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Sammanfattning 

För att säkerställa att mediciner gör nytta för apotekskunderna är det viktigt att rätt patient får rätt 

administrering, rätt dos, rätt medicin och vid rätt tidpunkt (1). Äldre människor har ofta fler 

läkemedel än yngre och risken för interaktioner ökar med antalet läkemedel som används (3). 

Dålig följsamhet kan resultera i ökad sjuklighet eller förtidig död. Det finns flera orsaker till att 

behandlingen inte följs, bristande information om behandling av sjukdom eller information om 

läkemedlen både vad gäller indikation och biverkningar är några av dem (4).  

Införandet av e-recepten på 2000-talet har möjlig gjort en extra säkerhets kontroll för 

farmaceuten med hjälp av Elektroniskt Expertstöd (EES) vid expediering av recept. Det aktuella 

receptet jämförs med förskrivningar där det finns uttag kvar och de förskrivningar där det borde 

finnas läkemedel kvar att förbruka. Om det finns risk för felaktig dos, dubbel förskrivning, ålders 

varning, interaktioner, köns specifikt eller om läkemedel påverkar sjukdom ges en signal vid 

EES kontroll som visar styrka och åtgärd som bör göras (10).  

Syftet med examensarbetet var att undersöka om det fanns någon skillnad mellan apotekskunder 

i olika åldersgrupper med avseende på hur trygga de känner sig med sina läkemedel och hur de 

erhållit informationen om sina läkemedel och sin behandling. Det sekundära syftet var att se om 

det fanns någon skillnad mellan olika åldersgruppers kännedom om EES. Undersökningen 

genomfördes med hjälp av datainsamling från enkätundersökning av fem studenter på sju apotek 

belägna i fem orter spridda över Sverige. Insamlingen genomfördes under cirka 100 timmar och 

genererade i 277 respondanter. Insamlad data analyserades med hjälp av IBM SPSS Statistics 

med funktionen crosstabulering och sammanställdes i en Excel fil. Ett chi2 test, p<0.05, utfördes 

för att se om det fanns några statistiska skillnader mellan olika åldersgrupper. Resultatet påvisade 

att det inte fanns någon skillnad mellan grupperna vad gäller hur trygga de är med sina 

läkemedel eller att veta vilka läkemedel som ska tas och när. De flesta hade fått sin information 

som de behövde från läkaren, farmaceuten eller läst bipacksedeln. 

Det fanns en statistisk skillnad vad gäller användandet av internet vid informationssökning, 

fass.se och 1177.se i åldersgruppen personer över 60 år. Detta kan förklaras med att äldre 

personer oftast är mindre bekväma med nya medier. En statistisk skillnad fanns även i 

ådergruppen 40 år eller yngre som oftare ringer till 1177. Barnfamiljer tillhör oftast denna 

åldersgrupp och detta kan vara en bidragande orsak till att de ringer oftare än andra. Vad gäller 

trygghet och informationen som kunderna får angående sina läkemedel för övrigt påvisades inga 

skillnader mellan åldersgrupperna.  

Det fanns en skillnad mellan grupperna vad gäller samtycke till att delta i EES registret. I 

gruppen personer över 60 år hade fler lämnat samtycke till att använda EES. En orsak till detta 

skulle kunna vara att äldre personer oftast har fler läkemedel än yngre.  

Slutsatsen blir att genom att erbjuda människor som är över 60 år eller äldre utbildning i 

datakunskap kan de lättare erhålla information om sina läkemedel eller behandling själva via 

internet. Med hjälp av marknadsföring blir fler människor medvetna om EES och efterfrågan av 

kontroll kan öka. Genom att utveckla EES så alla receptfria läkemedel och naturläkemedel ingår 

kan man förebygga ökad sjuklighet och förtidig död. 
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ABSTRACT 

 
Pharmacists have for many years been an important part of health care. They have 

rescued many people from diseases and poisoning. It´s important that they ensure the 

right drug, dosage and administration in right time for each customer. Elderly people 

usually have more prescribes than younger which increases the risk of interactions. 

  

Poor compliance may result in increased morbidity or premature death. There are 

several reasons why treatment is not followed. Lack of information about the 

treatment of disease or information about the medications for both indication and 

side effects are some of them 

 

At all pharmacies in Sweden, EES, Electronic Expert Support, is available. The 

introduction of e-prescription in the 21st century has enabled an additional safety 

check for the pharmacist, using Electronic Expert Support (EES) for dispatching 

prescriptions. The current recipe is compared with other prescriptions where there 

are withdrawals and the prescriptions where there should be pharmaceuticals left to 

consume. If there is a risk of incorrect dose, double prescription, age warning, 

interactions, gender specific or if drug affecting disease, a signal is given at EES 

control showing strength and action that may, should be done 

 

The purpose of the study was to investigate customers perception of advice at the 

pharmacy and if the use and knowledge of the EES (Elektroniskt Expertstöd) 

differed between different age groups. The survey was conducted using data 

collection from seven pharmacies located in five locations spread across Sweden. 

The collection was conducted for about 100 hours and generated in 277 participants. 

All participation was voluntary and anonymous. The participants were divided into 

three age groups: 40 years or younger, 41-60 and over 60 years. The collected data 

was analyzed by using IBM SPSS and a chi2 test was performed to see if there were 

any significant differences between the age-groups. The result was compiled and 

demonstrated in excel diagrams. 

There was no significant difference between the groups in terms of safety and 

information they received about their drugs. Most people received information about 

their medicines by the doctor, pharmacist or by reading the package leaflet. 

However, there was some difference regarding the use of the Internet in a search for 

information retrieval among those over 60 years. This may be due to lack of internet 

knowledge or physical impairment. There was also a significant difference when it 

came to the question of calling 1177 for information on medicines, where people 40 

years or younger, called more often than other groups. This may be because they 

usually have younger children and may need advice regarding illness or injuries. 

There was a significant difference between the age-groups in consent to use EES 

were elderly people had consented more often. Elderly people usually have more 
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drug prescribes than younger and therefore is it more useful for people over 60 years. 

The risk of interactions increases with the number of drugs.  
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BAKGRUND/INTRODUKTION 

 

1.1 WHO´s läkemedelsmål 

 

Sedan lång tid tillbaka har farmaceuter/apotekare räddat människor från sjukdomar 

och förgiftningar. I dag ska farmaceuter även säkerställa att medicinerna inte skadar 

kunderna. Fel medicineringar i världen kostar årligen ca 42 biljoner USD och står för 

ca 0,7 % av de globala hälsoutgifterna. ”Medicin utan att skadas”, är WHO:s tredje 

utmaning för globalt patientskydd som anslogs år 2017. Målet är att minska fel 

medicineringen i världen med 50 % under det kommande 5 åren. Genom att 

säkerställa att rätt patient får rätt medicin, rätt dos, rätt administrering och vid rätt 

tidpunkt kan detta ske. Utmaningen är att förbättra hela processen vid medicinering 

vad gäller förskrivning, dosering, administrering, övervakning och användning (1,2). 

Många äldre personer har fem eller fler läkemedel. Ju fler läkemedel desto större är 

risken för interaktioner (3). Vid behandling av kroniskt sjuka ingår oftast en 

långvarig läkemedelsbehandling som i 50 % av fallen inte ger full effekt på grund av 

dålig följsamhet. Det finns flera orsaker att läkemedelsbehandlingen inte följs. 

Brister i kommunikationen, flera läkare som är involverade, bristande delaktighet i 

den egna behandlingen, vårdköer och dålig information om läkemedlen både vad 

gäller indikation och biverkningar. Den dåliga följsamheten kan leda till ökad 

sjukdom och förtidig död (4).  

I en rapport från Socialdepartementet år 2011 uppskattar man att 6 – 16 procent av 

alla sjukhusinläggningar i Sverige orsakades av läkemedelsrelaterade problem där 

låg följsamhet stod för hälften. En annan studie från 2009 visade att det dör nästan 

3000 personer varje år i Sverige på grund av en felaktig läkemedelsanvändning. 

Länken mellan sjukvård och patient är viktigt för att nå en bra patientsäkerhet, hälsa 

och bra medicinska resultat. Felaktig läkemedelsanvändning är, enligt 

Socialstyrelsen den näst vanligaste anledningen till att patienter skadas. En stor del 

av skadorna är läkemedelsbiverkningar och interaktioner. Det är därför mycket 

viktigt att både förskrivare och patienten har kunskap om vilka mediciner som 

patienten redan använder när nya behandlingsterapier inleds. Ju fler läkemedel 

patienten använder desto viktigare är en interaktions kontroll. En av farmaceutens 

viktigaste uppgifter är att förstärka vårdens budskap till kunden samt att beskriva 

fördelar och risker med de läkemedel som är ordinerade (5,6).  
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1.2 Beslutstöds system   

  

Innan apoteksregleringen var ATS (Apotekets Terminal System) det 

receptexpeditionssystem (RES) som det statliga Apoteket AB använde sig av. RES är 

programvaran som apoteken behöver för att expediera recept samt ger direktåtkomst 

och uppdatering av register som hanteras av eHälsomyndigheten (tidigare APSE, 

Apotekets service AB). Vid omregleringen 2009 kom en ny lag (Lag 2009:336) att 

varje apotek ska ha ett RES som ger en säker överföring av uppgifter till APSE. Det 

tillkom då fyra nya RES. I samband med att de nya RES framtogs hos 

systemtillverkarna fick de instruktioner och krav från APSE om de lagar, föreskrifter, 

förordningar och krav som krävdes för att säkerställa patientsäkerheten. 

Tidspressen som uppstod genererade flera problem i samband med de nya RES som 

kom. Problemen bestod framförallt av buggar, driftstopp, låsningar, långsamt system 

samt att vissa funktioner saknades. Flera av apoteksaktörer upplevde att hantering av 

dosrecept och djurrecept inte var integrerat i RES. 

Förskrivning av recept till expediering på apotek är en samverkansprocess mellan 

flera aktörer: patient, läkare/förskrivare och apotekspersonal samt samverkan mellan 

de olika IT-systemen. Farmaceuter på alla svenska apotek har åtkomst till en patients 

elektroniskt lagrade recept i receptdepån. Deras ansvar är att expediera det billigaste 

läkemedel som överensstämmer med förskrivningen (om inget annat uppges) samt 

informera kunden om det. Att upptäcka förskrivningsfel och i dessa fall rätta dem, 

upptäcka läkemedelsrelaterade problem samt ge rådgivning till kunden om dess 

läkemedel (7,8). 

 

1.3 Sfinx, Janus och EES 

 

Ett stort och kostsamt samhällsproblem är antalet felmedicineringar. Apoteket AB 

fick år 2008 i uppdrag av regeringen att utveckla ett expeditionsstöd som skulle 

förutom öka patientsäkerheten även minska de stora kostnaderna som 

felmedicineringarna står för. Flera miljarder skulle sparas i form av färre sjukdagar 

med tidigare återgång till arbetet, minskade läkemedelskostnader samt lägre 

sjukvårdskostnader (9). 

Sedan början av 2000-talet har ca 8 miljoner människor i Sverige anslutit sig till e-

receptregistret, vilket motsvarar ca 99 % av alla e-recept. Införandet av e-recepten 

har möjliggjort en extra säkerhetskontroll med hjälp av EES för farmaceuter vid 

expediering av recept på apotek. Innan farmaceuten kan använda EES behöver 

kunden lämna sitt samtycke, muntligt eller skriftligt (vid ombud). Samtycket lagras 

hos e-hälsomyndigheten och gäller för samtliga apotek i Sverige. Vid en EES – 
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kontroll kontrolleras både nya och gamla (relevanta) förskrivningar samt dosrecept. 

En gammal relevant förskrivning är receptet som är slutexpedierade men att det finns 

läkemedel kvar att förbruka. Licenspreparat och naturläkemedel som förskrivits ingår 

inte i EES. Vid kontroll ges en signal om det finns risk för felaktigdos, 

dubbelförskrivningar, åldersvarningar, interaktioner, könsspecifika läkemedel eller 

om läkemedel påverkar sjukdom. Signalen visar styrka och åtgärder som kan/bör 

göras. Signalen släcks av farmaceuten som sedan väljer åtgärd i rulllistan och ev. 

kompletterar med en åtgärdstext i kommentarsfältet. Avslutade signaler finnas kvar 

så länge receptet är giltigt. Syftet är att ge både förbättrad läkemedelsanvändning för 

kunden så väl som ökad säkerhet. (10).  

I en studie av läkarnas syn på den kliniska relevansen av signalerna från EES 

upplevde läkarna 68 % av EES-signalerna som kliniskt relevanta och i 11 % av de 

totala antalet varningar gjordes sedan en förändring i läkemedelsordinationen. Totalt 

deltog 15 läkare och 254 patienter från 2 geriatriska avdelningar och tre vårdcentraler 

i Sverige (11). 

Apotekens användning av EES kontroller har ökat markant sedan 2014 då ca 300 – 

600 receptkunder kontrollerades per vecka. År 2016 gjordes över 950 000 kontroller 

på apoteken vilket var mer än en fördubbling från året innan. Under 2017 gjordes 2,5 

miljoner kontroller med EES vilket motsvarar ca 70 000 kunder per vecka (12).  

Tidigare fanns det två databaser som användes vid förskrivningar och utlämnandet av 

läkemedlet från apoteket. Förskrivaren använde tillstörsta delen Sfinx (numera 

Janusinfo) medan apoteken använde EES. Substanserna som utgör grunden i EES är 

godkända läkemedel i USA.  

Sfinx utvecklades genom ett samarbete år 2003 mellan Medicinskt Kunskapscentrum 

i Stockholms läns landsting, Klinisk farmakologi vid Karolinska 

Universitetslaboratoriet och Medbase Oy i Åbo, Finland. Sfinx är baserat på enskilda 

substanser, vissa naturläkemedel, vissa födoämnen samt rökning (13). 

I maj 2016 blev Sfinx tillgängligt även för apotekspersonalen via intergreningen i 

EES. Sfinx omfattar nu nästan alla godkända läkemedelssubstanser som finns på den 

svenska och finska marknaden. Den tar även upp interaktioner mellan vissa 

växtbaserade läkemedel, födoämnen, alkohol och rökning. Sfinx påvisar hur väl 

dokumenterad interaktionen är samt hur stor klinisk betydelse den utgör. Med den 

uppdaterade versionen får både läkare och apotekspersonalen tillgång till exakt 

samma information. Med hjälp av detta hoppas man kommer öka säkerheten för 

apotekskunderna (14). 
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1.4 Informationens betydelse 

 

För att uppnå en säker och effektiv läkemedelsbehandling är det viktigt att kunderna 

är välinformerade och införstådda med vilka läkemedel de ska ta, hur de 

administreras samt förstår vilken effekt de förväntas uppnå eller eventuella 

biverkningar som kan tillkomma (15). 

Kundernas följsamhet är avgörande för att uppnå önskat resultat av behandlingen. 

Det är vanligt att behandlingen inte fullföljs på grund av bristande information, 

kunskap, motivation eller negativa läkemedelshändelser (14).  En del av den 

muntliga informationen som läkare eller annan vårdpersonal har gett dem glöms bort 

eller missförstås. Skriftlig information har de flesta lättare att komma ihåg. Vid 

digitalisering av bipacksedeln kommer apotekspersonalens information vara extra 

viktig (16). 

I en undersökning 2014 hos 406 personer där man frågade man om deras vanor att 

läsa bipacksedeln svarade 52 % att de brukade göra det. Ca 41 % var positivt 

inställda till att läsa den elektroniskt medan 58 % var tveksamma eller neutrala. 

Många ville ha informationen utskriven i pappersformat från apoteket om det var 

möjligt (14).  

 

1.5 Kundupplevelser på apoteken 

 

Slår man upp ordet kommunikation i National encyklopedin kommer följande 

förklaringar upp: ömsesidigt utbyte, göra något gemensamt, låta få del i, få del av, 

meddela, gemensam, offentlig överföring av information mellan människor, djur, 

växter eller apparater (datorer). Det står vidare att kommunikationen kräver ett språk 

eller en kod där informationen uttrycks, ett fysiskt medium varigenom informationen 

överförs (17).  

För att kunna ge kunden bra rådgivning på apoteket behöver man kunna 

kommunicera bra med varandra. Det görs bäst genom att lyssna aktivt samt komma 

med följdfrågor för att visa intresse för kunden. Även den interpersonella 

kommunikationen är viktig eftersom informationen man får och ger tolkas olika 

utifrån röstläge, ansiktsuttryck, sinnesstämning och (ev. tidigare) möten man haft 

med kunden. Det är därför väsentligt att ge farmacistudenter en god 

kommunikationsförmåga att ta med sig ut i arbetslivet på apoteken. En tvärsnitts-

studie på 11 olika farmaciskolor bland 479 studenter i Norden under 2015 - 2016 

påvisade att de lärosäten som skräddarsydde sina kommunikations utbildningar för 
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eleverna ökade elevernas framtida chanser att kunna skapa en positiv kundkontakt på 

apoteken. Detta är en förutsättning för att öka säkerheten kring kundens 

läkemedelsinformation (18,19).  

I en studie av 282 kundmöten på svenska apotek undersöktes det hur farmaceuten 

och kunden disponerade tiden och vilken kommunikation de hade under en recept- 

expedition. Dialogen delades in i två klasser där man skilde på läkemedelsfrågor och 

icke medicinska frågor. Man upptäckte att 50 % av mötena var tysta kundmöten och i 

40 % av kundmötena diskuterades kundens allmänna oro. Inget kundmöte hade 

resulterat i en dialog om medicinska problem. Slutsatsen i denna studie påvisade att 

fokusen i dagens apotekmöten varken är inriktade på att förbättra kundens 

complience eller behandling (20). 

 

1.6 Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns skillnad mellan olika 

åldersgrupper med avseende på hur trygga apotekskunder känner sig med sina 

läkemedel och hur de erhållit informationen angående sina läkemedel och 

behandling. Det sekundära syftet var att se om det fanns någon skillnad mellan olika 

åldersgruppers kännedom om EES. 

 

 

 

MATERIAL OCH METOD 
 

2.1 Datainsamlingen 

 

En data-insamling på pappersenkät genomfördes på de apotek där fem studenter vid 

receptarieprogrammet i Kalmar arbetar. Kunderna hade besökt något av de tre största 

apoteksbolagen, ICA Hjärtat, Apoteket AB eller Kronan i Grängesberg, Kalmar, 

Luleå, Torsås och Värnamo. Apoteken var klassade som city- landsort- maxi- och 

vårdapotek. Alla receptkunder tillfrågades under en två veckorsperiod (ca 100 

timmar totalt) om de ville delta i studien. Tiden delades upp i två veckor med 20 

timmar per student. De som hämtade läkemedel via arbetet tillfrågades inte och de 
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som agerade som ombud tillfrågades och registrerades sedan som ombud. De som 

avböjde registrerades som bortfall.  414 kunder blev totalt tillfrågade, 281 tackade ja, 

133 avböjde och 9 agerade ombud  

 

2.2 Enkätens utformning 

 

Innan enkäten delades ut skickades den till Etiknämnden för godkännande (EPK 

476-2018). Apotekschefen på varje enhet gavs skriftlig information som godkändes 

innan undersökningen påbörjades (Bilaga 2). Enkäten bestod av 9 frågor med olika 

svarsalternativ (Bilaga 1) samt 2 punkter där kunden gavs möjlighet att svara fritt. 

Frågorna berörde hur trygg kunden kände sig med sin läkemedelsbehandling och hur 

den erhållit information om sina läkemedel. Några frågor berörde kundens kännedom 

om EES och hur kunden upplever rådgivningen från farmaceuten. Deltagarna fick 

även möjlighet att kommentera om de saknade någon information eller stöd för att 

känna sig trygga med sina läkemedel. Resultatet sammanställdes i en Excel fil innan 

det analyserades medhjälp av beskrivande statistiska metoder, IBM SPSS Statistics 

med funktionen crosstabulering för att jämföra resultaten mellan de olika 

åldersgrupperna. Ett chi2-test i SPSS, p<0.05, utfördes för att se om det fanns några 

statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna. 

 

2.3 Etiska aspekter 

 

Deltagandet var frivilligt och frågorna besvarades och inlämnades anonymt. Inga 

enkäter kan härledas varken till person, apotek eller ort. Enkäterna samlades in av 

handledaren för vidare förvaring. 

 

 

 

RESULTAT 

 

414 personer blev tillfrågade om att delta i undersökningen, 281 personer tackade ja, 

133 personer avböjde, 50 personer exkluderades. Det återstod 277 deltagare efter 

ytterligare 4 personer exkluderats då de valt att inte uppge sin ålder. Deltagarna var 
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mellan 15 och 92 år (n=54 år) och delades in i tre åldersgrupper. Gruppen 40 år eller 

yngre (23,4 %) 65 st, 41–60 år (34,3 %) 95 st och över 60 år (42,2 %) 117 st. 

 

3.1 Jag känner mig trygg i min läkemedelsbehandling, enkätfråga 2a 

 

Det fanns 6 svarsalternativ. Alternativ 1 var instämmer inte alls och alternativ 6 var 

instämmer helt. I figur 1 kan man se hur de olika grupperna svarade. I gruppen 40 år 

eller yngre svarade 1,5 % (1 st) alternativ 1–3 och 95,5 % (62 st) svarade alternativ 

4–6. I gruppen mellan 41–60 år svarade 7,4 % (7 st) alternativ 1–3 och 90,5 % (86 st) 

svarade alternativ 4–6. Gruppen som var över 60 år svarade 6 % (7 st) alternativ 1–3 

och 87,2 % (102 st) svarade alternativ 4–6.  

 

 

Figur 1 På frågan om kunden kände sig trygg med sin behandling var de flesta trygga, 4,3 % (24 st) valde att inte 
svara.  

 

 

3.2 Det är lätt att hålla koll på vilka läkemedel jag ska ta och när, fråga 2b 

 

Det fanns 6 svarsalternativ där alternativ 1 var instämmer inte alls och alternativ 6 

var instämmer helt. I figur 2 ser man att de flesta upplevde att det var lätt att hålla 

koll på vilka läkemedel de ska ta och när. Gruppen 40 år eller yngre svarade 3 % (2 

st) alternativ 1–3 och 95,7 % (62 st) svarade alternativ 4–6. I gruppen 41–60 år 

svarade 6,4 % (6 st) alternativ 1–3 och 90,6 % (86 st) alternativ 4–6. De över 60 år 

svarade 3,5 % (4 st) alternativ 1–3 och 92,3 % (110 st) svarade alternativ 4–6.  
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Figur 2 Frågan om det är lätt att hålla koll på sina läkemedel och när de ska tas var alternativ 1 instämmer inte 
alls och alternativ 6 var instämmer helt valde 3,2 % (9 st) att inte svara. 

 

3.3 Jag får den information jag behöver om mina läkemedel, fråga 2c 

 

Figur 3 visar hur apotekskunderna svarade på frågan om de fått den information de 

behöver om sina läkemedel med 6 svarsalternativ där 1 var instämmer inte alls och 6 

var instämmer helt. Där svarade 7,7 % (4 st) i gruppen 40 år eller yngre alternativ 1– 

3 och 92,3 % (60 st) svarade alternativ 4–6. Gruppen 41–60 år svarade 6,3 % (2 st) 

alternativ 1–3 och 93,7 % (80 st) svarade alternativ 4–6. I gruppen över 60 år svarade 

9,4 % (3 st) alternativ 1–3 och 90,6 % (106 st) svarade alternativ 4–6.  
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Figur 3 På frågan om kundens upplevelse av att erhålla tillräcklig information om sina läkemedel där alternativ 1 
är instämmer inte alls och alternativ 6 är instämmer helt hade de flesta erhållit tillräcklig information, 4,7 % (13 
st) valde att inte svara. 

 

 

3.4 Hur kunden får information om sina läkemedel, fråga 3 

 

Det fanns olika svars alternativ på frågan om hur kunden får sin information om sina 

läkemedel. Det var möjligt att välja flera alternativ. Hur de svarat kan man se i figur 

4. Med svarsalternativ från läkaren instämde 81,5 % (53 st) i gruppen 40 år eller 

yngre, i gruppen 41–60 år instämde 83,2 % (79 st) och 79,5 % (93 st) i gruppen över 

60 år. Att de fått information från farmaceuten svarade 73,8 % (48 st) i gruppen 40 år 

eller yngre, 73,7 % (70 st) instämde i gruppen 41–60 år och 67,5 % (79 st) i gruppen 

över 60 år. Att de fått information från familj eller vänner svarade 16,9 % (11 st) i 

gruppen 40 år eller yngre, 11,6 % (11 st) svarade gruppen 41-60 år och 6 % (7 st) 

svarade i gruppen över 60 år. Läst bipacksedeln svarade 32,3 % (21 st) i gruppen 40 

år eller yngre. I gruppen 41– 60 år instämde 38,9 % (37 st) och i gruppen över 60 år 

svarade 33,3 % (39 st). Via fass.se svarade 30,8 % (20 st) i gruppen 40 år eller yngre. 

I gruppen 41–60 år svarade 27,4 % (26 st) och i gruppen över 60 år svarade 7,7, % (9 

st). Det fanns en statistisk skillnad mellan grupperna enligt chi2-test, p<0,05. Via 

@1177.se svarade 20 % (13 st) i gruppen 40 år eller yngre, 11,6 % (11 st) svarade i 

gruppen 41–60 år och 2,6 % (3 st) svarade i gruppen över 60 år. Det fanns en 

statistisk skillnad mellan grupperna enligt chi2-test, p<0,05. Ringa vårdguiden 

svarade 9,2 % (6 st) i gruppen 40 år eller yngre, 1,1 % (1 st) instämde i gruppen 41–

60 år. I gruppen över 60 år instämde 0,9 % (1 st). Det fanns en statistisk skillnad 

mellan grupperna enligt chi2-test, p<0,05.  
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Söker på nätet svarade 27,7 % (18 st) i gruppen 40 år eller yngre. I gruppen 41–60 år 

svarade 20 % (19 st) och 8,5 % (10 st) svarade i gruppen över 60 år. Där fanns en 

statistisk signifikant skillnad mellan grupperna. 

 

 

 

Figur 4 De flesta kunder får information om sina läkemedel av läkaren, farmaceuten eller bipacksedel oavsett 
åldersgrupp. 

 

3.5 Frågan om farmaceuten ser till att behandlingen är säker, fråga 4a 

 

Det fanns 6 svarsalternativ där alternativ 1 var instämmer inte alls och alternativ 6 

var instämmer helt. Figur 5 visar att ingen valde alternativ 2. I gruppen 40 år eller 

yngre svarade 1,5 % (1 st) alternativ 1–3, 75,4 % (49 st) svarade alternativ 4–6 och 

21,5 % (14 st) visste inte. I gruppen 41–60 år svarade 4,3 % (4 st) alternativ 1–3, 

84,2 % (80 st) svarade alternativ 4–6 och 10,5 % (10 st) visste inte. I gruppen över 

60 år svarade 1,8 % (2 st) alternativ 1–3, 72,6 % (85 st) svarade alternativ 4–6 och 

17,1 % (20 st) visste inte.  
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Figur 5 På frågan om kundens upplevelse om farmaceuten säkerställer läkemedelsbehandlingen där alternativ 1 
är instämmer inte alls och alternativ 6 är instämmer helt valde 4,3 % (12 st) att inte svara. 

 

 

3.6 Frågan om farmaceuten ser till att behandling är lämplig, fråga 4b 

 

Det fanns 6 svarsalternativ där 1 var instämmer inte alls och 6 var instämmer helt. 

Figur 6 visar ingen i gruppen över 60 år hade valt alternativ 2. I gruppen 40 år eller 

yngre svarade 4,5 % (3 st) alternativ 1–3, 72,3 % (47 st) svarade alternativ 4–6 och 

23,1 % (15 st) visste inte. I gruppen 41–60 år svarade 9,6 % (9 st) alternativ 1–3, 

63,1 % (60 st) svarade alternativ 4–6 och 26,3 % (25 st) visste inte. Gruppen över 60 

år svarade 5,1 % (6 st) alternativ 1–3, 62,5 % (73 st) svarade alternativ 4–6 och 23,9 

% (28 st) visste inte. Det fanns en statistisk skillnad mellan grupperna. 
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Figur 6 På frågan om kundens upplevelse av hur farmaceuten kontrollerar läkemedlets lämplighet för kunden 
där alternativ 1 är instämmer inte alls och alternativ 6 är instämmer helt valde 4 % (11 st) att inte svara. 

 

 

3.7 Frågan om farmaceuten ger den information som jag behöver för att använda 

mina läkemedel, fråga 4d 

 

Det fanns 6 svarsalternativ där 1 var instämmer inte alls och 6 var instämmer helt. 

Figur 7 visar att endast 1 hade valt alternativ 1 eller 2.  I gruppen 40 år eller yngre 

svarade 3,1 % (2 st) alternativ 1–3, 90,8 % (59 st) svarade alternativ 4–6 och 6,2 % 

(4 st) visste inte. I gruppen 41–60 år svarade 2,1 % (2 st) alternativ 1–3, 90,5 % (86 

st) svarade alternativ 4–6 och 6,3 % (6 st) visste inte. I gruppen över 60 år svarade 

3,5 % (4 st) alternativ 1–3, 82 % (96 st) svarade alternativ 4–6 och 7,7 % (9 st) visste 

inte.  
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Figur 7 På frågan om kundens upplevelse om farmaceutens läkemedelsinformation där alternativ 1 är 
instämmer inte alls och alternativ 6 är instämmer helt valde 3,2 % att inte svara 

 

 

3.8 Kundens kännedom, samtycke och användning av EES, fråga 5, 7 och 8. 

 

Figur 8 visar att det inte var någon större skillnad mellan åldersgrupperna vad gäller 

kännedom om EES. I gruppen 40 år eller yngre kände 16,9 % (11st) till EES, 20 % 

(13 st) hade lämnat samtycke till att använda EES för att analysera sitt eller anhörigs 

läkemedel. På frågan om kunden visste om farmaceuten på apoteket använt EES för 

analys av deras eller anhörigs läkemedel svarade 10,8% (7 st). 

I gruppen 41–60 år kände 18,9% (18 st) till EES, 26,3 % (25 st) hade lämnat 

samtycke till att använda EES för att analysera sina eller anhörigs läkemedel. På 

frågan om de visste om farmaceuten använt EES för analys av deras eller anhörigs 

läkemedel svarade 15,8 % (15 st) ja. 

I gruppen över 60 år kände 18,8 % (22 st) till EES, 29,1 % (34 st) hade lämnat 

samtycke till att använda EES. På frågan om visste om farmaceuten använt EES för 

analys av sina eller anhörigs läkemedel svarade 11,1 % (13 st) ja. 
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Figur 8 Kunders erfarenhet av EES 

 

 

 

DISKUSSION 

 

4.1 Diskussion av metod 

Studenterna som genomförde undersökningen jobbar på olika stora apotek med olika 

stora kundunderlag. Det var viktigt att alla tillfrågade receptkunderna om deltagande 

under lika lång tid för att underlaget skulle bli jämt fördelat.  

Att utforma enkäter är tidsödande då det gäller att formulera frågorna så att 

respondenten förstår vad som efterfrågas. Enkäten hade flera frågor där en likertskala 

användes med alternativen 1 till 6. Där alternativ 1 motsvarade instämmer inte alls 

och alternativ 6 var instämmer helt. Om man bara använder siffror som gradering 

kan det missuppfattas vad som är dåligt respektive bra. Har man fler än 7 alternativ 

att välja på kan slumpen bli mer avgörande för resultatet. Genom att förstärka svaret 

med ord som instämmer minst till instämmer helt förtydligar man graderingen. Detta 

ger en åsiktgradering som gör det lättare att identifiera eventuella 

förbättringsområden (21). 

De första frågorna på enkäten var demografiska för att få en bakgrund av 

apotekskunderna. Till de frågor som berörde kundernas kännedom om sina 

läkemedel, hur den erhållit information om dessa, kundernas åsikt om farmaceutens 
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bidrag till dennes läkemedelsanvändning och information kring dessa användes 

likertskala. Samma skala användes till frågorna som berörde upplevelsen av hur 

farmaceuten använder EES vid receptexpeditionen. Till övriga frågor användes 

flervals svar.  

 

4.2 Diskussion av resultat 

Oavsett åldersgrupp var de flesta respondenter trygga med sin läkemedelsbehandling 

och tyckte att det var lätt att hålla koll på vilka läkemedel de ska ta och när de ska 

tas. De flesta upplevde att de fått tillräcklig med information om sina läkemedel 

oavsett åldersgrupp. Informationen hade erhållits från läkaren, farmaceuten eller 

bipacksedeln.  

Det förekom en statistisk skillnad mellan åldersgrupperna vad gäller sökning på 

fass.se, 1177.se och vid informationssökning på internet om sina läkemedel. Gruppen 

över 60 år sökte information på internet i mindre utsträckning än de som var yngre. 

Enligt Olle Findahl i Äldre svenskar och internet, kan detta eventuellt förklaras med 

sämre datakunskaper, ointresse, dyrt med inköp av dator och abonnemang samt 

ökande funktionshinder bland äldre. Funktionsnedsättningarna han nämner är sämre 

syn, hörsel och motorik som kan försvåra användandet av datorer (22).  

Det fanns en statistisk skillnad mellan åldersgrupperna vad gällde att ringa 

vårdguiden där de i gruppen 40 år eller yngre ringer oftare än övriga grupper. Alla 

läkarkontakter i Sverige ska gå via 1177 och vid sjukdom eller skador ringer många, 

framförallt barnfamiljer till 1177 för råd eller tidsbokning (23). Detta skulle kunna 

förklaras med att yngre personer ofta har barn som kan bli sjuka eller göra sig illa. 

Föräldrarna önskar då rådgivning eller vårdkontakt. 

De flesta kände sig säkra oavsett åldersgrupp med att farmaceuten ser om 

behandlingen är säker för dem. Det fann en statistiska signifikant skillnad mellan 

grupperna vad gäller om farmaceuten ser om läkemedlet är lämpligt för dem. Där 

personer 40 år eller yngre upplevde att farmaceuten såg lämpligheten i mindre 

utsträckning än äldre personer. Detta skulle kunna vara ett resultat av att yngre 

personer oftast har ett få tal läkemedel medan äldre oftast använder fler och mot fler 

sjukdomar. 

De flesta oavsett åldersgrupp upplevde att farmaceuten ger dem den informationen 

de behöver för att kunna använda sina läkemedel. 

På frågan om samtycke till att delta i EES registret fanns en statistiskt signifikant 

skillnad där personer i gruppen upp till 40 år i mindre utsträckning lämnat samtycke 
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än övriga gruppen. Oftast ökar läkemedelsbehovet i samband med att människor blir 

äldre och därför har fler äldre samtyckt till att delta i EES registret.  

 

 

 

SLUTSATS 
 

Slutsatsen som kan dras är att de flesta apotekskunder oavsett ålder får den mesta 

information som de behöver om sina läkemedel och sin läkemedelsbehandling av 

läkaren, farmaceuten eller genom att läsa bipacksedeln. Det finns ytterligare sätt att 

erhålla information där äldre personer oftast är lite mindre benägna använda internet 

eller ringa 1177. För att nå ut med digitalinformation till den äldre populationen 

behöver man ge information och utbildning i hur man använder olika medier. I dag 

kan man få nästan all information om sina läkemedel och behandling via internet 

eller mobil appar. Många äldre personer har införskaffat sig mobil men kan bara 

ringa med dem.  

Det var fler äldre personer som hade gett samtycke till att använda EES vilket kan 

bero på att de oftast har fler läkemedel än yngre. Risken för interaktioner ökar med 

antalet läkemedel.  

EES är ett bra verktyg för att säkerställa att inga interaktioner eller andra oönskade 

effekter uppstår för den som har läkemedel på recept. Många läkemedel och 

naturläkemedel kan köpas receptfritt idag. Dessa går inte att interagera vid en EES 

kontroll vilket kan orsaka ökad sjuklighet eller död om farmaceuten inte är 

uppmärksam.  

Det är mycket lite information i medier om EES, många apotekskunder saknar 

kännedom om det. Det är troligt att fler skulle lämna samtycke till att registreras eller 

efterfråga en kontroll vid receptexpeditionen vid en ökad kännedom. Eventuellt 

skulle detta kunna resultera i färre läkemedelsrelaterade skador.  
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Bilaga 1 
Till dig som hämtar receptläkemedel på apotek Information och förfrågan om deltagande i en 

enkätstudie För att få en bättre förståelse om hur apotekskunder uppfattar farmaceuters rådgivning och 

om de saknar någon information eller stöd för att känna sig trygga med sina läkemedel vill vi göra en 

enkätstudie. Vid en läkemedelsbehandling är det viktigt med information och kunskap om sina 

läkemedel. Farmaceuten på apotek, dvs legitimerade apotekare eller receptarier, är en del i att se till 

att din läkemedelsbehandling är säker och ändamålsenlig. På apoteken finns ett stöd i datorn som 

kallas EES (Elektroniskt expertstöd) som kan hjälpa farmaceuten att upptäcka om det finns några 

eventuella problem med läkemedelsbehandlingen. EES kan till exempel ge en signal till farmaceuten 

om det finns flera läkemedel med samma verkan, läkemedel som krockar med varandra, läkemedel 

som är olämpliga på grund av ålder, eller har för hög dosering (gäller speciellt barn och äldre). 

Farmaceuten ska alltid göra en farmakologisk kontroll och EES fungerar som ett extra stöd i detta. 

Syftet med studien är att undersöka apotekskunders uppfattning om farmaceuters rådgivning och 

användning av EES (Elektroniskt Expertstöd). Apotekskunder som hämtar receptläkemedel på sju 

olika apotek i Sverige kommer att tillfrågas om att medverka i studien. Du inbjuds därför till att delta i 

denna enkätundersökning. Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst 

avbryta din medverkan utan särskild anledning. Enkäten består av 10 frågor med olika svarsalternativ 

och beräknas ta ca 3–10 minuter att fylla i. Det finns också möjlighet att lämna ytterligare 

kommentarer. Materialet från enkäterna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det 

kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga enskilda personer eller 

apotek kommer att kunna identifieras i resultatet. Resultaten från studien kommer att publiceras i 

farmaceutsstudenternas examensarbeten och kan komma att publiceras som en vetenskaplig artikel. 

Studien genomförs i samband med examensarbeten som ingår i utbildningen på farmaceutprogrammet 

vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Har du några frågor så hör gärna av dig. Kalmar 2018-03-08 

Handledare och projektledare: Tora Hammar, Fil Dr, vikarierande lektor, eHälsoinstitutet, 

Linnéuniversitetet, Tora.hammar@lnu.se, 0480-497176 
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Bilaga 2. 

Till chef på apotek XXX 
 

Under våren genomförs ett examensarbete inom projektet ”Apotekskunders kännedom och 

syn på farmaceuters användning av EES (Elektroniskt Expertstöd)”. Datainsamling sker på 

apotek genom en enkät med apotekskunder. Under de perioder som datainsamling pågår 

tillfrågas alla apotekskunder på det aktuella apoteket som ska hämta receptläkemedel om 

medverkan i studien. De får då en enkät som de fyller i och lämnar på apoteket. Under mars 

2018 kommer datainsamling ske på fem olika apotek av fem farmaceutstudenter. På det 

aktuella apoteket görs datainsamlingen under vecka 10-12 av studenten XX som kommer att 

göra sitt examensarbete inom projektet. Vi behöver ditt samtycke till att genomföra 

enkätundersökningen på ditt apotek. Apotekskundernas deltagande är helt frivilligt. 

Enkätsvaren kommer att behandlas konfidentiellt och analyseras så att resultaten inte går att 

koppla till enskilda individer eller apotek. Resultaten från projektet i sin helhet kan komma 

att publiceras vetenskapligt. 

 

Ort, datum 

Studentens namn och kontaktuppgifter 

 

Handledare och projektledare: Tora Hammar, eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet, 

Tora.hammar@lnu.se, 0480-497176  

 

-------------------------- 

Jag godkänner att studien genomförs i min verksamhet.  

 

Ort och datum 

 

Underskrift 

 

Namnförtydligande 

 

Arbetsplats, adress 

mailto:Tora.hammar@lnu.se
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