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Sammanfattning  

 
Läkemedel används för att förebygga, lindra eller bota sjukdomar vilket är viktig del av hälso- och sjukvården. Felaktig 

läkemedelsanvändning är vanligt och leder till ökade samhällskostnader. Farmaceuten har en viktig roll i vårdkedjan. De är 

patientens sista kontakt med vården innan patienten tar över ansvaret för sin egen behandling. Farmaceutens ansvar är att 

säkerställa att patienten har mottagit viktig information om sitt läkemedel samt kontrollera att den förskrivna dosen är korrekt. 

 

Den ökade digitaliseringen medför att patienten kan skaffa sig mer kunskap om och vara mer delaktig i sin läkemedelsbehandling. 

 

Beslutsstöd används i syfte att underlätta beslutsfattande och ett av apotekets sådana är elektroniskt expertstöd (EES). EES 

kompletterar apotekens övriga IT-system och kan ge farmaceuten signaler om interaktioner, dubbelmedicinering, läkemedlets 

lämplighet med avseende på ålder och felaktiga doseringar. När systemet varnar gör farmaceuten en bedömning som kan 

diskuteras med patienten eller förskrivaren vid behov. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på vad apotekskunderna känner till om EES och farmaceutens användande av det.  

 

Metod 

Innan studien påbörjades erhölls ett godkännande från etikkommittén sydost om att det inte fanns några etiska hinder för att utföra 

studien. Enkäterna delades ut till alla som skulle hämta recept på olika apotek i Luleå, Grängesberg, Värnamo, Kalmar och 

Torsås. Det gemensamma målet var att använda 20 timmar per student till att dela ut enkäterna. Resultaten sammanställdes och 

analyserades i IBM SPSS Statistics med beskrivande statistik.  

 

Resultat och diskussion  

Resultaten visade att de flesta apotekskunder inte känner till EES och om farmaceuterna använder det. Det var många som inte 

hade samtyckt till användandet av EES och de visste inte om systemet kunde stötta farmaceutens arbete. Mer än hälften av 

respondenterna svarade att de inte visste om de ville att farmaceuten skulle använda EES vid receptexpedition. 

 

Ungefär en fjärdedel av de svarande ville att farmaceuten skulle använda EES och nära tre fjärdedelar hade ingen kunskap om 

systemet. Det kan innebära att de kunder som har kunskap om systemet vill att det ska användas. En anledning till att kunder vill 

att systemet ska användas, trots att de inte har någon kunskap om det, kan vara att de litar på att systemet ger fördelar för dem 

själva och farmaceuten. 

 

Det är viktigt att få patienten att känna sig trygg och delaktig i sin läkemedelsbehandling eftersom det kan leda till ökad 

följsamhet. 

 

Innan farmaceuten får ansluta en ny kund till EES måste ett samtycke inhämtas. Det är några år sedan EES lanserades på 

apoteken och på senare tid har användandet ökat. Det är fortfarande en del farmaceuter som tycker det är svårt att ansluta kunder 

till systemet. Mer övning i systemet kan leda till ökat användande och i förlängningen bättre stöd för farmaceuterna i deras 

beslutsfattande.  

 

Slutsats 

Det var få kunder som visste vad EES är. Trots att få känner till systemet vill ungefär en fjärdedel att det används för analys av 

deras läkemedel vilket är positivt. 

 



 
 

 

 

Abstract 

 

 
Medicines are substances used to prevent, alleviate or cure diseases which is an 

important part of health care. The role of the pharmacist in the healthcare chain is 

important because they are the patients last contact with healthcare professionals. 

After this contact they must assume responsibility over their own treatment. The 

pharmacist's responsibility is to make sure that the patient has received essential 

information about their drugs and to check that the prescribed dose is correct. 

 

The increased digitalization of society brings an opportunity for the patients to 

increase participation and understanding of their drug treatment. 

 
Decision support systems are different methods used to obtain a basis for decision 

making. Pharmacists use these systems to check if prescriptions are correct, for 

example by ensuring that the right medication, in the correct dose, has been 

prescribed to the right patient at the right time. 

 

In Sweden there is a decision support system called elektroniskt expertstöd (EES). 

This system offers pharmacy customers further drug control in addition to other 

controls that are available through the pharmacy's other systems. The benefit of this 

system is that the pharmacist has better support in detecting incorrect doses, 

interactions, duplicate medications and if the drug is inappropriate for the patient's 

gender or age. When the system alerts, the pharmacist makes an assessment which 

may be discussed with the patient or the physician if needed. 

 

 
Purpose 

The purpose of this survey study was to investigate what the pharmacy customers 

knows about EES and the pharmacists use of the system.  

 

 
Method 

Before the study started, approval from the southeast ethic committee was obtained 

which said that there were no ethical barriers for the performance of the study. The 

surveys were handed out to anyone who would receive prescriptions at different 

pharmacies in Luleå, Grängesberg, Värnamo, Kalmar and Torsås. The common goal 

was to spend 20 hours of handing out surveys per student. The results were put 

together and analyzed in IBM SPSS Statistics with descriptive statistics. 

 
 

 



 
 

Results and discussion 

The results show that most of the respondents did not know about EES and did not 

know if the pharmacists are using this support system. The results also show that 

most of the respondents had not given their consent to EES and did not know if EES 

could support the pharmacists work. More than half of the survey population 

answered “do not know” on a question asking if they wanted the pharmacist to use 

EES when dispensing drugs. 

 

Almost a quarter of the total population wanted the pharmacist to use EES and close 

to three quarters of the total population had no knowledge of the system. This could 

mean that the customers who have knowledge wants the system to be used. A reason 

for wanting the system to be used without having knowledge of it could be that 

customers trust it is beneficial for themselves and for the pharmacists. 

 

Building trust and showing care in each customer meeting is important to make the 

customer susceptible to information. Sufficient information can lead to better 

compliance in drug treatments. 

 

Before the pharmacist can use EES for the first time the customer must consent. 

Although it was a few years since the introduction of EES into pharmacies, some 

pharmacists find it difficult to connect customers to the system. It is a relatively new 

way of working with drug analysis at the pharmacies in Sweden. More practice in the 

system could provide increased use of it and help the pharmacists decision making. 

 

 

Conclusion 

Only a small proportion of the pharmacy customers have knowledge of EES. But 

even so, one fourth of them wanted the system to be used to analyze their medication 

which is considered positive. 
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INTRODUKTION 
 

1.1 Läkemedel – användning och utveckling 

 

Läkemedel är de substanser som används till att förebygga, lindra eller bota 

sjukdomar och är en viktig del av hälso- och sjukvården (1). Det finns otaliga 

läkemedel och generiska utbyten vilket kan förvirra patienterna och i synnerhet de 

äldre som behandlas med flera olika läkemedel (2, 3). De används i syfte att 

bibehålla patientens hälsa men kan innebära risker i form av biverkningar, över- och 

underdoseringar samt interaktioner mellan olika läkemedel. Sjukhusinläggningarna 

som beror på felaktig användning eller olämplig förskrivning har ökat och 

konsekvenserna är ökade samhällskostnader, sjukdom och lidande. (4, 5). Tidigare 

studier visar att läkemedelsrelaterade problem är vanliga och till stor del möjliga att 

förebygga (4). 

 

Läkemedelsutvecklingens framfart visar behovet av ökad tillgänglighet av 

läkemedel. Ett sätt skulle kunna vara införandet av farmaceutsortiment, där tanken är 

att vissa receptbelagda läkemedel blir receptfria och dessa får bara säljas till kund 

efter farmaceutrådgivning (6). 

 

1.2 Den farmaceutiska rollen 

 

Farmaceuternas roll i vårdkedjan är viktig eftersom de är patienternas sista kontakt 

med vården innan de själva måste ansvara för sin behandling. Farmaceutens ansvar 

är att säkerställa att patienten mottagit viktig information om sitt läkemedel och att 

den förskrivna dosen är korrekt (6). Genom att föra en dialog med patienten kan 

farmaceuten förvissa sig om att patienten har förstått syftet, doseringsanvisningen, 

eventuella biverkningar och hur läkemedlet ska förvaras (7).  Farmaceutens aktiva 

kommunikationsarbete kan bidra till bättre följsamhet hos patienten och till en 

säkrare läkemedelsanvändning (8). Både förskrivare och apotekspersonal bär stort 

ansvar i kommunikationen till patienten. Det är viktigt att patienten känner sig trygg 

och delaktig i sin medicinering (9). 

 

1.3 Digitalisering 

 

Samhällets ökade digitalisering medför en möjlighet för patienten att på egen hand 

öka sin förståelse och delaktighet i sin egen läkemedelsbehandling (9). Dessutom kan 

digitaliseringen bidra till att informationen som hälso- och sjukvårdspersonalen får är 

aktuell och lättåtkomlig (10). 
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1.4 E-hälsa 

 

Inom vården används ett flertal olika journalsystem och det kan också förekomma 

olika system inom samma landsting. Apoteken använder inte samma 

läkemedelslistor som övriga vårdinrättningar och det förekommer avvikelser mellan 

olika listor. Detta kan skapa oro hos patienter och bidra till fördröjningar i 

vårdkedjans processer (11). Det är ett flertal individer inblandade i behandlingen av 

en patient, t. ex läkare, sjuksköterskor, apotekspersonal och anhöriga. Med tanke på 

att läkemedelslistorna inte alltid överensstämmer kan en trygg 

läkemedelsanvändning äventyras (12).   

 

En del av lösningen på problematiken kan vara den kommande nationella 

läkemedelslistan. Målet med listan är att vårdpersonal, apotekspersonal och patient 

ska få tillgång till samma information om patientens läkemedelsbehandling. Listan 

kan bli till verklighet inom fem år och skulle kunna förbättra patientsäkerheten samt 

öka effektiviteten inom hälso- och sjukvården (12, 13). 

 

Socialstyrelsens definition av e-hälsa är ”att använda digitala verktyg och utbyta 

information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa”(14). Exempel på digitala 

tjänster är e-recept och e-journaler samt applikationer i vilka patienten kan boka sitt 

eget läkarbesök. Olika länder arbetar i olika fart med att utforma och införa olika 

typer av e-hälsa och här ligger Sverige i framkant (15, 16). 

 

1.5 E-recept 
 
Elektroniska recept är recept som skapas i förskrivarens system och förs över 

elektroniskt till receptdepån vilket är det system som alla elektroniska förskrivningar 

hamnar hos. Apoteken har åtkomst till depån och kan därigenom se vilka recept 

patienten har. Recepten finns i depån under sin giltighetstid och fram tills de hämtats 

ut av patienten (17). 

 

I Sverige expedierades det första e-receptet år 1983. Primärvården var inte aktiva i 

implementeringen av det nya arbetssättet vilket ledde till att användningen av e-

recept inte skedde i någon större omfattning (18). Men sedan dess har användandet 

ökat kraftigt och e-recepten motsvarar idag 99% av samtliga förskrivningar (15). 

 

Innan e-recepten fanns skrev förskrivaren recepten för hand och patienten fick ta 

med receptet till apoteket. Ett handskrivet recept kan vara svårare att tyda och kan 

lättare leda till missförstånd (19). Som det ser ut idag behöver patienten inte längre 

hålla reda på sina recept i samma utsträckning som med pappersrecepten och risken 

för förfalskningar minskade med e-receptens framfart. (18). Anledningen till att det 

fortfarande skrivs pappersrecept kan vara att vissa förskrivare saknar tjänsten för e-

recept i sitt journalsystem. Dessutom ses dessa recept som en säkerhet ifall de 

digitala systemen inte fungerar (20). 
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1.6 Beslutsstödsystem och elektroniskt expertstöd (EES) 

 

Beslutsstöd är olika metoder som används för att inhämta underlag till 

beslutsfattande. Farmaceuter använder beslutsstödsystem för att se om förskrivningar 

är korrekta, dvs. säkerställa att rätt läkemedel, i rätt dos har förskrivits till rätt patient 

vid rätt tidpunkt (21). 

  

Enligt J.L Reynolds et.al har beslutsstöd utvecklat den farmaceutiska rollen genom 

att erbjuda mer information för farmaceuten att applicera sin kunskap på (22).  

Användningen av beslutsstödsystem inom hälso- och sjukvården leder även till ökad 

patientsäkerhet och förbättrad läkemedelsanvändning (10). Ett av apotekens 

beslutsstödsystem heter elektroniskt expertstöd (EES) (23). 

 
EES är ett system som erbjuder kunden ytterligare läkemedelskontroll utöver den 

som fås via apotekens övriga system. Fördelen med EES är att farmaceuten får stöd i 

att upptäcka felaktiga doser, interaktioner, dubbelmedicineringar och om läkemedlet 

är olämpligt med avseende på kundens kön eller ålder (24). När systemet varnar gör 

farmaceuten en bedömning som eventuellt diskuteras med kunden och ibland också 

med läkaren. Efter bedömningen stänger farmaceuten signalen och det betyder att 

systemet inte kommer att varna för samma sak nästa gång kunden hämtar ut samma 

läkemedel (25). EES kallades från början ”drug utilization review” (DUR) och 

kommer från USA. EES är därmed en svensk variant av DUR och har utvecklats av 

Apoteket AB (23). I samband med omregleringen 2009 tog Apotekens Service AB 

över driften av systemet. Därefter omvandlades Apotekens Service AB till 

eHälsomyndigheten som idag har hand om driften och driver utvecklingen av EES 

(9). 

 

eHälsomyndigheten gjorde en undersökning i februari 2018 som visar att det utförs 

omkring 70 000 kontroller i EES per vecka (23). Totalt expedieras det omkring 

236 000 recept i veckan inklusive dosdispenserade förpackningar och veterinärrecept 

(5). 

 

eHälsomyndigheten arbetar tillsammans med andra verksamheter i syfte att förbättra 

invånarnas hälsa. De arbetar för allas rätt till lika vård, omsorg och hälsa och har som 

uppgift att samordna olika verksamheters arbete. De arbetar även med e-recept över 

landsgränserna vilket innebär att medborgare ska kunna hämta ut sitt recept i andra 

länder än sitt eget (13). 
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2. Syfte 
 

Syftet med den aktuella studien är att ta reda på vad apotekskunderna känner till om 

EES och farmaceutens användande av systemet. 

 

 

3. Material och metod 
 

3.1 Enkätstudie 

 

Insamling av data till studien har skett genom en enkätstudie som pågick under vecka 

12 och 13, 2018, på apotek i Luleå, Kalmar, Grängesberg, Värnamo och Torsås. 

Eftersom enkätstudien utfördes på apoteken där studenterna annars arbetar var 

urvalet av apotek inte slumpmässigt. De apotek som deltagit i studien är cityapotek, 

vårdcentralsapotek, köpcentrumapotek och landsortsapotek. Identiska enkäter i 

pappersformat överlämnades för ifyllnad av målpopulationen vilket var apotekens 

receptkunder. Så gott som samtliga receptkunder som expedierades medan 

insamlingen pågick tillfrågades för att utesluta selektion. Inklusionskriterier var alla 

som skulle hämta ut recept. Exklusionskriterier var personer som av olika skäl inte 

kunde förstå det som stod på enkäten. De som inte önskade delta registrerades som 

bortfall. 

 

Enkäten (bilaga 1) bestod av 11 stycken frågor. Av dessa var 3 stycken kryssfrågor 

där respondenten kunde välja ett alternativ i en stigande skala mellan 1 till 6. Om 

svaret var 1 så innebar det att respondenten inte alls instämde med påståendet och om 

svaret var 6 så innebar det att denne instämde helt. På 6 av frågorna kunde 

respondenten kryssa i förvalda svar och på 2 av frågorna fanns möjlighet till 

fritextsvar. 

 

Varje student ägnade 10 timmar per vecka åt enkätutlämningen vilket resulterade i en 

total insamling om 100 timmar i gruppen om fem studenter. Insamlingen skedde på 

olika apotekskedjor som är olika storleksmässigt och kundmässigt. Studenterna 

besökte även apoteken vid olika tidpunkter under dessa veckor. 
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3.2 Enkätanalys 

 

Vecka 13–14 gjordes en sammanställning av respondenternas enkätsvar i ett 

gemensamt excelark. Därefter analyserades resultaten i IBM SPSS Statistics med 

deskriptiv statistik.  

 

Innan enkätstudien påbörjades skickades en ansökan till etikkommittén sydost som 

gjorde bedömningen att det inte fanns några etiska hinder för utförandet av studien 

(EPK 476–2018). 

 

 

4. Resultat 
 
 

Totalt tillfrågades 414 stycken apotekskunder om att delta i enkätstudien. Av dessa 

var det 281 personer som tackade ja och 133 stycken som tackade nej. Utöver detta 

var det 50 personer som exkluderades. Bortfallet blev totalt 183 stycken (39,4%). I 

resultatdelen har fokus legat på frågor rörande EES varpå endast fråga 1 och 5–9 

redovisas. Enkäten återfinns i slutet av rapporten (bilaga 1).  

  

Bakgrundsinformation 

 

Den första frågan behandlar studiepopulationens bakgrund. Deltagarna har delats upp 

i tre ålderskategorier vilka är personer under 40 år, personer mellan 40–60 år och 

personer över 60 år. En femtedel var under 40 år (n=65, 23,1%), En tredjedel var 

mellan 40–60 år (n=95, 33,8%) och nära två femtedelar av populationen var över 60 

år (n=117, 41,6%). Av 281 deltagare var det 4 stycken som inte uppgav sin ålder och 

det motsvarar det antal och de 1,5% som saknas i summeringen av kategoriernas 

andelar (tabell I).  

 
Tabell I. Ålderskategorierna för deltagarna (n=281). 

 
Ålder 

 
Antal Andel (%) 

<=40 65 23,1% 

41–60 95 33,8% 

>60 117 41,6% 

Totalt 277 98,5% 

 

 

 

Majoriteten av populationen hade svenska som modersmål (n=259, 92,2%). Andelen 

med ett annat språk var totalt 20 personer (7,2%). Antalet kvinnor som svarade på 
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frågan var 147 stycken (52,3%) och antalet män som svarade var 134 stycken 

(47,7%) (tabell II).  
 

 

Tabell II. En sammanslagen tabell som visar kön och språk. 

Fråga 1.             Antal                              Andel (%) 

Kvinna 147 52,3% 

Annat 10 3,6% 

Svenska 137 48,8% 

Man 134 47,7% 

Annat 10 3,6% 

Svenska 122 43,4% 

Obesvarat 2 0,7% 

Totalt 281 100% 

 

 

 

Fråga 5 ”Känner du till EES?” 

 

På frågan om populationen känner till EES kunde de välja mellan de 3 

svarsalternativen ”ja”, ”nej” och ”vet inte”. Det var ungefär en femtedel som svarade 

ja (n=53, 18,9%). Tre fjärdedelar (n=201 71,5%) av populationen kände inte till EES 

(figur 1). 

 

 
Figur I. Populationens kännedom om EES. 7,5% (n=21) svarade ”vet inte” och 2,1% 

(n=6) lämnade frågan obesvarad. Totalt antal deltagande var 281 stycken. 
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Fråga 6 ”Hur har du i så fall fått information?” 

 
Som svar till hur populationen i så fall fått information om EES kunde ett eller fler 

förvalda svarsalternativ väljas. Det fanns möjlighet att välja alternativet ”annat” och 

på samma alternativ lämna egna kommentarer i fritext. 

  

Det var ungefär lika stor del som hade valt alternativet ”från farmaceut på apotek” 

(n=73, 26%) som de som valt ”vet inte”. (n=77, 27,4%). Detsamma gällde de som 

valde alternativet ”från broschyr” (n=23, 8,2%) och de som valde ”annat 

(kommentarer)” (n=21, 8,2%). Ungefär en tredjedel av populationen valde att inte 

besvara denna fråga (n=82, 29,2%) (figur 2).  

  
 

 
Figur 2. Alternativen som populationen kunde välja mellan på frågan avseende hur de  

fått information om EES. Totalt antal deltagande var 281 stycken. 

 

 

 

 

 

 

Fråga 7 ” Har du samtyckt till att EES används för att analysera dina eller en 

anhörigs läkemedel?” 

 

Det var 74 personer (26,3%) som hade samtyckt till att EES kan användas av 

farmaceuten för att analysera deras läkemedel och 100 personer (35,6%) hade svarat 

att de inte lämnat samtycke. 88 personer (31,3%) hade svarat att de inte vet om 

samtycke har lämnats (figur 3). 
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Figur 3. Fördelningen i populationen som visar om de har gett samtycke till EES. 6,8%  

(n=19) har lämnat frågan obesvarad. Totalt antal deltagande var 281 stycken. 

 

 

Fråga 8 ”Vet du om farmaceuten på apotek har använt EES för att analysera dina 

eller en anhörigs läkemedel?” 

 
Det var 35 personer (12,5%) svarade att de visste att farmaceuten analyserat deras 

läkemedel med hjälp av EES och 77 personer (27,4%) svarade ”nej”. Antalet 

personer som inte visste om farmaceuten använt EES var 159 stycken (56,6 %). De 

svarsalternativ som populationen kunde välja mellan var ”ja”, ”nej” och vet inte” 

(figur 4). 

 

 
Figur 4. Hur många som känner till farmaceutens användande av EES. 3,6% (n=10) 

lämnade frågan obesvarad. Totalt antal deltagande var 281 stycken. 
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Frågorna i 9a – 9d bad respondenten att välja det alternativ som stämmer bäst 

överens med deras uppfattning. Alternativen bestod av 6-gradiga skalor där 1= 

instämmer inte och 6= instämmer helt. Det gick även att välja alternativet ”vet inte”.  

 

 

Fråga 9a. ”Det är tydligt för mig när farmaceuten använder EES” 

 

Totalt svarade 10,4% (n=29) alternativ 1–3, de instämmer inte eller lite med att det är 

tydligt när farmaceuten använder EES. Det var 17,7% (n=50) som svarade alternativ 

4–6, de instämmer mer eller helt till påståendet. Det var 16 personer (5,7%) som inte 

besvarade denna fråga (figur 5). 

 

 
Figur 5. Det var 186 personer (62,2%) som svarade ”vet inte” på frågan om det är tydligt  

att farmaceuten använder EES. Totalt antal deltagande var 281 stycken. 

 

 

 

Fråga 9b ” EES hjälper farmaceuten att se till att min behandling är säker” 

 
Det totala antalet personer som svarade alternativ 1 – 5 var 30 personer (10,7%). Det 

var 39 personer (13,9%) som svarade alternativ 6, de anser att EES är behjälpligt för 

farmaceuten. De flesta, 196 personer (69,6%), svarade att de inte vet ifall EES är till 

hjälp under expeditionen och 16 personer (5,7%) svarade inte på frågan (figur 6). 
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Figur 6. Respondenternas svar på frågan om EES hjälper farmaceuten att säkerställa 

läkemedelsbehandlingen, med instämmandegrad från 1–6. Totalt antal deltagande var 281 stycken. 

 

 

 

Fråga 9c. ”Jag får bättre rådgivning när EES används” 

 

Svaren fördelades jämt mellan alternativ 1 – 3, totalt hade 7 personer (2,9%) angett 

något av dessa alternativ. Detsamma gällde för alternativ 4–6 där totalt 75 personer 

(26,7%) hade valt någon av dessa. 205 personer (73,2%) svarade att de inte visste 

och 16 personer (5,7%) svarade inte på frågan (figur 7). 

 

 
Figur 7. Svarsfördelningen angående populationens uppfattning om rådgivningen blir  

bättre med stöd av EES, med instämmandegrad 1–6. Totalt antal deltagande var 281 stycken. 
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Fråga 9d. ”Jag skulle vilja att farmaceuten använder EES varje gång jag hämtar 

ut läkemedel” 

 

Det var totalt 13 (4,6%) personer som valde instämmandegrad 1–3, dvs de instämde 

inte alls eller endast lite till att de vill att farmaceuten använder EES vid varje 

receptexpedition. De som valde instämmandegrad 4–6 (n=96, 34,1%) var positivare 

till farmaceutens användande av EES. (figur 8). 

 

 
Figur 8. Mer än hälften av populationen svarade vet ej på om de vill att farmaceuten  

använder EES för att analysera deras läkemedel. 16 personer (5,7%) svarade inte på frågan.  

Totalt antal deltagande var 281 stycken. 

 

 

 

 

5. Diskussion 

 
Denna enkätstudie är utförd på apotek och den visar att de flesta i målpopulationen 

inte kände till EES och därmed inte heller farmaceutens användande av det. De flesta 

kunder kände inte till att de samtyckt till EES och majoriteten av kunderna visste inte 

om EES kunde stödja farmaceuten i arbetet. Mer än hälften svarade att de inte visste 

om de ville att farmaceuten skulle använda EES vid receptexpedition.  

 

Det var nära tre fjärdedelar som svarade ”nej” på frågan om de kände till EES och på 

frågan om apotekskunden hade gett samtycke till EES svarade endast 26% av 

populationen ”ja” (figur 1 och figur 3). Det kan bero på brister i farmaceutens 

kommunikation när samtycke inhämtas första gången. Samtycke krävs eftersom 

jurister har bedömt att EES inte räknas till receptregistret utan lyder under 

personuppgiftslagen (PUL) och därför behöver ett separat samtycke (26). PUL säger 

att lagring och behandling av personuppgifter kräver samtycke (27). 
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Det är några år sedan EES lanserades på apoteken och på senare tid har användandet 

ökat. Det är fortfarande en del farmaceuter som tycker det är svårt att ansluta kunder 

till systemet. Som med allt nytt tar det tid att implementera i en arbetsgrupp men 

också inom företaget (28). Användandet av EES kommer troligen att öka ännu mer 

under kommande år genom att farmaceuterna hittar sina egna sätt att förmedla 

budskapet om systemet till kunden men också genom att bekanta sig med 

beslutsstödet. Kunderna kan dessutom bli mer medvetna om systemet ju längre det 

finns. 2011 gjordes en studie i delstaten Arizona där farmaceuternas kännedom om 

de olika beslutsstöden undersöktes. Den visade att kännedomen var begränsad och 

författaren menar att mer övning i systemen skulle ge ökad användning av det och 

underlätta beslutsfattandet för farmaceuten (29). 

 

Yang Seungwon beskriver i sin studie från 2016 att både apotekskunderna och 

farmaceuterna upplever tidsbrist som en bidragande faktor till sämre rådgivning. Då 

farmaceuten har begränsat med tid till varje kund kan det upplevas stressande att 

använda EES om man inte är bekant med det. Det skulle kunna vara en tänkbar orsak 

till att farmaceuten därför väljer bort det (30). 

 

Läkarna i Sverige har idag inte tillgång till EES utan de kan använda sig av janus 

info för att kontrollera interaktioner. Janus info används även som en 

informationskälla i EES. Om kunden är ansluten till EES ökar chansen att patienten 

får samma information från läkaren som på apoteket om sin läkemedelsbehandling. 

Det finns delade meningar om beslutsstödet skulle passa inom vården och i en artikel 

från läkartidningen berättar Mikael Hoffmann, chef för stiftelsen Nätverk för 

läkemedelsepidemiologi, att EES är ett beslutsstöd som är utvecklat för apoteken vid 

expedition av läkemedel. Vidare menar han att implementering av EES i vården inte 

skulle täcka hela vårdbehovet då slutenvårdsbehandling inte inkluderas i 

beslutsstödet (31). 

 

Alla apotekskedjor har olika lösningar för interaktionskontroller. Exempelvis på 

Apotek Hjärtat finns det en interaktionskontroll i receptexpeditionssystemet där 

farmaceuten kan kontrollera expedierade läkemedel mot varandra. Funktionen kan 

dock inte kontrollera de aktuella läkemedlen mot de övriga som finns på patientens 

lista. Om farmaceuten däremot använder sig av EES fås en bättre bild över patientens 

läkemedelsanvändning.  

 

Motsvarande interaktionskontroll finns hos de flesta andra kedjorna. På 

Apoteksgruppen ligger de bäst till i användandet av EES på grund av att de bara 

använder sig av detta system (32). 

 

På Apotek Hjärtat jobbar de aktivt med EES och har uppsatta mål som eftersträvas 

av det lokala apoteket och företaget som helhet. Apoteken mäter ”stängda signaler”, 

dvs när farmaceuten trycker på EES knappen och kontrollerar om det finns några 

interaktioner. Om interaktioner finns går farmaceuten igenom dem tillsammans med 

kunden för att sedan stänga dem. När en signal har stängts kommer systemet inte att 

signalera för samma interaktion vid nästa uthämtning (32). 
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En australiensk studie visade att införandet av beslutsstöd på apotek ökade 

upptäckten av läkemedelsrelaterade problem. Den påpekade också att 2–3% av 

sjukhusinläggningarna berodde på dessa problem och att 75% av dem skulle kunna 

förebyggas på apoteken (33).  

 
Resultatet av svaren på frågorna 9a-9d var likartade. De flesta apotekskunderna 

svarade ”vet inte” på frågan om det är tydligt när farmaceuten använder EES. Det 

finns osäkerhet hos kunderna om EES hjälper farmaceuten att säkerställa 

läkemedelsbehandlingen och ifall EES ger dem bättre rådgivning. 

 

På fråga 9d ”Jag skulle vilja att farmaceuten använder EES varje gång jag hämtar ut 

läkemedel” utmärker sig resultatet på instämmandegrad 6 (instämmer helt).  Där har 

en fjärdedel av apotekskunderna angett att de vill att farmaceuterna använder EES 

vid receptexpedition vilket är positivt. Detta i jämförelse med att det var knappt en 

femtedel som visste vad EES var för något. 

 
Den förhållandevis stora osäkerheten i respondenternas svar kan bero på att de inte 

känner till EES men litar på att systemet är fördelaktig för dem själva och 

farmaceuten. Att bygga upp tilliten genom att visa omsorg i varje kundmöte är 

viktigt. Detta eftersom att kunden blir mer mottaglig för informationen vilket i 

förlängningen kan leda till bättre följsamhet i deras läkemedelsbehandling.  

 

Kerr et al beskriver i sin studie från 2017 att kommunikationen mellan farmaceut och 

kund är något som studenterna borde få lära sig i sin utbildning. Vidare beskriver de 

att det är viktigt att träna på kommunikationen i sin verksamma yrkesroll för att få 

kunderna att känna tillit (34).  

 

5.1 Metoddiskussion 

 
Data samlades in på olika apotekskedjor på fem olika orter i Sverige. Apoteken var 

belägna både i centrum och vid vårdcentraler vilket är positivt då det är olika 

apotekskunder som besöker respektive apotek. Vårdcentralsapotek kan vara mer 

representativt för den äldre befolkningen medan centrumapotek kan fånga upp den 

yngre populationen. En nackdel med centrumapotek kan vara att flertalet kunder är 

mer stressade, de besöker apoteket på sin lunch eller ska resa vidare med tåg eller 

buss. Ett exempel i denna studie är att det noterades mer bortfall på centrumapoteket 

i Luleå än vid vårdcentralsapoteket.  

 

Kanske hade resultaten och svaren på enkäterna sett annorlunda ut om kunden fått 

fylla i dem hemma och haft mer tid att reflektera. Det kan ha varit en stressande 

situation för kunden att stå på apoteket och fylla i den. Något som eventuellt skulle 

kunnat minska bortfallet i denna studie är om undersökaren formulerat sig på annat 

sätt till apotekskunderna för att minska bortfallet. Det kanske inte är så många som 

känner till själva ordet EES. 
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Att andelen som inte känner till EES är ungefär lika stor som andelen som inte vet 

eller lämnat obesvarat hur de fått information om EES tyder på frågan kan vara 

otydlig (figur 1 och figur 2). Om man inte känner till EES har man inte fått 

information om det och bör därmed lämna frågan om hur man fått information 

obesvarad. Vissa eller flera av de som svarat ”vet inte” har troligen gjort så trots att 

de aldrig fått någon information. Kanske kunde fråga 6 ha formulerats på annat sätt 

för att göra det tydligare för respondenten, exempelvis ”Om ja, hur har du i så fall 

fått information om EES?”. 

 

 

Metodvalet av en enkätstudie kändes som ett lämpligt sätt för att samla in data. En 

fördel med enkätstudier jämfört mot intervjustudier är att enkäterna når ut till fler 

personer under samma tid. Vid utlämnandet av en enkät minskar risken att 

undersökarens egna uppfattningar påverkar respondenten vilket kan hända vid 

exempelvis en intervjustudie (35). 

 

 

5.2 Framtid 

 

En studie som skulle vara intressant att läsa om i framtiden vore en jämförelse av 

skillnaden i kundens upplevelse av läkemedelsrådgivning med hjälp av EES-analys 

och utan. Det var 73% av populationen som svarade att de inte vet om de får bättre 

rådgivning med beslutsstödet. Därför vore det bra att ta reda på om de märker någon 

skillnad eller om de får likvärdig information. Andra framtida studier skulle kunna 

göras från farmaceutens perspektiv, vad de anser om beslutsstödet och hur det skulle 

kunna förbättras. 

En vidareutveckling av EES skulle kunna vara att egenvårdsprodukter integreras i 

systemet. Det skulle då kunna göras en kontroll av dessa mot övriga läkemedel. Detta 

skulle vara till stor hjälp eftersom det inte bara är receptbelagda läkemedel som kan 

interagera med varandra. En typisk receptfri variant som interagerar med andra 

läkemedel är johannesört. 

 

6. Slutsats 
 
 

Den slutsats som kan dras av studien är att endast en liten del av apotekskunderna 

känner till EES. Trots att få känner till EES vill en fjärdedel av totalen att 

farmaceuten använder beslutsstödet för att kontrollera deras läkemedel, vilket är 

positivt. Förhoppningsvis kan fler kunder ha blivit medvetna om EES genom denna 

studie och att de förstår att det är ett bra hjälpmedel för oss som jobbar på apotek och 

att de själva drar nytta av det. Våra resultat kan användas som jämförelsematerial i 

framtida studier om EES. Det var intressant att analysera svaren och resultaten 

kommer finnas åtanke i den kommande yrkesrollen som farmaceut. Det finns 
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områden att jobba vidare med på apoteken varav ett är att se till att farmaceuterna 

känner sig trygga med användandet av EES. 
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