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Sammanfattning  

 

Läkemedel är för många människor räddningen till att kunna få leva ett normalt liv eller åtminstone 

ett så bra liv som möjligt. Hur läkemedlen tas och i vilka kombinationer de kan tas är relevant för att 

få bästa effekt och minimera risken för biverkningar. Läkare och farmaceuter har en viktig roll genom 

att se till att dessa kombinationer görs på bästa sätt. Läkemedelsrelaterade problem är ett stort problem 

i samhället och är anledningen till att många människor läggs in på sjukhus. De kan även leda till 

dödsfall samt att de kostar samhället mycket pengar. Numera finns elektroniska beslutstöd som 

underlättar det viktiga arbetet med att minimera läkemedelsrelaterade problem. På alla apotek i 

Sverige finns EES, elektroniskt expertstöd, att tillgå. EES analyserar e-recept och dosrecept. EES 

signalerar om det upptäcker risker för läkemedelsrelaterade problem exempelvis åldersvarningar, 

läkemedelsinteraktioner och dubbelförskrivning. För barn finns särskilda varningar som kan vara att 

läkaren på receptet har förskrivit en högre dos av läkemedlet än vad som är brukligt. 

 

Syftet med studien var att studera apotekskunders syn på och kännedom om farmaceuters användning 

av EES.  

 

Data insamlades via enkätundersökningar på flera olika apotek och apotekskedjor i Sverige.  

Endast en femtedel utav respondenterna visste vad EES var. Samtycke från kunden krävs för att 

farmaceuten ska få använda EES och en tredjedel av respondenterna visste inte om de samtyckt eller 

inte. Övervägande del av respondenterna visste inte heller om deras receptexpedition skulle bli 

säkrare, om de skulle få bättre rådgivning om EES användes eller om de ville att farmaceuten skulle 

använda EES som hjälpmedel vid receptexpeditionen. 

Studien visar att apotekskunders syn på och kännedom om farmaceuters användning av EES är 

begränsad. Olika orsaker till det kan vara bristande kommunikation mellan farmaceut och kund samt 

att farmaceuten känner osäkerhet inför att använda EES på grund av bristande kunskap om 

beslutsstödet. 
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ABSTRACT 
 
Drugs are an essential part of health care today. They improve and extend the lives of 

many people. If drugs are wrongfully combined or given in inaccurate dose, it may 

lead to poorer quality of life, hospital admissions and even deaths. Drug-related 

problems cost society a large amount of money each year. 

 

To minimize these problems, there are now electronic decision supports that doctors 

and pharmacists can use. At all pharmacies in Sweden, the electronic expert support 

system available. The EES analyzes electronic prescriptions and doses prescribed 

and indicates if it detects any potential drug-related problems. Such risks may be that 

the customer has several drugs with the same effect, drug interactions or that the 

drug is inappropriate due to age. For children, there are special warnings that may be 

that the doctor on the prescription has prescribed a higher dose of the drug against 

what is commonly given to a child. 

 

The purpose of the study was to investigate pharmacy customers view of and 

knowledge about pharmacist use of EES. Data were collected via surveys for 100 

hours at several different pharmacies in Sweden. 

 

The vast majority of pharmacy customers did not know of EES, only one fifth of the 

survey respondents knew what EES meant. Consent from the customer is required 

for the pharmacist to use EES when dispensing drugs and one third of the customers 

did not know if they agreed to this or not. Half of the customers did not know if the 

pharmacist used EES when the drugs were dispensed. Most of the customers also did 

not know whether their drug dispensing would be safer, if they would get better 

advice if the EES was used or if they wanted the pharmacist to use EES as a tool in 

the prescription expedition. 

 

The study shows that pharmacy customers' views and knowledge about the use of  

EES by pharmacists are limited. The reason for this may be that it takes extra time 

for pharmacists to inform customers about what EES means and ask them for 

consent that the expert support should be used in the prescription expedition. Many 

times the pharmacist is experiencing a shortage of time to do this. The reason why 

EES is not used may be because the pharmacist does not feel adequately educated in 

how the decision support works and therefore chooses not to use it. It may also be 

due to communication difficulties such as language problems, hearing impairment or 

the customer's reduced cognitive ability. 

 

There is a need for communicative improvements between the customer and the 

pharmacist so that the pharmacists will increase the use of EES when dispensing 

drugs. There is also a need for pharmacists to get education in how EES works and 

how to use the decision support. If this is done, it will provide the customer with a 

better drug use with reduced risk of side effects and drug-related problems. 
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INTRODUKTION 

Läkemedel och läkemedelsrelaterade problem 

 
Läkemedel utgör en viktig del i hälso- och sjukvården. De ska lindra, förebygga och 

bota sjukdom (1). De förbättrar och ger många människor ett längre liv än de skulle 

kunnat få utan läkemedel. Väsentligt är att läkemedlen tas i rätt dos och kombineras 

på rätt sätt för att få bästa effekt och färre biverkningar (2).  

En av de vanligaste bristerna i vården är läkemedelsrelaterade problem som kan ge 

väldigt allvarliga följder. Många, framför allt äldre människor, har ofta en 

komplicerad sjukdomsbild och många läkemedel används. Ju fler läkemedel desto 

större risk för problem som är relaterade till läkemedlen och dessa problem leder 

ibland även till dödsfall (3). Drygt 100 000 människor dör i USA varje år på grund 

av felaktig läkemedelsanvändning enligt studier som har gjorts. I Sverige visar en 

sammanställning att ca 3000 människor dör varje år på grund av detta problem samt 

att orsaken till att 6-16% av de människor som är inlagda på sjukhus är 

läkemedelsrelaterade problem (4). En australiensisk studie visar att postural 

hypotension, hjärtsvikt, illamående, kräkningar och akut njursvikt är 

sjukdomstillstånd som härleder till läkemedelsrelaterade problem och som kräver 

sjukhusvistelse för patienten (5). För barns läkemedelsrelaterade problem finns inte 

lika mycket forskningsunderlag men en studie i USA har visat att vanliga 

inrapporterade läkemedelsrelaterade problem för barn under 18 år är kramper, feber, 

andnöd och lunginflammation (6). 

 

Farmaceuters roll på apotek 

Apotekare och receptarier kallas med ett samlingsnamn för farmaceuter. Skillnaden 

mellan apotekare och receptarier är att apotekarutbildningen är 5 år på högskola 

medan receptarieutbildningen är en högskoleutbildning på 3 år. Både apotekare och 

receptarier är legitimerade och kan arbeta på apotek med att bland annat expediera 

läkemedel till kund (7). Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter ska farmaceuten vid 

en expedition av läkemedel göra: författningskontroll, teknisk kontroll och 

farmakologisk kontroll av läkemedlet innan det får lämnas ut till kund (8). 

Farmaceuter ger även rådgivning till kunder i samband med receptexpeditionen. 

Denna rådgivning ska innefatta eventuella generikautbyte samt information kring de 

läkemedel som kunden vill hämta ut. Enligt en studie som gjorts används inte den 

farmaceutiska kunskapen fullt ut. Det har visat sig att i en stor del av kundmötena så 

har det getts begränsad mängd farmaceutisk rådgivning. Expeditionen har till största 

delen skett under tystnad. Detta visar på att farmaceuten genom att kommunicera 

bättre med kunden kan förbättra kundmötet och därmed kundens 

läkemedelsanvändning (9). Det har gjorts en studie i Sverige om kunders 

förväntningar och upplevelse utav farmaceutiska tjänster. Kunder intervjuades och 
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resultatet blev väldigt olika, varje kund hade olika upplevelser utav den 

farmaceutiska vården. Många kunder hade svårt att skilja mellan den farmaceutiska 

vården och hälsovården på grund av att de inte hade tillräcklig kunskap om vad 

farmaceutyrket innebär. Om detta blev tydligare skulle kunder kunna ha ett större 

utbyte av receptexpeditionen och bättre kunna utnyttja farmaceutens roll i den (10). 

Farmaceuterna, ur ett internationellt perspektiv, ser sig själva främst som 

läkemedelsrådgivare och därefter att de genomför hälsotjänster (11). Vad som kan 

tolkas som farmaceutiska hälsotjänster i olika apotekskedjor visas i figur 1 (12). 

Figur 1: Exempel på farmaceutiska tjänster som tillhandahålls på olika apotekskedjor i Sverige (12). 
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Människors involvering i sin hälsa och läkemedelsanvändning 

Det är den enskilda individen som äger och ansvarar för sin egen hälsa. Detta med 

hjälp av rätt förutsättningar och det stöd som krävs (13). En studie visar att i Sverige 

är vården inte tillräckligt bra på att ge information till sina patienter så att de ska 
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kunna ta bra genomtänkta beslut om sin egen hälsa och vård. Drygt hälften av de 

patienter som skrivs ut efter att ha varit inlagda på sjukhus vet inte vad de ska göra 

när de kommer hem för att bibehålla alternativt förbättra sin vård och hälsa. Om de 

hade fått bättre information skulle återinläggningen på sjukhus kunna minskas. 

Varför patienterna ska ta sina läkemedel saknar allt fler patienter information om. 

Sedan 2010 har andelen patienter som säger sig fått information om sina läkemedel 

minskat. Enligt studien har bara 58% fått denna information (14).  

En enkätstudie gjord i Australien visar på apotekets roll i människors vård och hälsa. 

De som deltog i enkätundersökningen tyckte att den viktigaste funktionen som 

apoteket har, är att de där får möjlighet att diskutera sin läkemedelsanvändning och 

få råd om när de behöver uppsöka vården. De tyckte även att det var viktigt att få 

information om hur/när de kan få sina läkemedel levererade direkt hem, vilket skulle 

kunna öka deras följsamhet vid läkemedelsanvändning (15). Följsamhet vid 

läkemedelsanvändning är viktigt. Många människor vet inte vilken effekt deras 

läkemedel har och därför är de inte heller alltid så noga med att ta sina läkemedel 

(16). Andra skäl till att människor inte tar sina läkemedel och därmed har sämre 

följsamhet är att de glömmer eller att de inte kan öppna förpackningen. En annan 

viktig aspekt är att människor känner förtroende och har en god relation till ansvarig 

läkare vilket är relevant för deras hälsa och läkemedelsanvändning (17). 

 

Elektroniskt beslutsstöd 

Att använda ett beslutsstödsystem kan vara ett bra sätt för läkare och farmaceuter att 

få varningar om eventuella läkemedelsrelaterade problem och därmed kunna 

förbättra människors läkemedelsanvändning. Detta är viktigt för alla människor men 

framför allt kan det vara en stor hjälp vid läkemedelsförskrivning till äldre kunder. 

De har ofta många olika läkemedel och blir därmed en mer utsatt grupp (2). 

I Japan gjordes en undersökning där farmaceuter kontrollerade äldres läkemedel 

enligt "Guidelines for Medical Treatment and It`s Safety in the Elderly". Resultatet 

av undersökningen diskuterades med läkare och receptförskrivningen till dessa 

patienter utvärderades. Olämpliga läkemedelskombinationer upptäcktes och 

åtgärdades (18). En annan studie som gjordes i USA skulle utvärdera effekten av 

farmaceuters deltagande vid kontroll av läkemedelsinteraktioner hos 

öppenvårdspatienter. Studien kom fram till att farmaceuter, genom att kontrollera 

läkemedelsinteraktioner, kan tillhandahålla värdefull information om patienters 

läkemedelsanvändning (19). 

EES expertstöd köptes in från USA till Sverige av Apoteket AB. Vid omregleringen 

på apoteksmarknaden överlämnades EES till Apotekens Service AB (20). EES är en 

försvenskad version av ett amerikanskt beslutsstöd som kallas DUR, (drug utilization 

Review). DUR togs fram för att ge människor en bättre läkemedelsanvändning 

genom att läkare och farmaceuter via ett beslutstöd skulle kunna förebygga olika 
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interaktioner mellan läkemedel. Med hjälp av DUR skulle staten även spara pengar 

för hälso- och sjukvårdskostnader. Om farmaceuten upptäcker något 

läkemedelsrelaterat problem i expeditionen som DUR har identifierat så kan inte 

expeditionen slutföras förrän åtgärd vidtagits av farmaceuten (21).  

En förstudie gjordes 2007 av Apoteket AB angående elektroniskt beslutsstöd där de 

hade ca 10 000 svenska patienter som underlag. Resultatet indikerade att 

vårdbehovet minskade och akutbesöken blev färre. Primärvården fick färre 

patientbesök och det blev färre sjukskrivningar som orsakats av läkemedelsrelaterade 

problem. Enligt beräkningar minskade kostnaderna för läkemedel med ungefär 1 

miljard kronor. Värt att notera är att felmedicineringar kostar samhället ca 15–20 

miljarder kronor per år, det är ungefär hälften av den totala läkemedelskostnaden i 

Sverige. Tanken med EES är att ge farmaceuten ett stöd i receptexpeditionen och 

därmed får kunden en säkrare läkemedelsanvändning (22).  

 

EES finns idag till hjälp för farmaceuter på alla svenska apotek. Med EES sker en 

analysering av e-receptet både enskilt och i jämförelse med förskrivningar som har 

skett tidigare och som fortfarande kan vara aktuella. Systemet signalerar om det 

upptäcker någon risk för läkemedelsrelaterade problem. Både dos-recept och vanliga 

e-recept ingår i kontrollen. Analyseringen innehåller kontroll av bland annat 

åldersvarningar, läkemedelsinteraktioner och dubbelförskrivning. EES ger ett 

underlag för farmaceuten att ta beslut för vilka lämpliga åtgärder som behöver göras 

för en säker och korrekt receptexpediering vilket avser att ge kunden en förbättrad 

läkemedelsanvändning (23). För barn och äldre finns särskilda varningar som till 

exempel olämpliga läkemedelskombinationer och hög dos. EES kvalitetsgranskas 

och utvecklas av e-Hälsomyndigheten (24).     

                                                                                                                                                 

EES ska göra det lättare för farmaceuten att se sammanhang och principer för att 

kunna dra rätt slutsatser och göra en korrekt läkemedelsexpedition. Farmaceuten bör 

kunna värdera och tolka informationen som ges utav EES för att sedan kunna värdera 

den mot kundens situation. Tanken är inte att farmaceuten ska läsa upp texten i EES 

för kunden utan att ha den som underlag i dialogen med kunden; hur kunden tycker 

att behandlingen fungerar och hur hen mår. Dessa saker är viktiga framför allt när det 

övervägs en åtgärd som till exempel att kontakta förskrivaren. Om EES används 

korrekt bidrar det till att samma problem i expeditionen inte behöver hanteras vid 

upprepade tillfällen. Många kunder har en löpande behandling av samma preparat 

och upprepade expeditioner. Om farmaceuten stänger signalerna som EES ger, 

sparas tid vid nästa receptexpedition samt att kunden inte behöver få samma 

frågeställning varje gång hen hämtar ut sina läkemedel och kontakt med förskrivaren 

behöver inte återupprepas. För att farmaceuten ska kunna stänga en signal är det 

viktigt; att en tydlig och noggrann dialog med kunden har genomförts och/eller att 

förskrivaren har kontaktats för eventuell ändring av receptet, att det har gjorts en 

farmaceutisk bedömning eller att någon annan åtgärd vidtagits. Efter dessa åtgärder 

kan en signal stängas (24). Viktigt är att det finns en harmoni mellan vårdens 

beslutsstöd och EES så att kunden inte får olika signaler kring sin 

läkemedelsanvändning beroende på vem de talar med (25).  
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Det har gjorts en studie för att undersöka hur svenska läkare såg på den kliniska 

relevansen av ett elektroniskt beslutstöd och om de efter att ha fått varningar av 

stödet gjorde några förändringar i läkemedelsförskrivningen till patienten. Läkarna 

tyckte att de fick relevanta varningar och det ledde i flera fall till förändringar i 

läkemedelsbehandlingen av patienten (26) 

För att apoteken ska få använda EES vid expeditionen av läkemedel krävs att kunden 

samtycker till detta. Detta kan ske antingen muntligt av kunden själv eller, om 

kunden använder ombud för att hämta sina läkemedel, att ombudet får med en 

blankett hem till kunden där hen kan fylla i sitt samtycke (24).  

EES används ännu inte fullt ut på apoteken. Det kan bero på olika orsaker som till 

exempel att samtycke av kunden krävs och det kan vara tidsödande för farmaceuten 

att förklara för kunden vad EES innebär och då görs valet att inte använda stödet för 

att spara tid (27).         

                                                                                                                      

Under 2017 gjordes 2,5 miljoner kontroller med EES. Mätningar har gjorts och varje 

vecka får ca 70 000 kunder på apoteken en kontroll av sina läkemedel med EES. Det 

är inte känt hur väl apotekskunder känner till EES och vilken inställning de har till 

det (24). 
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SYFTE 
 
 
Syftet med arbetet var att undersöka apotekskunders syn på och kännedom om 

farmaceuters användning av elektroniskt expertstöd, EES. 
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MATERIAL OCH METODER 

Datainsamling  

Datainsamling skedde genom att en enkät delades ut till apotekskunder på olika 

apotek i Luleå, Kalmar, Grängesberg, Värnamo och Torsås. Apoteken som valdes ut 

var inte slumpmässigt utvalda utan valdes utifrån de apotek som studenterna 

vanligtvis arbetar på. De utvalda apoteken kategoriseras som landsortsapotek, 

cityapotek, vårdcentralsapotek och köpcentrumapotek. Datainsamlingen 

genomfördes av fem farmaceutstudenter och skedde under 100 timmar veckorna 11 

och 12, år 2018. Kunder på respektive apotek tillfrågades när de skulle hämta ut 

läkemedel på recept om de ville medverka i studien. De som samtyckte tilldelades en 

enkät som de fick fylla i och sedan lämna på apoteket. De som inte ville delta 

räknades som bortfall. Resultatet av enkäterna sammanställdes och redovisades i 

enskilt examensarbete.  

Inklusionskriterier: Alla kunder som hämtade recept under den aktuella 

insamlingsperioden. 

Exklusionskriterier: Kunder som inte förstod det svenska språket samt kunder som 

inte hade kognitiv förmåga att läsa och förstå enkätens innebörd. 

 

Dataanalys 

Underlagen som samlats in med hjälp av enkäter matades in i datorn i en excel-fil. 

IBM SPSS Statistics användes sedan för att analysera resultaten från enkäten med 

beskrivande statistik. 

 

Etiska frågeställningar 

I vetenskapliga undersökningar ska människor som involveras i dem vara 

informerade om vad undersökningen innebär samt att det är frivilligt om de vill delta 

i undersökningen (28). Enkäten som användes i studien skickades till etikkommittèn 

sydost som gav ett yttrande att det inte förelåg några etiska hinder för genomförandet 

(EPK 476-2018), bilaga 1. Varje elev gav sin chef på respektive apotek information 

om undersökningen och denne gav en skriftlig tillåtelse till att datainsamling fick 

göras på det aktuella apoteket, bilaga 2. 
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RESULTAT 
 
 
Det var 412 kunder som fick frågan om de ville delta i enkätundersökningen och utav 

dessa avböjde 133 stycken att delta. Kunder som exkluderades och inte fick någon 

förfrågan var 50 stycken. Totalt antal deltagande kunder blev 281 stycken. Det fanns 

respondenter som deltog i undersökningen men som inte besvarade samtliga frågor i 

enkäten. 

 

Den yngsta kunden som besvarade enkäten var 15 år och den äldsta var 92 år.       

Det var 23,1% (65 st) som var under 40 år, 33,8% (95st) var mellan 40–60 år och 

41,6% (117st) var över 60 år. Medelåldern räknades ut till 54 år. 

 

Könsfördelningen på de som besvarade enkäten var 52,3% kvinnor (147 st) och 

47,7% (134 st) var män, figur 2. 
 

 
Figur 2: Visar fördelningen mellan kvinnor (n=147) och män (n=134) på de kunder som besvarade 

enkäten.  

 

 

 

 

Utav respondenterna var det 92,8% (259 st) som hade svenska som modersmål, de 

som uppgav annat modersmål var 7,1% (20 st), figur 3. 
 

 
Figur 3: Visar fördelningen mellan hur många utav respondenterna som hade svenska som 

modersmål (n=259) eller som hade annat modersmål (n=20). 
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På frågan som ställdes i enkäten om kunderna hade kännedom om EES svarade 

18,9% (53 st) av respondenterna Ja, 71,5% (201 st) svarade Nej och de som uppgav 

att de inte visste om de kände till EES var 7,5% (21 st), figur 4.  
 

Figur 4: Visar hur stor andel av respondenterna som kände till (n=53), inte kände till (n=201) eller 

inte visste om de kände till EES (n=21). 

 

 

 

 

Följdfrågan som ställdes i enkäten till de som svarat Ja om kännedom utav EES, var 

hur de i så fall hade fått kännedom om EES. Där uppgav respondenterna att 26% (73 

st) utav dem hade fått informationen från farmaceuten på ett apotek, 8,2% (23 st) 

hade fått information från någon broschyr, 1,1% (3 st) hade fått kännedom om EES 

från sitt pensionärsförbund, 4,6% (13 st) visste inte varifrån de fått informationen 

och 8,2% (23 st) svarade att de fått informationen från annat håll, figur 5. Annat håll 

uppgavs vara bland annat att vara: jobbet, någon tidning, hens mamma eller från 

någon hemsida på internet. 

 

 
Figur 5: En gestaltning av hur stor andel och från vilka informationskällor, respondenterna fått 

information/kännedom om EES.  

 

 

Respondenterna uppgav att 26,3% (74 st) av dem hade samtyckt till att deras eller 

någon anhörigs läkemedel fick analyseras av EES. Det var 35,2% (99st) som uppgav 
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att de inte hade samtyckt och 31,3% (88 st) visste inte om de hade samtyckt till att 

EES fick användas, figur 6. 

Figur 6: Andelen respondenter som svarat Ja (n=74), Nej (n=99) alternativt Vet inte (n=88) på om de 

hade samtyckt till att EES används för att analysera sina alternativt någon anhörigs läkemedel.  

 

 

De respondenter som uppgav att de visste om farmaceuten på apotek hade använt 

EES för att analysera hens eller någon anhörigs läkemedel var 12,5% (35 st), 27% 

(76 st) svarade Nej på denna fråga och 57% (160 st) visste inte huruvida farmaceuten 

hade analyserat läkemedlen i EES eller ej, figur 7. 

Figur 7: Andelen respondenter som svarat Ja (n=35), Nej (n=76) alternativt Vet inte (n=160) på om 

de kände till om farmaceuten på apoteket hade analyserat hens eller någon anhörigs läkemedel i EES. 

 

 

I tabell 2 redovisas 4 olika påståenden om EES som kunderna skulle ta ställning till i 

enkäten. Där gavs 7 möjliga svarsalternativ från Instämmer inte alls (1) till 

Instämmer helt (6) samt Vet inte.   

På påståendet att ”Jag skulle vilja att farmaceuten använder EES varje gång jag 

hämtar ut läkemedel” svarade 26,3% (74 st) att de instämde helt till detta påstående 

och drygt hälften 55,5% (156 st) svarade att de inte visste. 2,1% instämde inte alls, 

sedan var det en fördelning mellan 0,7% upp till 4,6% mellan instämmande grad 2 

och 5. 
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I påståendet ”Jag får bättre rådgivning när EES används” instämmer 11,4% (32 st) 

helt och 73% (208 st) utav respondenterna uppgav att de inte vet, 1,1% (3st) 

instämmer inte alls. De som svarade instämmandegrad 2–5 var från 0,4% och upp till 

1,4% utav respondenterna.      

”EES hjälper farmaceuten att se till att min behandling är säker”. Till detta påstående 

instämde 13,9% (39 st) helt, 1,8% (5 st) instämde inte alls och 69,8% (196 st) 

svarade Vet inte. Svaren från instämmandegrad 2–5 var mellan 0,4% upp till 3,2%. 

Det sista påståendet som togs ställning till var ”Det är tydligt för mig när 

farmaceuten använder EES”. 7,1% (20 st) svarade att de instämde helt till detta 

påstående, 5% (14 st) instämde inte alls till detta och 66,2% (186 st) svarade Vet 

inte. På instämmandegrad 2 och 3 var det 1,8% respektive 3,6% som tyckte att det 

stämde in på deras upplevelse medan 6% valde en 4 i instämmande grad och några 

färre, 4,6% tyckte att instämmandegrad 5 var den som stämde bäst.  

Tabell 2: Svarsfördelning i % till respondenternas ställningstagande till 4 olika påståenden utav 

användning av EES vid receptexpedition. Instämmandegrad 1 motsvarar Instämmer inte alls och 

instämmandegrad 6 motsvarar Instämmer helt. 

Instämmandegrad     1 2 3 4 5 6 Vet inte 

 

Jag skulle vilja att farmaceuten 2,1 0,7 1,8 3,2 4,6 26,3 55,5 

använder EES varje gång jag    

 

      

 

  

hämtar ut läkemedel   (n=6)  (n=2)  (n=5) (n=9) (n=13)  (n=74)  (n=156)  

  

 

    

 

      

 

  

Jag får bättre rådgivning när 1,1 0,4 1,4 3,2 3,9 11,4 73 

EES används   (n=3)   (n=1)  (n=4)  (n=9)  (n=11)  (n=32)  (n=205)  

  

 

    

 

      

 

  

EES hjälper farmaceuten att se  1,8 0,4 2,1 3,2 3,2 13,9 69,8 

till att min behandling     

 

      

 

  

är säker     (n=5) (n=1)  (n=6)  (n=9)  (n=9)  (n=39)  (n=196)  

  

 

    

 

      

 

  

Det är tydligt för mig när  5 1,8 3,6 6 4,6 7,1 66,2 

farmaceuten använder EES (n=14) (n=5) (n=10)  (n=17) (n=13) (n=20)  (n=186) 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Enkätundersökningen visade att en knapp femtedel av apotekskunderna kände till 

vad EES var och hur, när och om det användes av farmaceuten på apoteket.  

Det var ett fåtal utav dem som kände till EES, som visade en positiv inställning till 

användning av EES vid receptexpedition. De allra flesta hade ingen uppfattning om 

EES alls och var således varken positiva eller negativa till användandet av 

beslutsstödet. 

 

Att apotekskunder inte känner till om, hur och när farmaceuten använder EES i deras 

receptexpedition kan tolkas som att EES inte används i den utsträckning som skulle 

vara möjligt. Ett hinder kan vara att samtycke krävs av kunden för att farmaceuten 

ska få använda EES (25). 

 

Många farmaceuter drar sig för att fråga kunder om deras samtycke till att få använda 

EES på grund av att kundmötet då kommer att ta några minuter längre. Andra kunder 

står på kö och väntar på att få bli expedierade vilket gör att farmaceuten känner stress 

och vill göra varje expedition på kortast möjliga tid. Farmaceuten vill inte ge sig in i 

någon tidskrävande diskussion med kunden vilket även har diskuterats i en 

debattartikel från Dagens Medicin (27). Det var ungefär en tredjedel av 

respondenterna som uppgav att de inte visste om de hade blivit tillfrågade om att 

EES fick användas i deras receptexpedition. Drygt hälften av respondenterna svarade 

att de inte visste om farmaceuten använt EES i deras receptexpedition. Detta fynd 

kan vidimeras genom studier som visar att många kundmöten sker i det tysta eller 

med väldigt lite kommunikation och att farmaceuten inte informerar och talar med 

kunden så som vore önskvärt (9). En dryg fjärdedel utav respondenterna som faktiskt 

kände till EES hade dock fått informationen utav farmaceuten på apoteket.   

                                                                                                                                                                                                                             

En annan aspekt till att EES inte används fullt ut kan vara att farmaceuten inte 

känner sig tillräckligt bra på att hantera beslutsstödet och därför inte använder det. 

För att kunna använda EES på ett optimalt sätt krävs att farmaceuten kan tyda 

signalerna som beslutsstödet ger. Görs detta på ett korrekt sätt så kan systemet vara 

till stor nytta för både kunden och farmaceuten. Det går att fullfölja expeditionen 

utan att aktivt göra något åt de signaler som EES ger. I USA:s motsvarighet till 

elektroniskt beslutsstöd, DUR, kan inte farmaceuten fortsätta expeditionen om inte 

signalerna som ges i beslutsstödet släcks (21). Det har gjorts undersökningar som 

visar att farmaceuterna inte känner sig bekväma med EES och att de inte är riktigt 

säkra på hur de ska tolka signalerna som ges. De känner sig även obekväma med att 

kontakta läkaren för att diskutera förskrivningen på grund av att läkarna då kan bli 

irriterade (29). Resultat som pekar i en annan riktning visas i studier som gjorts i 

Sverige, Japan och i USA.  Där tillfrågades läkare om vad de tycker om användandet 

av elektroniska beslutsstöd och om de efter att ha fått signaler från farmaceuter har 

ändrat i förskrivningen. Förskrivningar har ändrats och läkarna är positivt inställda 

till användandet av beslutsstöd (17, 18, 26). 
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Det blir än mer tydligt i undersökningen att respondenterna inte har så stor kunskap i 

vad EES är och om farmaceuten använder beslutsstödet vid läkemedelsexpeditionen 

när respondenterna besvarar fyra påståenden om EES. På påståendet om de vill att 

farmaceuten använder EES vid deras läkemedelsexpedition, svarar över hälften 

(55,5%) att de inte vet. På påståendet om att de får bättre rådgivning när EES 

används är det nästan tre fjärdedelar (73%) som inte vet. Mellan 65–70% vet inte när 

farmaceuten använder EES och om EES hjälper farmaceuten att göra deras 

läkemedelsbehandling säker. Den stora procentandel som svarar att de inte vet på 

dessa påståenden speglar att de är dåligt informerade eller att de inte uppfattat vad 

farmaceuten har informerat om i kundmötet. Kommunikationsproblem är inte 

ovanligt vid möten i sociala sammanhang. De kan bero på bland annat kunskapsbrist, 

attityder, hörselnedsättning eller att det är störande brus som gör att budskapet inte 

uppfattas (30). En fråga som kan ställas i detta sammanhang är om det egentligen är 

viktigt att kunden känner till när, hur och om farmaceuten använder digitala stöd vid 

receptexpeditionen. Kunden ska kunna lita till att farmaceuten arbetar utifrån bästa 

möjliga arbetssätt. Samtyckekravet gör att farmaceuten måste diskutera expertstödet 

med kunden (25). Hade inte det kravet funnits hade förmodligen inte farmaceuten 

alls pratat med kunden om detta, utan använt expertstödet i expeditionen utan 

kundens involvering. 

 

Metoddiskussion 

Enkätstudier går förhållandevis snabbt att genomföra till skillnad från att göra 

enskilda intervjuer med människor vilket är en fördel. Det som är tidsödande med en 

enkätstudie är att utforma enkäten och frågorna på ett sätt så att respondenterna 

förstår frågorna kan ge de svar som eftersöks i undersökningen. Görs personliga 

intervjuer blir svaren mer kvalitativa jämfört med enkätförfrågningar som blir mer 

kvantitativa. Det är en utav nackdelarna med enkätstudier (31). Det är svårt att hitta 

nya oväntade saker i en enkätstudie. Att låta respondenterna skriva kommentarer 

öppnar dock upp enkätsvaren lite mer. 

 

För att undersökningen ska vara representativ för hela populationen ska alla individer 

ha lika stor sannolikhet att få delta i undersökningen. De deltagande ska vara 

representativa för de människor som tillhör den normala besöksgruppen oavsett 

vilket etniskt ursprung hen har. En fördel med enkätundersökningar är att de kan nå 

ett större antal människor under en begränsad period. Respondenterna har fått samma 

frågor och svarsalternativ vilket är en fördel när resultatet ska tolkas. På detta 

undersökningssätt undviks påverkan av intervjuaren som skulle kunna ha påverkat 

respondenternas svar. Ytterligare en fördel med en enkätundersökning är att 

människor tillåts att vara anonyma. En nackdel med denna typ av undersökning är att 

inte alla frågor alltid besvaras vilket görs med större sannolikhet vid en intervju-

undersökning vilket då skulle göra undersökningen mer komplett (32). 
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En styrka i denna enkätundersökning är att den utfördes på olika orter i Sverige, från 

Luleå i norr till Torsås i söder. Den är utförd på olika typer av apotek vilket är en 

fördel då de besöks av olika apotekskunder. 

 

Totalt antal respondenter i studien var 281 stycken. Det var 412 stycken som fick 

frågan om de ville delta i undersökningen och utav dessa avböjde 133 stycken. 

Antalet kunder som exkluderades från att tillfrågas var 50 stycken då deras 

språkförståelse alternativt kognitiva förmåga inte gjorde det möjligt för dem att delta. 

Det förhållandevis låga antalet respondenter gjorde att det inte gick att styrka att 

denna undersökning speglar hela populationen i Sverige. Men den gav ändå en bra 

fingervisning. 

 

Det var ett brett spann på respondenternas ålder, den yngsta var 15 år och den äldsta 

var 92 år. Medelåldern var 54 år. Det gör att svaren på enkätundersökningen omfattar 

till stor del de flesta ålderskategorier av apotekskunder som hämtar ut recept till sig 

själva. Enligt en avhandling som gjorts brukar urvalet när enkätundersökningar görs 

på apotek ofta inte nå de riktigt äldre kunderna då de inte går till apoteket i samma 

utsträckning. Det beror på att deras läkemedel ofta hämtas utav till exempel 

hemtjänsten eller utav något ombud (33). I denna studie var 41,6% av 

respondenterna över 60 år. Det var dock ett fåtal som var över 80 år utav 

respondenterna vilket understödjer resultatet som diskuteras i avhandlingen. 

 

Fördelningen kvinnor och män utav respondenterna var jämnt fördelat, 52,3% var 

kvinnor och 47,7% var män. 

 

 Det som avviker för att undersökningen skulle spegla Sveriges population idag är att 

det var i stort sätt bara var respondenter som hade svenska som modersmål som 

besvarade enkäten. Flera apotekskunder exkluderades på grund av att de inte kunde 

och förstod det svenska språket. Därför blev det endast ett fåtal respondenter, 7,1% 

som hade ett annat modersmål än svenska.  
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SLUTSATS 
 
De slutsatser som kan dras av denna enkätstudie är att det är en låg kännedom hos 

apotekskunder om farmaceuters användning av EES. En stor andel av dem känner 

inte till begreppet EES, de vet inte om de har blivit informerade och tillfrågade om 

samtycke av farmaceuten om att EES kan användas i receptexpeditionen.  

Användandet av EES vid läkemedelsexpeditioner ger farmaceuten vid 

receptexpeditionen ett bra farmaceutiskt stöd till att göra expeditionen än mer säker 

än utan EES. Farmaceuten kan med detta stöd ge kunden en möjlighet till bättre 

läkemedelsanvändning med minskad risk för biverkningar och läkemedelsrelaterade 

problem. Denna studie visar att om apotekskedjorna vill att EES ska användas, 

behövs kommunikativa förbättringar mellan kund och farmaceut samt att det är 

viktigt att farmaceuten utbildas i hur EES fungerar och hur det ska användas.  

Farmaceuterna bör även vara medvetna om att de flesta kunder inte har kännedom 

om EES och att det för kunderna inte är uppenbart att farmaceuten gör körningar i 

EES. Det är inte klarlagt vilka effekterna skulle bli om kunderna hade bättre 

kännedom om EES. Men om utgångspunkten är att det är viktigt, så visar studien att 

det behövs mer och bättre kommunikation om EES mellan farmaceuten och kunden.  
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