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Sammanfattning  

Dagligen expedieras en stor mängd recept där läkaren och farmaceuten har en viktig roll i 

läkemedelsexpeditionen. Många människor drabbas av läkemedelsrelaterade problem till 

följd av felaktig användning, biverkningar och interaktioner. Det medför en stor kostnad för 

samhället. Många hamnar på sjukhus och även dödsfall inträffar på grund av 

läkemedelsrelaterade orsaker. På apoteken finns ett beslutstöd EES (Elektroniskt Expertstöd) 

till hjälp för farmaceuten som varnar för olämpliga och felaktiga läkemedelskombinationer. 

Kommunikationen mellan kund och farmaceut är en viktig del i rådgivningen av läkemedel så 

att kunden är trygg i sin behandling.  Syftet med detta arbete var att undersöka 

apotekskunders syn och kännedom om sina läkemedel och farmaceutens användning av EES. 

Studien genomfördes genom enkäter till apotekskunder på flera olika apotek. Olika 

inriktningar gjordes i analysen och denna rapport baseras på eventuella skillnader mellan män 

och kvinnor i kännedom om deras läkemedelsanvändning och beslutstödet EES. 

 Majoriteten av apotekskunderna är trygga i sin läkemedelsanvändning och tycker att de får 

den information som krävs av läkaren och farmaceuten. Kännedom om EES är mycket 

begränsad hos kunderna och de vet inte om och när farmaceuten använder beslutstödet. Inga 

större skillnader i svar mellan män och kvinnor förutom att de har olika informationskällor. 

Kvinnor läser i större utsträckning bipacksedeln och söker information på nätet och fass.se 

mer än männen. 
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Abstract 
 

A large amount of prescriptions is dispensed daily. The doctor and the pharmacist 

have an important role in the pharmaceutical dispensing of prescriptions. Because of 

misuse, side effects and interactions many are affected by drug-related problems, a 

major cost to society. Many people end up in hospital as a result of it and even deaths 

occur. At the pharmacies there is a decision support, electronic expert support system 

(EES). EES helps the pharmacist warn customers about inappropriate and incorrect 

drug combinations. Communication between the customer and pharmacist is 

important in order for the customer to be safe in his/her treatment. 

The purpose of this study was to investigate pharmacy customers views and 

knowledge of their medicines and the use of the EES by the pharmaceuticals. Data 

was collected through surveys at pharmacies that were compiled in a common 

database and analyzed. Different orientations of the analysis were chosen and this 

report is based on differences between men and women in the knowledge of their use 

of drugs and the system EES. 

The majority of pharmacy customers believe they are safe in their drug use and think 

they receive the information required by the doctor and pharmacist. Knowledge of 

the EES is very limited with the customers and they do not know if and when the 

pharmacist uses the decision support. There are no major differences in answers 

between men and women, except that they have different sources of information. 

Women are reading the package leaflet and looking for online information in a 

higher rate than men. 

 

  



3 
 

Förord 

 
Det här examensarbetet omfattar 10 veckors arbete och motsvarar 15 högskolepoäng. 

Det ingår i farmaceutprogrammet 180 hp vid Linnéuniversitetet i Kalmar. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Tora Hammar för coachning och 

support under arbetets gång. 

Många tack till mina studiekamrater Carina Carlsson, Madeleine Juhlin, Veronica 

Drajem och Ivana Cindric för bollande av idéer och tankar och stöttning. 

Tack till mina kollegor och chef för support under studietiden och hjälp med 

schemat. 

Tack till mina barn Helena, Fredrik och Linda som hjälpt mig med engelskan, Excel 

och allmän support. 

Ett riktigt stort tack till min man Bengt som under studietiden fått hjälpa mig med 

allehanda datarelaterade problem, givit support och skött markservicen. 

Ni är fantastiska allihopa och utan er hade det aldrig gått. 

 

Fågelmara 2018-04-30 

Margaretha Olsson 

 

  



4 
 

Innehållsförteckning 
Abstract .................................................................................................................................... 2 

Förord ....................................................................................................................................... 3 

Innehållsförteckning ................................................................................................................ 4 

Förkortningar ........................................................................................................................... 5 

Bakgrund .................................................................................................................................. 6 

Läkemedelsrelaterade problem ............................................................................................ 6 

Recept och förskrivare ......................................................................................................... 7 

Farmaceut och kund ............................................................................................................. 7 

Beslutsstöd ........................................................................................................................... 8 

EES och dess regler ............................................................................................................. 9 

EES och dess kategorier ..................................................................................................... 10 

EES och stängning av signaler ........................................................................................... 11 

EES och dess förebild ........................................................................................................ 11 

Syfte ....................................................................................................................................... 12 

Material och metoder ............................................................................................................. 13 

Resultat .................................................................................................................................. 15 

Enkäten bakgrundsinformation .......................................................................................... 15 

Enkätens fråga 2 ................................................................................................................. 16 

Enkätens fråga 3 ................................................................................................................. 18 

Enkätens fråga 4 ................................................................................................................. 19 

Enkätens fråga 5 – 8 om EES............................................................................................. 21 

Enkätens fråga 9 ................................................................................................................. 23 

Enkätens fråga 10–11, fritext ............................................................................................. 27 

Diskussion .............................................................................................................................. 29 

Diskussion av metoden ...................................................................................................... 29 

Diskussion av resultatet ..................................................................................................... 29 

Slutsats ................................................................................................................................... 31 

Referenser .............................................................................................................................. 33 

Bilaga ..................................................................................................................................... 35 

 

 



5 
 

 

Förkortningar 
 

CHICA The Child Health Improvement through Computer 

Automation 

DUR Drug Utilization Review 

EES Elektroniskt Expertstöd 

FASS Farmaceutiska Specialiteter i Sverige 

LRP  Läkemedelsrelaterade problem 

SPC Summary of Product Characteristics 
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Bakgrund 
 

Läkemedelsrelaterade problem 
 

Läkemedel är en verksam substans eller blandning av ämnen som behandlar, 

förebygger eller lindrar olika sjukdomstillstånd för att människor eller djur ska må 

bra och kunna leva ett så normalt liv som möjligt. För att ett läkemedel ska få säljas i 

Sverige måste det var godkänt av läkemedelsverket. (1, 2) 

I Sverige år 2014 expedierades 74,4 miljoner recept på humanläkemedel till en 

kostnad av 26 miljarder kronor. Det motsvarar 1501 dygnsdoser läkemedel per 1000 

invånare och dag. (3)  

 

Läkemedelsrelaterad skada uppstår till följd av hanteringsfel vid användning av 

läkemedel och kan bero på doseringsfel, interaktioner och/ eller biverkningar eller 

brister i följsamhet hos patienten. Hanteringsfel av läkemedel ska kunna  förebyggas 

och undvikas.(4) Användning av många olika läkemedel ökar risken för 

läkemedelsrelaterade problem (5). En händelse eller omständighet i 

läkemedelsbehandling som stör eller potentiellt stör en patients upplevelse för 

optimalt resultat av vården och som kan vara relaterad till biverkningar, handhavande 

fel eller vidhäftningsproblem ska definieras som läkemedels relaterat problem, LRP 

(6).  En uppskattning har gjorts att 3000 svenskar dör per år till följd av LRP och så 

mycket som upp till 16% av sjukhusinläggningar är relaterade till skada orsakad av 

läkemedel. En bedömning för varje enskild patients behov av förskrivet läkemedel är 

en viktig fråga för sjukvården. Problemet ökar för patienter som är multisjuka och 

som har flera läkare. (5) Statistik från Socialstyrelsen visar att kvinnor nästan dubbelt 

så ofta som männen drabbas av fallskador. (7)  

En studie i Australien visar att nästan 75 % av sjukhusinläggningar till följd av 

medicineringsfel hade kunnat förebyggas (6). Kvinnor får i högre grad olämpliga 

läkemedel utskrivna till sig än män (7). Äldre och multisjuka är mer utsatta och utgör 

en stor risk om inte deras läkemedel tas på ett korrekt sätt (4). Läkemedel som är 

lugnande och påverkar uppmärksamheten ska inte användas då hög vaksamhet krävs 

som vid t ex bilkörning. Viktigt att läkaren och farmaceuten påtalar det för patienten 

och kunden vid användning av dessa preparat.(8) Kostnader till följd av fel 

användning av läkemedel uppgår till 15 – 20 miljarder kr / år för samhället (9). 
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Recept och förskrivare 
 

En mycket viktig del i läkemedelsanvändningen har förskrivarna (läkare och 

sjuksköterskor) som förskriver läkemedlen till sina patienter och farmaceuter som 

expedierar dem till kunden. En förutsättning för rätt användning av läkemedel 

grundas på en bra och relevant rådgivning till kund om dennes mediciner går att ta 

tillsammans eller är direkt olämpliga. En stor nackdel är att förskrivaren oftast bara 

har tillgång till patientens journal från den egna mottagningen. En förskrivare kan 

inte alltid se vad andra vårdenheters förskrivare har förskrivit till patienten eftersom 

de inte har tillgång till receptregistret. Inte ens om patienten ger sitt samtycke är det 

juridiskt möjligt för förskrivaren att få en samlad bild av patientens läkemedel via 

receptregistret.(10) Ett lagförslag lades fram i mars 2018 att ett nytt register ska 

skapas med en nationell receptförteckning över patientens samtliga förskrivna 

läkemedel. Förskrivaren ska kunna se patientens recept så missbruk av narkotika och 

interaktioner mellan läkemedel undviks. Den nationella läkemedelslistan kan bli 

obligatorisk från och med 1 juni 2022.(11)   

Ett ökat samarbete mellan vården, kommunal omsorg och apotek samt patienten själv 

är en förutsättning för ett fungerande samlat verktyg, den gemensamma elektroniska 

patientjournalen, i vårdkedjan. Målsättningen för införandet av ett samlat IT-stöd är 

effektivisering av vården och förbättrad patientsäkerhet samt att patienten ska vara 

involverad i planeringen och genomförandet av vården.(12)  

Idag förskrivs nästan alla recept elektroniskt och hamnar i den nationella receptdepån 

eller receptregistret som det kallas ute på apoteken. Den nationella receptdepån 

tillhandahålls av eHälsomyndigheten. Alla apotek har tillgång till receptregistret och 

kan expediera recept till patienten.(13, 14) Sverige är ett av länderna som är ledande 

när det gäller elektronisk förskrivning (15).  

 

 

 

Farmaceut och kund 
 

Farmaceuten möter flera olika kunder varje dag och varje kund är unik. 

Kommunikation som ska vara effektiv och målmedveten är ett viktigt verktyg i den 

farmaceutiska rådgivningen (16). Olika kunder har olika behov av information och 

på vilken nivå den kan ges. Kunden ska förstå den information som farmaceuten ger 

(17).  

I en studie visas att mötet mellan kund och farmaceut många gånger fokuseras på 

andra frågor än rätt läkemedelsanvändning. I många kundmöten är tystnaden en stor 
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del av expeditionstiden. I studien mättes tiden för kommunikationen mellan kund och 

farmaceut. Total tid som uppmättes var 226 minuter. Farmaceutisk rådgivning och 

användarinstruktioner ägnades 25 minuter åt. Information om generika utbyte tog 

totalt 10 minuter. Recepttekniska detaljer upptog 40 minuter av tiden. Den största 

delen av tiden var tystnad som totalt uppstod i 112 minuter.  Övrig tid ägnades åt 

merförsäljning, betalning, tillgänglighet, högkostnadsskydd, dataproblem och annat 

som inte var läkemedelsrelaterat. (18)  

Lagar reglerar kommunikationen mellan farmaceut och kund i de nordiska länderna 

till skillnad från andra länder ute i världen där kraven skiljer sig hur 

kommunikationen ska ske gällande läkemedelsanvändning. I Norden är det breda 

lagar och huvudfokus är dosering och användning av läkemedel men även generika 

och prissättning upptar en stor plats.(16) Ett fungerande och bra IT-stöd ska vara till 

hjälp för farmaceuten vid receptexpedition så kunden får rätt information om sina 

läkemedel (15). Kunden ska vara informerad och väl införstådd i hur läkemedlet 

skall tas och förstå förväntade verkningsmekanismer och eventuella biverkningar. 

(19)  

 

 

 

Beslutsstöd 
 

E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att tillhandahålla register och it-

funktioner till vårdgivare och öppenvårdsapotek för en patientsäker och 

kostnadseffektiv hantering av läkemedel. Elektroniskt Expertstöd (EES) är ett 

beslutstöd som finns på alla apotek i Sverige och är till för att öka patientsäkerheten 

vid expediering av läkemedel på recept. Receptregistret är tillgängligt för alla apotek 

och här samlas alla elektroniska recept till människor och djur.(20)  

Kunden måste ge sitt medgivande till att farmaceuten använder EES vid 

receptexpeditionen. Samtycket lagras hos eHälsomyndigheten enligt 

personuppgiftslagen (PUL) (9, 21). Tidigare undersökningar har visat låg användning 

av EES som eventuellt kan bero på att man anser sig inte ha tid att förklara för 

kunden vad det innebär. (22, 23) Tjänsten har funnits sedan 2010 och användandet 

ökar hela tiden. Signaler som genereras i EES kan göra farmaceuten obekväm om de 

ska kontakta förskrivaren eller be kunden prata med sin läkare. Det måste naturligtvis 

bero på graden av allvar hur akut kontakten med förskrivaren måste ske. I en del fall 

har läkaren inte varit positiv till kontakten från apoteket. I många fall räcker det att 

kunden tar upp det med läkaren vid nästa kontakt.(24)  
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Beslutstöd används i många länder men inte bara för att ge kunden bästa tänkbara 

omsorg för sina läkemedel. Utan även som i USA för att jämföra besparingar mellan 

stater samt att upptäcka missbruk, bedrägeri och onödig medicinsk vård. (25) Ett 

speciellt system är framtaget i delstaten Indianapolis för barn, The Child Health 

Improvement through Computer Automation, CHICA. Många läkemedel är inte 

godkända för barn och detta system fångar upp läkemedel som används mer 

regelbundet men saknar indikation för barn. Systemet används på kliniker för att 

förbättra barnhälsa.(26) 

 

 

 

EES och dess regler 
 

EES, elektroniskt expertstöd är ett beslutsstöd som sammanställer alla aktuella recept 

som finns i receptdepån och ger signal vid oklarheter och olämplighet. Nyligen 

uthämtade och slutexpedierade recept är med om läkemedlet kan finnas kvar av 

hemma hos patienten och genererar eventuella signaler.(9) Signaler som genereras 

baseras på information upp till 220 dagar bakåt i tiden.(10) EES består av ca 9000 

regler som är uppdelat i sju olika huvudkategorier. En regel innehåller de 

förutsättningar och kliniska parametrar som är aktuella för en viss läkemedelsform av 

en substans, eller en terapiklass eller alla läkemedel. En regel kan omfatta olika 

mycket. Reglerna grundar sig på vetenskaplig och myndighetsinformation som är 

evidensbaserad. Referensdatabaser, böcker och vetenskaplig litteratur kompletteras 

med klinisk erfarenhet. De kvalitetssäkras av expertgrupper som består av 

specialiserade läkare inom olika områden och apotekare inom klinisk farmaci samt 

praktisk erfarenhet från vården. Uppdatering sker kontinuerligt av information med 

nya läkemedel och befintliga där dos eller åldersgräns ändras eller liknande. Viktiga 

källor till reglerna är Summary of Product Characteristics (SPC) och Farmaceutiska 

Specialiteter i Sverige (FASS), Läkemedelsboken, British National Formulary, 

Pediatric Dosage Handbook och Socialstyrelsens ”Indikatorer för god 

läkemedelsterapi hos äldre”. Endast läkemedel som är godkända i Sverige kan 

kontrolleras av EES så licensläkemedel och naturläkemedel kan inte analyseras.(9) 
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EES och dess kategorier 
 

Huvudkategorierna är Hög dos, Dubbelmedicinering, Interaktioner, Könsspecifikt, 

Påverkar sjukdom, Barn och Äldre. De två sistnämnda delas även in i högdosvarning 

och åldersvarning. (9) 

Högdos ger signal när daglig dos överskrider normal dygnsdos baserat på 

SPC/FASS. I de fall när daglig dos inte är angiven kan inte EES utföra kontroll och 

texten ”Doseringskontroll har ej genomförts. Gör vid behov manuell kontroll” anges. 

(9) Automatiska tolkningen blir rätt i 96.5% av fallen vid en jämförelse mellan 

manuell och automatisk tolkning.(10) 

Läkemedel som ska expedieras till barn kontrolleras både med dosering och om det 

är lämpligt att använda till barn. En stor del av läkemedel som förskrivs till barn är 

inte anpassade med barndosering i SPC/FASS. Doseringar enligt vikt beräknas 

utifrån medelvikter från tillväxtjournalen.se. Dosering ska anges som dosering mg/kg 

kroppsvikt och maxdos/dygn.(10) 

Äldre människor kan få en ändrad farmakokinetik då kroppen förändras och 

läkemedel kan stanna kvar i kroppen längre tid och till annan koncentration vilket 

kan ge biverkningar. Ett nytt läkemedel kan förskrivas mot biverkningar istället för 

att ändra på ursprungsläkemedlet. I EES ges signaler när vissa olämpliga substanser 

är förskrivna till äldre som t ex sömnmedel innehållande bensodiazepiner. Signalerna 

mot äldre bygger på kvalitetsindikatorer framtagna av Socialstyrelsen med syfte att 

förhindra vårdskador som fallskador och läkemedelsrelaterade problem hos äldre. 

Åldersgränsen för äldre är oftast 75 år men kan variera beroende på läkemedlet.(9) 

Könsspecifikt ges signaler i EES när ett läkemedel som till 95% normalt förskrivs till 

det ena könet istället förskrivs till det andra könet, som exempel om östrogen är 

utskrivet till en man. Dessa signaler är inte så vanliga utan anledningen är oftast att 

receptet är utskrivet till fel person eller att det är fel läkemedel till patienten. (9) 

Personnumret styr vilket kön det är som fått recept.(10) 

Dubbelmedicinering signalerar när det finns flera recept med likvärdig effekt och 

läkemedelsform med samma administreringsväg men där styrkan eller substans 

skiljer sig åt. Ett förnyat recept med samma läkemedel och styrka ger inte upphov till 

signal. (9) En signal ges för tabletter och flytande men inte för tabletter och stolpiller 

av samma slags läkemedel.(10) 

Interaktioner ger signaler i EES när två läkemedel interagerar med varandra. 

Stockholms läns landstings Janusmed interaktioner är systemet bakom signalerna i 

EES. Det är samma system som används av vården. Det är främst 
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läkemedelsomsättningen i kroppen, farmakokinetiska interaktioner som är väl 

vetenskapligt dokumenterat samt läkemedelseffekter som ger signaler. Så gott som 

alla läkemedelssubstanser som finns i Sverige, några växtbaserade läkemedel och 

några födoämnen ingår i Janusmed interaktioner. Medicinska gaser, vacciner, 

koagulationsfaktorer, immunglobuliner, allergener och parenterala näringslösningar 

är inte med i bedömningen. Klassificeringen av interaktioner indelas i klinisk 

betydelse A-D och dokumentationens art 0–4. 

Påverkar sjukdom ger signal när kunden har två läkemedel där det ena påverkar 

sjukdomen negativt som det andra läkemedlet behandlar. Diagnoskoder saknas och 

vissa läkemedel används till flera indikationer så viktigt är att kontrollera med 

kunden vilken indikation denne fått läkemedlet för. (9)  

 

 

 

EES och stängning av signaler 
 

En signal som är generad i EES och kontrollerad av farmaceut och åtgärdad eller 

som inte behöver åtgärdas ska stängas så den inte ger upphov till ny signal vid nästa 

expeditionstillfälle. Det sparar tid för nästa farmaceut vid nästa expedition som 

istället kan ägna den tiden åt kunden och en bra kundupplevelse. (9)  

 

 

 

EES och dess förebild 
 

Förebild för EES är det amerikanska ”Drug Utilization Review, DUR” 

branschstandarden för receptberedning. En uppkommen signal vid en 

läkemedelsexpedition måste åtgärdas för att det ska kunna ske en expedition. Många 

fall av drogmissbruk upptäcks via kontrollsystemet.(27) EES är utvecklingsbart och 

det går att lägga till nya moduler. Amerikanska systemet har många moduler som 

inte används i det svenska systemet. En ny modul som utvecklats men inte kopplats 

på ännu är ”Kompletterande översyn” som ger signal om det saknas något enligt god 

terapirekommendation.(10) EES är relativt nytt och inte mycket finns sedan tidigare 

om apotekskunders kännedom om EES och jämförelse mellan män och kvinnor. 
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Syfte 
 

Syftet var att undersöka om det finns några skillnader mellan män och kvinnor när 

det gäller kännedom om sina läkemedel och hur de söker information om dem samt 

kännedom om beslutstödet EES.  
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Material och metoder 
 

Datainsamling skedde genom pappersenkäter (bilaga 1) på de apotek där studenterna 

arbetar vanligtvis. Alla kunder som skulle hämta ut läkemedel på recept tillfrågades 

om de ville delta i en frivillig enkätundersökning. Exklusionskriterierna var: de som 

inte kan förstå det svenska språket eller har svårt att förstå enkäten på grund av 

sjukdom, hjärnskada, förståndshandikapp eller liknande samt hemtjänst och 

vårdpersonal som hämtade läkemedel i tjänsten. Antalet tillfrågade kunder, antalet 

nekande kunder och antalet exkluderade kunder antecknades på blankett för 

beräkning av bortfall. En ny blankett för varje tillfälle vi delade ut enkäter på 

apoteket. Datum, mellan vilka klockslag och vilket apotek vi var på angavs vid varje 

tillfälle. Kunden fick en pappersenkät som ifylldes på plats och lämnades till 

studenten direkt. Några enstaka fick dispens och tog hem blanketten för att senare 

lämna in den. Alla svar är anonyma och ingen koppling till respektive apotek 

kommer att ske. 

Enkäten var uppbyggd med bakgrundsinformation, påstående som skulle graderas 

efter hur väl de överensstämde med kundens tycke och alternativfrågor samt frågor 

med fri text. Alternativet ”vet inte” fanns att välja på ett flertal frågor. 

Bakgrundsinformation i enkäten var ålder, kön och svenska som modersmål eller 

annat språk. Kunden fick ta del av olika påstående gällande deras läkemedel och 

skulle gradera dem på en skala från 1–6 där 1 var, instämmer inte alls och 6 var 

instämmer helt. Ett ”vet inte” alternativ fanns också som svar. 

Ett antal frågor handlade om beslutstödet elektroniskt expertstöd, EES och kundens 

kännedom om det.  

Varje student samlade data i ca 20 timmar under vecka 11–12 på sina arbetsplatser. 

Apoteken där enkätstudien genomfördes var: Kronans Apotek i Kalmar City 

(cityapotek), Torsås (landsbygdsapotek) och Värnamo (cityapotek), Apoteket AB 

Trångsundsvägen i Kalmar (köpcentrumapotek), Apoteket Hjärtat Skurholmen Luleå 

(vårdcentralsapotek) och Grängesberg (landsbygdsapotek). Urvalet av apotek var inte 

slumpmässigt utan pragmatisk då de valdes utifrån studenternas arbetsplatser. Svaren 

sammanställdes i varsin databas som sedan summerades och sammanställdes i 

gemensam fil för analys och redovisning i enskilt examensarbete. IBM SPSS 

Statistics användes för att analysera resultaten från enkäten med beskrivande 

statistik. För att få en jämförelse mellan kvinnor och män användes funktionen 

crosstabulering. För att undersöka om skillnaderna mellan grupperna var statistiskt 

signifikanta användes chi-två test i SPSS, p <0,05 räknades som signifikant. 

Tillstånd inhämtades från respektive apotekschef att studenterna fick vara och dela ut 

enkäter på respektive apotek. Enkäten genomgick granskning av etikkommittén 

sydost innan den godkändes för studie i detta examensarbete (EPK476-2018) då de 
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inte såg några etiska hinder för genomförandet. Besvarade enkäter insamlas och 

förvaras hos handledaren på eHälsomyndigheten.  
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Resultat 
 

Enkäten bakgrundsinformation 

 

Antalet apotekskunder som deltog i studien är fördelade över landet, från Luleå i norr 

till Torsås i söder och representerar både inrikes födda och invandrade med ganska 

jämn fördelning mellan könen. Svenskfödda kunder är i majoritet. Åldersmässigt är 

spridningen från 15 år upp till 92 år. Störst andel kunder tillhörde den äldre gruppen 

över 60 år. Totalt tillfrågades 414 personer att delta i enkätundersökningen och 50 

stycken exkluderades av studenterna. Antalet besvarade enkäter uppgick till 281 

stycken och 133 personer avböjde medverkan. 

 

De som besvarade enkäten hade en medelålder på 54 år, där 23% var yngre än 40 år 

och 42% äldre än 60 år. (Tabell I.) 

Ålder Antal Andel % 

<= 40 år 65 23% 

41–60 år 95 34% 

>60 år 117 42% 

 

 

Könsfördelningen bland deltagarna var 147 kvinnor (52%) och 134 män (48%). 

 

 

Svenska är det dominerande språket. Frågan om modersmål besvarades inte av två 

personer (1%). (Tabell II) 

 

Språk 

Antal 

totalt 

Antal 

kvinnor  

Andel kvinnor i 

% 

Antal 

män Andel män i % 

Svenska 259 137 49% 122 43% 

Annat 20 10 4% 10 4% 

 

Tabell I. Åldersfördelningen hos enkätdeltagarna. 4 personer (1%) har ej angett ålder. (n=281) 

 

Tabell II. Fördelningen av svenska som modersmål eller annat hos deltagarna av enkäten (n=281) 
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Enkätens fråga 2 
 

Enkätens fråga två består av ett antal påståenden om kundens läkemedel där 

instämmandegraden 1–6 skulle fyllas i av kunden. Svarsalternativ 1 instämmer inte 

alls och alternativ 6 instämmer helt, även ”vet ej” fanns som ett alternativ. 

 

Jag känner mig trygg i min läkemedelsbehandling anser 82 kvinnor (56%) och 77 

män (58%) som valde alternativ 6. Svarsalternativ 5 kryssades i av 32 kvinnor (22%) 

och 28 män (21%). De neutrala mittenalternativen 3 och 4 besvarades av fem 

kvinnor (3%) och fem män (4%) respektive 18 kvinnor (12%) och 17 män (13%).  

Alternativ 2 markerades av en man (1%) och en kvinna (1%). Minst trygg i sin 

läkemedelsbehandling känner sig en kvinna (1%) och två män (2%). Antal svar blir 

lägre för varje steg som minskar i instämmande grad. (Figur 1) 

Figur 1. ”Jag känner mig trygg i min läkemedelsbehandling”. Svarsalternativen 1–6 visar 

instämmandegraden av påståendet. Ju högre siffra desto mer stämmer påståendet med kundens tycke. 

Majoriteten anser att de känner sig trygga i sin läkemedelsbehandling. Frågan besvarades inte av åtta 

kvinnor (5%) och fyra män (3%). (n= 147 kvinnor och 134 män) 

 

 

Det är lätt att hålla koll på vilka läkemedel jag ska ta och när tycker 102 kvinnor 

(69%) och 86 män (64%) som kryssade i alternativ 6 i enkäten. Svarsalternativ 5 

ansåg 25 kvinnor (17%) och 28 män (21%) överensstämde bäst med deras åsikt. 

Mittenalternativen 3 och 4 besvarades av en kvinna (1%) och fyra män (3%), 
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respektive nio kvinnor (6%) och tio män (8%). Minst koll enligt svarsalternativ 1 och 

2 har två kvinnor (2%) och en man (1%) respektive två kvinnor (2%) och två män 

(2%). (Figur 2) 

 

Figur 2. ”Det är lätt att hålla koll på vilka läkemedel jag ska ta och när.” Svarsalternativen 1–6 visar 

instämmandegraden av påståendet. Ju högre siffra desto mer stämmer påståendet med kundens tycke. 

En klar majoritet anser att det är lätt att hålla koll på vilka läkemedel de ska ta och när. Frågan 

besvarades inte av sex kvinnor (4%) och tre män (2%). (n= 147 kvinnor och 134 män) 

 

   

Jag får den information jag behöver om mina läkemedel tyckte inte två kvinnor (2%) 

som valde alternativ 1. Mittenalternativen 3 och 4 besvarades av fyra kvinnor (3%) 

och tre män (2%) respektive tio kvinnor (7%) och 14 män (10%). Tillräckligt med 

information om sina läkemedel anser 102 kvinnor (69%) och 86 män (64%) att de 

får. Nästan helt nöjda med informationen är 25 kvinnor (17%) och 22 män (16%) 

som valde alternativ 5. (Figur 3) 
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Figur 3. ”Jag får den information jag behöver om mina läkemedel”. Svarsalternativen 1–6 visar 

instämmandegraden av påståendet. Ju högre siffra desto mer stämmer påståendet med kundens tycke. 

En väldigt stor andel av de tillfrågade anser att de får den information de behöver om sina läkemedel. 

Frågan besvarades inte av fyra kvinnor (3%) och nio män (7%). (n= 147 kvinnor och 134 män) 

      

 

 

Enkätens fråga 3 
 

3. På vilket/vilka sätt får du information och råd om dina eller anhörigas 

läkemedel? 

Frän läkaren har 124 kvinnor (84%) och 105 män (78%) uppgett att de får sin 

information samt från farmaceuten uppgav 108 kvinnor (74%) och 90 män (67%). 

Bipacksedeln läses av 60 kvinnor (41%) och 38 män (28%). Från familj och vänner 

tar 12 kvinnor (8%) och 18 män (13%) råd och information. Fass.se besöker 45 

kvinnor (31%) och tio män (8%) och de ger en signifikant skillnad då p=0,000. Söka 

information via 1177.se har 14 kvinnor (10%) och 13 män (10%) svarat. Ringer till 

vårdguiden 1177 gör fem kvinnor (3%) och fyra män (3%). Söker information på 

nätet uppger 34 kvinnor (23%) och 14 män (10%) att de gör. Skillnaden i att läsa 

bipacksedeln (kvinnor 41% och män 28%) var signifikant, p=0,029 och att söka 

information på nätet (kvinnor 23% och män 10%) gav p=0,005.  Ett annat sätt att få 

information har sex kvinnor (4%) angivit och avser då att två av dem kontaktar 

Läkemedelsverket, en är sjuksköterska själv, en frågar personalen på serviceboendet, 

en får information från ungdomsmottagningen och en kvinna söker information via 

janusinfo. Skillnaden att söka information på annat sätt var signifikant, p= 0,018. 

(Figur 4) 
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Figur 4. ”På vilket/vilka sätt får du information och råd om dina eller anhörigas läkemedel”. Olika 

informationskällor som kunderna angett att de får information från om sina eller anhörigas läkemedel. 

Flera svarsalternativ var möjliga för kunden att ge. (n= 147 kvinnor och 134 män) 

 

 

 

Enkätens fråga 4 
 

Enkätens fråga fyra består av ett antal påståenden som gäller när kunden köper eller 

hämtar receptbelagda läkemedel på apotek där instämmandegraden 1–6 skulle fyllas 

i av kunden. Svarsalternativ 1 är instämmer inte alls och 6 instämmer helt. Totalt 147 

kvinnor och 134 män deltog i enkäten. 

 

”Farmaceuten ser till att min behandling är säker.”  

En kvinna (1%) och en man (1%) ansåg inte att farmaceuten ser till att deras 

behandling är säker då de svarade alternativ 1 i enkäten. Svarsalternativen i mitten 3 

och 4 ifylldes av 3 kvinnor (2%) och två män (2%) respektive sex kvinnor (4%) och 

15 män (11%). Knappt hälften av de tillfrågade, 72 kvinnor (49%) och 63 män (47%) 

instämde helt i påståendet då det svarade alternativ 6 och alternativ 5 besvarades av 

31 kvinnor (21%) och 30 män (22%). Vet ej svarade 27 kvinnor (18%) och 17 män 

(13%) och sju kvinnor (5%) och sex män (5%) besvarade inte frågan. 

 

”Farmaceuten ser till att min behandling är lämplig för mig.”  

En stor del av de tillfrågade 47 kvinnor (32%) och 50 män (37%) ansåg att 

farmaceuten ser till att deras behandling är lämplig för dem då de svarade alternativ 

6, En femtedel av kunderna 31 kvinnor (21%) och 27 män (20%) valde alternativ 5 i 
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enkäten. Svarsalternativen i mitten 3 och 4 besvarades av fem kvinnor (3%) och sju 

män (5%) respektive 12 kvinnor (8%) och 15 män (11%). Ingen överensstämmelse 

med påståendet kände två kvinnor (1%) och 2 män (2%) som svarade alternativ 1. 

Två kvinnor (1%) svarade alternativ 2 på frågan. Vet inte svarade 41 kvinnor (28%) 

och 28 män (21%) och sju kvinnor (5%) och fem män (4%) besvarade inte frågan. 

 

 

”Farmaceuten ser till att mina läkemedel passar ihop.”   

Instämde med påståendet farmaceuten ser till att mina läkemedel passar ihop gjorde 

53 kvinnor (36%) och 52 män (39%) som kryssade i alternativ 6. Näst högsta 

instämmande graden 5 valdes av 23 kvinnor (16%) och 29 män (22%). 

Mittenalternativen 3 och 4 valdes av sex kvinnor (4%) och sex män (5%) respektive 

11 kvinnor (8%) och 13 män (10%). Minst instämde fyra kvinnor (3%) och en man 

(1%) som valde alternativ 1. Vet inte svarade 43 kvinnor (29%) och 26 män (19%) 

och sju kvinnor (5%) och sju män (5%) svarade inte på frågan, 

 

 

”Farmaceuten ger mig den information jag behöver för att använda mina 

läkemedel.” 

En klar majoritet av kvinnorna 92 stycken (63%) och lite mer än hälften av männen 

73 stycken (55%) instämde helt i påståendet farmaceuten ger mig den information 

jag behöver för att använda mina läkemedel då de valt alternativ 6. En kvinna (1%) 

instämde inte alls och valde alternativ 1. Mittenalternativen 3 och 4 valdes av fyra 

kvinnor (3%) och tre män (2%) respektive nio kvinnor (6%) och 11 män (8%). Ett 

flertal kunder 27 kvinnor (18%) och 32 män (24%) fyllde i svarsalternativ 5. Vet inte 

svarade tio kvinnor (7%) och nio män (7%). Totalt fyra kvinnor (3%) och sex män 

(5%) svarade aldrig på frågan. 

 

 

”Den rådgivning jag får från farmaceuten håller samma kvalitet oavsett när och 

var jag väljer att hämta ut mina läkemedel.”  

Största andelen kunder 27 kvinnor (18%) och 28 män (21%) respektive 63 kvinnor 

(43%) och 45 män (34%) instämmer med att rådgivningen de får från farmaceuten 

håller samma kvalitet oavsett när och var de väljer att hämta ut sina läkemedel då de 

valde alternativ 5 och 6. Mittenalternativen 3 och 4 valdes av sex kvinnor (4%) och 

nio män (7%) respektive 14 kvinnor (10%) och tio män (8%).  Minst instämmande 

tyckte en kvinna (1%) och två män (2%) att påstående var som valde alternativ 1. 

Näst lägsta svarsalternativ 2 valdes av tre kvinnor (2%) och tre män (2%). Vet inte 

svarade 26 kvinnor (18%) och 30 män (22%) och sju kvinnor (5%) och sju män (5%) 
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besvarade inte frågan. 

 

 

Enkätens fråga 5 – 8 om EES 
 

5. Känner du till EES, Elektroniskt Expertstöd sedan tidigare?   

 

Majoriteten 101 kvinnor (69%) och 100 män (75%) känner inte till EES. Endast 31 

kvinnor (21%) och 22 män (16%) uppger att de har kännedom om EES. Vet inte 

svarade 12 kvinnor (8%) och nio män (7%). Frågan besvarades inte av tre kvinnor 

(2%) och tre män (2%). (Tabell III) 

 

Känner du till EES Ja  Nej Vet inte Ej svar 

Kvinnor (%) 21 69 8 2 

Män (%) 16 75 7 2 

 

                                

 

6. Hur har du i så fall fått information/kännedom om EES? 

 

Från farmaceuten på apoteket har 40 kvinnor (27%) och 33 män (25%) fått 

information om EES. Från en broschyr har nio kvinnor (6%) och 14 män (10%) fått 

EES information. Pensionärsförbund har informerat tre män (2%) om EES. En stor 

andel av de tillfrågade 29 kvinnor (20%) och 43 män (32%) vet inte varifrån deras 

kännedom om EES kommer och skillnaden där är signifikant p=0,018. Tio kvinnor 

(7%) och tre män (2%) har fått information på annat sätt om EES. De sätt som 

angivits är att de har läst om EES i tidningen eller själva sökt information, fått veta 

från jobbet eller via läkaren på VC eller från mamma eller att de är studenter. Några 

uppgav att de fick information i och med denna enkätundersökning. (Figur 5) 

 

 

 

 

Tabell III. Män och kvinnors eventuella kännedom om EES (n= 147 kvinnor och 134 män) 
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Figur 5.”Hur har du i så fall fått information/kännedom om EES?”  Staplarna visar på vilket sätt 

kunderna fått information om EES vid tidigare tillfällen. (n= 147 kvinnor och 134 män) 

 

 

 

7. Har du samtyckt till att EES används för att analysera dina eller en anhörigs 

läkemedel?  

 

Samtycke till EES har lämnats av 33 kvinnor (22%) och 41 män (31%). Inget 

samtycke har 54 kvinnor (37%) och 45 män (34%) lämnat. De som inte vet om de 

lämnat samtycke eller inte är 46 kvinnor (31%) och 42 män (31%). Frågan 

besvarades inte av 14 kvinnor (10%) och sex män (5%). Tabell IV. 

 

 

 

Har du lämnat samtycke för EES Ja Nej Vet inte Ej svar 

Kvinnor (%) 22 37 31 10 

Män (%) 31 34 31 5 
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8. Vet du om farmaceuten på apotek har använt EES för att analysera dina eller 

en anhörigs läkemedel?    

 

De flesta kunderna 79 kvinnor (54%) och 80 män (60%) har svarat att de inte vet om 

farmaceuten använt EES. Ja besvarades av 22 kvinnor (15%) och 13 män (10%) på 

frågan. Nej svarade 42 kvinnor (29%) och 34 män (25%) att de inte visste om EES 

använts. (Figur 6) 

 

 

Figur 6. ”Vet du om farmaceuten på apotek har använt EES för at analysera dina eller en anhörigs 

läkemedel?”  Fördelning av svaren i procentandelar på frågan om de vet om farmaceuten använt EES. 

Frågan besvarades inte av fyra kvinnor (3%) och sex män (5%) och en man (1%) svarade nej/vet inte. 

(n= 147 kvinnor och 134 män) 

 

 

Enkätens fråga 9 
 

Enkätens fråga nio består av ett antal påståenden om EES där instämmandegraden 1–

6 skulle fyllas i av kunden. Svarsalternativ 1 är instämmer inte alls och 6 instämmer 

helt. Totalt 147 kvinnor och 134 män deltog i enkäten. 

 

”Det är tydligt för mig när farmaceuten använder EES” 

 

På frågan ”det är tydligt för mig när farmaceuten använder EES” svarade sju kvinnor 

(5%) och sju män (5%) alternativ 1 medan alternativ 2 valdes av två kvinnor (1%) 

och tre män (2%). Mellannivåerna 3 och 4 valdes av sju kvinnor (5%) och tre män 
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(2%) respektive åtta kvinnor (5%) och nio män (7%). Mest tydligt var det för åtta 

kvinnor (5%) och tolv män (9%) som valde alternativ 6. Svarsalternativ 5 tog sex 

kvinnor (4%) och sju män (5%). (Figur 7)

Figur 7. ”Det är tydligt för mig när farmaceuten använder EES”. Svarsalternativen 1–6 visar 

instämmandegraden av påståendet. Ju högre siffra desto mer stämmer påståendet med kundens tycke. 

Flertalet av de tillfrågade, 101 kvinnor (69%) och 85 män (63%), vet inte om det är tydligt när 

farmaceuten använder EES.  Frågan besvarades inte av åtta kvinnor (5%) och åtta män (6%). (n= 147 

kvinnor och 134 män) 

 

”EES hjälper farmaceuten att se till att min behandling är säker” 

På frågan ”EES hjälper farmaceuten att se till att min behandling är säker” kryssades 

svarsalternativ 1 i av tre kvinnor (2%) och två män (2%) och alternativ 2 valdes av 

bara en man (1%). Mittendelens svarsalternativ 3 och 4 valdes av tre kvinnor (2%) 

och tre män (2%) respektive fyra kvinnor (3%) och fem män (4%). Alternativ 5 på 

svarsskalan valdes av sex kvinnor (4%) och tre män (2%) och den högsta 

graderingen nummer 6 valdes av 21 kvinnor (14%) och 18 män (13%). (Figur 8) 
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Figur 8.  ”EES hjälper farmaceuten att se till att min behandling är säker.” Svarsalternativen 1–6 visar 

instämmandegraden av påståendet. Ju högre siffra desto mer stämmer påståendet med kundens tycke. 

Ett flertal av de tillfrågade anser att EES hjälper farmaceuten att se till att deras behandling är säker. 

Majoriteten av de tillfrågade, 102 kvinnor (69%) och 94 män (70%), vet inte om EES hjälper 

farmaceuten att se till att deras behandling är säker. Frågan besvarades inte av åtta kvinnor (5%) och 

åtta män (6%). (n= 147 kvinnor och 134 män) 

 

 

”Jag får bättre rådgivning när EES används” 

Alternativet instämmer inte alls som motsvarar 1 i graderingen valdes av två kvinnor 

(1%) och en man (1%) på frågan ”Jag får bättre rådgivning när EES används”. 

Svarsalternativ 2 var det bara en man (1%) som valde. Alternativ 3 och 4 i mitten 

valdes av tre kvinnor (2%) och en man (1%) respektive två kvinnor (1%) och sju 

män (5%). Femte graderingen på skalan bockades i av sex kvinnor (4%) och fem 

män (4%) och instämmer helt, alternativ 6 valdes av 19 kvinnor (13%) och 13 män 

(10%). (Figur 9) 
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Figur 9. ”Jag får bättre rådgivning när EES används.” Svarsalternativen 1–6 visar instämmandegraden 

av påståendet. Ju högre siffra desto mer stämmer påståendet med kundens tycke. Ett flertal av de 

tillfrågade anser att de får bättre rådgivning från farmaceut när EES används. Majoriteten av de 

tillfrågade, 110 kvinnor (75%) och 95 män (71%), vet inte om de får bättre rådgivning när 

farmaceuten använder EES.  Frågan besvarades inte av fem kvinnor (3%) och elva män (8%). (n= 147 

kvinnor och 134 män) 

 

”Jag skulle vilja att farmaceuten använder EES varje gång jag hämtar ut 

läkemedel” 

Jag skulle vilja att farmaceuten använder EES varje gång jag hämtar ut läkemedel 

instämmer 38 kvinnor (26%) och 36 män (27%) helt med, alternativ 6 och det näst 

högsta, alternativ 5 valde sex kvinnor (4%) och sju män (5%). Mittenalternativen 3 

och 4 kryssades i av fyra kvinnor (3%) och en man (1%) respektive fem kvinnor 

(3%) och fyra män (3%). Instämmer inte alls i påståendet gör fem kvinnor (3%) och 

en man (1%) som valde svarsalternativ 1 och en kvinna (1%) och en man (1%) som 

valde alternativ 2. (Figur 10) 
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Figur 10. ”Jag skulle vilja att farmaceuten använder EES varje gång jag hämtar ut läkemedel.” 

Svarsalternativen 1–6 visar instämmandegraden av påståendet. Ju högre siffra desto mer stämmer 

påståendet med kundens tycke. Ett flertal av de tillfrågade vill att farmaceuten använder EES varje 

gång de hämtar ut läkemedel.  Majoriteten av de tillfrågade, 82 kvinnor (56%) och 74 män (55%), vet 

inte om de vill att farmaceuten använder EES varje gång de hämtar läkemedel.  Frågan besvarades 

inte av sex kvinnor (4%) och tio män (8%). (n= 147 kvinnor och 134 män) 

 

 

 

 

 

Enkätens fråga 10–11, fritext 
 

Fråga 10 handlade om kunden saknar någon information eller stöd för att känna sig 

trygg med sina läkemedel eller använda dem på ett bra sätt? Svarsalternativ saknas 

och kunden fick besvara frågan med fritext. 

Exempel på hur de kände sig trygga eller saknade information så svarade majoriteten 

att de var nöjda och inte saknade något. Några synpunkter som kom fram från 

kunderna var att de önskar att läkarna förklarar bättre och redovisar alternativ till 

deras läkemedel och att apoteken vore utformade så de har mer avskildhet vid 

hämtning av läkemedel. En kund anser att farmaceuten ger bättre information om 

läkemedel än vad läkaren gör och en annan kund saknar information om 

biverkningar. 
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11. Övriga kommentarer 

 

En kund påpekade att hans / hennes njursjukdom inte syntes i receptlistan. En annan 

kund jobbar med äldre och tror att det används för mycket läkemedel där till äldre. 

En kund upplever att inte alla ger en bra beskrivning om användningen av dennes 

läkemedel. 
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Diskussion 

 

Kunderna i denna enkätstudie känner sig trygga i sin läkemedelsbehandling, de har 

bra kontroll på sina läkemedel och de har den information de behöver om sina 

läkemedel. Dock har de väldigt dålig koll på vad EES är för någonting, hur, när och 

om det används av farmaceuten. 

Fokus i detta arbete är om det finns skillnader mellan män och kvinnor när det gäller 

kännedom och kunskap om sina läkemedel och hur de söker information samt 

huruvida de eventuellt har kännedom om EES och dess användning.  

Överlag när det gäller samtliga svar visar det inte på någon större skillnad mellan 

könen. 

 

 

 

Diskussion av metoden 
 

I en enkätstudie skapas de frågor som anses intressanta att få svar på. Det går att 

styra vilken inriktning som ska undersökas. Undersökningen skedde på apotek så 

respondenterna var rätt klientel till skillnad om enkäter delas ut på annan neutral 

plats. Undersökningen som skedde på de tre stora apotekskedjorna och på apotek i 

olika storlekar fördelade över hela Sverige gav en bra blandning av storlek och 

geografisk spridning. 

Studenterna var på sina arbetsplatser och genomförde studien och det kan ha bidragit 

till att flertal ville vara tillmötesgående och besvara för de var igenkända. Enkäten 

besvarades innan kunden lämnade apoteket så det kan ha känts stressande för dem att 

de inte hann tänka igenom svaren ordentligt eller svara på alla frågor. Även bristen 

på utrymme kan ha påverkat svaren.  

 

 

 

Diskussion av resultatet 

 

Det skiljer oftast bara ett par procentenheter mellan kundernas svar när man jämför 

kvinnor och män. Antalet enkäter uppgick till 281 stycken i denna undersökning så 

urvalet är inte så stort med tanke på hur många recept som expedieras dagligen. 
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Ingen fråga i enkäten gällde antalet läkemedel kunden har så huruvida de med multi 

recept anser att de har koll och vetskap om sina läkemedel vet vi inte. 

Till kvinnor förskriver läkarna i många fall mindre lämpliga läkemedel och de 

drabbas därför oftare av fallskador orsakade av läkemedelsrelaterade problem än vad 

männen gör visar en undersökning som Socialstyrelsen har gjort i vård och omsorg 

av äldre (7). 

Män och kvinnor har gett likande svar på att över hälften känner sig trygga i sin 

läkemedelsanvändning. Räknas även den näst högsta graderingen med så är mer än 

75% trygga i sin användning av läkemedlen och det gäller båda könen. I en tidigare 

enkätstudie som gjordes på apotek på flera platser i Sverige framkom det att 13% av 

kvinnorna och 18% av männen hade svårt att hålla reda på vilka läkemedel de skulle 

ta. Många kvinnor 67% och män 70% använde sig av ”mina sparade recept” när de 

skulle hämta läkemedel. Tidigare läkemedelsförpackningar använde sig 52% av 

kvinnorna och 50% av männen av för att hämta ut samma läkemedel.(28)  

 En studie från Canada visar att 35%  kvinnor och 45% män tar läkemedel som deras 

läkare inte känner till att de tar samt att 7% av kvinnorna och 3% av männen inte tar 

den medicin som läkaren förskrivit (29). En studie som utförts i USA visar att 

kvinnor med hjärt- och kärlsjukdomar har större avvikelse mellan sin läkemedelslista 

och den medicin de tar än männen (30). Hela 85% av männen som deltog i enkäten 

tycker det är lätt att hålla koll när de ska ta sitt/sina läkemedel och motsvarande siffra 

för kvinnor är 86%. 

Den information som behövs för sina läkemedel anser 80% av männen att de får 

samt 86% av kvinnorna. Informationen kommer främst från läkaren och farmaceuten 

på apoteket. Män skaffar information i större utsträckning från familj och vänner än 

vad kvinnor gör. Betydligt fler kvinnor än män söker information i bipacksedeln, 

FASS.se och andra sidor på nätet. Lika många män som kvinnor söker information 

och råd via 1177.se eller ringer till dem. En studie som gjordes i Sverige 2014 visar 

att 42% kvinnor och 30%  män alltid läser bipacksedeln och 52% kvinnor och 50% 

män läser den ibland, 20% män och 6%  kvinnor läser den aldrig (19). Studien visar 

på liknande resultat som vår enkät. 

Lika stor andel kvinnor som män ca 70% anser att farmaceuten ser till att deras 

behandling är säker. Något färre 53% kvinnor och 57% män tycker att farmaceuten 

ser till att deras behandling är lämplig för dem. Lite fler män 60% jämfört med 

kvinnor 51% anser att farmaceuten ser till att deras läkemedel passar ihop och 81% 

av kvinnorna och 78% av männen tycker farmaceuten ger dem den informationen de 

behöver för sin läkemedelsanvändning.  

Lite fler än hälften 60% kvinnor och 54% män av de tillfrågade anser att 

rådgivningen från farmaceuten håller samma kvalitet oavsett var någonstans och när 

läkemedlen hämtas ut. 
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Endast en liten del av de tillfrågade har kännedom om beslutsstödet EES, 21% 

kvinnor och 16% män. Anmärkningsvärt är att fler till antalet har angett att de fått 

information av farmaceuten, broschyr eller annat sätt än hur många som känner till 

EES. Vanligaste informationskällan är farmaceuten på apoteket eller att de inte vet 

hur de fick vetskapen. Ett fåtal har fått information via läkaren och vårdcentralen. 

Samtycke till EES har fler män 31% än kvinnor 22% lämnat. Lika stor del kvinnor 

31% och män 31% vet inte om de lämnat samtycke för sina eller anhörigas 

läkemedel.  

Merparten av kunderna vet inte om farmaceuten använder EES, endast 15% av 

kvinnorna och 10% av männen anger att de vet när EES används. Då det är mycket 

otydligt för kunden när EES används vet de därför inte om farmaceuten får hjälp av 

beslutstödet och om rådgivningen blir bättre. En anmärkningsvärd liten andel av 

kunderna, endast var fjärde kvinna och man vill att farmaceuten använder EES varje 

gång de hämtar ut läkemedel.  

En kund påpekade att dess njursjukdom inte syntes i läkemedelslistan och en möjlig 

förklaring kan vara avsaknaden av diagnoskoder vid förskrivning. (9) 

Det finns även kunder som anser att läkaren har full koll på all deras medicinering 

och att farmaceuten bara behöver lämna ut läkemedlen medan andra tycker att de får 

bättre information på apoteket än hos läkaren. 

Önskvärt är att kunderna får all information som behövs och att de frågar vid 

osäkerhet. En bra förutsättning är att apoteken utformas så kund och farmaceut kan 

prata mer ostört än vad som sker idag på de flesta apotek. Att den tid som finns vid 

expeditionen ska användas till konversation och inte så mycket tystnad. (18) 

 

 

 

Slutsats 

 
Både män och kvinnor känner sig trygga i sin läkemedelsbehandling och de har bra 

koll på sina läkemedel. Den information de behöver för sina läkemedel anser både 

kvinnor och män att de har. Både män och kvinnor har dålig kännedom om 

beslutstödet EES och om eller hur det används. 

Överlag när det gäller samtliga svar visar det inte på någon större skillnad mellan 

könen. De flesta apotekskunderna vet inte att farmaceuten kan ha hjälp av ett 

beslutsstöd som EES. Numera finns det många sätt att hålla sig uppdaterad när det 

gäller aktuell läkemedelslista och att söka information på nätet. Kvinnor söker på 

nätet och Fass.se i större utsträckning än män och de läser bipacksedeln mer än vad 
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män gör. Kvinnor söker även information på annat sätt mer än män gör. Män tar råd 

av familj och vänner i större utsträckning än kvinnor. Det behövs fler studier som 

undersöker skillnader mellan män och kvinnor och deras läkemedel. 

De små skillnaderna i svaren mellan män och kvinnor visade sig i de flesta fall inte 

vara statistiskt signifikanta. Skillnaden i att läsa bipacksedeln, Fass.se, söka 

information på nätet och skaffa information på annat sätt var signifikant. Män visar 

större osäkerhet hur de fått information om EES då fler män än kvinnor svarade vet 

ej, skillnaden är signifikant. 
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