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SAMMANFATTNING

Nyckelord: Apotek, Apotekstjänster, Privatisering, Receptbelagda läkemedel, Äldre

En privatisering av apoteken i Sverige skedde under 2009, delvis med högre tillgänglighet till 

läkemedel som motivering. För en bra följsamhet hos patienterna behövs en bra tillgång till 

läkemedel från apoteken. Syftet med studien var att två år efter apoteksreformen undersöka äldre 

personers åsikter om läkemedelstillgång och service på apotek, samt vilka apotekskedjor de känner 

till och använder. Metoden som användes var en kvantitativ tvärsnittsstudie som utfördes med hjälp 

av enkäter. Antalet deltagare som besvarade enkäten var 61. Resultatet visade att nästan hälften av 

alla deltagare (n=23) som svarade på enkäten någon gång hade upplevt problem med att få ut 

receptbelagda läkemedel från ett apotek, av dessa upplevde 11 deltagare att det hände ofta. Den 

största anledningen till det upplevda problemet var enligt de tillfrågade att det specifika 

receptbelagda läkemedlet inte var tillgängligt från apotekets lager (n=23). Trots detta problem 

visade det sig att 40 av 58 deltagare upplevde att de kunde åka till vilket apotek som helst för att få 

ut sina läkemedel och de flesta deltagarna (n=41) valde att åka till det apotek som brukar ha deras 

föreskrivna läkemedel utan att lägga en beställning eller kontrollera lagerstatus först. På grund av 

ett litet urval kan inga generella slutsatser med säkerhet dras.



ABSTRACT

Keywords: Pharmacies, Pharmaceutical Services, Privatization, Prescription Drugs, Elderly

The privatization of pharmacies in Sweden took place in 2009, in part with higher availability of 

medicines as justification. For a good adherence, the patients needs a good availability of medicines 

from pharmacies. The aim of the study was that two years after the pharmacy reform study older 

people’s opinions on drug supply and pharmacy services, and which pharmacy chains they know 

about and use. The method used was a quantitative cross-sectional study and was conducted using 

questionnaires. The number of participants who responded to the survey was 61. The result showed 

that most half of all the participants (n = 23) who answered the questionaire had ever experienced 

problems with getting prescription drugs from a pharmacy, out of these 11 participants felt that it 

happened often. The main reason for the perceived problem of the respondents was that the specific 

prescription drug was not available from the pharmacy's inventory (n = 23). Despite this problem, it 

turned out that 40 of the 58 participants felt that they could go to any pharmacy to get their drugs, 

and most participants (n = 41) chose to go to the pharmacy that usually have their prescribed 

medication without placing an order or to check availability first. Because of a small sample, no 

general conclusions can be drawn with certainty.
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INTRODUKTION

Apoteksreformen i Sverige

Apoteksbranschen är en stor bransch som 2011 omsatte 33,5 miljarder kronor, varav 

receptbelagda läkemedel stod för ungefär 80%, och hade över 280.000 kundbesök per dag 

(Sveriges apoteksförening, 2011). Detta innebär över 100 miljoner besök på ett år. Den första 

juli 2009 genomgick Sverige en apoteksreform som innebar att Apoteket AB inte längre hade 

monopol på läkemedelshandeln. Syftet med reformen var ett ökat företagande och en ökad 

tillgänglighet på läkemedel för konsumenterna (Sveriges riksdag, 2009). Målen som 

sammanfattades i Regeringens proposition 2008/09:145 (2009) var en ökad tillgänglighet till 

läkemedel med en bättre service och ett bättre tjänsteutbud samt sänkta läkemedelskostnader 

till nytta för konsumenten och det offentliga. Enligt konkurrensverket (2010) hade det redan i 

december 2010 etablerats ungefär 200 nya apotek och fler än 20 nya aktörer hade tillkommit. 

Detta kombinerat med att receptfria läkemedel fick lov att börja säljas på andra 

försäljningsställen har inneburit en högre tillgänglighet på de receptfria preparaten, helt enligt 

linje med riksdagens ursprungliga syfte. För att säkerställa tillgång till receptbelagda preparat 

ska apotek som saknar ett efterfrågat preparat, enligt 9 § i Förordning om handel med 

läkemedel (SFS, 2009:659), kunna leverera detta inom 24 timmar efter att begäran gjorts. 

Kritiska röster har höjts från olika håll angående tillgängligheten på de receptbelagda 

medicinerna. Dessa hävdar att istället för en ökad tillgänglighet har konsekvensen inneburit 

att den har blivit sämre. Tidningen Svensk farmaci delade ut en enkät till apotekspersonal och 

enkätsvaren belyste problem såsom en sämre tillgänglighet och att det inte fanns någon insyn 

i andra apoteks lagerhållning (Bergeå, 2011). Konsekvenserna av apoteksreformen utvärderas 

av bland andra Statskontoret men än så länge är det svårt att se några samband mellan 

apoteksreformen och utfallen bland annat på grund av att de publicerade och pågående 

studierna inte är utvärderingar av reformens effekter (Statskontoret, 2012). I en rapport 

sammanställd av en grupp tillsatt av Socialdepartementet (Johansson et al., 2009) föreslogs en 

åtgärd att fördjupa och utveckla samverkan mellan landsting, myndigheter och privata aktörer, 

bland annat för en bättre uppföljning av läkemedelsanvändningen. En handlingsplan för detta 

har antagits och presenterats i en publikation från regeringskansliet (2011).
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Privatisering av apotek

Sverige är inte först med apoteksreformer. Studier som har gjorts på Island efter deras 

förändringar i apotekssystemet visar att invånarna i Reykjavik var de som främjades i form av 

fler apotek, lågpris apotek och rabatter medan populationen utanför inte fick någon signifikant 

förändring (Anell, 2005). Förändringar genom apoteksreformen i England har visats ge en 

betydande fördel för större apotek snarare än oberoende öppenvårdsapotek då reformen ökade 

konkurrensen för små apotek och istället gav en ökad belastning med längre arbetsdagar 

(Gidman, 2010). Detta resulterade i ökad stress, arbete och lägre välbefinnande för 

apotekspersonalen (Lea, Corlett & Rodgers, 2012). I studien av Lichtenberg och Sun (2007) 

undersöktes effekten av reformen Medicare Part D i USA, ett program för subvention av 

läkemedel, gentemot äldres receptbelagda mediciner. De kunde konstatera att reformen 

minskade läkemedelskostnaderna hos de äldre med 18,4 % och att användningen av 

receptbelagda läkemedel ökade med 12,8 %. Den minskade kostnaden av läkemedel ledde till 

en ökad användning av läkemedel eftersom de äldre hade fått råd med de mediciner de 

behövde, vilket i sin tur ledde till en ökad följsamhet av läkemedelsbehandling (Lichtenberg 

och Sun, 2007). Apoteksreformens syfte var enligt proposition 2008/09:145 (2009) från 

regeringen att öka tillgängligheten av läkemedel och minska priserna. Enligt Stargardt, 

Schreyögg & Busse (2007) var det fortfarande, två år efter apoteksreformen i Tyskland, 

väldigt få apotek som använde den individuella prissättningen som blev möjligt i samband 

med reformen och en sänkning hade enbart skett i liten skala. Även i Norge har konkurrensen 

mellan apotek inte skett i den stora utsträckningen att det resulterat i prissänkningar 

(Håkonsen, Horn & Toverud, 2008).

Babar och Izham (2009) studerade priset på läkemedel före och efter privatiseringen av 

apoteket i Malaysia. Studien visade att priset på läkemedel hade ökat och ökningen 

påverkades av den fria marknadens principer som privatiseringen medför samt att ökade 

priser på läkemedel ger utökade utgifter som kan innebära ett hinder för ett läkemedels 

tillgänglighet och därmed möjligheter till följsamhet.

Reglering av privata apotek i ett låginkomstland har visat sig kunna ge en ökad tillgång till 

läkemedel samt en ökad tillgång av material och fler köpare av läkemedlen (Stenson, 

Syhakhang, Lundborg, Eriksson & Tomson, 2001). Regleringen har även bidragit till en 

ökning av informeringen till kunder och patienter om specifika läkemedel. Stenson et al. 

(2001) observerade detta i sin studie där apotekspersonal intervjuats efter apoteksregleringen. 
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En av de största förbättringarna författarna kunde observera efter denna studie var en ökning 

av servicen på apoteken. Ingen svensk studie på fenomenet kunde hittas vid en litteratur- och 

artikelsökning.

ICN:s etiska kod

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2007) ligger grunden i vården på respekt för 

mänskliga rättigheter, kulturella rättigheter, rätten till liv, till värdighet och att alla skall 

behandlas med respekt. Sjuksköterskans omvårdnadsarbete skall därför grunda sig på de fyra 

grundläggande ansvarsområden, vilka är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

samt lindra lidande. Sjuksköterskans uppgift är inte enbart att vårda individen utan även 

familjen, allmänheten och arbete skall samordnas tillsammans med andra yrkesgrupper. Då 

sjuksköterskans primära mål är att ge individen en god vård innefattar detta att individen får 

information om den enskilda vården och dess behandlingar (SSF, 2007).

Sjuksköterskans ansvar

En sjuksköterskas ansvar styrs av lagar och förordningar som ges ut av socialstyrelsen och 

som stiftas av riksdagen (Socialstyrelsen, 2005). För att göra en god vård möjlig finns det 

lagar, etiska riktlinjer och vetenskapliga förhållningssätt som skall ligga till grund för 

sjuksköterskans arbete. Då patienter blir utskrivna från sjukhus kan de få ordinationer på 

receptbelagda läkemedel som skall tas. I kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor är ett grundläggande kompetensområde att informera och undervisa patienter 

om deras sjukdomstillstånd för att involvera patienten i den egna vården och eventuell 

behandling. Det är sjuksköterskans ansvar att se till att patienten förstått informationen 

korrekt och även kontrollera om patienten har ett informationsbehov (Socialstyrelsen, 2005). 

Studier betonar specifikt att information är viktig för att läkemedel skall intas på rätt sätt, som 

sjuksköterska skall man ge den informationen till den vårdande patienten. Den legitimerade 

sjuksköterskan skall i sin yrkeskunskap ha kännedom om hantering av läkemedel och kunskap 

om farmakologi för att kunna ge tillfredställande information till patienten (Socialstyrelsen, 

2005). Samverkan i vårdkedjan är en viktig del i vårdarbetet där sjuksköterskan har ett ansvar 

att tillsammans med andra aktörer i vårdkedjan informera samt ge adekvat information som 

patienten är i behov av. Medvetenhet om samband mellan läkemedel och åldrande bör också 

finnas i fokus då stigande ålder innebär förändringar i förmågan att omsätta läkemedel och 

känsligheten för olika verksamma substanser (Fastbom, 2005; Spigset, 2009). Med stigande 

ålder är risken högre att drabbas av allvarliga sjukdomar som även de kan påverka kroppens 
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känslighet och med sjukdomarna kommer ofta en ökad läkemedelsanvändning.

Följsamhet och sjuksköterskans påverkan

Patienters följsamhet till läkemedel innebär att patienten varken tar för mycket eller för lite av 

ett läkemedel. Information om sjukdom och läkemedel från sjuksköterskan och annan 

sjukvårdspersonal är avgörande om patienten har god följsamhet eller inte (Bondesson, 2009). 

Sjuksköterskor ansvarar för att ge patienter en god omvårdnad, vilket inkluderar att ta till vara 

på individers hälsa och det sociala behovet (SSF, 2007). För att detta ska vara möjligt krävs 

ibland läkemedelsbehandling, något som sjuksköterskor ofta iordningställer och administrerar. 

Med hjälp av omvårdnad och behandlingar strävar sjuksköterskorna efter att patienterna ska 

uppnå en så god hälsa att hemgång blir möjlig. Avbrott i den medicinska behandlingen efter 

hemgång kan riskera att patienternas hälsotillstånd försämras, något som kan resultera i 

återbesök. Följsamhet är viktigt då ett icke-följsamt beteende kan skapa försämringar i 

sjukdomen (Ekwall, 2010). Bristande följsamhet av receptbelagda läkemedel kan ge allvarliga 

komplikationer, detta kan observeras bland transplanterade patienter där konsekvenserna 

inneburit att organtransplantat avstötts eller fått minskad funktion (Berben, Dobbels, Kugler, 

Russell & De Geest, 2011). Trots att konsekvenserna kan vara allvarliga är bristande 

följsamhet vanligt. Enligt Bondesson (2009) visar undersökningar att vart tredje recept inte 

hämtas ut från apoteket och följsamheten vid långvarig medicinering vid kroniska sjukdomar 

beräknas maximalt ligga på 50%. Felaktig läkemedelsanvändning i Sverige beräknas kosta 

upp till 20 miljarder kronor per år (Arbetsgruppen för bättre läkemedelsanvändning, 2005). 

Enligt Beijer och De Blaey (2002) är antalet sjukhusinläggningar till följd av felaktig 

läkemedelsanvändning fyra gånger vanligare bland äldre (16,6% av alla inläggningar) jämfört 

med medelålders eller yngre patienter (4,1%). Uppskattningsvis hade upp till 88% av alla 

inläggningar av de äldre varit möjliga att förebygga medan motsvarande siffra bland de yngre 

patienterna ligger på 24%.

För framtida förbättringar i följsamhet har studier visat att elektroniska metoder, såsom 

meddelande till mobiltelefoner när patienter skall ta sina mediciner, har gett en ökad 

följsamhet samt att en ökad kommunikation mellan patient och vårdpersonal även lett till 

samma resultat (Cutrona et al., 2010). Andra studier har också visat att påminnelser i form av 

datum och tid när ett läkemedel skall tas är en effektiv metod för att öka följsamhet (Mahtani, 

Heneghan, Glasziou & Perera, 2011). Reformen Medicare Part D, med subventionerade 

läkemedel, i USA har haft en positiv effekt på följsamhet och intag av förskriven ordination 
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hos äldre användare med beta blockerare då resultatet i studien av Donohue et al. (2010) 

visade att patienter ökade sina uttag av dessa receptbelagda läkemedel med upp till sex 

gånger.

Kunskap och information

Information till patienter om deras läkemedel och dess biverkningar har visat sig vara en 

påverkande faktor på patienters följsamhet till den egna medicinering i hemmet efter 

utskrivning från sjukhus (Sanchez et al., 2012). Vikten av information om receptbelagda 

läkemedel och kontakt med farmaceut har i studier visat sig ge en högre följsamhet än vanliga 

rutinmässiga kliniska möten i sjukhusmiljö. Detta ökar förståelsen för de egna receptbelagda 

läkemedlen hos patienterna. Vikten av en sjuksköterskas information till patienter om den 

aktuella sjukdomen och de läkemedel som patienter har är avgörande för om patienten 

kommer ta sina läkemedel eller inte (Spigset, 2009). En av de vanligaste orsakerna för dålig 

följsamhet är bland annat bristande förståelse av effekten av ett läkemedel och missförstånd 

om hur ett läkemedel skall tas. Det är sjuksköterskans uppgift att informera patienten då den 

är med och ansvarar för patientens vård och skall se till att patienten kan fullfölja sin 

medicinska behandling väl utan närvaro av vårdpersonal. Muntligt kontrakt mellan patient 

och vårdgivare räcker inte som ett stöd och är inte effektivt för en ökad följsamhet (Bosch-

Capblanch, Abba, Prictor & Garner, 2009).

Muntlig och skriftlig information angående medicinering och dess biverkningar till patienter 

samt en påminnelse om medicinering ökar följsamhet, detta är något som sjukvårdspersonal 

och sjuksköterskor skall använda sig av för att ge en bättre vård och minska risken för 

patienterna återkommer till sjukhus på grund av att de inte följt den läkemedelsordination som 

givits (Janković et al., 2001). Information från vården om läkemedelsordinationer till patienter 

angående hur de skall tas har visat sig vara en viktig faktor för att läkemedel skall tas på rätt 

sätt. Studier har visat att information om läkemedel till patienter ger en ökad kunskap och en 

ökad korrekt dosering av de egna läkemedlen. Patienter som fick mer information följde 

läkemedelsordinationerna bättre.

Problemformulering

För en bra följsamhet i behandlingen är det viktigt att patienterna kan få ut sina receptbelagda 

mediciner på ett snabbt och enkelt sätt. Om tillgången till receptbelagd medicin är låg hos 

apoteken kan patienterna ha svårigheter med uthämtningen av sin medicin. Detta kan leda till 
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en sämre följsamhet som kan resultera i att patienterna inte får den medicinska vård som de 

behöver, vilket i sin tur kan generera fler återbesök som blir kostsamt för både patienten och 

sjukvården. Den medicinska behandlingen ska fungera även i patienternas hemmiljö, när de 

lämnat avdelningarna, klinikerna och primärvården. Då apoteksreformen i Sverige 

genomfördes för enbart tre år sedan kunde inga relevanta studier och utvärderingar hittas vid 

de litteratur- och artikelsökningar som utförts. Detta innebär att det finns ett behov av att 

undersöka förutsättningarna för en smidig läkemedelsutlämning från apoteken. Problematik 

som finns skulle kunna förebyggas och underlättas av sjukvårdspersonal som kan hjälpa 

patienterna med planering och kommunikation med apoteken.

Syfte

Studiens syfte är att tre år efter apoteksreformen undersöka äldre personers upplevelser av 

läkemedelstillgång och service på apotek, samt vilka apotekskedjor de känner till och 

använder.

Frågeställningar

1. Hur uppfattar äldre tillgången till receptbelagda läkemedel hos apoteken?

2. Behöver de äldre åka till olika apotek för att få ut sina receptbelagda mediciner och om så 

är fallet hur kommer det sig att det behövs flera/upprepade besök?

3. Hur tillfredställda är de äldre med kundmottagningen, och eventuell vidare hänvisning till 

apotek som lagerhåller önskat receptbelagt läkemedel, på de svenska apoteken?

4. Hur nöjda är de äldre med de apoteksanställdas kunskap om läkemedlen?

5. Vilka apotekskedjor känner de äldre till och var utförs inköpen av receptbelagd medicin?
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METOD

Design

I detta examensarbete användes en kvantitativ tvärsnittsstudie med ett kvalitativt inslag. 

Insamlingen av data utfördes med hjälp av frågeformulär, se bilaga 1. En kvantitativ 

undersökning ger ett resultat från ett större urval där det är möjligt att sammanställa resultatet 

systematiskt i form av tabeller och figurer (Eliasson, 2010).

Urval

Urvalsgruppen för denna undersökning var äldre människor då dessa oftare är i behov av fler 

receptbelagda läkemedel än den yngre populationen (Fastbom, 2005; Spigset, 2009). Då 

undersökningen syftar till att belysa dagsläget för äldre vid apoteksbesök valdes en relativt 

frisk urvalsgrupp som kan utföra dessa besök på egen hand eller med stöd. Ett indirekt 

inklusionskriterium var medlemskap i Pensionärernas riksorganisation (PRO) då kontakten 

med urvalsgruppen skedde via denna organisation. Därifrån plockades ett bekvämlighetsurval 

baserat på närvaro vid medlemsmöten. Inklusionskriterium var äldre personer som använde 

receptbelagda läkemedel eller anhörig som med fullmakt kan hämta ut receptbelagda 

läkemedel. Fråga 4 i enkäten bekräftade om inklusionskriteriet var uppfyllt, vid nekande svar 

(n=2) uteslöts enkäten från datainsamlingen och räknades som ett bortfall. Eventuella tomma 

enkäter som lämnades in kom att hanteras som ett bortfall.

Antalet individer som tillfrågades var ej begränsat och insamlingen skedde tills dess att 

mängden enkäter att analysera uppnått minst 60 stycken. Det slutgiltiga antalet enkäter som 

samlades in var 64 stycken. Antalet enkäter som inte uppfyllde inklusionskriterierna var två 

stycken och en enkät lämnades in blank. Därmed inkluderades 61 individer. Deltagarnas 

bostäder uppgavs främst vara lokaliserade i en stad (mer än 100.000 invånare), 60 stycken 

deltagare rapporterade detta. 0 angav ort (3.000-100.000 invånare) och 0 angav landsbygd 

(färre än 3.000 invånare). En deltagare hade inte fyllt i uppgift om bostad. Av samtliga 

deltagare var 39 kvinnor och 22 män. 17 av deltagarna var mellan 60-69 år. 33 deltagare 

angav en ålder mellan 70-79 år och 10 deltagare hade en ålder över 80 år. Endast 1 angav en 

ålder under 60 år.
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Datainsamlingsmetod

Den datainsamlingsmetod som användes till examensarbetet var enkäter, se bilaga 1. Dessa 

enkäter delades ut till PRO-medlemmar från utvalda lokalföreningar i Uppsala läns distrikt 

två föreningsmöten där författarna närvarade. Enkäterna utformades av författarna och var 

formulerade så syftet och frågeställningarna besvarades. För hjälp med konstruktion användes 

“Enkätboken” av Trost (2007). Fråga 1-6 syftade till att inhämta bakgrundsinformation om 

uppgiftsgivaren så som ålder, kön och boende (se bilaga 1). Sammanlagt skrevs 18 frågor till 

enkäten där den sista var en punkt för övriga kommentarer för en möjlighet att ta tillvara på 

eventuella tankar som dykt upp efter besvarande av enkäten. Det huvudsakliga innehållet i 

enkäten var hur de tillfrågade upplevde tillgången till receptbelagda läkemedel i olika 

apotekskedjor (4 frågor), vilka apotekskedjor deltagarna kände igen (1 fråga), hos vilka 

apotekskedjor som de utförde sina inköp (1 fråga), hur många apotek de behövde besöka för 

att få ut sina receptbelagda läkemedel och vad detta berodde på (3 frågor) samt hur de 

upplevde servicen de fick av de apoteksanställda (1 fråga). Enkäten var uppbyggd med 

färdiga svarsalternativ där deltagaren kunde kryssa i sina svar med eventuella kommentarer i 

slutet på enkäten. Enkäterna testades på två individer som uppfyllde inklusionskriterierna i en 

pilotstudie, vilken skedde före de riktiga studieundersökningarna.

Tillvägagångssätt

En pilotstudie gjordes för att testa enkäten. Deltagare till det identifierades och tillfrågades om 

deltagande. Identifieringen utfördes genom att två relativt friska personer, med långvarig 

medicinsk behandling med receptbelagda läkemedel, som visat intresse för studien 

tillfrågades. Muntlig information om studiens syfte och bakgrund gavs, även ett 

informationsbrev, se bilaga 2, delades ut. Informationen inkluderade att deltagande i studien 

var frivilligt, att deltagandet kunde avbrytas när som helst, att enbart författarna till studien 

kommer att ha tillgång till de ifyllda enkäterna samt att datan inte skulle komma att ingå i det 

slutliga studieresultatet. Pilotstudien av enkäten genomfördes på de två utvalda deltagarna 

som uppfyllde inklusionskriterierna. Den gjordes för att eventuella ändringar i enkäten skulle 

kunna identifieras och utföras före den riktiga studieundersökningen påbörjades. Efter muntlig 

diskussion med deltagarna i pilotstudien avgjordes att inga ändringar skulle utföras på 

enkäten.

Kontaktpersoner hos två olika lokalföreningar hos PRO i Uppsala läns distrikt kontaktades 

och tillfrågades om lokalföreningens deltagande i studien samt om information fick ges till 
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medlemmar i PRO. När deltagande godkändes gjordes förfrågan om godkännande av 

författarnas närvaro vid nästa större sammankomst inom föreningen, minimalt antal 

närvarande bestämdes till 10 personer. Lämpliga datum valdes därefter ut för att få så god 

uppslutning som möjligt till respektive möte.

Författarna närvarade därefter vid två överenskomna möten eller sammankomster, ett möte 

per lokalförening. Alla medlemmar närvarande informerades, muntligt och skriftligt, om 

medverkan i studien samt att medverkan skulle uppskattas ta maximalt tio minuter. 

Frivillighet samt fritt avbrytande nämndes. Författarna delade ut informationsbrevet, se bilaga 

2, och meddelade informationen personligen till de medlemmar i PRO som valde att deltaga 

om projektet och dess syfte. Enkäterna delades också ut vid detta tillfälle. Tid för att fylla i 

enkäten gavs på plats. Enkäterna samlades sedan ihop omedelbart anonymt i en stor låda. 

Även de som valde att inte deltaga lämnade in sina tomma enkäter i samband med 

uppsamlingen (n=1).

Etiska överväganden

Då detta examensarbete kommer att bli en offentlig handling är det viktigt att ha etiska 

överväganden angående integritet och anonymitet i åtanke för att undvika att deltagare blir 

skadade eller integritetskränkta (Arlebrink, 2006). De utfrågade deltagarna befann sig inte vid 

tillfrågandet i en beroendesituation gentemot sjukhuspersonal eller oss och därmed minskades 

risken för att deltagarna skulle känna ett indirekt tvång som annars kan uppstå vid oro om 

försämrad vård vid ett nekande. Deltagandet skedde med ett informerat samtycke med hjälp 

av ett skriftligt informationsbrev (Codex, 2012). Information om studien syfte och deltagande 

gavs även muntligt vid möte med pensionärsorganisationen (PRO). Information gavs ut om att 

medverkan i studien var frivillig och kunde avbrytas när som helst fram till insamlandet av 

enkäterna. Att ta tillbaka sitt deltagande i undersökningen efter att enkäten har lämnats in 

kommer att bli svårt eftersom enkäterna var anonyma men så länge enkäten inte lämnat 

deltagarens hand var deltagaren fri att tacka nej oavsett hur många frågor som besvarats. Att 

numrera enkäterna och ta in personuppgifter och samtidigt garantera anonymitet ej var 

genomförbart.

Bearbetning och analys

Frågeställning 1 som vill undersöka uppfattningar om tillgängligheten av receptbelagda 

läkemedel besvaras med fråga 7, 9, 11 samt fråga 12. Frågeställning 2 som handlade om 
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upprepade besök på olika apotek för uthämtning av receptbelagda läkemedel besvaras med 

fråga 8, 10 samt fråga 13. Frågeställning 3 gällande den upplevda yrkeskunskapen hos 

apoteksanställda besvaras med fråga 16. Frågeställning 4 angående service på apoteken 

besvaras med fråga 17. Slutligen besvaras frågeställning 5 angående igenkännande av 

apotekskedjor samt inköpsställen med fråga 14 och 15. All insamlad data sammanställdes i 

Excel. Därefter fördes data från enkäterna in i olika diagram och tabeller, även detta i Excel, 

vilket gav en överblick över resultatet. Den kvalitativa datan från fråga 18 i enkäten 

redovisades inte i resultatet då få deltagare besvarade frågan och svaren bestod av olika 

åsikter eller kommentarer som sällan relaterade till varandra. De fynd som befanns vara 

viktigast redovisas under resultat.

RESULTAT

Äldres uppfattning om tillgången till receptbelagda läkemedel hos apoteken

På frågan om hur ofta deltagaren hämtar ut läkemedel från apoteket svarade 7 deltagare 

(11,4%) varannan vecka. 29 deltagare (47,5%) svarade en gång i månaden och 25 (41%) 

svarade någon gång om året. Två deltagare uppgav att de aldrig hämtade ut receptbelagda 

läkemedel och exkluderades därför. Hur många receptbelagda läkemedel som deltagarna 

behöver hämta ut per person redovisas i figur 1.
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Figur 1. “Antal receptbelagda läkemedel som hämtas ut på apoteket per person.”

I enkäten ställdes frågan om de tillfrågade någon gång haft problem med att hämta ut sina 

receptbelagda läkemedel. Frågan besvarades med “ja”, “vet ej” och “nej” och resultatet visade 
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att 23 av 56 deltagare (41%) upplevt problem vid uthämtning av sina läkemedel (se figur 3). 

Fem deltagare (8,9%) uppgav “vet ej”, detta innebar att dessa tillsammans med de som 

svarade “ja” tillsammans blev 28 deltagare som kvalificerade sig till att svara på fråga 8-11. 

De 28 deltagarna fick svara på hur ofta de upplevde problem med uthämtning av de 

receptbelagda läkemedlen. Resultatet blev att 11 av 26 deltagare (42,3%) svarade “ofta”, 12 

deltagare (46,2%) svarade “sällan” och 3 deltagare (11,5%) hade svarat “aldrig”. Följdfråga 

till de 28 deltagarna var också om de vid majoriteten av alla handlingstillfällen behövde 

besöka fler apotek än ett för att få ut alla de receptbelagda läkemedel som de var i behov av. 

Samtliga 28 deltagare svarade på frågan och 11 deltagare (39,3%) svarade “ja”.

Samtliga deltagare i studien fick besvara enkätfrågan om de upplever att de kan åka till vilket 

apotek som helst för att få ut sina receptbelagda läkemedel. Denna enkätfråga kunde besvaras 

med “ja”, “nej” och “vet ej”. Resultatet på den frågeställningen visade att majoriteten av de 

tillfrågade upplevde att de kunde åka till vilket apotek som helst, 40 deltagare av de 58 som 

besvarat frågan (se figur 2). Detta var 69 % av de deltagare som valde att besvara enkätfrågan.

Figur 2. “Om de tillfrågade upplever att de kan åka till vilket apotek som helst för att hämta ut 

sina receptbelagda läkemedel.”

Behov att besöka flera apotek för att få ut receptbelagda läkemedel och orsak till detta

På frågan i enkäten gällande om de tillfrågade besöker fler apotek än ett för att få ut alla sina 

receptbelagda läkemedel vid majoriteten av alla tillfällen visade resultatet att 23 deltagare 

svarade “ja” medan 5 deltagare svarade “vet ej” (se figur 3). Detta var 50% av samtliga svar. 
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De deltagare som svarat att de någon gång haft problem med att hämta ut sina receptbelagda 

läkemedel fick en följdfråga om hur många apotek som de tillfrågade behövde besöka innan 

de fått ut alla sina receptbelagda läkemedel. Resultatet visade att 20 av 23 deltagare behövde 

besöka två apotek för att få ut alla sina läkemedel vilket var 91% av deltagarna. Antalet 

deltagare som svarade att tre besök behövdes var två stycken (8,7%) och en deltagare (4,3%) 

uppgav att fler än fem besök krävdes. Majoriteten av de tillfrågade, 23 av 26 deltagare 

(88,5%), angav att problemet vid uthämtning av läkemedel berodde på att det receptbelagda 

läkemedlet var slut på apotekets lager. Övriga tre deltagare (11,5%) uppgav ingen specifik 

anledning till varför de inte fått ut sina läkemedel.

Av alla deltagare som besvarat frågan om hur de går till väga när de skall hämta ut sina 

receptbelagda läkemedel, som kunde besvaras med olika flersvarsalternativ, svarade 41 

deltagare att de åker till det apotek som de vet brukar ha alla efterfrågade receptbelagda 

läkemedel, vilket var 73% av samtliga svar.

Figur 3. “Problem med att hämta ut receptbelagda läkemedel på ett eller flera apotek.”
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Figur 4. Tillvägagångssätt vid inköp av receptbelagda läkemedel? (Flervalsalternativ.)

Äldres tillfredställelse gentemot kundmottagningen på apoteken

50 av samtliga deltagare (n=61) besvarade frågan om hur nöjda de är med den hjälp de får på 

apoteken genom att markera en siffra på en femgradig skala där 1 var “missnöjd” och 5 var 

“mycket nöjd”. Medianen för den insamlade datan var 3 (Kvartilavstånd=1), se figur 5.
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Figur 5. "Hur nöjda de tillfrågade är med den hjälp de får på apoteket."

Apoteksanställdas kunskap om läkemedel utifrån de äldres perspektiv

50 av de 61 deltagarna besvarade frågan om hur nöjda de är med den apoteksanställdas 

kunskap om läkemedlen. Svaren angavs på en femgradig skala där 1 var “dålig” och 5 var 

“mycket god”. Medianen för den insamlade datan var 4 (Kvartilavstånd=2), se figur 6.
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Figur 6. "Hur de tillfrågade tycker att personalens kunskaper om läkemedel är."

Olika apotekskedjor - var inköp utförs och kunskap om existerande kedjor

Deltagarna fick svara på två frågor om vilka av de etablerade apotekskedjorna som de känner 

till respektive var de gör sina läkemedelsinköp. Svaren på båda frågorna angavs som 

flervalsalternativ där 10 alternativ var olika registrerade apotekskedjor samt ett alternativ för 
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osäker och ett alternativ där deltagarna kunde fylla i egna förslag på apotekskedjor. Antalet 

deltagare som valde att svara på frågan om vilka apotekskedjor som de känner till var 56 

stycken och 50 deltagare svarade på frågan var läkemedelsinköpen utförs. Den mest kända 

apotekskedjan var Apoteket hjärtat, drygt 77% av deltagarna som besvarade frågan uppgav att 

de kände till den apotekskedjan (se figur 7). Den apotekskedja där flest studiedeltagare 

uppgav att de gjorde sina inköp var Medstop då 60% uppgav att de utför hela eller delar av 

sina inköp där (se figur 8).
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Figur 7. "Vilka apotekskedjor som de tillfrågade känner till."
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DISKUSSION

Nästan hälften av alla deltagare (n=23) som svarade på enkätfråga nummer sju hade någon 

gång upplevt problem med att få ut receptbelagda läkemedel från ett apotek, av dessa 

upplevde 11 deltagare att det hände ofta. Den största anledningen till det upplevda problemet 

enligt de tillfrågade var att det specifika receptbelagda läkemedlet inte var tillgängligt från 

apotekets lager (n=23). Trots detta problem visade det sig att 40 av 58 deltagare upplevde att 

de kunde åka till vilket apotek som helst för att få ut sina läkemedel och de flesta deltagarna 

(n=41) valde att åka till det apotek som brukar ha deras föreskrivna läkemedel utan att lägga 

en beställning eller kontrollera lagerstatus först.

Resultatdiskussion 
Andelen deltagare som upplevt problem vid uthämtning av egna eller anhörigas receptbelagda 

läkemedel kan anses vara hög då enbart hälften av alla deltagare som svarade på frågan 

uppgav att de inte haft några problem (n=28). Trots detta angav 40 deltagare (68,9%) att de 

upplevde att de kunde få ut sina receptbelagda läkemedel från vilket apotek som helst. Att 

behöva återkomma senare eller besöka fler apotek verkar inte upplevas vara ett problem för 

en del av deltagarna. Detta kunde observeras utifrån enkätsvaren då några hade svarat att de 

inte upplevt några problem vid uthämtning av sina receptbelagda läkemedel, men senare 

angav att de fått besöka fler apotek än ett för att få ut sina läkemedel och att detta berodde på 

att läkemedlen var slut i lager. Många (n=41) väljer att gå till sitt apotek och räknar med att 

det de efterfrågar kommer att finnas i lager, något som kan anses vara anmärkningsvärt då 

andelen deltagare som upplevt problematik visat sig vara hög. Utifrån denna synvinkel är det 

möjligt att diskutera om de deltagare som besöker fler apotek har gjort det till en vana att 

besöka fler för att få ut alla sina receptbelagda läkemedel, speciellt om deltagarna inte verkar 

ifrågasätta eller förändra sina tillvägagångssätt för uthämtning av läkemedel. Varför 

tillvägagångssätten inte förändras är svårt att veta utifrån detta material, om det kan bero på 

vana eller att det inte finns ett väl fungerande sätt att förbeställa läkemedel på. Om deltagarna 

är i behov av det föreskrivna läkemedlet omedelbart kan detta resultera i ett uppehåll i 

medicineringen, avbrott som kan ge allvarliga följder och trots vetskapen om allvarliga risker 

är brist på följsamhet vanligt (Berben, Dobbels, Kugler, Russell, & De Geest, 2011). Apotek 

som inte har en vara på lager ska enligt 9 § i Förordning om handel med läkemedel (SFS 

2009:659) kunna leverera den inom 24 timmar, men detta är inte alltid möjligt att följa då 

samma krav inte finns hos läkemedelsbolag, leverantörer och distributörer (Sveriges 
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apoteksförening, 2012). Enligt Beijer och De Blaey (2002) beror 16,6% av alla inläggningar 

av äldre patienter på felaktig användning av läkemedel, troligtvis beror en del av dessa på ett 

lågt läkemedelsintag, varav upp till 88 % av dessa hade kunnat undvikas. Huruvida några av 

dessa procent beror, direkt eller indirekt, på apotekens lagerhållning och skulle kunna 

undvikas med planering från sjukvårdspersonal är en viktig aspekt att ha i åtanke ur 

sjukvårdsperspektiv.

Efter apoteksreformen kan konkurrerande apotek eller apotekskedjor inte se varandras 

lagerstatus vilket gjort att personer som vill hämta ut sina receptbelagda läkemedel måste åka 

till ett apotek som de vet har rätt läkemedel. Har inte detta apotek alla läkemedel blir personen 

i praktiken tvungen att åka till andra apotek för att kunna kontrollera om de receptbelagda 

läkemedel finns i lager där. Den främsta anledningen till problem vid uthämtning av 

läkemedel enligt de tillfrågade i studien var just att läkemedlet var slut på lagret. Majoriteten 

av de tillfrågade besökte det apotek som de alltid besöker trots att det idag finns fler 

apotekskedjor att välja mellan. Många av de nya apoteken var okända för majoriteten av 

deltagarna (se figur 7), detta kan dels bero på att deltagarna inte kan namnet på de olika 

apoteken eller inte tidigare besökt dem. Uppehåll i medicineringen kan uppkomma då 

patienter inte är medvetna om alternativ till apoteket som de alltid besöker om detta apotek 

inte har alla efterfrågade receptbelagda läkemedel. Endast fem av de tillfrågade åkte/ringde 

apoteket i förväg för att kontrollera om apoteket hade rätt receptbelagda läkemedel i lager, 

dessa hade skapat en egen strategi för att få ut alla sina läkemedel (se figur 4). Några 

deltagare besökte även apoteket och återkom nästa dag om apoteket inte hade i lager de 

läkemedel som det fanns behov av. Trots att detta är en strategi som fungerar för många kan 

det innebära en dag med avbruten medicinsk behandling.

"Tycker ej om att välja olika märken på medicin" var en kommentar där en deltagare tog upp 

problemet med synonympreparat. Den tillfrågade gillade inte att få läkemedel med ett nytt 

namn som ofta skapade osäkerhet och förvirring kring preparatets verkan. Detta kan enligt 

författarna sannolikt leda till att personer inte tar sina läkemedel om de tror att de har fått fel 

läkemedel och denna okunskap och brist på information kan innebära uppehåll i 

behandlingen. Förskrivna läkemedel är viktiga för patienterna då de har stor betydelse för 

deras vård och hälsa. En ökad kunskap har visat sig ge en ökad korrekt dosering samt 

resulterat i att läkemedelsordinationer följs bättre (Janković et al., 2001). Sjuksköterskan har 

ett ansvar att kommunicera och ge ut information till patienter om deras behandling, 
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omvårdnad och läkemedelsfrågor detta för att göra patienterna delaktiga i den egna vården 

(Socialstyrelsen, 2005). Vid utskrivning från sjukhus är det dels sjuksköterskans ansvar att se 

till att patienterna har kunskap om de egna läkemedlen samt vart de kan vända sig för att 

hämta ut dem. Bristande kommunikation och förståelse för ett läkemedel om hur det skall 

hanteras och intas är en vanlig orsak till dålig följsamhet (Bosch-Capblanch et al., 2009). 

Även om 94% av deltagarna ansåg att apotekspersonalens kunskaper om läkemedel är god 

eller mycket god (se figur 6) upplever patienterna sig mindre nöjda med den hjälp som de får 

på apoteket (se figur 5), vilket skulle kunna innebära att patienten inte får den information 

som är behövlig. En sjuksköterskas information kan vara avgörande för om en patient 

kommer att ha en god följsamhet till sin medicinska behandling och en faktor till minskad 

följsamhet är bristande förståelse från patientens sida som kan resultera i återkommande till 

sjukhus (Spigset, 2009). Sjuksköterskans roll inom sjukvården med fokus på patientens 

läkemedelsintag och egen hantering av läkemedel är av stor vikt då bland annat 

sjuksköterskan ansvarar för att information givits och att patienten förstår informationen innan 

utskrivning. Trots att sjuksköterskan ansvarar för att ge ut information har det visat sig att 

enbart muntlig information inte ger en fullt ökad följsamhet (Bosch-Capblanch et al., 2009). 

Skriftlig information i samband med utskrivning kan öka både kunskapen och förståelsen för 

ett läkemedel och hur det verkar (Janković et al., 2001). Enligt kompetensbeskrivningen skall 

en sjuksköterska skall inte ha den kunskap som en läkare eller en apotekare har gällande 

läkemedel, dock kunskap kring olika läkemedels biverkningar och farmakologisk tillämpning 

(Socialstyrelsen, 2005). Arbetet ska innehålla patientfokuserad omvårdnad på ett både 

kvalitetsmedvetet och kostnadsmedvetet sätt. Utifrån siffrorna att felaktig 

läkemedelsanvändning kan kosta Sverige så mycket som 20 miljarder kronor per år 

(Arbetsgruppen för bättre läkemedelsanvändning, 2005) är detta ett viktigt arbetsområde att 

arbeta förebyggande i.

Prisfrågan var inget som undersöktes i denna studie, dock kommenterade en deltagare att 

läkemedlen blivit dyrare. Enligt Regeringens proposition 2008/09:145 (2009) var ett av målen 

med reformen sänkta läkemedelskostnader. Gidman (2010) fann i sin studie, utförd i England, 

att större apotek fick en klar fördel jämfört med de mindre som lättare blev utkonkurrerade. 

Anell (2005) beskrev i sin rapport att boende i Reykjavik, efter privatisering på Island, 

främjades med fler apotek och konkurrens medan boende utanför inte märkte någon 

signifikant skillnad. I Tyskland var det två år efter apoteksreformen fortfarande ingen större 

prisförändring då få apotek använde möjligheten till individuell prissättning (Stargardt, 
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Schreyögg & Busse, 2007). I Norge hade inte heller några större prisförändringar skett trots 

möjligheter till konkurrens (Håkonsen, Horn & Toverud, 2008). En studie av Babar & Izham 

(2009) kunde beskriva en prishöjning i Malaysia i samband med apoteksprivatisering. 

Lichtenberg och Sun (2007) kunde observera sänkta läkemedelskostnader i samband med 

reformen i USA när läkemedel började subventioneras och i samband med lägre priser blev 

följsamheten högre då fler hade råd att följa ordinationen.

Metoddiskussion

Antal medverkande deltagare i denna studie uppmättes till 61 stycken. Mot bakgrund av att 

det, enligt Sveriges apoteksförening (2011), årligen sker över 100 miljoner besök på de 

svenska apoteken är urvalet för litet för att resultatet ska kunna gå att generalisera. Då urvalet 

enbart bestod av en äldre population bosatt i en storstad och medlemmar i en 

pensionärsorganisation är även detta en anledning till varför resultatet inte är generaliserbart 

på hela befolkningen. Att rekrytera fler deltagare hade med stor sannolikhet inte varit någon 

svårighet, dock hade ett större material varit för stort och omfattande för att hinna bearbetas. 

Då deltagarna, enligt enkätsvar, främst besökte två specifika apotekskedjor är risken också 

stor att deltagarnas rapportering enbart är riktad mot några få och specifika apotek och inte en 

större variation som hade varit önskvärt.

Frågeformulär användes för datainsamlingen, detta för att få in fler och korta svar från en 

större mängd deltagare. För att få en hög svarsfrekvens åkte författarna ut personligen till 

sammankomster i de olika PRO-föreningarna och talade med potentiella deltagare. Möjligtvis 

påverkade den personliga kontakten svarsfrekvensen positivt då deltagarna fick kontakt med 

enkätens upphovsmän. Att enkäterna var anonyma kan också ha ökat svarsfrekvensen något. 

Studiens externa bortfall var 4,7% då en enkät lämnades in blank och två bedömdes ej falla in 

under de satta inklusionskriterierna.

Problem som uppkommit i samband med enkäten har bland annat varit att det från författarnas 

sida framkommit fler frågor med ett behov att få svar på, bland annat förtydliga av vad 

studiedeltagarna svarat och varför de har svarat som de har gjort. Behov fanns också av vissa 

kontrollfrågor där svaren hade kunnat visa om deltagarna tolkat frågan så som tanken var från 

början. Först i samband med analysen av en stor mängd insamlad data insåg författarna att 

deltagarna kan ha tolkat frågorna på olika sätt. Varken reliabilitet eller validitet kan anses vara 

hög.
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Vid nekande svar på fråga sju ombads deltagaren att hoppa över ett antal frågor, se bilaga 1. 

Dock upptäcktes intressanta svar då några deltagare undvek denna uppmaning och svarade på 

följfrågorna, samt  att även de som inte upplevt problem med att få ut sina läkemedel angav 

att de besökte fler än ett apotek i samband med uthämtning av läkemedel. Möjligtvis skulle 

detta ha kunnat upptäckas med en större pilotstudie. Ett misstag gjordes även i layouten av 

enkäten då ett stort tomt utrymme på sidan tre av vissa deltagare tolkades som att frågorna var 

slut, vilket innebar att flera deltagare inte svarade på de sista tre frågorna samt utrymmet för 

egna kommentarer. Troligtvis hade även detta kunnat undvikas med en större pilotstudie.

Större studier behövs för att kunna dra några slutsatser. Vidare studier skulle kunna göras på 

om det är möjligt för apoteken att följa kravet på leverans av ett begärt läkemedel inom 24 

timmar, helt i enlighet med 9 § i Förordning om handel med läkemedel (SFS 2009:659). En 

annan intressant aspekt att undersöka är hur många som väljer att inte komma tillbaka till 

apoteket alls efter ett besked om att varan som efterfrågas är slut i lager, likaså hur många som 

inte har råd att följa de medicinska behandlingar som de har blivit ordinerade. Att diskutera i 

framtida undersökningar kan också vara om patienter går utan medicinsk behandling i onödan 

för att de efterfrågade receptbelagda läkemedlen varit slut i lager då de besökt sitt apotek utan 

kunskap om att det finns fler apotek att besöka. Även sjukvårdspersonalens kunskaper om 

existerande apotekskedjor skulle kunna undersökas.

Klinisk implikation

Studien kan användas som en indikation på hur verkligheten ser ut för de äldre i en stor stad 

och som är i stort behov av läkemedel för sitt välbefinnande och hälsa (Fastbom, 2005; 

Spigset, 2009). Som sjuksköterska är det viktigt att kunna samarbeta med andra 

yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården där även apotekspersonal som hanterar läkemedel 

ingår samt att arbeta för att patienten ska ha en så god följsamhet till medicinsk behandling 

som möjligt. Om service och information på apoteken uppfattas som sämre finns ett större 

behov som sjuksköterska att ge den information som patienterna behöver angående 

läkemedelsadministrering, verkan och eventuella biverkningar. Information till äldre patienter 

om deras läkemedel är en viktig aspekt att arbeta med i förebyggande syfte då en stor del av 

alla sjukhusinläggningar av äldre patienter beror på felaktig läkemedelsanvändning och att 

detta i stor utsträckning skulle kunna undvikas för ett minskat personligt lidande för 

patienterna och lägre kostnader för sjukvården. Patientcentrerad vård med kunskap om den 
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egna vården och behandlingar ger en ökad och säker vård med minskade återkommande till 

sjukvården.

Slutsats

Några generella slutsatser kan inte dras men tillgängligheten till receptbelagda läkemedel ses 

inte som ett avgörande problem för de äldre, trots upplevda problem. Fler studier behövs då 

undersökningar om tillgängligheten av receptbelagda läkemedel för äldre efter 

apoteksreformen inte är omfattande. Dock kan upplevelserna som beskrivs användas som 

indikation inför kommande studier och eftertanke vid planering av vård för att den medicinska 

vården med tillgänglighet av läkemedel och kunskap om dessa ska fungera även utan 

vårdpersonals närvaro.
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BILAGOR BILAGA 1

Enkät om tillgång till läkemedel på de svenska apoteken

1. Vilket kön har du?

 Man  Kvinna

2. Var bor du?

 Stad (Mer än 100.000)  Ort (3.000-100.000)  Landsbygd (Färre än 3.000)

3. Vilken ålder har du?

 Under 60

 60 - 69

 70 - 79

 Över 80

4. Hur ofta hämtar du eller en närstående ut läkemedel från apoteket?

 En gång i veckan eller mer

 Varannan vecka

 En gång i månaden 

 Någon gång om året

 Aldrig (Om aldrig kan du sluta besvara frågorna här, tack för din medverkan.)

5. Åt vem hämtar du ut läkemedel?

 Mig själv Anhörig

6. Hur många receptbelagda läkemedel hämtar du ut?

 1

 2-3

 4-5

 6-7

 8-10

 Fler än 10



7. Har du någon gång haft problem med att få ut receptbelagda läkemedel på ett eller 

flera apotek?

 Ja  Vet ej  Nej, hoppa till fråga 12.

8. Hur många apotek behövde/behöver du då besöka för att få ut alla dina läkemedel?

 2

 3

 4

 5 eller fler 

9. Hur ofta har detta skett?

 Alltid

 Ofta

 Sällan

 Aldrig

10. Vad berodde detta på?

 Läkemedel slut i apotekets lager

 Stängt på apoteket

 Annat: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

11. Besöker du fler apotek än ett för att du ska få ut alla receptbelagda läkemedel vid 

majoriteten av handlingstillfällena?

 Ja  Nej  Vet ej

12. Upplever du att du kan du åka till vilket apotek som helst för att få ut de 

receptbelagda läkemedlen?

 Ja  Nej  Vet ej



13. Hur gör du när du ska handla dina receptbelagda läkemedel? (Flervalsalternativ.)

 Åker till det apotek som jag vet brukar ha alla läkemedel

 Ringer till olika apotek och frågar om lagerstatus innan jag åker dit

 Åker runt till olika apotek till jag har fått ut alla ordinerade läkemedel

 Åker/ringer till mitt apotek och beställer läkemedel i förväg

 Åker/ringer till mitt apotek och återkommer nästa dag om de inte finns just den dagen

 Nej, annan: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

14. Vilka av följande apotekskedjor känner du till?

 Apoteket AB

 Apotek Hjärtat

 Apoteksgruppen

 Boots

 Cura apoteket

 Docmorris Apotek

 Kronans Droghandel

 Medstop

 Vårdapoteket (Apoteket på Akademiska sjukhuset)

 Fox Farmaci

 Osäker

 Annat: ___________________________________________________________________



15. Hos vilka apotekskedjor köper du receptbelagda läkemedel?

 Apoteket AB

 Apotek Hjärtat

 Apoteksgruppen

 Boots

 Cura apoteket

 Docmorris Apotek

 Kronans Droghandel

 Medstop

 Vårdapoteket (Apoteket på Akademiska sjukhuset)

 Fox Farmaci

 Osäker

 Annat: ___________________________________________________________________

16. Hur nöjd är du med den hjälp du får på apoteken? (Ringa in en siffra)

1 2 3 4 5  Vet ej

Missnöjd Nöjd Mycket nöjd

17. Hur tycker du att personalens kunskap om läkemedel är? (Ringa in en siffra)

1 2 3 4 5  Vet ej

Dålig God Mycket god

18. Övriga kommentarer om apoteken och privatiseringen: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 



BILAGA 2

Information till deltagare i enkätundersökning om tillgången till 
receptbelagda läkemedel på de svenska apoteken.

Vi är två sjuksköterskestudenter från Uppsala Universitet som skriver ett examensarbete där 
vi undersöker hur tillgången till receptbelagda läkemedel ser ut tre år efter privatiseringen av 
apoteken som genomfördes 2009. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
Deltagande är helt frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande när som helst utan närmare 
motivering. Om du väljer att inte delta är vi tacksamma om du fyller i en motivering på sista 
sidan. Motiveringen är också helt frivillig.

Alla personer som står på kontinuerlig behandling av receptbelagda läkemedel, eller har en 
anhörig som gör det, och därmed besöker ett eller flera apotek är av intresse för denna 
undersökning. Att besvara enkäten tar 10 minuter och är helt anonym. Uppsamling av enkäter 
görs i en låda på väg ut ur samlingslokalen. Enkäterna kommer endast att hanteras av oss och 
inga uppgifter kommer att kunna spåras till någon. De kommer sedan att makuleras när 
examensarbetet är slutfört. Det slutliga resultatet av undersökningen kommer att redovisas i 
ett examensarbete i december 2012 och kan vid förfrågan skickas ut. Kontakta då oss med 
hjälp av uppgifterna nedan.

Vid frågor kring studien, enkäten eller resultat kontakta oss gärna. 

Tack på förhand för din medverkan!

Cecilia Lundström: Tel. 073-309916, Cecilia.Lundstrom.4442@student.uu.se
Emeline Nilsson: Tel. 070-6373516, Emeline.Nilsson.3292@student.uu.se
Handledande lärare: Marie Kirsebom, marie.kirsebom@pubcare.uu.se


