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Sammanfattning  
 
Inledning 
Gambia är ett litet land beläget på Västafrikas kust med en befolkning på 1, 7 miljoner. Det 
officiella språket är engelska men utöver det talas fem olika språk. Gambia har tidigare varit 
en brittisk koloni och blev självständigt 1965. Landet är ett utvecklingsland och ca 48, 4 
procent av befolkningen lever under fattighetsgränsen. Den förväntade livslängden är 58,8 
år och vanliga sjukdomar är malaria, lunginflammation och diarré. Landet har en stor 
apoteksmarknad där de flesta apotek är privatägda. Apoteken varierar från stora etablerade 
kedjor till små lokala apotek. Den första farmaceutiska utbildningen startades 2013 och de 
första studenterna tar examen 2018. I Gambia finns det inget etablerat receptsystem och det 
krävs inte recept för att köpa antibiotika.  
 
Det finns en koppling mellan antibiotikaresistens och förskrivning av antibiotika och 
internationellt har det setts att en hög konsumtion av antibiotika leder till en hög prevalens 
av antibiotikaresistens.  
Antibiotikaresistens anses vara ett ökande globalt hot där utvecklingsländer tar mest skada. 
Resistens mot antibiotika kan leda till förlängd sjukdomstid och ökad dödlighet. Detta i sin 
tur leder till en högre mortalitet för sjukdomar som tidigare har varit relativt lättbehandlade 
exempelvis tuberkulos, malaria, akuta respiratoriska sjukdomar och diarré. 
Slutsatsen av detta är att om resistensen fortsätter att öka så kommer det att bli allt svårare 
att behandla infektioner vilket i sin tur kommer att ha allvarliga konsekvenser för folkhälsan.  
 
Metod 
Metoden var uppdelad i tre delar. Dels en observationsstudie på Banjul Pharmacy i 
Serrekunda. Där observerades personalens arbetssätt och bemötande av kunder. Fokus var 
på de kundmöten där det efterfrågade antibiotika. Statistik fördes över antalet besökande 
kunder och andelen av de som köpte antibiotika. Intervjuer genomfördes med två anställda 
på apoteket. Det genomfördes även ett besök på Gambias motsvarighet till 
Läkemedelsverket, The Directorate of Pharmaceutical Services. Där gavs det en rundvisning 
av deras lokaler samt en intervju med direktören Babanding Sally. Slutligen genomfördes en 
liten litteraturstudie för att jämföra tidigare studier med det som observerades.  
 
Resultat 
Under platsbesöket på apoteket såldes antibiotika till 64 % av kunderna. Rådgivning 
varierade och ett antal kunder fick ingen rådgivning av apotekspersonalen. Både 
apotekspersonal och direktör Babanding Sally uppgav att antibiotikaresistens är ett stort 
problem i det gambiska samhället. Det finns dock inga data över hur vanligt det är med 
resistens. De ansåg att orsaken till resistens var att det är lättillgängligt och att antibiotika 
brukas på fel sätt.  
 
Diskussion 
Apotekspersonalen behöver mer utbildning för att bemöta kunderna och ge dem bra 
rådgivning. Genom att utbilda dem kan kunderna bli mer upplysta och lära sig riskerna med 
att ta antibiotika på ett felaktigt sätt. Informationskampanjer är ett verktyg som kan 
användas för att upplysa allmänheten. Genom att använda media och hjälporganisationer 
kan informationen nå ut till alla i landet. Myndigheterna behöver vara mer involverade i 
arbetet att minska ökningen av resistensen, detta genom att utföra en större tillsyn och 
utbilda apotekspersonal. 
 
Slutsats 
Flera åtgärder krävs för att minska resistensökningen där utbildning av personal och 
allmänhet är viktiga.  
 
Nyckelord: Gambia, antibiotikaresistens, Västafrika, apotek 
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Introduktion   
 

Gambia 
 
Gambia är ett land beläget i Västafrika med en befolkning på ca 1,7 miljoner. Det är det 
minsta landet på det afrikanska fastlandet och med en area på 11295 kvadratmeter är landet 
ungefär lika stort som Skåne. Huvudstaden är Banjul och den största staden är Serre Kunda. 
Förutom kusten omges landet av Senegal och genom hela landet rinner gambiafloden. 
Gambia har tidigare varit en brittisk koloni men har varit självständigt sedan 1965. Från 
1970 till 1994 ledde president Sir Dawda Jawara landet men avsattes 1994 under en 
militärkupp. Sedan dess har kuppledaren Yahya Jammeh varit president. Engelska är det 
officiella språket men utöver det talas det över fem språk i Gambia (1).  
 
Ekonomin har förbättrats de senaste åren men fick ett bakslag förra året enligt African 
Economic Outlook (2). Detta berodde troligen på Ebolautbrottet som i sin tur ledde till en 
minskning av turismen som är en stor inkomstkälla för landet. Inga fall av Ebola 
rapporterades i Gambia men landet ligger nära de drabbade länderna Sierra Leone, Liberia 
och Guinea (2).  
 
Ca 48, 4 procent av befolkningen lever under fattighetsgränsen. World Bank har satt den 
internationella fattighetsgränsen vid 1,90 dollar per dag och 2010 var fattighetsgränsen satt 
till 1,25 dollar (13).  Den förväntade livslängden är 58,8 år och vanliga sjukdomar är malaria, 
lunginflammation och diarré (1,3).  
 
Det finns ett stort antal apotek, många små lokala men även stora kedjor som t.ex. Banjul 
Pharmacy och Stop Step Pharmacy. Alla apotek förutom de som finns på sjukhusen är 
privatägda.  
För närvarande delas apoteken in i tre olika kategorier: 
 
Kategori A: apotek drivna av en utbildad farmaceut 
Kategori B: apotek drivna av en apotekstekniker eller sjuksköterska med minst 15 års 
erfarenhet  
Kategori C: apotek som kan öppnas av vem som helst  
 
Målet är att fasa ut kategori C men de finns i ett stort antal och det kommer att ta tid innan 
de har försvunnit från marknaden.  
De flesta som jobbar på de större apoteken är legitimerade sjuksköterskor. Antalet 
farmaceuter i landet var 2011, 14 stycken, alltså 0,1 st. per 10 000 invånare (3). Sveriges 
Farmaceuter ha ca 7000 medlemmar, detta är ca 7 st. per 10 000 invånare (14,15).  
Utöver att köpa läkemedel så kan även kunden bland annat få injektioner och ta 
graviditetstest på apoteken. De anställda på apoteken har större befogenheter än exempelvis 
apoteksanställda i Sverige. Exempelvis kan en läkare förskriva ett recept men det är inte 
nödvändigt för att få köpa exempelvis antibiotika och andra läkemedel som i Sverige är 
receptbelagda.  Tidigare har de inte funnits en utbildning för farmaceuter men en utbildning 
startades 2013 och de första studenterna tar examen 2018. 

Antibiotikaresistens  
 
En bakterie är resistent mot antibiotika då den inte blir hämmad eller dödas av antibiotika. 
Vissa bakterier har en inneboende resistens mot vissa typer av antibiotika och andra 
förvärvar resistensen från andra bakterier (4). Antibiotikaresistens är en naturlig konsekvens 
när bakterier anpassar sig till antibiotika som den stöter på och idag finns det resistens mot 
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alla kända antibiotika. Det är inte bara i läkemedel som antibiotika används utan också i 
livsmedelsproducerande djur och för att förhindra infektioner hos växter. 
Det har blivit allt svårare att fram nya antibiotika och de flesta som tas fram i dag är 
modifieringar av redan existerande preparat. Att ta fram nya antibiotika är kostsamt och tar 
tid. Tidigare utvecklades nya antibiotika i en snabbare takt och fram till 1980 registrerades 
det ett flertal antibiotikaklasser. Sedan tog det 20 år innan en ny antibiotikaklass 
registrerades. Några av de mest kända resistenta bakterierna är MRSA, meticillinresistenta 
Staphyloccocus aureus, ESBL, Extended-spektrum betalaktamasproducerande bakterier och 
VRE, vankomycinresistenta enterokocker (5).  
 
Det finns en koppling mellan antibiotikaresistens och förskrivning av antibiotika och 
internationellt har det setts att en hög konsumtion av antibiotika leder till en hög prevalens 
av antibiotikaresistens (6). Antibiotikaresistens anses vara ett ökande globalt hot där 
utvecklingsländer tar mest skada (7). Det finns många anledningar till att det är just 
utvecklingsländerna som är hårdast drabbade men några av anledningarna enligt Byaruguba 
et al. “är fattigdom, okunnighet, dåliga sanitära förhållanden, hunger, undernäring, 
otillräcklig tillgång till läkemedel, dåliga och otillräckliga hälsovårdssystem, 
inbördeskonflikter och dålig förvaltning” (8).  
 
Olämplig användning av antibiotika är en stor orsak till ökning av antibiotikaresistens. Med 
olämplig användning menas att det exempelvis tas för felaktig indikation, att inte hela kuren 
tas eller att det tas en mindre dos än ordinerat. I sådana fall kan bakterierna överleva och 
utveckla resistens om inte antibiotikan har lyckats att döda alla bakterier (4).   
Antibiotikaresistens kan leda till förlängd sjukdomstid och ökad dödlighet (9). Och detta i 
sin tur leder till en högre mortalitet för sjukdomar som tidigare har varit relativt 
lättbehandlade exempelvis tuberkulos, malaria, akuta respiratoriska sjukdomar och diarré 
(8).  Slutsatsen av detta är att om resistensen fortsätter att öka så kommer det att bli allt 
svårare att behandla infektioner vilket i sin tur kommer att ha allvarliga konsekvenser för 
folkhälsa och WHO har rankat resistens som ett av de tre största hoten mot folkhälsan (10).  
Det är få nya antibiotika som utvecklas så det är av stor vikt att försöka hejda ökningen av 
antibiotikaresistens i så stor utsträckning som möjligt då det är omöjligt att stoppa 
antibiotikaresistens helt. Så en viktig fråga blir därför enligt Nweneka et al. ”hur man ska 
bromsa ökningen av resistens men fortfarande bibehålla nyttan av antibiotika och se till att 
mänskligheten inte tar skada” (7).  
 
Studier visar att antibiotika är väldigt lättillgängligt i länder som Gambia och Ghana och 
används på ett olämpligt sätt. Studierna visade också att av de 95 % som sökte sjukvård för 
akuta sjukdomar tog 36 % av de antibiotika (11).  
I utvecklingsländer behövs det insatser från flera håll för att minska ökningen av resistens. 
Både allmänheten behöver mer utbildning för att kunna ta de antibiotiska läkemedlen på 
rätt sätt men även sjukvårdspersonal och de som jobbar på apotek (8).   

Syfte  
 
Syftet med denna studie är att undersöka attityden till antibiotikans roll i den gambiska 
sjukvården. Säljs det mycket antibiotika och tar de hänsyn till risken för resistens? Samt hur 
ser farmaceuten på sin roll för att förhindra och minimera risken för antibiotikaresistens? 
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Material och metoder 
 
Studien genomfördes i Gambia januari 2016. Studien bestod av ett platsbesök på apoteket 
Banjul Pharmacy i staden Serrekunda. Besöket på apoteket blev möjligt genom kontakt med 
Banjul Pharmacys VD Jimmy Olu Coker.  
 
På apoteket tillbringade jag en vecka för att observera hur de arbetade samt ställde frågor 
som var relevanta för min frågeställning. Frågorna togs fram utifrån de svar jag ville ta reda 
på under mitt besök. De första två dagarna ställdes inga frågor utan endast observation av 
deras arbetssätt.  Det som observerades var hur de bemötte kunderna, vilka frågor de ställde 
och vilken rådgivning de gav. Fokus var på de kundmöten där antibiotika efterfrågades, där 
ville jag ta reda på om det var viktigt att kunderna hade recept och vilka typer av antibiotika 
som såldes mest. Jag fick även vara aktiv i arbetet genom att hjälpa till att tyda recept och ta 
fram läkemedel från hyllorna.  
 
De anställda på apoteket fick inte veta de exakta frågeställningarna innan intervjuerna. 
Tanken med detta vara att de skulle vara så naturliga som möjligt i deras kundmöten och 
inte ändra på deras arbetssätt när de observerades. De tre sista dagarna ställdes de frågor 
som kan hittas i appendix 1.  De frågorna ställdes till två anställda som båda var legitimerade 
sjuksköterskor med 20 respektive 10 års erfarenhet av att jobba på apotek.  
 
Intervjun genomfördes ute på apoteket då det inte fanns tillgång till ett enskilt rum. Vi satt 
avskilt så att vi skulle vara ostörda. Jag antecknade deras svar på frågorna och bad dem 
förtydliga om det var något som jag uppfattade. Vid två tillfällen blev vi störda när det var 
någon i personalen som ville ha hjälp men utöver det kunde vi sitta ostört. Intervjun tog 
ungefär två timmar och efter den genomförda intervjun sammanställdes svaren.  
 
Utöver intervjuerna fördes statistik över antalet kunder som köpte läkemedel och hur många 
av dem som köpte antibiotika. I gruppen som köpte antibiotika räknas både de som hade 
recept och de som efterfrågade antibiotika. De som blev nekade att köpa antibiotika har inte 
räknats med. Dessa noteringar utfördes under tre dagar och utifrån det räknades ut ett 
medelvärde på det totala antalet kunder och andelen som köpte antibiotika.   
De kunder som kom in och efterfrågade läkemedel som inte fanns på lager räknades inte 
med.  
 
En intervju genomfördes med Babanding Sally, som är Director of Pharmaceuticals Services. 
The Directorate of Pharmaceutical Services är den myndighet som utför tillsynen av 
apoteken i Gambia, likt svenska Läkemedelsverket. Utöver intervjun gavs en visning av 
lokalerna och ett besök på centrallagret där alla importerade läkemedel förvaras innan de 
skickas ut till apotek och sjukhus.  
 
Utöver platsbesöket på apotek och myndigheten genomfördes en mindre litteraturstudie för 
att kunna göra en jämförelse mellan redan gjorda studier och det som observerades. Nedan 
finns en tabell över artikelsökning i PubMed. Intervjufrågorna är bifogade i Appendix 1.  
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Tabell 1. Artikelsökning i PubMed. 
Datum Sökord Begränsningar Antal träffar Valda 

referenser 
160115 "Drug Resistance, 

Microbial"[Mesh] 
AND ("africa, 
western"[MeSH 
Terms] OR 
("africa"[All Fields] 
AND "western"[All 
Fields]) OR 
"western africa"[All 
Fields] OR 
("west"[All Fields] 
AND "africa"[All 
Fields]) OR "west 
africa"[All Fields]) 
AND Review[ptyp] 

Review 28 8 

160125 ("gambia"[MeSH 
Terms] OR 
"gambia"[All 
Fields]) AND ("drug 
resistance, 
microbial"[MeSH 
Terms] OR 
("drug"[All Fields] 
AND 
"resistance"[All 
Fields] AND 
"microbial"[All 
Fields]) OR 
"microbial drug 
resistance"[All 
Fields] OR 
("antibiotic"[All 
Fields] AND 
"resistance"[All 
Fields]) OR 
"antibiotic 
resistance"[All 
Fields]) 

Humans 39 11 

160208 ("gambia"[MeSH 
Terms] OR 
"gambia"[All 
Fields]) AND 
("pharmacy"[MeSH 
Terms] OR 
"pharmacy"[All 

Inga 14 7 
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Fields] OR 
"pharmacies"[MeSH 
Terms] OR 
"pharmacies"[All 
Fields]) 

 
 
Inklusionskriterier 
 

• Antibiotikaresistens	  
• Afrika	  
• Västafrika	  
• Antibiotika	  
• Gambia	  

 
 

Resultat 
 
Litteraturstudie 
 
I de artiklar jag har tagit del av delar de den gemensamma synen att antibiotikaresistens är 
ett problem i utvecklingsländer och att det krävs åtgärder för att minska spridningen av 
resistens.  
Data från Gambia, Ghana, Kenya, Nigeria och Uganda visar att antibiotika är lättillgängligt 
och används på ett olämpligt sätt. I dessa länder som i andra delar av världen är 
antibiotikaresistens ett problem men studier har visat att just låginkomstländer har drabbats 
av en accelererande spridning av antibiotikaresistens. Huvudorsaken till det anses vara 
olämpligt användande av antibiotika. Det olämpliga användningen beror inte endast på 
individen utan är beroende av komplexa interaktioner mellan individer, samhället och 
sjukvården. Detta i sin tur påverkas av politiska och socioekonomiska faktorer.  
Utvecklingsländer står inför många utmaningar; hög andel av infektionssjukdomar, 
bristande sjukvård samt oreglerad antibiotikaanvändning (11). Fattigdom möjliggör för 
bland annat oseriös sjukvård, förfalskning av läkemedel och subterapeutiska läkemedel. 
Analfabetism och dålig kunskap om läkemedel som är vanligt i utvecklingsländer ökar också 
risken för otillräcklig vård och detta kräver åtgärder där allmänheten informeras om 
riskerna med felaktigt användande av antibiotika. Men att endast fokusera på 
antibiotikaanvändningen hos allmänheten kommer inte åt problematiken utan det kräver 
även flera åtgärder inom olika områden som sjukvården med utbildning sjukvårdspersonal 
och inom politiken genom att upprätthålla lagar och regleringar (7). AIDS-epidemin spelar 
en roll i användningen av antibiotika. Afrika är en kontinent som har blivit hårt drabbade av 
sjukdomen. Detta medför en större användning av antibiotika då individer med AIDS 
drabbas lättare av infektioner som kräver behandling med antibiotika och använder även 
antibiotika i förebyggande syfte för att undvika infektioner. Dessa individer spenderar också 
mer tid på sjukhus där risken för att smittas av resistenta bakterier.  
Utöver ett hälsoproblem är resistens även ett ekonomiskt problem. Resistenta bakterier 
kräver antibiotika som är mer svårtillgängliga och är mer kostsamma. Utveckling av nya 
antibiotika en process som tar lång tid och kostar flera miljoner för att ta fram (8).   
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Observation på Banjul Pharmacy, Westfield Junction, Serrekunda, 
Gambia 
 
Det var fem anställda som arbetade under ett arbetspass varav en kassörska. Apoteket hade 
även en lokalvårdare och en säkerhetsvakt. Alla de anställda som jobbade med utlämning var 
legitimerade sjuksköterskor med många års erfarenhet av att jobba på apotek. Ett plexiglas 
skiljde personalen från kunderna och alla läkemedel låg bakom disken. Detta var för att 
minska risken för stölder. Ville kunderna överlämna ett recept till personalen stacks det in 
genom hål i plexiglaset. Ett stort antal strömmade in på apoteket under hela veckan. 
Apoteket är beläget i ett område där många rör sig dagligen och det ligger också ett 
hälsocenter i närheten. De flesta kunder som kom in hade handskrivna recept från en läkare 
som de hade uppsökt för sina besvär. När personalen mottog receptet räknade de först ut 
kostnaden för de läkemedel som var förskrivna. Efter det fick kunden reda på kostnaden och 
bekräftade om den hade råd att betala. Hade kunden inte råd att betala valde personalen 
antingen bort mindre viktiga läkemedel som exempelvis multivitamin eller bad kunden 
återkomma med mer pengar. Det var ovanligt att det endast var ett läkemedel som var 
förskrivet utan det var oftast en lista på minst två-tre läkemedel. Vanligen någon antibiotika 
i kombination med smärtstillande och multivitamin. Det kom även in ett flertal kunder utan 
recept. Antingen så förklarade de sina symptom och personalen fick hjälpa dem eller så 
efterfrågade de ett specifikt läkemedel. Utöver att expediera läkemedel så gav personalen 
injektioner av smärtstillande eller antibiotika. Även flera graviditetstest utfördes under 
observationen.  
 
 
 
Tabell 2. Kunder på apoteket 
 Antal kunder Efterfråga antibiotika 

Onsdag 223 123 

Torsdag 249 168 

Fredag 200 135 

Medelvärde 224 142 

 
Ca 64 % av de besökande kunderna efterfrågade antibiotika.  
 
Det fanns ett stort antal antibiotika men de mest förekommande för försäljning under mina 
observationer var amoxicillin, Flagyl (metronidazol) och Septrin (sulfametoxazol och 
trimetoprim). Ingen statistik fördes över antalet sålda av dessa antibiotika utan är baserat på 
observationerna. Dessa läkemedel var de antibiotika som sålde mest under mina 
observationer och var också de som flest frågade efter. Se ovan i tabell 2 för antalet kunder 
som efterfrågade antibiotika.  
Det observerades vid ett flertal tillfällen kunder som efterfrågade antibiotika och fick köpa 
det utan några frågor från personalen. De var mer restriktiva när det gällde medicinering för 
malaria. Hävdade kunden att denne hade fått malaria krävdes det ett recept eller hänvisning 
till sjukvården för ett malariatest. De flesta läkemedel inklusive antibiotika såldes i små 
påsar där det var ett bestämt antal tabletter eller i blister. Det var ovanligt att någon köpte en 
hel förpackning. Det enda rådgivningen de gav var anvisningar om doseringen och när 
tabletterna skulle tas. Doseringen skrevs också på blister eller på påsen.  
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Då det talas sex olika språk i Gambia så var det ibland svårt för personalen att göra sig 
förstådd och de fick hämta en kollega som kunde tala samma språk som kunden. 
 
 

Intervjuer av två apoteksanställda 
Intervjufrågor – apotek  
 
De två anställda tillfrågades tillsammans under ett par timmar på en eftermiddag i apoteket. 
De var noga med att betona flera gånger under intervjun att på ett apotek i Gambia så har de 
anställda ett stort ansvar. Förutom att expediera läkemedel så spelar de en stor roll i den 
gambiska sjukvården. Om det kommer in kunder som inte har besökt sjukvården så får de 
avgöra om det är nödvändigt med sjukvård eller om de kan sälja läkemedel till dem.  
 

Hur många olika antibiotika har ni på ert apotek och vilken är den mest sålda? 

De kunde inte svara på hur många olika antibiotika de hade, det kunde skilja sig från år till 
år beroende på vilka som har blivit importerade till landet.  Men som noterat i observationen 
så uppgav de att amoxicillin var den mest sålda antibiotikan.  
 
För vilka indikationer säljer ni antibiotika? 

Gör ni någon sorts undersökning av kunderna innan försäljning av antibiotika? 

De uppgav att de var noga med att ta reda på vad det var för fel på kunden och om 
antibiotika var nödvändigt. Om kunden kommer in med ett recept ställer de inte så många 
frågor om det inte är så att de tycker att receptet är otydligt. Det vanligaste 
ställningstagandet de får göra är när kunden inte har råd med alla läkemedel och då 
bestämma vilka som är viktigast för kunden. Oftast i sådana fall blir det antibiotika om det är 
förskrivet. De gör små undersökningar om en kund kommer in med en halsinfektion eller 
öroninfektion, detta för att kunna säkerställa att det troligen är en bakteriell infektion.  
Det förekommer att de nekar kunder antibiotika då de upplever att kunden inte kan visa på 
en bakteriell infektion och de hänvisar då till sjukvården.  
 
Nekar ni kunder som vill ha antibiotika när ni anser att det inte behövs? 

Upplever ni att det finns problem med antibiotikaresistens 

Är antibiotikaresistens något ni brukar ta hänsyn till vid försäljning av 
antibiotika? 

De är medvetna om risken för antibiotikaresistens och uppger att det är ett stort problem i 
Gambia. De har dock inte reflekterat över vilken roll de har. De upplever att de ger en bra 
service och ger bra rådgivning. Enligt dem så är anledningen till problem med resistens att 
de sjuka inte fullföljer kuren och att många köper antibiotika på de mindre apoteken som 
inte har utbildad personal. De uppger vidare att det är många som kommer in och frågar 
efter antibiotika för att de har fått höra att det är bra när man är sjuk men som inte alltid har 
en bakteriell infektion. De upplever att folk i allmänhet inte är medvetna om riskerna med 
att ta antibiotika på ett felaktigt sätt och att det borde finnas mer information om det. 
Vid frågan om det inte är deras uppgift att ge kunderna denna information svarar de att 
givetvis är det så men att de gör det bästa med de resurser de har.  De uppger att de försöker 
i största mån hänvisa kunder utan recept till sjukvården så att de får rätt diagnos och rätt 
läkemedel efter det.   
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Figur	  1.	  Banjul	  Pharmacy,	  Westfield,	  Serrekunda	  

 
  

Besök hos the Director of Pharmaceutical services 
 
Vilken sorts tillsyn sker det av apotek? 

The Directorate of Pharmaceutical Services kan ses som en motsvarighet till de svenska 
Läkemedelsverket. Tidigare hette myndigheten The National Pharmaceutical Services men 
bytte namn nyligen. Direktoratet leds av Babanding Sally. De utför tillsynen av alla apotek i 
landet och importerar alla läkemedel som finns på sjukhusen och apoteken. Utöver deras 
kontor har de ett centrallager där alla läkemedel förvaras när de precis har importerats och 
ett litet laboratorium. Direktoratets mandat är tillsyn av logistikkedjan inom hälsosektorn 
och koordinering av och implementering av lagstiftningarna. Den nuvarande lagstiftningen 
är the Medicine Act 2014 och the Pharmacy Act 2014. 

2014 gjordes ett stort arbete för att revidera den gamla The Pharmacy Act som togs fram 
1984. Med sina 30 år ansågs den vara uråldrig och inte passade den mer moderna 
apoteksmarknaden. När den gamla lagstiftningen togs fram var det inte ett lika stort antal 
apotek och de största var de som fanns i anknytning till sjukhusen. Men de senaste åren har 
den privata sektorn utökats väsentligt och det finns ett mycket större antal apotek. Hur 
många apotek exakt det finns kunde dock inte Babanding svara på.  
 
När det gäller importen av läkemedel så importeras det mesta ifrån Asien. Det görs ingen 
kvalitetskontroll av läkemedlen efter import då det inte finns resurser till det.  
 
Upplever ni att det finns problem med antibiotikaresistens? 

I samarbete med The National Public Health Laboratory utför de forskning som är relaterat 
till läkemedel och det senaste året har de samlat in data över hur vanligt det är med olika 
typer av resistens mot antibiotika. Just nu har de dock inga data att redovisa men de är 
medvetna om att det är ett stort problem. 
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Vid frågan om varför antibiotikaresistens har blivit stort problem uppger Babanding att 
missbruket av antibiotika är en stor orsak. Likt de på apoteket uppger han att folk på grund 
av okunskap tar antibiotika på fel sätt. Han medger också att deras tillsyn av apotek inte är 
tillräckligt bra, något som de nu med den nya lagstiftningen tänker förbättra. Den sista 
anledningen tror han är att de privata apoteken är vinstdrivna och säljer antibiotika till de 
som har pengar, att de sätter vinst framför kundens hälsa.  
 
Deras främsta mål just nu är att reglera apoteksmarknaden.  
 
Enligt den gamla lagstiftningen fanns det tre kategorier av apotek: 
 
Kategori A: apotek driven av en utbildad farmaceut 
Kategori B: apotek driven av en apotekstekniker eller sjuksköterska med minst 15 års 
erfarenhet av att jobba på apotek.  
Kategori C: apotek som kan öppnas av vem som helst, enligt Babanding ”i pricip så länge du 
kan läsa och skriva” 
 
På vilka sätt tror ni att ni kan påverka antibiotikaanvändningen? 

Efter revideringen så är målet att få bort apoteken som tillhör kategori C men dessa finns 
fortfarande kvar idag. De är ofta små ”hål i väggen” som drivs av en eller två personer. Dessa 
apotek ses överallt och det är ofta dit allmänheten vänder sig till om de ska köpa 
värktabletter eller någon salva, men även i dessa små apotek kan man hitta antibiotika. De 
tror att genom att få bort dessa apotek kan de minska problematiken med felaktig 
användning av antibiotika. Att utbilda allmänheten är också något de tycker är viktigt men 
inte har resurser till för tillfället.  
 

Diskussion 
 
Med utgångspunkt ur platsbesöket på apoteket vill jag först lyfta upp en diskussion om 
yrkeskåren på de gambiska apoteken. På de etablerade kedjorna så är majoriteten av de 
anställda legitimerade sjuksköterskor. Detta har blivit en konsekvens av att det finns få 
utbildade farmaceuter i landet. Då det är krav på att den som driver ett apotek i kategori B 
måste ha minst 15 års erfarenhet av att jobba på apotek så har de fått en stor kunskap inom 
området.  
Dock är en viktig fråga som är värd att lyfta, är vad bristen på farmaceuter spelar för roll i 
försäljningen av antibiotika? Utan kunskap om deras utbildning så är det svårt att uttala sig 
om sjuksköterskornas förkunskaper i exempelvis farmakologi innan de arbetar på apotek. 
Men med största säkerhet kan det sägas att de troligtvis inte har samma kunskaper och 
kompetens som en utbildad farmaceut skulle ha. Att ha legitimerade sjuksköterskor är den 
bästa lösningen för tillfället men en utbildningsinsats behövs för att de anställda på apoteken 
ska få en större kunskap inom farmakologi.  Brist på lämplig utbildning är en faktor som 
spelar in i personalens arbete och påverkar hur de exempelvis säljer antibiotika (8).  
 
I ett land som Gambia där hälften av befolkningen är analfabeter så har de svårt att läsa en 
bipacksedel eller ta till sig annan text. Detta leder till att de blir mer utsatta för 
felmedicinering. Fattigdom möjliggör för oseriösa handlare att sälja förfalskade läkemedel, 
utgångna läkemedel och för låga doser av antibiotika då allmänheten är obildade i detta 
område.  
Gemene man sätter sin tillit till apotekspersonalen och då är det av stor vikt att de ger bra 
information till sina kunder. Om personalen är medvetna om att läkemedlet inte tas på rätt 
sätt så är det är det utav ännu större vikt att ge utförliga och lättförståeliga instruktioner. 
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Detta är också anledning till att personalen behöver mer utbildning för att sin tur kunna ge 
bra information till deras kunder.  
 
Vidare från detta kan det diskuteras de små apotekens roll i försäljningen av antibiotika. 
Utav egen erfarenhet har jag sett att det är möjligt att komma in och välja det en vill köpa 
utan att säljaren ställer några särskilda frågor. Rådgivningen sker i form av information om 
endast dosering. Oftast säljer de smärtstillande i små förpackningar så det är inte lika 
problematiskt som att de säljer antibiotika. Att en som inte har utbildning inom området kan 
sälja antibiotika ökar risken för felmedicinering. Att få bort dessa små apotek som är 
myndighetens målsättning är klokt men kommer också leda till att flera förlorar sin enda 
inkomst.  
 
Den gemensamma nämnaren för båda dessa apotekskategorier är att de är vinstdrivna. I 
många utvecklingsländer är både vårdgivare och apotek vinstdrivna. Intresset att få in en 
vinst kan tänkas leda till att antibiotika säljs även när det inte är nödvändigt (8).  
 
Enligt representanter från The National Pharmaceutical Services (nuvarande Directorate of 
Pharmaceutical Services) fick 50 % av de som hade kontakt med sjukvården antibiotika 
2008 (3). Jämfört med Sverige samma år fick ca 42 % recept på antibiotika (6). Uppgifterna 
från Gambia inkluderar då endast de som kommer i kontakt med sjukvården och inte de som 
köper antibiotika på egen hand. Utifrån den statistiken jag förde under mitt platsbesök så 
köpte ca 64 % antibiotika. Då jag räknade endast under tre dagar kan det inte dras allt för 
stora slutsatser från det, men det kan ge en fingervisning om hur vanligt det är med köp av 
antibiotika. Hur många av dem som köpte antibiotika som hade det på recept kan inte svaras 
på men det kan konstateras att det var ett flertal som inte hade recept. Detta visar på 
problematiken med att inte ha ett system där recept krävs. Det är svårt att föra statistik och 
risken ökar för felbehandling då de inte kan veta säkert att kunden har en bakteriell 
infektion.  
 
Utan diagnosticering kan de inte heller anpassa antibiotikabehandlingen för 
bakterieinfektionen.  Amoxicillin som var vanligt förekommande vid försäljning på apoteket 
är ett bredspektrumantibiotika som går på flera olika typer av bakterier. Ur deras perspektiv 
är det effektivt när bakterie som har gett upphov till infektionen inte är känd men 
problematiken uppstår i att med bredspektrumantibiotikum är det större risk för resistens 
(12).   
 
Genom att informera allmänheten i olika informationskampanjer är min uppfattning att 
informationen kommer att nå fler och de i sin tur kan berätta för andra. Ett användbart 
verktyg är media för att sprida en sådan kampanj. Med exempelvis inslag i TV kan 
information förmedlas om riskerna med att ta antibiotika på fel sätt och vilka konsekvenser 
det ger både för individen och hur det påverkar allmänheten (7).   
Det finns många etablerade hjälporganisationer som har kontakt med allmänheten dagligen 
som skulle vara till stor hjälp. Genom att de informerar i sin dagliga kontakt leder det också 
till en informationsspridning bland allmänheten. 
 
 Men för att detta ska vara möjligt krävs det att myndigheterna blir mer involverade och 
engagerar sig i dessa frågor. Arbete har genomförts för att revidera lagstiftningen. Det har 
gått nästan två år sedan men inte mycket hr hänt sedan dess. För att det ska en förändring 
krävs det en implementering av lagarna. Alla de förslag som har tagits upp tidigare i 
diskussionen blir lättare att genomföra om myndigheten satsar på dessa frågor. Ur egen 
synpunkt har jag stött på en motvillighet att göra större förändringar. Revideringen av The 
Pharmacy Act skedde för två år sedan men det fanns ingen tillgänglig handelsplan för hur de 
ska genomföra de tänkta förändringarna. Om detta beror på motvillighet eller brist på 
resurser är svårt att svara på men det är inte troligt att det kommer ske en förändring snart.  
 



11 

Då jag tidigare har besökt Gambia flera gånger har jag kommit i kontakt med både 
sjukvården och apotek i landet. Det har varit tydligt för mig vilka stora skillnader det är 
mellan apoteken i Sverige jämfört med Gambia. Det finns inget tydligt system för recept och 
många läkemedel har varit lättillgängliga. Utifrån de studier jag har läst har den synen jag 
har förstärkts av att antibiotika är något som är lättillgängligt och lätt kan brukas på fel sätt. 
Det jag dock ville undersöka var hur de som jobbar med dessa läkemedel och 
läkemedelsfrågor har för inställning till detta och kan de se vilken roll de har i användningen 
av antibiotika? Jag har fått svar på många frågor men vissa är fortfarande obesvarade. Då 
data inte har publicerats för förekomsten av antibiotikaresistens förvårar det att uppskatta 
hur stort problem det är med resistens och för vilka antibiotika det gäller. Men flera källor 
uppgav att det var ett problem. Att dra slutsatser är svårt utan data över 
antibiotikaanvändning men observationerna gav en inblick hur de arbetar på Gambia idag. 
Likt de studier jag har läst så är utbildning den faktor som kan göra stor skillnad för 
antibiotikaanvändningen och genom att satsa på det så kan de komma långt i kampen mot 
antibiotikaresistens (11).   
 
Styrkan med min studie är att jag valde att undersöka ett fält som inte har studerats i större 
utsträckning tidigare. Att jämföra med andra studier är svårt då det inte fanns mycket att 
jämföra med. De studier som hittades stärkte teorin om att det finns kunskapsluckor och 
okunnighet som leder till felaktigt bruk av antibiotika.  
 
En av svagheterna med studien är de få intervjuobjekten. Svårigheten att få fler att ställa upp 
på att intervjuas ökar risken för att inte få resultat som speglar verkligheten. Jag var 
uppmärksam på att både intervjuobjekten på apoteket och representanter från 
myndigheterna var ovilliga att prata om de negativa med dagens apoteksmarknad. De var 
fokuserade på att framhäva det positiva med deras arbete och deras goda gärningar.  
En annan svaghet var hur observationen genomfördes. Observationen kan ha en inverkan på 
deras arbetssätt. Jag var noga med att inte informera personalen om vad det var exakt jag 
studerade men att de observerades kan tänkas leda till att de ändrade sitt arbetssätt. 
Exempel på det kan vara att de var mer serviceinriktade och ställde mer frågor till kunderna 
än vad de vanligtvis brukar göra.  
 
Det finns en risk att det har uppstått konfirmeringsbias i samband med studien. Detta då jag 
lättare kunde uppfatta det som förstärkte min teori om hur försäljningen av antibiotika ser 
ut i Gambia och att min bild av detta förstärktes.  
 
Hade jag haft möjligheten att genomföra studien igen och under en längre period skulle jag 
utökat antal intervjuobjekt och inkluderat människor från allmänheten. Om det var möjligt 
skulle jag samla in mer data för att få mer korrekta siffor över hur försäljningen av 
antibiotika ser ut och i vilken utsträckning den gambiska befolkningen är drabbade av 
antibiotikaresistens. En fortsättning på studien skulle vara en fördjupning inom området och 
tillsammans med ansvariga myndigheter och professioner ta fram ett utbildningsmaterial till 
apotek, sjukvårdspersonal och allmänhet.  
Min förhoppning är att det sattes igång en tankeverksamhet hos de jag mötte och 
diskuterade frågan om antibiotikaresistens med. 
 

Slutsats  
 
Min studie visar att många i Gambia är överens om att antibiotikaresistens är ett problem. 
Det säljs antibiotika i en stor utsträckning både med och utan recept. Då det finns få 
farmaceuter i landet så är det sjuksköterskor som har en viktig roll på apoteken. Med 
bristande kunskap spelar de en roll i den höga försäljningen av antibiotika.  
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Hur problemet med antibiotikaresistens ska lösas kräver flera olika åtgärder där den 
viktigaste är att utbilda både apotekspersonal och allmänheten i Gambia. Genom att de får 
denna utbildning och information får de ett effektivt vapen i kampen mot 
antibiotikaresistens och chansen att utnyttja de goda effekterna av antibiotika i flera år till.   
 
 
Ett stort tack till:  
Apotekarsocieteten  
Personalen på Banjul Pharmacy, Westfield Junction 
Jimmy Olu Coker, Managing Director, Banjul Pharmacy 
Mr. Babanding Sally, Director of Pharmaceuticals Services 
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Appendix 1 
 
 
Intervjufrågor – apotek  
 

• Hur många olika antibiotika har ni på ert apotek? 
• Vilken är den mest sålda? 
• För vilka indikationer säljer ni antibiotika? 
• Gör ni någon sorts undersökning av kunderna innan försäljning av antibiotika? 
• Nekar ni kunder som vill ha antibiotika när ni anser att det inte behövs? 
• Upplever ni att det finns problem med antibiotikaresistens 
• Är antibiotikaresistens något ni brukar ta hänsyn till vid försäljning av antibiotika? 

Intervjufrågor – hälsomyndighet 
 

• Vilken sorts tillsyn sker det av apotek? 
• Upplever ni att det finns problem med antibiotikaresistens? 
• På vilka sätt tror ni att ni kan påverka antibiotikaanvändningen?
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