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1. Sammanfattning  
Landstinget i Kalmar län har på försök infört farmaceuter i vården och har med Apoteket AB tecknat ett 
avtal om tre kliniska farmaceuttjänster under år 2006. För att värdera farmaceuternas insats och framtida 
roll utförde eHälsoinstitutet en utvärdering baserad på enkäter till läkare, sjuksköterskor, verksamhetschefer 
respektive farmaceuter samt intervjuer med läkemedelskommitté och apotekschefer. 
 
Vi fann att sjuksköterskor och verksamhetschefer var klart positiva till införandet av farmaceuter i vården. 
Även om läkare till övervägande delen också var positiva fanns stora variationer inom denna grupp. Hur väl 
integrationen av farmaceuten i vårdteamet hade fungerat varierade och de flesta av vårdpersonalen samt 
farmaceuterna själva bedömde att farmaceuternas roll var något oklar, att tid för framförallt läkarna för 
kontakt med farmaceuten var för kort och att förankringen vid införandet var otillräcklig. En låg andel 
vårdpersonal hade fått mer tid för annat patientarbete. 
 
Något fler än hälften av totala antalet respondenter bedömde att farmaceuterna bidragit till förbättrad 
läkemedelsanvändning med viss skillnad mellan olika sjukhusområden. Farmaceuterna ansåg att de bidragit 
till förbättrad läkemedelsanvändning genom bl.a. patientsamtal och genomgång av läkemedelslistor. 
Utvärderingen visar även att de uppdrag som farmaceuterna haft som gett mest patientnytta var arbetet med 
att indikera interaktioner, polyfarmaci och biverkningar genom granskning av läkemedelslistor, information 
till patienter/anhöriga för ökad följsamhet och samsyn samt utbildning av personal.  
 
Då fördelarna hittills överväger nackdelarna föreslår vi att satsningen på farmaceuter i vården fortsätter. För 
att farmaceut i vården skall fungera bättre vid olika vårdenheter föreslår vi att ledningen arbetar med att 
förankra farmaceut i vården med berörda personalgrupper och klinikledningar, att farmaceutens roll 
klarläggs inom vårdenheten i förhållande till övrig personal, att man tar vara på framgångsrika exempel och 
att farmaceuter i vården skall betraktas i förhållande till andra insatser inom läkemedelsområdet.  
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2. Förslag 
Utifrån resultat från denna utvärdering föreslår vi uppdragsgivaren att inför fortsatta överväganden att 
erbjuda tillgång till farmaceuter i vården 
 

• att landstingsledningen genomför ett omfattande förankringsarbete med 
klinikledningar, berörd vårdpersonal samt läkemedelskommittén för att tillsammans ta 
fram generella riktlinjer för farmaceuternas arbete gällande innehåll, ansvar och 
befogenheter 

 
• att läkemedelskommittén ger farmaceuterna uppdrag som följs upp på landstingsnivå 
 
• att respektive klinik ger farmaceuten klinikspecifika uppdrag som följs upp på 

kliniknivå 
 

• att läkare och sjuksköterskor på de kliniker där farmaceuten funnit sin roll 
”marknadsför” och lär ut hur de har integrerat farmaceuter på kollegiala möten 
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3. Bakgrund  
Elvisprojektet startade år 2003 som ett treårigt samarbetsprojekt mellan Landstinget i Kalmar län och 
Apoteket AB för att öka patientsäkerhet, sänka kostnader för användning och hantering av läkemedel samt 
frigöra tid för sjuksköterskor. En aktivitet under år 2005 var bl.a. att ta fram en behovsanalys [ref.1] för 
farmaceut i vården. Då denna analys visade på att det fanns behov av farmaceut i vården tecknade 
Landstinget i Kalmar län och Apoteket AB ett avtal om att tre farmaceutiska tjänster skulle tillsättas på 
försök under perioden 2005-11-01—2006-12-31 på länssjukhuset i Kalmar, sjukhuset i Västervik och 
sjukhuset i Oskarshamn.  
 
Ragnhild Holmberg, Landstinget i Kalmar län och Lena Bergvin, Apoteket AB har uppdragit åt 
eHälsoinstitutet att som extern aktör utvärdera försöket med farmaceut i vården(FiV) [bilaga1].  
 

4. Utvärderingens mål 
Det övergripande målet, satt av uppdragsgivaren, var att generellt värdera farmaceuternas insats där 
följande frågor avsågs besvaras: 

 
• Undersöka hur Landstinget inför en ny kompetens (farmaceuter) i vården för att få en effektivare 

läkemedelsanvändning. 
• Undersöka hur införandet gagnar patienter, vårdpersonal och apotekspersonal. 
• Ge förslag på hur ett system för uppföljning av farmaceuternas arbete kan se ut. 

(t.ex. i samarbete med Läkemedelskommittén) 
• Undersöka vilken kompetens en klinisk farmaceut behöver för att arbeta i vården. 

 
Syftet med utvärderingen är att användas som underlag inför beslut och diskussion om en eventuell 
fortsättning av FiV. 
Tidpunkt för färdig rapport sattes till månadsskiftet oktober-november. 
 

5. Genomförande 
Datainsamlingen skedde genom enkäter, intervjuer och studie av sekundärdata, dvs. underlag från 
uppdragsgivaren. Enkät valdes då det ger möjlighet att få ett stort utfall under relativt kort tid från en 
geografiskt spridd respondentgrupp samt att det möjliggör analys i kvantitativa termer.  
Intervjuer utfördes i mindre omfattning med personer som agerade informatorer för den organisation de 
företrädde.  
 
Data har bearbetats och analyserats med hjälp av SPSS, ett statistikprogram, för att få fram kvantitativa 
värden. De kvalitativa frågorna har bearbetats med hjälp av kategorisering. 
 
Vid inledande möten med uppdragsgivaren diskuterades och planerades det att även genomföra en 
benchmark mot länssjukhuset Ryhov i Jönköping där farmaceut i vården funnits i ca 10 år. Detta skedde 
dock inte då utvärderingens förändring av mål resulterade i att benchmark inte kunde genomföras inom 
utsatt tid och kostnad. 
 

5.1 Begränsningar 
De fackliga organisationerna, nattpersonal och sjukskriven personal på de specifika klinikerna samt 
patienter har inte deltagit i utvärderingen. 
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5.2 Sekundärdata  
 Uppdragsgivaren har lämnat följande underlag: 

• Behovsanalys, Farmaceutisk kompetens i vården, Kalmar län 2005-05-20, [ref 1]. 
• Uppdragsbeskrivning för Farmaceutisk kompetens i vården, Ragnhild Holmberg, Lena Bergvin, 

[ref 2]. 
• Uppdragsbeskrivningar/klinik, [ref 3]. 

 

5.3 Enkät  
Två enkäter skickades ut. Enkäterna baserades på ett flertal påståendefrågor där några frågor hade öppna 
svar [bilaga 2]. Då utvärderingen var en upplevelse-, åsikts- och attitydbaserad utvärdering användes 
skattningsskalor som i detta fall var sexgradig. Till skillnad från enkät I gavs det möjlighet i enkät II att 
kommentera alla frågor och i vissa fall besvara frågan med ”kan ej besvaras”. Enkät I gav bara utrymme för 
kommentarer om man svarat med låg instämmandegrad på frågan. Enkät I skickades ut så tidigt som möjligt 
för att föregå vårdpersonalens erfarenhet av farmaceuter och den andra enkäten skickades ut så sent som 
möjligt under september-oktober. Enkät I hade för avsikt att ge en bild över ”ingångsdata” i det 
verksamhetssystem som FiV skulle implementeras i och de förutsättningar som gavs. Enkät II var en 
uppföljningsenkät med syfte att få veta hur försöket FiV hade förlöpt. 
 
Enkäterna skickade ut tillsammans med följebrev och/eller muntlig information. Utskicket skedde via e-post 
för enkät I medan enkät II delades ut vid fysiskt möte eller skickades ut efter det att telefonkontakt hade 
tagits. Urvalet var hela gruppen av vårdpersonal på de kliniker som deltog i FiV, dvs. förskrivare/läkare, 
verksamhetschef, sjuksköterskor, skötare på psykiatriska kliniken (endast enkät II) och farmaceuterna 
själva. Vårdpersonalens och farmaceuternas frågor rörde till stor del den egna yrkesrollen medan frågorna 
till verksamhetscheferna rörde påverkan av respektive verksamhet inbegripet vårdpersonalen. 
Enkätfrågornas utformning, inriktning och omfattning baserades till delar av eHälsoinstitutets 
utvärderingsmodell SUV (Jokela&Karlsudd). 
Uppdragsgivarna fick möjlighet att ge synpunkter på enkäterna innan de skickades ut. 
Påminnelse om att besvara enkäterna gick ut två till tre gånger via e-post till respektive kliniks 
avdelningschef. 
 

5.4 Intervju 
I samråd med uppdragsgivarna intervjuades följande personer som informatorer för den organisation de 
företrädde: 

• Erik Lexne, ordförande i Läkemedelskommittén i Landstinget i Kalmar län 
• Inger Elmlid-Nolfelt, chef sjukhusapoteken i Kalmar län 
• Kerstin Göthberg, chef över apoteken i Högsby, Oskarshamn, Mönsterås och Hultsfred. 
• Anne Hiselius, farmaceut, Länssjukhuset i Ryhov, Jönköping,  

 
Ytterligare två stycken områdeschefer för apoteken i Västervik och Kalmar kontaktades för intervju. Då det 
var svårt att finna gemensam tid och att intervjun med apoteksområdeschefen i Oskarshamn visat på att 
öppenvårdsapoteken inte varit involverade i FiV, genomfördes inte intervjuerna. 
Intervjuerna planerades in under perioden sommar t.o.m. tidig höst. Intervjuerna varade i ca 30 minuter på 
respektive arbetsplats och utfördes med öppna fokuserade frågor [bilaga 2] där respondenten i förväg endast 
fått veta att intervjun rörde FiV. 
Till skillnad från de övriga intervjuerna utfördes intervjun med Ann Hiselius, adjunkt, klinisk farmaceut, 
Ryhov, Jönköping som en telefonintervju. Denna intervju var i form av ett ”öppet samtal” om farmaceuter i 
vården.   
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6. Resultat 
Utvärderingen initierades efter att farmaceuterna redan hade påbörjat sitt arbete ute på klinik. Farmaceut 
som hade varit ute på klinik kortast tid hade varit i tre månader och de farmaceuter som varit längst hade 
varit ute i vården i 4 år, dvs. t.o.m. före detta FiV försök. 
Utförligt resultat från enkäter och intervjuer finns redovisade i bilaga 2. Nedan resultatet redovisas i avsikt 
att ge en generell bild över hur respektive personalkategorier inklusive farmaceuter inom länets tre 
sjukhusområden upplevt FiV både före och efter införandet. Utvärderingen värderar respondenternas 
reaktion och egna upplevelser genom de svar de gett på enkät- och intervjufrågor. 
Data från enkät, intervju och sekundärstudie har kategoriserats och redovisas i följande block: 

• Attityder 
• Implementeringsprocessen 
• Effekter 
• Förbättringsåtgärder 

 
Resultatet av enkäterna redovisas genom hög eller låg instämmandegrad där låg instämmandegrad är grad 
1-3 och hög instämmandegrad grad 4-6.   
Då resultatet ska belysa hur länet generellt ställer sig till FiV samt då det i vissa fall förelåg lågt antal 
respondenter, redovisas resultatet utifrån samtliga svar utan uppdelning på kön eller klinik.  
Kliniker som deltog i FiV, se tabell 1. 
 

Psykiatriska kliniken  Valnöt 
Psykiatriska kliniken  Sluten vård 
Psykiatriska kliniken  Norrliden  
Medicinkliniken  Strokeavd 15 
Medicinkliniken  Dialysavd /avd 14 

Kalmar 

ITVA (Intagningsvårdavdelning) 
Medicinkliniken avd 4 Oskarshamn 
Medicinkliniken avd 40/41 
Medicinkliniken Västervik 
KRG/Rehabiliteringen 

Tabell 1. 
 
Utskicket för enkät I sköttes via e-post respektive vanlig post. Dessa utskick visade sig senare ha brister i 
den information som föregick utskicken vilket resulterade i att svarsfrekvensen inte kan redovisas. Detta ger 
en låg grad av reliabilitet avseende svaren på enkät I. Antalet inkomna enkäter uppdelat på klinik och 
profession, se tabell 2. 
 Sjuksköterskor Läkare Verksamhetschef 
ITVA, Kalmar 15 1 1 
Medicin, Kalmar 10 5 1 
Psykiatri, Kalmar 14 2  
Medicin, Oskarshamn 2 5 1 
Medicin, Västervik 8 1 1 
KRG, Västervik 6 1  
TOTALT 55 15 4 

Tabell 2. Antal respondenter - Enkät I. 
 
 
För att få högsta möjliga antal besvarade enkäter föregicks utskicket av enkät II av ytterligare förberedande 
arbete såsom att boka möte för överlämnande av enkäter inklusive information om tillvägagångssätt vid 
utdelning och inlämning. Även utförlig granskning av enkätfrågor utfördes tillsammans med 
uppdragsgivare. Svarsfrekvens av enkät II, se tabell 3. 
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 Utskickat Inkommit Svarsfrekvens 
Sjuksköterskor    
ITVA, Kalmar 29 24 83% 
Medicin, Kalmar 38 27 71% 
Psyk, Kalmar 30 13 43% 
Medicin, Oskarshamn 32 14 44% 
Medicin, Västervik 41 40 98% 
KRG, Västervik 11 7 64% 
Totalt 181 125 69% 
    
Läkare/Förskrivare    
ITVA, Kalmar 1 1 100% 
Medicin, Kalmar 11 8 73% 
Medicin, Oskarshamn 17 5 29% 
Medicin, Västervik 28 18 64% 
Totalt 57 32 56% 
    
Skötare    
Psyk, Kalmar 41 14 34% 
    
Verksamhetschefer    
ITVA, Kalmar 1 1 100% 
Medicin, Kalmar 1 1 100% 
Psyk, Kalmar 1 1 100% 
Medicin, Oskarshamn 1 1 100% 
Medicin, Västervik 1 1 100% 
Totalt 5 5 100% 
    

TOTALT 
 

284 177 
 

62% 
Tabell 3. Antal respondenter - Enkät II. 
 
Farmaceuterna hade en svarsfrekvens på 100%. Farmaceuterna har fått ge svar utifrån sina arbetsuppgifter 
respektive roller på klinik. Detta gör att sex farmaceuter gav totalt tio svar. 
 
Svarsfrekvens per sjukhusområde, räknat på sjuksköterskor och läkare, var 67% från Kalmar, 39% från 
Oskarshamn och 81% från Västervik. 

 

6.1 Attityd 
Attityder är en reaktion mot något som antingen får oss positivt eller negativt inställda. Attityder kan 
påverkas av känslor och fakta. Nedan återges resultat ifrån enkät I och enkät II samt intervjuerna från de 
frågor som har kategoriserats till attitydfrågor.  
 
Enkät I 
I enkät I kategoriserades den största andelen frågor, sju av elva, med instämmandeskala till attitydfrågor. 
Dessa attitydfrågor var positivt vinklade och medelvärdet av summan av alla sju attitydfrågor per profession 
gav instämmandegrad (av 6 möjliga) 4,5 för sjuksköterskorna, instämmandegrad 3,5 för läkarna och 4 för 
verksamhetscheferna.  
Figur 1, 3 och 4 visar att största andelen av sjuksköterskorna var positiva till farmaceut i vården, trodde att 
de skulle få stor nytta av farmaceut i vården och att läkemedelsanvändningen vid kliniken skulle förbättras. 
Läkarkåren visar att de hade delad inställning till att farmaceuter ska tjänstgöra vid deras klinik och om de 
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kommer att få nytta av farmaceuten. Däremot angav flertalet läkare att farmaceuten kommer att bidra till 
förbättrad läkemedelsanvändning vid kliniken, se figur 4. Figur 2 visar att personal från Oskarshamns 
sjukhusområde, till skillnad från Kalmar och Västervik, var mindre positiva till att få en farmaceut som 
tjänstgör vid kliniken.  

 
Figur 1.  
 
 

 
 Figur 2. 
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Figur 3. 
 
 

 
Figur 4. 
 
Likväl som flertalet läkare och sjuksköterskor, se figur 3, angav verksamhetscheferna [bilaga 2, 1.3] och 
farmaceuterna själva [bilaga 2, 1.4] att farmaceuten kommer att bidra till att förbättra läkemedels-
användningen vid kliniken. Farmaceuternas inställning var redan från början positiv till att arbeta på klinik. 
De såg en möjlighet att bättre kunna utnyttja sin farmaceutiska kunskap och komma närmare patienten för 
att kunna bidra till bättre vårdkvalitet men var samtidigt medvetna om att dem kunde stöta på motstånd i 
samarbetet med vårdpersonalen [bilaga 2, 1.4]. 
  
Även om verksamhetscheferna gav kommentarer såsom att FiV är ”centralt beslut” och/eller ”följd till Elvis 
projektet” visade enkät I [bilaga 2, 1.3] att de upplevde att farmaceuterna skall göra nytta genom förbättrad 
läkemedelsanvändning, öka personalens kompetens om läkemedel, ge mer tid för annat patientarbete m.m. 
Däremot verkar de ha låg tro på att integrering med vårdteamet skulle gå lätt och då främst samarbetet med 
läkarna.  
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Enkät II 
För enkät II kategoriserades två av åtta instämmandefrågor till attitydfrågor. 90%, dvs. 150 av 167 
sjuksköterskor, läkare och skötare var positiva till att farmaceuter tjänstgör vid avdelningen, se figur 5 och 
figur 6 för profession respektive sjukhusområde. Även alla fem verksamhetschefer var positiva [bilaga 2, 
2.3]. 
Frågan om det är positivt att arbeta med farmaceuter i den kliniska verksamheten ger liknande resultat som 
figur 5 vilket visar att vårdpersonal generellt haft positiv erfarenhet av samarbetet med FiV. 
 

 
Figur 5. 
 

 
Figur 6. 
Medelvärdet för de två attitydfrågorna per profession gav ett medelvärde av instämmandegrad 4,5 för 
sjuksköterskorna, 4 för läkarna och 5,2 för verksamhetscheferna (som bara hade en (1) attitydfråga i enkät 
II).  
Alla farmaceuter ansåg det i hög grad positivt att jobba som farmaceut i klinisk verksamhet även då 
svårigheter i samarbetet med vårdpersonal har funnits. Bland kommentarerna fanns ”stimulerande”, 
”kompetensutvecklande”, ”del i vårdkedjan” men även som en farmaceut uttrycker det, ”svårt”. 
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Åsikter och kommentarer på öppna frågor från vårdpersonalen: 

• ”det har gått bra” 
• ”har inte träffat dom” 
• ”fel tänkt från början” 
• ”känns vettigt” 
• ”vill veta om från början att vi har farmaceuter här” 

 
Det fanns också kommentarer och öppna svar som beskriver och ger reaktion på att det har varit otydligt för 
många vad skälet varit att ta in enny profession. Några av dessa kommentarer var: 

• att delaktighet har saknats; att det kan bli problem med tillhörighet för farmaceuten 
• att apoteket har en ”polisiär” stämpel 
• att revirtänkande mellan professioner kan uppstå  
• att det fanns tveksamheter i farmaceuternas brist på klinisk kompetens 
• en utmaning i att rättfärdiga kostnaden för en ny profession i sjukvården 

 
 

6.2 Implementeringsprocessen 
Den process som föregick och styrde FiV’s införande benämns här implementeringsprocess. Denna process 
syftar att på sikt åstadkomma ”effektivare läkemedelsanvändning”. Implementeringsprocessen behandlar 
resultat från enkät II uppdelat på förankring/information, roller/integrering i vårdteam, mål/förväntningar 
och anpassning av arbetsuppgifter. 
 
Förankring/Information 
59%, dvs. 41 av 69 läkare och sjuksköterskor, svarade i enkät I att de hade blivit tillräckligt informerade 
inför starten av FiV, se figur 7. Samtidigt uttryckte ett flertal sjuksköterskor och läkare att de önskat större 
delaktighet i upplägget, att ett bättre förankringsarbete och en tydligare avsiktsförklaring ifrån Landstinget 
hade behövts.  

 
Figur 7. 
 
 
 
66%, dvs. 46 av 69 läkare och sjuksköterskor, svarade att de inte hade kunnat påverka vårdenhetens 
införande av FiV, se figur 8. 
 



        

   
  

Farmaceut i Vården, utvärderingsrapport, 2007-01-30 

13(23)

 
Figur 8.  
 
Roller/Integrering i vårdteamet 
56 %, dvs. 63 av 112 sjuksköterskor, läkare och skötare, tycker inte att farmaceuten hade en tydlig roll i 
avdelningens arbete, se figur 9, och kommenterar att en tydlig rollfördelning måste ske, att de önskat mer 
strukturerade rutiner i samarbetet med farmaceuten och att de önskar ett forum där farmaceutens roll kan 
skapas. Figur 10 visar samma fråga sett från ett sjukhusområdesperspektiv att Västerviks resultat är skilt 
från de övriga genom att övervägande andel personal inte tyckte att farmaceuten hade en tydlig roll i 
avdelningens vårdarbete.  
Kommentar från verksamhetschefer, dock inte specifikt Västervik, var att det behövs en tydligare 
rollfördelning i relationen läkare och farmaceut [bilaga 2, 2.3]. 
 

 
Figur 9. 
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Figur 10. 
 
Åtta av tio farmaceuter instämde i hög grad att de har hittat sina roller i samarbetet med sjuksköterskor och 
läkare, se figur 11 samt figur 12. Deras svar kan beaktas i relation till att farmaceuterna har jobbat inom  
vården alltifrån 3 månader till 4 år och att de hade arbetat som farmaceuter från 2 år till 15 år.[bilaga 2, 1.4].  

 
Figur 11. 
 



        

   
  

Farmaceut i Vården, utvärderingsrapport, 2007-01-30 

15(23)

 
Figur 12. 
 
Alla farmaceuter instämde i att sjuksköterskorna varit tillgängliga för samarbete med kommentarer att de 
var mer nyfikna och oftast positiva till att fråga även om de också hade brist på tid dvs. samma skäl som gör 
att farmaceuterna hade svårt att få ett samarbete med läkarna [bilaga 2, 1.4]. Kommentarer från 
farmaceuterna själva var bl.a.: 

• behov av ”bättre förankring” hos vårdpersonal 
• ”engagera genom att ge vårdpersonal möjlighet att hitta nyttan av farmaceut” och  
• ”jobba med uppdragsbeskrivningar som möjliggör uppföljning av det farmaceuten gör”. 

 
Figur 13 och figur 14 visar hur vårdpersonalen upplevde samarbetet runt patienten tillsammans med 
farmaceuten från ett professionsperspektiv respektive från ett sjukhusområdesperspektiv. Skillnader finns i 
hur väl farmaceuten integrerades i vårdteamet beroende på klink och/eller sjukhusområde. ”Usla 
förutsättningar” var en kommentar från en verksamhetschef.  
 

 
Figur 13. 
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Figur 14. 
 
Mål och förväntningar 
I samband med att ny kompetens skall integreras i klinikarbetet är det viktigt att sätta upp mål för vad som 
förväntas att uppnås. Intressenternas mål och/eller förväntningar sammanställdes genom sekundärdata och 
intervjuer, se tabell 5. Några av målen och/eller förväntningarna är tagna ur ett sammanhang där mål inte 
tydligt uttalats.  
Intressent Stad Klinik Mål och/eller förväntan Metod 
Landstingets ledning +  
Apoteket AB ledning 

  Att höja patientsäkerheten, att patientkvaliteten förbättras 
 och att läkemedelskostnaderna optimeras. 

Ref. 2 

Sjukhusapotek   Ge/Öka möjligheten för vården att se att farmaceuternas kompetens k
vara ett stöd/en komplettering i arbetet för optimal 
läkemedelsanvändning. 
 

Intervju 

Apotek O-hamn, 
Högsby, 
Mönsterås, 
Hultsfred 

 Ej känt sig delaktiga i beslutet för FiV. Intervju 

Läkemedelskommittén   Ej känt sig delaktiga i beslutet för FiV.  Intervju 
Fackliga förbund, 
Vårdförbundet i Kalmar län 
 och Kalmar läns Läkarför. 

  Nedan är synpunkter ifrån facken inför FiV; 
-att läkarna inte får backa i sitt informationsansvar 
-att farmaceutens insats ska vara som ett komplement till läkarnas oc
sjuksköterskornas insats 
-att relationerna kan hotas om man inte ser över hur läkarna 
 och farmaceuten ska samarbeta 

Ref. 1 

O-hamn Medicinklin. 
 

Utveckla verksamhet med patientinformation och läkemedelsöversyn Ref. 3 

Västervik Medicinklin. 
 KRG 
 

Kartlägga läkemedelsrelaterade kliniska händelser. Stöd i de medicin
processerna. 
 

Ref. 3 
 

Psykiatriska klin.
 Valnöt 

Utveckla verksamheten med patientinformation och läkemedelsövers Ref. 3 

Psykiatriska klin.
Länssjukhuset 

Utveckla en läkemedelsplan Ref. 3 

Psykiatriska klin. 
Norrliden 

Läkemedelsgenomgång  

Medicinklin. 
 avd 5 

Öka patientsäkerhet Ref. 3 

Dialys, avd14 Inget konkret mål uttalat. Ref. 3 

Verksamhet LT 

Kalmar 

ITVA – 
mångbesök. 

Läkemedelsgenomgång  
 

Ref. 3 

Tabell 5. 
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Anpassning av arbetsuppgifter 
Även om farmaceuterna till största del arbetade med det som står i uppdragsbeskrivningarna finns det 
avvikelser såsom att man inte fastställt uppdragsbeskrivningen, att arbetet lagts om och att bara vissa delar 
av de uppgifter som står i arbetsbeskrivningen gjordes. 
Figur 15 visar att 58%, dvs. 65 av 112 sjuksköterskor, läkare och skötare, tyckte att farmaceutens 
arbetsuppgifter var väl anpassade till avdelningens behov i arbetet för en effektiv läkemedelsanvändning.  
Figur 16 visar samma fråga utifrån ett sjukhusområdesperspektiv. Största andelen av personal från 
Västerviks sjukhusområde tycker inte att farmaceutens arbetsuppgifter var väl anpassade.  
 

 
Figur 15. 
 
 

 
Figur 16. 
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6.3 Effekter 
Nedan resultat redovisar effekter av FiV uppdelat på patientnytta, på effektiv läkemedelsanvändning och på 
tid för annat patientarbete.   
 
Patientnytta 
En sammanställning av alla respondentgrupper ger följande svar på den öppna frågan om vilka 
arbetsuppgifter farmaceuten utfört som gav mest patientnytta. Dessa var: 

• Kvalitetsgranskning av läkemedelslista (interaktioner, biverkningar, polyfarmaci) 
• Information till patienter och anhöriga (följsamhet och samsyn)  
• Utbildning av vårdpersonal inom läkemedelsområdet 

Om dessa uppgifter konkret medförde patientnytta besvaras inte av utvärderingen. 
 
Effektiv läkemedelsanvändning 
54%, dvs. 61 av 112 läkare, sjuksköterskor och skötare, instämde i att farmaceuten bidrog till en effektiv 
läkemedelsanvändning, se figur17. Figur 18 visar samma fråga från ett sjukhusområdesperspektiv. 
Västervik skiljer sig i denna fråga mot de övriga sjukhusområdena. Flertalet av Västerviks personal tyckte 
inte att FiV bidragit till effektiv läkemedelsanvändning. 
 

 
 
Figur 17. 
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Figur 18.  
 
Fem farmaceuter har i relation till sina tjänster på olika kliniker svarat att de använt 40-60% av sin tid att 
jobba för en ”effektiv läkemedelsanvändning” och två har använt 70-90% av sin tid. Kommentarer till detta 
var att “patientsamtal för ökad samsyn och följsamhet” samt ”genomgång av läkemedelslistor” var arbeten 
de utförde som medför bättre läkemedelsanvändning.  
Ingen av klinikerna följde upp specifikt på ”läkemedelsanvändning”. Tre av fem verksamhetschefer har 
svarat att de följde upp farmaceutens arbete mot uppdragsbeskrivningen. En verksamhetschef svarade inte 
på frågan [bilaga 2]. Farmaceuterna svarade på samma fråga ”vet ej” (3), “ja, om jag tar eget initiativ” (2), 
”kontinuerligt” (2).  
 
Tid för annat patientarbete 
25%, dvs. 33 av 130 läkare, sjuksköterskor och skötare, tycker att FiV har gett dem mer tid för ”annat 
patientarbete”. Flertalet läkare och sjuksköterskor kommenterar ofta sitt icke-engagemang med farmaceuten 
på kliniken med ”brist på tid”. 
 
 

6.4 Förbättringsåtgärder 
Nedan redovisas en sammanfattning av de förbättringsåtgärder och/eller åsikter om försöket med FiV 
som framkommit som svar på frågan ”Om vi hade möjlighet att från dag 1 med att använda farmaceuter 
i klinisk verksamhet vilka förbättringsåtgärder skulle du då föreslå?”. 
Förbättringsåtgärderna kunde kopplas till att vara ”allmänna” men också vara dedikerade Landstinget i 
Kalmar län och Apoteket AB att förbättra. Här har inte denna uppdelning gjorts, frånsett enstaka fall,  
då många åtgärderna i hög grad kan kopplas till alla tre. 
  

• Bättre information/förankringsarbete om syfte, uppdrag m.m. 
• Tydliga, strukturerade, mätbara arbetsuppgifter och rutiner 
• Tydliggöra roller 
• Först utvärdera behov och nytta för klinikerna 
• Satsa först på kliniker med positiv förväntan 
• Utnyttja goda exempel 
• Istället anställa/utbilda sjuksköterskor eller läkare i klinisk farmakologi (LTKalmar) 
• Ge tid för arbetet 
• Satsa på kompetens inom klinisk farmaci (Apoteket AB) 
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7. Diskussion 
Inom hälso- och sjukvården diskuteras olika åtgärder för ökad kvalitet och kostnadseffektivitet så som 
privatisering, införande av IT, ökad patientsäkerhet, valmöjlighet för patienten, förbättrad 
läkemedelsanvändning etc. Från att ha varit en organisation med tydlig intern styrning och ”kundkrets” 
finns nu många nya möjligheter vilket gör att personal inom vården medverkar i förändringsarbeten på 
ett eller annat sätt. I försöket med FiV ingår att lära nytt, att acceptera nytänkande och att ta vara på 
olika kompetenser. Införandet av farmaceuter i vården innebär en möjlighet att ta vara på en ny 
kompetens men också att invanda arbetsrutiner förändras.  
 
Föreliggande utvärdering visade i stort att större delen av vårdpersonalen var positiva till att införa FiV. 
På kliniker där farmaceuten fått en tydlig roll var all vårdpersonal positivt inställda. Sjuksköterskorna 
och skötarna var generellt mer positiva till samarbetet med FiV än läkargruppen som förhöll sig mer 
negativt inställd. Anledningen till detta kan vara att sjuksköterskor och skötare är mer vana att jobba i 
team till skillnad från läkarna som av tradition ofta jobbar i en konsultroll. Denna brist på samarbete 
förbättras inte heller av att farmaceuternas roll och arbetsuppgifter på kliniken inte är tydligt förankrad. 
Utvärderingen visar på skillnader i hur försöket utlöpt mellan olika sjukhusområden. Om detta resultat 
återspeglar skillnader i förankringsarbete, generell attityd inom sjukhusområdet etc. eller om skillnaden 
beror på hög svarsfrekvens och att en större bredd på svar fåtts, kan inte denna utvärdering avgöra.  
Hur skall en god förankring och information vid införande av FiV se ut? Vårt förslag är att använda 
denna utvärdering som ”öppnare” för att diskutera FiVs roll. Utvärderingens resultat kan tydas som ett 
reaktionsmått och bör kunna tjäna som ett underlag för förändring där alla som medverkat i 
utvärderingen får känna sig hörda. Viktigt är dock att i nästa steg kontinuerligt följa upp effekten av 
FiV för att få resultatmått, dvs. resultat som kan visa på ”patientnytta”, ”effektivare läkemedels-
användning” etc. och integrera en sådan uppföljning i verksamhetens kontinuerliga uppföljning. 
 
En begränsning i denna utvärdering har varit att olika kliniker och personalkategorier har varit olika 
benägna att besvara enkäterna, att enkäterna inte var kodade och att svarsfrekvensen från enkät I inte 
kunde beräknas. Detta gör att resultaten från enkät I inte enkelt kan jämföras med resultaten från enkät 
II. Resultaten kan också ha påverkats av de olika tidsperioder under vilka olika kliniker haft en 
farmaceut verksam och vilken erfarenhet som farmaceuten själv haft av att jobba i vården. Den reella, 
kännbara effekten av FiV för patienterna kan vi inte yttra oss om då patienter inte deltagit i 
utvärderingen. 
 
Även då denna utvärdering har tyngdpunkten i vad Landstingets personal tycker om effekten av FiV 
och att utvärderingen inte heller analyserat ”patientnytta” i ett vidare perspektiv gör resultaten att vi 
föreslår Apoteket AB och Landstinget att ta möjligheten att förbättra patientens läkemedelsanvändning 
genom att t.ex. arbeta för en rutin där FiV kan stödja patienten inför hemgång genom att ge information 
om vad deras öppenvårdsapotek kan hjälpa till med och om möjligt även ge förhandsinformation till 
patientens ”hemapotek” och dess primärvård. 
 
Tillvaratagandet av farmaceutens kompetens har begränsats av tidsbrist både bland läkargruppen och 
bland sjuksköterskorna. Tidsbrist kan innebära att farmaceutens möjlighet att ge bättre beslutsunderlag 
för läkare inte kommer till ”användning” och att läkaren heller inte blir medveten om vilket stöd/hjälp 
farmaceuten kan erbjuda. Tidsbrist har gjort att många försök med farmaceuter/apotekare i vården har 
misslyckats då organisationen har tilltro till att en ny profession ska komma in i vården på ett ”naturligt 
sätt”, dvs. naturligt genom att vårdpersonal tycker att vinsten av farmaceutisk kompetens är större än 
insatsen (ref 4). I en verksamhet där vårdpersonal har brist på tid borde ytterligare en resurs ha kommit 
mer till användning än vad som varit fallet enligt vår utvärdering. Detta tillsammans med att flertalet 
läkare, sjuksköterskor och verksamhetschefer svarat att det är vanligt att mer än 25% av klinikernas 
patienter har läkemedelsrelaterade problem gör det svårt att förklara varför man inte tagit till vara på en 
resurs som skulle kunna medverka i att förbättra dessa problem. Hur förväntas en ny profession komma 
in i vården om man inte ger ”tid”? Här förefaller verksamhetsledningen ha ett stort ansvar att 
uppmuntra och underlätta integrationen av farmaceuter i vården.  
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FiV hade sannolikt fungerat ännu bättre om introduktionen/förankringsarbetet varit bättre. Många har 
uttryckt avsaknad av information vid införandet vilket påverkar attityd och implementering. Mot 
bakgrund av det höga antal respondenter som kommenterat dålig förankring och information inför FiV 
kan här skönjas en möjlighet att skapa ett bättre klimat och delaktighet. FiV’s roll måste ses i ett 
sammanhang. För att FiV bättre skall komma till nytta krävs en tydlig signal från verksamheten och 
förvaltningen. Det är svårt att ge riktlinjer för hur FiV ska integreras på bästa sätt men även att beskriva 
det ”system” som FiV ska jobba i utan att tala om ”teamarbete”. För att FiV ska komma till sin rätt 
måste ledningen inom landstinget och Apoteket tillsammans med verksamhetschefer aktivt arbeta för en 
integrering som inte nödvändigtvis måste se ut på samma sätt på alla kliniker/sjukhus utan vara 
beroende på kultur och vana avseende läkemedelsanvändning. 
 
De mål och förväntningar som återges i tabell 5 ger en bild och en stark förhoppning på FiV gällande 
ökad patientsäkerhet och patientkvalitet. Dessa mål är att utgå ifrån men det finns ett behov att bryta 
ned dessa i konkreta, mätbara, mål för att kunna följa upp och värdera nyttan av farmaceuternas arbete. 
Roller, rutiner, arbetsuppgifter, uppföljning etc måste också ingående diskuteras och bestämmas. 
”Teamet” bör även inbegripa organisationer som har kunskap inom läkemedelsområdet. Här föreslår vi 
att använda Läkemedelskommittén som extern (ur vårdenhetens synvinkel) uppföljningspart. Skälet till 
att använda läkemedelskommittén är att de redan finns inom landstingets organisation, är en 
specialistorganisation inom läkemedelsområdet och har medlemmar från Apoteket AB samt och inte 
minst att kommitténs ordförande uttryckt vilja och intresse att låta kommittén medverkar i uppföljning 
av FiV. Verksamheten/Vårdenheten, dvs. verksamhetschefen och dess ledningsgrupp, skulle 
tillsammans med Läkemedelskommittén regelbundet kunna följa upp parametrar såsom “effektivare 
läkemedelsanvändning”, ”ökad patientsäkerhet” etc. för att med hänsyn till detta och egen intern 
uppföljning om vårdenhetens rutiner och roller kvalitetsmässigt förbättra FiV’s fortsatt arbetsplanering. 
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8. Konklusion 
Utifrån uppdragsgivarens uppsatta mål konkluderar vi följande: 
 
Hur har Landstinget i Kalmar län infört ny kompetens (farmaceuter) i vården för att få effektivare 
läkemedelsanvändning.  
Landstinget i Kalmar län har infört FiV utan tillräcklig förankring hos vårdpersonalen. Uppföljning av 
”effektivare läkemedelsanvändning” har inte heller skett på ett enhetligt sätt. Förankringsarbetet bör 
tillföra kunskap om vad FiV kan stödja och underlätta samtidigt som FiV måste ges en tydlig roll i 
samspel med vårdpersonal. Förankringsarbetet innebär också att informera om Landstingets argument, 
ekonomiska, medicinska eller andra, för att införa ny kompetens (här: farmaceut) och hur 
uppföljning/mätning av detta ska ske.  
 
Undersöka hur införandet gagnar patienter, vårdpersonal och apotekspersonal. 
Vid utvärderingen har inte patienter hörts. Däremot har farmaceuterna själva uttalat patientnytta då 
flertalet av farmaceuterna haft som uppgift att ha patientsamtal om läkemedel samt att upptäcka 
interaktioner, biverkningar m.m. Huruvida biverkningar, interaktioner har upptäckts, rapporterats och 
åtgärdats har inte ingått i denna utvärdering.  
Farmaceuterna själva och klinikerna hade skilda erfarenheter av FiV vid starten av utvärderingen. Vissa 
kliniker hade haft en farmaceut i något år och detta har gett vårdpersonalen större möjlighet att 
samarbete med FiV med positivt resultat. Men även på “nya” klinker som ”berett plats” åt farmaceuten, 
där konkret behov fanns, har införandet av farmaceut varit positivt.  
Dock visar utvärderingen att FiV inte medfört att öka tid för annat patientarbete för vårdpersonalen. 
 
Farmaceuter på sjukhusapoteken har kunnat använda sin kompetens på ett bättre sätt. De har fått fler 
telefonsamtal och mer riktad kontakt. FiV har däremot inte alls gagnat apotekspersonal på ”vanligt” 
öppenvårdsapotek. 
 
Ge förslag på hur systemet för uppföljning av farmaceuternas arbete kan se ut. 
Denna utvärdering visar att det är viktigt att kontinuerligt följa upp farmaceuternas ansvarsområde inom 
vården och hur detta ska integreras med dagens rolluppdelning och vårdstruktur. Uppföljningen bör ske 
på flera nivåer. För att integrera farmaceuten med vårdteamet inom vårdenheten bör uppföljning ske på 
verksamhetsnivå/vårdenhetsnivå. På en mera övergripande nivå bör t ex Läkemedelskommittén (Lk) i 
samråd med verksamhetscheferna/klinikerna se till att farmaceuterna har enhetliga, mätbara 
arbetsuppgifter som kan ge svar på om t.ex. ”effektivare läkemedelsanvändning” och/eller om nytta för 
patienten uppnåtts. Verksamheterna ser till den dagliga uppföljningen men har också ansvar för 
kontinuerlig utvärdering tillsammans med Lk för att styra och följa upp FiV’s arbetsuppgifter och 
värdera ökad patientsäkerhet/kvalitet, förbättrad läkemedelsanvändning etc. Verksamheterna själva bör 
samtidigt regelbundet värdera och reglera FiV med hänsyn till roller och rutiner.  
 
Undersöka vilken kompetens en klinisk farmaceut behöver för att arbeta i vården. 
Denna utvärdering kan inte på en djupare nivå peka på vilken kompetens en farmaceut behöver för att 
arbeta i vården. Utvärderingens respondenter har svarat utifrån den erfarenhet och syn på farmaceuter 
de har och ofta då inte sett utifrån ett patientperspektiv. De generella svar som dock kan nämnas att 
farmaceuterna behöver: 

• Djup farmaceutisk kompetens och preparatkunskap 
• Att agera professionellt och ha ett konsultativt förhållningssätt 
• Social kompetens 
• Klinisk kompetens 
• Kännedom om landstingsorganisationen 
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9. Bilagor 
Bilaga 1 Utvärderingsplan: Farmaceut i Vården, Anna-Lena Nilsson, eHälsoinstitutet 
Bilaga 2 Sammanställning av resultat från enkäter och intervju 
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