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Abstract 

Syftet med denna studie är dels att undersöka hur stor andel av arbetstiden som sjuk-

sköterskor, inom kommunala hälso- och sjukvården i Kalmar kommun, använder för 

kontakt med apoteken, dels att belysa hur sjuksköterskorna ser på kontakten med 

apoteken med avseende på dess omfattning och innehåll. 

Kalmars kommunala sjuksköterskor förde under en vecka i februari 2009 tidsdagbok 

över sin apotekskontakt. I anslutning till detta utfördes även en enkätundersökning 

bland dessa sjuksköterskor. 

Svarsfrekvensen var låg; 43 % av sjuksköterskorna deltog i enkätstudien och endast 

19 % deltog i tidsstudien. Den genomsnittliga andelen arbetstid som ägnades åt apo-

tekskontakt fastställdes till 4,6  3,9 %. Enkätstudien visade på en del önskemål om 

förändring i såväl kontakten med apoteken som i de kommunala rutinerna. Förslag 

som lades fram av sjuksköterskorna för en minskning av kontakttiden med apoteken 

var bland annat att annan personal inom hälso- och sjukvården eller anhöriga till pa-

tienten gör apoteksärenden i stället för sjuksköterskorna, samt att apoteken ska införa 

en särskild kö för vårdpersonal och därmed minska kötiden.  

Den låga svarsfrekvensen gör att inga statistiskt signifikanta slutsatser kan dras av 

studien och då i synnerhet inte av tidsstudien. Studien visar dock på stora variationer 

sjuksköterskorna emellan, i andel arbetstid som ägnas åt apotekskontakt. Validiteten 

och precisionen för denna variation är ej hög, delvis på grund av det låga deltagan-

det. Enkätundersökningen visade på problem som kan härröras till brist i kommuni-

kationen mellan såväl sjuksköterskor och övrig hälso- och sjukvårdspersonal, som 

mellan sjuksköterskor och apotekspersonal. En förbättrad interprofessionell kommu-

nikation skulle eventuellt kunna lösa denna problematik. 
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SUMMARY 

The registered community nurses have an important and decisive role in the commu-

nity health care system. The nurses have the chief responsibility in making sure the 

patients are provided with the type of community health care they are in need of. 

When patients need help managing their medication, due to illness or other limiting 

circumstances, the community nurses are obliged to provide the necessary assistance. 

It is also the nurses’ responsibility to oversee and ensure that the management of 

medication within the community health care is safe and in accordance with the rules 

and regulations established by the Swedish authorities. Due to these responsibilities, 

some nurses may be in frequent contact with the pharmacies. 

The aim of this study was to investigate the extent of pharmacy-related tasks for the 

community nurses in the municipality of Kalmar. Furthermore, the study also aimed 

at exploring the opinions of the nurses with regard to the extent and content of this 

contact. 

During one week in February of 2009, the community nurses were asked to keep an 

individual diary of all their contacts with pharmacies. In the context of this investiga-

tion, contact was defined as visits to local pharmacies and phone calls to pharmacies 

or to Apoteket’s customer services. In order to assess the nurses’ opinions and 

thoughts on their dealings with the pharmacies, they were invited to participate in a 

questionnaire-based survey. 

Less than half of the community nurses (43 %) participated in the questionnaire 

study and only 19 % took part in the diary study. The average amount of working 

hours spent on contacts with the pharmacies was determined to be 4.6  3.9 %. The 

answers on the questionnaire indicated that the nurses had some requests for changes 

in the routines in relation to their dealings with the pharmacies, as well as routines 

within the community health care system. One suggestion given by the nurses was to 

engage other staff than nurses, within the community health care, or the patient’s 

next of kin, to assist the patient with pharmacy related errands. Another suggestion 

given by the nurses was the possibility of introducing separate queues for healthcare 
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staff in the pharmacies. However, overall the nurses were satisfied with the phar-

macy staff’s service level and their interprofessional collaboration.  

Due to the low numbers of participants, no statistically significant conclusions can be 

drawn from this study and in particular from the diary part of the study. The ques-

tionnaire indicates some problems related to lack of interprofessional communication 

between nurses and other community health care staff, as well as between the nurses 

and the pharmacy staff. These problems could probably be solved with improved in-

terprofessional communication. 
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FÖRORD 

Detta examensarbete omfattar 10 veckors arbete och är gjort inom ämnet farmaci. 

Arbete ingår som en del av utbildningen i Farmaceutprogrammet vid Högskolan i 
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burit för er! 

Ett särskilt tack till Laila Gustafsson, MAS i Nybro kommun samt de sjuksköterskor 
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Sist men inte minst: Jenny, tack för dina tankeväckande frågor och uppmuntrande 

hejarop! 
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INTRODUKTION 

Sedan Ädelreformen infördes i Sverige, den 1 januari 1992, har landets kommuner 

fått ett ökat ansvar för vård och omsorg till kommunens äldre invånare samt de invå-

nare som lyder under lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

[1]. I takt med den ökande livslängden hos Sveriges befolkning, ökar antalet invånare 

och därmed antalet personer som behöver kommunal vård och omsorg under sin ål-

derdom [2]. Dessutom ökar andelen äldre invånare som lider av någon form av lång-

varig sjukdom, där kontinuerlig vård krävs, ju högre upp i åldrarna man kommer. 

Det ökade ansvaret för kommunerna ställer även krav på att kvalificerad personal, i 

form av sjuksköterskor, finns tillgänglig dygnet runt [1]. Sjuksköterskan besitter 

formella kompetenser som skiljer sig från de som övrig personal inom kommunala 

hälso- och sjukvården innehar. Ett exempel på detta är ansvaret för den läkemedels-

hantering som förkommer inom den kommunala hälso- och sjukvården [3-4]. Detta 

ansvar leder till att sjuksköterskan i sitt arbete har kontakt med apoteken i varierande 

grad. Mängden kontakt varierar från sjuksköterska till sjuksköterska, beroende på i 

vilken del av den kommunala hälso- och sjukvården som denne tjänstgör, samt de 

lokala instruktionernas innehåll. 

Sjuksköterskans ansvarsområde och arbetsuppgifter regleras dels av lagar och Soci-

alstyrelsens föreskrifter, dels av de lokala instruktioner som upprättas i varje kom-

mun [5-7].  

Denna studie har till syfte att spegla de rådande förhållandena i Kalmar kommun, 

gällande den omfattning sjuksköterskorna har kontakt med apoteken. Genom utfö-

randet av dels en tidsstudie, men även en enkätundersökning bland kommunens sjuk-

sköterskor, var förhoppningen att såväl tidsomfång, som innehåll och kvalitet på kon-

takten skulle kunna dokumenteras. Datainsamlingen till studien utfördes under en 

vecka i februari 2009. 

 

Ädelreformen 

Ädelreformens syfte var dels att ge kommunerna ett ökat betalnings- och verksam-

hetsansvar, men även en bättre överblick av det vård- och omsorgsbehov som äldre 
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och funktionsnedsatta invånare i kommunen har [1]. Före reformen hade landstingen 

stora problem med bland annat att sjukhusplatser användes för långvarig vård av de 

patienter som inte längre var i behov av sjukhusvård, men fortfarande behövde vård 

och omsorg. Många patienter vistades längre tid på sjukhus än de egentligen behöv-

de, då det inte fanns några klara gränser för när landsting eller kommun skulle ansva-

ra för vården.  

I och med Ädelreformen övertog kommunerna landstingens ansvar för de sjukhem 

och andra vårdinrättningar för somatisk långtidsvård, som fanns i respektive kom-

mun [3, 8]. Kommunerna fick även till uppgift att inrätta så kallade särskilda boende-

former, som tidigare kallades ålderdomshem, servicehus, sjukhem eller gruppbostä-

der [3], för såväl yngre med funktionshinder som för äldre kommuninvånare som inte 

längre kan klara sig i det egna boendet [8]. Det gavs även möjlighet att upprätta en 

överenskommelse mellan kommun och landsting, gällande kommunernas ansvar för 

hemsjukvård i patientens egna hem. 

Med beslutet om reformen följde även kravet att det ska finnas en medicinskt ansva-

rig sjuksköterska (MAS) i varje kommun. MAS fungerar som en verksamhetschef 

och har bland annat ansvaret för att det finns rutiner som tryggar för att patienterna 

får adekvat och säker vård, samt att rutinerna efterföljs av övrig hälso- och sjuk-

vårdspersonal inom den kommunala hälso- och sjukvården [9]. 

 

Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 

Ordination av läkemedel till patienter inom den kommunala hälso- och sjukvården 

sker via receptförskrivning, där läkemedlet expedieras på lokalt apotek eller via dos-

recept som expedieras på dosapotek [6]. Dosrecept (ApoDos®) innebär att läkemed-

len doseras för varje intagningstillfälle och förpackas i dospåsar eller dosbrickor av 

ett dosapotek [10]. Läkemedel som inte kan förpackas i dospåsar på grund av för-

sämrad hållbarhet, andra krav på förvaring (t.ex. kylvara) eller att det är ett flytande 

läkemedel, expedieras och administreras vid sidan av dospåsarna. Samma sak gäller 

läkemedel som endast intas vid behov, då ApoDos® är utformad för läkemedel som 

ska intas regelbundet.  
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Den kommunala sjuksköterskan har ansvaret för att patienternas läkemedelshantering 

fungerar korrekt [4-5, 9]. Det är sjuksköterskans uppgift att korrekt dokumentation 

sker i enlighet med patientdatalagen [11] samt att patientens ordinationshandlingar är 

uppdaterade [6]. Ansvaret innefattar även att kontakt tas med läkare vid behov [12] 

samt att läkemedelsordinationer som gjorts av läkare eller annan behörig förskrivare 

efterföljs [4]. 

Inom den kommunala hälso- och sjukvården har patienten själv ansvar för sina läke-

medel, men i vissa fall och under vissa omständigheter kan denne behöva hjälp med 

hanteringen av läkemedlen [6, 13]. Denna uppgift faller då under sjuksköterskans an-

svar. Sjuksköterskan har dock rätt, enligt Socialstyrelsens föreskrifter, att delegera 

vissa delar av läkemedelshanteringen, såsom iordningsställande och administration, 

till övrig personal inom kommunala hälso- och sjukvården [14]. Delegeringar är per-

sonliga, tidsbegränsade, skriftligt dokumenterade och ska ske restriktivt. 

På respektive särskilt boende, men även inom hemsjukvården, finns det tillgång till 

en mindre mängd läkemedel för akuta behov. Dessa läkemedel ansvarar den kom-

munala sjuksköterskan för [6]. Särskilda boenden kan dessutom, i undantagsfall, ha 

ett samlat läkemedelsförråd om de patienterna som vistas där har ofta förekommande 

ändringar i sina ordinationer. Även detta förråd faller under sjuksköterskans ansvars-

område. Eventuella administreringar av läkemedel ur akutförråd eller samlat förråd 

sker endast av sjuksköterskan och enligt generella ordinationer från en läkemedelslis-

ta, som utfärdats av landstingets läkemedelskommitté [15]. 

Sjuksköterskornas roll vid läkemedelshanteringen i Kalmars kommunala hälso- och 

sjukvård 

(Nedanstående information erhölls genom personlig kommunikation med 

Annika Lindqvist, MAS i Kalmar kommun, 2008-12-23.) 

Då sjuksköterskorna, som tidigare nämnts, ansvarar för den läkemedelshantering som 

patienten själv är oförmögen att utföra, kan det innebära att de har regelbunden kon-

takt med apoteken i sin tjänst. Kontakten innefattar besök på de lokala apoteken för 

avhämtning av läkemedel till patienter, samt telefonsamtal och faxkommunikation 

till både lokala apotek och dosapotek för ändringar i förskrivningar eller för beställ-
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ningar. Dessutom kan sjuksköterskorna behöva rådfråga farmaceuter om bland annat 

läkemedelsinteraktioner eller hanteringar av läkemedel, t.ex. delning av tabletter. 

Vissa beställningar som görs, samt stående ordinationer i form av exempelvis Apo-

Dos®, levereras till en del särskilda boenden i Kalmar kommun enligt ett avtal med 

Apoteket AB. De läkemedel som sätts in akut måste dock avhämtas på det lokala 

apoteket av sjuksköterskan. 

 

Kalmar kommun och dess hälso- och sjukvård 

Den första januari 2008 tog Kalmar kommun över ansvaret även för hemsjukvården i 

det ordinära boendet [16]. Tidigare har kommunen, sedan Ädelreformens införande, 

endast haft ansvar för hälso- och sjukvården i särskilda boenden och i dagverksamhe-

ter. 

Kalmar kommun har ett invånarantal på 61 635 personer (30 sept. 2008) [17]. I janu-

ari 2009 hade 670 personer boende på något av kommunens 18 äldreboenden, 236 

personer bodde på något av de 28 särskilda boenden för personer som lyder under 

LSS och 900 personer hade hemsjukvård i sin bostad (T. Johansson, funktionschef 

Omsorgsförvaltningen, personlig kommunikation, 2009-02-09). 

Kalmar kommuns sjuksköterskor tjänstgör som disktriktsköterskor, sjuksköterskor 

vid särskilt boende eller sjuksköterskor i hemsjukvården (A. Lindqvist, MAS i Kal-

mar kommun, personlig kommunikation, 2008-12-23). De är 68 till antalet, inklusive 

timanställd extrapersonal, fördelade på åtta olika team efter en geografisk indelning 

av kommunen. Det genomsnittliga antalet är 8 sjuksköterskor per team (range 6-9 

sjuksköterskor/ team). Av de 68 sjuksköterskorna tjänstgör 12 som distriktssköters-

kor, 6 som habiliteringssköterskor, 8 som nattsjuksköterskor, 2 som distriktssköters-

kor med vidareutbildning inom psykiatri och 3 som resurssjuksköterskor. Resterande 

37 tjänstgör vid särskilt boende och inom hemsjukvården (C. Erlandsson, verksam-

hetschef Omsorgsförvaltningen, personlig kommunikation, 2009-03-23), [18]. 

En del sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården i Kalmar kommun 

upplever att den andel arbetstid de använder för kontakt med apoteken varierar i de 

olika delarna av kommunen (A. Lindqvist, MAS i Kalmar kommun, personlig kom-
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munikation, 2008-12-23). Beroende på i vilken del av Kalmar kommun de tjänstgör, 

har de olika långt till det lokala apoteket. Det upplevs bland sjuksköterskorna som att 

de team som är verksamma i utkanterna av kommunen får avsätta mer tid för trans-

port, till och från apoteken, än de som är verksamma i de centrala delarna av Kalmar 

stad. Bland sjuksköterskorna finns det också en upplevelse av att apotekspersonalens 

arbetssätt och bemötande varierar beroende på vilket apotek de har kontakt med. 

Dessa faktorer upplevs hos en del av sjuksköterskorna som stress- eller irritationsge-

nererande. 

 

Tidigare litteratur i ämnet 

Tidigare litteratur som rör samarbetet mellan sjuksköterskor och farmaceuter har 

främst fokuserat på en förbättrad säkerhet i läkemedelshanteringen, såsom exempel-

vis att ett samarbete leder till minskad risk för läkemedelsinteraktioner och feladmi-

nistreringar [19-21]. 

Litteraturen visar även på att en förutsättning för att kunna ge en god vård till patien-

terna, är att de olika yrkeskategorierna inom hälso- och sjukvården (inkluderar även 

apotekspersonal, förf. anm.) har ett gott samarbete [22] samt en förståelse för var-

andras yrkesutövning [23]. En bra kontakt mellan professionerna leder dessutom till 

ett ömsesidigt kunskapsutbyte [23-24]. Om de olika yrkeskategorierna även får till-

fälle att lära känna varandra på ett mer personligt plan uppstår ofta ett bättre samar-

bete, som leder till tillit för varandras kompetens [23]. Det kan i sin tur leda till att 

patienten känner större förtroende för den vård den erhåller och viljan att anamma 

behandlingen ökar [25]. Litteraturen visar också att sjuksköterskors samarbete med 

annan hälso- och sjukvårdspersonal ökar deras egen tillfredsställelse med sitt arbete, 

vilket i sin tur gör dem till bättre yrkesutövare [26]. 

Att framföra de åsikter man har om varandras bidrag till samarbetet anses stärka 

gruppkänslan och därmed ge en bättre vård för patienten [25]. Några studier har visat 

att vårdpersonal inte känner till hur apotekspersonalen arbetar, vilket inte främjar 

samarbete [23, 25]. Vikten av att redan under studietiden få en inblick i varandras 
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yrkesroller och konsten att arbeta i interprofessionella grupper har också framhållits 

[27], då det leder till ett gott samarbete i studenternas framtida yrkesliv. 

Under detta arbetes gång har omfattande litteratursökningar gjorts för att finna studi-

er som speglar den kommunala sjuksköterskans kontakt med apoteken, dock utan re-

sultat. De studier som finns tillgängliga i litteraturen har mer en inriktning mot sjuk-

sköterskor som tjänstgör på sjukhus och deras syn på sjukhusfarmaceuters kompe-

tens och arbete [23], eller vad patienterna anser om den service de erhåller från apo-

tek och den kommunala hemsjukvården [28-29]. 

Litteratursökningar efter studier där man undersökt hur stor del av sjuksköterskors 

arbetstid som avsätts till olika arbetsuppgifter har ej heller givit något resultat. Soci-

alstyrelsen publicerade dock år 2005, en rapport där man studerat vad vård- och om-

sorgspersonal använde sin arbetstid till [30]. Rapporten bygger på material som sam-

lats in 1997–2004 från 49 kommuner i Sverige. Förutom uppgifter om övrig vård- 

och omsorgspersonal ingick även i materialet uppgifter om 400 sjuksköterskor, som 

tjänstgjorde på såväl särskilda boenden som i hemsjukvården. Då rapporten gruppe-

rar de olika arbetsuppgifterna under rubriker såsom specifik omvårdnad, allmän om-

vårdnad, administration osv. går det ej att utläsa hur mycket tid som ägnades åt apo-

tekskontakt eller läkemedelshantering å patientens vägnar. Dessa arbetsuppgifter kan 

falla under flera olika rubriker beroende på uppgiftens karaktär. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är dels att undersöka hur stor andel av arbetstiden som sjuk-

sköterskor inom kommunala hälso- och sjukvården i Kalmar kommun använder för 

kontakt med apoteken i form av personliga besök, telefonsamtal och faxkommunika-

tion, dels att belysa hur sjuksköterskorna ser på kontakten med apoteken med avse-

ende på omfattning i tid samt kontaktens innehåll. 
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MATERIAL OCH METODER 

Deltagare 

Deltagarna som inbjöds att delta i studien bestod av de 68 legitimerade kommunala 

sjuksköterskorna som tjänstgör i Kalmar kommun. Studiens inklusionskriterier var 

att deltagarna var anställda som sjuksköterskor i Kalmar kommun och tjänstgjorde 

som detta inom den kommunala hälso- och sjukvården. 

 

Metodval och material 

Med utgångspunkt från syftet att undersöka hur stor andel av arbetstiden som för-

sökspersonerna ägnar åt apotekskontakt samt hur de ser på denna med avseende på 

dess omfång och innehåll, valdes två studiemetoder: en kvantitativ tidsstudie och en 

kombinerad kvantitativ och kvalitativ enkätstudie. Två formulär utarbetades som an-

vändes vid insamlandet av data: en tidsdagbok och en enkät. 

Tidsdagbok 

För att dokumentera hur stor andel av sin arbetstid som respektive sjuksköterska har 

kontakt med apoteken, samlades data in rörande kontakttid under en veckas tid. In-

samlingen skedde genom att sjuksköterskorna noterade all apotekskontakt de hade 

under studieveckan, i ett protokoll (bilaga 1). Protokollet utformades särskilt för den-

na studie med avsikten att förenkla sjuksköterskornas noteringsprocess och för att för 

studien värdefull information inte skulle gå förlorad. Tidsprotokollets utformning 

syftade även till att sjuksköterskornas noteringar skulle bli strukturerade och innehål-

la jämförbar information rörande datum, klockslag, typ av kontakt och orsak till apo-

tekskontakten. Information om hur och när sjuksköterskorna skulle använda tidspro-

tokollet samt vilka noteringar som skulle göras, bifogades i ett följebrev. Sju sakfrå-

gor om respondenten, såsom kön, ålder, typ av tjänst etc., bifogades även till tids-

dagboken. 
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Enkät 

Det material som skulle belysa sjuksköterskornas syn på den arbetsrelaterade apo-

tekskontakten, med avseende på omfattning och innehåll, samlades in med hjälp av 

en enkät (bilaga 2). Enkäten bestod av 20 frågor, uppdelade i tre sektioner. Den för-

sta sektionen var sakfrågor om respondenten och var identisk med de frågor som bi-

fogades tidsdagboken. Den andra sektionen omfattade frågor om kontakten med apo-

teken, med avseende på tidsomfång och orsak till kontakttagandet. Den tredje delen 

innehöll frågor om apotekspersonalens bemötande samt samarbetet mellan apoteks-

personal och sjuksköterskor. 

Enkätfrågorna var främst i formen av alternativ- och attitydfrågor med fastställda 

svarsalternativ, men även helt öppna frågor tillämpades, då möjliga svarsalternativ 

inte var kända eller svarsalternativ kunde styra respondenten mot ett visst svar. 

Såväl tidsdagbok som enkät utformades med hjälp av litteratur i ämnet [31-32]. 

 

Pilotstudie 

Enkätens utformning, dess omfång samt relevansen i de svar som kunde erhållas ge-

nom användning av enkäten, utvärderades med hjälp av en pilotstudie bland kommu-

nala sjuksköterskor i Nybro kommun. Samtliga kommunala sjuksköterskor i Nybro 

kontaktades via e-post (bilaga 3) och informerades om såväl huvud- som pilotstudi-

ens syfte och innebörd. De sjuksköterskor som var intresserade av att delta anmälde 

sitt intresse till den medicinskt ansvariga sjuksköterskan i Nybro kommun, som se-

dan vidareförmedlade kontakten. 

Åtta sjuksköterskor anmälde intresse till pilotstudien, men av tidsskäl kunde endast 

sex sjuksköterskor delta. Pilotgruppen bestod av en man och fem kvinnor som tjänst-

gjorde i olika delar av Nybro kommun och inom olika delar av den kommunala häl-

so- och sjukvården. 

Pilotstudien utfördes under loppet av några dagar, där fyra deltagare besöktes, efter 

att tidpunkt avtalats per telefon, på sina respektive arbetsplatser. En av deltagarna be-

sökte studieansvariges hem och en tillsändes enkäten via e-post, efter överenskom-

melse via telefon. 
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Deltagarna i pilotstudien erhöll en muntlig, förkortad version av den information som 

deltagarna i huvudstudien erhållit via e-post (bilaga 4), samt information om tidsdag-

boken, dess utformning och syfte. Sjuksköterskorna fick därefter svara på enkätfrå-

gorna. De ombads samtidigt göra noteringar om eventuella oklarheter eller andra 

funderingar som uppstod under ifyllandet av enkäten. För att spegla de förhållanden 

som sedan kom att råda i huvudstudien lämnades respektive sjuksköterska (med ett 

undantag) att fylla i enkäten i ensamhet. Tidtagning skedde, utan deltagarnas vet-

skap, för att bedöma om tiden det tog att fylla i enkäten var av rimligt omfång. 

Sjuksköterskorna gavs, efter att de fyllt i enkäten, möjlighet att kommentera enkät-

frågorna. De fick även muntligen svara på några frågor om hur de upplevde själva 

utformningen av enkäten, om de saknade några frågor eller svarsalternativ, om enkä-

ten kändes lång eller om det var för många öppna frågor och därmed för mycket att 

skriva. 

Sjuksköterskan som tilldelades enkäten via e-post godkände, via ett telefonsamtal, att 

sända tillbaka den ifylld, via e-post. Intervju- och diskussionsdelen utfördes via tele-

fon dagen efter. 

Några mindre justeringar av enkäten utfördes efter att resultatet av pilotstudien ut-

värderats. En fråga togs bort då de vid pilotstudien erhållna svaren, indikerade att re-

spondenterna blandade ihop frågan med en annan, liknande fråga. Två likartade, 

öppna frågor omformulerades till en öppen fråga. Ett förklarande exempel syntes 

vara något ledande för respondenterna och omformulerades därför. 

 

Procedur 

Samtliga sjuksköterskor, anställda av Kalmar kommun, informerades om syftet med 

och genomförandet av studien genom ett presentationsbrev som tillsändes dem via 

e-post den 22 januari 2009, cirka en och en halv vecka före studiens start (bilaga 4). 

Alla 68 sjuksköterskor uppmanades att delta för en så heltäckande avspegling av de 

kommunala förhållandena som möjligt. 

Loggförandet av tid i tidsdagboken skedde 2-8 februari 2009 genom att de sjukskö-

terskor som valde att delta i studien noterade sin kontakt med apoteken i en tidsdag-
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bok. Tidsdagboken och ett tillhörande brev, med information om hur dagboken skul-

le användas, sändes till sjuksköterskorna via e-post den 27 januari 2009, sex dagar 

före studiens start. Sjuksköterskorna ombads att skriva ut dagboken, ha den till hands 

i sitt arbete och notera all form av kontakt de hade med apoteken under studieveckan. 

Med kontakt avsågs såväl besök på lokala apotek som telefonsamtal och faxkommu-

nikation till lokala apotek, Apotekets kundcentrum eller dosapotek. Sjuksköterskorna 

ombads notera det klockslag då kontakten med apoteket inleddes samt det klockslag 

då kontakten var avslutad. De ombads även ange en kort förklaring till orsaken till 

kontakttagandet, samt om något avvikande skedde under det tidsintervall de angav. 

En påminnelse om startdatumet för studien skickades ut via e-post den 30 januari, tre 

dagar före starten (bilaga 5). 

I anslutning till veckan då loggförandet av tid skedde, tillsändes samtliga sjukskö-

terskor enkäten med tillhörande svarskuvert, via post. Dessutom bifogades ett missiv, 

innehållande en uppmaning att delta i enkätundersökningen. Även de som inte valt 

att föra tidsdagbok uppmanades att delta i enkäten. Sjuksköterskorna informerades 

även om att returnera både tidsdagbok och enkät i det frankerade svarskuvertet senast 

den 11 februari 2009. 

En påminnelse om insändandet av svarskuvertet och dess innehåll skickades via e-

post den 8 februari 2009 (bilaga 6). Ytterligare en påminnelse tillsändes sjuksköters-

korna två dagar efter sista inlämningsdatum (bilaga 6). 

Alla svar numrerades, i den ordning kuverten öppnades vid ankomsten för att förenk-

la hanteringen vid sammanställningen. 

 

Datasammanställning 

Det insamlade materialet sorterades och sammanställdes i tabeller och diagram, dels 

med hjälp av datorprogrammet Microsoft® Office Excel 2007, dels för hand genom 

grupperingar av identiska eller liknande svar. Inklusions- och exklusionskriterier för 

vilket material som skulle delta i de olika delarna av studien, samt för hur bortfallet 

skulle hanteras fastställdes och deltagarnas svar sorterades därefter (se vidare under 

rubriken Resultat). 
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Deskriptiv statistik, såsom medelvärde och standardavvikelse redovisas där så är 

möjligt. Däremot har inte statistisk analys kunnat genomföras genomgående, då 

svarsfrekvensen var för låg för de testfunktioner som används vid såväl kvantitativa 

som kvalitativa studier. Den statistiska signifikansen i resultaten redovisas därför en-

bart på något ställe. 

En jämförelse av de olika teamens enkätsvar har ej gjorts, då deltagandet i en del 

team var för lågt för en relevant jämförelse. 

En del tidsdagböcker saknade viss information som gjorde att den sammanställning 

av tidsdagböckerna som var tänkt från början, inte kunde genomföras. Fokus fick i 

stället läggas på att sammanställa de uppgifter som var gemensamma för samtliga 

tidsdagböcker (datum, starttid, stopptid). 

 

Etiska frågeställningar 

Pilotstudie 

Sjuksköterskornas deltagande i pilotstudie var helt frivilligt. Samtliga sjuksköterskor 

erhöll information om pilotstudiens tillvägagångssätt och innebörd redan vid den ini-

tiala kontakten (bilaga 3). De sjuksköterskor som var intresserade av att delta fick 

anmäla sitt intresse till Nybro kommuns medicinskt ansvariga sjuksköterska, som se-

dan vidareförmedlade kontakten. 

Samtliga deltagare försäkrades om anonymitet samt att eventuella redovisningar av 

pilotstudien inte skulle kunna kopplas till en enskild individ. För att stärka anonymi-

teten ytterligare för pilotgruppen, ströks frågan om kön (då endast en man deltog) 

samt vilket sjukskötersketeam respektive sjuksköterska tillhörde. 

Huvudstudie 

Samtliga sjuksköterskor informerades om att deltagandet i studien var frivilligt och 

anonymt. 

All kontakt med sjuksköterskorna i Kalmar kommun, förutom utsändandet av enkä-

ten, skedde via e-post som förmedlades av Kalmar kommuns medicinskt ansvariga 

sjuksköterska. 
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Enkäten och tillhörande svarskuvert skickades ut till respektive sjuksköterskas hu-

vudkontor, med hjälp av en adresslista [18] som erhölls från den medicinskt ansvari-

ga sjuksköterskan. Ingen märkning eller numrering av vare sig tidsdagbok, enkät el-

ler svarskuvert skedde före utskicket, vilket innebar att registrering av de sjukskö-

terskor som deltagit respektive inte deltagit, inte var möjlig. Följaktligen fanns ingen 

möjlighet att sända riktade påminnelser till de sjuksköterskor som inte svarat. 

Då svarskuverten öppnades erhöll varje sjuksköterskas svar en siffra (Ssk 1, Ssk 2 

osv.), baserat på den ordning som kuverten öppnades i. Denna siffra användes enbart 

för att förenkla sammanställningen av data och kunde inte kopplas till en enskild in-

divid. I detta arbete redovisas denna siffra endast då rena citat från sjuksköterskornas 

svar görs. 

För att säkra anonymiteten för deltagarna gavs teamen beteckningar av pseudonym 

karaktär i detta arbete, då team-indelad sammanställning av material har gjorts. 
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RESULTAT 

Respondenterna 

Totalt 63 sjuksköterskor var i tjänst under studieveckan och kunde därmed delta i 

studien. Från sjuksköterskorna erhölls 28 svarskuvert, varav 24 svarskuvert ankom 

inom utsatt tid och ytterligare 4 kuvert ankom efter den påminnelse, som sändes via 

e-post den 13 februari (bilaga 6). Svarsfrekvensen fastställdes till 44 %.  

Av de 28 kommunala sjuksköterskor som deltog i studien var 2 män och 26 kvinnor. 

Medelåldern bland deltagarna fastställdes till 51,5  9,0 år (range 31-63 år). Antal re-

spondenter i de olika åldersintervallen var relativt jämnt fördelat, med ett medeltal på 

ungefär 8 respondenter per åldersintervall om tio år, förutom i intervallet 30–39 år, 

dit endast 3 respondenter hörde. 

Antalet sjuksköterskor som deltog per team varierade från nästintill fulltaligt delta-

gande till ett fåtal deltagare i vissa team. Team H hade högst antal deltagare, 6 av 7 

sjuksköterskor, medan team F hade lägst antal deltagare, 1,5 av 7 sjuksköterskor (fi-

gur 1). En del sjuksköterskor (exempelvis nattsjuksköterskor) tjänstgör i två eller fler 

team. Sjukskötersketjänsten har i de fallen fördelats över de berörda teamen, därav 

halvtalen i vissa team. 

 

Figur 1. Antal sjuksköterskor som var i tjänst samt antal sjuksköterskor som deltog i studien, 

fördelat per sjukskötersketeam. Staplarna visar antalet sjuksköterskor som var i tjänst vid 

den aktuella tidpunkten och därmed kunde delta i studien. Den färgade delen av staplarna vi-

sar antalet sjuksköterskor i respektive team som deltog i studien. För de sjuksköterskor som 

tjänstgör i två eller fler team har tjänsten fördelats över de team som berörs, därav halvtalen 

i vissa team.  
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Deltagarnas fördelning med avseende på typ av sjukskötersketjänst visade att 6 av de 

28 respondenterna tjänstgjorde som distriktssköterskor, 8 tjänstgjorde som sjukskö-

terska vid särskilt boende, 7 tjänstgjorde som både distriktssköterska och sjukskö-

terska vid särskilt boende och 7 angav annan sjukskötersketjänst, såsom habilite-

ringssjuksköterska, psykiatrisjuksköterska, nattsjuksköterska eller sjuksköterska i 

hemsjukvården (figur 2). 

De 28 svarskuverten hade ett varierat innehåll. Endast 12 kuvert innehöll både tids-

dagbok och enkät, 1 kuvert innehöll enbart tidsdagbok och 15 kuvert innehöll enbart 

enkäten. 

En av tidsdagböckerna uteslöts ur tidssammanställningen då den innehöll ett helt 

teams tidsnoteringar, utan att ange antalet sjuksköterskor som bidragit med notering-

arna. Enkäten som skickades in tillsammans med denna tidsdagbok innehöll dock 

endast uppgifter från en enskild sjuksköterska, varvid den vid sammanställningen 

räknades till de kuvert som enbart innehöll enkäter. 

En fördelning av respondenterna efter vilken typ av sjukskötersketjänst de innehar, 

visar att deltagarna i studiens olika delar är relativt jämnt fördelade över de fyra olika 

sjuksköterskekategorierna, med undantag för ”sjuksköterska vid särskilt boende”, där 

endast en deltog i tidsstudien. Denna kategori var å andra sidan i majoritet när det 

gäller deltagandet i enbart enkäten; 7 av de 16 som endast deltog i enkätstudien till-

hörde gruppen ”sjuksköterska vid särskilt boende” (figur 2). 

 

Figur 2. Antalet sjuksköterskor, inom respektive sjuksköterskekategori, som del-

tog i endast tidsstudie, endast enkätstudie respektive i både tids- och enkätstu-

die.(n=28). 
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Fördelning av deltagandet efter teamtillhörighet visar att deltagandet i de olika delar-

na av studien varierar mellan teamen. Team H:s respondenter har samtliga deltagit i 

både tidsstudie och enkät, medan respondenterna i team A, F och G endast deltog i 

enkäten (figur 3). Team B förde en gemensam tidsdagbok för hela teamet. Då dagbo-

ken saknade uppgifter om hur många sjuksköterskor som deltagit samt deras respek-

tive antal timmar de varit i tjänst, kunde inte deras data inkluderas i studien. De be-

räkningar som gjorts för de övriga deltagarna i tidsstudien kunde inte genomföras för 

team B, då dessa uppgifter saknades. Team B:s uppgifter gällande tidsstudien exklu-

derades därmed. 

 

Figur 3. Deltagarna i de olika delarna av studien fördelade per team. Staplarna visar antal 

sjuksköterskor som var i tjänst i respektive team under studieveckan. Färgindelningarna 

visar vilken del av studien respondenterna deltog i. För de sjuksköterskor som tjänstgör i 

två eller fler team har tjänsten fördelats över teamen som berörs, därav halvtalen i vissa 

team. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier vid sammanställningen av mate-

rialet i tidsdagbok och enkät 

Då inte alla respondenter både fört tidsdagbok och fyllt i enkäten gjordes två separata 

sammanställningar och analyser, en för tidsdagboken och en för enkäten, med undan-

tag för fråga 7 och 8 i enkäten (bilaga 2) som var direkt kopplade till tidsdagboken. 

Den deltagare som enbart sänt in tidsdagboken inkluderades i den del av samman-

ställningen som endast tar hänsyn till tidsdagbokens uppgifter, men exkluderas vid 

sammanställningen av övriga delar av studien. 
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Endast de tidsnoteringar gjorda under perioden 2–8 februari 2009 räknades med i 

sammanställningen. En notering gjord på ett senare datum exkluderades därmed. 

Fyra av de sjuksköterskor som endast besvarat enkäten, och ej fört tidsdagbok, hade 

besvarat två frågor i enkäten som var direkt kopplade till tidsdagboken (bilaga 2, frå-

ga 7 och 8). Dessa svar exkluderades, då svaren saknade relevans när tidsdagbok ej 

bifogats. 

Vid sammanställningen av enkätsvaren räknades ett blankt svar eller ett ogiltigt svar 

(exempelvis ett kryss mitt emellan två givna svarsalternativ) bort. I de fall då antalet 

deltagare inte är 27 redovisas det faktiska antalet vid respektive fråga. 

 

Tidsdagbok 

Totalt 12 av de 63 sjuksköterskor som var i tjänst förde tidsdagbok under studieveck-

an, vilket utgör ett deltagande på 19 %. 

Samtliga sjuksköterskor i denna del av studien var kvinnor och medelåldern fastställ-

des till 50,6  8,8 år. Fyra av de åtta befintliga sjukskötersketeamen deltog med ett 

varierat antal deltagare per team (tabell I). 

 

Tabell I. Sjuksköterskorna i respektive team, deras arbetstid under studieveckan (timmar) 2-8 februari 

2009, den sammanlagda tiden (minuter) de haft någon form av kontakt med apoteken under denna vecka 

samt andel arbetstid som utgör apotekskontakt (n=12). 

Team Sjuk-

sköterska 

Antal timmar 

i tjänst 

Antal minuter 

apotekskontakt 

Andel arbetstid 

som användes för 

apotekskontakt 

Medelvärde 

för teamet 

C 1 41,5 150 6,0 % 3,2 % 

C 2 37 10 0,45 %  

D 1 40 274 11 %  

D 2 32 10 0,52 % 4,6 % 

D 3 34 37 1,8 %  

E 1 36 35 1,6 % 1,6 % 

H 1 40 85 3,5 %  

H 2 24 165 11,5 %  

H 3 40 55 2,3 % 5,5 % 

H 4 24 50 3,4 %  

H 5 40 85 3,5 %  

H 6 24 125 8,7 %  
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Resultatet visar att andelen arbetstid som används för apotekskontakt varierar mycket 

från sjuksköterska till sjuksköterska. Medelvärdet av den andel arbetstid som sjuk-

sköterskorna använde till någon form av apotekskontakt fastställdes till 4,6  3,9 %. 

Den stora standardavvikelsen bekräftar variationen. 

Då respondenterna fördelas efter teamtillhörighet visar även resultaten en stor varia-

tion mellan teamen i andelen arbetstid som ägnades åt apotekskontakt. Görs en jäm-

förelse mellan respektive teams medelvärden erhålls dock en något mindre variation 

(tabell I). 

Vid fördelning av respondenterna efter sjuksköterskekategori visar resultatet att an-

delen arbetstid som ägnas åt apotekskontakt även varierar inom de olika sjuksköters-

kekategorierna (figur 4). Minst variation ses hos de sjuksköterskor som innehar tjänst 

både som distriktssköterska och sjuksköterska vid särskilt boende, där 3 av 4 respon-

denter i denna kategori har ägnat lika stor andel arbetstid till apotekskontakt 

 

Figur 4. Andelen arbetstid de olika sjuksköterskekategorierna använde för kontakt 

med apoteken den 2–8 februari 2009. Varje stapel representerar en sjuksköterska 

inom respektive sjuksköterskekategori. 

 

Den enkätfråga som direkt anknöt till tidsdagboken (bilaga 2, fråga 8) besvarades av 

11 av de 12 sjuksköterskorna, då en sjuksköterska endast sände in tidsdagboken. I 

frågan ombads sjuksköterskorna jämföra den omfattning av tid de använt för apo-

tekskontakt under studieveckan, med den tid de normalt avsätter. Enkätsvaren visar 

att 4 sjuksköterskor ansåg att omfattningen var normal, 6 sjuksköterskor ansåg att 

omfattning var lägre än normalt och 1 sjuksköterska ansåg att den var av mycket 

mindre omfattning än normalt (figur 5). 
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Figur 5. Andelen arbetstid som respektive sjuksköterska inom respektive sjukskötersketjänst använde 

för kontakt med apoteken den 2–8 februari 2009. Mönstret på staplarna visar hur respektive sjukskö-

terska upplevde omfattningen av apotekskontakt under studieveckan i förhållande till andra veckor. 

 

Enkäten 

Totalt svarade 27 av de 63 sjuksköterskor som tjänstgjorde under studieveckan på 

enkäten. Det utgör en svarsfrekvens på 43 %. Deltagarna utgjordes av 2 män och 25 

kvinnor. Medelåldern fastställdes till 51,6  9,2 år. 

Respondenternas svar gällande mängd av apotekskontakt och dess innehåll 

På frågan om hur sjuksköterskorna såg på den andel arbetstid som de vanligtvis äg-

nade åt kontakt med apoteken (bilaga 2, fråga 9), svarade 13 av de 27 sjuksköters-

korna att de upplevde andelen arbetstid som för stor. Lika många (13 st) svarade att 

den upplevdes som lagom och en att den var för liten. 

Av de 11 sjuksköterskor som sänt in tidsdagbok och enkät ansåg 7 (64 %) att andelen 

arbetstid är för stor, medan 6 av de som enbart sänt in enkäten (38 %) ansåg att ande-

len arbetstid var för stor. Det visar på en skillnad mellan grupperna (p<0,10). 

Vid uppdelning av svaren efter typ av sjukskötersketjänst fördelade sig svaren unge-

fär lika i de olika grupperna. Hälften av sjuksköterskorna i tre av sjuksköterskekate-

gorierna svarade att de upplever att andelen arbetstid de ägnar åt kontakt med apote-
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ken är för stor. Bland de sjuksköterskor som tjänstgör som både distriktssköterska 

och sjuksköterska vid särskilt boende var denna andel 3/4. 

Vid jämförelse med kollegor i andra team uppgav 4 av de 27 sjuksköterskorna att de 

upplever sig ha mer kontakt med apoteken än vad kollegorna har (bilaga 2, fråga 10). 

Lika stor andel uppgav att de upplever att de har lika mycket kontakt som kollegorna 

i andra team har och 5 av 27 uppgav att de upplever sig ha mindre kontakt med apo-

teken än kollegorna i andra team har. Det vanligast förekommande svaret var dock 

”vet ej”; 14 av 27 respondenter hade angivit detta svar. 

Svaren på denna fråga fördelade sig ungefär lika oavsett den typ av sjuksköterske-

tjänst respondenterna innehar. Det svarsalternativet som var vanligast förekommande 

inom varje kategori var ”vet ej”. Svaret var i majoritet bland alla sjuksköterskekate-

gorier, med undantag för de som uppgav sig ha ”annan sjukskötersketjänst”, där lika 

många svarade ”vet ej” respektive ”nej, lika mycket”. Däremot upplevde ingen av de 

6 distriktssköterskorna som deltog i studien att de har mer kontakt med apoteken än 

vad kollegorna i andra team har. 

Som orsak till att sjuksköterskorna upplever att de har mer kontakt med apoteken än 

vad kollegor i andra team har, angavs 1) tjänstgöring på korttidsboende, 2) ansvar för 

beställningar och hämtningar, 3) att patienter med psykisk sjukdom ofta byter läke-

medel och 4) att man har lång resväg till apoteken. 

De som upplevde att de har mindre kontakt med apoteken än vad sjuksköterskorna i 

andra team har, uppgav som orsak till detta 1) att de har många ApoDos ®-anslutna 

patienter, 2) att beställningar faxas till apoteken och 3) att de delegerat apoteksrelate-

rade arbetsuppgifter till annan kommunal hälso- och sjukvårdspersonal. 

På frågan om sjuksköterskorna tycker att apotekskontakten kan minskas (bilaga 2, 

fråga 11) svarade 14 av de 27 sjuksköterskorna ja, 10 svarade nej, medan 3 svarade 

att de ej vet.  

De 14 som svarade ja på denna fråga ombads föreslå en förändring för att minska 

kontakttiden med apoteken. Förslagen grupperades efter sitt innehåll, så att identiska 

och liknande svar räknades samman. Det vanligaste förslaget var att någon annan 

personal på det särskilda boendet, anhörig till patienten eller hemtjänstpersonalen gör 

apoteksärenden å patientens vägnar (n=9). Övriga förslag är listade i figur 6. 
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Figur 6. Sjuksköterskornas förslag på åtgärder för att minska deras kontakt med apote-

ken samt antal sjuksköterskor som lagt fram respektive förslag. 

 

Sjuksköterskorna ombads ange de tre vanligaste orsakerna till att de har kontakt med 

apoteken (bilaga 2, fråga 12). Totalt 23 av 27 sjuksköterskor svarade på frågan, vil-

ket resulterade i 60 erhållna påståenden. Detta gav ett medelvärde på 2,6 påståenden 

per sjuksköterska. Då en del orsaker som angavs av olika sjuksköterskor var identis-

ka eller liknande, inordnades svaren i 12 grupper efter innebörd (figur 7). 

Den vanligast förekommande orsaken till kontakt med apoteken angavs vara att häm-

ta akuta insättningar av läkemedel; 14 av de 23 sjuksköterskorna angav detta som en 

orsak. De två näst vanligaste orsakerna angavs vara avhämtning av läkemedel till 

ApoDos®-ansluten patient, samt avhämtning av ordinarie läkemedel till patient. 
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orsaken var att hämta läkemedel som tagit slut för patienten eller som man glömt att 

beställa, vilket 8 sjuksköterskor angav. Övriga angivna orsaker är listade i figur 7. 

 

Figur 7. Orsaker till sjuksköterskornas apotekskontakt samt antal sjuksköterskor som an-

givit respektive orsak (n=23). Varje sjuksköterska kunde ange flera orsaker. I genomsnitt 

angavs 2,6 förslag per sjuksköterska. 

 

På frågan om apoteken skulle kunna göra något för att sjuksköterskornas kontakt 

med dem ska bli så tidseffektiv som möjligt (bilaga 2, fråga 13), svarade 15 av de 27 

sjuksköterskorna ja; 8 svarade nej och 4 svarade vet ej. 

Vid fördelning av svaren efter sjuksköterskekategori svarade 4 av de 6 distriktsskö-

terskorna ja. Ungefär lika stor andel av sjuksköterskor vid särskilt boende, 5 av 8, 

svarade ja medan bland de som tjänstgör som både distriktssköterska och vid särskilt 

boende var det något färre, 3 av 7, som svarade ja. 
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för att tidseffektivisera kontakten. Det vanligast förekommande förslaget (angavs av 
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9 av 15 sjuksköterskor) var att apoteken skulle kunna införa en särskild kö för vård-

personal. Övriga förslag kan ses i figur 8. 

 

 

Figur 8. Sjuksköterskornas förslag på vad apoteken skulle kunna göra för att 

tidseffektivisera sjuksköterskornas kontakt med dem (n=15). 
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Apotekspersonalens förmåga att göra sjuksköterskornas besök så tidseffektivt som 

möjligt bedömdes inte heller vara idealt; 10 av 26 instämde helt i påståendet, medan 

12 instämde delvis och 4 instämde lite. Se figur 9. 

 

 

Figur 9. Fördelningen av sjuksköterskornas svar på frågor om apotekspersonalens bemö-

tande (bilaga 2, fråga 14–17). Antal respondenter per påstående anges vid respektive påstå-

ende. 
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då 19 av 27 instämmer helt i detta påstående. De är även så gott som eniga om att 
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stämmer helt i det påståendet (figur 10). 
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Figur 10. Svarsfördelningen på frågorna som rör samarbetet mellan sjuksköters-

korna och apotekspersonalen (bilaga 2, fråga 19–20). 

 

Enkäten avslutades med en öppen fråga (bilaga 2, fråga 20) där sjuksköterskorna 

hade möjlighet att skriva synpunkter och tankar om den tid de har kontakt med apo-

teken, samarbetet med apotekspersonalen samt apotekspersonalens bemötande. 

Den öppna frågan besvarades av 7 av 27 sjuksköterskor, där 6 av de 7 sjuksköters-
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Några (3) sjuksköterskor ansåg att det borde vara bättre bemanning på apoteken: 

”Jag tycker inte apotekspersonalen ska utsättas för stress utan ska 

kunna arbeta i lugn och ro” (Ssk 3) 
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”Stor belastning på apotekspersonalen fredagar samt avlönings-

dagar. Bättre bemanning?” (Ssk 14) 

”Apotekspersonalen hårt belastad. I behov av flera anställda.” 

(Ssk 19) 

Ett par sjuksköterskor hade synpunkter om rutinerna på apoteken:  

”Jag förstår inte varför de har en person som hänvisar till en an-

nan kollega. Denna personal borde kunna ta ärenden också. En 

sak i taget. Det skulle se bättre ut.” (Ssk 3) 

”Jag vill att det på apoteket framgår att sjuksköterskor i tjänst har 

förtur!” (Ssk 14) 

En sjuksköterska beskrev sin egen arbetssituation: 

”Pga. att jag endast arbetar natt så har jag egentligen ingen större 

kontakt med apoteket.” (Ssk 2) 
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DISKUSSION 

Syftet med studien var att dokumentera hur stor del av sin arbetstid de kommunala 

sjuksköterskorna i Kalmar kommun använder till apotekskontakt i sin yrkesutövning, 

samt hur de upplever denna kontakt med avseende på dess omfattning och innehåll. 

Den mängd arbetstid som respektive sjuksköterska använder för någon form av apo-

tekskontakt tycks variera mycket från sjuksköterska till sjuksköterska. Medelvärdet 

av andelen arbetstid fastställdes i denna studie till 4,6  3,9 %. Endast en femtedel 

(19 %) av Kalmar kommuns sjuksköterskor deltog i denna del av studien, vilket gör 

att det inte är möjligt att dra några slutsatser med hög precision. Variationen i andel 

arbetstid kan i denna studie inte heller relateras till vare sig typ av sjukskötersketjänst 

eller team-tillhörighet. Detta kan bero på att variationerna påverkas av andra faktorer 

som denna studie inte visar på, men det kan även bero på det låga antalet deltagare. 

Hade antalet deltagare varit större hade kanske relationer mellan andel arbetstid och 

sjukskötersketjänst, alternativt mellan andel arbetstid och team-tillhörighet kunnat 

skönjas. 

De sjuksköterskor som ägnade störst andel arbetstid till apotekskontakt svarade på 

den tillhörande enkätfrågan, att andelen tid under studieveckan var av mindre om-

fattning än normalt, medan de med mindre mängd kontakt upplevde den vara av 

bruklig omfattning, med två undantag. Följaktligen kan de individuella skillnaderna i 

andelen arbetstid som sjuksköterskorna använder till apotekskontakt, i normalfallet 

vara ännu större än vad denna studie visar. 

Exkluderandet av team B:s tidsnoteringar ur sammanställningen, på grund av bris-

tande information om antalet sjuksköterskor och deras respektive tjänstgöringstim-

mar under veckan, kan ha påverkat resultatet. Om beräkning av andelen arbetstid 

som används för apotekskontakt görs för hela team B blir andelen 1,5 %. Detta skul-

le, om det inkluderats i sammanställningen, ha sänkt det totala medelvärdet. Då ande-

len tid för respektive deltagande sjuksköterska inte kan beräknas för team B, deltar 

inte alla teamen under samma förutsättningar i sammanställningen. Detta var skälet 

till att exkludera teamets noteringar. 
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Då tidigare tidsstudier av den här arten ej har publicerats är en jämförelse med resul-

taten i denna studie ej möjlig. Rapporten om hur vård- och omsorgspersonal använ-

der sin arbetstid, som Socialstyrelsen publicerade 2005 [30], specificerar inte sjuk-

sköterskornas tid för vare sig apotekskontakt eller läkemedelshantering i sin sam-

manställning. Dessa arbetsuppgifter sammanfaller med andra arbetsuppgifter och kan 

inte läsas ut separat. 

Enkätens resultat visar på en del önskemål om förändring av vissa rutiner i apoteks-

kontakten, men den visar även på att ett fungerande interprofessionellt samarbete 

existerar mellan sjuksköterskor och apotekspersonal. När man ser till gruppen som 

en helhet är det lika många sjuksköterskor som anser att omfånget av apotekskontak-

ten är för stort, som det är sjuksköterskor som tycker den är lagom. Ingen större 

skillnad kunde heller ses mellan de olika sjuksköterskekategorierna. En skillnad, om 

än med låg statistisk signifikans, kunde dock ses mellan gruppen som fört tidsdagbok 

och den grupp som endast fyllt i enkäten. Tidsdagboksgruppen ansåg i större ut-

sträckning att apotekskontakten var för stor. Denna skillnad skulle dock kunna bero 

på att en större andel av de sjuksköterskor som upplever sig ha för mycket kontakt 

med apoteken även kände sig motiverade att delta i tidsstudien. 

Frågan om hur sjuksköterskorna upplever omfånget av sin egen apotekskontakt i för-

hållande till kollegorna i andra teams kontaktomfång, gav inte något tydligt svar. 

Majoriteten av sjuksköterskorna svarade ”vet ej” på frågan. En möjlig tolkning av 

andelen ”vet ej”-svar är att frågan inte förstods av respondenterna, även om pilotstu-

dien inte indikerade att den frågan var svårtolkad. Den mest troliga förklaringen är 

dock att sjuksköterskorna inte känner till hur det förhåller sig i andra team. 

Att minska den andel av arbetstiden som ägnas åt apotekskontakt, ses som en möj-

lighet hos en del sjuksköterskor. De vanligast angivna förslagen för hur detta ska ske 

är direkt relaterade till förändringar i arbetsrutinerna inom kommunen, där annan 

personal på särskilt boende eller i hemtjänsten, alternativt anhöriga till patienten, kan 

göra apoteksärenden i stället för sjuksköterskan. Sjuksköterskan har, enligt Socialsty-

relsens föreskrifter, rätt att delegera en arbetsuppgift av den här arten till annan per-

sonal inom vård och omsorgen [14]. Delegeringar är dock personliga och är omsätt-

ningen av personal stor vid det särskilda boendet eller inom hemsjukvården kan detta 
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vara problematiskt att genomföra. Det här kan vara orsaken till att en del av sjukskö-

terskorna inte har delegerat just apoteksärenden. 

Ett annat vanligt förekommande förslag för minskning av andelen tid som används 

för apoteksärenden är att sjuksköterskorna själva, såväl som annan kommunal hälso- 

och sjukvårdspersonal har bättre framförhållning vad gäller beställningar av läkeme-

del. Akuta situationer, då läkemedel tagit helt slut för patienten, kan då undvikas. En-

ligt sjuksköterskorna är två av de tre vanligaste orsakerna till kontakt med apoteken 

avhämtning av akut insatta läkemedel samt avhämtning av läkemedel som akut tagit 

slut. Akuta situationer är oftast inte möjliga att delegera då alla delegeringar är skrift-

liga och kommunens MAS bör informeras om dem innan de träder i kraft [9, 14]. Det 

faller då på sjuksköterskan att göra dessa akuta apoteksärenden, vare sig det gäller att 

man varit ouppmärksam på att läkemedlet i fråga har tagit slut för patienten, eller det 

är en akut insättning av ett nytt läkemedel. Om man genom bättre kommunikation 

mellan personalen kan få bättre framförhållning och göra beställningar i tid, återstår 

bara de akuta insättningarna av nya läkemedel som sjuksköterskan själv måste av-

hämta. 

Det apoteken kan göra för att minska andelen arbetstid som används för apotekskon-

takt, anses av sjuksköterskorna vara en förändring av kösystemet. Om en särskild kö 

för vårdpersonal skulle införas, anser sjuksköterskorna att deras kontakttid skulle 

kunna minskas. Andra önskemål är att apoteken skickar textmeddelande eller ringer 

då leveranser eller beställningar är klara, samt att beställningar som faxats in är fär-

diga för avhämtning senare på dagen. Frågan är om dessa önskemål har kommit till 

apotekens kännedom. Om inte båda parter i en interprofessionell relation är medvet-

na om en viss problematik eller vissa önskemål, kan de heller inte åtgärdas eller upp-

fyllas. Tidigare studier har visat att ett gott interprofessionellt samarbete är av vikt 

för såväl trivseln bland professionerna, som för vårdkvaliteten [26]. Studierna visar 

även att om man framför de åsikter man har, om varandras bidrag till samarbetet 

stärker detta gruppkänslan vilket i slutändan gynnar patienten [25]. Om sjuksköters-

korna framför sina önskemål till apoteken, finns det en möjlighet att apoteken kan 

tillgodose dem, alternativt diskutera fram lösningar. 
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Även frågan om sjuksköterskornas uppfattning om apotekspersonalens kunskaper om 

sjuksköterskans arbete, vittnar om brister i kommunikationen. Denna fråga gav störst 

spridning bland svarsalternativen och var den enda fråga om apotekspersonalens be-

mötande som genererade ett ”instämmer inte alls”-svar. Ett svar på den avslutande 

öppna frågan i enkäten indikerar även att alla sjuksköterskor kanske inte fullt ut kän-

ner till hur apotekspersonalen arbetar: 

”Jag förstår inte varför de har en person som hänvisar till en an-

nan kollega. Denna personal borde kunna ta ärenden också. En 

sak i taget. Det skulle se bättre ut.” (Ssk 3) 

En ökad och förbättrad kommunikation skulle kunna minska dessa problem och öka 

förståelsen för varandras yrkesutövning [24]. Att organisera träffar eller dylikt där 

sjuksköterskor och apotekspersonal får en inblick i varandras yrken, kan öka förstå-

elsen samt leda till att kontakter på ett mer personligt plan utvecklas. Att de olika 

professionerna känner varandra på ett mer personligt plan, har visat sig ge ett bättre 

samarbete med bättre kommunikation [23]. Ett exempel på när god kommunikation 

mellan professionerna har givit resultat, gavs av en sjuksköterska i den avslutande 

öppna frågan i enkäten: 

”Så har det [att personalen är trevliga] inte alltid varit. Vi har haft 

ett möte med deras chef. Då blev det bra.”(Ssk 26) 

Sjuksköterskorna verkar dock överlag vara nöjda med apotekspersonalens bemötan-

de. De flesta frågor gällande apotekspersonalens attityd och hjälpsamhet genererade 

positiva svar. Den fråga som gav mest spridning av svaren, förutom frågan om apo-

tekspersonalen kunskaper om hur kommunala sjuksköterskor arbetar, var apoteksper-

sonalens förmåga att göra sjuksköterskornas besök så tidseffektiva som möjligt. En 

del sjuksköterskor ansåg att så var inte fallet. Däremot är sjuksköterskorna relativt 

eniga om att de överlag har ett gott samarbete med apotekspersonalen och att detta 

samarbete är viktigt för deras yrkesutövning. 

Då relationen mellan sjuksköterskor och apotek är lokala företeelser, det vill säga 

sjuksköterskorna i ett visst område av Kalmar kommun anlitar det lokala apoteket i 

det området, finns det möjlighet att gemensamt utarbeta rutiner som fungerar bra för 

såväl sjuksköterskor som apotekets personal. En del sjuksköterskor antydde i enkäten 
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att de har rutiner och överenskommelser (exempelvis faxning av beställningar till 

apoteken) som gjort apotekskontakten tidseffektiv och därmed inte utgör något större 

problem. Kanske ökat erfarenhetsutbyte mellan sjuksköterskorna i de olika teamen 

kan leda till att fler kan anamma samma rutiner. 

Vissa sjuksköterskekategorier har ofrånkomligt en mängd kontakter med apoteken. 

Inom de områden i den kommunala hälso- och sjukvården där vårdtiden är kort, där 

patienterna ofta ändrar sina läkemedel eller där akuta insättningar är vanliga sköter 

sjuksköterskan apoteksärenden, eftersom delegeringar inte är en möjlig lösning i des-

sa sammanhang.  

Tidigare studier gällande sjuksköterskornas syn på apotekskontaktens innehåll och 

omfång har ej kunnat lokaliseras, vilket gör att jämförelse med denna studie ej är 

möjlig. Generellt sett är dock jämförelser med eventuella tidigare studier i detta ämne 

mycket svåra att genomföra då många instruktioner och arbetsrutiner är lokala och 

fastställs av nämnder och den medicinsk ansvariga sjuksköterskan inom varje kom-

mun. Resultaten som fås av studier av det här slaget är därför inte generaliserbara till 

annat än den kommun studien är utförd i. 

 

Metoddiskussion 

Då det uttryckts att mängden apotekskontakt upplevs som ett problem bland sjukskö-

terskorna i Kalmar kommun, fanns förhoppningen att studien skulle motivera majori-

teten av sjuksköterskorna till att delta. Mindre än hälften, 44 %, av sjuksköterskorna 

deltog i någon del av studien och endast 19 % deltog i tidsstudien. Deltagandet var 

även mycket varierat i de olika teamen. Endast fyra av de åtta befintliga teamen var 

representerade i tidsstudien, medan samtliga team deltog i enkäten, dock med mycket 

varierat antal sjuksköterskor per team. En del team blev endast representerade av en 

eller två sjuksköterskor medan en del team var näst intill fulltaliga i sitt deltagande. 

Det låga deltagandet gör att det är svårt att dra några statistiskt signifikanta slutsatser 

av studien, och då i synnerhet av tidsstudien. En relevant och bra jämförelse mellan 

de olika teamen är heller inte möjlig på grund av de stora variationerna i antal delta-

gare och därmed kan heller inte eventuella lokala variationer undersökas.  
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Hur ska man då tolka det låga deltagandet? Är det studiens design som är bristfällig 

eller är det helt enkelt så att mängden apotekskontakt endast upplevs som ett problem 

av ett fåtal och därmed finns inte motivationen hos resten av sjuksköterskorna att del-

ta? 

Tidsdagboken krävde ett ganska stort engagemang hos sjuksköterskorna. Formuläret 

distribuerades av tidsskäl via e-post, vilket gjorde att sjuksköterskorna själva fick 

skriva ut det för att kunna delta i studien. Detta moment är möjligen en bidragande 

orsak till att antalet deltagare var så få. Fler sjuksköterskor hade troligtvis deltagit om 

formuläret distribuerats via brev. Det kan dock inte vara enda orsaken till det låga 

deltagandet, då enkäten tillsändes sjuksköterskorna via brev men trots detta endast 

gav en svarsfrekvens på 43 %. 

Studiens design gör kanske att endast de sjuksköterskor som känner ett stort enga-

gemang för ämnet kände motivation till att delta. Engagemanget kan bestå av att man 

känner att det här är viktigt, då det upplevs som ett problem, men det kan också vara 

raka motsatsen – att man upplever att det inte är ett problem och vill framföra sin 

åsikt. Det faktum att variationerna var stora från team till team, kan kanske även det 

härröras till det engagemang man känner för ämnet. De team som känner ett stort en-

gagemang, kanske diskuterar det sinsemellan och motiverar därmed varandra att del-

ta i studien. 

Tidsstudiens design kan även ha upplevts som ett extra arbetsmoment för sjukskö-

terskorna, som det inte ansågs finnas tid till, i synnerhet om arbetsbelastningen var 

stor under den utvalda veckan. Det kan då kännas opraktiskt att själv komma ihåg att 

fylla i dagboken, till skillnad från om någon observatör gör noteringarna under tiden 

sjuksköterskan arbetar. Detta kan ha gjort att många avstod från att delta i denna del 

av studien. Ett exempel på det här verkar vara team A, där inte en enda av sjukskö-

terskorna deltagit i tidsstudien, men en majoritet av de sjuksköterskor som var i tjänst 

i det teamet, har skickat in enkäten (se figur 3). Att fylla i en enkät kräver en begrän-

sad mängd tid. Pilotstudien visade att enkäten tog 10-20 minuter att fylla i och är 

därmed något som kan ske på en lunchrast eller dylikt. Tidsdagboken krävde mycket 

större dagligt engagemang och under en längre tid. 
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Andra alternativa sätt att dokumentera tidsåtgången hade troligtvis gett ett bättre re-

sultat med högre validitet. Ett sätt att samla data är att en observatör följer sjukskö-

terskorna för att notera den tid de har kontakt med apoteken. Då denna studie utför-

des av en person och under mycket begränsad tid, ansågs detta alternativ ge en 

mycket snedvriden bild av verkligheten. Endast ett fåtal sjuksköterskor skulle kunna 

ha deltagit och man skulle endast kunna följa respektive sjuksköterska under en eller 

två dagar. Den mängd apoteksärenden som utförs i sjuksköterskans arbete är inte 

förutsägbart och kan variera mycket från dag till dag. Det gör att insamlandet av ma-

terial, via denna metod, måste omfatta minst en vecka per sjuksköterska för att ge en 

rättvis bild av verkligheten. 

Ett sätt som eventuellt hade ökat deltagandet är att sjuksköterskorna, före studiens 

start, fått anmäla sitt intresse att delta. Det hade gett en möjlighet att ta kontakt med 

de team där för få eller inga sjuksköterskor anmält sig och försöka motivera dem till 

att delta. Nackdelen med denna metod är att en viss frivillighet försvinner, då sjuk-

sköterskorna kan uppleva ett tvång att delta efter att en riktad kontakt tagits med 

dem. 

Ytterligare ett sätt som kan öka svarsfrekvensen är att, via personlig kontakt presen-

tera studien och dess syfte för respondenterna. Detta kan ske genom såväl ett person-

ligt möte som genom telefonsamtal. Kalmar kommun är en stor kommun, där sjuk-

sköterskorna är spridda över hela kommunen och dessutom ej är i tjänst samtidigt. 

Att personligen träffa samtliga 68 sjuksköterskor ansågs därför inte möjligt. Alterna-

tivet som kvarstod var telefonsamtal. Då sjuksköterskan inte är i tjänst vidarekopplas 

dennes telefon till en annan tjänstgörande sjuksköterska, vilket kan resultera i att 

samma sjuksköterska får flertalet samtal från den studieansvarige. Detta gjorde att 

även kontakt via telefonsamtal ansågs bli mer ett irritationsmoment än gynnsamt för 

svarsfrekvensen. 

Tidstudiens validitet och precision kan ifrågasättas. Tidsnoteringarna gjordes av del-

tagarna själva och inte av en objektiv observatör. Att notera apotekskontakter kan lätt 

glömmas bort i det dagliga arbetet och eventuellt efterkonstrueras. Tiden blir då en 

uppskattad tid och inte den faktiska tiden. Upplevd tidsåtgång och den faktiska tids-

åtgången kan skilja sig åt mycket, beroende på situationen man befinner sig i. Den 
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upplevda tidsåtgången kan kännas mycket mer omfattande än vad den faktiska tids-

åtgången är. Även om sjuksköterskorna avråddes, i medföljande missiv, från att göra 

dessa efterkonstruktioner av tidsåtgången kan detta ändå ha skett.  

Med tidsdagboken följde en information om de kriterier, enligt vilka noteringarna i 

dagboken skulle göras. Det finns risk för att dessa kriterier missförståtts och att alla 

sjuksköterskor inte noterat start- och stopptid enligt samma kriterier. Formuläret för 

tidsdagboken ingick inte i pilotstudien, då det av tidsskäl var tvunget att sända dag-

boken till sjuksköterskorna i Kalmar redan innan pilotstudien genomfördes. En del 

tidsdagböcker saknade viss information som gjorde att den sammanställning som 

skulle visa de lokala skillnaderna samt skillnader i typ av kontakt, inte kunde genom-

föras. Fokus fick i stället läggas på att sammanställa de uppgifter som var gemen-

samma för samtliga tidsdagböcker (datum, starttid, stopptid). Om en pilotstudie ge-

nomförts även för tidsdagboken hade kanske dessa missförstånd kunnat undvikas. 

Man kan också fråga sig hur man ska tolka de fyra sjuksköterskor, som svarat på de 

två enkätfrågor som direkt anknöt till tidsdagboken (bilaga 2, fråga 7 och 8), men 

inte bifogat någon tidsdagbok. Har de sjuksköterskorna inte haft någon kontakt med 

apoteken, det vill säga är andelen arbetstid 0 %? I så fall skulle inkluderandet av des-

sa sjuksköterskor sänka den genomsnittliga andelen arbetstid samt förändra resultatet 

av de tillhörande enkätfrågorna. Då orsaken till att ingen tidsdagbok bifogats är 

okänd, gjordes valet att exkludera dessa svar ur sammanställningen. 

Enkäten gav en bättre svarsfrekvens än tidsdagboken då 43 % av sjuksköterskorna 

deltog. Även om enkätfrågornas utformning inte verkat ge upphov till några missför-

stånd, så måste ju såväl validiteten som precisionen i svaren ifrågasättas. Frågorna 

må ha mätt det de ska mäta, då svaren var relevanta, men den totala svarsfrekvensen 

sänker precisionen. En ny enkät utförd på de resterande 57 % av Kalmar kommuns 

sjuksköterskor, som inte deltog i denna enkät, behöver nödvändigtvis inte alls ge 

samma resultat. 

Då en respondent besvarar åsiktsfrågor påverkas detta av den kontext som respon-

denten befinner sig i [33]. Har respondenten strax före den besvarar enkäten väntat i 

kö på apoteket kommer detta med största sannolikhet påverka svaren. 
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Resultatet påverkas, vid öppna frågor, även av hur respondenternas svar tolkas vid 

sammanställningen. Om sammanställaren är partisk eller har dålig kunskap i ämnet 

kan detta leda till misstolkningar av svaren. Ett försök till att hålla en så opartisk in-

ställning som möjligt, samt att införskaffa kunskaper om den kommunala hälso- och 

sjukvården, har gjorts innan sammanställningen av svaren skedde. Detta garanterar 

dock inte att misstolkningar inte gjorts. 

Det man även bör ha i åtanke med denna studie är att den endast speglar sjuksköters-

kornas tankar och åsikter. Apoteken och dess personal deltar inte i studien och där-

med belyses heller inte deras åsikter i ämnet. Studien blir då en ensidig spegling av 

verkligheten. 

En del litteratur avråder från öppna frågor i enkäter och då i synnerhet öppna följd-

frågor, då svarsfrekvensen ofta är låg vid den typen av frågor och svaren kan bli 

mycket irrelevanta [32]. Så är inte fallet i denna studie. Så gott som alla öppna följd-

frågor var besvarade av de respondenter som blev ombedda att svara på dem. De få 

irrelevanta svar som erhölls hörde till ämnet i fråga, men inte till just den inriktning 

som denna studie har. Den öppna frågan om de tre vanligaste orsakerna till apoteks-

kontakt lämnades obesvarad av 4 (av 27) respondenter, vilket nog får anses vara ett 

acceptabelt bortfall. Vissa sjukskötersketjänster (främst nattsjuksköterskor) har 

mycket sporadisk kontakt med apoteken och har då kanske svårt att ange de tre van-

ligaste orsakerna till apotekskontakt. Då studien vände sig till alla kommunala sjuk-

sköterskor i Kalmar kommun finns det ju en möjlighet att även de sjuksköterskor 

med sporadisk apotekskontakt deltog. 

Ett fåtal av enkätens attitydfrågor har lämnats obesvarade eller besvarats på ett ogil-

tigt sätt (ett kryss mellan två olika alternativ) av några respondenter. Detta bortfall 

får nog anses försumbart, då det endast skedde vid ett fåtal tillfällen. Bortfallet har 

troligtvis inte påverkat resultatet i någon större utsträckning då det endast rörde sig 

om en respondent per fråga och totalt endast tre frågor (se figur 9). 

Den avslutande öppna frågan i enkäten resulterade inte i någon hög svarsfrekvens (7 

av 27), men den syftade endast till att ge sjuksköterskorna en möjlighet att uttrycka 

tankar och åsikter som de upplevde inte kommit fram i tidigare frågor. 
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Slutsatser 

Några statistiskt signifikanta slutsatser gällande andelen arbetstid sjuksköterskorna 

använder till kontakt med apoteken kan inte dras av denna studie, då deltagandet i 

den delen av studien var för lågt och vare sig de olika teamen eller sjuksköterskeka-

tegorierna representerades likvärdigt. En tendens till att andelen arbetstid som an-

vänds för kontakt med apoteken varierar mycket från sjuksköterska till sjuksköterska 

kan noteras. Såväl validitet som precision i denna variation är låg och den statistiska 

signifikansen kan ej fastställas. 

Enkätstudien visar att sjuksköterskorna överlag är nöjda med apotekspersonalens 

bemötande. De problem som är vanligast förekommande är relaterade till brist på in-

terprofessionell kommunikation mellan såväl sjuksköterskor och övrig hälso- och 

sjukvårdspersonalen som mellan sjuksköterskor och apotekspersonal. En förbättrad 

interprofessionell kommunikation skulle eventuellt kunna lösa denna problematik. 

 

Fortsatta studier inom ämnet 

Då denna studie inte lyckats till fullo att redovisa den faktiska tidsåtgången eller 

spegla de lokala skillnaderna som finns, ges en möjlighet att göra om studien med 

ett, förhoppningsvis, bättre resultat. En annan studiedesign rekommenderas dock. 

De få bifynd som erhölls i denna studie gav även de uppslag till vidare studier. Några 

sjuksköterskor visade i sina svar på problem med ordinationshandlingarna då patien-

ter flyttas från landstingens vård till den kommunala sjukvården. Ordinationskorten 

sägs inte vara uppdaterade, vilket upplevs som ett problem för en del sjuksköterskor. 

Även i den interprofessionella kommunikationen mellan sjuksköterska och läkare 

finns det utrymme för vidare studier. Exempel på detta är innebörden i ordet ”akut” 

som, enligt uppgift (A. Lindqvist, personlig kommunikation 2008-12-23), kan tolkas 

på olika sätt. 

Apotekspersonalens syn på samarbetet med den kommunala sjuksköterskan är ytter-

ligare en möjlig studie i ämnet. 
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BILAGA 1 

Tidsdagbok med följebrev 

 

Tidsdagbok över apotekskontakt 

Information om dagboken: 

Syftet med dagboken är att du ska loggföra all den arbetstid som du ägnar åt kontakt med apoteket. 
Dagboken fylls i, under vecka 6 (2 – 8 feb), vid all form av kontakt å tjänstens vägnar, d.v.s. såväl tele-

fonsamtal som personliga besök. 
 
Skriv ut detta dokument och ha det till hands så att du enkelt kan fylla i den kontakt du har med apote-
ket. 
En tillhörande enkät kommer att skickas till dig inom kort. Fyll i den i slutet av vecka 6. Information om 
hur du ska göra för att dokumenten sedan ska nå mig, får du i samband med enkät-utskicket. 
 
Här följer lite information om hur du ska fylla i tidsdagboken och nedan kan du även se ett exempel. 
Starttid räknas från att du beger dig till apoteket, t.ex. när du lämnar särskilda boendet eller patientens 
hem.  
Stopptid är den tid då du återvänder till din startpunkt. Skulle något avvikande ske under tiden mellan 

start och stopp, eller om du inte återvänder direkt till patienten efter apoteksbesöket, vänligen ange 
detta under ’Övriga kommentarer’ (se exemplet nedan). 
Ringer du till apoteket anger du starttid då du slår numret och stopptid när du lägger på luren. 
 
Även telefonsamtal som måste avbrytas i förtid, t.ex. om du inte kan vänta kvar i telefonkö, ska regi-
streras. Samtal där du bes återkomma senare el. dyl. ska även de föras in i dagboken. Gör en notering 
i ’övriga kommentarer’ att du ombetts återkomma senare eller om de återkommer till dig. 
När du ringer till Apotekets Kundcentrum (0771/ 210 210) anger du KC under ’Apotekets namn’. 

Är du osäker på vad det apoteket du besöker heter, skriver du var det ligger t. ex Berga centrum. 
 
Under ’Orsak till kontakt med apoteket’ ger du en kort förklaring till vad apoteksärendet gäller. Ange 
även om du vid samma tillfälle gör flera ärenden för olika patienters räkning (ange i så fall antalet pati-
enter, se exempel). 
 
Skulle du glömma att notera en kontakt med apoteket då den sker, vänligen för in den i dagboken ef-
teråt men lämna tidsangivelserna därhän, om du inte vet exakt när det skedde. Under ’övriga kom-
mentarer’ anger du då ’bortglömd’. 

Tabell 2: Exempel på hur du fyller i dagboken. 

Datum 
Start- 

tid 
Stopp- 

tid 
Telefon/ 
besök 

Apotekets 
namn 

Orsak till kontakten med apoteket Övrig kommentar 

19/1 8:42 9:40 besök Giraffen Hämta akutmedicin till två patienter 
Tankade bilen på vägen 

– tog 10 min 

20/1 10:15 10:20 tele KC 
Undersöker om ett beställt LM kommit 

hem till en patient 
Telefonkö, kunde inte 

vänta kvar 

20/1 15:10 15:45 besök Lejonet 
Hämta Apodos-rulle som ej kommit 

med i leverans. 
 

 
Samtliga deltagare i studien kommer att vara helt anonyma och inga data kommer att kopplas till dig 
som person.  
 
Vid eventuella frågor är du alltid välkommen att kontakta mig på 0481-55 03 88 eller 070-529 70 45 el-
ler via mail us22by@student.hik.se 
 
Avslutningsvis vill jag tacka dig för att du ställer upp och gör denna studie möjlig! 
 
Med vänlig hälsning 
Ulrika Stöger 
Farmaceutprogrammet, åk 3 
Högskolan i Kalmar 
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Tidsdagbok över apotekskontakt 

Vecka 6; 2 – 8 februari 2009 

 

 
Först lite information om dig: 
 
Skriv svaret på linjen/  sätt kryss i rätt ruta 

 
1. Vilket sjukskötersketeam i Kalmar kommun arbetar du i? Team nummer  

 
 
 

2. Hur många år har du arbetat som sjuksköterska 

 
totalt?    år 

 inom Kalmar kommun?    år 

 

 

 

3. Vilket år är du född?    

 

 

 

4. Är du 

   man 

  kvinna 
 
 
 

5. Vilken sorts sjukskötersketjänst har du? 

 
 Distriktssköterska 

 Sjuksköterska vid särskilt boende 

 Både distriktssköterska och 
 sjuksköterska vid särskilt boende 

 Annan sjukskötersketjänst, nämligen     

 
 
 

6.  Tjänstgör du heltid eller deltid? 

 
  Heltid 

   Deltid 

 
 
 

7. Hur många timmar arbetar du under veckan du för dagbok?  timmar. 
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BILAGA 2 

Enkäten. 

 

 ENKÄT 

 

Kommunala sjuksköterskors kontakt med apoteken 

februari 2009 

 

    

 

Hej! 

Så är det dags för enkäten, som är det sista momentet i den här studien. 
Här får du möjlighet att framföra de åsikter och tankar du har om den kontakt med apote-
ket du har i ditt arbete. 

 

Har du inte fyllt i någon tidsdagbok? 

 Fyll i enkäten (hoppa över fråga 7 och 8) och skicka den i det bifogade svarskuvertet. Dina 
synpunkter och tankar är viktiga, oavsett om du fyllt i tidsdagbok eller inte.  
 
Har du frågor, är du välkommen att kontakta mig via telefon eller mail: 
0481-55 03 88; 070-529 7045 
us22by@student.hik.se 
 
Jag uppskattar verkligen att du deltagit i studien och tackar dig för det arbete du lagt ner på 
tidsdagboken samt att du tar dig tid att fylla i den här enkäten. 
 
Med vänlig hälsning 
Ulrika Stöger 
Farmaceutprogrammet, åk 3 
Högskolan i Kalmar 
  

Fyll i enkäten. 
Lägg den och tidsdagboken i det 

bifogade svarskuvertet och posta det 

senast onsdag 11 februari. 
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Först lite information om dig: 
 
Skriv svaret på linjen/  sätt kryss i den ruta som stämmer in på dig. 
 

1. Vilket sjukskötersketeam i Kalmar kommun arbetar du i? Team nummer  
 

 

2. Hur många år har du arbetat som sjuksköterska 
 totalt?   år 

 inom Kalmar kommun?   år 

 
 
3. Vilket år är du född?     
 

 

4. Är du 
 man 

 kvinna 

 

 

5. Vilken sorts sjukskötersketjänst har du?  

 

 Distriktssköterska 

 Sjuksköterska vid särskilt boende 

 Både distriktssköterska och 
 sjuksköterska vid särskilt boende 

 Annan sjukskötersketjänst, nämligen    

 

 

6. Tjänstgör du heltid eller deltid? 

 
 Heltid 

 Deltid 

 

 

7. Hur många timmar arbetade du under veckan du förde dagbok?  timmar. 
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Här följer några frågor om den omfattning i tid som du har kontakt med apoteket. 
Med kontakt menas såväl apoteksbesök som telefonsamtal till apoteket, apotekets kundcentrum 
och dosapoteket. 
 
Sätt kryss i den ruta som bäst motsvarar din åsikt. Kryssa endast för ett svarsalternativ per fråga. 
 
8. Tänk på den mängd kontakt du hade med apoteket under veckan du förde tidsdagbok. Mängden 
kontakt har varit 

 
 mycket mer omfattande än den brukar vara 

 mer omfattande än den brukar vara 

 av den omfattning som den brukar vara 

 mindre omfattande än den brukar vara 

 mycket mindre omfattande än den brukar vara 

 

9. Upplever du att den del av din arbetstid som du vanligtvis ägnar åt kontakt med apoteket är 

 
 för stor 

 lagom 

 för liten 

 

 
10. Upplever du att du, i ditt arbete, har mer kontakt med apoteket än dina sjuksköterskekollegor i 
andra team har? 

 
  Ja  

  Nej, lika mycket  

  Nej, mindre 

  Vet ej 

 

Om ’Ja’ eller ’Nej, mindre’ på fråga 10: Vad tror du är det beror på? 

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            
(Räcker inte utrymmet till kan du fortsätta på baksidan av detta blad. Ange numret på frågan.) 
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11. Tycker du att den mängd arbetstid du ägnar åt apotekskontakt kan minskas? 
  

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

Om ’Ja’ på fråga 11: Hur skulle man, enligt din åsikt, kunna gå tillväga för att minska den? 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            
(Räcker inte utrymmet till kan du fortsätta på baksidan av detta blad. Ange numret på frågan.) 

 
 
 
 
 
12. Vilka är de tre vanligast förekommande orsakerna till att du har kontakt med apoteket i din yr-
kesutövning? 

Beskriv dem relativt kortfattat men ändå tillräckligt detaljerat för att visa skillnaden i olika 
typer av ärenden, t.ex. ”För att hämta apodosrulle till patient” och inte ”För att hämta lä-
kemedel”. 

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            
 (Räcker inte utrymmet till kan du fortsätta på baksidan av detta blad. Ange numret på frågan.) 
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13. Antag att det inte går att minska på omfattningen av den kontakt du vanligtvis har med apoteket. 
Skulle apoteket kunna göra något för att göra din kontakt med dem så tidseffektiv som möjligt? 

 
 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 
Om ’Ja’ på fråga 13: Vad skulle apoteket, enligt din åsikt, kunna göra för att göra din kontakt 
med dem mer tidseffektiv? 
 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            
(Räcker inte utrymmet till kan du fortsätta på baksidan av detta blad. Ange numret på frågan.) 
 

  

 

 

Nedan följer några påståenden om apotekspersonalen. 
När du svarar på fråga 14 - 19 vill jag att du tänker på det apotek som du i 
tjänsten anlitar oftast. 

 
Sätt kryss för det alternativ som överensstämmer bäst med din åsikt. 
Kryssa endast för ett svarsalternativ per fråga. 

 
14. Personalen på apoteket är trevliga mot mig när jag ska uträtta apoteksärenden. 
 

 Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer 
 helt delvis lite inte alls 
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15. Personalen på apoteket hjälper mig med mina ärenden på bästa sätt. 
 

 Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer 
 helt delvis lite inte alls 

 

 

 
16. Personalen på apoteket är väl insatta i hur vi kommunala sjuksköterskor arbetar. 
 

 Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer 
 helt delvis lite inte alls 

 

 

 

17. Personalen på apoteket försöker göra mitt besök hos dem så tidseffektivt de kan. 
 

 Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer 
 helt delvis lite inte alls 

 

 

 

18. Vi sjuksköterskor och apotekets personal har, på det stora hela, ett gott samarbete. 

 
 Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer 
 helt delvis lite inte alls 

 

 

 
19. Ett gott samarbete med apotekets personal är en viktig del i min yrkesutövning. 

 
 Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer 
 helt delvis lite inte alls 
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20. Har du ytterligare synpunkter eller tankar när det gäller den tid du har kontakt med apoteket i 
ditt arbete, ditt samarbete med apotekspersonalen eller deras bemötande, kan du framföra dem 
här. 

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            
(Räcker inte utrymmet till kan du fortsätta på baksidan av detta blad. Ange numret på frågan) 
 

 

Här slutar enkäten. 

Lägg enkäten och tidsdagboken i det bifogade svarskuvertet och posta det senast onsdag 

11/2. 

 

Tack så mycket, än en gång, för att du tog dig tid att fylla i den! 
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BILAGA 3 

 

Presentation av studien och förfrågan om pilotgrupp, tillsänt Nybro kommuns medi-

cinskt ansvariga sjuksköterska, via e-post den 22 januari 2009. 
 
Hej!  
  
Mitt namn är Ulrika Stöger och jag studerar på farmaceutprogrammet vid Högskolan i Kalmar. Under 
tio veckor av denna vår sista termin skriver vi ett examensarbete i farmaci och jag står precis i start-
groparna för att göra en studie i samarbete med sjuksköterskorna i Kalmar kommun. 
  
Syftet med den studien är att undersöka hur mycket arbetstid som sjuksköterskorna, inom den 
kommunala hälso- och sjukvården, använder till apotekskontakt samt försöka belysa vad de anser 
om kontaktens omfång och kvalité. Det här sker genom att sjuksköterskorna under en veckas tid för 
dagbok över mängden tid de ägnar åt kontakt med apoteket samt genom en enkät. 
  
Nu undrar du säkert varför jag skriver till dig! Jo, det har uppstått ett litet problem som jag hoppas 
och tror att du kan hjälpa mig med. 
  
När man genomför en enkätundersökning är det brukligt att man ”testar” frågornas förståbarhet på 
en så kallad pilotgrupp. Det gör att man kan se om frågorna tolkas så som det var tänkt eller om det 
finns risk för missförstånd och oklarheter. Pilotgruppen ska ha ungefär samma förutsättningar som 
den grupp studien genomförs på. D.v.s. är enkäten ämnad för kommunala sjuksköterskor så ska pi-
lotgruppen vara kommunala sjuksköterskor. 
  
I och med att jag ska utföra studien i Kalmar kommun, som har 45-50 sjuksköterskor, vill jag inte ta 
ut en testgrupp där, då de sjuksköterskorna sen inte kan vara med i själva studien och mitt studieun-
derlag är litet som det är. 
Så jag vänder mig till dig: Finns det någon möjlighet att 5-6 sjuksköterskor i Nybro kommun tittar på 
frågorna och talar om hur de tolkar dem? Det hela skulle ta max 20 minuter, skulle jag tro. 
Eftersom jag är bosatt i Nybro skulle jag kunna besöka dem en och en på deras arbetsplatser eller så 
kan man samla dem vid ett tillfälle, om det är att föredra. Man skulle även kunna genomföra det 
hela genom e-post, där de skriftligen får tolka frågorna. 
  
Vad tror du? Skulle det vara genomförbart? 
  
Om så är fallet: Skulle det kunna ske någon gång under nästa vecka? 
  
Vore mycket tacksam för din hjälp i frågan och ser fram emot att höra av dig. 
  
Du kan även nå mig via telefon 0481-55 03 88 eller 070-529 70 45 
  
Med vänlig hälsning 
  
Ulrika Stöger 
Farmaceutprogrammet, åk 3 
Högskolan i Kalmar 
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BILAGA 4 

Presentation av studien, tillsänt samtliga kommunala sjuksköterskor i Kalmar kom-

mun, via e-post. 
 
Hej!       Nybro 2009-01-16 
 
Mitt namn är Ulrika Stöger och jag studerar på farmaceutprogrammet vid Högskolan i Kalmar. Under 
tio veckor av denna vår sista termin skriver vi ett examensarbete i farmaci. Dessa arbeten brukar be-
röra läkemedel och läkemedelsanvändning, men kan även behandla apoteket och dess verksamhet. 
 
Genom Annika Lindqvist, MAS i Kalmar, har jag fått veta att en hel del av arbetstiden för distrikts-
sjuksköterskor och sjuksköterskor vid särskilt boende används till apotekskontakter och att mängden 
tid varierar beroende på vilket område i Kalmar man arbetar i. Det här låter väldigt intressant och jag 
skulle vilja ägna mitt examensarbete åt att undersöka detta. Jag anser personligen att vikten av ett 
gott samarbete mellan er yrkeskår och apoteket inte ska underskattas, utan är en mycket viktig del i 
att ge en så bra och effektiv vård som möjligt. En studie av den här typen kan förhoppningsvis bidra 
till en utveckling av samarbetet mellan kommunala hälso- och sjukvården och apoteket. 
 
Syftet med min studie är dels att undersöka hur mycket av din och dina kollegors arbetstid som an-
vänds till apotekskontakt, dels att klargöra din och dina kollegors syn på samarbetet med apoteket. 
Jag behöver då din hjälp! 
 
Studien genomförs i två moment: 

1. Tidsdagbok  

2. Enkät 

Genom att du och dina kollegor loggför den arbetstid ni ägnar åt apotekskontakter (både telefon-
samtal och besök) i en dagbok under en veckas tid, kan jag dokumentera tidsåtgången. Dagboken får 
du av mig, tillsammans med en vägledning om hur du ska fylla i den. Dessutom skulle jag vara tack-
sam om du kunde svara på en enkät med några frågor om såväl omfånget som kvalitén på apoteks-
kontakten. 
 
Givetvis är det frivilligt att delta i denna studie, men ju fler av er som deltar desto bättre bild kan vi 
få av er arbetssituation. Jag hoppas således att så många som möjligt har möjlighet att delta och att 
alla sjukskötersketeam i Kalmar kommun blir väl representerade. Samtliga deltagare i studien kom-
mer att vara helt anonyma och inga data kommer att kopplas till dig som person. 
 
Min förhoppning är att loggförandet av tid ska ske under vecka 6 (2/2 – 8/2), måndag till söndag, och 
att enkätundersökningen genomförs i anslutning till detta. Båda formulären kommer att mailas till er 
via Annika Lindqvist under vecka 5. Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig på telefon 
070-520 70 45 eller via mail us22by@student.hik.se. 
 
Jag ser fram emot en, som jag hoppas, givande studie för både dig och mig. 
 
Med vänlig hälsning 
Ulrika Stöger 
Farmaceutprogrammet, åk 3, Högskolan i Kalmar 
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BILAGA 5 

Påminnelse om studiens start. 

 

 
Hej alla sjuksköterskor! 
  
Jag vill bara påminna er alla om att på måndag den 2 februari drar drar vi igång med tidsdagboken, 
så skriv ut den och ha den till hands under hela nästa vecka (v 6). 
  
TIPS! Ha ett blad av tidsdagboken var du än befinner dig, t ex i jackfickan, bilen och på skrivbordet. 
Skriv ner all kontakt du har med apoteket i alla dess former. Det gör inget om datumen och tider-
na kommer i oordning i din slutliga dagbok (t ex några noteringar från måndag och onsdag på ett 
blad och från tisdag, onsdag och torsdag på ett annat). Det kan jag sortera sedan. Bara du skriver ner 
det, så fixar jag resten. 
  
OBS!! DET ÄR VIKTIGT ATT SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT deltar i studien. Då blir det ett trovärdigt resul-
tat som visar hur verkligheten ser ut och det kan förhoppningsvis bidra till en förbättring av er ar-
betssituation. 
  
Hör gärna av er med eventuella frågor. 
  
Lycka till! 
  
Med vänlig hälsning 
  
Ulrika Stöger 
Farmaceutprogrammet, åk 3 
Högskolan i Kalmar 
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BILAGA 6 

Påminnelse om insändande av svarskuvert, den 8 februari 
 
 

 

Hej! 
  
I mitten av förra veckan skickades en enkät (Kommunala sjuksköterskors kontakt med apo-

teket) till ditt huvudkontors adress. Jag vore mycket tacksam om du fyllde i den och postade 

den tillsammans med tidsdagboken senast nu på onsdag den 11 februari. 
  
Har du inte fyllt i någon tidsdagbok, så ber jag dig ändå fylla i och posta enkäten. 
  
Har du redan postat svarskuvertet ber jag dig bortse från denna påminnelse och tackar dig 
för din medverkan. 
  

  

  
Med vänlig hälsning 
 

Ulrika Stöger 
Farmaceutprogrammet åk 3 
Högskolan i Kalmar 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

Påminnelse om insändandet av svarskuverten, den 13 februari. 
 
 

 
Hej! 
  
Ett varmt tack till alla er som skickat in tidsdagböcker och enkäter. Roligt att ni ville delta! 
  
Har du ännu inte skickat in svarskuvertet finns det fortfarande en chans att delta i studien. 
Posta tidsdagbok och enkät (eller bara enkät om du inte fyllt i någon dagbok) inom de när-

maste dagarna, så kommer även de uppgifter du lämnar att ingå i studien. 
  
Med vänlig hälsning 
  
Ulrika Stöger 
Farmaceutprogrammet, åk 3 

Högskolan i Kalmar 


