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Sammanfattning 

 

Introduktion: Varje år drabbas människor av biverkning till följd av felaktig 
läkemedelsanvändning vilket uppskattas resultera i en vårdkostnad på 20 miljarder varje år. 
Den största delen av kostnaden beror på bristande följsamhet till läkemedelsbehandling. 
Apoteksfarmaceuter har en viktig roll för patientsäkerheten och ska enligt lagkrav se till att 
patienter tar sina läkemedel på rätt sätt. Farmaceuter på apotek består av apotekare med fem 
års respektive receptarier med tre års utbildning kring läkemedel. Farmaceuters kunskap 
skulle kunna nyttjas bättre för att patienters följsamhet ska bli så god som möjligt. En 
utredning på uppdrag av regeringen om apotekens roll i samhället inleddes år 2015. 

 

Syfte: Syftet med detta examensarbete är att undersöka farmaceuters syn på farmaceutiska 
tjänster på apotek och vilken utveckling de önskar i framtiden samt hur de uppfattar kontakt 
med övrig vård i dessa frågor. Skillnader i åsikter mellan de två farmaceutiska yrkesgrupperna 
apotekare och receptarier kommer att analyseras.  
 

Metod: En enkät distribuerades elektroniskt till närmare 5000 medlemmar i fackförbundet 
Sveriges Farmaceuter och organisationen Apotekarsocieteten. Enkäten bestod av 36 frågor och 
till grund låg några tidigare enkätstudier. De flesta frågor hade en skala mellan 1-5 och några 
frågor var öppna.  

 

Resultat och diskussion: Andelen som besvarade enkäten uppgick till 24 procent. 
Farmaceuterna anser i hög grad att yrkesrollen skulle stärkas av att får arbeta med 
farmaceutiska tjänster. Fördjupad rådgivning kring KOL, högt blodtryck, diabetes och 
blodförtunnande och tjänster som läkemedelsgenomgångar, blodtrycksmätning, 
rökavvänjning, hälsorådgivning, hudrådgivning och viktminskning fick högst acceptans hos 
farmaceuterna. Kring sextio procent av farmaceuterna anser att patienter inte får tillräckligt 
med information från sin läkare om sina läkemedel och en fjärdedel av farmaceuterna saknar 
förtroende för att patienten får korrekt information från läkaren.  

 

Slutsats: Apotekare är positiva till farmaceutiska tjänster i högre utsträckning än receptarier. 
Skillnaden är signifikant i många frågor. Apotekare är mer missnöjda än receptarier med hur 
deras farmaceutiska kompetens nyttjas i arbetet. De anser i lägre grad att patienter har insikt 
om deras kompetens jämfört med receptarier.  

 

Nyckelord: Farmaceutiska tjänster, apotek, apotekare, receptarie, kunskapstjänster 
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1. Introduktion  

1.1 Apotekets roll i samhället 

År 2014 skedde 108 miljoner kundbesök på apoteken i Sverige och det innebär ca 
300 000 besök varje dag varav 226 000 expedierade recept per dag (1). Farmaceuter på 
apotek har vid dessa besök möjlighet att ha en dialog med patienten och bidra till en 
förbättrad läkemedels-användning hos varje enskild patient. Enligt Läkemedelsverkets 
receptföreskrift LVFS 2009:13 som handlar om receptexpedition ska farmaceuter på 
apotek ge individuellt anpassad information och säkerställa att patienten kan ta sitt 
läkemedel på rätt sätt (2). Genom att ställa ett antal frågor ska farmaceuten avgöra om 
patienten kan detta. T ex om patienten använt läkemedlet tidigare, använder andra 
läkemedel (olämpliga kombinationer), vet ändamålet, vet förvaring och 
administrering.(3) Utöver detta finns GPP, Good Pharmacy Practice som utarbetats av 
Världshälsoorganisationen, WHO, Internationella farmaceut-federationen, FIP (4). 
Apotekarsocieteten och Sveriges apoteksförening, SAF, som företräder de flesta apotek 
och deras ägare, har utformat svensk GPP och innehåller riktlinjer som överbryggar 
oklarheter mellan regelverk och verkligheten på apotek. Professionell rådgivning ska ske 
tillsammans med god patientsäkerhet och optimal läkemedelsnytta.(5) 

Apoteksmarknaden omreglerades år 2009 och sedan dess har det skett stora 
förändringar. Antalet apotek har ökat från 924 vid omregleringen till över 1300 idag och 
öppettiderna apoteken har i snitt ökat med 6,5 timme per vecka. 98 procent av de nya 
apoteken har öppnats i tätort. Det finns tecken på oönskade effekter av omregleringen 
och av den anledningen har regeringen under år 2015 tillsatt en utredning med syfte att 
klargöra apotekens roll. Utredningens fokus är att höja kvalitén och patientsäkerheten 
på apoteksmarknaden.(6–8) SAF anser att ett stort problem är att apoteken idag måste 
sälja handelsvaror för att gå runt. Förutsättningarna för att expediera recept och ge 
rådgivning måste ändras.(9) Fackförbundet Sveriges Farmaceuter har lämnat 
synpunkter till Socialdepartementet inför direktiven till apoteksutredningen. De anser 
att syftet med utredningen bör vara att utreda hur omregleringen har påverkat 
patientsäkerheten. Apoteken bör ha ett uppdrag kopplat till patientsäkerhet och bättre 
läkemedelsanvändning. Det bör definieras vad som ingår i apotekens handelsmarginal. 
Den farmaceutiska kompetensen utnyttjas bättre t ex. via strukturerade 
läkemedelssamtal. Därtill se över de receptfria läkemedelshanteringen utanför apotek. 
Slutligen utreda hur patientsäkerheten har påverkats av den förändrade 
arbetssituationen för farmaceuter t ex bristande kompetensutveckling och 
kommersialisering (10). Minst tolv procent av svenskarna har drabbats av biverkning till 
följd av felaktig läkemedelsanvändning vilket uppskattas resultera i en vårdkostnad på 
20 miljarder varje år. Den största delen av kostnaden beror på bristande följsamhet till 
läkemedelsbehandling. Det kostar i andra delar av samhällsekonomin i form av 
produktionsbortfall och sjukförsäkring (11). I dagsläget har varken förskrivare eller 
farmaceuter tillgång till samtlig information kring patientens läkemedelsanvändning. 
Införande av ett system för informationsutbyte mellan farmaceut och förskrivareskulle 
öka följsamheten till ordinerad läkemedelsbehandling.(12,13) Ett av de största hindren 
för farmaceutiska tjänster är ekonomi. Andra hinder är tidsbrist, personalbrist, 
samarbetssvårigheter med läkare, olämpliga lokaler, patienter saknar kännedom eller 
vilja.(13–15) 

 

1.2 Exempel på apoteksverksamhet i andra länder  

Trenden i Europa är att vård- och hälsotjänster på apotek ökar. I Storbritannien, 
Danmark, Irland, Frankrike och Portugal finns rådgivningstjänster (1,16). I 
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Storbritannien finns rådgivningstjänsten NMS (New Medicines Services) på 90 procent 
av apoteken och nyttjas av patienter med nyinsatt läkemedel för astma/KOL, 
blodförtunnande, diabetes och högt blodtryck. Storbritannien har även infört begränsad 
förskrivningsrätt för farmaceuter när det gäller att förnya recept till kroniker samt 
förskrivning av recept för ett antal definierade sjukdomar (17). I Danmark har det 
kommit en ny apotekslag och apoteken ska från 1 januari 2016 börja erbjuda 
läkemedelssamtal till nyblivna kroniker. Modellen bygger på Storbritanniens NMS. 
Lagen stoppar försäljningen av smink på apoteken (18). Danska apotek tillhandahåller 
en inhalationstjänst och Frankrike har en läkemedelstjänst för astmatiker (1). På Irland 
kan apoteken administrera influensavaccin och adrenalin till patienter. I Portugal finns 
tjänster för diabetesläkemedel, sprututbytesprogram och metadonbehandling. I Norge 
kom i maj 2015 ett utredningsförslag med huvudmålet att säkra god kvalitet vid 
läkemedelsbehandling. Bland utredningsförslagen finns ett införande av en 
rådgivningstjänst till patienter med astma och KOL (som varit en lyckad pilotstudie) och 
ska finansieras av staten, utredning av en gemensam läkemedelslista, plikt för 
kommuner att genomföra läkemedelsgenomgångar på sjukhem och förslag på ett 
receptfritt sortiment som endast får säljas i samband med rådgivning (19,20). I 
november 2015 gav kommittén fram ett förslag till parlamentet i Norge att 
apoteksfarmaceuter ska ge rådgivning till KOL-patienter (21). I Spanien finns 
screeningtjänst på apotek för diabetiker (22). 

 

1.3 Utvecklingen på apotek i Sverige 

Sverige har inte kommit lika långt på dessa områden men tiden får utvisa om det kommer 
att ske förändringar när regeringens apoteksutredning är klar. Läkemedelsverket (LV) 
har sedan juli 2010 uppdraget att bedriva utvecklingsverksamhet för förbättrad 
läkemedelsanvändning (6). Den Nationella läkemedelsstrategin bildades 2012 och ska 
arbeta med att förbättra läkemedelsanvändningen, öka patientsäkerheten och bidra till 
en jämlik vård i Sverige. Arbetet i Nationella läkemedelsstrategin leds av 
Socialdepartementet tillsammans med representanter från bland annat Sveriges 
kommuner och landsting (SKL), Läkemedelsverket (LV), Folkhälsomyndigheten, 
Tandvårds - och läkemedelsförmånsverket (TLV), Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO), Socialstyrelsen (SoS), E-Hälsomyndigheten, Sveriges Apoteksförening (SAF) och 
Sveriges Farmaceuter. De har arbetat med olika förbättringsområden, varav ett är 
förståelse för ordinerad behandling.(23) LV fick uppdraget 2013 att ta fram nationella 
kvalitetsindikatorer god patientsäkerhet, tillgänglighet och kvalitet på apotek. Detta 
skedde i samverkan med SoS, SKL och SAF. Rapporten kom i juni 2014. De startade 
utredningen med 450 indikatorer och slutligen ledde dessa fram till fem stycken 
indikatorer. De fem indikatorer sammanfattas i följande punkter: möjlighet att 
förbeställa receptförskrivna läkemedel, skriftliga instruktioner för rådgivning av 
receptfria läkemedel, avskilt utrymme för enskilt rådgivning, möjlighet till tidsbokning 
av rådgivning, dokumenterat arbetssätt för avvikelser och negativa händelser samt två 
ytterligare indikatorer som ska vidareutvecklas för att mäta kvalitet i apotekens 
kundmöte (24).  

2013 fick LV till uppgift att utföra en studie om strukturerade läkemedelssamtal på 
apotek. Slutrapporten kom i slutet av 2014. Strukturerade läkemedelssamtal innebär att 
rådgivningen sker på en bokad tid och att det bokas ett efterföljande samtal. Det ska vara 
en samsyn mellan den rådgivande farmaceuten och patienten för att följsamheten på 
ordinationen ska bli bättre. I denna studie fick patienter med läkemedel mot astma eller 
KOL delta. Sedan följdes dessa samtal upp med enkäter, seminarier och samråd. Den föll 
väl ut och nio av tio av patienterna skulle vilja ha samtal igen. Dessutom ansåg sju av tio 
patienter att deras förskrivare skulle ha nytta av informationen från samtalet på 
apoteket. Både den rådgivande farmaceuten och patient tyckte att patienten hade nytta 
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av samtalen. Studiens slutrapport visar att det går att använda den modell som användes 
om det finns resurser. Det finns dock juridiska frågor som måste utredas då det saknas 
bestämmelser som reglerar innehållet i samtalet, farmaceutens kompetens och på vilket 
sätt samtalen ska genomföras samt om apoteken har dokumentationskrav på sig eller 
inte. Det är endast genomförandet som har utretts, inte vilka effekter samtalen har haft 
på exempelvis följsamhet för patienten individuellt. Det behövs därför även en 
uppföljande studie på patientnyttan för denna studie.(25) Frågan kring strukturerade 
läkemedelssamtal har i november 2015 flyttats till apoteksutredningen mot att förut ha 
varit en egen punkt i den nationella läkemedelsstrategin, vilket innebär att den ska ses 
över i ett bredare sammanhang (26). Strukturerat läkemedelssamtal ska inte förväxlas 
med läkemedelsgenomgång som definierats av SoS föreskrift som fastställt att det ska 
vara läkare som genomför läkemedels-genomgång. I SoS föreskrift står att alla över 75 
år som står på fler än fem läkemedel ska ha en årlig läkemedelsgenomgång.(27) Figur 1 
nedan illustrerar skillnaden i de olika former av läkemedelsgenomgång som kan utföras 
beroende på vilken profession som utför genomgången (28).  

 

Figur 1. De olika typer av läkemedelsgenomgångar som finns. Omarbetad från (28). 

 

Socialstyrelsen har under år 2015 kommit med ett förtydligande kring farmaceutens roll 
vid all rådgivning på apotek i handboken ”Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och 
tandvården”. Handboken har kommit ut förr men denna gång är det första gången 
rådgivning på apotek finns med som en egen punkt. Det framgår att rådgivning i första 
hand ska ske av apotekare eller receptarie alternativt av personal som tillskansat sig 
tillräcklig kompetens enligt tillståndsinnehavaren (29).  

 

1.4 Farmaceutiska tjänster på apotek  

Begreppet farmaceutisk omsorg uppkom under 1990-talet och innebar att farmaceuten 
skulle lyssna på patienten och ge rådgivning utifrån dennes behov (30). Utvecklingen går 
mot att farmaceuter på apotek arbetar mer med serviceinriktade tjänster och fokuserar 
mindre på läkemedelsdistribution (14). Farmaceutiska tjänster har i olika studier visat 
en positiv effekt på följsamhet av läkemedelsbehandling. Generella slutsatser har dock 
inte kunnat dras då de har genomförts i olika miljöer, skilda patientgrupper och haft 
olika utformning.(31) Vid omregleringen uttalade regeringen i sin proposition att den 
omreglerade apoteksmarknaden ska stimuleras att utveckla tjänster och kundkoncept 
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vilka leder till en bättre läkemedels-användning och ökad patientsäkerhet (32). År 2009 
genomfördes 70 000 tillfällen av Bokad rådgivning och många patienter uppskattade 
denna tjänst som var kostnadsfri. Efter omregleringen finns ingen vidare dokumentation 
på något apotek. Av landets drygt 1300 apotek finns personlig läkemedelsrådgivning på 
900 apotek. Tjänsten genomfördes uppskattningsvis för 12 000 personer år 2014, vilket 
är ett mycket lägre antal än förut (7). Det har blivit fokus på helt andra tjänster även om 
flera kedjor har läkemedelsrådgivning som tjänst (14). De olika apotekskedjorna har 
många tjänster men dokumentering av tjänstens innehåll och utfall, uppföljning av 
tjänsten och återkoppling till läkare saknas (7,23). För att exemplifiera vad som kan 
tolkas in i begreppet farmaceutiska tjänster presenteras i tabell 1 de olika kedjornas 
tjänster som sammanställts av Sveriges Farmaceuter i juni 2015 (33). Ett apotek (Lloyds 
apotek) har utbildat apotekspersonalen i egenvården kring smärta och erbjuder 
värkutvärdering (34).  

 

Tabell 1. Farmaceutiska tjänster på apotek i Sverige (33). 

Apoteket AB Apotek Hjärtat Kronans apotek Lloyds apotek Apoteksgruppen 
 

Allergi 
Blodsocker  
Blodtryck  
Formkollen (vikt, 
kroppsfett, BMI) 
Hudläkare 
(webbtjänst) 
Hudvårdsrådgivning 
Hälsocoach 
Hälsokollen 
Hörsel 
Läkemedels-
rådgivning  
Mindfulness 
(webbtjänst) 
Sluta Röka 
Sömnhjälpen 
(webbtjänst) 
Viktkollen 

Abonnemangstjänst 
(där bokad 
läkemedels-
rådgivning ingår en 
gång per år) 
Läkemedels-
rådgivning 
(finns på nästan alla 
apotek) 
Blodtrycksmätning 
Födelsemärkes-
kontroll 
Kostkollen 
Personlig 
läkemedels-
rådgivning 
Minutkliniken 
Vaccination 

Blodtrycksmätning 
Följsamhetsprogram 
inom diabetes 
Följsamhetsprogram 
inom astma och 
KOL 
Påminnelsetjänster 
(ta din medicin, 
beställ och hämta 
din medicin, förnya 
ditt recept) 
Bokade 
läkemedelssamtal 
Förbeställning av 
läkemedel 
Läkemedels-
rådgivning (infördes 
oktober 2015) 

Allergikonsultation 
Babykonsultation 
Hudanalys 
Läkemedels-
genomgång 
TBE-vaccination (ett 
apotek i Strängnäs) 
Värkutvärdering 

Blodtrycksmätning 
Dosdispensering 
Hemleverans 
Läkemedelsförråd 
Vaccinationstjänster 
 
 
 
 
 
(varierar pga. eget 
företagande, men 
flera har dessa 
tjänster) 

 

1.5 Apoteksanvändarens syn på verksamheten 

Enligt TNS Sifo är apotekskunder väldigt nöjda med apotek. Under första kvartalet 2015 
var 97 procent nöjda med sitt besök. En ökning från 96 procent föregående år. Andelen 
som ger två högsta betygen har ökat från 70 procent 2012 till 76 procent i slutet av 2014. 
Apoteken får även högst betyg av samtliga branscher som undersökts. På uppdrag av SA 
Service AB (del av SAF) har TNS/Sifo undersökt vilka tjänster kunder kan tänka sig på 
apotek. Det högsta betyget får läkemedelsrådgivning. Sammanlagt 93 procent anser att 
det passar att ha läkemedelsrådgivning på apotek.(1) 

 

1.6 Professionens syn på apoteksverksamhet 

Farmaceuters syn på sin profession är ur ett internationellt perspektiv främst som 
läkemedelsrådgivare och i andra hand att genomföra hälsotjänster (35). Det finns flera 
hinder för ett lyckat införande av farmaceutiska tjänster på apotek. Många bitar ska 
stämma om en farmaceutisk tjänst ska fungera. Farmaceutens utbildning kring tjänsten 
samt möjlighet att genomföra tjänsten är viktiga faktorer. Kommunikationen med 
förskrivare ska fungera, farmaceutens inställning till att genomföra tjänsten och 
patientens inställning att ta emot den, apoteksägarens inställning och hur tjänsten 
finansieras är andra viktiga faktorer.(36–40) Hur den farmaceutiska professionen 
uppfattas i media i Sverige har granskats. Det skrivs mycket i media om apotek men 
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väldigt lite om farmaceutens profession. Texter om professionen framhålls mest i egna 
mediekanaler och där framgår att professionen vill tydliggöra sin roll och att kunskapen 
som farmaceuter har bör tas till vara (41). 

 

1.7 Framtiden på svenska apotek 

Framtiden på svenska apotek är under utredning (8,42) och det finns mycket kunskap 
hos apoteksfarmaceuter som skulle kunna komma patienter till nytta och det skulle 
kunna bli en vinst för samhället i form av minskade vårdkostnader (11). Apoteken har 
många tjänster (33) men i dagsläget ersätts inte dessa tjänster av samhället på svenska 
apotek (25). Det sker inte någon uppföljning över vilka tjänster som utförs på apoteken. 
Dagens informationsteknologi möjliggör inte till en enkel kommunikation mellan apotek 
och sjukvård (13). Det är viktigt att se vad farmaceuter anser om sin yrkesroll och sitt 
ansvar på apotek. Därtill intressant att klargöra vad farmaceuter anser om att utföra 
farmaceutiska tjänster på apotek. I Sverige är begreppet farmaceut ett samlingsnamn för 
både receptarier med en treårig utbildning och apotekare med en femårig utbildning. 
Historiskt sett har apotekare haft en annan roll än receptarien men yrkesrollerna har 
idag inte en självklar skillnad i arbetsuppgifter. Båda professioner har yrkeslegitimation 
och kan arbeta på apotek eller inom hälso- och sjukvård.(43,44) Kundernas behov av 
receptfritt kommer sannolikt bli större och detta sortiment har ökat hela tiden. Många 
receptfria läkemedel säljs även i dagligvaruhandeln med hänvisning till rådgivning på 
apotek. I systematiska sammanställningar framkommer att mindre än hälften följer sin 
läkemedelsbehandling. Ökad insats för följsamhet kan ha bättre nytta än någon annan 
insats enligt WHO.(44).  

 

2. Syfte  
Syftet med detta examensarbete är att undersöka farmaceuters syn på farmaceutiska 
tjänster på apotek och vilken utveckling de önskar inom området samt hur de uppfattar 
kontakt med övrig sjukvård i dessa frågor. Skillnader i åsikter mellan de två 
yrkesgrupperna apotekare och receptarier kommer att analyseras.  

 

2.1 Frågeställningar 

 Hur ser farmaceuter i Sverige på farmaceutiska tjänster på apotek?  

 Vilka verktyg behöver farmaceuter för att kunna arbeta med detta på apoteken?  

 Skiljer sig synen mellan apotekare och receptarier kring farmaceutiska tjänster 
på apotek?  

 Hur uppfattar farmaceuterna att samarbetet med läkare fungerar?  

 Hur ser farmaceuterna på informationsutbyte mellan apotek och vård?  

 Anser farmaceuterna att patienterna får tillräcklig och korrekt information från 
läkaren om sina mediciner?  

 Vilken syn har farmaceuterna på sin yrkesroll och sitt ansvar?  

 Vilka fördelar och nackdelar ser farmaceuterna med läkemedelsrelaterad 
information på apotek?  

 Vilka ämnesområden kring fördjupad läkemedelsinformation och möjliga 
tjänster på apotek anser farmaceuterna är intressanta? 
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3. Metod 
En enkät utformades och distribuerades elektroniskt till apoteksfarmaceuter och 
offentliganställda farmaceuter i Sverige i samarbete med Sveriges Farmaceuter och 
Apotekarsocieteten.  

 

3.1 Urval/undersökningsgrupp  

Urvalsgruppen i detta examensarbete utgörs av ett urval av medlemmar i två 
farmaceutiska medlemsorganisationer, fackförbundet Sveriges Farmaceuter och 
organisationen Apotekarsocieteten. I Sveriges Farmaceuter var det till medlemmar i 
apoteks- och offentligsektionen och i Apotekarsocieteten till sektionen för 
öppenvårdsfarmaci. Gruppen som fick enkätstudien bestod av 4967 respondenter.  
 

3.2 Enkät 

När en enkät konstrueras finns det vissa regler att ta hänsyn till. Språket ska vara 
begripligt och anpassas till målgruppen. Frågorna och svarsalternativen ska vara 
entydiga och inte kunna feltolkas. Frågorna ska vara precisa i rums- och tidsangivelser 
så det inte blir missförstånd genom att respondenten gör egna tolkningar. Frågorna ska 
inte vara ledande utan neutralt formulerade. Undvika negationer i frågorna eftersom 
negationer ofta beror på en förväntning hos frågeställaren. Frågorna ska inte vara 
omotiverat långa.(45) 
 

3.2.1 Enkätdesign 

Två tidigare enkätstudier inom området låg till grund för enkätens utformande (46,47). 
I detta examensarbete har tidigare litteraturstudier samt tidigare examensarbeten inom 
farmaceutiska tjänster på apotek och kontakten mellan förskrivare och apotek, 
granskats. De tidigare examensarbetena är från farmacistudenter vid Umeå Universitet. 
En riktad mot förskrivare i Sörmland och en riktad mot receptarier på norska apotek. 
Dessa enkätfrågor användes i reviderad form baserat på erfarenheter och problem som 
identifierats i dessa arbeten. Till grund ligger en enkät gjord av Sveriges Farmaceuter 
från år 2012. Den enkäten hade färre frågor än de övriga men vissa frågor går att jämföra 
genom att se om de svarat på liknande sätt. Frågorna har förutom att de har lästs och 
diskuterats med handledare, diskuterats med två medarbetare i respektive 
medlemsorganisation. Det vill säga en medarbetare på Sveriges Farmaceuter och en 
medarbetare på Apotekarsocieteten samt en yrkesverksam farmaceut. De flesta frågorna 
utformades i en skala med fem alternativ där den svarande uppger i hur hög eller låg grad 
denne instämmer i påståendet eller inte. Alternativet vet ej fanns och i några frågor fanns 
möjlighet att lämna kommentar. I och med att huvuddelen av frågorna använts i tidigare 
studier så genomfördes ingen ytterligare validering. 

 

3.2.2 Distribution av enkät 

En enkätstudie designades och distribuerades elektroniskt med syfte att identifiera de 
faktorer som behöver finnas för att möjliggöra införande av farmaceutiska tjänster på 
apotek. Enkäten skickades med hjälp av ett webbaserat system via Sveriges Farmaceuter 
och SACO. Enkäten skickades ut vid tre separata tillfällen. Första enkätutskicket i april 
och två påminnelser i maj och sedan erhölls en rådatafil. Metoden är kvantitativ och 
valdes för att det är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att nå ut till ett stort antal 
farmaceuter jämfört med t ex. intervjustudier (45,48). Enkäten kunde skickas till ett stort 
antal respondenter då detta hanterades digitalt. Det är enkelt att analysera resultatet när 
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svaren är i elektronisk form. Undersökarens egen uppfattning påverkar inte 
respondenten i en enkätstudie vilket kan ske i en intervjustudie. 
 

3.3 Kodning och analys av enkätsvar  

Deskriptiv analys av svaren i denna enkätstudie har gjorts med hjälp av Excel. När det 
gäller kommentarsfunktionen i två av frågorna skulle denna kommentar fördelas till det 
svar som uppgetts. Kommentarsfunktionen kodades dock till ett eget alternativ. I 
efterhand har dessa kommentarer om möjligt sorterats in som ja eller nej och de som 
inte gått att sortera in har fått det egna svarsalternativet, ”varierar”. Andra koder som 
omarbetats är att födelseår har justerats till ålder samt examensår till år sedan examen, 
för att kunna redovisa fakta kring urvalsgruppen på ett enklare sätt. En del hade svarat 
omvänt på dessa frågor och då har detta korrigerats. Analysen t-test gjordes i Excel för 
att se om det föreligger några skillnader mellan grupper.(45). P-värde är beräknat med 
tvåsidigt t-test med lika varians. Antalet svarande personer i kolumnen där medelvärden 
för alla är presenterade uppges antalet för alla svarande inklusive ”vet ej”. I beräkningar 
av skillnader mellan apotekare och receptarier har ”vet ej” behandlats som missing data. 
Signifikansnivån sattes till mindre än 0,05. 

 

3.3.1 Analys av fritextsvar 

Analys av fritextsvar gjordes av en de öppna frågorna med syfte att kvantifiera dessa till 
sammanfattande områden. Då svaren i denna enkät var korta och som mest drygt 500 
per fråga analyserades svaren manuellt istället för att använda en eventuell programvara. 
Vid analys av fritextsvar lästes varje svar och meningsbärande enheter identifierades. 
Dessa grupperades till kategorier som skapades konsekutivt och varje meningsbärande 
enhet klassades till respektive kategori utifrån mest förekommande ord och synonyma 
ord. Sedan sammanställdes dessa i tabeller.  

 

4. Resultat 
Av de 4967 respondenter föll 350 personer bort eftersom e-postadressen inte var korrekt. 
Antalet som svarade på någon fråga 1093 personer vilket innebär en svarsfrekvens på 24 
procent. De svarande är medlemmar i Sveriges Farmaceuter och Apotekarsocieteten. 
Enkäten bestod av 36 frågor och alla deltagare svarade inte på alla frågor. Enskilda frågor 
har mellan drygt 800 till 1093 svarande. Nedanför frågorna redovisas andelen internt 
bortfall i procent dvs. andelen som fallit bort i respektive fråga av de totalt 1093 personer 
som är det högsta antal som svarat på en fråga (45).  

 

4.1 Farmaceuternas bakgrund 

Könsfördelningen för respondenterna var 88 procent kvinnor och 12 procent män. 
Medelvärdet för antalet år sedan examen var 16 år och medianen var 12 år. Lägsta antal 
yrkesår var 0 år och högsta antal år sedan examen var 50 år. Snittåldern på deltagarna 
var 46 år och medianen 43 år. Den yngsta deltagaren var 23 år och den äldsta var 75 år. 
Fördelningen över åldersgrupperna går att se i tabell 2. Apotekare är något yngre än 
receptarier. Gruppen 31-40 år var störst för apotekare och åldersgruppen 51-65 år 
utgjorde flest svarande för receptarier. 
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Tabell 2. Fördelning över deltagarnas ålder (fråga 32 i enkät). 

 Alla Apotekare Receptarie 
Åldersgrupp Andel Antal Andel Antal Andel Antal 
Upp till 30 år 14 % 121 22 % 73 9 % 48 
31-40 år 28 % 249 37 % 127 22 % 119 
41-50 år 25 % 217 18 % 62 28 % 153 
51-65 år 30 % 269 21 % 71 36 % 197 
66 år och äldre 3 % 29 2 % 6 4 % 23 
Totalt 100 % 885 100 % 339 100 % 540 

885 av 1093 personer svarade dvs. 19 procent internt bortfall. 

 

Fördelning över apoteksaktör och annan arbetsgivare finns i tabell 3. Av samtliga 
respondenter arbetade 87 procent på apotek. De tre största var Apoteket Hjärtat/Cura 
(29 procent), Apoteket AB (28 procent), Kronans apotek (17 procent). Apoteksgruppen 
utgjorde 8 procent och Lloyds apotek 4 procent samt annan apoteksaktör 1 procent. 
Därtill finns andra arbetsplatser samt de som inte vill uppge och annat, vilka tillsammans 
utgjorde 13 procent. Fördelningen över arbetsplatser för respektive yrkesgrupp var att 
något färre apotekare arbetar på apotek jämfört med receptarier. 

 

4.1.1  Åsikter kring farmaceutiska tjänster på apotek 

På frågan ”Anser du att farmaceutiska kunskapstjänster ska utföras på apotek?” svarade 
96 procent ja och 4 procent nej. ”Arbetar du idag med farmaceutiska kunskapstjänster?” 
svarade 30 procent jag och 70 procent nej. Skulle du vara intresserad av att utföra 
farmaceutiska tjänster svarade 87 procent ja och 13 procent nej. 

 

Tabell 3. Fördelning över arbetsplats (fråga 35 i enkät). 

 Alla Apotekare Receptarie 
Arbetsplats Fördel-

ning 
apotek/ 
övriga 

Andel Antal Fördel-
ning 
apotek/ 
övriga 

Andel Antal Fördel-
ning 
apotek/ 
Övriga 

Andel Antal 

Apoteket Hjärtat/Cura  
 
87 % 

29 % 260  
 
80 % 

22 % 78  
 
92 % 

33 % 177 
Apoteket AB  28 % 257 27 % 95 30 % 163 
Kronans apotek 17 % 155 18 % 63 17 % 91 
Apoteksgruppen 8 % 68 5 % 19 9 % 48 
Lloyds apotek 4 % 34 5 % 17 3 % 17 
Annan apoteksaktör 1 % 13 2 % 8 1 % 4 
Hälso-
sjukvård/Landsting 

 
 
13 % 

3 % 24  
 
20 % 

6 % 22 
 
 
8 % 

0,4 % 2 
Myndighet 1 % 10 2 % 8 0,4 % 2 
Univeristet/Högskola 1 % 7 1 % 5 0,4 % 2 
Annat 4 % 36 5 % 16 3 % 19 
Vill inte uppge 4 % 38 5 % 18 3 % 19 
Totalt 100 % 100 % 902 100 % 100 % 349 100 % 100 % 544 

902 av 1093 personer svarade dvs. 17 procent internt bortfall. 

 

4.2 Kontakt mellan farmaceut och förskrivare 

På frågan ”Hur ser din kontakt med förskrivare ut idag?” svarade 10 procent har ingen 
kontakt, 40 procent kontaktar vid fel på recept men har ingen övrig kontakt. 7 procent 
svarade utöver felaktiga recept tar jag själv kontakt i läkemedelsrelaterade frågor. 20 
procent svarade att läkare kontaktar dem vid läkemedelsrelaterade frågor (figur 2). 
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Figur 2. Fråga 1 i enkät. 1093 personer svarade dvs. inget internt bortfall då detta är fråga 1. 

 

På frågan ”Har du en bra kontakt med förskrivare?” svarade 37 procent ja, 
tillfredställande, 45 procent ja, men jag skulle vilja ha mer kontakt. 10 procent nej och 9 
procent vet ej (figur 3). 10 procent (103 av 1072 svarande) uppgav att de inte har bra 
kontakt.  

 

 

Figur 3. Fråga 2 i enkät. 1072 av 1093 personer svarade, dvs. 2 procent internt bortfall. 

 

Alla de som upplevde att det inte har bra kontakt (figur 3) fick möjlighet att lämna 
kommentar (fråga 3). Flera uppgav flera anledningar. Se nedan. 

 Det var 30 kommentarer om tidsbrist varav 8 stycken uppgav att det är tidsbrist 
från båda hållen, det vill säga både hos farmaceut och förskrivare. Några uppgav 
enbart tidsbrist för respektive yrke, farmaceut (5 st) och förskrivare (3 st). 
Exempel på kommentarer ”Man tar bara kontakt vid fel och brister, sällan 
förebyggande/förtroendeskapande syfte”. ”Vårt samhälle är helt galet 
översuperstressat”.  

 29 personer uppgav att det är svårt att få tag på läkare. Exempel: ”Saknas 
direktnummer, ”timslång kö (för att bli uppringd)”, ”Hyrläkare som bara förnyar 
recept."  

10%

40%

23%

7%

20%

Hur ser din kontakt med förskrivare ut idag?
Har ingen kontakt (10%)

Kontaktar vid fel på recept men har ingen
övrig kontakt (40%)

Har ibland kontakt utöver fel på recept (23
%)

Utöver felaktiga recept, tar jag själv kontakt
i läkemedelsrelaterade frågor (7 %)

Ovanstående samt att förskrivare kontaktar
mig angående läkemedelsrelaterade frågor
(20 %)

37%

45%

10%
9%

Har du en bra kontakt med förskrivare? 

Ja, tillfredställande (37 %)

Ja, men jag skulle vilja ha
mer kontakt (45%)

Nej (10 %)

Vet ej (9 %)
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 25 personer uppgav brister i förtroendet för farmaceuter hos läkare. Exempel: 
”Förskrivarna vill inte bli ifrågasatta, otrevliga när apoteket ringer (t ex suckar när 
apoteket ringer)”. ”Oftast säger de bara åt en att ändra och smäller på luren”. 
”Förskrivare utnyttjar inte vår kompetens genom att fråga oss. Mitt intryck är att 
det råder någon slags hierarki”. Förskrivare i Sverige är otroligt dåliga på att 
utnyttja den resurs vi farmaceuter är (har jobbat 10 år i Storbritannien med täta 
och givande kontakter med förskrivare så vet hur det skulle kunna vara)”, 
”Förskrivarna vet inte vilken kompetens vi har. Många tror att vi är vanliga 
expediter utan utbildning”.  

 9 personer uppgav att samarbetet med vårdcentralen fungerar dåligt eller inget 
samarbete. Exempel: ”Vår VC är inte intresserade av att ha kontakt med Apoteket. 
Vi har försökt boka flera möten men alltid fått ett nej”. ”Vårdcentralens ledning 
har inte intresse”. ”Enskilda läkare har intresse men har inte stöd från VC-chef”. 
”Vårdcentralen svarar inte i telefon”.  

 9 personer uppgav att de inte hade vårdcentral i närheten och inte har kontakt 
p.g.a. att de är ett köpcentrumapotek.  

 6 personer var antingen ej yrkesverksam eller hade annat jobb.  
 

 

4.3 Får patienterna tillräcklig och korrekt information från läkaren om 
sina läkemedel? 

På frågan om farmaceuterna ”Anser att patienterna får tillräcklig information från 
läkaren om sina läkemedel?” (fråga 4) blev det ett fel i enkätutformandet så att 
kommentar blev ett eget svar. Dessa kommentarer har granskats i efterhand och de 
kommentarer som gick att klassificera som ja eller nej fördelades till respektive 
alternativ. Resultatet efter korrigering blev 10 procent ja, 63 procent nej, 10 procent vet 
ej och 17 procent varierar (figur 4). 

 

 

Figur 4. Fråga 4 i enkät. 1060 av 1093 personer svarade dvs. 3 procent internt bortfall. 

 

När det gäller frågan ”Har du förtroende för att läkaren ger korrekt information om 
läkemedel till patienter?” (fråga 5) svarade 49 procent ja, 28 procent nej, 11 procent vet 
ej och 13 procent varierar (figur 5). Även i denna fråga har kommentar om möjligt 
sorterats in till ja eller nej. 

 

10%

63%

10%

17%

Anser du att patienterna får tillräckligt med information 
av läkaren om sina läkemedel?

Ja (10%)

Nej (63%)

 Vet ej (10 %)

Varierar (17%)
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Figur 5. Fråga 5 i enkät. 1040 personer svarade dvs. 5 procent internt bortfall. 

 

4.4 För- och nackdelar med läkemedelsrelaterad information på apotek 

På frågan ”Vilka fördelar kan Du se med läkemedelsrelaterad information av farmaceuter 
på apotek till patienten (fråga 23)?” gav 576 personer kommentarer. En del gav flera 
anledningar. För att få en överblick av kommentarerna sammanställdes de i form av ord 
som förekommer ofta (tabell 4). De fem vanligaste orden toppades av följsamhet därefter 
var information, förståelse, kunskap och biverkningar (mindre/undvika) vanligt 
förekommande.  

 

Tabell 4. Fördelar med läkemedelsrelaterad information av farmaceuter på apotek (fråga 23 i enkät). 

Antal  Kommentarerna innehöll dessa ord 
211 Följsamhet/bättre följsamhet/compliance. 
104 Information. 
86 Förståelse. 
51 Kunskap. 
51 Biverkningar (mindre/undvika). 
32 Interaktion (förebygga/undvika). 
31 Effekt (bättre effekt, förstår vilken effekt). 
26 Trygg/tryggare (patient i sin medicinering). 
23 Repetition/upprepning (av vad läkaren sagt). 
21 Patientsäkerhet/säkerhet/säkrare. 
20 Förtroende. 
16 Problem (mindre risk för läkemedelsrelaterade problem). 
14 Förstärker (det läkaren sagt). 
12 Avlastar vården. 
12 Felmedicinering/felbehandling (undvika). 
11 Tydlig/tydlighet. 
11 Nytta (av rätt läkemedelsanvändning). 
8 Kompletterar (läkarens information). 
7 Rätt läkemedelsanvändning. 

576 av 1093 personer svarade dvs. 47 procent internt bortfall. 

 

Frågan ”Vilka nackdelar kan Du se med läkemedelsrelaterad information av farmaceuter 
på apotek till patienten (fråga 24)?” fick kommentarer från 559 stycken. En del gav flera 
anledningar (tabell 5). De vanligaste var tid, tidsbrist, att man inte har hela 
sjukdomsbilden, motsägelsefull information från apotek och sjukvård, skrämmer kund 
med information om biverkningar samt ger för mycket information som förvirrar 
patienten. 68 personer uppgav att det inte finns några nackdelar med 
läkemedelsrelaterad information på apotek.  

 

  

49%

28%

11%
13%

Har du förtroende för att läkare ger korrekt information 
om läkemedel till patienter?

Ja (49 %)

Nej (28 %)

Vet ej (11%)

Varierar (13%)
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Tabell 5. Nackdelar med läkemedelsrelaterad information av farmaceuter på apotek (fråga 24 i enkät). 

Antal  Kommentarer 
127 Tid, tidsbrist, stress. 
102 Har inte hela sjukdomsbilden (saknar journal, labvärden t ex om njur-och leverfunktion). Läkare 

(framförallt specialister) kan frångå doseringar och indikation. 
101 Motsägelsefull information från apotek och vård, patienten blir förvirrad. 
94 Skrämmer kund med information om biverkningar. Ger för mycket information som förvirrar 

patienten. Följsamheten minskar därmed. 
36 Kostnader, finns ej ekonomi 
36 Revirtänkande läkare kan anse att farmaceuten klampar in på läkarens område. Patienten kan bli 

förvirrad. Förtroendet för läkaren kan minska. Läkare kan känna sig förbigångna och tycka att 
farmaceuten lägger sig i. Otydlig rollfördelning mellan läkare/farmaceut. 

31 Samarbete. Behöver bättre sätt att kommunicera. Det behövs ett informationsutbyte mellan apotek 
och vården. 

28 Olämpliga lokaler (grannen hör). 
26 Behöver kompetenshöjande utbildning. Otillräckliga kunskaper hos farmaceuter kan leda till felaktig 

information. Alla farmaceuter är inte lämpade att arbeta med uppgiften. Kvalitetssäkra 
arbetsuppgiften. 

18 Personalbrist. 
14  Patienten känner inte till vad farmaceuten har för kunskap och har inte förtroende för farmaceuten. 

Vill därmed inte ha rådgivning. Yrkesrollen måste förtydligas. 
3 Risk för missbruk av tjänsten för apotekets vinning. 
3 Risk att förskrivare skjuter över sitt ansvar på farmacevten och viktig information till patienten 

försvinner. 
1 Tycker inte detta ska utföras på ett apotek, utan inom vården där man kan få möjlighet att träffa en 

farmaceut. 
1 Kunderna blir mer krävande gentemot vården när de får veta om sin medicinering på apotek. 

559 av 1093 personer svarade dvs. 49 procent internt bortfall. 

 

4.5 Farmaceutens syn på yrkesroll och ansvar 

”Skulle din yrkesroll stärkas om fokus på att arbeta med farmaceutiska tjänster ökar” fick 
högst acceptans. Påståendet att farmaceuter är medansvariga tillsammans med 
förskrivaren för behandlingen av en patient respektive felbehandlingen av en patient fick 
neutral acceptans. Frågan om den farmaceutiska kompetensen nyttjas i yrkesrollen fick 
neutralt instämmande. ”Patienterna vet vad farmaceuten har för kompetens och kan 
bidra med kring deras läkemedelsanvändning” fick lågt instämmande. Vid jämförelse 
mellan apotekare med receptarie har apotekare fick båda sistnämnda lägre medhåll från 
apotekare. I övrigt har apotekare högre medelvärde. Alla skillnader är signifikanta (tabell 
6).  

 

Tabell 6. Yrkesroll och ansvar (fråga 6-11 i enkät).  

Skala 1-5, 5 = instämmer helt 
1= instämmer inte alls 
 

Medelvärde 
Alla 

Medelvärde 
Apotekare 

Medelvärde 
Receptarie 

p-värde 

Skulle din yrkesroll som farmaceut stärkas om det 
skulle bli ett utökat fokus på att arbeta med 
farmaceutiska tjänster? 

4,43  
(n=1031) 

4,59  
(n=328) 

4,35 
(n=512) 

<0.05 

Farmaceuter är medansvariga tillsammans med 
förskrivaren för behandlingen av en patient? 

3,64 
(n=1013) 

3,77 
(n=345) 

3,56 
(n=531) 

<0.05 

Min farmaceutiska kompetens nyttjas i min 
yrkesroll 

3,41 
(n=1020) 

3,24 
(n=348) 

3,52 
(n=537) 

<0.05 

Farmaceuter är medansvariga tillsammans med 
förskrivaren för felbehandling av en patient? 

3,35 
(n=1003) 

3,59 
(n=338) 

3,21 
(n=521) 

<0.05 

Patienterna har insikt om vad farmaceuten har 
för kompetens och vad farmaceuten kan bidra 
med vad gäller deras användning av läkemedel 

2,65 
(n=1020) 

2,52 
(n=343) 

2,71 
(n=530) 

<0.05 

1003 till 1031 av 1093 personer svarade dvs. 6 till 8 procent internt bortfall. P-värde är beräknat med tvåsidigt t-test med 
lika varians. Antalet personer (n) i kolumnen alla är beräknat på alla svarande inklusive ”vet ej”. ”Vet ej” har behandlats 
som missing data i beräkningar av skillnader mellan apotekare och receptarier. 
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4.6 Farmaceutens syn på yrkesrollen i samband med receptexpedition 

Kontroll av dosering vid receptexpedition fick högst acceptans. Även att kontrollera 
interaktioner mellan läkemedel, kontrollera om läkemedlet är kontraindicerat, upplysa 
om förväntade fördelar fick relativt hög acceptans. Övervaka följsamhet av läkemedel, 
övervaka biverkningar, upplysa patienten om biverkningar, övervaka effekten av 
läkemedlet genom att följa patientens sjukdomsutveckling fick neutralt instämmande. 
Apotekare får ett något högre medelvärde totalt jämfört med receptarier. Dock är det 
bara signifikanta skillnader med avseende på inställning till biverkningar (tabell 7). 

 

Tabell 7. Yrkesrollen vid receptexpedition (fråga 12). 

Skala 1-5, 5 = instämmer helt 
1= instämmer inte alls 
 
I samband med receptexpedition bör farmaceuten: 

Medelvärde 
Alla 

Medelvärde 
Apotekare 

Medelvärde 
Receptarie 

p-värde 

Kontrollera att doseringen är rätt för patienten 4,91 
(n=980) 

4,90 
(n=347) 

4,92 
(n=541) 0,51 

Kontrollera interaktioner mellan läkemedel 4,68 
(n=981) 

4,69 
(n=344) 

4,69 
(n=540) 0,89 

Kontrollera om ett läkemedel är kontraindicerat för 
patienten 

4,35 
(n=979) 

4,33 
(n=343) 

4,37 
(n=531) 0,54 

Upplysa patienten om förväntade fördelar med sitt 
läkemedel 

4,11 
(n=981) 

4,18 
(n=345) 

4,09 
(n=532) 0,15 

Monitorera (övervaka) patientens följsamhet av 
läkemedel 

3,73 
(n=967) 

3,76 
(n=338) 

3,69 
(n=508) 0,37 

Upplysa patienten om biverkningar 3,37 
(n=982) 

3,52 
(n=344) 

3,28 
(n=535) <0.05 

Monitorera (övervaka) patientens biverkningar 3,18 
(n=972) 

3,34 
(n=335) 

3,08 
(n=487) <0.05 

Monitorera (övervaka) effekten av läkemedlet 
genom att följa upp patientens sjukdomsutveckling 

2,57 
(n=973) 

2,72 
(n=322) 

2,61 
(n=428) 0,21 

967 till 982 av 1093 personer svarade dvs. 10 till 12 procent internt bortfall. P-värde är beräknat med tvåsidigt t-test med 
lika varians. Antalet personer (n) i kolumnen alla är beräknat på alla svarande inklusive ”vet ej”. ”Vet ej” har behandlats 
som missing data i beräkningar av skillnader mellan apotekare och receptarier. 

 

4.7 Farmaceutens syn på informationsutbyte mellan apotek och sjukvård 

Påståendet att det är viktigt med ett elektroniskt system för utbyte av information mellan 
apotek och sjukvård fick högst instämmande. Tillgång till läkemedelslistor och ta hänsyn 
till helheten i läkemedelsbehandlingen, möjlighet att förskrivare remitterar patienter till 
apotek för fördjupad läkemedelsrådgivning, möjlighet till återkoppling till förskrivare 
med vilken information apoteket gett patienterna, fördjupad läkemedelsrådgivning vid 
nyinsatta läkemedel samt läkemedelsrådgivning med en genomgång av den samlade 
läkemedelslistan fick alla högt instämmande. De två saker som får lägst medhåll är om 
farmaceuter ska ha tillgång till patienters laboratorievärden respektive journaler (tabell 
8). Vid en jämförelse mellan yrkesgrupperna har apotekare ett signifikant högre 
medelvärde i samtliga frågor jämfört med receptarier. 
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Tabell 8. Informationsutbyte mellan apotek och sjukvård (fråga 13-20). 

Skala 1-5, 5 = instämmer helt 
1= instämmer inte alls 
 

Medelvärde 
Alla 

Medelvärde 
Apotekare 

Medelvärde 
Receptarie 

p-värde 

Det är viktigt med elektroniskt system för utbyte av 
information mellan apotek och sjukvård 

4,45 
(n=953) 

4,67 
(n=334) 

4,32 
(n=513) <0.05 

Möjlighet för förskrivare att remittera patienter till 
apotek för fördjupad läkemedelsrådgivning 

4,35 
(n=961) 

4,53 
(n=342) 

4,24 
(n=529) <0.05 

Farmaceuter på apotek bör genomföra fördjupad 
läkemedelsrådgivning där patientens samlade 
läkemedelslista gås igenom 

4,24 
(n=941) 

4,35 
(n=346) 

4,16 
(n=522) <0.05 

Farmaceuter bör ha tillgång till patienternas 
läkemedelslistor och ta hänsyn till helheten i 
läkemedelsbehandlingen 

4,15 
(n=974) 

4,38 
(n=342) 

4,02 
(n=512) <0.05 

Farmaceuter på apotek bör genomföra fördjupade 
rådgivningar om läkemedelsanvändning vid 
nyinsatta läkemedel 

4,13 
(n=952) 

4,34 
(n=344) 

3,99 
(n=528) <0.05 

Möjlighet till återkoppling till förskrivare med vilken 
information apoteket har gett till patienterna 

4,05 
(n=885) 

4,37 
(n=329) 

3,88 
(n=513) <0.05 

Farmaceuter bör ha tillgång till patientens 
laboratorievärden 

2,25 
(n=958) 

2,86 
(n=312) 

1,87 
(n=479) <0.05 

Farmaceuter bör ha tillgång till patientens journaler 2,11 
(n=957) 

2,64 
(n=323) 

1,76 
(n=496) <0.05 

885 till 974 av 1093 personer dvs. 8 till 11 procent internt bortfall. P-värde beräknat med tvåsidigt t-test med lika varians. 
Antalet personer (n) i kolumnen alla är beräknat på alla svarande inklusive ”vet ej”. ”Vet ej” har behandlats som missing 
data i beräkningar av skillnader mellan apotekare och receptarier. 

 

4.8 Farmaceutens syn på möjliga ämnesområden fördjupad 
läkemedelsinformation 

Farmaceuterna känner störst acceptans för att ge fördjupad rådgivning kring astma följt 
av KOL och högt blodtryck. Även diabetes och blodförtunnande fick relativt högt 
instämmande. De övriga; mag-och tarmsjukdomar, benskörhet, reumatologiska 
sjukdomar, infektioner och depression fick något högre än neutral acceptans. I samtliga 
frågor ligger medhållet från apotekare högre än receptarier. Skillnaden är signifikant i 
sex av tio frågor (tabell 9). 

 

Tabell 9. Fördjupad läkemedelsinformation på apotek (fråga 21). 

Skala 1-5, 5 = instämmer helt 
1= instämmer inte alls 
Fördjupad läkemedelsinformation vid: 

Medelvärde 
Alla 

Medelvärde 
Apotekare 

Medelvärde 
Receptarie 

p-värde 

Astma 4,59 
(n=927) 

4,66 
(n=338) 

4,54 
(n=522)  <0.05 

KOL 4,45 
(n=932) 

4,57 
(n=339) 

4,36 
(n=516)  <0.05 

Högt blodtryck 4,48 
(n=931) 

4,52 
(n=341) 

4,44 
(n=519)  0,11 

Diabetes 4,25 
(n=936) 

4,35 
(n=341) 

4,19 
(n=520)  <0.05 

Blodförtunnande 4,20 
(n=929) 

4,29 
(n=338) 

4,15 
(n=514)  <0.05 

Mag-och tarmsjukdomar 3,95 
(n=924) 

4,11 
(n=331) 

3,82 
(n=501)  <0.05 

Benskörhet 3,90 
(n=935) 

4,06 
(n=337) 

3,79 
(n=510  <0.05 

Reumatologiska sjukdomar 3,88 
(n=930) 

3,95 
(n=334) 

3,82 
(n=509)  0,07 

Infektioner 3,88 
(n=930) 

3,90 
(n=339) 

3,85 
(n=509)  0,59 

Depression 3,78 
(n=927) 

3,84 
(n=335) 

3,73 
(n=509)  0,17 

924 till 936 av 1093 personer svarade dvs. 14 till 15 procent internt bortfall. P-värde är beräknat med tvåsidigt t-test med 
lika varians. Antalet personer (n) i kolumnen alla är beräknat på alla svarande inklusive ”vet ej”. ”Vet ej” har behandlats 
som missing data i beräkningar av skillnader mellan apotekare och receptarier. 
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Farmaceuterna fick uppge egna förslag där fördjupad läkemedelsinformation kan vara 
viktig (fråga 22) utöver de som var listade i tidigare fråga. De områden som mest frekvent 
nämndes är sammanfattade i tabell 10. De alternativ som flest ville ge fördjupad 
rådgivning kring var hudsjukdomar, allergi, smärta, äldre och läkemedel, sömn, barn och 
läkemedel samt ögonsjukdom. 17 personer uppgav att ”alla områden” är aktuella. Övriga 
förslag som färre än 10 personer angav täckte en stor bredd av diagnoser. 

 

Tabell 10. Fördjupad läkemedelsinformation på apotek – egna förslag (fråga 22). 

Antal Enkätdeltagarnas förslag  
73 Hudsjukdomar (varav eksem 24 st, akne 7 st, psoriasis 4 st, rosacea 3 st) 
24 Allergi 
34 Smärta/värk 
18 Äldre och läkemedel 
14 Sömn 
13 Barn och läkemedel 
10 Ögonsjukdom 

261 svarade dvs. 76 procent internt bortfall. 

 

4.9 Farmaceutens syn på möjliga läkemedelsrelaterade tjänster 

På frågor som handlar om möjliga läkemedelsrelaterade tjänster på apotek får de tre 
frågorna kring läkemedelsgenomgång alla hög acceptans. . Därefter är samtycket högt i 
fallande ordning för blodtrycksmätning, rökavvänjning, hälsorådgivning, hudrådgivning 
och viktminskning. Övriga förslag har också hög acceptans, som lägst neutralt 
instämmande. I samtliga frågor har yrkesgruppen apotekare högre medhåll än 
receptarier och skillnaden är signifikant i nio av femton frågor (tabell 11). 
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Tabell 11. Möjliga läkemedelsrelaterade tjänster (fråga 25). 

Skala 1-5, 5 = instämmer helt 
1= instämmer inte alls 
 

Medelvärde 
Alla 

Medelvärde 
Apotekare 

Medelvärde 
Receptarie 

p-värde 

Läkemedelsgenomgång för äldre över 75 år 4,49 
(n=903) 

4,56 
(n=339) 

4,44 
(n=525) 

0,06 

Läkemedelsgenomgång för alla som så 
önskar 

4,46 
(n=897) 

4,51 
(n=340) 

4,43 
(n=521) 

0,25 

Läkemedelsgenomgång för alla med fler än 
5 läkemedel 

4,43 
(n=902) 

4,52 
(n=340) 

4,37 
(n=522) 

<0.05 

Blodtrycksmätning 4,36 
(n=903) 

4,48 
(n=342) 

4,28 
(n=530) <0.05 

Rökavvänjning 4,34 
(n=903) 

4,41 
(n=341) 

4,29 
(n=521) 0,08 

Hälsorådgivning 4,29 
(n=902) 

4,31 
(n=341) 

4,27 
(n=519) 0,54 

Hudrådgivning 4,11 
(n=896) 

4,16 
(n=338) 

4,07 
(n=515) 0,23 

Viktminskning 4,01 
(n=901) 

4,06 
(n=335) 

3,97 
(n=510) 0,29 

Uppföljning av blodtrycksbehandling 3,89 
(n=901) 

4,13 
(n=335) 

3,72 
(n=502) <0.05 

Uppföljning av blodfettsbehandling 3,63 
(n=899) 

3,90 
(n=325) 

3,45 
(n=483) <0.05 

Uppföljning av läkemedelsbehandling vid 
diabetes 

3,61 
(n=897) 

3,83 
(n=331) 

3,44 
(n=486) <0.05 

Kolesterolmätningar på apotek 3,57 
(n=900) 

3,80 
(n=306) 

3,43 
(n=490) <0.05 

Screening på apotek för t ex högt blodtryck 3,51 
(n=896) 

3,78 
(n=303) 

3,33 
(n=442) <0.05 

Tester t ex allergi 3,34 
(n=889) 

3,53 
(n=306) 

3,23 
(n=472) <0.05 

Vaccination 3,02 
(n=899) 

3,36 
(n=321) 

2,80 
(n=487) <0.05 

896 till 903 av 1093 personer svarade dvs. 17 till 18 procent internt bortfall. P-värde är beräknat med tvåsidigt t-test med 
lika varians. Antalet personer (n) i kolumnen alla är beräknat på alla svarande inklusive ”vet ej”. ”Vet ej” har behandlats 
som missing data i beräkningar av skillnader mellan apotekare och receptarier. 

 

4.10 Farmaceutens syn på utbildning, ersättning för tjänster och 
förskrivningsrätt  

Certifierande utbildning anses väldigt viktigt av samtliga farmaceuter. 
Samhällsfinansierad ersättning för utförd tjänst hamnar nästan lika högt i instämmande. 
När det gäller förskrivningsrätt för farmaceuter blir medelvärdet neutralt för samtliga. 
Apotekare signifikant högre. Det är endast signifikant skillnad i frågan om 
förskrivningsrätt (tabell 12). 

 

Tabell 12. Utbildning, ersättning för tjänst och förskrivningsrätt (fråga 25 och fråga 29). 

Skala 1-5, 5 = instämmer helt 
1= instämmer inte alls 
 

Medelvärde 
Alla 

Medelvärde 
Apotekare 

Medelvärde 
Receptarie 

p-värde 

Certifierande utbildning är viktigt 4,72 
(n=900) 

4,70 
(n=338) 

4,73 
(n=524) 

0,45 

Samhällsfinansierade ersättning för 
utförd tjänst är viktigt 

4,50 
(n=897) 

4,55 
(n=331) 

4,47 
(n=488) 

0,21 

Förskrivningsrätt för farmaceuter, är det 
en utveckling som du önskar 

3,34 
(n=899) 

3,78 
(n=312) 

3,04 
(n=445) 

<0,05 

897 till 900 av 1093 personer svarade dvs. 18 procent internt bortfall. P-värde beräknad med tvåsidigt t-test med lika 
varians. Antalet personer (n) i kolumnen alla är beräknat på alla svarande inklusive ”vet ej”. ”Vet ej” har behandlats som 
missing data i beräkningar av skillnader mellan apotekare och receptarier. 
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5. Diskussion  

5.1 Syn på kontakten mellan apotek och sjukvård 

Syftet med denna enkätstudie var att undersöka farmaceuters åsikter till farmaceutiska 
tjänster på apotek och hur de ser på samarbetet med sjukvården. På frågan ”Hur ser din 
kontakt med förskrivare ut idag?” svarade fyrtio procent av farmaceuterna att de 
kontaktar vid fel på recept men att de inte har någon övrig kontakt. Knappt en tiondel 
kontaktar förskrivare i läkemedelsrelaterade frågor utöver felaktiga recept. En femtedel 
svarade att läkare kontaktar dem vid läkemedelsrelaterade frågor och en tiondel svarade 
att de inte har någon kontakt (figur 2). På frågan ”Har du en bra kontakt med 
förskrivare?” svarade en dryg tredjedel av farmaceuterna att de har tillfredställande 
kontakt med förskrivare. Nästan hälften tyckte att de skulle vilja ha mer kontakt. En 
tiondel tyckte inte att de har bra kontakt (figur 3). Det finns en motsvarande enkätstudie 
som besvarats av sörmländska läkare kring deras åsikter om farmaceutiska tjänster på 
apotek (46). När den omvända frågan ställdes till läkare i Sörmland uppgav nästan 
hälften att de hade tillfredsställande kontakt med farmaceuter. En tredjedel ville ha mer 
kontakt. Drygt en tiondel var av uppfattningen att kontakten fungerade dåligt. Antalet 
svarande läkare var 69 stycken jämfört med över 1000 farmaceuter i hela Sverige men 
ger ändå en antydan om att ökad kontakt ligger i båda yrkesgruppers intresse (46).  

På frågan om patienterna får tillräcklig information från läkaren om sina läkemedel 
svarade sextio procent nej, en tiondel ja, och en femtedel varierar (figur 4). På motsatta 
frågan till förskrivarna, om patienterna får tillräcklig information på apoteken om sina 
läkemedel, i enkäten ur sörmländska läkarnas perspektiv, svarade en tredjedel ja, en 
tiondel nej och hela två tredjedelar svarade vet ej (46). Farmaceuter är inte nöjda med 
informationen som ges till patienten från läkare och läkare vet till största delen inte om 
den information som ges på apotek är tillräcklig. På frågan om farmaceuter har 
förtroende för att läkare ger korrekt information om läkemedel till patienter svarade 
omkring hälften ja, en fjärdedel svarade att de inte har förtroende och en tiondel svarade 
att det varierar (figur 5). Till förskrivarna ställdes frågan om de har förtroende för 
farmaceuter på apoteket. Stor majoritet, sjuttio procent, av förskrivarna svarade att de 
har förtroende för farmaceuter på apotek. En tiondel svarade att de inte har något 
förtroende och en femtedel svarade vet ej (46). Förtroendet är alltså högre hos läkarna 
för farmaceuter än tvärtom. Orsaken till det kan vara att farmaceuterna visar kompetens 
när de kontaktar läkarna men att farmaceuter emellanåt får ett otrevligt bemötande när 
de söker läkare, vilket ses i kommentarerna på fråga 3 i denna enkätstudie. 
Den pågående apoteksutredningen ska analysera utformandet och nyttan av tjänster på 
apotek. Vidare ska analys över hur apoteken ska kunna rapportera resultat från tjänster 
till sjukvården göras. Det ska utredas om tillhandahållandet av tjänster stimuleras av 
författningsändringar beträffande innehåll, dokumentationskrav och kontakten mellan 
apotek och sjukvård. Flertalet landsting vittnar om att det efter omregleringen blivit 
sämre möjlighet till samverkan med apoteken för att tillvarata apotekens roll till en 
förbättrad läkemedelsanvändning. Innan omregleringen var Apoteket AB med i 
expertgrupper eller i läkemedelskommittéer och en dialog om läkemedel fanns mellan 
apotek och sjukvård.(6,7) Idag har landstingen anställt egna farmaceuter och antalet 
farmaceuter inom landsting ökar hela tiden (49). 
 

5.2 Informationsutbyte mellan farmaceuter och sjukvård 

Frågan ”Det är viktigt med ett elektroniskt informationsutbyte mellan apotek och 
sjukvård” fick ett högt instämmande. Apotekare har signifikant högre värde jämfört med 
receptarier (tabell 8).  När det gäller ”Möjlighet till återkoppling med vilken information 
apoteket gett” har apotekare signifikant högre acceptans än receptarier (tabell 8). 
Informationsutbyte mellan apotek och sjukvård har även kommit upp som ett problem i 
den pågående apoteksutredningen (50). Även frågor kring tillgång till läkemedelslista 
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samt att genomföra fördjupad rådgivning fick mycket högre acceptans hos apotekarna 
än receptarier (tabell 8). Elektroniskt informationsutbyte hade liknande acceptans för 
läkarna (46).  

Båda yrkesgrupper har låg acceptans för att farmaceuter ska ha tillgång till patientens 
journal och labvärden (tabell 8). Dock hade apotekare högre instämmande för detta 
jämfört med receptarier vilket kan bero på att de har mer utbildning än receptarier. 
Förskrivare visade ännu lägre samtycke för detta (46). De låga värdena för både 
farmaceuter och läkare kan bero på att farmaceuterna och läkarna inte har möjlighet att 
kommunicera via ett elektroniskt system. Därför ser inte farmaceuterna någon anledning 
till att journal och labvärden skulle vara till nytta för dem. Det är för kliniska farmaceuter 
som labvärden har varit aktuellt dvs. när farmaceuten har hela bilden av patienten och 
arbetar i samma team som läkare. Läkarnas låga acceptans kan bero på att de tycker att 
denna information tillhör förskrivarens profession. Förskrivare är mer positiva till att 
farmaceuter sköter kontroll av dosering än att övervaka patientens hälsa (51). I studien 
om strukturerade samtal på apotek framgick att det bästa vore om information från 
läkare och återkoppling efter samtal kunde ske elektroniskt (25). 
 

5.3 Fördelar med läkemedelsrelaterad information på apotek 

Farmaceuter vet om att de är experter på läkemedel och att de kan hjälpa patienter till 
bättre läkemedelsanvändning. Det syns när de besvarar frågan om vilka fördelarna är 
med läkemedelsrelaterad information på apotek (tabell 5). De svarar med väldigt många 
exempel på vad farmaceuter kan bidra med; följsamhet, information, förståelse, 
kunskap. Att undvika biverkningar, förebygga interaktioner, förstå vilken effekt och 
nyttan av läkemedelsbehandling. Ge en tryggare patient i sin medicinering genom 
repetition, förstärkning och komplettering av vad läkaren har sagt. Ökad 
patientsäkerhet, förtroende, mindre läkemedelsrelaterade problem. Vidare avlastas 
vården, ökar tydligheten och undviker felmedicinering. Apoteksfarmaceuter ska se till 
att patienten tar sina läkemedel på rätt sätt, vet ändamål, förvaring och administrering 
av läkemedlet samt att undvika olämpliga kombinationer enligt Läkemedelsverkets 
föreskrifter (2,3). Denna enkätstudie hade inte som syfte att klargöra om apotekens roll 
idag stämmer med dessa föreskrifter men av resultatet att döma framgår det ibland att 
farmaceuterna av olika skäl inte uppfyller dessa krav. Det framgår även i studier att 
kravet på rådgivning inte uppnås vid stressiga tidpunkter vilket är en fara för 
patientsäkerheten (52). Trots dessa tidigare fynd om stress och risker så visar resultatet 
att farmaceuter är väldigt positiva till farmaceutiska tjänster. I många frågor ligger svaret 
på hög acceptans och som lägst ungefär neutralt medhåll.  

 

5.4 Nackdelar med läkemedelsrelaterad information på apotek  

Tid, tidsbrist, stress, ekonomi och personalbrist uppgavs som nackdelar för 
läkemedelsrelaterad information på apotek (tabell 5). Detta är även kända faktorer sedan 
tidigare (14,15). Lösningen på dessa nackdelar är införande av samhällsfinansierad 
ersättning för farmaceutiska tjänster, som även fick hög acceptans (tabell 12). Det finns 
dock en svårighet kring att införa samhällsfinansierad ersättning och det är att 
farmaceuter ser sig själva som en stor tillgång i hälsovården men politikerna delar inte 
denna bild (53). Utredningen på uppdrag av regeringen om apotekens roll kanske leder 
till en förändring och att politiker uppmärksammar farmaceuters yrkesroll (42).  

En annan nackdel som uppgavs var att apoteksfarmaceuterna inte har hela 
sjukdomsbilden. Exempelvis att specialister frångår doseringar och indikation vilket kan 
leda till motsägelsefull information från apotek och sjukvård, och patienten blir 
förvirrad. Om apoteken ger för mycket information eller annan information än läkaren 
kan det förvirra patienten och minska följsamheten. Apoteken behöver kunna skriva till 
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läkaren och undra om doseringen som avviker är korrekt utan att kunden blir förvirrad 
eller skrämd. I dagsläget kan en patient ha flera läkare och inte heller läkarna har en 
samlad bild av patientens läkemedelslista vilket också är ett problem. Patienten måste 
ha koll själv på vilka läkemedel som är aktuella, eftersom apoteket inte heller vet vilka 
läkemedel som är aktuella för patienten (54).  

Ytterligare en nackdel var att rollfördelningen mellan läkare och farmaceut är otydlig. 
Läkare kan anse att farmaceuten klampar in på läkarens område. Patienten kan bli 
förvirrad och förtroendet för läkaren kan minska. Det skulle kunna ske en förändring 
redan på universiteten att läkar- och farmacistudenter läste en kurs tillsammans och lär 
sig att nyttja varandras kompetens istället för att det blir motsättningar mellan dem (55). 
Alternativt att farmacistudenter kan ha samarbete med läkare som på så sätt kan förstå 
vilken tillgång farmaceuter är (56). Lösningen är att öka förståelsen och inte minst 
förtroendet mellan farmaceuter och läkare. Därmed förbättra samarbetet och 
kommunikationen mellan professionerna för patienternas bästa. Ett samarbete mellan 
farmaceut och förskrivare kan öka följsamheten till läkemedelsbehandling, mindre 
kostnader för läkemedel och färre läkemedelsrelaterade problem (12). Ett dåligt 
samarbete med förskrivare är ofta kopplat till att farmaceuten ger sämre individanpassad 
rådgivning. Läkare som har ett bra samarbete med farmaceuter är mer positiva till att 
farmaceuter har större patientfokus.(14) 

En annan synpunkt var att det behövs kompetenshöjande utbildning och att otillräckliga 
kunskaper hos farmaceuter kan leda till felaktig information. Både apotekare och 
receptarier anser att det behövs certifierande utbildning för att utföra farmaceutiska 
tjänster. Olika personer har också skilda förutsättningar att lyckas och 
kommunikationsträning kan vara mer viktigt för en del farmaceuter (17). Även åsikten 
att alla farmaceuter inte är lämpade att arbeta med uppgiften finns bland svaren. 
Apotekare visade högre acceptans för att arbeta med fördjupad rådgivning och 
farmaceutiska tjänster. Lösningen är att kvalitetssäkra arbetsuppgiften med 
certifierande utbildning samt att de farmaceuter som inte vill jobba med samtliga 
tjänster inte heller gör det utan att de kan inrikta sig på andra arbetsuppgifter. 

En till nackdel som uppgavs i denna enkätstudie var att apoteken har olämpliga lokaler. 
Det är känt sedan innan att patienter vill ha privat rådgivning på en avskild plats (35,40). 
Apoteken har efter omregleringen minskat ytan vid receptexpedition till förmån för fler 
hyllor ämnat för egenvård. Antalet ljudisolerande skärmar har också minskat. 
Farmaceuterna uppger att de anpassar sig till detta i kundmötet men att det i vissa 
kundmöten inte går att hålla en låg ljudnivå.(6) Apoteken behöver ha en avskild del av 
apoteken för fördjupad läkemedelsinformation och tjänster. Det uppgavs i denna 
enkätstudie att patienterna kan bli mer krävande gentemot vården när de får veta om sin 
medicinering på apotek. Mer kunniga patienter leder dock till ökad följsamhet och bättre 
läkemedelsnytta (57). Det är också viktigt att det är ett trepartssamarbete mellan 
vårdcentral, patient och apotek för att patienten ska få mest nytta av sin 
läkemedelsbehandling. Även vårdcentralen kan behöva utveckla sitt sätt att 
kommunicera med patienten (17). 

 

5.5 Farmaceuters syn på egna professionen 

Farmaceuterna i denna enkät vill i hög grad vara engagerade i fördjupad rådgivning och 
möjliga tjänster. I denna enkätstudie anser 96 procent att apotek ska utföra 
farmaceutiska tjänster. År 2012 genomförde Sveriges Farmaceuter en enkät till 
farmaceuter. Eftersom frågorna inte är identiska och rådata på individnivå utan endast 
aggregerad data är tillgänglig går det inte att jämföra statistiskt. Trenden är lika, 95 
procent var positiva till farmaceutiska tjänster på apotek då. 87 procent av 
farmaceuterna vill enligt båda enkäter arbeta med farmaceutiska kunskapstjänster men 
bara 30 procent svarar att de har den arbetsuppgiften. När det gäller samhällsfinansierad 
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ersättning för utförd tjänst och om certifierande utbildning är viktigt svarar 
farmaceuterna relativt lika i båda enkäter och tycker att det är viktigt i väldigt hög grad. 
Antalet tjänster på apoteken har ökat sedan omregleringen men intresset för tjänster hos 
konsumenterna och deras betalningsvilja verkar vara låg (6). En svensk studie visar att 
apoteksfarmaceuter inte är fokuserade kring att ge information om läkemedel till 
patienterna. Under apoteksbesöket ägnades 40 procent av tiden till andra frågor, halva 
tiden var helt tyst vilket leder till att patienterna inte får ut det mesta av sin 
läkemedelsbehandling. (58) Dialogen med patienten är viktig och där utrymme finns 
måste farmaceuterna visa detta så att det inte till stor del blir ett tyst möte (58). Samtliga 
apoteksaktörer skulle gemensamt kunna trycka upp informationsbroschyrer i anslutning 
till receptkanalerna där det framgår varför det tar tid att vänta. Yrkesrollen måste 
förtydligas, farmaceuternas profession behöver marknadsföras (53).  Farmaceuter på 
apotek ska enligt författningskrav kontinuerligt genomgå kompetensutveckling och detta 
ska dokumenteras för varje medarbetare. Detta efterföljs inte som det bör enligt en 
enkätstudie från 2013 på uppdrag av Statskontoret. Hälften av apoteksfarmaceuter 
upplever att de sedan omregleringen har sämre förutsättningar att genomföra korrekta 
receptexpedieringar, att ge råd i egenvården och att ge information om läkemedel. Sextio 
procent upplevde att kompetensutveckling i farmaci har försämrats sedan 
omregleringen. Fyra av tio uppgav att det till för stor del är databaserad utbildning. 
Många saknar den muntliga informationen och dialogen med varandra som fanns innan 
omregleringen. På interna möten diskuteras ekonomiska resultat, information om 
handelsvaror och kampanjer. Mellan femton och trettio procent har ingen tid för 
kompetensutveckling. För att hålla hög patientsäkerhet är det en förutsättning att 
farmaceuter har hög kompetens i farmaci.  Bristen på kompetensutveckling är en risk för 
att patientsäkerheten minskar.(6) 

 

5.5.1 Apotekare mer positiva till farmaceutiska tjänster än 
receptarier 

Ytterligare ett syfte var att analysera om apotekare och receptarier har olika åsikter kring 
ämnet. Apotekare har högre acceptans i de flesta frågor i denna enkätstudie. Skillnaden 
är signifikant i sextio procent av frågorna. Längre utbildning verkar antingen ge en 
trygghet i kompetens eller så vill de får mer nytta av sina två år längre utbildning. 
Utbildningen för farmaceuter i Sverige är dock inriktad på farmakologi, 
läkemedelsformulering och kemi. Väldigt lite inom rådgivning och 
kommunikationsträning (12) .  

 

5.5.2 Syn på yrkesrollen och ansvar 

Frågan om patienterna har insikt om vad farmaceuten har för kompetens fick ett lågt 
medhåll och frågan om den farmaceutiska kompetensen nyttjas i yrkesrollen fick neutralt 
instämmande (tabell 6). Professionen måste jobba med att patienterna förstår vilken 
kunskap farmaceuterna har då för att yrket som farmaceut ska fylla rätt funktion och att 
samhället skulle få mer nytta av den kompetens farmaceuter har. Det visas också i studier 
att patienter inte förväntar sig att få läkemedelsrelaterade tjänster på apotek. 
Farmaceuter behöver öka sitt självförtroende och behöver mer övning att utföra 
farmaceutiska tjänster och fördjupad rådgivning kring läkemedel (35). Samtidigt tycker 
apotekskunder att det passar att få läkemedelsrådgivning på apotek (1). Alla 
apotekskedjor och professionen måste jobba är att få patienterna att förstå vilken 
kunskapskälla farmaceuter är och att de kan bidra till en bättre läkemedelsanvändning 
för dem.  

När det gäller frågor kring yrkesroll och ansvar fick samtliga frågor högre acceptans hos 
apotekare i jämförelse med receptarier. Apotekare är mer missnöjda än receptarier med 



21 
 

hur deras farmaceutiska kompetens nyttjas i arbetet. Alla skillnader är signifikanta 
(tabell 6). Farmaceuternas instämmande var neutralt kring att de är medansvariga 
tillsammans med förskrivare för behandlingen av en patient respektive felbehandlingen 
av patient (tabell 6). Apotekare har signifikant högre instämmande i båda frågor. 
Läkarnas acceptans var liknande i dessa frågor (46). Farmaceuter är legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal som lyder under patientsäkerhetslagen men detta uppfattas 
väldigt olika. Farmaceuterna vill vara en del av hälsovården och att rollen inriktas mer 
mot att arbeta med läkemedelsfrågor. Politiker tolkar apotek som en detaljhandel med 
läkemedel. Farmaceuter måste vara mer konkreta med vad de kan erbjuda för expertis 
så att politikerna förstår deras tillgång för patienterna.(53) Farmaceuter känner sig 
sannolikt inte i tillräcklig grad som en del av hälso- och sjukvården och relaterar inte sin 
profession till att de medverkar i behandling och felbehandling. Läkarna har ännu lägre 
acceptans för detta. Frågan om farmaceuters yrkesroll skulle stärkas om det blev mer 
fokus farmaceutiska tjänster på apotek fick stor acceptans (tabell 6). När gäller att 
farmaceuter ska ha tillgång till patientens läkemedelslista och ta hänsyn till hela 
läkemedelsbehandlingen anser farmaceuter det i hög utsträckning. Acceptansen är högre 
för apotekare än receptarier (tabell 8).  Förskrivare har lägre samtycke för tillgång till 
läkemedelslista än farmaceuter (46). 

 

5.5.3 Syn på yrkesrollen vid receptexpedition 

När det gäller frågor kring yrkesrollen vid receptexpedition har apotekarna något högre 
samtycke i alla frågor jämfört med receptarier. Skillnaden är signifikant i frågorna kring 
biverkningar (att övervaka respektive upplysa patienten) (tabell 7). Det är ett lagkrav 
sedan snart fyra år att alla inom hälso- och sjukvård ska rapportera biverkningar till 
Läkemedelsverket (LV) (59). Apoteksfarmaceuter är enligt LV undantagna detta krav, 
men det rekommenderas att alla farmaceuter rapporterar biverkningar (60). 
Frågan ”Monitorera (övervaka) patientens biverkningar” fick relativt lågt instämmande. 
Något högre för apotekare jämfört med receptarier (tabell 7). Tidsbristen till att 
rapportera biverkningar på apoteken kan vara anledningen till farmaceuter visar låg 
acceptans. Eftersom farmaceuter är undantagna från skyldigheten att rapportera kanske 
det heller inte är känt att farmaceuter bör rapportera. Det kan även vara så att ordet 
monitorera var svårt att förstå.  

Före omregleringen hade Apoteket AB som enda aktör samlad statistik över antalet 
felexpedieringar. Även läkemedelsrelaterade problem dokumenterades med syfte att 
skapa ett verktyg för kompetensutveckling samt förbättra rådgivningen till patienten. En 
enkät som undersökt förutsättningarna för att farmaceuterna ska göra korrekta 
receptexpedieringar visar att farmaceuter är mer negativa idag än innan omregleringen. 
Sextio procent anser att de får för lite kompetensutveckling, hälften uppger att all 
praktisk hantering kring periodens vara försvårar receptexpeditionen. Knappt hälften 
uppger att det ges för lite tid till receptexpedition. Tidsbristen uppges bero på kravet från 
ledningen att egenvårdsprodukter ska säljas i samband med receptexpedition, att 
receptexpeditionsstödet tar tid samt att det är brister i lagerhållningen. Sveriges 
läkarförbund uppger att patienter generellt sett upplever sämre kvalitet på 
informationen som ges på apotek jämfört med innan omregleringen. Förbundet 
kontaktas oftare av patienter som fått felaktig information på apotek än tidigare. Även 
en konsumentundersökning visar att konsumenterna är mindre nöjda med apotekens 
rådgivning kring egenvård och läkemedel nu jämfört med innan omregleringen.(6) 

 

5.5.4 Syn på ämnesområden för fördjupad läkemedelsinformation 

Samtliga förslag kring ämnesområden för fördjupad läkemedelsinformation fick högt 
instämmande (tabell 9). När det gäller läkemedelsgenomgångar på apotek fick alla tre 
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påståenden kring detta ämne ett högt medhåll. Motsvarande fråga till läkare visade att 
läkare har lägre acceptans för läkemedelsgenomgångar på apotek än farmaceuter (46). 
Egentligen ska just uttrycket läkemedelsgenomgång per definition involvera en ansvarig 
läkare (27). Dock är betydelsen av uttrycket inte det viktiga. Syftet var att reda ut hur 
farmaceuter ser på uppgiften. Sedan kan det vidare utredas hur en sådan uppgift ska 
utföras. Andra länders myndigheter har insett att det finns fördelar ur ett 
hälsoekonomiskt att exempelvis kroniskt sjuka får läkemedelsgenomgångar (61,62). Tio 
till trettio procent av alla sjukhusinläggningar av äldre uppskattas bero på 
läkemedelsbiverkningar och enligt studier kunde hälften av dessa förebyggas (27). 
Apoteksfarmaceuter skulle kunna vara en del i detta för att avlasta och komplettera 
sjukvården för en bättre läkemedelsanvändning. 

Fördjupad läkemedelsinformation på apotek vid astma, KOL, högt blodtryck, diabetes, 
och blodförtunnande fick högst acceptans. Liknande acceptans för fördjupad 
läkemedelsinformation går att se för förskrivarna (46). Studien om strukturerade samtal 
vid astma och KOL visade att nittio procent av patienterna kunde tänka sig att ha samtal 
igen (25). Farmaceuterna fick ge egna förslag på vad de skulle vilja ge fördjupad 
läkemedelsrådgivning kring (tabell 10). Hudsjukdomar fick flest antal, 73 personer 
uppgav det som förslag. För det redan angivna förslaget hudrådgivning var också 
acceptansen hög (tabell 11). Det finns ett nytt koncept kring hudvård på Kronans apotek 
och hudvårdsspecialister har anställts (63). Även andra apotekskedjor satsar mycket på 
hudvård. 

 

5.5.5 Syn på möjliga farmaceutiska tjänster 

Möjliga tjänster som blodtrycksmätning, rökavvänjning, hälsorådgivning, 
hudrådgivning och viktminskning fick samtliga högt medhåll. De övriga förslagen på 
möjliga tjänster fick lägst neutral acceptans. Apotekare hade högre acceptans i alla frågor 
jämfört med receptarier (tabell 11). Skillnaden är signifikant i 60 procent av frågorna. 
När det gäller tjänster fick blodtrycksmätning acceptans i läkarnas enkät men övriga av 
ovanstående tjänster fanns inte med (46). Frågan kring vaccination skiljde sig åt mot 
övriga frågor. Där uppgav en fjärdedel av farmaceuterna den lägsta siffran, ett, i 
acceptans och en fjärdedel uppgav den högsta siffran, fem, och var mycket positiva. För 
apotekare var det mer än en tredjedel som angav siffran fem för vaccination. Orsaken till 
de som inte vill detta kan vara att dessa farmaceuter inte anser att de är mest lämpade 
för uppgiften att vaccinera utan att det tillhör sjuksköterskans uppgift (64). Läkarnas 
samtycke för vaccination på apotek hamnade lågt (46). I Sverige ger landstinget gratis 
vaccination till vissa riskgrupper och det skulle avlasta vården om apoteken kunde ge 
vaccin. USA har vaccinationer getts på apotek sedan 1970-talet. På Irland har apoteken 
fått uppgift att vaccinera och antalet influensavaccinationer ökade till det dubbla mellan 
2013 och 2014. Kundnöjdheten på Irland uppmättes till 96 procent. I TNS/Sifos 
undersökning uppger 70 procent av kunderna att vaccination passar som tjänst på 
apotek (1).  

Förskrivningsrätt för farmaceuter fick neutralt instämmande men apotekare hade högre 
acceptans jämfört med receptarier (tabell 12). En aktuell fråga då LIF tog upp ett 
angränsande ämne att de vill ge apoteksfarmaceuter utökat ansvar i form av att 
farmaceuter skulle kunna expediera ett sortiment bakom disk efter att ha gett 
rådgivning.(65). Enligt fackförbundet Sveriges Farmaceuter har inte farmaceuterna 
efterfrågat att fackförbundet ska driva den frågan i någon stor utsträckning men 
välkomnar det (66). I Storbritannien har apotekare begränsad förskrivningsrätt (17). 
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6. Metoddiskussion 

6.1 Enkätutformning 

Innan denna enkät distribuerades diskuterades frågorna ingående vid några tillfällen via 
telefonmöte med handledare och de berörda parterna Sveriges Farmaceuter och 
Apotekarsocieteten. Det skulle vara ett begripligt språk samt neutrala, icke ledande 
frågor anpassade till målgruppen (45). Eftersom frågorna till stor utsträckning använts i 
två tidigare studier gjordes valet att inte göra ett s.k. ”face validity test” med en mindre 
grupp deltagare (46,47). Frågorna lästes av en utomstående yrkesverksam farmaceut 
förutom representanterna för respektive medlemsorganisation.  

 

6.2 Distribution och svarsfrekvens 

Målgruppen var farmaceuter som är med i facket Sveriges Farmaceuter och 
Apotekarsocieteten. Medlemmar i dessa organisationer kan ha något annorlunda åsikt 
jämfört med icke anslutna farmaceuter till dessa organisationer. Kanske är målgruppen 
lite mer engagerade än övriga i professionsfrågor. Denna enkätstudie hade ett stort antal 
deltagare, 1093 personer påbörjade enkäten av totalt 4617 respondenter (350 personer 
saknade korrekt e-postadress). Orsaker till det stora bortfallet kan vara att en del är med 
i båda organisationer och blir dubbla respondenter (har angett två olika e-postadresser), 
en del arbetar inte på öppenvårdsapotek, en del kollar inte alla sin e-post noggrant och 
slutligen är många inte intresserade av att besvara en enkät. En del arbetar inte på apotek 
och känner sig inte insatta i enkätens frågor. De respondenter som svarat på vissa delar 
eller inte svarat alls fick påminnelser. Sedan har vi ett enormt informationsflöde med 
mycket information som kommer på arbetsplatsernas intranät, genom sociala media, 
dagstidningar främst digitalt men även i pappersform så att upptäcka ett mail i mängden 
är inte heller alla som gör. Konsekvensen av att det är ett stort bortfall är att det inte går 
att veta om de som inte svarat har tendens att vara mer positiva eller inte som har svarat. 
Eftersom det var ett stort bortfall som inte besvarade enkäten kunde en bortfallsanalys 
ha genomförts för att se om de svarande ger en representativ bild av farmaceuters åsikter. 
När en kvantitativ enkätundersökning görs är meningen att få en generell uppfattning 
om målgruppens synpunkter. Det var 36 frågor och mängden frågor kan vara orsaken till 
att så många som 19 procent försvann mot slutet. Ordningen på frågorna var trots allt 
genomtänkta med lätta frågor som examensår, yrke, arbetsplats sist när deltagaren inte 
är lika uppmärksam. Flera skrev trots det relativt stora interna bortfallet positiva 
kommentarer om att enkäten var bra utformad. Det några påpekade var betydelsen av 
ordet monitorera, där borde ordet övervaka använts istället vilket har lagts till under 
resultatdelen. En nackdel med enkätstudier är att missförstånd inte kan korrigeras. En 
del ansåg att gradering 1-5 inte alltid är lämpligt. Det är ett problem att omsätta 
medelvärden till åsikter men att endast ha kommentarsfunktioner gör det svårt att 
analysera en stor mängd frågor. Det går också att diskutera det omvända för fråga 1, 2, 4 
och 5 där alternativen var ja, nej eller vet ej. I dessa frågor hade kunnat vara skala istället 
då många som lämnade kommentar upplever att det varierar. Det fanns en del öppna 
frågor vilket gör att det blir ett bättre djup i vad farmaceuter tycker dock hade de öppna 
frågorna ännu högre grad av internt bortfall. Öppna frågor brukar få lägre svarsfrekvens 
(45). En person tyckte att djupintervjuer behövs istället för enkätstudie för att klargöra 
hur det är på apoteken. Tanken med denna enkätstudie var att se hur professionen som 
en stor grupp tycker om farmaceutiska tjänster på apotek. Djupintervju i vore ett bra 
komplement. En del frågor skulle det ha funnits kommentarsfunktion t ex fråga 1, där 
svarar hela 20 procent att läkare kontaktar dem i läkemedelsrelaterade frågor. Där hade 
det varit intressant att veta vad dessa 20 procent menar. Är det så att merparten åsyftar 
när de själva sökt läkare och i sin tur blir uppringda eller är det så att farmaceuterna 
menar att blir kontaktade av läkare som söker deras kompetens självmant? I denna fråga 
kan det tänkas att svaren skiljer sig åt för apoteksfarmaceuter och de offentliganställda 
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farmaceuter, dock utgjorde de sistnämnda inte så stor andel av de svarande. Fråga 7 hade 
en följdfråga (fråga 8) för de som svarade en låg acceptans dvs. 1 på skalan om varför de 
anser att deras kompetens nyttjas i låg grad. De som svarade acceptans 1 utgjorde 2 
procent av de svarande vilket resulterade i för få personer att analysera. Även de som 
svarade 2 och 3 i acceptans borde ha fått svara på vad som gör att de anser att deras 
kompetens inte nyttjas.  

 

6.3 Avsaknad av multivariat analys 

Mer forskning behövs inom detta område. Det skulle kunna göras mer analys av data 
från denna enkät, exempelvis aggregerad data och multivariata analyser för att se 
ytterligare samband. Åldern på grupperna apotekare och receptarier skiljer sig åt. 
Apotekarna är yngre och arbetar i något lägre utsträckning på andra arbetsplatser än 
apotek. Detta är inte testat signifikant och därmed har inte några slutsatser om det har 
betydelse gjorts. Detta är en begränsad studie i form av ett examensarbete, således fanns 
inte utrymme för fler analyser. 

 

Slutsats 

Apotekare är mer positiva till farmaceutiska tjänster än receptarier. Skillnaden är 
signifikant i många frågor. Apotekare är mer missnöjda än receptarier med hur deras 
farmaceutiska kompetens nyttjas i arbetet. De anser i lägre grad att patienter har insikt 
om deras kompetens jämfört med receptarier. Farmaceutens roll behöver stärkas 
eftersom yrkesrollen upplevs relativt otydlig och okänd ur farmaceuternas perspektiv.  
Professionen behöver ta initiativ till att visa sin kompetens, patienterna måste få veta 
vilken nytta de kan ha av farmaceuter. Det behövs samhällsfinansierad ersättning för att 
apoteken ska prioritera arbete med farmaceutiska tjänster. Förskrivare och farmaceuter 
behöver utnyttja varandra mer. Ett elektroniskt informationsutbyte mellan apotek och 
sjukvård är ett måste för att förskrivare och farmaceuter kan ha en god kommunikation 
och utbyte av varandras roller. 

 

Tack  

Först och främst tack till alla deltagare som deltog i enkätstudien, utan er hade det inte 
funnits några svar att analysera. Ett stort tack till min handledare Andy Wallman som 
guidat mig igenom detta examensarbete. En stor eloge och varmt tack till Clary Holtendal 
på Sveriges Farmaceuter som kritiskt granskade och därefter distribuerade enkäten. På 
Apotekarsocieteten ska Petra Flygare ha ett stort tack för synpunkter inför enkätens 
utskick. Tusen tack till min familj.  
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Bilaga 1 
      
     April 2015 

 

Enkät till yrkesverksamma farmaceuter om farmaceutiska kunskapstjänster på apotek 

 

Hej, 
 
Denna enkät riktar sig i första hand mot farmaceuter som är yrkesverksamma på öppenvårdsapotek men även andra 
personers svar är välkomna. 

 
Apoteket är för många kunder den enda delen av vårdkedjan de regelbundet besöker. En kund gör i snitt 11 apoteksbesök 
per år. Antalet kundbesök i kombination med den utbildning farmaceuter har inom läkemedel och hälsa är en potential 
flera länder tar till vara. Farmaceutiska tjänster har diskuterats mycket i fackpress, vetenskapliga rapporter och 
utredningar senaste åren. 

 
Denna enkät är en uppföljning på den enkät som skickades ut år 2012 till medlemmar i Sveriges Farmaceuter och 
Apotekarsocieteten. Nu är frågan aktuell igen och på initiativ av ett examensarbete på Apotekarprogrammet vid Umeå 
Universitet. 
 
Enkäten är ett samarbete mellan Umeå Universitet, Sveriges Farmaceuter och Apotekarsocieteten och undersöker 
intresset bland farmaceuter på apoteken för farmaceutiska tjänster på apotek.  

 
Svaren kommer att ligga till grund för examensarbetet och förhoppningsvis en vetenskaplig publikation om åsikter kring 
farmaceutiska tjänster. 

 
Jag som skriver detta examensarbete heter Sandra Jonsson och läser till apotekare vid Umeå Universitet för att få svar på 
syftet till undersökningen så behöver jag frivilliga deltagare som kan tänka sig att vara med i min enkätundersökning. 
 
 
Det färdiga examensarbetet kommer att finnas tillgängligt under våren 2016 på Umeå universitets hemsida www.umu.se. 
Om du har några funderingar är du välkommen att kontakta mig eller min handledare Andy Wallman. 
 
Jag hoppas att du vill vara med och bidra med dina erfarenheter! 

 
Enkäten tar ca 10 minuter att besvara. 

 
 
Dina svar behandlas anonymt och inga uppgifter kan spåras tillbaka till dig som individ. 

 
 
Vänliga hälsningar, 

 
 
 
Sandra Jonsson     Andy Wallman 

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

 
Tel. 070-260 50 75    Tel. 070-55 00 971 

E-post: sandra.jonsson@mail.com    Epost: andy.wallman@chem.umu.se 
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HUR DU UPPFATTAR SAMARBETET MED FÖRSKRIVARE? 

 

1. Hur ser din kontakt med förskrivare ut idag?     
(Se förklaring till alternativ nedan)   1    2    3    4    5    
  

      
     ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕    

                     

 ⎕ 1. Har ingen kontakt.    

 ⎕ 2. Kontaktar vid fel på recept men har ingen övrig kontakt.  

 ⎕ 3. Har ibland kontakt utöver fel på recept.  

 ⎕ 4. Utöver felaktiga recept, tar jag själv kontakt med i läkemedelsrelaterade frågor.  

 ⎕ 5. Ovanstående samt att förskrivare kontaktar mig angående läkemedelsrelaterade frågor.  

      

2. Har du en bra kontakt med förskrivare?  
      

⎕ Ja, tillfredställande. ⎕ Ja, men jag skulle vilja ha mer kontakt.   

⎕ Nej.  ⎕ Vet ej. 

 

3. Om nej. Vad tror du den dåliga kontakten beror på? 
 

                  .................................................................................................................................................... 

4. Anser du att kunder får tillräckligt med information av läkaren om sina läkemedel? 
 

 ⎕  Ja ⎕  Nej  ⎕  Vet ej 

Kommentar:.................................................................................................................................................................. 

 

5. Har Du förtroende för läkare ger korrekt information om läkemedel till patienter? 
 

 ⎕  Ja ⎕  Nej ⎕ Vet ej 

Kommentar:.................................................................................................................................................................. 

 

FARMACEUTENS YRKESROLL OCH ANSVAR PÅ APOTEK 

Ta ställning till i hur hög grad du instämmer i följande påståenden.  

Gradera 1-5 där 1 är instämmer inte alls och 5 instämmer helt:                                
         1    2    3    4    5       Vet ej
      
                                   

6. Skulle din yrkesroll som farmaceut stärkas om det skulle bli ett     ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕   ⎕ 
                   utökat fokus på att arbeta med farmaceutiska tjänster? 

7. Min farmaceutiska kompetens nyttjas i min yrkesroll.     ⎕  ⎕  ⎕  ⎕  ⎕   ⎕ 
 

8. Om du har svarat instämmer inte alls (på om den farmaceutiska kompetensen nyttjas i yrkesrollen),  
vad tror du att det beror på? 

                       ..................................................................................................................................................................... 

9. Kunderna har insikt om vad farmaceuten har för kompetens och vad   ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 
farmaceuten kan bidra med vad gäller deras användning av läkemedel. 
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10. Farmaceuter är medansvariga tillsammans med förskrivaren  ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 
för behandlingen av en patient?    

     
       

11. Farmaceuter är medansvariga tillsammans med förskrivaren   ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 
för felbehandling av en patient? 

 

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

12.1  Upplysa patienten om biverkningar.   ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 
 
12.2.  Upplysa patienten om förväntade fördelar med sitt läkemedel.  ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 

12.3  Kontrollera att doseringen är rätt för patienten.  ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 
 
12.4  Kontrollera om ett läkemedel är kontraindicerat för patienten. ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕
       
12.5  Kontrollera interaktioner mellan läkemedel.  ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 
       
12.6.   Monitorera patientens följsamhet av läkemedel.  ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕

   
12.7  Monitorera effektiviteten av läkemedlet genom att monitorera  ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 

patientens progress. 
  

12.8  Monitorera patientens biverkningar.  ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 
      
     

INFORMATIONSUTBYTE MELLAN APOTEK OCH SJUKVÅRD   

 Ta ställning till i hur hög grad du instämmer i följande påståenden.  

Gradera 1-5 där 1 är instämmer inte alls och 5 instämmer helt:                                
         1    2    3    4    5       Vet ej 

                                              

13. Farmaceuter bör ha tillgång till patienternas läkemedelslistor och ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 
         ta hänsyn till helheten i läkemedelsbehandlingen.   
  
14. Farmaceuter bör ha tillgång till patientens laboratorievärden.  ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕

   
15. Farmaceuter bör ha tillgång till patientens journaler.  ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 
 
16. Möjlighet för förskrivare att remittera patienter till apotek  ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 
för fördjupad läkemedelsrådgivning. 

        

17. Möjlighet till återkoppling till förskrivare med vilken information apoteket  ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 
ger till patienterna.     
     
18. Det är viktigt med elektroniskt system för utbyte av   ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 
information mellan apotek och sjukvård. 

      
    

MÖJLIGA TJÄNSTER PÅ APOTEK  

Ta ställning till i hur hög grad du instämmer i följande påståenden.  

Gradera 1-5 där 1 är instämmer inte alls och 5 instämmer helt:   
      
         1    2    3    4    5       Vet ej 

      

19. Farmaceuter på apotek bör genomföra fördjupade   ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 
rådgivningar om läkemedelsanvändning vid nyinsatta läkemedel.   

      
  
 

20. Farmaceuter på apotek bör genomföra fördjupad läkemedelsrådgivning ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 
där patientens samlade läkemedelslista gås igenom.   
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21. Är nedanstående lämpliga terapiområden där fördjupad läkemedelsinformation på apotek kan vara viktigt: 
 

Ta ställning till i hur hög grad du instämmer i följande påståenden.  

Gradera 1-5 där 1 är instämmer inte alls och 5 instämmer helt:                                
         1    2    3    4    5       Vet ej 

 
 

21.1 Astma    ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 
     

21.2 KOL    ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 
       

21.3 Högt blodtryck    ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 
    

21.4 Blodförtunnande    ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 
       

21.5 Reumatologiska sjukdomar   ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 
    

21.6  Diabetes     
     ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕
  
21.7 Benskörhet    ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 
  

21.8 Infektioner      ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 
     

21.9 Depression    ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 
 

21.10 Mag- och tarmsjukdomar     ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 
 

 

22. Har du förslag på andra terapiområden där fördjupad läkemedelsinformation på apotek skulle kunna vara viktigt? 

 
       ........................................................................................................................................................................................ 

 

23. Vilka fördelar kan Du se med läkemedelsrelaterad information av farmaceuter på apotek till patienten? 

       ........................................................................................................................................................................................ 

 

24. Vilka nackdelar kan Du se med läkemedelsrelaterad information av farmaceuter på  apotek till patienten?    

       ........................................................................................................................................................................................ 

 

25. Hur ser Du på nedanstående läkemedelsrelaterade tjänster på apotek? Är det möjligt att utföra: 

Ta ställning till i hur hög grad du instämmer i följande påståenden.  

Gradera 1-5 där 1 är instämmer inte alls och 5 instämmer helt:                                
         1    2    3    4    5       Vet ej 

    

25.1  Tester för tex allergi   ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 
    

25.2   Blodtrycksmätningar på apotek   ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 
    

25.3.   Kolesterolmätningar på apotek   ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 
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25.4  Screening på apotek för tex högt blodtryck  ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 
   

25.5  Vaccineringar    ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 
 

25.6 Rökavvänjning    ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 
      

25.7.  Viktminskning    ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 
  

25.8 Hälsorådgivning    ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 
 

25.9  Hudrådgivning    ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 
 

25.10 Uppföljning av blodtrycksbehandling  ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 
    

25.11  Uppföljning av blodfettsbehandling   ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 
 

25.12  Uppföljning av läkemedelsbehandling vid diabetes  ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 
 

25.13 Läkemedelsgenomgång för äldre över 75  ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 
 

25.14 Läkemedelsgenomgång för alla med fler än 5 läkemedel  ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 
   

25.15 Läkemedelsgenomgång för alla som så önskar   ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 
 

25.16 Förskrivningsrätt till farmaceuter, är det en utveckling som du önskar?  ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕  ⎕ 
 

  

26. Har du synpunkter som du vill ska komma fram? Skriv gärna här (t ex förslag på annan tjänst): 

        .................................................................................................................................................................................. 

27. Anser du att farmaceutiska kunskapstjänster ska utföras på apotek? 

 ⎕ Ja  ⎕ Nej  

 

28. Skulle du vara intresserad av att utföra farmaceutiska kunskapstjänster? 

 ⎕ Ja   ⎕ Nej  

 

29.  Vilka är dina åsikter kring följande två förutsättningar för genomförande av farmaceutiska tjänster? 

 

29.1. Certifierande utbildning är viktigt.    
 Instämmer inte alls  ⎕   ⎕   ⎕   ⎕   ⎕   Instämmer helt 

 

29.2 Samhällsfinansierad ersättning för utförd tjänst är viktigt.    

Instämmer inte alls  ⎕   ⎕   ⎕   ⎕   ⎕   Instämmer helt 

 

30.  Arbetar du idag med farmaceutiska kunskapstjänster?    

 ⎕ Ja   ⎕ Nej  

31. Om du svarade ja på frågan ovan.  Hur finansieras verksamheten? 

.................................................................................................................................................................................................. 
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Din bakgrund 

32.1.1 Examensår: 19 ⎕ ⎕ 
 

32.1.2 Födelseår: 19 ⎕ ⎕ 
 

33. Är du  

⎕  Man   ⎕ Kvinna 

 

34. Är du 

 ⎕ Apotekare  ⎕  Receptarie 

 

35. Var är du yrkesverksam? 

 

På öppenvårdsapotek ⎕ Ja   ⎕ Nej  Om ja gå vidare till b 

 

b- Apoteket AB 

b- Kronans apotek 

b- Lloyds apotek 

b- Cura 

b- Apoteksgruppen 

 

- Universitet/Högskola 

- Hälso-sjukvård/Landsting 

- Myndighet 

- Annat/vill inte uppge 

 

36. Övriga kommentarer 

.................................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

  



 

      

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


