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Sammanfattning 
 
Introduktion: Sedan 1 november 2015 går det enbart att köpa paracetamoltabletter 
på apotek. Anledningen till detta är att det fanns indikationer på att antalet 
paracetamolförgiftningar ökat sedan omregleringen av apoteksmarknaden, då 
receptfria läkemedel blev tillgängligt även i dagligvaruhandeln. Som åtgärd infördes 
en tillgänglighetsbegränsning av paracetamoltabletter, efter rekommendation från 
Läkemedelsverket.  
 
Syfte: Att undersöka läkemedelsansvariga farmaceuters (LMA) syn på 
Läkemedelsverkets åtgärd att begränsa tillgängligheten av paracetamoltabletter samt 
undersöka hur de ser på andra möjliga åtgärder för att erhålla en ändamålsenlig 
användning av paracetamoltabletter. Målet är också undersöka om LMAs åsikter 
skiljer sig åt beroende på om de är verksamma i mindre orter/landsbygd respektive i 
större städer.   
 
Metod: En webbenkätundersökning har gjorts på 297 läkemedelsansvariga 
farmaceuter på olika apotekskedjor runt om i landet, för att undersöka deras 
syn/attityd. Av dessa svarade 91 vilket ger en svarsfrekvens på 31%. 
 
Resultat och Diskussion: Resultaten visar att LMA har en i genomsnitt en relativt 
neutral syn på att att receptfria läkemedel säljs i dagligvaruhandeln. Undersökningen 
visar att  alla LMA kände till att paracetamoltabletter endast säljs på apotek från och 
med 1 november 2015  och 90 % av dessa hade fått denna information från sin 
arbetsgivare. 90 av 91 LMA kände till problematiken med paracetamolförgiftningar 
och att dessa har ökat sedan omregleringen. 74 av 91  ansåg att den ökade 
tillgängligheten bidragit till problematiken. Uppfattningen bland LMA är också att 
åtgärden med  tillgänglighetsbegränsning är varken tillräcklig eller otillräcklig. Inga 
större skillnader sågs mellan LMA i landsort eller storstäder.   
 
I undersökningen framkommer också att LMA anser att ”Information till allmänheten” 
och  ”Fortbildning av egenvårdspersonal” kan vara lämpliga åtgärder för en bättre 
läkemedelsanvändning av paracetamoltabletter. Det finns även en viss acceptans för 
införande av 18 års gräns vid försäljning av paracetamoltabletter på apotek samt att 
det införs restriktioner på max antal förpackningar vid ett köptillfälle.  
 
Slutsatser: LMA anser att informationsinsatser till allmänheten kan bidra till att öka 
allmänhetens medvetenhet om skadliga effekter vid felanvändning av paracetamol. 
Även fortbildning av personal som arbetar med egenvård ses med positiva ögon. Det 
råder  överlag en stor samstämmighet bland LMA i de frågor som behandlas, men även 
i jämförelsen mellan mindre och större orter då inga signifikanta skillnader 
observerades. LMA är  dock överens om att tillgängligheten är en faktor som bidragit 
till en ökning av paracetamolförgiftningar men det råder en tveksamhet om huruvida 
åtgärden är tillräcklig. 
 
Nyckelord:  Paracetamoltabletter, dagligvaruhandeln, receptfria läkemedel 
tillgänglighet, Läkemedelsansvarig farmaceut.  
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1. Introduktion 
 
Sedan 1 november 2009 är det tillåtet för andra ställen än apotek att sälja receptfria 
läkemedel (1). Beslut om detta fattades i riksdagen den 29 april 2009 och reglerna 
började gälla den 1 juli samma år samtidigt som Apoteket AB:s ensamrätt att bedriva 
detaljhandel med läkemedel avskaffades (2). Detta beslut fattades efter en utredning 
som genomförts av bl. a. Lars Reje under 2008 där syftet var att föreslå en övergång 
till en omreglerad apoteksmarknad för att tillgodose EU-direktiv om 
konkurrensförhållanden på den svenska apoteksmarknaden. Omregleringen skulle 
leda till att flera aktörer kunde bedriva apoteksverksamhet samt ge konsumenten en 
ökad tillgänglighet på receptfria läkemedel.  En annan målsättning var att den fria 
konkurrensen kunde leda till prispress på det receptfria sortimentet samtidigt som en 
säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning vidhålls (3).  
 
Läkemedelsverket fick till uppgift att utreda och utforma en lista över vilka receptfria 
läkemedel som kunde säljas i dagligvaruhandeln. Det finns inga krav på ett 
bassortiment utan aktörerna kan själva välja vilka läkemedel eller egenvårdsprodukter 
som de vill tillhandahålla (4). Läkemedelsverkets lista på vilka läkemedel som får säljas 
baseras på hur säkra de är för egenvård. Kravet är att läkemedlet inte ska utgöra stor 
fara för konsumenten vid felanvändning och att risken för felanvändning är minimal 
(5).  
 
Samtidigt utformades ett antal krav för hur försäljning av dessa produkter får ske. 
Aktörerna måste t.ex. ansöka om tillstånd för försäljning men även hur hanteringen av 
läkemedel ska ske för att garantera bra och säkra produkter till konsumenterna.  
Dessutom får försäljning inom dagligvaruhandeln enbart ske till personer över 18 år.  
Tillsyn för att reglerna följs faller på kommunerna som ska utföra inspektioner. Om 
brister upptäcks ska detta rapporteras till Läkemedelsverket och aktören ska då rätta 
sina brister (6). 
 
Redan när omregleringen genomfördes fanns en oro att den ökade tillgängligheten 
skulle leda till fler förgiftningar/överdoseringar med receptfria läkemedel.   
Paracetamol och ibuprofen var de substanser som skapade mest oro och dessa är också 
de substanser som Giftinformationscentralen får mest frågor om (7). Felanvändning 
och problem relaterade till paracetamol, framförallt hos ungdomar, har undersökts och 
skrivits om vid flera tillfällen i Läkartidningen (8, 9, 10, 11). Det som oroar mest är att 
paracetamol används i självskadesyfte främst hos tonårsflickor (10, 11).  Den ökade 
tillgängligheten är en faktor att räkna med men Läkemedelsverket menar också att den 
största delen säljs på recept vilket gör att det redan finns stora mängder av paracetamol 
i hemmen (12).  Trots oron är paracetamol ett läkemedel med goda säkerhetsprofiler 
och föredras framför andra substanser som t.ex. ibuprofen.  
 
Paracetamol är en av de vanligaste värktabletterna och säljs under handelsnamn som 
t ex Alvedon® och Panodil® (13). Vid korrekt användning är paracetamol en relativ 
effektiv medicin mot värk och feber med få biverkningar.  Det finns dock en del 
problem relaterad till paracetamol som blivit än mer uppmärksammade (12, 14). Med 
omreglering av apoteksmarknaden har paracetamol och andra receptfria läkemedel 
blivit lättillgängliga via dagligvaruhandeln. Samtal till Giftinformationscentralen har 
ökat kraftigt och trots osäkerheter i det vetenskapliga underlaget om förgiftningar lett 
till beslutet att sätta stopp för försäljningen av paracetamoltabletter i 
dagligvaruhandeln. Övriga läkemedelsformer av paracetamol som t ex. brustabletter 
oral lösning kommer dock fortsatt vara tillgängligt i dagligvaruhandeln (14).  
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1.1 Regelverk för försäljning av receptfria läkemedel i 
dagligvaruhandeln 
Hela regelverket finns beskrivet i Lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
(2009:730), Förordning om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:929) samt 
Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel (LVFS 
2009:20) (15, 16, 17). Det som tas upp i regelverket är först att en anmälan om 
försäljning av läkemedel ska göras till Läkemedelsverket. Därefter ska aktören 
upprätta ett egenkontrollprogram som ska vara en vägledning för de anställda vid 
försäljning av läkemedel. Där ska det t.ex. framgå hur hantering av reklamationer sker 
eller hur skadade förpackningar ska hanteras. Inköp får endast ske via leverantör med 
partihandelstillstånd för läkemedel och aktörerna får enbart tillhandahålla läkemedel 
enligt en lista som Läkemedelsverket har upprättat (5). Även exponering och förvaring 
av läkemedel är viktigt då det krävs att läkemedel helst förvaras inlåsta i skåp och är 
skilda från andra produkter i aktörens sortiment samt skyltning som tydligt visar att 
det är läkemedel. Regelverket tar dessutom upp 18-årsgräns för försäljning av 
läkemedel samt att försäljningssiffror på vilka läkemedel som säljs rapporteras till 
eHälsomyndigheten.  Läkemedelsverket har även sammanfattat dessa regler i ett 
dokument för att underlätta hanteringen för aktörerna (6). Tillsynsmyndighet är 
Läkemedelsverket men kommunerna är de som utför kontrollen genom inspektioner 
för att se om regelverket följs. Eventuella brister rapporteras till Läkemedelsverket som 
senare beslutar om åtgärder mot aktören.  
 

1.2 Tillgänglighet på receptfria läkemedel samt för- och nackdelar  
På senare år har konsumenters efterfrågan på effektiva läkemedel och dess tillgång lett 
till att allt fler läkemedel byter klass till receptfritt (18). Desloratadin (Aerius®), 
Momemetason nässpray (Nasonex®), Esomeprazol (Nexium®) är exempel på några 
som nyligen blivit receptfria i Sverige. I Nordamerika, då främst USA, har det receptfria 
sortimentet varit mycket mer omfattande i jämförelse med europeiska länder och det 
sker ständiga förändringar som leder till att allt fler läkemedel byter klass till receptfritt 
(18). I många länder begränsas tillgängligheten av läkemedel som byter klass till 
receptfritt med ett mellansteg, s.k. ”Pharmacist Only” eller ”farmaceutförskrivning”. 
Dessa läkemedel blir endast tillgängligt för kunder efter en strukturerad dialog med 
farmaceut och har visat sig underlätta övergången till receptfritt på ett ändamålsenligt 
sätt i de länder detta tillämpas (19). 
 
Förutom att fler läkemedel byter status till receptfritt har det skett omregleringar på 
apoteksmarknaden, framförallt i Europa, vilket medfört att dessa produkter även finns 
tillgängliga hos andra aktörer än apotek (20, 21).  Tillgänglighetsökningen är generellt 
styrd till större städer så som det skett i Sverige. De flesta nyöppnade apotek har 
etablerats i områden där tillgängligheten på läkemedel redan varit god (19). För att inte 
utarma mindre orter infördes i Sverige regler för att begränsa stängning av olönsamma 
apotek, främst på mindre orter. Det infördes dessutom en möjlighet för olönsamma 
apotek att få tillgång till statliga bidrag såsom Tandvård och Läkemedelsförmåns 
Verket ansvarar för (22).  
 
Den ökade tillgängligheten och allt fler receptfria läkemedel för egenvård gör det 
möjligt för allmänheten att erhålla dessa utan att konsultera läkare eller farmaceut, 
vilket medför både för och nackdelar. Ökad tillgänglighet ger en ökad frihet att 
självständigt styra sin egen medicinering (23). Även om öppettiderna blivit allt 
generösare på apoteken sedan omregleringen(19), är de ännu generösare hos andra 
aktörer vilket innebär att konsumenterna har tillgång och kan inhandla receptfria 
läkemedel i princip dygnet runt. Självständigt val av egenvårdsprodukter medför 
självklart en del nackdelar som också är av betydelse och som kan leda till att 
konsumenten far illa vid felanvändning. Felaktig självdiagnostisering som leder till fel 
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val av läkemedel, interaktioner med andra läkemedel, dubbelmedicinering samt dåliga 
kunskaper om dosintervall och maxdos är vanligt förekommande (24). Försäljning av 
receptfria läkemedel utanför apotek kan också uppfattas av konsumenterna som om 
det vore harmlösa vilket kan bidra till oaktsamhet vid användning av dessa läkemedel 
(13).    
 
Värk och feber är symtom där konsumenterna ofta behandlar med receptfria läkemedel 
(23). De läkemedel som konsumenterna tar till vid smärta är oftast paracetamol, 
ibuprofen och acetylsalicylsyra för lättare åkommor. Särskild paracetamol har varit 
mycket omdiskuterat både nationellt och internationellt beträffande överdoser, 
felanvändning samt i sammanhang vid självskadebeteende (8, 10, 13, 25, 26). Här finns 
underlag som visar att tillgängligheten till stor del kan bidra till problematiken med 
paracetamol. En irländsk studie visade att en stor anledning till att paracetamol valdes 
vid självskadebeteende var att preparatet var lättillgängligt. Två tredjedelar av 
deltagarna i studien svarade att de köpt paracetamol utanför apotek på t.ex. mataffärer 
eller bensinstationer (27). I en brittisk studie undersöktes betydelsen av 
förpackningsstorlek och varningstext. Undersökningen visade att varningstext på 
förpackning har liten betydelse men antalet tabletter i en förpackning kan vara 
avgörande för överdosering med paracetamol vid självskadesammanhang (28). I 
Storbritannien infördes begränsningar redan 1998 till 16 st. tabletter vid försäljning 
utanför apotek och 32 st. tabletter vid försäljning på apotek (29). Begränsningar i 
förpackningsstorlek infördes även här i Sverige vid omregleringen av 
apoteksmarknaden till 20 st. tabletter (12).  
 

1.2.1 Tillgänglighet på mindre orter/ landsbygd- större orter/storstad  
Faktorer som också påverkar tillgängligheten av läkemedel är bl.a. antalet apotek och 
deras öppettider. I slutet av 2014 fanns det 1 327 apotek runt om i landet. Det är en 
ökning med 398 apotek sedan 2009 då apoteksmarknaden omreglerades. Procentuellt 
har de flesta nyöppnade apotek etablerats i storstäder som Stockholm, Göteborg och 
Malmö men  i antal har de flesta nyöppnade apotek etablerats på orter med 50 000- 
200 000 invånare. Trots ökningen i antalet nyetablerade apotek har Sverige ett av 
Europas sämsta apotekstäthet med ca 14 apotek/100 000 invånare (19).  
 
Även öppettiderna har ökat sedan 2009. I genomsnitt har apoteken idag öppet 9 
timmar längre per vecka jämfört med innan omregleringen. Fler apotek har dessutom 
söndagsöppet jämfört med tidigare. Denna utveckling har inte enbart skett i 
storstäderna, även mindre orter har tagit del av detta vilket medfört en ökad 
tillgänglighet även på lands- och glesbygd (19).  
 
Tillgänglighet till apotek och övrig service varierar beroende på hur tätbefolkad en 
kommun är i Sverige. Detta medför att befolkningen på landsbygden har längre 
avstånd till närmaste apotek jämfört med befolkningen i större städer (30). Sveriges 
apoteksförening menar att tillgängligheten på apotek är god även på mindre orter och 
att den har ökat sedan omregleringen. En ökning i antalet apotek ses i 9 av 10 
kommungrupper baserat på Sveriges kommuner och landstings indelning av 
kommuner efter befolkningsstorlek (31). Däremot syns inga förändringar i 
glesbygdskommuner där antalet apotek är på samma nivå som vid omregleringen år 
2009 (19).  
 

1.3  Apotekspersonal och deras betydelse för läkemedelsrådgivning 
och hantering av läkemedel 

Apotekspersonalen står för farmaceutisk omsorg där läkemedelsrådgivning är en viktig 
komponent. Varje kundmöte är unik och kräver att personalen använder sin 
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kompetens så att rätt råd och information ges om läkemedel anpassat efter individens 
behov (32, 33). Då allt fler läkemedel får ökad tillgänglighet blir betydelsen av 
läkemedelrådgivning viktigare för att undvika läkemedelsrelaterade problem. 
Apotekspersonal, då främst farmaceuter, har som huvuduppgift att bidra till en säker 
och ändamålsenlig läkemedelsanvändning och generellt bidra till en bättre hälsa hos 
de kunder verksamheten kommer i kontakt med. Genom dialog med egenvårdskunder 
görs en första bedömning om egenvård är lämpligt eller om kundens åkomma är något 
som kräver en annan typ av vårdkontakt (34). Även då receptförskrivna läkemedel 
hämtas ut strävar farmaceuten efter att säkerställa att kunden får eller har god kunskap 
om sin medicinering för att bidra till en god behandling. Denna expertis och resurs som 
erbjuds av apoteken idag kan utnyttjas bättre. Särskilt då andelen äldre i samhället 
ökar och som i sin tur medför högre behov av vård och effektivare läkemedelsterapier 
i framtiden (32). 
 
Betydelsen av rådgivning blir också viktig i områden där tillgången på övrig hälso-
sjukvård är sämre. Mindre orter och glesbygd har generellt sämre service och tillgång 
till läkare eller annan vårdpersonal. I dessa områden får apoteken än större betydelse 
när kunden efterfrågar råd om sina läkemedel (35).  
 
Hantering av läkemedel är också en viktig del i arbetet på apotek. Apotekspersonalen 
arbetar efter specifika rutiner för att säkerställa att läkemedel med kvalitetsbrister inte 
når konsumenterna (33). Kvalitetsbrister på produkter kan t.ex. innebära förfalskade 
eller indragna läkemedel som på något sätt påverkar dess kvalité och som medför en 
risk för konsumenten (32, 34). Inköp och lagerhantering av läkemedel måste därför 
ske på ett sådant sätt att dessa läkemedel undviks. Exempelvis, temperaturkänsliga 
läkemedel (kylvaror) eller andra krav som ett läkemedel ställer för att undvika brister 
hanteras/lagerhålls efter upprättade rutiner som måste efterlevas av 
apotekspersonalen (34). Dessutom måste inköp av läkemedels ske från partihandlare 
med godkänt tillstånd från Läkemedelsverket. I Sverige finns två partihandlare som 
dominerar distribution av läkemedel till apoteken, Tamro och KD-Oriola. Dessa har i 
sin tur rutiner för att säkerställa kvalitén på de läkemedlen som levereras till apoteken 
(36). 

1.3.1 Läkemedelsansvarigas uppgifter, kompetensutveckling samt informationsflöde 
på apotek 
När apoteksmarknaden omreglerades ville staten säkerställa en bibehållen god kvalité 
på apoteken och skapade rollen som läkemedelsansvariga farmaceuter (LMA). En del 
i rollen innebär övergripande ansvar för kvalitetsfrågor på det egna apoteket. Detta 
innebär att den läkemedesansvariga ska se till att apoteket uppfyller de krav som ställs 
vad gäller detaljhandel och hantering av läkemedel. Apoteket ska ha ett utarbetat 
egenkontrollprogram och den läkemedelsansvariga ansvarar för att kraven för 
egenkontroll uppfylls (37). Enligt de regler som finns idag blir legitimerade apotekare 
direktkvalificerade för rollen redan efter examen, medan legitimerade receptarier 
måste ha flerårig  yrkeserfarenhet från apotek samt genomgå en lämplig utbildning för 
rollen. Enligt svensk lagstiftning har all personal ansvar för verksamheten men 
läkemedelsansvariga har det övergripande ansvaret för god apotekssed. Utöver 
läkemedelsförsörjning och utformning av apoteken ska den läkemedelsansvariga se till 
att läkemedelsrelaterade problem upptäcks och förhindras samt ansvarar för att övriga 
kollegor på det egna apoteket informeras om riktlinjer/rutiner så att de följs (34).  
 
Ett område där LMA har en viktig roll är vid fortbildning på det egna apoteket. 
Exempelvis kan nämnas det nya elektroniska systemet för licensläkemedel (KLAS) som 
infördes under hösten 2015 (38). Licensläkemedel kräver skärkilt försäljningstillstånd  
innan dessa lämnas ut på apotek då läkemedlet inte är godkänt i Sverige.  Här 
anordnade Läkemedelsverket  en utbildning innan införandet, specifikt riktade till 
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LMA då dessa ansvarar för fortbildningen i det egna verksamheten. Fortbildningar 
som denna är en viktig komponent för kompetensen hos apotekspersonalen så att 
verksamheten uppfyller de krav som ställs.  
 
I övrigt vad gäller kompetensutveckling på apotek  ligger mycket av ansvaret på den 
anställda. Enligt branschavtalet ska apotekspersonalen ha rätt till 
kompetensutveckling. En individuell kompetensutvecklingsplan upprättas 
tillsammans med arbetsgivaren där en diskussion förs över vad den anställde vill 
utveckla under det kommande året. Generellt ansvarar den anställde för den egna 
kompetensutvecklingen och den tid som reserveras för detta får denna disponera själv, 
efter områden som den anställda känner att denne behöver utveckla (39). 
Arbetsgivarna erbjuder e-utbildningar, seminarier och utbildningsmaterial på olika 
områden som berör läkemedel och egenvård där den anställda kan fritt välja vilka 
områden den vill utveckla. 
 
Informationskanaler på apotek fungerar också ungefär på samma sätt oavsett 
apotekskedja. Ett Intranät används för att sprida information om 
läkemedelsindragningar, distribution, information om nya läkemedel samt övriga 
rutiner för hur verksamheten ska skötas. Det mesta av informationen kommer från 
myndigheter eller andra aktörer inom hälso-sjukvården men även direkt från 
läkemedelsföretagen. Läkemedelsansvariga har ett särskilt ansvar att se till att övriga 
anställda på arbetsplatsen är informerade så att apoteket uppfyller de krav som ställs 
på verksamheten.  
 

1.4 Skillnader mellan småstads- och storstadsapotek 
Tillgängligheten till apotek har tidigare diskuterats för att visa skillnader mellan 
mindre orter/landsbygd och större städer/storstad och men det finns även andra 
skillnader som är av betydelse. I en brittisk artikel studerades effekten av miljön där 
apoteksverksamheten fanns mot vilken grad av service och rådgivning som erbjöds till 
kunderna. Det fanns en klar skillnad mellan apotek i större städer jämfört med mindre 
orter eller landsbygdsapotek. På landsbygden användes apoteken i större utsträckning 
som en hälsoresurs där rådgivning och service var mer omfattande och 
individanpassad i jämförelse med storstäderna. I studien belystes att i större städer är 
tillgängligheten till annan sjukvård bättre vilket kan påverka rådgivningsinsatser hos 
apotekspersonalen. I större städer  och stora köpcentrum låg fokus på apotekens 
verksamhet mer på handelsvaror och mindre på dess kärnverksamhet; läkemedel och 
rådgivning (35). 
 
I Australien undersöktes apotekares uppfattning om deras yrkesroller på 
landsbygden och i större städer. Landsbygdsapotekare hade bättre relation/kontakt 
med övrig medicinsk personal och sina kunder i jämförelse med storstäderna. De 
kände även sig mer respekterade i sin yrkesroll och för det arbete de utförde. På 
landsbygden använde kunderna apoteken som en första kontaktpunkt för rådgivning 
i större grad jämfört med större städer. Utmärkande var också att 
landsbygdsapotekare var mindre måna om marknadsandelar och konkurrens mellan 
apoteken och övriga konkurrenter, i jämförelse med kollegor i större städer (40).  
 
En annan aspekt som också är intressant vid jämförelser mellan landsbygd och 
storstad är hälsolitteracitet bland befolkningen. Med hälsolitteracitet menas: 
Individens förmåga att förvärva, förstå och använda information i syfte att bibehålla, 
främja eller förbättra hälsa (41). Faktorer som påverkar individens hälsolitteracitet 
är ålder, kön, utbildningsnivå, inkomst samt etnisk tillhörighet (42). Det är svårt att 
dra generella slutsatser om att befolkningen på mindre orter/landsbygd är mindre 
häsolitterära än de i större städer/storstad, men det finns studier som visar att 
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befolkningen på mindre orter/landsbygd har en generellt lägre hälsolitteracitet vilket 
är kopplat till ovannämnda faktorer för hälsolitteracitet (42, 43).  

1.5 Åtgärd om begränsad tillgänglighet av paracetamoltabletter 
Problematiken kring förgiftningar och felanvändning av paracetamol är ingen nyhet 
(12). Det har bl.a. Läkartidningen tagit upp i flera artiklar (8, 9, 10, 11, 13).  Men även 
internationellt diskuteras ämnet med behov av olika åtgärder såsom minskad 
förpackningsstorlek, ändring av maxdos, begränsad tillgänglighet och varningstexter 
för att minska felanvändningen (44, 45, 46). Läkemedelsverket släppte en rapport 
under 2011 om problematiken efter en rad tidningsartiklar om just förgiftningar och 
överdoseringar. Verket gick igenom ett antal register kopplat till paracetamol där bl.a. 
försäljningsstatistik, antal förfrågningar till Giftinformationscentralen samt 
vårdtillfällen i slutenvård utreddes. Rapporten visade att det finns indikationer på att 
paracetamolförgiftningar/överdoseringar ökat sedan det blev tillgängligt i 
dagligvaruhandeln men att det krävs noggrannare undersökning för att dra några 
slutsatser (12). 2014 släppte Läkemedelsverket underlaget för åtgärden om att 
begränsa tillgängligheten av paracetamoltabletter. Det vetenskapliga underlaget för 
åtgärden baserades ungefär på samma sätt som tidigare men mer grundligt (14). 

1.4.1 Försäljningsstatistik 
I rapporten beskrivs att förskrivning via recept dominerar försäljningen av 
paracetamol och just receptförskrivningen har ökat de senaste åren.  Försäljningen av 
receptfritt paracetamol är relativt konstant trots att en del osäkerhet råder i 
rapporteringen av försäljningsstatistiken. Osäkerheten beror främst på att de nya 
aktörerna inte skött rapporteringen till eHälsomyndigheten. Det framgår också att en 
del av försäljningen styrts över till dagligvaruhandel från apoteken (14, 13).  

1.4.2 Antal samtal till Giftinformationscentralen(GIC) 
Giftinformationscentralens huvuduppgift är att informera om risker, symtom och 
behandlingar vid olika akuta förgiftningar både till allmänheten och sjukvården.  Den 
rådgivning som GIC bidrar med baseras många gånger på epikriskopior från 
sjukvården (7, 47). Epikriser är journalsammanfattningar från sjukvården för olika 
förgiftningsfall där det bl.a. redovisas vilken typ av förgiftning det är, hur det 
behandlats och vad utfallet blev av förgiftningen. GIC har  också under de senaste åren 
följt utvecklingen med förgiftningar med receptfria läkemedel, särskilt paracetamol 
och ibuprofen. Vad gäller antal samtal från sjukvården och allmänhet till GIC om 
paracetamol ses en ökning med 15-20 % per år från 2010. Sedan 2010 fram till 2014 
har förfrågningar om olika tillbud med paracetamol ökat och majoriteten av dessa är 
från allmänheten. I GIC årsrapport från 2014 redovisas bl.a. att antalet förfrågningar 
från allmänheten var ca 1 500 samtal vid  år 2010 och ca 3 000 samtal vid  år 2014 (7).   
Data har också jämförts med andra substanser som t.ex. ibuprofen men inga 
dramatiska ökningar sågs för övriga substanser som för paracetamol (14). Vid 
jämförelse av motsvarande statistik för ibuprofen ses en ökning med ca 200 samtal 
under samma tidsperiod, från ca 500 samtal år 2010 till ca 700 samtal år 2014 (7).  
 
Antal samtal och inskickade epikriser gällande paracetamol ökar för varje år och 
särskilt sedan omregleringen av apoteksmarknaden. Detta  kan vara en indikator för   
att paracetamolförgiftningar ökar i Sverige (13). 
 

1.4.3 Antal sjukvårdsfall relaterade till paracetamol  
Sjukvårdsfall relaterad till paracetamol kan hämtas från patientregistret, men 
informationen är svårtolkad då det oftast används en ospecifik kodning för 
läkemedelsförgiftningar. Vården använder sig av ICD-10 kodning när patienter skrivs 
ut. Paracetamolförgiftningar har beteckningen T39.1 enligt kodningssystemet men ofta 
används den ospecifika T50.9. Vid vissa fall då den ospecifika kodningen använts har 
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det gjort ett tillägg med ATC-kod för paracetamol, N02BE01, vilket gjort att 
Läkemedelsverket kunnat identifiera vilken typ av förgiftning det rör sig om (14).  Med 
anledning av detta är det svårt att presentera exakta siffror på antalet vårdkrävande 
paracetamolförgiftningar i Sverige. Under  år 2012 hade GIC ca 1 100 konsultationer 
gällande enskilda fall från svenska sjukhus. Detta innebär en trefaldig ökning från år 
2002. I en svensk artikel uppskattades antalet vårdkrävande paracetamolförgiftningar 
under år 2012 vara någonstans mellan 1 500 och 2 000, baserat på statistik från 
patientregistret samt antal samtal och inkomna epikriser till GIC (13). 2014 gjorde 
Läkemedelsverkets en omfattande undersökning  för att identifiera prevalens av 
paracetamolförgiftningar genom blodprovresultat med förhöjda nivåer av paracetamol 
under åren 2000-2013. Då konstaterades att  det skett en ökning av dessa fall med 40 
%, från ca 1 1oo fall år 2009 till ca 1 500 fall år 2013 (14).   
 
Det bedöms också finnas en underrapportering från sjukvården till GIC vid vårdfall 
gällande olika tillbud med paracetamol. Detta beror på att handläggning av 
paracetamolförgiftningar är välkänt inom sjukvården vilket medför att alla vårdfall 
inte rapporteras in till GIC. Det är alltså förväntat att antal samtal från vården till GIC 
är mycket lägre än det faktiska antal fall som vården hanterar. Även om underlaget inte 
ger exakta siffror på parcetamolförgiftningar så visar underrapportering och ospecifik 
kodning inom sjukvården samt Läkemedelsverkets senaste undersökning att det finns 
indikationer på att dessa har ökat sedan omregleringen av apoteksmarknaden (14, 13). 
 
Internationell data på överdoseringar och sjukvårdsfall relaterade till paracetamol 
visar att problemet är utbrett. I en amerikansk studie kunde över 42 % akuta fall av 
leversvikt konstateras bero på paracetamolöverdoseringar. En stor del av fallen 
berodde på självskadebeteende men andra oavsiktliga orsaker förekommer, som t.ex. 
samtidigt intag av två preparat innehållande paracetamol (48). I en 
sjukvårdsregisterstudie från Storbritannien studerades självmordsfall där det kunde  
konstateras att paracetamol använts i 42,5 % av fallen (49) . I Kanada verkar trenden 
gå åt andra hållet med paracetamolöverdoseringar. Mellan 1995 till 2004 studerades 
antalet fall av överdoseringar och där observerades en minskning av antalet 
självmordsfall med ungefär 50 %. En ökning av överdoseringsfall sågs dock främst hos 
unga i befolkningen (50).  

1.4.4 Försäljning av antidot Acetylcystein 
I Sverige har Läkemedelsverket studerat försäljning av acetylcysteinlösning och 
observerat en ökning. Det finns dock ett problem med att använda detta som ett mått 
på paracetamolförgiftning då acetylcystein i första hand också används vid kroniska 
lungsjukdomar som astma och KOL. Därför jämfördes lösning med oral acetylcystein, 
betastimulerare och antikolinergika för se om det skett en ökning även där. Det gick 
att se en ökning av acetylcysteinlösning sedan 2009, medan resterade preparat låg 
ungefär på samma nivå (14, 13).  

1.4.5 Antal döda relaterade till paracetamol  
Dödsfall till följd av paracetamolförgiftningar är ca 10-20 fall per år i Sverige. 
Läkemedelsverket använde dödsregistret för att se om dödsfall till följd av 
paracetamolförgiftningar har ökat. Inga tydliga signaler om ökning kunde ses utan 
antalet förgiftningar har legat på samma nivå de senaste 10 åren (14, 13). Data från 
USA visar ungefär 500 dödsfall per år till följd av paracetamolöverdoseringar. Det 
flesta överdoseringar var avsiktliga och närmare en femtedel oavsiktliga (51). I 
Storbritannien är siffran omkring 100-150 dödsfall per år trots 
tillgänglighetsbegränsningar sedan 1998 (52). 
 
Sammanfattningsvis bör nämnas att förändringar i tillgänglighet på läkemedel efter 
omregleringen kan vara både till fördel och till nackdel för konsumenterna. 
Apoteksbranschen i Sverige har förändrats, vi har fått fler apotek och längre öppettider. 
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Tillgängligheten på receptfria läkemedel har  ökat ytterligare tack vare att andra 
aktörer än apotek gett sig in i den receptfria marknaden. Tidsambandet mellan den 
ökade tillgänglighet i dagligvaruhandel och indikationer på ökade fall av  
paracetamolförgiftningar i Sverige ledde till åtgärden att begränsa tillgången av 
paracetamoltabletter till enbart apotek. Det kan därför vara intressant att undersöka 
apotekspersonalens syn/attityd på åtgärden kring paracetamol. Särskilt intressant, är 
det att undersöka LMAs attityd kring åtgärden då de besitter en fördjupad kunskap i 
kvalitetsfrågor samt om attityden skiljer sig mellan LMA på mindre orter jämfört med 
större orter.  

2. Syfte 
 
Syftet med arbetet är att undersöka läkemedelsansvariga syn på Läkemedelsverkets 
åtgärd att begränsa tillgängligheten av paracetamoltabletter samt undersöka hur de 
ser på andra möjliga åtgärder för att erhålla en ändamålsenlig användning av 
paracetamoltabletter.  
 
Frågeställningar: 

- Vilken syn har LMA på försäljning av receptfria läkemedel i 
dagligvaruhandeln? 

- Hur viktig är rådgivningen kring paracetamol? 
- Vilken syn har LMA på tillgänglighetens betydelse för problematiken kring 

paracetamol?  
- Finns det någon skillnad i uppfattning mellan LMA i mindre 

orter/landsbygden och större städer/storstad?  
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3. Metod 
  
En kvantitativ metod valdes då frågeställningen är att undersöka hur vanligt olika 
uppfattningar runt frågeställningen är. Slutna frågor går fort att besvara och ökar på 
så sätt chansen att respondenten svarar och god data erhålls för vidare analys (51, 52).  
Dessutom upphävs geografiska och tidsmässiga hinder med hjälp av en 
internetbaserad enkät och databearbetning minskar vilket möjliggör att genomföra 
enkäten med en större studiepopulation (53). 
 
Vad gäller etiska dilemman anses att det inte finnas några i undersökningen då det inte 
involverar några patienter och inga känsliga personuppgifter kommer fram.  
I enkäten utelämnas också frågor om vilket enskilt apotek eller vilken apotekskedja 
respondenten arbetar på för att undvika problematiken med att olika kedjor ska ställas 
mot varandra. Detta också för att öka viljan att delta från de olika kedjorna då 
deltagande inte behövde hamna i konflikt med risken att svar kunde kopplas till den 
enskilda kedjan. 

 

3.2 Studiepopulationen 
Studiepopulationen består av läkemedelsansvariga farmaceuter på apotek runt om i 
landet. Värvning av studiepopulationen har gjorts genom kontakt med HR-avdelning 
alternativt kvalitetsavdelning på följande kedjor: Apoteket AB, Apotek Hjärtat/Cura, 
Kronans Apotek, Apoteksgruppen och Lloyds Apotek.  Ett mail skickades tillsammans 
med ett utkast av enkäten och följebrev där vi bad om tillåtelse att utföra enkäten på 
deras anställda och för att erhålla kontaktuppgifter till läkemedelsansvariga (Bilaga 1 
och 2).  
 
Alla ovan nämnda apotekskedjor var villiga att deltaga i undersökning förutom Lloyds 
Apotek. Kronans Apotek var villiga att lämna ut e-postadresser till LMA fördelat på 
regioner i landet. Det innebar att varje regionchef mailade en lista med e-postadresser 
till LMA i respektive region utspritt över hela landet. Totalt 40 adresser erhölls. 
Resterande kedjor var villiga att vidarebefordra följebrev samt länken till webbenkäten 
i ett mail till sina anställda runt om i landet. I dessa fall bad vi om att få en bra spridning 
med avseende på ortens storlek och typ av apotek där apoteksverksamheten finns 
beläget. Apotek Hjärtat bidrog med 90deltagare, Apoteksgruppen bidrog med 127 
deltagare och Apoteket AB med 40 deltagare. Detta medför att enkäten skickades till  
totalt 297  LMA runt om i landet via mail. Påminnelser om enkäten skickades två 
veckor efter startdatum och två dagar innan stoppdatum. 
 
Exklussionskriterier i undersökningen bestod av  att de utskick där mailen studsat eller 
autosvar erhölls från LMA att det är frånvarande. Orsak till detta var att listorna inte 
var uppdaterade och möjlig anledning kunde vara att LMA antingen slutat eller var 
lediga på ett eller annat sätt.  
 

3.3 Enkät 
För att definiera enkätens innehåll gjordes litteratursökningar innan. Enkäten 
behandlar ett aktuellt ämne i Sverige vilket medfört att informationssökning och källor 
i huvudsak har hämtats från svenska källor. Information till introduktionsdelen 
kommer huvudsakligen från Läkemedelsverkets hemsida, Läkartidningens hemsida 
samt Giftinformationscentralen där olika sökningar gjorts för att behandla ämnet. 
Även sökningar på artiklar i Pub med ligger till grund för introduktionen. Frågor för 
möjliga åtgärder har hämtats från diskussioner och artiklar bland annat från 
läkartidningen. 
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Google forms användes för att konstruera en webbenkät (54). Webbenkäten består av 
22 frågor där de flesta frågorna är graderade 1-7 plus möjlighet att svara “Vet ej ”. 
Första delen av enkäten består av en del bakgrundsfrågor och resterande frågor 
behandlar läkemedelsansvarigas syn på områden som tillgänglighet, rådgivning och 
möjliga åtgärder för att förbättra läkemedelsanvändningen.  Mot slutet ställs två frågor 
där mer fria svar kan lämnas.  
 
Validering har genomförts genom “face validity” test för att se och få en uppfattning 
om frågorna är rätt formulerade och uppfattas väl hos studiepopulationen. Testet 
utfördes på en läkemedelsansvarig farmaceut och en farmaceut. De uppfattade 
frågorna väl till stor del.  Enbart små justeringar gjordes efter synpunkter som kom 
fram. Justeringarna bestod av att hjälptext lades till i fråga 10, 13 och 20 för att förklara 
och tydliggöra.  

 

3.4 Analys och statistik 
Analys och bearbetning av enkäten gjordes i Microsoft Excel. I Google forms finns 
funktioner som gör det möjligt att erhålla svaren från enkäten i form av tabeller och 
diagram vilket användes för den deskriptiva analysen.   
 
Medelvärden på de frågor i enkäten som är graderade från 1-7 beräknades.  T-test  och 
chi2-test användes för att studera om det finns signifikanta skillnader på respondenters 
syn mellan mindre orter/landsbygdsapotek (Grupp 1) och större orter/ 

storstadsapotek (Grupp 2). Signifikansnivån () sattes till 0,05 (5 %).  ”Vet ej” svaren, 
i frågor med skala 1-7, gavs värdet noll och behandlas som ”missing data” vid beräkning 
av medelvärden.  Tolkning av svaren på de graderade frågorna görs genom det 
medelvärde som erhålls för varje fråga hos alla LMA samt för respektive LMA- grupp. 
Medelvärdet kan anta ett värde mellan 1-7 och tolkas i relation till hur högt eller lågt 
värdet är för att beskriva LMAs attityd till det specifika frågeställningar.  Exempelvis, 
ett lågt medelvärde mellan 1-3 innebär att svaren kan tolkas som  mycket negativ till 
delvist negativ syn/attityd medan högre medelvärden på 4-7 innebär delvist positiv till  
mycket positiv syn/attityd.  Ett medelvärde runt 3,5 tolkas som en neutral inställning 
i frågan. De två grupperna delades in med inspiration från Sveriges kommuner och 
landstings kommungruppsindelning (31). Enligt SKLs Kommunindelning betecknas 
kommuner med 50 000-200 000 invånare som större orter och kommuner över  200 
000 invånare för storstäder.  Mindre orter/landsbygd har överlag en sämre grad av 
tillgänglighet till service och specifikt till hälso- och  sjukvård. Grundtesen var att 
denna skillnad kan eventuellt ge utslag på svaren som lämnas av LMA beroende på 
ortens storlek. Därför testades denna tes genom att dra en  gräns vid 50 000 invånare 
så att Grupp 1 bestod av orter under 50 000 invånare och Grupp 2 bestod av orter med 
över 50 000 invånare.   
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4. Resultat 
 
Studiepopulationen fick tillgång till webbenkäten mellan perioden 15/11-2015 till 
11/12-2015. Total var det 8 LMAs mail där det erhölls ett autosvar om frånvaro eller att 
mailet inte gick fram.  Dessa exkluderades från studien. Av de totalt 289 LMA som 
ingick i studien erhölls svar från 91 vilket ger en svarsfrekvens på 31,5 %. 
  

4.2 Studiepopulationen 
Av de 91 LMA som svarade var 77  kvinnor och 14 män med medelålder på 41,5 år.  Av 
dessa hade 34  haft rollen som LMA över 5 år.  De flesta arbetade på ett apotek i en 
större stad i ett köpcentrum.  45 arbetade på ett apotek där antalet anställda var fler än 
6 anställda och enbart 3 på ett apotek med 1-2 anställda.  88 LMA svarade att deras 
apotek bemannar huvudsakligen med personal som kan ge råd om läkemedel, antingen 
apotekstekniker och farmaceuter, och endast 3 som bemannar med övrig personal.  
Mer än hälften av apoteken bemannar  dessutom egenvården med farmaceuter (Tabell 
1).   
 
 
Tabell 1. Redovisar bakgrundsfrågor i enkätundersökningen (fråga 1-5)  för beskrivning av LMAs 
arbetsplats, arbetslivserfarenhet och ortens storlek där apoteket finns. För varje fråga listas 
svarsalternativen samt antal svar för varje svarsalternativ. 

Enkätfråga 1-5 Antal 

Fråga 1 "Hur stor är den ort ditt apotek finns i?”  

Under 10000  16 

10001-50000  25 

50001-150000 20 

över 150001 30 

Fråga 2 "Vilken typ av apotek arbetar du på?"  

Vårdcentralsapotek 20 

Sjukhusapotek 5 

Köpcentrumsapotek 35 

Cityapotek 23 

Glesbygdsapotek 4 

Fråga 3 "Hur många anställda är ni på ditt apotek?"  

Antal 1-2 anställda 3 

Antal 3-4 anställda 17 

Antal 5-6 anställda 26 

Fler än 6 anställda 45 

Fråga 4 "Vilka kompetenser bemannar huvudsakligen egenvård på ditt apotek?"  

Farmaceuter 12 

Apotekstekniker 29 

Övrig personal 3 

Apotekstekniker + Övrig personal 5 

Apotekstekniker + Farmaceuter 42 

Fråga 5 "Hur länge har du haft rollen som Läkemedelsansvarig?”  

Under 1 år 9 

1-3  år 24 

3-5 år 24 

Över 5 år 34 
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4. 3 Receptfritt i dagligvaruhandeln 
Fråga 8-10 i enkäten behandlar LMAs syn på försäljning och kännedom om läkemedel 
i dagligvaruhandeln samt om de anser att någon eller några läkemedelsgrupper är 
olämpliga för försäljning i dagligvaruhandeln. 
 
LMAs huvudsakliga syn på receptfritt utanför apotek (fråga 8) fick ett medelvärde på 
3,46 och medelvärdet för deras kännedom om vilka receptfria som säljs utanför apotek 
(fråga 9) beräknades till 5,32 (Tabell 2). LMA  anser att de har god kännedom om vilka 
läkemedel som säljs (medel 5,32/7) och en neutral syn till att läkemedel säljs i 
dagligvaruhandel (medelvärde 3.46/7). Ingen signifikant skillnad observerades mellan 
LMA på mindre orter/landsbygd eller större orter/storstad. 
 
 

 
Figur 1. Beskriver relativa frekvensen i procent för de svar som lämnats av LMA om vad deras 
huvudsakliga syn på att receptfria läkemedel säljs i dagligvaruhandel är för gruppen under 50000 (Grupp 
1) respektive över 50000 invånare (Grupp 2). 1 anger en ”Mycket negativ” syn och 7 anger en ”Mycket 
positiv” syn.  

7%

22% 22%

32%

7%
5% 5%2%

30%

26%

14%

18%

8%
2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1 2 3 4 5 6 7

Fråga 8. Vad är din huvudsakliga syn på att 
receptfria läkemedel säljs i dagligvaruhandeln? 

Grupp 1 Grupp 2



 13 

Tabell 2. Medelvärde för LMAs  svarsfördelning på fråga 8 och 9. Grupp 1 =ort under 50000 invånare och 
Grupp 2 =ort över 50000 invånare Skala 1-7 där 1= Mycket negativ och 7= Mycket positiv. P-värde från 
oparat T-test med olika varianser baserat på F-test. n= antal LMA som svarat, = standardavvikelse. 
Enkätfråga Medelvärde Alla  Medelvärde 

Under 50000 
Medelvärde  
Över 50000 

P-värde 

Fråga 8 
”syn på 
receptfritt” 

3,46(=1,46)(n=91) 3,43(=1,48)(n=41) 3,48(=1,45)(n=50) 0,89 

Fråga 9 
”Kännedom” 

5,32(=1,50)(n=89) 5,07(=1,72)(n=40) 5,52(=1,27)(n=49) 0,17 

 
 
 
 

 
Figur 2. Visar  relativa frekvensen för svar som lämnats av LMA i fråga 9 för respektive grupp. Grupp 1= 
under 50000 och Grupp 2= över 50000 invånare. Skattningsskalan 1-7 innebär att 1 står för ”Ingen 
kännedom” och 7 står för ”Mycket god kännedom”. Tre st. LMA svara ”Vet ej”. 
 
 
 
Vad gäller olämpliga läkemedelsgrupper  i dagligvaruhandeln visar resultaten att den 
läkemedelsgrupp som fått flest svar är ATC- grupp A där bl. a Losec® ingår.  Enligt 
Tabell 3 ses små skillnader i hur LMA har svarat för respektive ATC-grupp, men de är 
relativt samstämmiga i vilka läkemedelsgrupper som de anser är olämpliga.  
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Tabell 3. Visar andel svar i procent som LMA tycker är olämpligt för respektive läkemedelsgrupp . Andel i 
procent redovisas för alla samt för Grupp 1= under 50000 invånare och Grupp  2= över 50000 invånare. 
Flera svarsalternativ har varit möjliga. 

ATC-grupp 
(Varumärke) 

Alla Under 50000 Över 50000 

A-(Losec®) 71% 71% 72% 

B-(Cyklo-f®) 57% 51% 62% 

G-(Norlevo®) 52% 46% 56% 

M-(Ipren®) 43% 41% 44% 

C-(Xyloproct®) 38% 39% 38% 

 P-(Vanquin®) 38% 39% 36% 

D- (Lamisil®) 31% 39% 24% 

 S-(Noviform®) 31% 27% 34% 

 R-(Clatityn®) 23% 24% 22% 

N-(Nicorette®) 12% 12% 12% 

 

4.4 Paracetamoltabletter 
Frågorna 11-19 tar upp mer specifika frågor om paracetamoltabletter samt frågor om 
rådgivning och kännedom kring åtgärden för tillgänglighetsbegränsning.  
 
Alla LMA i undersökningen känner till att paracetamoltabletter endast säljs på apotek 
från och med 1 november 2015 (fråga 15) och 90 % av dessa hade fått denna 
information från sin arbetsgivare (fråga 16). Övriga 10 % hade erhållit information om 
tillgänglighetsbegränsningen via media som t ex Dagens apotek.  
 
90 av 91 LMA kände till problematiken med paracetamolförgiftningar och att dessa har 
ökat sedan omregleringen (fråga 17). 74 av 91  ansåg att den ökade tillgängligheten 
bidragit till problematiken. 16 av 91 LMA svarade ”Vet ej” och endast 1 av 91 ansåg inte 
att tillgänglighetsökningen bidragit till fler förgiftningar med paracetamol.  
 
Resultatet från fråga 11 visar att nästan hälften av LMA uppskattar att färre än 20 % av 
kunderna på apoteken efterfrågar rådgivning vid köp av paracetamoltabletter (Tabell 
4). Ingen signifikant skillnad (p=0,61) i uppskattning mellan LMA i mindre 
orter/landsbygd och större orter/storstad observerades.   
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Tabell 4. Visar svaren på enkätfråga 11,  ”Hur stor andel av kunderna som köper 
paracetamoltabletter efterfrågar rådgivning?”. Grupp 1=under 50000 invånare och  Grupp 2= 
över 50000 invånare. 
Fråga 11 enkät ”andel 
som efterfrågar råd” 

Alla (%) Under 50000 (%) Över 50000(%) 

Färre än 20% 49% (n=45) 49% (n=20) 50% (n=25) 

21-40% 37% (n=34) 37% (n=15) 38% (n=19) 

41-60% 7% (n=6) 5% (n=2) 8% (n=4) 

61-80% 4% (n=4) 7% (n=3) 2% (n=1) 

81-100% 0% (n=0) 0% (n=0) 0% (n=0) 

Vet ej 2% (n=2) 2% (n=1) 2% (n=1) 

Totalt 100%(n=91) 100%(n=41) 100%(n=50) 

 
 
I frågan om LMAs syn på hur viktig rådgivning är vid försäljning av 
paracetamoltabletter (fråga 12) anser en större andel i gruppen under 50000 invånare 
att rådgivningen är mycket viktig i jämförelse med gruppen över 50000 invånare 
(Figur 3). Däremot observerades ingen statisk signifikant skillnad i medelvärde mellan 
grupperna (Tabell 5). 
 
Även i frågan där synen på vilka råd som anses viktiga och måste ges vid försäljning av 
paracetamoltabletter (fråga 13) råder det stor samstämmighet och inga signifikanta 
skillnader observerades i medelvärdena mellan grupperna (Tabell 5).  
 

 
Figur 3. Visar svarsfördelningen för LMA i fråga 12. Grupp 1=under 50000 invånare och  Grupp 2= över 
50000 invånare. Skala 1-7 där 1 innebär ”Helt oviktigt” och 7 innebär ”Mycket viktigt”.  
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Tabell 5. Medelvärde över LMAs svarsfördelning i fråga 12 och 13. Skala 1-7 där 1 innebär ”Helt oviktigt” 
och 7 innebär ”Mycket viktigt”. Grupp 1= under 50000 invånare och Grupp 2= över 50000 invånare. P-
värde från oparat T-test med olika varianser baserat på F-test. n= antal LMA som svarat, = 
standardavvikelse. 
Fråga 12-13 i enkät Medelvärde 

Alla 
Medelvärde 
Under 50000  

Medelvärde  
Över 50000 

P-
värd
e 

Fråga 12 ”Hur viktig är 
rådgivningen” 

5,68(=1,11)(n=91) 5,71(=1,25) (n=41) 5,66(=1,00)(n=50) 0,07 

Fråga 13 ” Vilka råd 
måste ges” 

    

”Maxdos” 6,67(=0,88)(n=89) 6,61(=1,16) (n=41) 6,73(=0,54)(n=48) 0,55 

”Förgiftningsrisk” 6,21(=1,12)(n=89) 6,22(=1,06)(n=41) 6,21(=1,18)(n=48) 0,96 

”Dosförd./dygn” 5,89(=1,18)(n=89) 5,85(=1,31) (n=41) 5,96(=1,07)(n=48) 0,66 

”Interaktion” 5,75(=1,40) (n=89) 5,93(=1,17) (n=41) 5,60(=1,57) (n=48) 0,27 

 
 
 
När det gäller vilka grupper som LMA anser behöver mer information/råd (fråga 14). 
Visar resultatet att 70 % anser att minderåriga är en grupp som behöver mer råd följt 
av gruppen äldre på 55 % (Tabell 6).  Det gavs också möjlighet till att LMA själva fick 
definiera en grupp under alternativet ” Andra grupper”. Under denna grupp 
definierades bl. a ”Waranpatienter eller patienter med blodförtunnande läkemedel”, 
”Alkolister”,  ”Patienter med många mediciner/polyfarmaci”. 

 
 
Tabell 6. Andel svar i procent för de grupper LMA anser  behöver mer information/råd vid försäljning av 
paracetamoltabletter. Flera alternativ kunde kryssas. 
Fråga 14 enkät Alla (%) 

 Minderåriga (under 18 år) 70% (n=64) 

 Äldre (65 år och uppåt) 55% (n=50) 

 Kvinnor (18-26 år) 20% (n=18) 

 Män (18-26 år) 19% (n=17) 

 Andra grupper 26% (n=24) 

 
 
I frågan om en begränsad tillgänglighet är en tillräcklig åtgärd för att minska 
parcetamolförgiftningar (fråga 19) erhölls ett medelvärde på 3,96 för alla, 3,74 för 
gruppen under 50000 och för gruppen över 50000 invånare 4,14 (p=0,24). Generellt 
innebär resultaten att LMA anser att åtgärden varken är tillräcklig eller otillräcklig men 
en större andel LMA på mindre orter/landsbygd anser att åtgärden är otillräcklig även 
om skillnaderna inte är signifikanta (figur 4).  
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Figur 4. Visar svarsfördelningen på fråga 19 för LMA i de två grupperna. 1 står för ”Otillräcklig” och 7 för 

”Tillräcklig”. Grupp 1=under 50000 invånare och Grupp 2= över 50000 invånare. 
 

 

4.5 Möjliga framtida åtgärder 
För möjliga åtgärder (fråga 20) ställs frågan ”Hur väl instämmer du med följande 
åtgärder för att erhålla en bättre läkemedelsanvändning av paracetamol?”. Resultaten 
visar att möjliga åtgärder som LMA anser kan vara till nytta för en bättre 
läkemedelsanvändning av paracetamoltabletter är främst ”Information till 
allmänheten” och  ”Fortbildning av egenvårdspersonal”. Det finns även en viss 
acceptans för införande av 18 års gräns vid försäljning av paracetamoltabletter på 
apotek samt att det införs restriktioner på max antal förpackningar vid ett köptillfälle. 
Här ses heller ingen signifikant skillnad mellan LMA-grupperna (Tabell 7). 
 
 
Tabell 7. Medelvärden över LMAs svarsfördelning i fråga 20.  Grupp 1=under 50000 invånare och Grupp 
2= över 50000 invånare. Skala 1-7 där 1 står för ”instämmer inte alls” och 7 står för ”instämmer helt”. P-
värde från oparat T-test med olika varianser baserat på F-test. 

Enkätfråga 20  Medelvärde Alla Medelvärde 
Under 50000 

Medelvärde Över 
50000 

P-
värde 

”Info till allmänheten” 5,61(=1,50)(n=88) 5,74(=1,41)(n=39) 5,51(=1,57)(n=49) 0,47 

”Fortbildning” 5,05(=1,90)(n=88) 5,06(=2,13)(n=39) 5,04(=1,72)(n=49) 0,98 

”Åldersgräns” 4,53(=1,82)(n=88) 4,33(=1,80)(n=39) 4,69(=1,84)(n=49) 0,36 

”Max antal förpack.” 4,27(=1,89)(n=88) 4,21(=2,07)(n=39) 4,33(=1,75)(n=49) 0,77 

"Bakom disk" 3,72(=1,90)(n=88) 3,64(=1,84)(n=39) 3,78(=1,96)(n=49) 0,74 

”Restr. Receptförsk.” 3,58(=1,80)(n=86) 3,61(=1,78)(n=38) 3,56(=1,84)(n=48) 0,91 

"Farmaceutförskriv." 3,53(=1,87)(n=85) 3,68(=1,70)(n=37) 3,42(=2,00)(n=48) 0,52 

”Mindre förpack.” 3,24(=1,95)(n=89) 3,10(=1,81)(n=40) 3,35(=2,07)(n=49) 0,55 

”Receptbelägga” 2,14(=1,52)(n=88) 2,23(=1,51)(n=40) 2,06(=1,54)(n=48) 0,62 
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4.6 Andra åtgärder och kommentarer 
Avslutningsvis ställdes en öppen fråga, ” Finns det andra åtgärder som du anser är 
viktiga för att minska paracetamolförgiftningar?” (fråga 21) samt ett utrymme för att  
lämna övriga kommentarer/synpunkter (fråga 22). Det erhölls 18 svar i fråga 21 och 
12 svar i fråga 22.  
 
Vid analys av svaren fanns det egentligen inga andra förslag på åtgärder, snarare olika 
varianter eller formuleringar på de åtgärder som tas upp i avsnitt 4.5 samt den 
genomförda åtgärden att begränsa tillgängligheten till apotek. Exempel redovisas 
nedan: 
 
”Mindre förpackningar med god information kan bidra till bättre användning” 
 
”….upplysningskampanj för allmänheten…” 
 
”…mellanväg kunde vara att saluföra små vid-behovsförpackningar utanför 
apotek.” 
 
”Mer information till allmänheten, framförallt till ungdomar i skolan” 
 
”När skolorna pratar om droger med barn/ungdomar bör det ingå information om 
att alkohol i kombination med receptfria värktabletter inte ger några ruseffekter” 
 
”Genom att ta in det på apotek igen har man redan visat att paracetamol inte är ett 
så oskyldigt läkemedel som det framstått genom åren” 
 
Förslag på åtgärder från LMA som inte tagits upp i avsnitt 4.5 är framförallt kopplade 
till information och tydlighet på förpackningar, t. ex. varningstext. Här följer några 
kommentarer: 
 
”För att minska förgiftningsrisken tror jag även att det borde bli tydligare att 
Alvedon, Panodil, Pamol etc. är samma sak. Alltså att man mer pratar om 
Paracetamol än produktnamn” 
 
”Varning på förpackningen” 
 
”Tydligare varning om alkohol utanpå asken även på receptbelagda förpackningar 
av paracetamol.” 
 
Andra åsikter som framförs av flera LMA är att allmänhetens attityd till paracetamol 
är ett problem. Dessa menar att paracetamol betraktas som  ett harmlöst eller ofarligt 
läkemedel. Enstaka LMA påpekar att detta är också en fråga för vården. Det handlar 
framförallt om unga tjejer som använder paracetamol i självskadesyfte där vården 
måste kliva in och ta sitt ansvar.  
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5. Diskussion 
 

Syftet med detta arbete var att ta reda på LMAs syn på tillgänglighetsbegränsningen 
av paracetamoltabletter samt undersöka andra möjliga åtgärder för en ändamålsenlig 
användning av paracetamoltabletter.  Andra frågeställningar som utreddes var att få 
reda på LMAs syn på försäljning av receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln och 
rådgivningsinsatser samt om det finns en skillnad i syn mellan LMA verksamma på 
mindre orter/landsbygd jämfört med dem verksamma i större städer. I enkätstudien 
deltog 91 LMA utspridda över hela landet. 

5.2 Receptfritt i dagligvaruhandeln 
Undersökningens resultat visar att LMA i snitt har en neutral syn (medel alla 3,46/7) 
på att receptfria läkemedel säljs i dagligvaruhandeln. Vid närmare analys kan vi dock 
se att en majoritet av LMA förhåller sig negativa till försäljning av receptfria läkemedel 
inom dagligvaruhandeln. Majoriteten av de svar som lämnats är mellan 1-3 i skalan 
(Grupp 1: 52 %, Grupp 2: 58%)  vilket betyder att de flesta LMA förhåller sig mycket 
negativa till delvist negativa i frågan. Här förväntades också att det möjligen skulle 
finnas en skillnad i attityd mellan de olika LMA-grupperna med hänvisning till 
tidigare studier där apotek på mindre orter/landsbygd är mindre måna om 
konkurrensförhållanden (40). Men denna skillnad kunde inte påvisas.  Synpunkter 
som framförs av LMA är framförallt att läkemedel är något som hör hemma på 
apoteken och det finns onödiga konsekvenser av att tillåta försäljning av receptfria 
läkemedel utanför apotek. Resultatet på frågan om försäljning av receptfria läkemedel 
i dagligvaruhandeln kan tolkas som att LMA i denna studie har en protektionistisk syn 
på sin verksamhet och förhåller sig till frågan ur ett kundsäkerhetsperspektiv men 
ändå har en förståelse för ett behov av en ökad tillgänglighet.  

LMA anser att det har god kännedom (medel alla=5,32/7) om vilka läkemedel som 
säljs i dagligvaruhandeln. Kännedomen är något bättre i större städer (medel=5,52/7) 
jämfört med mindre orter/landsbygd (medel= 5,07/7) vilket möjligtvis kan förklaras 
av närhet och tillgänglighet till andra aktörer som säljer receptfria läkemedel där 
sortiment hos dessa aktörer påträffas oftare.  En annan sak som är intressant att belysa 
är vilka läkemedel LMA anser är olämpliga för försäljning i dagligvaruhandeln. 
Losec®, Cyklo-f® och Norlevo® ansågs vara mest olämpliga medan Nicorette®, 
Clarityn® och Lamisil® ansågs vara minst olämpliga. Något förvånade att hela 71% av 
LMA ansåg att Losec® är olämpligt i dagligvaruhandeln med tanke på att det är ett 
sådant välkänt och beprövat preparat. Detta kan  möjligen spegla den överanvändning 
som förekommer vad gäller Losec/omeprazol och dess negativa effekter vid långvarig 
användning, t.ex. reboundeffekter (55).  

5.3 Syn på rådgivning 
En del av enkätundersökningen behandlar området rådgivning för att se LMAs 
uppfattning om hur stort kundernas behov är av rådgivning, hur viktigt LMA anser att 
rådgivningen är och vilka kundgrupper de anser behöver mer rådgivningsinsatser. Av 
resultaten kan tydas att behovet av råd kring paracetamoltabletter på apotek inte är 
särskilt stort då 49% av LMA uppskattar att färre än 20% av kunderna efterfrågar 
rådgivning vid försäljning av paracetamoltabletter. Det finns en liten skillnad mellan 
LMA verksamma på mindre orter/landsbygd och LMA verksamma i större 
städer/storstad, vid uppskattning av andelen av kunderna som efterfrågar råd; där 7 
% av LMA på mindre orter/landsbygd uppskattar att 61-80 % av kunderna efterfrågar 
råd. Bland LMA verksamma i större städer/storstad är motsvarande siffra 2%. Dessa 
siffror är dock inte statistiskt signifikanta. Med hänsyn till resonemanget som förs i 
studierna där det beskrivs att apoteken används mer som hälsoresurs samt den lägre 
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graden av hälsolitteracitet hos befolkningen på mindre orter/landsbygd (35, 40, 42, 
43), var förväntningarna att det möjligen skulle finnas ett större behov och efterfrågan 
på rådgivning kring paracetamol i den gruppen. Det är dock svårt att visa en sådan 
skillnad när det enbart handlar om ett sådant välkänt och beprövat preparat som 
paracetamol. Även om resultaten från denna studie inte visar ett stort behov kan det 
också bero på andra faktorer. Det kan vara så att det finns ett större behov hos 
kunderna men att arbetsmiljön på apoteket inte  möjliggör för apotekspersonalen att 
fånga upp dessa pga. personalbrist och hög arbetsbelastning. Möjligen hade utslaget 
också varit högre om det gjorts en generell undersökning där behov och efterfrågan på 
rådgivning av alla receptfria läkemedel studerats. Detta behandlades inte i denna 
enkätundersökning.   
 
Vad gäller hur viktig LMA anser rådgivningen är vid försäljning av 
paracetamoltabletter, observerades en generell syn att rådgivning är viktigt (medel 
alla 5,68/7). Något högre medelvärde hos LMA verksamma på mindre 
orter/landsbygd (5,71) jämfört med dem verksamma i större städer/storstad (5,66). 
Här förväntades ett högre utslag hos LMA verksamma på mindre orter efter det 
resonemang som förs i två andra studier med hur apoteksverksamheter på mindre 
orter används mer som en hälsoresurs och är oftast första kontaktpunkt med 
sjukvården (35, 40). Detta gick dock inte att påvisa i denna undersökning då inga 
signifikanta skillnader observerades mellan LMA i större eller mindre orter.   
 
Samma höga värdering har LMA angående vilka råd som måste ges vid försäljning av 
paracetamoltabletter (Tabell 6). Det som LMA värderar som viktigast att informera 
om vid försäljning av paracetamoltabletter är maxdos (medel alla 6,67/7) och 
förgiftningsrisk (medel alla 6,21). Det är inte förvånande att just dessa 
råd/information är dominerande då debatten kring paracetamol oftast involverar 
diskussioner om dessa (13).  
 
På frågan om vilka kundgrupper som LMA anser behöver mer information/råd vid 
försäljning av paracetamoltabletter svarade 70% att gruppen ”Minderåriga (under 18 
år)” behöver mer insatser vid försäljning. 55 % angav att de anser att gruppen ”Äldre 
(över 65 år)” behöver mer insatser. Frågan ställdes för att se om LMA kunde 
identifiera vilka målgrupper som har störst problematik med  
paracetamolförgiftningar. Även om det finns problematik med interaktioner, 
överdoseringar etc. i gruppen ”Äldre”, är det främst gruppen ”Minderåriga” och 
”Kvinnor 18-26 år” (20 % anger denna grupp) där problematiken är som störst. Vi kan 
i denna studie säga att LMA identifierat målgrupperna. I den här frågan fanns också 
möjligheten att ange  ”Andra grupper” och lämna kommentar på vilka de själva tror 
behövde mer insatser. 26 % svarade ”Andra grupper” samt lämnade en kommentar. 
Vid tolkning av kommentarsvaren framkom t.ex. att ”alkoholister”, ”Waranpatienter” 
och de som får många mediciner på recept (polyfarmaci) som viktiga grupper att rikta 
mer insatser mot. Dessa grupper som LMA identifierar är viktiga ur informations-
/rådsynpunkt. Hos individer med många mediciner, särskilt äldre, finns det god 
kännedom att polyfarmaci kan leda till olämpliga läkemedelskombinationer som i sin 
tur medför problem såsom minskad följsamhet och fler biverkningar (56). Hos dessa 
används ibland paracetamol utan indikation och det förekommer många gånger en 
kronisk överanvändning (13, 56). Även i gruppen alkoholister som LMA identifierat 
förekommer stora problem med olämplig kombination av alkohol och paracetamol 
som kan leda till allvarliga konsekvenser som t.ex. akut leversvikt (48).  
 

5.3 Syn på åtgärd  
Tolkning av resultaten säger att alla LMA kände till tillgänglighetsbegränsning av 
paracetamoltabletter till apotek som infördes 1 november 2015. 90 % hade fått 
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informationen via sin arbetsplats. Dessa resultat går att tolka som att de primära 
informationskanalerna på apotek fungerar effektivt då så stor andel blivit informerade 
via sin arbetsgivare. En fråga ställdes om LMA visste att paracetamolförgiftningar ökat 
de senaste åren där tidsperioden var från omregleringen till nu. Där svarade nästan 
alla (90 av 91 LMA) att de kände till problematiken. Majoritet ansåg också att 
tillgänglighetsökningen bidragit till en ökning av paracetamolförgiftningar. Svaren på 
huruvida LMA anser att åtgärden är tillräcklig för att minska fallen med 
paracetamolförgiftningar gav en relativ neutral syn (medelvärde; 3,96/7) vilket kan 
tolkas som att LMA tror att det varken är otillräckligt eller tillräckligt. Av 
kommentarerna kan en del svar kopplas till detta då några LMA anser att åtgärden ger 
en signal om att paracetamol inte är ett ofarligt läkemedel, men en del kommentarer 
om negativa effekter framförs också. T.ex. att problemet kan överföras till ett annat 
preparat såsom t ex. Ipren, då tillgängligheten av paracetamol begränsas i dessa 
kanaler. Denna risk med överföring av problem till ett annat preparat poängterar även 
Läkemedelsverket (14). 

5.4 Andra möjliga åtgärder  
Av de möjliga åtgärderna som föreslogs i studien finns det mest acceptans för 
informationsinsatser till allmänheten och fortbildning av personal som arbetar med 
egenvård. En viss acceptans finns även för åtgärderna om åldersgräns till 18 år på 
apotek och att begränsa försäljningen av paracetamol till ett max antal förpackningar 
per köptillfälle. Receptbeläggning av paracetamol, minskad förpackningsstorlek, 
försäljning bakom disk, farmaceutförskrivning samt restriktivare receptförskrivning 
är åtgärder som LMA har minst acceptans för enligt enkätundersökningen (Tabell 8).  

Undersökningen visar också att LMA anser att ytterligare informationsinsatser till 
allmänheten behövs. Kunderna är för dåligt informerade vad gäller skadliga effekter 
vid felanvändning av paracetamol. Detta speglas även i kommentarerna som lämnats 
av LMA. Många påpekar att allmänheten har en attityd som tyder på att de tror att 
paracetamol är ett ofarligt preparat och riskerna med dess negativa sidor måste 
tydliggöras. Här kan apotekspersonalen ta ett ansvar och bättre ta diskussioner med 
kunderna som söker sig till apoteken. I en brittisk studie undersöktes effekten av  
varningstext på personer med självskadebeteende (28). Varningstext visade sig ha en 
liten avskräckande effekt då en dramatisk text användes, ungefär ”en överdos av 
paracetamol kan orsaka död”. Det framfördes dock att vid impulshandlingar har 
varningstext viss effekt, om än liten. Om vi istället utgår från normalanvändare kan 
det vara motiverat att införa varningstext, för att göra dem uppmärksamma på att 
paracetamol inte är ett harmlöst preparat. Enstaka LMA framförde även att en 
informationskanal kan vara en diskussion om läkemedel redan i skolan. Det här 
förslaget kan vara rimligt då ungdomar, framförallt tonårsflickor, är den grupp där 
problematiken med paracetamolförgiftningar och felanvändning är som störst (8, 9, 
10, 11). Inställningen hos dessa som t.ex. att paracetamol kan användas i kombination 
med alkohol för att förstärka rusningseffekt, eller i förebyggande syfte för att slippa 
huvudvärk vid ett prov, måste konfronteras.  

I undersökningen instämde även en stor del av LMA i att fortbildning av personal som 
arbetar med egenvård kan vara till nytta. Den här insatsen kräver förutom en egen 
vilja till utveckling, också att arbetsgivarna möjliggör och avsätter tid för detta. 
Apotekspersonalen ges möjlighet och har rätt till kompetenstid via branschavtalet. 
Men på många arbetsplatser anger personalen att det varken finns tid eller ges 
möjlighet att utnyttja detta (57, 58). I nuvarande branschavtal finns det ett mer 
definierat avtal om kompetensutveckling. Detta innebär att personal och arbetsgivare 
gemensamt utformar en årlig utvecklingsplan för att möjliggöra kompetensutveckling 
bland personalen (39). 
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LMA i undersökningen visar viss acceptans för att åldersgräns vid försäljning av 
paracetamol införs även på apotek. I Sverige finns idag ingen åldersgräns för 
receptfria läkemedel på apotek. Motiveringen till detta är att på apoteken finns 
utbildad personal som är tillräckligt kompetenta för att hantera eventuella 
tveksamheter. Denna diffusa motivering är något förvånande då felanvändning av 
läkemedel är förenat med stora risker. Som tidigare nämnt finns det problem med 
förgiftningar och felanvändning bland tonåringar, vilket kan var tillräckligt skäl för att 
införa åldersgräns.  

Även begränsningar i max antal förpackningar per köptillfälle är en åtgärd som LMA 
i studien har viss acceptans för. Detta resultat är något förvånande då acceptansen för 
mindre förpackningsstorlek är låg. Ett 20-pack paracetamol (500 mg) är en tillräcklig 
mängd för att orsaka en kraftig leverskada. I samma studie där varningstext 
undersöktes, ansåg man den tillgängliga mängden per förpackning var en avgörande 
faktor för att bidra till en minskad förgiftningsrisk. Av de kommentarer som lämnades 
av LMA var det enstaka som påpekade att mindre förpackningar kan var en lösning 
för att bidra till en bättre användning. 

Restriktivare receptförskrivning är något som diskuterats i debatten då det mesta av 
paracetamolen förskrivs på recept (13). I denna undersökning fanns inget större stöd 
för åtgärden hos LMA. Vid impulshandlingar i självskadesyfte poängteras att 
individerna tagit paracetamol som finns nära till hands, och läkarkåren måste ta sitt 
ansvar med att förskriva mindre mängder av paracetamol och vara mer restriktiva vid 
förskrivning av 1 g-preparaten. Det fanns heller ingen större acceptans för 
”farmaceutförskrivning” eller försäljning ”bakom disk”. En tolkning av den låga 
acceptansen för farmaceutförskrivning av paracetmol kan vara att systemet egentligen 
är avsett för läkemedel som byter klass från receptbelagt till receptfritt.  I länder där 
detta tillämpas har det visat sig ge en smidigare övergång till receptfritt med mindre 
problematik. Detta tillämpas inte i Sverige men det förs diskussioner om hur 
farmaceutförskrivning kan vara till nytta då fler läkemedel byter klass till receptfritt 
(34).  

 5.6 Metoddiskussion 
Fördelen med denna internetbaserade enkätundersökning var att en god spridning 
kunde erhållas över hela landet. Geografiska och tidsmässiga hinder minskar vilket 
möjliggjorde att enkäten kunde genomföras på en större studiepopulation.  
Sammanlagt fick 289 LMA runtom i landet, på olika apotekskedjor, möjlighet att svara 
på webbenkäten under perioden 16/11-2015 till 11/12-2015. 91 svar hade inkommit vid 
stoppdatumet vilket innebär att svarsfrekvensen blev 31,5%.  Som vi kan se är 
bortfallet i denna studie stort. Generellt har deltagande i enkätundersökningar 
minskat betydligt (52). Det är inte ovanligt med ett studiedeltagande omkring 25-30% 
vid enkäter via e-post (59). Ett specifikt problem kopplat till webbenkäter är att de lätt 
kan glömmas bort av studiepopulationen då det inte finns en fysisk enkät i 
pappersformat som blir en påminnelse. En annan förklaring kan vara att en 
webbenkät, till skillnad från pappersformat, inte ger en snabb överblick över enkätens 
omfattning (51). Det är också svårt att veta vilka i studiepopulationen som valt att 
deltaga i studien. Om vi undersöker bakgrundsdata för deltagarna i studien kan vi se 
att medelåldern är 41,5 år och de flesta LMA har över 5 års erfarenhet av rollen. 
Snittåldern är hög och erfarenheten lång. Ålder och arbetslivserfarenhet kan vara 
faktorer som varit avgörande eller att dessa LMA har särskilda åsikter som gör att de 
blivit mer motiverade att deltaga i en undersökning som denna. Detta kan vi dock inte 
dra några slutsatser om då ingen bortfallsstudie gjorts p.g.a. tidsbrist. Det stora 
bortfallet påverkar hur väl resultaten i den har studien kan generaliseras för alla LMA. 
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Mycket tid lades på utformningen/layouten av enkäten för att den inte skulle bli för 
lång och att det blir enkelt att svara på frågorna. Enkäten bestod av 22 frågor och tog 
ca 7-10 minuter att genomföra. De flesta frågorna var av Likert-typ med påståenden 
som  graderades i sju steg (1-7) där LMA fick ta ställning till frågorna men det gavs 
även möjlighet till att svara ”Vet ej”. På vissa frågor tydliggjordes frågorna med 
hjälptext för att ytterligare underlätta och undvika missförstånd. Det tydliggjordes 
även för LMA i ett följebrev att svaren kommer behandlas anonymt så att det inte 
uppstår några hämningar eller tveksamheter. Trots den tid som lades på utformning  
av enkäten upptäcktes en del fel.  Exempelvis, i frågan där vi efterfrågade hur många 
anställd som fanns på LMAs apotek blev det fel i det sista alternativet. Alternativen 
var följande ”1-2”, ”3-4”, ”5-6”, ”fler än 7” samt ”övrigt antal”. Här skulle det stått ”fler 
än 6” men detta ledde inte till några problem med bearbetning och analys då 
studiepopulationen kunde ange exakt antal under alternativet ”övrigt antal”. 

En viktig aspekt för denna enkätundersökning är validiteten och reliabiliteteten, alltså 
hur väl vi mäter det vi vill mäta samt hur tillförlitlig den är vid upprepade 
undersökningar vid en annan tidpunkt (52). Vi fick enstaka kommentarerna på vissa 
frågor som tyder på att formuleringar var otydliga för vissa LMA i undersökningen. 
Framförallt var det frågetecken/kommentarer kring frågorna om vilka 
läkemedelsgrupper som är olämpliga i dagligvaruhandeln (fråga 10), råd som måste 
ges vid försäljning av paracetamol (fråga 13) samt möjliga framtida åtgärder (fråga 
20).  

Generellt framfördes att det är svårt att anse en viss läkemedelsgrupp som är olämplig 
i dagligvaruhandeln och att alternativ saknades för ”inget av påståendena”. En  annan 
kommentar gavs om att det inte finns några måsten för vilka råd/information som 
måste ges vid försäljning av paracetamoltabletter, utan det är kommunikationen med 
kunden som avgör utgången och att det borde stått ”bör” istället för ”måste”. På den 
här frågan i enkäten tvingades också respondenten ange ett svar för respektive 
information/råd (i skala 1-7, Helt oviktigt-Mycket viktigt) och om respondenten 
missuppfattat frågan kan deras värdering, på vilket alternativ som bäst stämmer in, 
påverka medelvärdena som räknas ut vilket i sin tur ger missvisande resultat.  

Även på frågan om möjliga åtgärder fanns det LMA som indikerade med sina 
kommentarer att de anser att vissa av de åtgärder som föreslås kanske inte är lämpliga 
i det undersökningen efterfrågar. Bland annat att ”farmaceutförskrivning” inte är ett 
alternativ som är lämpligt i detta sammanhang, med ett etablerat preparat som 
paracetamol. Som tidigare nämnts gjordes ingen bortfallsanalys, möjligen kan detta 
ha påverkat vissa i studiepopulationen att inte fullfölja enkäten och bidragit till det 
stora bortfallet i undersökningen. Det är också viktigt att belysa att åtgärden med 
tillgänglighetsbegränsning av paracetamoltabletter är en aktuell fråga som diskuterats 
i branschen de senaste åren. Medvetenheten och kunskapen om problematiken med 
paracetamol bland studiedeltagarna och övriga inom branschen är god under 
studieperioden. Dessutom undersöks i denna studie attityder och syn på specifika 
frågor relaterade till ett aktuellt problem. Attityder kan förändras över tid vilket kan 
medföra att resultatet blir helt annorlunda om t.ex. samma enkätundersökning utförs 
om 2 år. Med det vill jag säga att den här enkätundersökningen enbart ger en 
ögonblicksbild av LMAs syn/attityd vid tillfället och reliabiliteteten kan inte betraktas 
som hög. 

Ett av syftena var att se om det fanns någon skillnad i syn mellan LMA verksamma i 
på mindre orter/landsbygd respektive LMA verksamma i större städer/storstad. Detta 
gick inte att påvisa i undersökningen då jämförelse av medelvärden inte visade några 
statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna. Möjligen beror detta på att 
grupperna (Grupp 1=41, Grupp 2=50) var relativt små och något ojämnt fördelade i 
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antal, vilket kan ge en stor variation i svaren som påverkar medelvärdena. Däremot 
går det att dra övergripande slutsatser på LMAs syn i de frågor som tas upp i enkäten. 

6. Slutsats 
 
Trots osäkerhet i det vetenskapliga underlaget om huruvida paracetamolförgiftningar 
ökat i Sverige, talar mycket för att lättillgängligheten till paracetamol är en bidragande 
faktor till problematiken. Vi kan se att det finns en kunskap och medvetenhet om 
problematiken på apoteken och överlag en skepsis för  att receptfria läkemedel säljs i 
dagligvaruhandeln.  LMA i den här undersökningen anser att informationsinsatser till 
allmänheten kan bidra till att öka allmänhetens medvetenhet om skadliga effekter vid 
felanvändning av paracetamol. Även fortbildning av personal som arbetar med 
egenvård ses med positiva ögon. En viss acceptans finns även för åtgärderna om 
åldersgräns till 18 år på apotek och en begränsning i antal förpackningar per 
köptillfälle.  Ur ett apoteksperspektiv  innebär flera av dessa åtgärder att det till viss 
del måste ske förändringar i apoteksverksamheten, vilka möjligen inte går att 
genomföra eller är opraktiska. Det råder  överlag en stor samstämmighet bland LMA 
i de frågor som behandlas i enkätundersökningen, men även i jämförelsen mellan 
mindre och större orter då inga signifikanta skillnader observerades. Vi kan ändå säga 
att LMA i den här undersökningen är överens om att tillgängligheten är en faktor som 
bidragit till en  befarad ökning av paracetamolförgiftningar men att det råder en 
tveksamhet om huruvida åtgärden är tillräcklig.  

7. Tack 
 
Jag vill inleda med ett stort tack till min handledare Andy Wallman för hans  
engagemang och vägledning med arbetet.  Ett stort tack även till alla apotekskedjor 
som vara villiga att hjälpa till och alla er LMA som tog er tid att svara på enkäten.   
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Bilaga 1. Följebrev 
 
 

 
Hej! 
 
Jag heter Mohammad Katouzi och läser till apotekare vid Umeå universitet. Just nu 
gör jag mitt examensarbete som handlar om paracetamolförsäljning och användning.  
 
Enkäten riktar sig till Dig som är läkemedelsansvarig på öppenvårdsapotek och 
arbetar med kvalitetsfrågor. Jag önskar fånga din åsikt kring möjliga åtgärder för att 
erhålla en god och ändamålsenlig läkemedelsanvändning av paracetamol. Därför ber 
jag dig att besvara enkäten som tar 7-10 minuter att genomföra. 
 
Denna enkätundersökning genomförs oberoende av apotek och annan handel. 
Svaren kommer inte att kunna härledas till någon enskild person eller apotekskedja 
och deltagandet är frivilligt. 
 
Det färdiga examensarbetet som blir resultatet av denna studie kommer att finnas 
tillgänglig under våren på Umeå universitets hemsida www.umu.se 
 
Enkäten hittar du på denna länk:  
 
https://docs.google.com/forms/d/1uDVnyMUDjW31kg6y4AQDiYJRPakr8B-
92S5thUxV6sk/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link 
 
 
Om du har några funderingar är du välkommen att kontakta mig eller min handledare 
Andy Wallman. Sista datum för att besvara enkäten är 11 december 2015. 
 
Jag hoppas att du vill vara med och bidra med dina synpunkter. 
 
Med vänliga hälsningar,    
Mohammad Katouzi                 Andy Wallman Universitet 
Student, apotekarprogrammet,   Lektor, Farm. Dr, 
Umeå universitet    Umeå universitet 
Mohammad.katouzi@gmail.com  Andy.wallman@umu.se 
070-6186144      070-55 00 971  

http://www.umu.se/
http://www.umu.se/
https://docs.google.com/forms/d/1uDVnyMUDjW31kg6y4AQDiYJRPakr8B-92S5thUxV6sk/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1uDVnyMUDjW31kg6y4AQDiYJRPakr8B-92S5thUxV6sk/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
mailto:Andy.wallman@umu.se
mailto:Andy.wallman@umu.se
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