). Att undersöka hur mycket 
läkemedel som behöver fyllas på i förhållande till hur mycket som borde behöva fyllas på är 
en liknande metod som också visar hur mycket läkemedel som förbrukats men inte om det 
tagits korrekt (10). 
 
Den bästa metoden för datainsamling skulle vara att i samma studie med samma deltagare 
använda en kombination av tre metoder. Sjukhuskontroll används för att se kliniska utfall, 
självrapportering för att följa följsamheten till läkemedelsbehandlingen och intervjuer för att 
komplettera med kundes upplevelse av studien. Kombinationen skulle ge ett mer omfattande 
resultat att gå vidare med.  

Utfal lsmått och effekter av farmaceutiska t jänster 
En bra kundupplevelse (4,5,16) är ett positivt resultat men det speglar inte den farmaceutiska 
tjänstens effekt. Resultatet visar inte om kunden fått kunskap om hur denne bör genomföra 
behandlingen, till exempel administrering av läkemedel, om följsamheten till läkemedels-
behandlingen blivit bättre eller om det kliniska utfallet förbättras. Det visar att farmaceuten i 
fallet troligast hade ett trevligt bemötande. Ett trevligt bemötande är viktigt men grunden för 
en farmaceutisk tjänst är kompetensen och kunskapen som ska resultera i att kunden får rätt 
hjälp (3). Liknande resultat ger de studier som visar att farmaceuterna var nöjda (16). Det 
visar att de troligast har tillhandahållit korrekt farmaceutisk rådgivning till kunden men det 
visar inte om kunden tog till sig av det eller om denne sedan följer rådgivningen. 
Farmaceuters roll är att kunna ge lämplig rådgivning (1) och om inget utfall visar att 
rådgivningen gett förbättring så är det svårt att bedöma och rådgivningen varit lämplig och 
vilken effekt den gett. Studier visar på att trots att de flesta kundmötena innehåller 
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kommunikationsproblem mellan farmaceut och kund så är nästan alla kunder nöjda efter 
mötets avslut (4).  
 
De resultat som visar på kliniska utfall, livsstilsförändringar och ökad följsamhet till 
läkemedelsanvändning är lättare att värdera då de kan visa en konkret förändring. Det finns 
trots allt en del felkällor i dessa resultat också. Vid ökad följsamhet till läkemedelsbehandling 
används ofta en jämförelse mellan hur stor mängd av läkemedlet som tas i jämförelse med 
mängden som togs tidigare (12). Jämförelsen kan visa att mer av läkemedlet används i 
förhållande till tidigare vilket är positivt. Men det visar inte att läkemedlet, eller 
behandlingen, administreras rätt. Det är svårt att garanter att läkemedlet tas tryggt och 
effektivt vilken är en viktig uppgift av farmaceuter att tillgodose (1). Ett säkrare sätt att mäta 
följsamheten på är att använda sig av självrapportering (10,11) eller dagbok. Här har en 
studie visat på ett positivt resultat på följsamheten till läkemedelsbehandling (10) medan en 
annan studie inte fick någon skillnad mellan följsamheten i de båda grupperna som 
jämfördes (11). I studien som inte gav någon skillnad mellan grupperna kan det ifrågasättas 
hur bra den ökade farmaceutiska vården var, om den var tillräckligt bra för att ge ett bättre 
resultat. Trots att skillnaden var mycket liten och det var ungefär 50% i varje grupp som 
administrerade läkemedlen på rätt  så borde kopplingar kunnat göras mellan följsamheten 
och förbättring i sjukdomen, vilket inte gjordes.  
 
Vid resultaten med kliniska utfall finns färre felkällor (10,12). Resultaten kan visa ett utfall 
som sedan förändrats till nästa mätning. Även här har studierna visat positiva resultat vid 
ökad farmaceutisk vård och rådgivning. De positiva skillnaderna i mätvärdena tyder på att 
patienten tar läkemedlet eller utför behandlingen korrekt och att följsamheten förbättrats. De 
tyder även på att patienten mår bättre. Studien som visar positivt resultat för 
livskvalitetsförändringar redovisar de minskade riskerna och den förbättrade hälsan (13). 
Även detta resultat tyder på att följsamheten är bättre och att läkemedlet tas på rätt sätt. 
Trots många positiva resultat i studier finns det även studier som visar på negativa 
förändringar vid ökad farmaceutisk vård.   
 
I en studie som gjorts i Sverige blev resultatet av den ökade farmaceutiska rådgivningen 
negativt (17). Data togs in via enkäter och den gruppen som fick den ökade rådgivningen 
visade på sämre hälsa (enligt självrapportering), hade fler läkemedelsrelaterade problem och 
kände sig otryggare och oroligare under sin behandling än de som fick den vanliga 
farmaceutiska rådgivningen. Många av de i gruppen med ökad rådgivning kände sig dock 
tryggare efter att ha pratat med farmaceuter inom den vanliga rådgivningen. Författarna 
menar utifrån detta att den gruppen som sökte för ökad farmaceutisk rådgivning var 
känsligare och mer utsatta för allvarligare sjukdomar än de som sökte den vanliga 
rådgivningen (17). Det kan också vara så att för mycket kunskap eller fel slags kunskap kan 
skrämma kunder och göra dem otrygga. Om en farmaceut till exempel vid kundmöten 
fokuserar sin rådgivning på vad som kan gå fel vid behandlingen, tidigare problem med 
behandlingen eller vilka biverkningar ett läkemedel ger så kan kunden mycket väl ha en 
orolig känsla efter mötet. Om farmaceuten istället fokuserar på att tydligt beskriva hur 
läkemedlet bör tas för så god effekt som möjligt samt informerar om vad som kommer bli 
bättre med en korrekt utförd behandling känner sig kunden troligast mycket tryggare (18). 
Studien uteslöts ur resultatdelen i denna uppsats då författarna till studien ansåg att 
resultatet kunde vara missvisande på grund av deltagarnas olikheter.  
 
För att mäta om de farmaceutiska tjänsterna lever upp tills sitt syfte att erbjuda trygga och 
effektiva produkter samt kunna ge lämplig rådgivning (1) kan en kombination av olika utfall 
ges för bästa resultat. Det kliniska utfallet ger bästa konkreta resultat på hur effekten av den 
farmaceutiska tjänsten har varit. Två grupper har i olika studier jämförts med varandra 
(10,12) och den grupp som fått ökad farmaceutisk vård har haft ett bättre kliniskt utfall vid 
sjukhuskontroll i jämförelse med gruppen som fått vanlig vård. En studie som mäter 
farmaceutiska tjänster och dess effektivitet bör därför kunna ge ett kliniskt utfall. För att 
styrka att behandlingen har fungerat genom ökad farmaceutisk rådgivning skulle en 
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självrapportering om följsamheten till läkemedelsbehandlingen vara lämplig. Då visas 
förändringen i följsamheten som leder till förbättrade kliniska utfall genom att behandlingen 
görs korrekt. Slutligen bör studien kompletteras med att patienten eller apotekskunden får 
redovisa sin upplevelse av den ökade farmaceutiska vården. Denna typ av resultat visar om 
kunden är nöjd och har en positiv känsla och kan lämpligast göras med fördjupade intervjuer 
vid möjlighet eller enkäter. En farmaceut med bra kommunikation till kunden ger nöjdare 
kunder vilket ofta förbättrar användningen av läkemedel (3), därför kan det vara relevant att 
även belysa kundens upplevelse i studien för att göra den komplett. Livskvalitetsförändringar 
är också en viktig del men den går att bädda in som resultat i kliniskt utfall eller kundens 
upplevelse. Farmaceutens upplevelse är inte lika relevant även om det är till fördel om även 
denne är nöjd då den troligast gjort ett bra jobb då (16).  

Farmaceutiska tjänsters rol l  i  hälso- och sjukvården 
Resultatet från studierna visar att det finns en större roll för farmaceuter att ta inom hälso- 
och sjukvården. Kompetensen som finns på de svenska apoteken används inte till fullo (3) 
men det krävs vissa resurser för att kunna nyttja den bättre. Farmaceuters syfte måste 
stärkas både inom hälso- och sjukvården (7) men också inom samhället då det finns liten 
kunskap om det farmaceutiska yrkets kompetens och dess skillnad mot annan hälso- och 
sjukvård (5). Farmaceuters syfte bör i första hand vara att garantera säkrast möjliga 
användning av läkemedel samt kunna erbjuda läkemedel som är effektiva och av hög kvalitet 
(1,7). I och med privatiseringen av apotek så blir det en viss konflikt över vilket som är det 
viktigaste syftet då apoteken måste sälja produkter för att kunna drivas med vinst (7).  
 
I Australien har farmaceuternas antagit en etablerad roll i hälso- och sjukvårdssektorn och 
farmaceuternas syfte i första hand är att kunna erbjuda optimala läkemedel utifrån bästa 
hälsa och ur bästa ekonomiska perspektiv (8). Där erbjuder apoteken farmaceutiska tjänster i 
form av information om läkemedel, förebyggande vård vid kroniska sjukdomar, vissa kliniska 
undersökningar och delaktighet vid beslut om behandling. Här kan Sverige ta efter, 
framförallt vad gäller information om läkemedel och delaktighet om behandlingsbeslut. 
Farmaceuter är utbildad personal inom hälsa och sjukvård med en specialitet för läkemedel 
(7), den kompetensen bör användas vid beslut om behandling av patient för att patienten ska 
få den effektivaste och tryggaste möjliga behandlingen.  
 
För att utöka informationen om läkemedel genom att kunna erbjuda rådgivning via möten på 
apotek krävs vissa åtgärder. Tiden är ett hinder för att kunna erbjuda informationen (9), det 
är därför viktigt att det finns nog med personal för att en sådan tjänst ska kunna erbjudas till 
alla kunder på ett apotek. Det krävs ett lämpligt utrymme där läkemedelsinformationen 
kunde ske så att farmaceuten kan koncentrera sig på sin uppgift och inte stressas av lång kö 
eller hög ljudnivå (18). Utrymmet skulle även göra att samtalet kan ske öppet mellan kund 
och farmaceut utan att riskera att någon hör känslig information (18). Tillgång till 
kompetensen är också viktig (9). Det är viktigt att farmaceuter ska kunna utvecklas och lära 
av varandra och det är apotekens uppgift att se till att kompetensen finns på apoteket. 
Åtgärderna kräver ekonomiska resurser då fler farmaceuter bör vara i tjänst samtidigt. Men 
det är en insats som kan resultera i en större roll och fler uppdrag för farmaceuter inom 
hälso- och sjukvården och som kan leda till bättre läkemedelsföljsamhet för kunderna och 
därmed bättre hälsa (13).  

Begränsningar 
På grund av projektets storlek i förhållanden till den tillgängliga tiden är studien inte 
heltäckande. Det finns fler källor och studier som berör ämnet än de som används men då 
tiden var knapp var det nödvändigt att begränsa antalet. De som har använts är från olika 
årtal och olika länder i världen men de innehåller alla relevant information till denna studie. 
Valet att göra en litteraturstudie grundades i den begränsade tiden. Då det finns mycket 
skrivet redan om ämnet passade det bättre att sammanställa de studier som redan finns och 
jämföra dem med varandra än att starta upp en egen studie som då hade innehållit lokalt 
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insamlade resultat. Detta sätt gav ett större övergripande perspektiv och möjlighet att ur den 
befintliga litteraturen komma till nya slutsatser.   
 
 
Slutsats 
Majoriteten av resultaten från de olika studierna visar att en ökad farmaceutisk vård och 
rådgivning ger positiva effekter som förbättrad följsamhet till läkemedelsbehandling, 
förbättrade kliniska utfall, livskvalitetsförbättringar samt nöjda kunder och farmaceuter. 
Metoderna som används för utvärdering av farmaceutiska tjänster är olika och de fokuserar 
också på att mäta olika utfall. Det finns styrkor och svagheter med alla olika metoder som 
framkommit och felkällor kan finnas. Resultaten av de olika metoderna har visat på positiva 
effekter men för mer exakta resultat bör en kombination av flera metoder användas i samma 
studie med samma deltagare.  
 
En kombinerad studie för att säkerställa och undersöka metoderna skulle kunna bestå av 
sjukhuskontroll, självrapportering och intervjuer som gav resultat som visar kliniskt utfall, 
följsamhet till behandling och kundens upplevelse. Syftet av en sådan mer omfattande studie 
skulle vara att förstärka de redan befintliga studierna och utifrån resultatet ge farmaceuter 
möjligheten att ta en större roll inom hälso- och sjukvården. Det skulle finnas underlag för att 
investera resurser i ökad farmaceutisk vård på öppenvårdsapotek för att förbättra 
läkemedelsanvändningen. Förbättrad läkemedelsanvändning och kunskap för läkemedel och 
behandlingar leder till förbättrad hälsa hos kunderna och patienterna vilket är farmaceuters 
syfte.     
 
 
Tack 
Tack till min handledare Andy Wallman som styrt mig på rätt spår, gett mig feedback och 
inspirerat mig i mitt arbete. Tack också till min examinator Staffan Tavelin och min opponent 
Marianne Tysse Sperrevik för deras feedback. De har alla hjälpt mig att göra mitt arbete så 
bra som möjligt.   
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