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Abstract 

Mål: Syftet med studien är att beskriva patienternas inställningar till användningen av en QPL, 

huruvida det är ett möjligt redskap att använda under farmaceutmötet på svenska 

öppenvårdsapotek. Dessutom att undersöka den rapporterade skillnaden i kunskapsnivå efter 

användningen av QPL mellan patienterna som valde att använda QPL:en under farmaceutmötet 

och patienterna som valde att inte göra det. Samt att undersöka om olika bakgrundsfaktorer 

påverkar användningen av QPL. 

     

Metod: En kvantitativ analys av redan besvarade enkäter genomfördes för att besvara syftet och 

frågeställningen. Enkäterna analyserades deskriptivt med hjälp av beskrivande mått och genom 

inferentiell statistik i Microsoft Excel. Delstudien bestod av 179 enkäter.  

 

Resultat: Totalt kodades 179 enkäter utifrån inklusionskriterierna. Patienterna rapporterade att 

QPL introducerades i 96% (n=172) och användes i 46% (n=83) av farmaceutmöten. Majoriteten 

av patienterna (n=101) upplevde att QPL inte tog mycket tid att läsa och (n=121) tyckte att 

frågorna var enkla att förstå. Å andra sidan rapporterade patienterna som hämtade minst ett nytt 

läkemedel och patienterna som hade svenska som modersmål att de använde QPL mer än andra. 

Samtidigt upplevde patienterna som använde QPL:en under farmaceutmötet en ökad 

kunskapsnivå om läkemedel jämfört med patienterna som inte använde QPL:en under mötet. 

 

Slutsats: Patienterna upplevde att QPL:en var ett funktionellt verktyg som fick de att ställa fler 

frågor och förstå sitt sjukdomstillstånd bättre. QPL:en kan effektiviseras ytterligare genom att 

förkortas ned och finnas i fler språk. Samtidigt bör farmaceut-patientkommunikation på 

öppenvårdsapotek effektiviseras ytterligare. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Idag besöker apoteket stora folkmängder både för att hämta läkemedel och köpa kosmetika. 

Detta leder till att många patienter tar miste om farmaceutens kunskapsnivå och yrkesroll. 

Farmaceuten som är dagens läkemedelsexpert misstas i stället för kassapersonal eller en anställd 

som enbart ska lämna läkemedel. Många patienter missar att farmaceuten är en kunnig person 

som kan hjälpa individerna med deras läkemedel och bidra därmed till förbättrad hälso-och 

sjukvård.  

Patienterna på apoteket får redan information om läkemedel genom den ökade reklamindustri. 

Detta resulterar i minskat intresse från patienterna att ställa läkemedelsrelaterande frågor, med 

föreställningen att de redan kan svaret. Dessutom påverkas rådgivningen av det höga 

kommersiella trycket som apoteken har på sig, vilket leder till att otillfredsställande information 

lämnas till patienterna. Den bristande kommunikationen mellan farmaceuten och patienten 

orsakar att många läkemedelsrelaterade problem kvarstår okända och därmed olösta.  

Tidigare har ett verktyg för att förbättra kommunikationen mellan patienten och vårdpersonalen 

inom vården studerats. Verktyget kallas för Question Prompt List (QPL) och användes för att 

hjälpa patienterna ställa fler frågor om sitt sjukdomstillstånd och sin behandling, det vill säga en 

slags frågelista. Verktyget användes även för att möjliggöra patienternas delaktighet i 

beslutfattande om deras egen vård. Ett liknande verktyg har aldrig testats på öppenvårdsapotek 

varvid en studie som utfördes hösten 2020 var den första i sitt slag. Denna delstudie lyfter fram 

patienternas upplevelser angående användningen av QPL under farmaceutmötet genom 

enkätanalys från den studien.  

Resultatet tyder på patienternas goda inställningar på QPL:en. Patienterna upplevde QPL som ett 

enkelt verktyg att läsa och förstå och att den är särskilt bra vid hämtning av ett nytt läkemedel 

som inte tidigare använts. Däremot upplevde många patienter att listan kunde förkortas ner och 

finnas på fler språk än svenska för att nå fler patienter med andra modersmål. Användningen av 

QPL ansågs vara påverkad av om patienten hämtar ett helt nytt läkemedel och om patienten har 

svenska som modersmål. Genom att göra fler studier och undersöka fler grupper kan QPL:en 

förbättras och senare användas som ett kommunikationsverktyg under farmaceutmötet på 

öppenvårdsapotek.  
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Tack! 
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1 Introduktion  

Denna studie fokuserar på patienters upplevelser av ett verktyg för att förbättra den direkta 

kontakten mellan farmaceut och patient. Kommunikationen mellan farmaceuten och patienten är 

den sista som sker innan patienten börjar använda sitt läkemedel, vilket gör att den informationen 

patienten får där är en avgörande faktor för följsamhet, effekt och överlevnad (1). 

1.1 Att identifiera kommunikation 

Kommunikation är något alla människor utövar, vare man vill det eller inte. Människorna 

kommunicerar oundvikligen genom bland annat tal, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Detta är en 

så kallad verbala och ickeverbala kommunikation (2). Kommunikation är en central del av 

vården eftersom den gäller samspel med patienter. För att uppnå en effektiv och terapeutisk vård 

behöver vårdpersonalen ha en positiv och personcentrerad kommunikationsförmåga (2). En 

annan aspekt som vårdpersonalen behöver i sin kommunikation med patienter är empati. Empati 

innebär att ha förståelse för hur patienten har det och vad den går igenom för att på bästa sätt 

kunna anpassa bemötandet och val av behandling för just patienten i frågan (3).  

Ett sätt att beskriva den mänskliga kommunikationen är att den består av en sändare, ett 

meddelande och en mottagare (4). Sändaren är personen som lämnar över meddelandet som kan 

både vara verbala eller/och ickeverbala. Medan mottagaren är personen som tar emot 

meddelandet och tolkar den utifrån vad hen själv har förstått. Därefter skickar mottagaren 

feedback och återkoppling av sin förståelse/tolkning av meddelandet tex genom nickning till 

sändaren. På så sätt blir mottagaren sändare och vice versa, detta är en så kallad 

tvåvägskommunikation (4). Den personliga kommunikationen påverkas normalt av störningar 

och barriärer som kan påverka noggrannheten av meddelandet och resultatet av 

kommunikationen. Exempel på sådana barriärer kan vara miljörelaterade, personrelaterade och 

även tidsrelaterade, se figur 1 (4). Trotts att detta händelseförlopp kan verka enkelt och naturligt, 

är det ganska svårt och komplext i verkligheten (2).  
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Figur 1. Hur kommunikation ser ut mellan två eller fler personer, där sändaren sänder meddelandet till mottagare i form av 

verbal eller ickeverbal handling. Därefter tolkar mottagaren meddelandet och sänder feedback i form av verbal eller ickeverbal 

respons. Linjerna i mellan är de olika barriärer som kan uppstå mellan sändaren och mottagaren (4).  

 

 

 

                                                                feedback 

1.1.1 Farmaceutens uppgifter i ett öppenvårdsapotek  

Farmaceuter är läkemedelsexperter, vilket kan utnyttjas för att uppnå en förbättrad hälsa i 

samhället och optimera läkemedelsanvändning (5-7). Detta i sin tur kan leda till minskning av 

antal sjukhusinläggningar (8). En av de viktigaste uppgifterna som farmaceuten har i ett 

öppenvårdsapotek är att förse patienten med tillit och trygghet. Detta kan uppnås genom bland 

annat den patientcentrerade kommunikationen (5). En patientcentrerad kommunikation innebär 

att vårdpersonalen använder ett kommunikationssätt som är ur patienternas perspektiv, det vill 

säga att säkerställa att patienten får utrymme att själv berätta och ställa frågor. Patienten får på 

detta sätt involveras i sin egen behandling och får den information som behövs för att själv ta 

ställning och ställa frågor (4).  

Dessutom ska farmaceuten säkerställa att varje patient får rätt läkemedel och lämnar apoteket 

med god kännedom om hur läkemedlet ska användas och hanteras, men även om vilken effekt 

läkemedlet har (6). Farmaceuten ska också så gott som möjligt minska biverkningar av 

läkemedel som skulle kunna uppstå på grund av felanvändning och felhantering. Detta genom att 

anpassa kommunikationen och ge anpassad rådgivning för den enskilda patienten (5,6).  

1.1.2 Kommunikation mellan patient och farmaceut 

Idag är huvudpunkten i kommunikationen mellan farmaceuten och patienten i ett svenskt 

öppenvårdsapotek ekonomin och läkemedelslagar, i stället för läkemedelsrådgivningen (9). Detta 

kan framför allt bero på att dagens apotek och kommuner eftersträvar ökad försäljning (9, 10). 

Sändare Meddelande Mottagare



 9 

 

Med detta sagt behöver kommunikationen förbättras och börja rikta sig mer mot 

läkemedelsrelaterade frågor (9, 11 ,12). 

En observationsstudie gjordes i Nederländerna, där 153 farmaceutmöten med patienterna 

spelades in och undersöktes. Studien kom fram till att farmaceuter inte ofta uppmuntrar 

patienterna att delta i deras egen behandling och att de endast vid vissa tillfällen rekognoserar 

patienternas behov vid återkommande recept (13). Farmaceuterna tenderar att fokusera på 

beskrivning av läkemedelsanvändningen när en patient hämtar ett recept för första gången. 

Däremot ligger fokusen på läkemedelsnamn och inte mycket läkemedelsanvändningen vid 

återkommande recept. Detta i sin tur tyder på att farmaceuterna ägnar mer tid på rådgivning då 

en patient hämtar ett helt nytt recept, men inte då patienter hämtar ett återkommande recept. Ett 

annat resultat som studien kom fram till är att biverkningar och uppföljning av effekter aldrig tas 

upp i farmaceutmötet med patienterna (13). Patienterna önskar sig däremot denna typ av 

information om när läkemedlet ska visa effekt. Utöver det vill gärna patienterna få information 

om hur man kan känna igen biverkningar och eventuella problem som kan uppstå i samband med 

läkemedelsintag (14). Så här verkar det finnas utrymme för att utvidga kommunikation runt 

dessa ämnen. 

1.1.3 Patienters upplevelser av kommunikation på öppenvårdsapotek 

I en semistrukturerad studie i Danmark intervjuades patienterna för att undersöka deras 

upplevelser och behov av rådgivning på öppenvårdsapotek (15). Studien kom fram till att 

patienternas intresse för rådgivning beror på deras behov av rådgivningen. Flera patienter 

upplever att de redan får lagom information om sina läkemedel från deras husläkare (15). Dock 

är många patienter omedvetna om deras behov av information från farmaceuterna, då de inte vet 

själva att de hanterar och använder sina läkemedel på fel sätt (16). Detta i sin tur leder till att 

patienterna ofta väljer att inte diskutera deras hantering och användning av läkemedel och 

därmed förblir felet okänd (16). Farmaceuternas uppgift blir i detta fall svårt, eftersom de 

behöver respektera patienternas vilja i att inte diskutera deras hantering och användning av 

läkemedel samtidigt som de försöker identifiera olika hanteringsfel som sker. Lösning som 

farmaceuterna kan välja här är att endast uppmärksamma patienterna om olika hanteringsfel som 

är ofta förekommande på en generell nivå, utan att gå in på allt för mycket information om 

sällsynta hanteringsfel (16).  
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Vidare gjordes en genomförbarhetsstudie av en intervention under året 2019 som bestod av 

namnbrickor för att beskriva apotekspersonalens position samt två informerade posters. Posterna 

informerade om farmaceuternas roll och beteende med förväntan att patienterna ska vara mer 

delaktiga i kommunikationen med farmaceuterna (17). Därefter undersöktes patienternas 

upplevelse angående kommunikationen under farmaceutmötet genom en enkätundersökning. 

Slutligen kom studien fram till att patienterna upplevde förbättrad uppfattning av farmaceuternas 

frågor, men även att de själva vågar ställa frågor och delta mer i kommunikationen. Dessutom 

tyckte patienterna att namnbrickorna var till nytta för att ta sig till önskad apotekspersonalen 

(17).  

Ett annat verktyg som undersöks med syfte att förbättra farmaceut-patientkontakten är 

patientaktiverande frågelistan. En patientaktiverande frågelista (Question Prompt Lists, QPL) är 

strukturerade listor med frågor som ges till patienter för att använda under ett möte med 

vårdpersonalen (18). Patienterna behöver inte använda hela frågelistan, utan kan endast använda 

delmängder av QPL-frågorna som är relevanta för dem. Patienterna kan dessutom lägga till egna 

frågor (18). 

1.2 Tidigare användning och resultat av QPL i vården ur patientperspektiv 

Tidigare gjordes studier för att undersöka QPL användningen inom vården, framför allt mellan 

cancerpatienterna och läkare (19). Ett exempel på en sådan studie är studien från 2013 som 

påvisade att patienterna upplevde bättre koncentration i stressfulla situationer, där QPL hjälpte 

patienterna att ställa frågor som man kanske har glömt eller inte visste att personalen kan svara 

på (18, 19).  

I en studie som också undersökte kommunikationen mellan cancerpatienterna och läkare 

genomfördes i Norge under året 2018, där QPL användare jämfördes med en kontrollgrupp (20). 

Studien visade att patienterna som använde sig av QPL ställde fler frågor om deras sjukdom, 

behandlingen och även prognosen jämfört med kontrollgruppen som inte använde sig av QPL:en 

(20).  

1.2.1 Tidigare användning och resultat av QPL i öppenvårdsapotek 

Hittills har inga studier genomförts för att undersöka användningen av QPL inom 

apoteksbranschen. Däremot har som nämnts ovan flera studier undersökt användningen av QPL 
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inom vården och kommit fram till att det är till fördel för både patient och vårdpersonalen och att 

patienterna som använder QPL ställer fler frågor än andra (21–25).  

Meningen med att använda QPL i öppenvårdapotek är att den ska få patienterna att vara mer 

delaktiga i kommunikationen med farmaceuten och därmed våga ställa fler frågor om deras 

läkemedelsbehandling. Detta i sin tur kan leda till att patienten får förbättrad insikt av sin 

behandling och därmed förbättrad hantering och användning av sina läkemedel. Denna studie 

kommer att fokusera på patientens upplevelser till användningen av QPL i svenskt 

öppenvårdsapotek. 
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2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att beskriva patienternas inställningar till användningen av en QPL, 

huruvida det är ett möjligt redskap att använda i kommunikationen mellan farmaceuten och 

patienten på svenska öppenvårdsapotek.  

Specifika delmål: 

1. Hur många patienter rapporterade att de använde QPL:en under farmaceutmötet? 

2. Hur upplever patienterna att de använde QPL:en under farmacuetmötet?  

3. Vad tycker patienterna om QPL som helhet? 

4. Är det skillnad i självrapporterad användning av QPL mellan olika grupper? 

5. Hur upplever patienterna som använde respektive inte använde QPL: en under 

farmaceutmötet att deras kunskapsnivå ändrades efter mötet? 
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3 Metod 

Denna studie är en delstudie tillhörande en huvudstudie som genomfördes under hösten 2020 

(26-28).  

3.1  Studiedesign 

Huvudstudien är en genomförbarhetsstudie som studerar hur användbart en QPL är på svenska 

öppenvårdsapotek (26). En genomförbarhetsstudie går ut på att undersöka studieuppläggets för- 

och nackdelar för att säkerställa huruvida det är passande att göra en större studie eller inte (29), 

men även svårigheter som skulle kunna uppkomma under den större studien (30). Dessutom 

beaktas den ekonomiska, tekniska och juridiska faktorer av materialet med hjälp av 

genomförbarhetsstudie (29). Huvudstudien bestod av både kvantitativa och kvalitativa metoder i 

form av enkäter, intervjuer och observationer (29). Denna delstudie använder resultatet från 

enkäterna. Enkäten består av både kvantitativa och kvalitativa delar. 

3.1.1 Kvantitativa metoder 

Genom att använda kvantitativa metoder nås ett kvantifierbart resultat med hjälp av siffror för att 

på enkelt sätt besvara syftet och frågeställningen, detta är en så kallad strukturerad data (31,32). 

Förutom detta kan även användningen av kvantitativa metoder hjälpa registrering av deltagarnas 

egenskaper på ett enkelt och effektivt sätt (31).  

3.1.2 Kvalitativa metoder 

Genom att använda kvalitativa metoder studeras deltagarnas synvinkel om ett specifikt ämne 

(31). Detta samlas inte på samma sätt som vid kvantitativa metoder, det vill säga inte genom 

siffror eller segment, utan genom text. Texten kan vara inspelade ljud- eller filmavsnitt och även 

noteringar på papper eller annat material. Till skillnad från kvantitativa metoder är kvalitativa 

metoder flexibla och utgår ifrån deltagarnas svar. Detta i sin tur leder till anpassning av studien 

efter uppgifter och data som insamlas under studiens gång (31).  

3.2  Huvudstudien och kontext 

Huvudstudien gick ut på att farmaceuter erbjuder patienterna att använda en QPL under 

patientmötet, där mötet spelades in i form av observationer med samtycke av alla partner. 
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Därefter intervjuades farmaceuterna och patienterna svarade på en enkät för att beskriva deras 

upplevelser (bilaga 1) (27).  

3.2.1 Inkluderade deltagare i huvudstudie 

För att delta i denna studie krävdes vissa saker både från farmaceuterna och patienterna. För 

farmaceuter var kraven att personen måste vara en legitimerad apotekare eller receptarie, men det 

gick även bra med farmacistudenter. Dessutom skulle personen jobba aktivt på ett 

öppenvårdapotek (28).   

I stället erbjöds alla patienter som tog en kölapp för att hämta receptbelagt läkemedel att 

medverka i studien, dock exkluderades flera patienter därefter. För patienterna krävdes det att 

personen måste ha fyllt 18 år, hämtar minst ett receptbelagt läkemedel och kan det svenska 

språket på en nivå så QPL kunde tillämpas. Dessutom ska personen inte vara ett ombud till en 

annan person, utan hämtar läkemedel för sig själv (28).  

3.2.2 Datainsamlingen och rekrytering 

Innan huvudstudien påbörjades tillfrågades totalt 32 apotek för att delta i studien, där endast tolv 

tackade ja. Den slutliga datainsamlingen utfördes dock endast på sju olika öppenvårdsapotek i 

Stockholm-Uppsalaområdet och Göteborg, där ett av dem låg i Uppsala, två i Stockholm och 

fyra i Göteborg (28). Deltagande apoteken varierade i storlek, kedja och tjänster som erbjuds. 

Dessutom varierade de i belägenheten (vid vårdcentraler, i gallerior, matbutiker, sjukhus och på 

torg), där vissa av de var på centrala delar av städerna, medan andra låg i förorterna. Detta i sin 

tur ledde till en blandad och varierad kombination av öppenvårdsapoteken (27,28).  

Apoteken som deltog tillhörde fyra olika kedjor, där Kronans Apotek bedrog med tre apotek, 

Apotek Hjärtat med två och Lloyds Apotek och AB Apoteket med ett. Antalet receptrader på 

apoteken växlade mellan 125 expeditioner och 350 per dag, med totalt mellan tre och sju 

anställda farmaceuter per apotek. Av de sju apoteken befann sig fyra i förorterna och resten låg 

centralt i städerna (28).  

Det tillfrågades totalt 734 patienter för att delta i studie, därav tackade 192 ja vilket ger en 

svarsfrekvens på 26%. Anledningar för att många tackade nej till deltagande var tidsbrist, 

språksvårigheter, bristande intresse och alltför liten tid för att ge patienten information om 
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studien innan det är deras tur (28). I denna delstudie undersöktes 184 enkäter, vilket motsvarar 

96% av det totala antalet observationer. Av dessa 184 exkluderades en enkät utifrån inklusions- 

och exklusionskriterierna eftersom personen var ett ombud (se 3.2.1 Inkluderade deltagare). 

Därefter exkluderades ytterligare fyra enkäter, eftersom de sakande svar på alla frågor förutom 

delen bakgrundsfaktorer. Till slut kodades 179 enkäter för att användas som bas för att analysera 

enkäterna och svara på syftet och frågeställningen.  

3.3 Enkäten 

Enkäten bestod av både kvantitativa och kvalitativa frågor (bilaga 1). Den innehöll två 

huvuddelar med nio delfrågor om hur patienterna upplevde QPL användningen samt sex frågor 

om hur patienten upplevde sin kunskap om sina läkemedel efter mötet med farmaceuten, vilket 

representerade den kvantitativa delen av enkäten. Det förekom även en öppen fråga som 

representerade den kvalitativa delen av enkäten som handlade om patienternas övriga synpunkter 

och idéer rörande frågelistan. Därefter kom sex frågor för att beskriva deltagarnas bakgrund 

(kön, ålder, modersmål, avslutad utbildning och antal regelbundna receptbelagda läkemedel 

personen tar dagligen) (bilaga 1).  

3.4  Databearbetning 

Av de färdiga frågeenkäter som patienterna fyllde i efter farmaceutmötet lades 64 enkäter in 

manuellt i en Microsoft Excel fil (version 15.32 2017) av Linn Peura (LP) under hösten 2020 

(28). Därefter dubbelkollade författaren av denna delstudie Ateka Al-Nuaimi enkäterna som LP 

hade lagt, samt la in ytterligare 120 enkäter manuellt i en Microsoft Excel fil (version 16.48 

2021).  

Den obearbetade datan omformulerades från textformat till sifferformat (bilaga 3) (32). Alla 

svarsalternativ för frågorna tilldelades en siffra som representerade ett visst svar, där till exempel 

Ja=1 och Nej=2. Däremot kodades flervalsfrågor genom att första alternativet= 1, den andra= 2 

och så vidare. Hade en patient valt flera alternativ lades alla dessa alternativ in. Dessutom 

kodade 999 alltid för inte svarat och 777 för inte relevant/vet inte.  

Även frågor besvarade med fritext lades in för att få en specifik och bättre uppfattning av 

patienternas upplevelser, vilket saknades i LP:s version (28).  
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3.5  Dataanalys 

Genom att organisera, sammanfatta och tolka data används dataanalysen som en övergång från 

rådata till resultat (33). I denna delstudie är syftet med analysen att utveckla ny kunskap 

angående patienternas upplevelser om användning av QPL under farmaceutmötet på svenskt 

öppenvårdsapotek. Data analyserades deskriptivt med hjälp av beskrivande mått och genom 

inferentiell statistik i Microsoftt Excel. Inferentiell statistik innebär drag av slutsatser om en 

population genom ett urval av populationen (34). Delmålen 1,2, 3 och 5 i syftet besvarades med 

deskriptiv analys, medan delmål 4 besvarades genom ett statistiskt test för att jämföra olika 

grupper.  

I denna delstudie analyserades data som redan var insamlade i genomförbarhetsstudien, där inga 

kontrollgrupper användes utan alla deltagare studerades under liknande förutsättningar (27,28). 

Alla patienterna som tackade ja till deltagande i studien exponerades för QPL under 

farmaceutmötet oberoende av om farmaceuten aktivt presenterade QPL eller inte. Detta leder i 

sin tur till att alla patienter hade chansen att aktivt tacka nej till användningen av QPL under 

farmaceutmötet (28). I och med att hela studien syftar till att undersöka en potentiell användning 

av QPL under farmaceutmötet på svenskt öppenvårdsapotek, redovisas dataanalysen i denna 

delstudie med avseende på användningen av QPL under farmaceutmötet. 

3.5.1 Enkätanalys 

En nominalskala är en klassificering av data, där datan indelas i grupper utan att kunna 

rangordnas. Medan intervallskalan är klassificeringen som kan både redogöra för datans 

rangordning och skillnadens storlek. Däremot med ordinalskala kan grupperna rangordnas och 

jämföras sinsemellan (33). Den högsta mätnivån i en dataklassificering är kvotskalan, där den 

har en absolut nollpunkt som gör den ekvidistant det vill säga att det är lika långt avstånd mellan 

olika steg på skalan. Hög mätnivå, det vill säga kvotskala innebär att fler mått och beräkningssätt 

kan användas för att beskriva en variabel (35).  

3.5.1.1 Variabler 

Frågorna i enkäten innehåller både kvalitativa och kvantitativa variabler. Kvalitativa variabler är 

variabler som kategoriseras i form som till exempel kön man/kvinna/annat (33). Medan 

kvantitativa variabler kategoriseras genom att ställa mer specifika frågor som exempelvis fråga 3 
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i bakgrundsfaktorer som beskriver en deltagares ålder ”Hur gammal är du?”, med 

svarsalternativen 18–35, 36–50, 51–65, 65–80, 81 eller äldre och vill inte uppge (bilaga 1).  

Delfrågorna i enkäten beskrivs på olika skalnivåer (33). Ett exempel på detta är att kön som 

indelas i kvinnor och män beskrivs med en nominalskala, medan i vilken grad en åsikt instämmer 

på en fråga beskrivs med en ordinalskala. Ett exempel på ordinalskalan är delfrågan 4.2”Jag 

tycker att frågorna var enkla att förstå”, med svarsalternativen instämmer inte alls, instämmer 

inte helt, varken instämmer eller inte, instämmer delvis, instämmer till hög grad och inte relevant 

(bilaga 1). I denna delstudie valdes att hävda att detta är på intervallskala och därmed beräknades 

medelvärden (36). Å andra sidan är ålder en kvotskala, se Tabell 1 (33).  

3.5.1.2 Statistisk test 

Samband mellan två kvalitativa variabler (på nominal- och/eller ordinalskala) analyserades med 

hjälp av en Chi2-test (35).  

Tabell 1. Beskrivning av vilken typ av skala är variablerna som användes i enkäten.  

Typ av variabel (kvalitativ eller 

kvantitativ) 

Typ av skalnivå 

Kön (Kvalitativ) Nominal 

Ålder (Kvantitativ) Kvot (kontinuerlig) 

Skolutbildning (Kvalitativ) Ordinal 

Antal receptbelagda läkemedel personen 

tar dagligen (Kvalitativ) 

Ordinal 

Frågor med ja eller nej svar (Kvalitativ) Nominal 

 

3.5.1.2.1 Delmål 4. Är det skillnad i självrapporterad användning av QPL mellan olika grupper? 

I detta delmål jämfördes olika grupper med syfte att undersöka ifall bakgrundsfaktorerna 

påverkade huruvida patienterna valde att använda QPL under farmaceutmötet eller inte. 
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Grupperna som jämfördes var nya vs vana läkemedelsanvändare, kvinnor vs män, olika 

åldersgrupper, högst avslutad utbildning, grupper med svenska modersmål vs inte svenska som 

modersmål och grupper som tar olika antal receptbelagda läkemedel per dag (bilaga 1). Detta 

delmål besvarades genom en Chi2-test eftersom variablerna som undersöktes är kvalitativa 

variabler (33,35). Testet gjordes i Microsoftt Excel, där en noll hypotes (H0) antogs. Noll 

hypotesen var att den inte finns någon skillnad i användning av QPL under farmaceutmötet 

mellan de olika grupperna. 

En signifikantnivå valdes på 0.05, vilket innebär att noll hypotesen förkastas när p-värdet var 

lägre än 0.05. 

3.5.1.3 Delmål 5. Hur upplever patienterna som använde respektive inte använde QPL: en 

under farmaceutmötet att deras kunskapsnivå ändrades efter mötet? 

Detta delmål besvarades deskriptivt. Variablerna antogs vara intervallskala och därmed 

beräknades medelvärdet av svaren för frågorna i enkäten (bilaga 1). Svaren som jämfördes var 

mellan grupper med patienter som rapporterade att de använde sig av QPL under farmaceutmötet 

och gruppen som rapporterade att de inte gjorde det. Det undersökte rapporterade upplevelser 

från patienterna angående olika läkemedelsrelaterande frågor: Som ett resultat av ditt samtal, i 

vilken grad känner du att du…. 

5.1…vet hur du ska ta dina LM? 

5.2…vet när du ska ta dina LM? 

5.3…vet vad du ska göra om du får en biverkning av dina LM? 

5.4…vet att dina LM passar ihop? 

5.5…vet när och hur du får effekt av dina LM? 

5.6…vet vilka frågor du kan ställa till farmaceuten om dina LM? (bilaga 1).  

3.6 Författarens förkunskaper 

Vid tidpunkten där delstudien genomfördes var författaren av denna uppsats en farmacistudent 

på Uppsala Universitets receptarieprogrammet, där grundläggande lärdom inom kommunikation 
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och läkemedels-hantering och användning fanns innan. Dessutom hade författaren 

arbetserfarenhet på två år som apoteksassistent, där patientrelaterade frågor var en stor del av 

hennes arbetsuppgifter och intresse. Likaså tyckte författaren att forskning inom apotek var ett 

särskilt intresse som kommer bli en stor del av framtida arbete och utbildning. 

3.7  Etiska överväganden  

Huvudstudien har etiskt godkännande av etikprövningsmyndigheten (diarienummer 2020–

00233). Detta projekt går därmed under huvudstudiens godkännande. Ett godkännande var 

nödvändigt eftersom studien registrerade känsliga personuppgifter i form av hälsa. I och med 

detta samlades samtycke av patienter och farmaceuter både skriftligt och muntligt innan 

samtalets gång (Bilaga 2). Alla deltagare fick information om syftet med studien och även deras 

rättigheter, vilket innebär helt frivilligt deltagande och möjlighet att avsluta det under studiens 

gång utan att behöva ange en orsak. Dessutom är alla deltagare i enkäten helt anonyma (27,28). 

patienterna fyllde ut enkäterna enskilt ute i egenvårdsavdelningen eller ute i apoteket (27).  

Nyttan med denna studie är att förbättra kommunikationen mellan farmaceut och patient i ett 

öppenvårdsapotek. Detta i sin tur kommer leda till bättre läkemedelsförståelse av patienten och 

därmed bättre följsamhet och effekt av läkemedlet.  
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4  Resultat 

Resultatet i denna delstudie är helt baserat på patienternas upplevelser och självrapporteringar 

från redan insamlade data. Först presenteras patienternas bakgrundsfaktorer. Sedan presenteras 

resultatet med avseende på delmålen, där varje rubrik besvarar ett eller fler delmål från syftet.  

4.1 Bakgrundsfaktorer 

Total inkluderades 179 enkäter, där 43% (n=77) hämtade minst ett helt nytt receptbelagt 

läkemedel. Medan hämtade 55% (n=98) inget nytt receptbelagt läkemedel och 2% (n=4) valde 

att inte svara på frågan, se Tabell 2.  

Tabell 2. Beskrivning av antal deltagare med avseende på deras egenskaper (hämtat nytt läkemedel, kön, ålder, avslutad 

utbildning, modersmål och antal receptbelagda läkemedel personen tar per dag). 

Variabel Antal (%) 

Hämtat mint ett nytt receptbelagt läkemedel  

            Ja 

            Nej 

            Inte svarat 

Kön 

            Man  

            Kvinna 

            Inte svarat 

Ålder 

             18–35 år 

             36–50 år 

             51–65 år 

             66–80 år 

             81 eller äldre 

             Inte svarat 

Högst avslutad utbildning 

              Grundskola 

              Gymnasium eller motsvarande 

              Universitet/högskola 

              Inte svarat 

Har svenska som modersmål 

             Ja 

             Nej  

             Inte svarat 

Antal receptbelagt läkemedel som tas per dag 

           Inget 

           1–2 

           3–4 

           5 eller mer 

           Inte svart 

 

77 (43%) 

98 (55%) 

4 (2,0%) 

 

69 (39%) 

109 (61%) 

1 (0,60%) 

 

33 (18%) 

30 (17%) 

46 (26%) 

61 (34%) 

7 (4,0%) 

1 (0,60%) 

 

18 (10%) 

59 (33%) 

100 (56%) 

2 (1,0%) 

 

141 (79%) 

37 (21%) 

1 (0,60%) 

 

22 (12%) 

61 (34%) 

51 (29%) 

42 (24%) 

3 (1,7%) 
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4.2 Användningen av QPL 

Av alla patienter som tackade ja till deltagande i studien valde 83% (n=148) patienter att läsa 

QPL, medan 17% (n=30) valde att inte göra det. Samtidigt uppgav 46% (n= 83) patienter att de 

använde sig av QPL under farmaceutmötet, se tabell 3. Andelen patienter som använde listan är 

oberoende av ifall de hade läst listan eller inte. 

Tabell 3. Presentation av antal och andel patienter som rapporterade läsning och användning av QPL under farmaceutmötet. 

 Ja  

Antal (%) 

Nej  

Antal (%) 

Inte svarat 

Antal (%) 

Läste listan 148 (83%) 30 (17%) 1 (0,6%) 

Använde listan 83 (46%) 83 (46%) 13 (7,2%) 

 

I 172 av 179 farmaceutmöten uppgav patienterna att de introducerades för QPL av 

farmaceuterna: (96%). De flesta patienterna (n=101) upplevde att tidsåtgången att läsa frågorna 

var bra och (n=121) tycket att frågorna var enkla att förstå. Dock tyckte patienterna olika om 

huruvida listan gjorde att de ställde fler frågor till apotekspersonalen eller inte, detta 

rapporterades i olika frisvar, (n=44, 25%) 

En patient förklarar orsaken till att inte använda listan efter att ha läst den ”Fick redan info under 

samtalet”, medan en annan berättade ” jag läser info i biopacksedeln själv”. Dessutom 

tydliggjorde en annan patient att anledningen kan bero på andra saker ”Tyvärr så glömde jag 

kolla på den. Anledningen till det kan bero på att medicinförpackningen täckte listan. Det kan 

vara så att jag ställde frågor från listan utan att veta om det”.  

Den största orsaken (n = 52, 29%) som patienterna uppgav för att inte använda listan under 

farmaceutmötet var att de har använt läkemedel tidigare, vilket gör att de rapporterar att de inte 

behöver informationen. Den näst största orsaken (n=40, 22%) är att patienterna upplevde att de 

själva redan kunde svaret, och hade därför inget behov av att fråga personalen. Å andra sidan 
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upplevde många patienter (n=75, 42%) att läsningen av listan hjälpte dem få kunskap om vilka 

frågor de kan ställa till apotekspersonalen i framtiden. Detta är trots att 50% (n=90) patienter 

meddelade att de redan visste att dessa frågor kunde apotekspersonalen svara på.  

Till slut angav 33% (n=59) att de skulle gärna använda listan flera gånger i framtiden, där en 

patient berättade ” Kan vara bra om man får ett nytt LM som man inte känner till”.  

4.3 Patienternas upplevelser och tankar om QPL som helhet 

Patienterna var allmänt positivt intresserade av QPL under farmaceutmötet. Samtidigt hade 

patienterna synpunkter gällande kommunikationen med farmaceuten och QPL som helhet, där 

mycket handlade om generika utbytet. En patient tyckte att mer förtydligande skulle behövas vid 

fabrikatbyte ” Jag skulle välja veta när de frågar om jag kan tänka mig ett annat fabrikat ifall 

det kan påverka laktoskänsligheten”. Medan en annan tyckte att farmaceuten inte alls ska fråga 

om utbyte ”Farmaceuten måste inte alltid fråga om byte (förstår att dem måste) men vill ha det 

som är på receptet om hen inte säger till eller läkemedlet är slut”.  

Ett annat område som patienterna upplevde behövdes mer förtydligande är receptgiltighet, där de 

menar att farmaceuten behöver ge mer information om detta ”giltighet av recept- få veta när man 

kan ta ut LM=viktigt, förnyelse av recept”. Likaså vem som skulle ta initiativet under 

farmaceutmötet för att använda listan ”Jag förstod inte helt vem som skulle ta initiativ jag eller 

farmaceuten. Blev inte introducerad”. Ett förslag som en patient gav är att patienten och 

farmaceuten läser listan tillsammans för att klargöra eventuella missförstånd eller oklarheter.  

Flera patienter tyckte att listan kunde vara något kortare och även skulle finnas på fler språk för 

att nå ut till fler patienter som är i behov av att ställa någon av frågorna. ” skulle aldrig ställa sig 

och läsa listan, skulle istället vara på ett annat språk som hjälp till nyanlända, för kroniker för 

basik- men saknar/tycker heller inget extra för denna grupp, för så mycket text- måste vara 

jävligt osäker”, berättade en patient.  

4.4 Skillnaden i självrapporterad användning av QPL mellan olika grupper 

I detta delmål jämfördes olika grupper med syfte att undersöka ifall bakgrundsfaktorerna 

påverkade huruvida patienterna valde att använda QPL under farmaceutmötet eller inte.  



 23 

 

4.4.1 Nya vs vana läkemedelsanvändare 

Ett chi2-test av oberoende variabler utfördes för att undersöka sambandet mellan nya eller vana 

läkemedelsanvändare och användningen av QPL under farmaceutmötet. Förhållandet mellan 

dessa variabler var signifikant, X2 = 7,6, p =.0060. Nya läkemedelsanvändare var mer benägna 

än vana läkemedelsanvändare att använda QPL under farmaceutmötet. Eftersom p-värdet var 

lägre än signifikansnivån på .05 (bilaga 4), förkastades H0. 

4.4.2 Kvinnor vs män 

Andelen kvinnor som rapporterade att de använde QPL under farmaceutmötet skilde sig inte från 

män, X2= 0,80, p= .37 (bilaga 5). P-värdet var högre än signifikansnivån .05, vilket leder till att 

H0 behålles och därmed saknades det tillräckliga bevis för att vissa en koppling mellan kön och 

användningen av QPL under farmaceutmötet.  

4.4.3 Olika åldersgrupper 

Beräkningen av p-värdet genom ett Chi2-test gav ett värde på .38 och ett X2 på 4,2 (bilaga 6). 

Värdet är högre än .05 och därmed behålles H0.  

4.4.4 Högst avslutad utbildning 

Vid jämförelse av patienter med högst avslutad utbildning och användningen av QPL, 

uppskattades ett p-värde på .20 och ett X2 värde på 3,3 (bilaga 7). Värdet är högre än 

signifikansnivån som är på .05 och därmed behålles H0.  

4.4.5 Svenska som modersmål vs inte svenska som modersmål  

Det finns ett signifikant samband mellan de två variablerna. Patienter med svenska som 

modersmål (n=141) är mer benägna än patienter med annat modersmål (n=37) att använda sig av 

QPL under farmaceutmötet, X2=6,3, p=.011 (bilaga 8). P-värdet är lägre än signifikansnivån .05, 

vilket lede till förkastning av H0.  

4.4.6 tar olika antal receptbelagda läkemedel per dag 

Ett chi2-test av oberoende visade att det inte fanns någon signifikant koppling mellan antal 

receptbelagda läkemedel patienterna tar regelbundet och användningen av QPL under 

farmaceutmötet. X2= 3,3, p = .34 (bilaga 9).  
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4.5 Upplevd kunskapsnivå om läkemedel efter farmaceutmötet 

Detta delmål besvarades deskriptivt genom att medelvärdena för delfrågorna i enkäten 5.1–5.6 

beräknades. Jämförelsen genomfördes för varje delfråga mellan patienterna som valde att 

använda QPL under farmaceutmötet och patienterna som valde att inte göra det. Av de som 

använde listan angav 35% (n=29) upplevd mycket förbättrad kunskap om hur läkemedlet ska tas. 

Däremot rapporterade 4,8% (n=4) av patienterna som inte använde listan en upplevd mycket 

förbättrad kunskap om hur läkemedlet ska tas, se Tabell 4.  

Tabell 4. Antal och andel patienter som använde respektive inte använde QPL under farmaceutmötet som rapporterade upplevd 

förändring av sin kunskapsnivå efter farmaceutmötet. 

Som ett resultat av ditt samtal, i vilken grad känner du att 

du… 

Antal (%) av de 

som använde listan 

Antal (%) av de 

som inte använde 

listan 

5.1...vet hur du ska ta dina läkemedel? 

        Mycket mindre än tidigare 

        Mindre än tidigare 

        Samma grad som tidigare 

        Bättre/mer än tidigare 

        Mycket bättre än tidigare 

        Vet inte/ ej relevant 

        Inte svarat 

        Medelvärde 

5.2…vet när du ska ta dina läkemedel? 

        Mycket mindre än tidigare 

        Mindre än tidigare 

        Samma grad som tidigare 

        Bättre/mer än tidigare 

        Mycket bättre än tidigare 

        Vet inte/ ej relevant 

        Inte svarat 

        Medelvärde 

5.3…vet vad du ska göra om du får en biverkning av 

dina LM? 

        Mycket mindre än tidigare 

        Mindre än tidigare 

        Samma grad som tidigare 

        Bättre/mer än tidigare 

        Mycket bättre än tidigare 

        Vet inte/ ej relevant 

        Inte svarat 

        Medelvärde 

 

2 (2,4%) 

0 (0%) 

33 (40%) 

18 (22%) 

29 (35%) 

0 (0%) 

1 (1,2%) 

3,9 

 

2 (2,4%) 

0 (0%) 

40 (48%) 

9 (11%) 

30 (36%) 

1 (1,2%) 

1 (1,2%) 

3,8 

 

 

2 (2,4%) 

3 (3,6%) 

32 (39%) 

16 (19%) 

20 (24%) 

7 (8,4%) 

2 (2,4%) 

 

1 (1,2%) 

0 (0%) 

64 (77%) 

2 (2,4%) 

4 (4,8%) 

8 (9,6%) 

4 (4,8) 

3,1 

 

1 (1,2%) 

0 (0%) 

63 (76%) 

3 (3,6%) 

7 (8,4%) 

5 (6,0%) 

4 (4,8) 

3,2 

 

1 (1,2%) 

0 (0%) 

59 (71%) 

5 (6,0%) 

4 (4,8%) 

10 (12%) 

4 (4,8) 



 25 

 

 

 

Av 83 patienter som använde listan rapporterade 35% (n=29) en mycket bättre kunskapsnivå om 

hur de ska ta sina läkemedel efter farmaceutmötet. Däremot rapporterade 4,8% (n=4) av 

patienterna som inte använde listan samma data. De flesta patienterna (39% respektive 71%) 

upplevde ingen förändrad kunskapsnivå angående hantering av läkemedelsbiverkning efter 

farmaceutmötet.  

5.4… vet att dina LM passar ihop? 

        Mycket mindre än tidigare 

        Mindre än tidigare 

        Samma grad som tidigare 

        Bättre/mer än tidigare 

        Mycket bättre än tidigare 

        Vet inte/ ej relevant 

        Inte svarat 

        Medelvärde 

5.5… vet när och hur du får effekt av dina LM? 

        Mycket mindre än tidigare 

        Mindre än tidigare 

        Samma grad som tidigare 

        Bättre/mer än tidigare 

        Mycket bättre än tidigare 

        Vet inte/ ej relevant 

        Inte svarat 

        Medelvärde 

5.6… vet vilka frågor du kan ställa till farmaceuten om 

dina LM? 

        Mycket mindre än tidigare 

        Mindre än tidigare 

        Samma grad som tidigare 

        Bättre/mer än tidigare 

        Mycket bättre än tidigare 

        Vet inte/ ej relevant 

        Inte svarat 

        Medelvärde 

 

3,7 

 

1 (1,2%) 

3 (3,6%) 

39 (47%) 

11 (13%) 

20 (24%) 

7 (8,4%) 

2 (2,4%) 

3,6 

 

 

2 (2,4%) 
0 (0%) 

41 (49%) 

15 (18%) 

21 (25%) 

3 (3,6%) 

1 (1,2%) 

3,7 

 

1 (1,2%) 

0 (0%) 

32 (39%) 

22 (27%) 

25 (30%) 

1 (1,2%) 

2 (2,4%) 

3,9 

3,2 

 

1 (1,2%) 

0 (0%) 

56 (67%) 

6 (7,2%) 

6 (7,2%) 

10 (12%) 

4 (4,8) 

3,2 

 

0 (0%) 

1 (1,2%) 

63 (76%) 

4 (4,8%) 

6 (7,2%) 

5 (6,0%) 

4 (4,8) 

3,2 

 

0 (0%) 

0 (0%) 

50 (60%) 

12 (14%) 

12 (14%) 

5 (6,0%) 

4 (4,8) 

3,5 

 



 26 

 

Kunskap om olika läkemedel passar bra ihop upplevdes mycket förbättrad efter farmaceutmötet 

hos 24% (n=20) av de som valde att använda QPL under mötet, medan samma information 

upplevdes mycket förbättrad efter farmaceutmötet hos 7,2% (n=6) av de som valde att inte 

tillämpa QPL under mötet.  

Till slut angav 30% (n=25) av patienter som använde QPL under farmaceutmötet att deras 

kunskapsnivå om vilka frågor de kan ställa till farmaceuten om sina läkemedel har blivit mycket 

bättre än tidigare. Samtidigt angav 60% (n=50) av patienterna som inte använde QPL under 

farmaceutmötet att deras kunskapsnivå om vilka frågor de kan ställa till farmaceuten om sina 

läkemedel är samma som före mötet.  
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5 Diskussion 

Denna delstudie syftade till att studera patienternas upplevelser och inställningar till 

användningen av en QPL under farmaceutmötet, samt att redogöra för påverkan av QPL på 

patienterna och deras upplevda kunskapsnivå. Genom att patienterna introduceras till QPL under 

farmaceutmötet och rekommenderades ställa frågor som annars skulle kunna glömmas bort, kan 

farmaceut-patientkommunikationen förbättras. Rådgivningen blir mer patientcentrerad samtidigt 

som farmaceutens kunskapsnivå blir känd för patienterna.  

Enligt patienterna var farmaceuterna i överlag bra på att introducera QPL under farmaceutmötet, 

därefter fick patienterna själva bestämma ifall de ville använda den under mötet eller inte. Lika 

många patienter som valde att tillämpa QPL under mötet valde att inte göra det (n=83), medan 

resterande 13 valde att inte svara på frågan. Den största orsaken till patienternas val att inte 

tillämpa QPL var deras upplevelse av att de redan kunde svaren av frågorna och därmed hade 

inget behov av förtydligande.  

Många patienter (33%, n=59) meddelade att QPL är något de skulle kunna använda i framtiden, 

trots att den behöver optimeras något mer. Som förslag till förbättring av QPL:en angav 

patienterna att den bör kortas ned samt finnas i fler språk för att vara tillgänglig för patienterna 

med annat modersmål än svenska.  

Enligt tidigare studier av QPL inom vården, kunde listan bestå av fler frågor där patienterna fick 

flera dagar att kolla igenom innan nästa möte med vårdpersonalen (37,38). Detta gav patienterna 

mer tid att förberedda sig och tänka ut frågorna i motsats till patienterna under denna delstudie 

som fick QPL:en på plats. Eftersom den största anledningen till att patienterna valde att inte 

använda listan var deras upplevelse att de redan kunde svaret, fungerade QPL:en under dessa 

farmaceutmöten som ett uppvaknande. Listan kunde därmed få patienterna att fundera kring sin 

läkemedelsbehandling trots deras tidigare upplevelser. 

5.1 Användningen av QPL:en på öppenvårdsapotek  

Vad som definierar användbarheten av QPL i denna delstudie är något som kan ha olika 

betydelser. Patienterna kan anses ha använt QPL:en endast genom att läsa igenom listan, vilket 

kan väcka deras funderingar kring sin behandling och därmed använda sig av listan i nästa 
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farmaceutmöte. Dessutom kan patienterna anses ha använt QPL:en genom att svara ja på frågan 

”Jag använde listan med våga-fråga frågorna när jag pratade med apotekspersonalen” (bilaga 

1). Med detta sagt kan användbarheten betyda flera saker, men i vilket fall som helst leder 

användningen av QPL till att patienterna tänker till om sin läkemedelsbehandling och den bidrar 

till ökad medvetenhet om frågor omkring läkemedelsbehandling Användningen av QPL:en på 

öppenvårdsapotek  

Att 46% av patienterna angav att använde QPL under farmaceutmötet anses vara en hög siffra 

för förstagångsstudie. Det sammanhang som QPL:en exponerats i spelar stor roll för vilket 

användningsfrekvens studien får. Tidigare studier uppvisade spridning i användningsfrekvenser, 

där en studie uppvisade en frekvens på 75% (20) medan en annan uppvisade en frekvens på 27% 

(39).  

5.2 Studiens styrkor och svagheter 

Metoden i denna delstudie baserades på en kvantitativ enkätstudie men några frisvar. Ett mer 

tillförlitligt resultat kunde även uppmärksammas genom kombination av de kvalitativa och 

kvantitativa delarna (31,32). Dessutom var databearbetningen i denna delstudie relativt lätt och 

kan därför gynna forskarna att spara tid (32).  

Att enkäterna redan var insamlade gynnade studien genom att patienternas svar inte kunde 

påverkas av författaren och därmed analyserades svaren i efterhand (32). Ytterligare en styrka 

som gynnar studien var att enkätanalysen genomfördes av enbart en student, vilket medför att 

svaren tolkas av endast en person (32).  

Bias kunde inte påverkas i denna delstudie, eftersom datan var redan insamlad. Däremot kan bias 

förekomma i de olika frågorna som patienterna svarade på. Ett exempel på detta skulle kunna 

vara patienternas val att gynna synpunkter av sig själva genom att ange en yngre ålder än deras 

riktiga (32).  

5.3  Framtida forskning 

Denna delstudie visar att patienterna upplevde att QPL är ett användbart verktyg som kunde 

hjälpa dem komma ihåg och komma på nya frågor att ställa till farmaceuten. För att bekräfta 

detta resultat bör fler och mer omfattande studier göras. Dessutom för att dra en säker slutsats om 
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att QPL är anledningen till ökad kunskapsnivå hos patienter behöver den testas på fler patienter i 

olika sammanhang, med olika bakgrunder, etniciteter och socioekonomiska bakgrunder. Detta 

kan undersökas med hjälp av statistiska tester, exempelvis t-test.  

Huvudstudien genomfördes under en till två veckor, vilket är en kort period för att kunna dra 

slutsatser angående långvarig användbarhet av QPL på svenska öppenvårdsapotek. Därför 

behovs en längre studie. För att inkludera så många patienter som möjligt och kunna dra en 

säkrare slutats, skulle en studie via internetapotek vara en möjlighet. En ytterligare väg att 

genomföra en sådant studie är via mobilen, vilket skulle leda till mer patientcentrerad 

användning av QPL.  

Förutom detta skulle även QPL:en kunna utvecklas med hjälp av patienternas synpunkter, vilket 

skulle leda till att listan når fler patienter. Detta är genom att skaffa en QPL som är tillgänglig i 

fler språk, kortare och med enklare språk.Dessutom skulle en framtida forskning kring 

kommunikationen mellan farmaceuten och patienten vara till fördel, eftersom dagens 

kommunikation innehåller bristande delar.  
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6 Slutsats 

En undersökning av tillämpning av QPL på öppenvårdsapotek skedde för första gången under 

hösten 2020. Studien indikerade att i 96% av farmaceutmöten menade patienterna att 

farmaceuterna introducerades QPL till dem. Av dessa valde46% valde att använda den under 

mötet. Patienterna beskrev QPL som enkel att läsa och förstå, samt att den är särskilt bra vid 

hämtning av nya läkemedel. Samtidigt upplevde många patienter att svaren från frågelistan fåtts 

redan under farmaceutmötet eller av husläkaren. Dessutom rapporterade patienterna att QPL 

skulle kunna förbättras genom att bli kortare och finnas på fler språk. Användningen av QPL 

anses vara påverkad av om patienten hämtar ett helt nytt läkemedel och om patienten har svenska 

som modersmål. Samtidigt upplevde patienterna som använde QPL under farmaceutmötet en 

ökad kunskapsnivå om läkemedel jämfört med patienterna som inte använde QPL:en under 

mötet. Genom att göra fler studier och undersöka fler grupper kan QPL:en förbättras och senare 

användas som ett kommunikationsverktyg under farmaceutmötet på öppenvårdsapotek.  
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Bilaga 3. Omkodning av enkätsvaren från textformat till sifferformat 
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Bilaga 6. Beräkning av p-värdet genom en Chi2-test för patienter med olika 
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Bilaga 7. Beräkning av p-värdet genom en Chi2-test för patienter med olika högsta 
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Bilaga 8. Beräkning av p-värdet genom en Chi2-test för patienter med svenska som 
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Bilaga 9. Beräkning av p-värdet genom en Chi2-test för patienter som använder 

olika antal receptbelagt läkemedel per dag 
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