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Sammanfattning 
 
Information om läkemedel som skall användas till djur erhålls skriftligt från den bipacksedel som i Sverige 
måste finns med i alla läkemedelsförpackningar, samt muntligt från veterinärer och farmaceuter. 
Läkemedelsinformation kommuniceras även elektroniskt genom olika webbplatser på Internet, bland annat 
www.fass.se. Syftet med detta arbete var att undersöka djurägares nyttjande av bipacksedeln och andra 
informationskällor när de hämtar ut läkemedel på recept till sitt djur. Metoden som användes var en enkät i 
pappersform, vilken besvarades av 80 djurägare som under januari och februari 2018 kom till apotek för att 
köpa receptbelagd medicin till djuret. Resultatet visade att flertalet djurägare, 52,5 %, alltid läser 
bipacksedeln till läkemedlet som deras djur skall behandlas med, att 37,5 % läser den ibland och att 10,0 % 
aldrig läser den. De två källorna till information om djurets läkemedel som flest ägare använder sig av är 
veterinären och bipacksedeln. Elektroniska informationskällor utnyttjas sällan. Ägare till djur av olika slag 
använder skilda läkemedelskällorna i samma utsträckning. Djurägares ålder eller kön kunde inte sägas ha 
betydelse för användandet. Slutsatsen som drogs var att bipacksedeln är djurägares näst viktigaste 
informationskälla om läkemedel, efter veterinären. Det fanns likheter, men också skillnader i individers 
användande av läkemedelsinformation till djur och till egna läkemedel. Det återstår att undersöka olika 
informationskällors roll och betydelse för läkemedelsbehandling av djur. 
 



 

  1 

SUMMARY	
 
In order to market their drug at pharmacies in the EU, the pharmaceutical company 
is obligated to insert an information sheet, a so-called patient information leaflet (PIL), into the 
medicine pack. This applies to drugs for humans as well as for animals. The PIL should have a 
specific content and structure. Its function is to provide information about the drug to the 
consumer, aiming at ensuring the appropriate use of the medicine. 
 
Research on the PIL for human drugs has revealed some shortcomings; the text is often 
unintelligible and too small. Furthermore, the side effects of the drugs are sometimes expressed 
in a way that frightens people. Regarding medicine intended for animal use, much remains to be 
learned concerning the understanding of the PIL and additional drug information. 
 
The purpose of this study was to investigate pet owners´ use of the patient information leaflet and 
other sources of drug information when purchasing prescription medicine for their animal. To 
achieve this, a paper-based questionnaire was developed and distributed at two pharmacies on the 
west coast of Sweden during January and February 2018. Customers who came to get 
prescription drugs dispensed for their animal, were asked to participate. There were 80 pet 
owners who answered the questionnaire.  
 
The result showed that the majority (52.5%) of the respondents always read the PIL for the drug 
prescribed to their animal, and that a smaller portion (37.5%) sometimes read it. One in ten 
animal owners never reads the PIL for the animal's drug. In comparison, the result also showed 
that less than half (47.5%) always read the PIL for a drug prescribed to themselves, and an equal 
share read it sometimes, and that five percent never read the PIL for their own medicines. 
 
The veterinarian is the source of drug information that most pet owners rely on, the PIL is the 
second most common. The pharmacist is in third place as an information provider of the animal's 
medicine. The animal owners receive information about medicine intended for themselves 
primarily from the doctor and secondarily from the pharmacist. The PIL is the third most 
common information source for their own medicine. 
 
Pharmaceutical information is also available in electronic form on the Internet. For instance, the 
PILs of all approved medicines are published online on the FASS website. Despite its benefits, 
e.g. the ability to enlarge the text and to get difficult terms explained, the pet owners rarely use 
the digitised versions of the PILs, or search the Internet for drug information. 
 
In this survey, it has been found that most of the pet owners, at least sometimes, read the PIL for 
a drug addressed to their animal. However, the most important source of information is the 
veterinarian. The pharmacist has a lesser role in giving information on drugs for animal use than 
on information about medicines for human use. It is left to other studies to investigate what kind 
of information animal owners receive from the different sources. 
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FÖRORD	
 
I den här rapporten redovisas ett arbetet i farmaci som omfattar 15 högskolepoäng motsvarande 
10 veckors studier. Det ingår i Farmaceutprogrammet om 180 högskolepoäng vid 
Linnéuniversitetet i Kalmar och genomfördes under vårterminen 2018.  
 
Arbetet baserar sig på en undersökning vilken förutsatte medverkan av ett antal farmaceuter på 
apotek. Till dessa farmaceuter, som engagerat hjälpt till att göra studien möjlig, riktas ett stort 
tack. Tack också till Tora Hammar på Linnéuniversitetet, som givit handledning samt värdefulla 
tips och råd i processen. 
 
Halmstad den 17 maj 2018,  
 
Ulrika Maria Larsson 
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INLEDNING	
 
Djursjukvård ges i Sverige vid såväl statliga som privata djursjukhus och djurkliniker. 
Distriktsveterinärerna (1) är en del av Statens jordbruksverk och Sveriges lantbruksuniversitet 
(SLU) står bakom Universitetsdjursjukhuset (2). Därtill driver framförallt två privata 
internationella veterinärvådskedjor (3, 4) djursjukvård i vårt land. 
 
Statens jordbruksverk (5) har huvudansvaret för djurvårdsfrågor och länsstyrelser eller 
kommuner ger tillstånd för och gör kontroller av verksamheter med djur. Jordbruksverket har 
som uppdrag bland annat att utfärda legitimation till veterinärer, föra register över djur och 
djurbesättningar samt att sammanställa statistik över djurläkemedel. 
 
Betydelsefull för arbetet med djurhälsa är också Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) (6), 
som bedriver forskning och utvecklingsarbete inom djursjukdomar. Myndigheten ger ut 
publikationer om sjukdomslägen och riskvärderingar. På SVA görs resistensbestämningar mot 
antibiotika som del i arbetet för en ändamålsenlig antibiotikaanvändning bland djur.  
 
När det gäller läkemedel vilar annars huvudansvaret på Läkemedelsverket (7). Det åligger denna 
myndighet att godkänna och att återkalla läkemedel i Sverige, och att ge tillstånd till tillverkning 
och import. En ytterligare uppgift är att organisera systemet för säkerhetsövervakning gällande 
biverkningar. Läkemedelsverket granskar och godkänner informationstexten som tillverkaren 
formulerat i de bipacksedlar vilka följer med läkemedelsförpackningarna.  
 
Läkemedelsverkets förpliktelser klargörs i läkemedelslagen (8). Myndighetens egna 
författningssamling, kallad Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS), ingår i och rättas av den 
gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, 
folkhälsa m.m. (9), som gäller från juli 2015. 
 
Flera av Läkemedelsverkets författningar handlar om reglerna för apoteksverksamhet. Det finns 
apotek som är specialiserade på och har ett stort sortiment av djurläkemedel (10). För att vara 
godkänt av Läkemedelsverket fordras att de uppfyller kraven för öppenvårdsapotek (11), vilket 
bland annat innebär att de skall kunna tillhandahålla alla läkemedel, även humanläkemedel. Ett 
företag kan emellertid kalla sig djurapotek utan att ha tillstånd från läkemedelsverket och får då 
inte sälja läkemedel (12). Ett apotek med utökat djursortiment kan även driva partihandel (10).     
 
 
Förskrivning	av	läkemedel	till	djur	
 
Förskrivning av läkemedel för behandling av djur får endast göras av legitimerade veterinärer (9). 
Förskrivningen sker på särskilda pappersreceptblanketter avsedda för läkemedel till djur eller 
elektroniskt. Elektroniska djurrecept samlas hos eHälsomyndigheten och är därmed tillgängliga 
på alla apotek (13). 
 
Apotek tar också emot telefonrecept och faxade förskrivningar. Veterinärer saknar rätt att 
förskriva läkemedel till människor, men får ordinera humanläkemedel till djur. Valet av 
läkemedel sker enligt principer redogjorda för i Jordbruksverkets författningssamling som 
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behandlar läkemedel och läkemedelsanvändning (14). Där sägs att förstahandsvalet är ett godkänt 
veterinärmedicinskt läkemedel för tillståndet hos det djurslag som skall behandlas. Om sådant 
läkemedel inte finns, skall veterinären ordinera ett djurläkemedel godkänt för ett annat djurslag 
eller för ett annat tillstånd hos det aktuella djurslaget. Ifall veterinärmedicinska läkemedel 
godkända i Sverige saknas, skall veterinären välja ett lämpligt humanläkemedel eller ett 
djurläkemedel som är godkänt i ett annat EU-land. Om inget passande läkemedel finns kan 
veterinären ordinera ett specialtillverkat preparat (ex tempore). 
 
Lagen säger att veterinären skall bedöma djuret innan ordination av en läkemedelsbehandling och 
att läkemedel skall används endast med måtta och då behov finns (14). Med antibiotika gäller 
särskild försiktighet (14, 15). Det mest sålda receptbelagda läkemedlet till djur år 2017 i vårt land 
var Vetrimox Vet. (amoxicillin) (16), vilket är just ett antibiotikum. I övrigt köpte djurägare 
huvudsakligen antiinflammatoriska läkemedel och medel mot parasiter. De flesta var 
veterinärmedicinska läkemedel, men prednisolon godkänd för människan var bland de tio mest 
sålda läkemedlen till djur förra året (16). 
 
 
Information	om	läkemedel	
 
Information är ett begrepp med många definitioner och existerar såväl i vardagsspråket som inom 
vetenskaper. Information kan sägas innebära att få kännedom om något (17). I detta påverkas 
mottagaren av informationen genom att till exempel vinna ökad kunskap eller förändra sina 
åsikter (17). Information visar sig i sådana fall som resultatet av en process och det som 
förmedlades i denna (18). En annan uppfattning är att betrakta information som ett substantiv, 
vilket antingen kan stå för fakta eller data eller för innebörden i sådan (17). För att klassas som 
information skall det som förmedlats vara nytt för mottagaren, och sant (18). 
 
Information överförs genom kommunikation. Verbal kommunikation vidarebefordrar information 
genom talade ord (muntligt) eller ord i skrift, men även icke-verbal kommunikation förekommer 
och är betydelsefull, till exempel kan bilder användas (19).   
 
 
Muntlig	information	
 
Veterinärer på kliniker och på djursjukhus samt apotekens farmaceuter ger djurägare i huvudsak 
muntlig information om läkemedel till djuret som skall behandlas. På receptet skall det skriftligen 
framgå hur läkemedlet avses användas, uttryckt så att djurägaren förstår (9). Att tillhandahålla 
individuell information och rådgivning om läkemedel samt att bidra till sakkunnig och 
omsorgsfull vård genom att samråda med kunden finns upptaget i lagen (8, 11, 20).  
 
Läkemedelsverket tillhandahåller telefontjänsten Läkemedelsupplysningen (21), dit allmänheten 
kan ringa och ställa frågor om hur läkemedel till människor och djur fungerar och skall användas. 
Svarar gör farmaceuter, som tar hjälp av läkemedelsföretagens produktresuméer (22). 
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Skriftlig	information	
 
Skriven fakta om medicinen finns i bipacksedeln som följer med läkemedlet, i verket FASS och 
på Läkemedelsverkets webbplats på Internet.  
 
Bipacksedeln är det informationsblad om läkemedlet som finns med förpackningen vid saluföring 
till apotekskunder. Texten utgår från produktresumén. Bipacksedeln och produktresumén 
formuleras av läkemedelsföretaget som fått läkemedlet godkänt för försäljning. Skrifterna skall 
fortlöpande uppdateras av företaget och godkännas av Läkemedelsverket (23). 
 
På Internet finns FASS (Farmaceutiska specialiteter i Sverige) som webbplats www.fass.se. 
Läkemedelsindustriföreningen (LIF) ansvarar för dess innehåll (24). FASS ger information om 
alla läkemedel som är godkända i Sverige och om växtbaserade läkemedel. Webbplatsen är 
indelad i tre huvudsektioner; en för allmänhet, en för vårdpersonal samt en avdelning för 
djurläkemedel (25). För det enskilda läkemedlet finns bipacksedeltexten, produktresumén samt 
en FASS/FASS VET-text. FASS/FASS VET-texten skrivs av läkemedelsföretaget, men granskas 
inte av Läkemedelsverket (26). Webbplatsen innehåller också allmän information om läkemedel, 
fakta för förskrivare (veterinärer) och små utbildningskurser. Texterna på www.fass.se går att få 
upplästa och svåra ord kan förklaras; webbplatsen är certifierad av Funka Nu AB (27), vilket 
innebär att den anses tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.  
 
 
Bipacksedelns	betydelse	
 
En bipacksedel följer tvunget med i förpackningen till alla läkemedel som säljs i vårt land. 
Bladets text och eventuella bilder informerar konsumenten om hur läkemedlet fungerar och skall 
användas. Informationen skall vara strukturerad enligt en särskild ordning som skiljer sig något åt 
när det gäller humanläkemedel och djurläkemedel. Gemensamt för texten i bipacksedeln till de 
båda typerna av läkemedel är att den måste vara skriven på svenska, men den får också finnas på 
andra språk, och vara lättbegripligt formulerad (28). I de fall då det handlar om läkemedel som 
endast läkare eller veterinär hanterar kan vissa krav på bipacksedelns innehåll undslippas. Företag 
ansöker om undantag från krav på märkning och på bipacksedeln hos Läkemedelsverket (28).  
 
De svenska författningar som gäller djurläkemedel följer Europaparlamentets och rådets direktiv 
(2001/82/EG) av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för 
veterinärmedicinska läkemedel. Direktivets avdelning V innehåller regler för märkningen av 
djurläkemedel och för läkemedlets packsedel. Svenska bestämmelser för motsvarande 
information finns i Läkemedelsverkets föreskrifter om märkning och bipacksedlar för läkemedel 
(LVFS 2005:11) (28) med de viktigaste ändringarna genom LVFS 2012:17 (29). De generella 
kraven på märkningen av yttre förpackning och läkemedelsbehållare är desamma för 
humanläkemedel som för veterinärmedicinska. Märkningen kan vara på flera språk, men svenska 
skall vara ett av dem i alla de fall där läkemedlet lämnas ut till patient eller djurägare. Om 
medicinen är avsedd endast för att administreras av läkare eller av veterinär är svensk text inte 
nödvändig.  
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Länder utanför Europeiska Unionen (EU) kan sakna krav på en bipacksedel. I exempelvis USA är 
det endast för vissa, och i sådana fall receptbelagda, läkemedel som tillverkaren tvingas förse 
preparatet med skriven information. Då det handlar om mediciner för behandling av djur finns 
ingen användarinformation med i förpackningen. För somliga veterinärmedicinska läkemedel 
förekommer informationsblad (Client Information Sheet) som veterinären tillhandahåller (30). 
Det är också möjligt att utnyttja databasen Animal Drugs @ FDA (31) (eller Drugs @ FDA (32) 
om det är ett humanmedicinskt läkemedel). Även genom andra dataregister (33, 34) kan 
information om läkemedel i USA erhållas. 
 
Inte heller i Australien är det nödvändigt med informationsblad till all medicin (35). För de 
läkemedel där det finns ett användardokument kräver myndigheterna att patienter skall få ta del 
av detta, till exempel som en bipacksedel i förpackningen. Personer med tillgång till Internet kan 
hitta dokumenten på hälsodepartementets webbplats (36).  
 
När det gäller källor till läkemedelsinformation finns studier gällande mediciner till människan 
och bland annat australiensiska förhållanden. Hamrosi m.fl. (37) undersökte hur farmaceuter, 
läkare och konsumenter i landet föredrar att kännedom om läkemedel förmedlas. Det visade sig 
att majoriteten i alla tre grupper ansåg att farmaceuter och läkare var de lämpligaste 
informationsgivarna. För konsumenterna var det även viktigt att få ett skriftligt dokument, helst i 
förpackningen tillsammans med läkemedlet.  
 
Även i Europa, där bipacksedel finns med till alla läkemedel, har förskrivaren visat sig vara den 
viktigaste informationsförmedlaren (38, 39). Intresset verkar vara större för bipacksedeln till 
läkemedel som inhandlas utan recept än för bipacksedeln till receptbelgada läkemedel (38). I en 
svensk studie, där majoriteten köpt paracetamol receptfritt, svarade deltagarna att bipacksedeln 
var deras huvudsakliga informationskälla om läkemedlet (40). 
 
Det är inte vetenskapligt fastställt att skriftlig information jämfört med muntlig förbättrar 
kunskaperna om medicinering (41). Den språkliga utformningen är av relevans. Texten i 
bipacksedlar uppfattas ofta som, och har visat sig vara, svårbegriplig för allmänheten (38, 42, 43). 
Fackuttryck och många negationer bidrar till dess komplexitet och medför ett minskat intresse för 
läsningen och således att läkemedelsföljsamheten försämras (43). Svensk forskning har kommit 
fram till att majoriteten av apotekskunder som köper läkemedel till sig själva läser bipacksedeln, 
men att nästan 11 % av dem inte gör det (44).  
 
Utöver detta kan läkemedelsbiverkningarna vara uttryckta på ett skrämmande vis eller dominera i 
informationen så att oro skapas och därmed minskar också villigheten att ta preparatet (43, 45). I 
en underökning där bipacksedeltexterna till utvalda läkemedel i Storbritannien studerades visade 
det sig att fördelarna med läkemedlet i de flesta fall uttrycks oklart eller ofullständigt (46) och 
inte som biverkningarna, vilka anges med en bestämd sannolikhet.  
 
Det finns behov av studier som tar reda på uppfattningen om bipacksedeln gällande läkemedel 
avsedda för djur. I en undersökning, dock ej vetenskapligt publicerad, bland djurägare på Irland 
svarade 9 % att de inte läser den skrivna informationen tillhörande läkemedel som deras djur 
skall behandlas med (47). I vilken omfattning djurägare i vårt land är intresserade av 
bipacksedeln är inte klarlagt.  
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Syfte	
 
Syftet med detta arbete är att undersöka djurägares användande av bipacksedeln och andra 
informationskällor när de köper läkemedel på recept till sitt djur. 
 
 
Frågeställningar	
 
Följande frågor avses besvaras: 
 
I vilken utsträckning läser djurägare bipacksedeln som följer med läkemedelsförpackningen?  
 
Hur är djurägares användande av bipacksedeln relaterat till deras nyttjande av andra 
informationskällor om läkemedel?  
 
Finns det skillnader i källor till information när läkemedel införskaffas till djur, jämfört med då 
de skaffas för att användas av djurägare själva? Om skillnader finns, hur ser de ut? 
 

METOD	
 
Till grund för denna studie valdes en surveyundersökning (urvalsundersökning). En sådan 
forskningsstrategi innebär att en utvald del av individerna i en grupp (ett stickprov) studeras för 
att därigenom dra slutsatser om hela populationen (48). Surveyundersökningar kan genomföras 
med olika slags metoder, till exempel med hjälp av frågeformulär, intervjuer eller observationer 
(49). Förfaringssätten kan dessutom kombineras genom så kallad metodtriangulering och då ge 
möjlighet till en mer komplett bild jämfört med om bara en metod används (49). Med anledning 
av denna studies tidsbegränsning och tillgång till övriga resurser valdes dock endast en 
datainsamlingsmetod: ett enkätfrågeformulär.  
 
En enkätundersökning innebär att intervjuade personer skriftligen besvarar frågor som finns i en 
blankett (50). Frågorna kan vara öppna eller slutna. Med öppna frågor avses sådana där 
förutsagda svar saknas och respondenten därmed själv fritt kan formulerar sig (51). Slutna frågor 
ger möjlighet till endast ett kort svar, exempelvis ja eller nej, eller erbjuder respondenten olika 
alternativ att välja bland (51). Öppna frågors fördel är att svaret kan nyanseras. Emellertid fordrar 
sådana frågor mer av respondenten än vad slutna frågor gör och svaren är också mer krävande att 
granska (49, 51, 52). Frågorna i denna studies enkät var i de flesta fall av den slutna typen med 
redan i förväg bestämda svar att välja bland, så kallade fasta svarsalternativ (49, 52). Svaren på 
sådana frågor kan uttryckas i kvantiteter och därmed enkelt analyseras (49, 52).  
 
	
Tillvägagångssätt	
 
En skriftlig enkät med missiv (försättsblad) och nio stycken frågor konstruerades och testades i 
en provundersökning. Deltagare var fyra personer med erfarenhet av att ha köpt receptbelagda 
mediciner till djur. Individerna, vilka enbart medverkade i provundersökningen och inte sedan i 
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den huvudsakliga studien, fyllde i enkäten och gav därefter muntligt synpunkter på hur frågorna 
var formulerade och tolkades. Det fastslogs att frågorna uppfattades på samma sätt av de fyra 
provpersonerna samt att enkäten skulle kunna mäta det som var dess avsikt och ge svar på 
studiens frågeställningar och syfte.  
 
Genom ett bekvämlighetsurval valdes två öppenvårdsapotek som kontaktades via e-post. Efter 
godkännande av de respektive apotekens chefer genomfördes enkätundersökningen på apoteken 
mellan den 22 januari och 27 februari 2018. Personer som kom för att hämta av veterinär 
förskrivna läkemedel till djur ombads att delta. Farmaceuterna var tillsagda att först göra klart 
expedieringen och därefter låta djurägaren svara på enkäten. Ofta, i praktiken, fyllde dock 
djurägaren i frågeformuläret samtidigt som farmaceuten bland annat kontrollerade receptet och 
läkemedlet.  
 
Besvarade enkäter lades av djurägaren själv eller av farmaceuten i en för ändamålet särskild låda. 
Efterhand tömdes lådorna på vartdera apoteket och när 80 ifyllda blanketter hade erhållits 
avslutades insamlingen. Svaren på enkätfrågorna bearbetades och redovisades som resultat på 
gruppnivå i form av tabeller och diagram samt i beskrivande text. 
 
 
Datainsamling	
 
Data insamlades med hjälp av en enkät i pappersform (bilaga), som innehöll nio frågor. De sex 
första frågorna handlade om den svarandes källor till läkemedelsinformation och de tre sista var 
faktafrågor gällande deltagaren själv. Flertalet frågor var slutna med givna svarsalternativ (fasta 
frågor), antingen där blott ett svar kunde väljas eller där fler var möjliga. Två av frågorna var 
öppna och gav respondenten tillfälle att själv uttrycka ett svar. 
 
I missivet till enkäten fanns informationen att deltagandet var frivilligt och anonymt; att svaren 
på frågorna skulle presenteras på gruppnivå och att det inte skulle gå att urskilja enskilda 
individers svar i resultatet.  
 
 
Deltagarurval	
 
I enkäten deltog apotekskunder som hade för avsikt att köpa receptbelagda läkemedel till ett eller 
flera djur. Kunder vid två öppenvårdsapotek utnyttjades. Det ena apoteket var beläget intill en 
smådjursklinik i en större stad och hade ofta besökare som köpte läkemedel till djur. Det andra 
apoteket var det enda på en lantlig pendlingsort nära en större stad och frekvent gästat av 
djurägare. Farmaceuterna var uppmanade att ombe varje kund som kom för att skaffa läkemedel 
till djur att delta i undersökningen, inget urval gjordes baserat på ålder, kön eller djurslag. Det 
medverkade 80 stycken personer i enkäten.  
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Bearbetning	och	analys	av	data	
 
Antalet svar för varje alternativ i de slutna enkätfrågorna summerades och noterades för hand. 
Med hjälp av miniräknare och datorprogrammet Microsoft® Excel för Mac version 15.24 
beräknades därefter andelarna för de olika alternativen. Stapeldiagram baserade på procentuella 
andelar togs fram för fråga 1-4 medan antal respondenter samt andelar i procent för alternativen i 
fråga 7-9 sammanställdes i en tabell. Svaren på enkätens öppna frågor (fråga 5 och 6) 
transkriberades som citat. 
 
Svarsalternativens fördelning inom utvalda grupper togs fram enligt samma förfarande: 
frekvenserna av alternativen inom gruppen bestämdes och antecknades manuellt varefter 
andelsberäkningar (%) gjordes och diagram skapades med hjälp av Microsoft Excel.  
 
Chitvå-beräkningar (c2-test) genomfördes för att undersöka statistiska samband. Signifikansnivån 
valdes till 5 procent (dvs p < 0,05 räknades som signifikant). 
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RESULTAT		
 
Deltagare	
 
Enkäten besvarades av 80 individer. Tre olika djurslag, hämtade dessa apotekskunder ut 
läkemedel till. Hund var det vanligaste, följt av katt och häst, tabell I. Majoriteten köpte 
läkemedel endast till ett djurslag, till antingen hund, katt eller häst. En svarande skaffade medicin 
till både hund och katt och en ytterligare apotekskund handlade läkemedel till alla tre djurslagen 
(hund, katt och häst).  
   
 
Tabell	I.	Ålder	och	kön	hos	respondenterna	samt	djurslag	till	vilket	de	köpt	läkemedel.	

Ålder 
Under 25 år  
25-45 år   
46-65 år  
Över 65 år  

3 (3,8 %) 
20 (25,0 %) 
41 (51,2 %) 
16 (20,0 %) 

Könsidentitet 
Kvinna  
Man  

58 (72,5 %) 
22 (27,5 %) 

Djurslag 
Hund  
Katt  
Häst  

58 (72,5 %) 
22 (27,5 %) 

3 (3,8 %) 
 
 
	
Hur	ofta	bipacksedeln	läses	
 
Av deltagarna svarade majoriteten, 42 individer (52,5 %), att de alltid läser informationen i 
bipacksedeln när de köper eller får receptbelagda läkemedel till sitt djur och 30 personer (37,5 %) 
att de gör det ibland, figur 1. På frågan om de läser bipacksedeln när de köper receptbelagda 
läkemedel till sig själva svarade 38 (47,5 %) att de alltid gör det och lika många att de läser den 
ibland, figur 2. Ingen svarade att de aldrig har köpt receptbelagda läkemedel till sig själv. 
Resultatet visade också att 8 enkätdeltagare (10,0 %) aldrig läser informationen i bipacksedeln 
som följer med det läkemedel som skall ges till djuret, figur 1, medan motsvarande för läkemedel 
till sig själva visade sig vara 4 stycken (5,0 %), figur 2. Skillnaden i läsande av bipacksedeln till 
djurs respektive egna läkemedel var inte statistiskt signifikant (p = 0,290). 
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Figur	1.		Deltagarnas	(n	=	80)	svar	på	fråga	1	i	enkäten,	hur	ofta	de	läser	informationen	i	bipacksedeln	som	följer	med	
receptbelagda	läkemedel	som	de	skall	ge	till	sitt	djur.	
 
 
 

 
Figur	2.		Deltagarnas	(n	=	80)		svar	på	fråga	2	i	enkäten,	hur	ofta	de	läser	informationen	i	bipacksedeln	som	följer	
med	receptbelagda	läkemedel	som	de	själva	skall	använda.		
 
 
	
Källor	till	läkemedelsinformation	
 
Störst andel av respondenterna angav veterinären (93,8 %) respektive läkaren (83,8 %) som källa 
till läkemedelsinformation, figur 3 och figur 4. Bipacksedeln sades av näst flest (56,3 %) och 
apotekspersonalen av tredje störst andel (45 %) ge information om djurets läkemedel, figur 3. 
Den andel som sa att de läser bipacksedeln till ett läkemedel som de själva ska använda var 
mindre (42,5 %) än andelen (61,3 %) som svarade att de får information därom från 
apotekspersonalen, figur 4. Andelen av respondenterna som använder sig av Internetkällor för att 
få information om djurets läkemedel var 16,3 %, och 21,3 % för att finna information om 
läkemedel som de själva skall använda. 
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Figur	3.	Enkätdeltagarnas	(n	=	80)	svar	på	fråga	3:	”Hur	får	du	information	om	läkemedel	som	ditt	djur	skall	
använda?”	Fler	än	ett	alternativ	kunde	anges.		
 
 
 

 
Figur	4.	Enkätdeltagarnas	(n	=	80)	svar	på	fråga	4:	”Hur	får	du	information	om	läkemedel	som	du	själv	skall	
använda?”	Fler	än	ett	alternativ	kunde	anges.	
 
 
  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Jag	söker	information	på	Internet	(med	hjälp	av	google	eller	
annan	sökmotor).

Jag	läser	Fass	på	Internet.

Apotekspersonalen	har	gett	mig	den	informationen.

Veterinären	har	talat	om	det	för	mig.

Jag	läser	bipacksedeln	som	finns	med	i	förpackningen.

Andel	(%)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Jag	söker	information	på	Internet	(med	hjälp	av	google	
eller	annan	sökmotor).

Jag	läser	Fass	på	Internet.

Apotekspersonalen	har	gett	mig	den	informationen.

Läkaren	har	talat	om	det	för	mig.

Jag	läser	bipacksedeln	som	finns	med	i	förpackningen.

Andel	(%)



 

  14 

De	öppna	frågornas	svar	
 
Fråga 5 i enkäten var en öppen fråga där den svarande uppmanades att notera vad för information 
eller stöd om läkemedel till djur som saknades. Tre personer valde att besvara frågan och 
uttryckte sig som följer. 
  
”Karensbestämmelser för tävling”  
 
”Högkostnad”  
 
”Någon samhällstjänst typ 1177 vårdguiden för djur.”  
 
 
Fråga 6 lämnade möjlighet för deltagaren att anteckna en egen övrig kommentar. En sådan gavs: 
 
”Väldigt smidigt med elektroniska recept”  
 
 
	
Respondenter	med	olika	läsfrekvens	av	bipacksedeln	
 
Figur 5 visar hur respondenter med olika svar på fråga 1 angivit att de får information om 
läkemedel som skall användas till djuret. I den grupp som uppgav att de alltid läser informationen 
som finns i bipacksedeln när de hämtar ut läkemedel på recept till sitt djur och som utgjordes av 
42 individer svarade 38 personer (90,5 %) att veterinären ger dem information. I gruppen om 30 
deltagare som sade att de ibland läser bipacksedeln till djurets medicin angav 29 (96,7 %) 
detsamma; att de får information från veterinären. De åtta djurägare som uppgav att de aldrig 
läser bipacksedeln svarade samtliga (100%) att veterinären ger dem information. Andelen 
respondenter som får information om djurets läkemedel från apotekspersonalen var störst i den 
grupp som sa sig alltid läsa bipackedeln till djurets läkemedel och minst i den grupp som uppgav 
att de aldrig läser den informationen. Individerna i den sistnämnda gruppen svarade till störst 
andel att de använder Internet (FASS eller en sökmotor) för att få information. 
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Figur	5.	Svar	på	fråga	3,	hur	deltagarna	får	information	om	receptbelagda	läkemedel	som	veterinären	förskrivit	till	
djuret,	i	de	tre	grupperna	som	svarat	att	de	alltid	läser	bipacksedeln	till	djurets	läkemedel	(n	=	42	(52,5	%)),	ibland	
läser	den	(n	=	30	(37,5	%))	respektive	aldrig	läser	informationen	i	bipacksedeln	till	djurets	läkemedel	(n	=8	(10,0	%)).	
 
 
 
I gruppen med deltagare som på fråga 1 svarade att de alltid läser bipacksedeln till djurets 
läkemedel uppgav majoriteten (73,8 %) att de även alltid läser bipacksedeln till egna läkemedel 
som de får på recept, figur 6. I den svarsgrupp som sa att de ibland läser bipacksedeln till 
läkemedlet som skall användas till djuret var andelen mindre (20,0 %) och ännu mindre (12,5 %) 
var den i gruppen som svarade att de aldrig läser bipacksedeln som följer med djurets läkemedel. 
Kategoriserade på samma sätt svarade individerna i den grupp som ibland tar del av bipacksedeln 
till djurets läkemedel till störst andel (73,3 %) av de tre, att de också ibland läser bipacksedeln till 
läkemedel ämnade för dem själva, figur 6.   
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Figur	6.	Respondenters	svar	på	fråga	2:	”Hur	ofta	läser	du	informationen	som	finns	i	bipacksedeln	när	du	köper	eller	
får	läkemedel	på	recept	till	dig	själv?”,	kategoriserat	i	tre	grupper	utifrån	deras	svar	på	fråga	1;	respondenter	som	
angav	att	de	alltid	(n	=	42	(52,5	%	%)),	ibland	(n	=	30	(37,5	%))	respektive	aldrig	(n	=	8	(10,0	%))	läser	bipacksedeln	
som	följer	med	djurets	läkemedel.		
 
 
	
Kvinnor	och	män	
 
Det var en större andel av kvinnorna (56,9 %) än av männen (40,9 %) som angav att de alltid 
läser bipacksedeln till det läkemedel som djuret ska behandlas med, figur 7. Större andel av 
männen (50 %) jämfört med kvinnorna (32,3 %) svarade att de ibland läser densamma och 
ungefär lika stor del av båda könen sade att de aldrig läser den informationen, figur 7. Skillnaden 
mellan könen var ej statistiskt signifikant (p = 0,356). 
 
 

 
Figur	7.	Kvinnors	(n	=	58	(72,5	%))	respektive	mäns	(n	=	22	(27,5	%))	svar	på	fråga	1	beträffande	hur	ofta	de	läser	
bipacksedeln	till	djurets	läkemedel.		
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Olika	ålder	
 
Figur 8 visar att det bland djurägarna äldre än 45 år var en större andel som svarat att de alltid 
respektive aldrig läser bipacksedeln till djurets läkemedel än motsvarande andelar i 
ålderskategorin 45 år och yngre, som svarat detsamma. Inom den äldre gruppen sa dock en 
mindre andel att de ibland studerar den informationen, figur 8. Resultatet är inte signifikant (p = 
0,854). 
 
 
 

 
Figur	8.	Deltagarnas	svar	på	fråga	1,	hur	ofta	de	läser	bipacksedeln	till	djurets	läkemedel,		fördelat	på	två	
åldersgrupper:	respondenter	till	och	med	45	år	(n	=23	(28,8	%))	och	respondenter	över	45	år	(n	=	57	(71,2	%)).		
 
 
Ägare	till	skilda	djurslag	
 
Respondenterna uppdelade i grupper om 58 stycken (72,5 %) hundägare, 22 (27,5 %) kattägare 
samt 3 stycken (3,8 %) hästägare sågs svara likartat på alla frågor i enkäten.  
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DISKUSSION	
 
De två dominerande djurslagen till vilka det hämtades ut läkemedel var hund (72,5 %) och katt 
(27,5 %) och oavsett till vilket svarade djurägarna på samma sätt. Djuren kan ha varit jakthundar 
och tävlingsdjur, men också sådana som hålls för enbart sällskap. Ägare till djur i 
livsmedelsproducerande syfte var inte representerade i denna enkät och om deras inställning går 
intet att säga. 
 
 
Användande	av	bipacksedeln	
 
Djurägarna i undersökningen svarade i högre grad (52,5 %) att de alltid läser bipacksedeln som 
följer med läkemedlet som är avsett för deras djur än att de alltid läser bipacksedeln för medicin 
som de själva skall använda (47,5 %). Dock var andelen djurägare som sade att de aldrig läser 
bipacksedeln till djurets läkemedel större (10,0 %) jämfört med den del (5,0 %) som angav att de 
aldrig studerar det egna läkemedlets bipacksedel. På det hela taget läser således en större andel 
djurägare (95,0 %), åtminstone ibland, bipacksedeln till ett eget läkemedel jämfört med den som 
följer med ett läkemedel ämnat för djuret (90,0 %). Skillnaden i användande av bipacksedlarna 
var emellertid inte statistiskt signifikant och ingen slutsats kan dras om att förhållandena 
verkligen råder. 
 
En eventuell tendens kan ses vid analys av utvalda gruppers svar i enkäten. Respondenterna som 
angivit att de alltid läser bipacksedeln som följer med djurets läkemedel har också stort intresset 
för bipacksedeln till egna läkemedel; majoriteten (73,8 %) läser den alltid eller ibland (26,2 %). 
Bland de respondenter som uppgav att de ibland läser bipacksedeln till djurets medicin var 
förhållandena nästan de omvända; störst andel (73,3 %) sa att de också ibland läser packsedeln 
till läkemedel som de själva skall använda och en mindre del (20,0 %) att de alltid läser den. I den 
gruppen svarade dessutom vissa av dem (6,7 %) att de aldrig läser bipacksedeln till ett eget 
läkemedel. Svaren indikerar därmed att djurägarna läser bipacksedeln oftare för läkemedel som 
skall användas till djuret än vad de läser bipacksedeln till medicin som de själva skall använda.  
 
I enkäten var det samma personer som besvarade de två frågorna (fråga 1 och 2) vilka ligger till 
grund för jämförelsen. Respondenternas läsande av bipacksedeln som följer med djurets 
läkemedel bör istället relateras till läsandet av egna läkemedels bipacksedeln i en grupp bestående 
av helt andra individer. I en studie bland svenska apotekskunder (44) med ett urval som ej var 
avgränsat till personer vilka köpte djurläkemedel, undersökes bland annat deltagarnas uppfattning 
om läkemedlens bipacksedel. Resultatet visade att en förhållandevis mindre andel (36,9 %) alltid 
läser följesedeln till läkemedel som de själva skall använda och att majoriteten (52,5 %) gör det 
ibland; på det hela taget därmed en mindre part (89,4 %) jämfört med djurägarna (95,0 %) i 
föreliggande enkätundersökning, men i liknande grad som deras användande av bipacksedeln 
tillhörande djurets läkemedel. Det finns forskning som kommit fram till att intresset för 
information om läkemedlet är större ifall medicinen är ny för användaren (53). Det är tänkbart att 
gälla för många djurägare och skulle kunna vara en förklaring till en hög läsfrekvens av 
bipacksedeln till djurets läkemedel. Jämfört med apotekskunder i allmänhet förefaller emellertid 
djurägare enligt aktuell undersökning ha ett större intresse även i bipacksedeln som följer med det 
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egna läkemedlet. Orsaken kan vara hur enkätfrågorna har ställts och påverkat respondenten till ett 
mer positivt svar.  
 
Signifikanta samband mellan hur ofta bipacksedeln till djurs läkemedel läses och ålder eller kön 
hos djurägare kunde inte påvisas genom denna enkät. Värt att notera är ändå att andelen kvinnor 
som alltid läser bipacksedeln till djurets medicin visade sig vara större (56,9 %) än andelen män 
(40,9 %) som läser den lika ofta. Liknande är rapporterat gällande bipacksedeln för läkemedel till 
människor (44). Resultatet kan vara en spegling av att (bok)läsande är vanligare bland kvinnor än 
bland män i vårt land (54).  
 
 
Andra	informationskällor	
 
För att bedöma vikten av bipacksedeln undersöktes vilka andra källor till läkemedelsinformation 
djurägare nyttjar. Resultatet visade att veterinären har den största betydelsen för hur djurägare får 
information om receptbelagda läkemedel till djuret och läkaren för sådan medicin som personen 
själv skall använda. Färre respondenter (45,0 %) uppgav att de får information om läkemedel till 
djuret från apotekspersonalen (farmaceuten) jämfört med att densamma upplyser om läkemedel 
som de själva ska använda (61,3 %). Det är märkligt att djurägares nästpåföljande 
informationskälla efter veterinären är bipacksedeln till djurets läkemedel medan den för egna 
läkemedel är farmaceuten. Ofta förskrivs humanmedicinska läkemedel till djur och i dessa fall är 
bipacksedelns text inte alls tillämpningsbar. En fördel med informationen i bipacksedeln, jämfört 
med att få fakta från veterinär eller från apotekspersonal, är att djurägaren enkelt kan gå tillbaka 
till packsedeln flera gånger om den sparas. Får djurägaren möjlighet att åter kontakta en veterinär 
eller farmaceut för att ställa frågor och reda ut oklarheter muntligt kan i stället det ha sina vinster. 
 
Vetenskapliga studier beträffande hur djurägare får information om läkemedel är inte funna. 
Irländska hälsodepartementet har rapporterat att veterinären är av störst relevans för djurägare i 
landet och näst viktigast är Internet (47). Enligt till hands varande studie är sökning på Internet 
och webbplatsen för FASS dock av minst betydelse för djurägares information om läkemedel. 
Den grupp som i störst utsträckning använder Internetkällor är de djurägare som aldrig läser 
bipacksedeln vilken följer med djurets läkemedlet. Hur dessa personer använder FASS och andra 
Internetkällor kan vara frågor att utreda i andra undersökningar. Intressant var också resultatet, att 
i ju mindre utsträckning djurägare läser bipacksedeln desto mer information säger de sig få från 
veterinären; alla respondenter (100,0 %) i den grupp som aldrig läser bipacksedeln till djurets 
läkemedel uppgav att veterinären ger dem information.  
 
Veterinären sades vara en viktigare informationskälla än vad läkaren är. Det vore därför givande 
att jämföra läkarens med veterinärens möjligheter att kommunicera läkemedelsinformation. Att 
klargöra hur informationskommunikation mellan förskrivare respektive farmaceut och 
läkemedelsanvändare gestaltar sig kan också vara betydelsefullt för den medicinska 
behandlingen. Det är tänkbart att de olika enkätdeltagarnas personlighet gör att de väljer att 
inhämta information på skilda sätt. Somliga individer kan föredra att vara lyssnare när muntlig 
information kommuniceras från förskrivare eller farmaceuter medan andra personer anser det 
bättre att på egen hans söka information, genom att till exempel läsa en bipacksedel eller studera 
webbplatser på Internet.  
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Hur djurägare betraktar FASS är något som vidare kan undersökas. Intresset för webbplatsen är 
enligt enkäten litet. FASS VET är densamma för allmänhet som för djurhälsopersonal och 
upplevs eventuellt som svår. Att informationen där förblir outnyttjad kan också grunda sig i att 
veterinärer ordinerar humanläkemedel till djur och att fakta på FASS därmed är irrelevant för 
djurägare. Hur vida känd FASS är bland svenska folket i allmänhet är inte heller undersökt. 
 
 
Metoddiskussion	
 
För att uppnå hög svarsfrekvens i denna enkät, vilken var avsedd för att lämnas ut till kunder på 
apotek, togs hänsyn till vissa aspekter. Enkäten var testad i förstudien till att kunna besvaras på 
kort tid; som högst tog den runt tre minuter att fylla i, och frågorna var formulerade med tanke på 
att olika slags personer skulle begripa vad som avsågs.  
 
Alla deltagare i enkäten besvarade samtliga kryssfrågor medan bara ett fåtal respondenter skrev 
något under de öppna frågorna. Avsikten med de öppna frågorna var att tillföra kvalitativ data 
(49) som kunde ge kännedom om hur djurägare ser på informationsbehovet av läkemedel. 
Emellertid var svaren skrala och kunde inte bidra till att uppfylla undersökningens syfte.  
 
Att bedöma hur respondenter uppfattat enkätfrågor där de svarat genom att, som här, markera 
färdiga alternativ kan vara svårt om dessa inte motiveras ytterligare. Ett sätt på vilket det kan ske 
är att enkäten kombineras med intervjuer. I en intervju kan respondenten få missuppfattningar 
utredda, motiveras till att ge svar liksom chansen att redogöra för sin tankegång (52). 
Förtydliganden och förklaringar kan ges om varför djurägaren gör på ett viss sätt (49, 55). 
Enkätsvaren i denna undersökning visar på beteenden hos apotekskunder, men säger inget om 
anledningen till handlingssätten. Intervjuer är dock mer resurskrävande än frågeformulär och det 
saknades möjlighet att inrymma sådana i denna studie.  
 
Något som tyder på att frågorna uppfattats som de var menade var att respondenterna i fråga 3 
och 4 givit följdriktiga alternativ utifrån deras svar på fråga 1 och 2, dvs de individer som sa att 
de alltid läser bipacksedeln hade också markerat det svaret i fråga 3 och i fråga 4, och detsamma 
för de som sa att de aldrig läser den informationen. Tveksamheter finns dock i fråga 3 och i fråga 
4, där det uppmanas till att markera ett eller fler alternativ för varifrån information om läkemedel 
erhålls. Kanske har vissa svarande valt att uppge endast en källa fastän de i själva verket får 
information från fler.  
 
Tolkningsbart är också vad information om läkemedel innebär. I enkäten gavs ingen precisering. 
Betraktat som fakta kan informationsbegreppet ändå innefatta många företeelser; det kan handla 
om bland annat läkemedlets indikation, om dosen, verkningsmekanismen och effekten eller om 
kostnaden. Åtminstone en respondent hade priset för läkemedel i åtanke, vilket visade sig i svaret 
på fråga 5, en öppen fråga där kunden skrev ”högkostnad”. Att undersöka närmare är hur bekanta 
djurägare är med prissättningen på läkemedel till djur. Eftersom farmaceuten är tvungen att 
berätta om generiskt utbyte (56) handlar en stor del av samtal med apotekskunder som köper 
läkemedel till sig själva om läkemedelskostnaden (57). Systemet gäller dock inte för mediciner 
som skall användas till djur, de ingår inte i läkemedelsförmånen. Olika källor tillhandahåller 
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måhända olika slags information om läkemedel och detta kan fortsatt utredas, enkätens frågor var 
inte formulerade för att ge någon sådana upplysning.	 
 
Farmaceutens roll vid information om läkemedel till djur är något som ytterligare skulle kunna 
undersökas. Den här studien visade att farmaceutens betydelse som informationsgivare gällande 
läkemedel avsedda för djur är underordnad den för läkemedel som djurägare själv ska använda. 
Möjligen är detta resultat en följd av det förfaringssätt som tillämpades vid besvarande av 
enkäten. Trots att instruktionen till farmaceuterna var att låta deltagarna fylla i frågeblanketten 
efter det att läkemedlet lämnats ut, utnyttjade många djurägare rådgivningstiden vid receptdisken 
till att läsa formuläret och att skriva i svaren på dess frågor. Det kan ha minskat farmaceuternas 
informationsmöjlighet. Eventuellt besvarade djurägarna enkäten utifrån upplevelsen av den 
aktuella stunden och i denna blev farmaceuten därmed mindre viktig. 
 
Undersökningens resultat skall också betraktas med hänsyn till att människor ger svar så som det 
är mest socialt accepterat (58). Att de två första frågorna i enkäten handlar om hur ofta djurägare 
läser bipacksedeln får denna fråga att verka viktig, vilket kan medföra att respondenter i högre 
grad svarar positivt. I och med att frågorna dessutom inleds med ”Hur ofta läser du…?” och inte 
förutsättningslöst ”Läser du… ?”, kan intrycket ges att en god djurägare ska ta del av denna 
information. Respondenterna svarade i hög grad att de läser både bipacksedeln till djurets 
läkemedel liksom den som följer med ett läkemedel som de själva skall använda. Svaren kan av 
ovan beskrivna anledning dock vara en förstärkning av det verkliga sakläget. 
 
Den sista frågan, nummer 9, handlade om till vilket djurslag apotekskunden köpt läkemedel. 
Majoriteten angav endast ett djur, men några uppgav flera djurslag. Det var otydligt om frågan 
avsåg det aktuella tillfället eller tidigare besök på apoteket.  
 
En del personer avböjde att svara på enkäten. Som anledning uppgavs att de snabbt ville komma 
från apoteket eftersom de hade en sjuk hund eller katt som väntade eller att personen inte var 
djurägaren utan endast ett ombud. I vissa fall tog de med sig ett enkätblad hem, för att fylla i och 
lämna vid ett senare apoteksbesök. Det är oklart om detta blev gjort. I somliga fall föll det ur 
farmaceutens minne att uppmana djurägaren till att delta i enkäten. En eventuell orsak kan ha 
varit något karaktärsdrag hos individen. I sin tur kan det ha medfört en selektion av djurägare 
med vissa egenskaper och därmed ett bortfall vars storlek dessutom inte kan avgöras. 
 
Åldersklasserna i enkäten var bestämda i förväg till fyra grupper. Det visade sig att antalet 
respondenter som var yngre än 25 år enbart var tre stycken. Även gruppen över 65 år var liten; 
den utgjordes av 16 individer. Könsfördelningen var ojämn. Mer än 2½ gånger fler kvinnor än 
män deltog i enkätundersökningen. Hur representativ ålders- och könsfördelningen hos 
respondenterna var går inte att avgöra då sådan statistik om djurägare i vårt land saknas. Antalet 
deltagare i enkäten var 80 och för att få större grupper vid analysen slogs därför respondenterna 
samman i två åldersklasser, en yngre (till och med 45 år) och en äldre (från 46 år). Ett annat sätt 
att åldergruppera är att öppet fråga efter åldern. Det kan vara fördelaktigt eftersom det möjliggör 
att dela in respondenterna i lämpliga ålderskategorier vid bearbetningen av resultatet och att på 
annat vis använda informationen (51).  
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Slutsats	
 
I denna enkätundersökning har det framkommit att majoriteten djurägare, åtminstone ibland, läser 
bipacksedeln till ett läkemedel som deras djur skall behandlas med. Den viktigaste 
informationskällan om läkemedel till djur är dock veterinären. Förskrivaren (läkaren) uppges av 
de flesta vara informationskälla även angående läkemedel som djurägare själva skall använda, 
men är då av mindre relevans än vad veterinären är. Farmaceuten är väsentlig för en stor grupp 
djurägare, men har en mindre roll vid information om läkemedel till djur än vid information om 
läkemedel till människor.  
 
Trots en ökad digitalisering i samhället används sällan läkemedelsinformation i elektronisk form, 
FASS eller sökningar på Internet. Det gäller för både information om djurets läkemedel och den 
om läkemedel ämnade för djurägare själva.   
 
Orsaker till en eventuell skillnad i farmaceutens funktion när det gäller att upplysa om läkemedel 
till djur respektive till människor, vore värdefullt att ta reda på. Vilken typ av information 
djurägare får från olika källor kan vidare undersökas, liksom hur denna överförs, uppfattas och 
införlivas, och tillhörande detta; på vilket sätt djurägare föredrar att bli informerade. Kännedom 
därom kan vara av vikt och ha betydelse för att tillgodose en säker och ändamålsenlig 
läkemedelsanvändning bland djur. 
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BILAGA		
	
Enkät	till	djurägare	
	
Undersökning	om	djurägares	behov	av	läkemedelsinformation	
 
Syftet med studien är att undersöka om djurägare använder bipacksedeln eller annan information när 
de köper eller får läkemedel på recept till djur. Bipackedeln är det informationsblad som finns med i 
läkemedelskartongen eller som är fastklistrat på läkemedelsflaskan, burken eller tuben, där det står 
bland annat hur medicinen fungerar. 
 
Undersökningen är ett examensarbete på Farmaceutprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar och 
genomförs under januari till maj 2018.  
 
Enkäten innehåller 9 frågor och tar ca 3 minuter att fylla i. Den handlar om hur du får och använder 
information om läkemedel till ditt djur och dig själv. 
 
Ditt svar lämnar du i den vita lådan märkt ENKÄT DJURÄGARE. 
 
Resultatet kommer att presenteras i form av tabeller och diagram på gruppnivå. Ingen deltagare eller 
dess enskilda svar kommer att kunna identifieras. Att medverka i undersökningen är frivilligt.  
 
Undersökningen genomförs av:  
Ulrika Maria Larsson  
Student vid Linnéuniversitetet  
Mailadress: ul222by@student.lnu.se 
Tel. nr.: 035-13 04 51 
 
Handledare: 
Tora Hammar 
Universitetslektor vid Linnéuniversitetet 
Mailadress: tora.hammar@lnu.se 
Tel. nr.: 0480-49 71 76 
 
Vänligen sätt kryss i rutan vid alternativ som passar dig bäst. 
 
 

1. Hur ofta läser du informationen som finns i bipacksedeln när du köper eller får  läkemedel 
på recept till ditt djur? 

 
  Alltid 
  Ibland  
  Aldrig 
 
 



 

 

2. Hur ofta läser du informationen som finns i bipacksedeln när du köper eller får läkemedel 
på recept till dig själv? 

 
  Alltid  
  Ibland 
  Aldrig  
  Jag har inte  använt någon sådan medicin. 
 
 

3. Hur får du information om läkemedel som ditt djur skall använda? (Välj ett eller fler 
alternativ.) 

 
  Jag läser bipacksedeln som finns med i förpackningen. 
  Veterinären har talat om det för mig. 
  Apotekspersonalen har gett mig den informationen. 
  Jag läser Fass på Internet. 

 Jag söker information på Internet (med hjälp av google eller annan sökmotor.) 
 
 
 

4. Hur får du information om läkemedel som du själv skall använda? (Välj ett eller fler 
alternativ.) 

 
  Jag läser bipacksedeln som finns med i förpackningen. 
  Läkaren har talat om det för mig. 
  Apotekspersonalen har gett mig den informationen. 
  Jag läser Fass på Internet. 
  Jag söker information på Internet (med hjälp av google eller annan sökmotor.) 
 
 

5. Saknar du någon information eller stöd om läkemedel till djur? Vad? 
 

 
 
 
 
 

6. Övriga kommentarer: 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. Vilken är din ålder? 
 

  under 25 år  
  25-45 år  
  46-65 år ’ 
  över 65 år 
 
 
8. Vilken är din könsidentitet? 

 
  Kvinna 
  Man  
  Annat alternativ 

 
 
9. Till vilket slags djur har du hämtat läkemedel? 

 
  Hund 
  Katt  
  Häst 
  Kanin  
  Burfågel 

 
 Annat:________________________________ 
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