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INLEDNING 
 
Bakgrund 
I dagens samhälle är informationsflödet stort och kommer från en mängd olika 

kanaler som till exempel Internet, TV, radio och tidningar. Mycket av det man läst, 

hört eller sett lägger sig ytligt i minnet för att snart glömmas bort. Det är omöjligt att 

ta till sig all information, därför måste man ofta välja vad man exempelvis läser (1). 

Till apoteken kommer en ständig ström av nya läkemedel och ny information som 

personalen bör ta del av. Informationen rör inte bara nya läkemedel utan även allt 

ifrån organisationsförändringar till varulagerstatus.  

 

För att de anställda ska få tillfälle att uppdatera sig på dessa nyheter har man på 

många apotek runt om i landet inrättat en så kallad lästid. Lästiden varierar mellan 

olika apotek, från en ½ timme till 1½ timme per vecka. Den kan vara schemalagd 

eller fritt disponerad. På vissa apotek finns ingen lästid alls. Apotekspersonalen har ett 

eget ansvar för att hämta in nödvändig information så att de ska kunna utföra sitt 

dagliga arbete på ett bra sätt. Därför är det viktigt att personalen på egen hand kan 

avgöra vilken del av all information som i första hand bör läsas. Det finns många 

olika sätt att inhämta nyheter, men på apoteken idag används till största delen 

intranätet ApoNet. 

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka lästidens funktion och betydelse för de 

apoteksanställda. 

 

TEORI 
 
ApoNets uppbyggnad  
ApoNets första sida innehåller Aktuellt där det finns viktig information som berör 

alla. Aktuellt-sidan uppdateras dagligen. Även infoservice (information om 

beställning av apotekets trycksaker och blanketter), handböcker, länkbibliotek 

(uppslagsverk inom medicin och närliggande områden) och helpdesk finns på första 

sidan.  
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ApoNet är uppdelat i tre huvudgrupper: Internt, Farmaci och Kompetens.  

Sidan Internt innehåller information om personalfrågor, ekonomi, inköp, 

företagsinformation, projekt, IT, ATS (Apotekets kassa system) och sådant som rör 

organisationen. 

I Farmacidelen kan man bland annat hitta varuinformation, egenvård och bibliotek 

(författningar, läkemedelsboken och förmånssystemet). 

Kompetensdelen innehåller utbildningar och utbildningsmaterial, interaktiva 

utbildningar, självtester och kompetensarbete. 

 

Huvudansvaret för ApoNet ligger under avdelningen Kommunikation bestående av 

redaktörer som ansvarar för att materialet på ApoNet är relevant, lättläst och 

tillförlitligt samt för att publicera nytt material, uppdatera och ta bort information som 

inte är aktuell. ApoNet nås via alla datorer på apoteket för att informationen ska bli 

lättillgänglig (2). 

 

Hur uppdaterade man sig innan ApoNet? 
Innan lästiden fanns, på 60-talet, hade man ett informationssystem som kallades serie 

C. Denna serie kom ut väldigt sällan, inte ens en gång per månad och kunde handla 

om till exempel indragna läkemedel och ändringar i författningar.  

 

År 1971 blev apoteken statliga och man började få regelbunden information ut till 

apoteken varje vecka. Det var två meddelandeserier, Vm som handlade om 

varumeddelanden och Dm som handlade om driften på apoteket. Dessa skulle 

personalen ta del av, men det fanns ingen avsatt tid för det eftersom mängden 

information inte var så stor. Någon gång under slutet av 70-talet började vissa apotek 

övergå till mer organiserad lästid. Förutom Vm och Dm lästes annan information som 

artiklar i bland annat Läkartidningen och annat som informationsapotekaren tipsade 

om. Informationsapotekaren fanns i varje apoteksgrupp, som var ett antal apotek i 

först landskap eller stadsdelar, men senare i län och större stadsdelar. Information 

kom också fortlöpande i form av fax.  
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När personalen började få mer tillgång till datorer kom informationen i form av en 

CD-skiva, men fortfarande fanns Vm och Dm kvar. Meddelandeserierna är nu borta 

och informationen finns sen år 2000 på ApoNet.  

 

Lästiden har utvecklats på olika sätt runt om i landet och ovanstående är ett exempel 

på hur det gick till i Ångermanland. De gick senare ihop med Medelpad som redan 

hade infört lästid. I samband med sammanslagningen bestämdes att lästiden inte 

behövde vara schemalagd eftersom det fanns spilltid som man istället kunde utnyttja 

(3). 

 

Kompetensutvecklingplanen inom Apoteket AB  
Apoteket AB har en verksamhetsbeskrivning som visar hur den individuella 

kompetensutvecklingen för de anställda fungerar (2). Där kan man läsa att det i den 

årliga verksamhetsprocessen ingår att ta fram mål och handlingsplaner för varje 

medarbetares kompetensutveckling. Det finns en stödprocess som kallas ”Utveckla 

medarbetare i ett apoteksområde” och den beskriver vägen från apoteksområdets 

kompetensbehov till individuella kompetensutvecklingsplaner som medför 

kompetensutvecklingsaktiviteter. Kortfattat ser processen ut så här: 

 

1. Krav på kompetensbehov för apoteksområdet. 

2. Gemensamt möte för att göra alla medarbetare delaktiga i målen och kraven. 

3. Kompetensgap mellan nuläge och önskat läge fastställs. 

4. Aktiviteter planeras för till exempel generell eller individuell 

kompetensutveckling. 

5. Planeringssamtal genomförs mellan chef och medarbetare. Man diskuterar då 

medarbetarens kompetensbehov och gör en överenskommelse om  hur 

kompetensutvecklingen ska gå till. 

6. Individuella kompetensutvecklingsplaner med målkontrakt skrivs. 

7. Kompetensutvecklingsaktiviteter genomförs. 

8. Överenskomna aktiviteter följs upp, detta görs tillsammans med chefen minst 

en gång per år. 
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Vidare står det att alla medarbetare i Apoteksområde Hälsa själv får ta ansvar för sin 

egen utveckling och att chefens ansvar ligger i att skapa bra förutsättningar för 

lärande. Man utgår från verksamhetens och individens behov för att ta fram en 

anpassad kompetensutvecklingsplan. Att olika människor har olika sätt att lära sig nya 

saker på ska det tas hänsyn till i valet av metod för kompetensutveckling. Genomförd 

kompetensutveckling som ska höja den generella nivån eller höja kompetensen inom 

specialområden noteras i de anställdas individuella kompetensplaner. 

 

Eftersom det ligger på den enskilde individens ansvar att själv söka information för att 

hålla sig à jour med utvecklingen inom exempelvis läkemedelsområdet får var och en 

på egen hand leta information, bland annat via ApoNet. Här ser man en koppling 

mellan kompetensutveckling och  lästid, eftersom inläsningen oftast sker under 

lästiden, även om inte ordet lästid nämns i texten.  

 

Även kundmötet betraktas som en ständig lärosituation, eftersom de apoteksanställda 

dagligen lär av den erfarenhet de får i arbetet och kan reflektera över detta själva eller 

tillsammans med arbetskamrater (2). 

 

De apoteksanställdas lästid ligger, som tidigare nämnts, på den anställdes ansvar att 

förvalta. Det innebär att man fritt får disponera sin tid och själv bestämma vad som 

ska läsas. Det finns inga bestämmelser om hur man ska hitta informationen men som 

det är uppbyggt idag så används till största delen ApoNet. Informationssökningen i 

tryckt material, i form av tidningar och annan litteratur, är snart förlegad och 

dessutom tidskrävande om man jämför tillgängligheten till all information på nätet. 

De flesta tidningar finns oftast även i nätupplagor. Så idag på apotek finns det 

material som Fass, läkemedelsinformation osv. men det finns även tillgängliga vid 

alla kassaenheter så utvecklingen har nästan uteslutande lett oss till ett datoriserat 

informationssystem. 

  

Alla anställda har haft genomgång på ApoNet och resten av det utbyggda 

datasystemet vad det gäller recept och kassahanteringen. Men många faktorer spelar 

in hur man använder datorerna och sin lästid; ålder, utbildning, erfarenheter, tekniskt 

kunnande, tidsaspekten och hur man läser och även hur man lär sig saker.   

 

 6



När lästiden uppkom på Apoteket AB övergick man från att läsa olika utskickade 

memo till att gå över till självstudier på helt eget ansvar. I teorin låter det föredömligt 

att det är fritt att styra över en så pass viktig sak som att alltid vara uppdaterad på så 

mycket man bara kan i en sådan bransch som läkemedelsbranschen. Men kan alla 

anamma självstudier som ett sätt att lära sig något nytt?  

 

Lärprocessen 
Man kan skilja på spontant lärande och formellt lärande och skillnaden är enligt 

Mellander (1) att spontant lärande är det man själv är intresserad av och själv ser till 

att man hittar information runt. Formellt lärande är den lärarledda undervisningen.     

 

Inlärningsprocessen enligt Mellgren har 5 faser. Bra att tänka på när det gäller studier 

är att alla har olika förhållande till det som lärs ut och om intresset inte är så stort är 

inlärningen därefter. Det finns en första förutsättning för både spontant lärande och 

formellt lärande och det är uppmärksamheten och intresset. Om man inte har något 

som  fångar intresset så fungerar lärprocessen dåligt. 

Uppmärksamhet och intresse gör oss mottagliga för information, som vi bearbetar 

tillsammans med tidigare kunskap tills vi når slutledningen, förståelsen, som vi sedan 

tillämpar och prövar för att få det bekräftat. 

 

I alla faserna kan man stöta på hinder som gör att det inte fungerar:  

Uppmärksamheten och intresset  har dessa typiska hinder: 

- lärandet saknar meningsfullt ändamål, både för undervisningen och för eleven 

- när man saknar tilltro till sin egen förmåga 

- när man saknar mål med undervisningen 

Informationen: 

- fel urval eller innehåll 

Bearbetningen, för att sen kunna dra egna slutsatser: 

- brist på tid 

- brist på samband mellan informationen och ändamålet 

- fel form för inlärning 

Slutledning, erfarenheten uteblir på grund av:  

- fel form för inlärning 
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Här ser man att hindren för lärandet kan styras bland annat av att det är fel lärstil, 

luddiga mål med lärandet och för lite tid.  

Risken med att göra lästiden till eget ansvar och med egentligen bara ett verktyg, text 

i form av Internet och eventuellt tidskrifter, är ju att om man inte kan ta till sig 

kunskap genom att bara läsa så innebär det att man har en grupp individer inom 

arbetskåren som inte kan utnyttja lästiden till fullo (1). 

 

Lärstilar 
Det finns många teorier och undersökningar om hur man lär och vilken teknik man 

använder sig av, så kallade lärstilar. I en perfekt värld har utbildningen eller lärandet 

väl utarbetade tekniker så att alla ska kunna lära sig något, trots olika lärstilar.  

 

Vad är då lärstilar? Peter Honey och Alan Mumford (källa)har ursprungligen baserat 

sina iakttagelser på Kolbs teorier om lärandet. Enligt deras teori, som skiljer sig från 

Kolb på grund av att de är mer specificerade, finns det fyra stycken huvudstilar för 

lärandet. Som person har man inte bara en lärstil utan det är den mix av flera lärstilar 

varav en är dominant och därmed oftast styrande.  

De fyra stilarna är Aktiv, Reflekterande, Logisk och Praktisk lärstil 

 

Aktiv lärstil 
Dessa personer har öppna sinnen och är inte skeptiska till vad de ser eller hör och är 

väldigt entusiastiska över allt nytt. De fyller gärna sina dagar med aktiviteter för att 

utmana sig och löser gärna kriser och problem. När problem ska lösas används ofta 

brainstorming och att utföra enformiga rutiner eller långvariga projekt blir tråkigt för 

de aktiva. De söker gärna nya erfarenheter och utmaningar som gärna ska innehålla 

något nytt och oprövat. De aktiva behöver inte regler och restriktioner i sitt sökande 

utan vill ha fritt spelrum. 

 

Lär sig bäst av: 

- gruppuppgifter där man kan jobba tillsammans 

- att få göra en muntlig framställning inför andra 

- att inte ha strukturer och ramar 
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- att bli ålagd att lösa något där det måste satsas hårt för genomförandet 

 

Lär sig minst av: 

- att lyssna på föreläsningar 

- självständigt arbete, läsa, skriva och tänka själv 

- att samla och tolka data 

- när inlärningen upprepas om och om igen 

 

Reflekterande lärstil 
Dessa personer behöver tid och vill begrunda sina erfarenheter och när de gör 

någonting finns ett mål och en strategi över hur det skall utföras. De tar hänsyn till 

alla aspekter innan slutsatser dras, både egna och kollegors iakttagelser. De gör oftast 

ett mycket grundligt arbete och vill inte lämna något åt slumpen och att samla in data 

är A och O. De behöver ofta mycket tid för att insupa all information som leder till att 

de gärna vill stanna upp och reflektera på det man just läst eller hört. Reflekterande 

personer känner sig ofta säkrare om det finns en förbestämd handlingsplan innan de 

handlar.   

 

Lär sig bäst av: 

- att få fundera på vad de hör eller ser, vill gärna lyssna och observera 

- att förbereda sig noga innan man gör något 

- när de får referera vad de lärt, återblicka 

 

Lär sig minst av: 

-  spontana situationer, att snabbt utföra något oplanerat 

-  att vara utan bakgrundsfakta 

-  om de ej har givna regler eller ramar att gå efter 

-  att vara under tidspress eller snäva marginaler 

 

Logisk lärstil 
Dessa personer sammanfattar data till logiska teorier och går tillväga logiskt, djupt 

och steg för steg. Inget lämnas åt slumpen. De är ofta perfektionister som rationellt 

samordnar till en speciell ordning som fungerar för den logiske. De är ofta kritiska till 
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saker vid första anblicken och behöver tid till att analysera det som de kommit fram 

till. Dessa personer är väldigt självständiga i sitt lärande, är inte beroende av andra 

utan vill helst lita på sin egen förmåga till lärande. Håller sig strikt till sina rutiner och 

förbestämda mål.  

 

Lär sig bäst av: 

- att genomföra modeller, system eller teorier för att se helheten 

- diskussioner mellan kollegor. Vill ifrågasätta och hitta svar 

- att ha klart givna mål i situationerna. 

- att lyssna eller läsa logiska resonemang 

 

Lär sig minst av: 

- uppgifter utan samband eller givna mål 

- resonemang eller situationer innehållande känslor  

- sensitivitets träning 

- om de anser att det de läser inte är riktigt (saknas statistik eller att validiteten är 

osäker) tappar de intresset att läsa. 

 

Praktisk lärstil 
Dessa personer vill gärna prova nya teorier och fakta, för allt man lärt sig måste kunna 

tillämpas praktiskt. Provar och testar sig fram i sitt sökande på nya idéer. De har alltid 

en tes om att det finns bättre sätt att uppnå saker på. Kan tänka sig att ha policys och 

ramar bara de hjälper den praktiske att effektivisera sitt lärande, annars är ramarna till 

ingen nytta. Korta och koncisa PM till den praktiske annars tappar de intresset fort. 

 

Lär sig bäst av: 

- att få prova eller öva på olika tekniker och sen få feedback  

- om det finns framtagna tekniker som man genast kan börja använda i jobbet eller i            

skolbänken 

- att direkt få tillämpa det de lärt sig 

- praktiska fall, realistiska simuleringar typ katastrofövning för sjuksköterskor 

- att få koncentrera sig på att hitta nya lösningar eller genvägar med tydligt mål 

 

 10



Lär sig minst av: 

- lärande som inte har något samband med något som är relevant eller praktiskt användbart                   

- orealistiska exempel eller bara teori 

- när det inte finns klara riktlinjer om vad eller hur saker skall göras 

- om de upplever att något är omständligt  

- när det inte finns någon belöning efter aktiviteten, t.ex. kortare dag, bättre 

försäljning (4). 

 

Det finns många modeller och teorier om lärandet och ett annat exempel man kan 

nämna är en teori som utarbetats av makarna Kenneth och Rita Dunn (5). De har 

utvecklat en modell över individers olika sätt att lära sig. Modellen är indelad i fem 

huvudgrupper. De fem olika områdena som enligt Dunn & Dunn påverkar inlärningen 

är miljöfaktorer, egna känslor, sociala faktorer, fysiologiska faktorer och psykologiska 

faktorer (6). 

 

Sammantaget kan man säga att de båda modellerna om inlärning talar om att alla har 

sin egen personliga inlärningsstil och att ingen lärstil är bättre än någon annan. Alla 

har olika förutsättningar och ett enda inlärningssätt passar absolut inte alla.  

 

METOD 
Vi har gjort intervjuer med 5 apotekstekniker och 6 receptarier. Samtliga var kvinnor 

och verksamma i Norrbottens län. Vi valde Norrbottens län av praktiska skäl eftersom 

vi studerar vid Luleå Tekniska Universitet. Urvalet av farmacevter gjordes strategiskt 

för att få ungefär lika stor del receptarier som apotekstekniker. Åldersintervallet på 

respondenterna sträcker sig från 32 år till 61 år. Medelåldern är 50 år. Även hur länge 

personerna arbetat på apotek har varit avgörande för urvalet. I genomsnitt har de 

anställda jobbat på apotek i 18 år. Som kortast 3 års anställning och som längst 38 år.  

 

Vi valde olika storlek på apoteken, större apotek > 10 anställda, mindre apotek < 6 

anställda. Detta för att få en bra spridning av urvalet. Antalet intervjuer begränsades 

till två eller tre farmacevter per apotek på grund av personaltillgången och studiens 

längd. Fem apotek besöktes och intervjuerna genomfördes på plats av oss själva. 

Frågorna utarbetades med utgångspunkt från lästidens betydelse och funktion. Detta 
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för att undersöka hur lästiden används på olika apotek och vad personalen anser om 

sin lästid. Intervjuerna bandades och skrevs ut ordagrant.  

 

Intervjuformen vi använt oss av är riktat öppen, vilket innebär att vi utgick från en 

frågeguide med en viss bestämd ordning. (Se bilaga). De flesta frågorna är öppna där 

respondenterna fritt får uttrycka sig (7, 8). 

 

Analysen är kvalitativ, vi har bearbetat texten och sammanställt ett resultat som vi 

utgått från för att göra egna tolkningar. Vi har haft lästidens funktion och betydelse 

som utgångspunkt vid analysen (7, 8). 

 

I resultatdelen har vi gjort en sammanställning av respondenterna svar och delat in 

dessa i underrubriker. För varje avsnitt i resultatet har vi gett exempel som illustreras 

med citat från respondenterna. Citaten har valts ut utifrån hur väl de speglar de 

uppfattningar vi funnit. Citaten är i kursiv stil och i parentesen står nummer på 

respondent och frågenummer (8).  

 

 
RESULTAT 
 

Vad bör en farmacevt vara uppdaterad på? 
De flesta respondenter tycker att det är viktigt att vara uppdaterad på läkemedel, 

exempelvis ändringar angående indikationer, indragningar och nya läkemedel. 

 

”Man behöver också uppdatera sig på det man lärt sig en gång i tiden, man glömmer 

ju och för allt kommer ju nytt hela tiden…” (11:1) 

 

Många har även uppgett att egenvården är viktig att hålla sig informerad om, detta för 

att kunna hjälpa kunderna och svara på deras frågor. 

 

”Kunderna är väldigt uppdaterade och insatta i det mesta.” (5:1) 
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Hur avgör man vilken information som är viktigast att läsa? 
Vad som är viktigast att läsa under lästiden verkar främst avgöras av vad som finns på 

ApoNet. De flesta använder ApoNet som källa under lästiden där de utgår från 

Aktuellt-sidan som innehåller viktiga nyheter som berör alla. Därefter går man vidare 

för mer detaljerad information rörande områdena Farmaci (innehåller bland annat 

läkemedelsnyheter och varunytt), Internt och Kompetens.  

 

”Om man har en halvtimma och måste sovra under den tiden, det är nästan omöjligt 

så man läser det senaste på nyheter och aktuellt på intranätet, startsidan på ApoNet 

alltså. Man kollar om man ser något nytt om läkemedel och varunytt, om något utgått 

eller liknande.” (11:2)  

 

”Jag läser ju mycket på ApoNet förstås och tittar där och sen är det nåt som 

intresserar mig då fortsätter jag läsa om det.” (7:2) 

 

Vad man väljer att läsa kan exempelvis bero på vilket ansvarsområde man har på 

apoteket. Oftast väljer flertalet att läsa om läkemedelsnyheter, egenvård och varunytt. 

De flesta apotekstekniker väljer i första hand att läsa om nyheter som rör egenvården 

då de sällan jobbar med receptbelagda läkemedel.  

 

”Först nyinkomna produkter och läkemedel, inte läkemedel i första hand eftersom jag 

bara jobbar i egenvården. Men jag kollar även läkemedel, men mest nya 

egenvårdsprodukter som kommer nytt” (4:2) 

 

Uppdatering eller fördjupning? 
En av frågeställningarna i denna uppsats tar upp lästidens funktion som uppdaterande 

eller kunskapsutvecklande. De visade sig att de flesta tillfrågade hade som mål att 

uppdatera sig på lästiden, främst på nyheter och då i första hand information rörande 

läkemedel. 

 

”Så att man är uppdaterad. Man vill ju veta före kunderna om till exempel det här 

nya magmedlet som kommit nu, för våra kunder är själva mycket uppdaterade på 

grund av Internet. Vi kanske inte ens fått hem den, men dom frågar ändå om det och 
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då gäller det att vara uppdaterad ändå…man vill ju inte stå där helt frågande. Därför 

vill man läsa.” (4:3) 

 

”Jag vill hålla mig ajour med det som händer och det är ju lite pinsamt när kunder 

kommer och vet mer än vad jag vet. (7:5) 

 

”Ja, att jag känner mig säker i min roll som rådgivare.” (9:5) 

 

De anställda vill gärna fördjupa sig i olika ämnen och då gärna genom de interaktiva 

testerna som finns på ApoNet. Trots att respondenterna tycker att testerna är väldigt 

bra för att kontrollera sina kunskaper, så anser de flesta att de inte hinner genomföra 

ett test under lästiden. 

 

”Ja på en halvtimme som vi har så är det bara att uppdatera sig på nyheter. Sen 

hinner man inge mer, man hinner knappt söka någon övrig info på den tiden. Så 

egentligen är den ju ganska värdelös på så vis.” (5:5) 

 

”Ja, det är att uppdatera mig. I första hand. Sen räcker det till, tiden, då kan jag göra 

en sån här e-utbildning.” (9:4) 

 

Endast en respondent tyckte att lästiden är till för kunskapsutveckling.   

 

”På en lästid tycker jag att man går djupare in på ett speciellt ämne,…” (1:4) 

 

Interaktiva tester 
De flesta tillfrågade nämner de interaktiva självtesterna i samband med lästiden. Det 

framgår tydligt att självtesterna är omtyckta bland de apoteksanställda. 

 

”De interaktiva utbildningarna är jättebra tycker jag. De är det bästa som har hänt 

på de senaste åren.” (10:3) 

 

” Sen om man hinner så försöker jag i alla fall göra dom interaktiva testerna för dom 

ger mest.” (11:2)  
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Många upplever att det finns för lite tid att utnyttja för självtester och då framförallt 

de som bara har en halvtimmes lästid. Även de som har lästiden inbakad i 

informationstimmen får ofta prioritera bort testerna på grund av tidsbrist. 

 

”….vi försöker att  få längre lästid så att vi kan hinna göra självtester också, på nätet, 

för nu räcker ju inte en halvtimma till om man vill göra en test.” (5:2) 

 

”Man vill ju också kunna göra andra saker på lästiden också: testerna vill man 

kanske göra någon gång. Jag har inte gjort en enda för man hinner inte. Då måste 

man börja innan ens lästid börjar för att hinna.” (4:7) 

 

”Förut hade vi en halvtimme varje vecka, men så körde vi ihop så vi har en timme 

varannan vecka istället. För att man ska få sitta en längre stund så att man kan 

fördjupa sig och göra tester och sånt där, då har man mera tid.” (6:8) 

 

Är lästiden en del av kompetensutvecklingen? 
Två respondenter anser att lästiden inte ingår i kompetensutvecklingen därför att det 

helt enkelt inte finns tid att kompetensutveckla sig under lästiden. De flesta tycker 

dock att kompetensutveckling och lästid hör ihop. 

 

”Inte som nu med tidsbristen, då är det bara uppdaterande.” (11:6) 

 

En av frågorna vi ställde handlade om skillnaden mellan lästid och kundfall där man 

varit tvungen att leta information och uppdatera sig för att hjälpa kunden. Ingen av de 

tillfrågade tyckte att det gick att jämföra, man kan uppdatera sig genom ett kundfall 

till viss del, men detta är ej tillräckligt för att avstå från lästiden. 

 

”Visst kan jag uppdatera mig på grund av ett kundfall, men jag tappar ju då 

uppdateringen på nyheter och liknande.” (4:7) 

 

I Apotekets individuella kompetensutvecklingsplan finns flera metoder till 

kompetensutveckling angivna, bland annat ”erfarenhetsutbyte” där man betraktar 
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kundmötet som en ständig lärosituation. En av respondenterna säger följande 

angående uppdatering vid ett kundfall: 

 

”Man kallar ju det inte för att uppdatera sig, utan det ingår ju i ens jobb.” (2:7) 

 

Räcker lästiden till för det man vill uppnå? 
Nedanstående tabell är en sammanställning över lästidens längd och schemaläggning 

på de fem olika Apoteken. 

 

Tabell 1: Schemaläggning och lästid på apoteken 

Apotek 1 2 3 4 5 

Schemalagt  X X X  

Inte schemalagt X    X 

30 min lästid  X   X 

60 min lästid X  X X  

 

På det apotek där man ändrat från schemalagd lästid till inte schemalagd, anser de 

tillfrågade i personalen att detta har medfört att lästiden har blivit kortare. Detta på 

grund av att man måste använda tid som ”blir över” mellan kunder och annat arbete 

för att läsa. Det är inte alltid det blir tid över för detta och lästiden uteblir helt. 

 

”Ibland går det en månad och vi inte har kunnat läst något för timmen har varit fylld 

med annan info.” (11:8) 

 

På frågan om de upplever om det finns tid att utnyttja lästiden svarade vissa att de inte 

alltid tar möjlighet att utnyttja den. Alla vet att de själva styr över sin lästid, men ofta 

prioriteras den bort.   

 

”Jag KAN alltid utnyttja min lästid eftersom den ligger utanför öppettiderna, men 

ibland har jag dålig disciplin och känner att jag har något annat jag måste hinna 

under denna halvtimma, något som jag hellre måste göra. Men det är ju mitt beslut. 

Men tillfälle för lästid finns alltid.” (3:10) 
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Två av de tillfrågade svarade att det inte fanns tid för dem att utnyttja lästiden, varav 

den ena respondenten svarade med nedanstående kommentar: 

 

” Jag tycker att lästiden är viktig, det är inte därför, men jag har oftast annat jag 

måste prioritera på lästiden. Saker jag inte hinner göra på dagen som måste fixas…” 

(5:10) 

 

Generellt tycker respondenterna att de hinner uppdatera sig på senaste nyheterna, men 

de flesta upplever att lästiden är för kort för att hinna fördjupa sig i något ämne. 

 

”Ibland, ibland inte. Det beror på vilket ämne jag håller på med . Ibland känner man 

att man skulle behövt jättemycket tid. Särskilt om det är nya läkemedel, då vill jag 

liksom har nån koll på vad det är….” (9:11) 

 

En av respondenterna tycker inte alls att lästiden räcker till för det hon vill uppnå. 

 

”Nej, det gör jag inte. Som vi pratade om innan så är vi alla olika och jag 

personligen behöver mera tid för saker och ting nu än förut.” (11:11) 

 

Var finns informationen man använder sig av på lästiden? 
 Samtliga tillfrågade uppger att de hittar informationen på ApoNet. När vi frågade om 

de använder sig av tidningar eller andra kanaler fick vi entydiga svar som visade att 

ApoNet är den källa som används absolut mest. 

 

”Ja, man hittar det ju på ApoNet, det är det viktigaste hjälpmedlet vi har.” (7:12) 

 

Några enstaka har även uppgett Apotekets hemsida, FASS eller broschyrer. 

 

Riktlinjer? 
På frågan om det finns riktlinjer för lästiden så svarar samtliga att det inte finns några 

sådana. Lästiden bygger på eget ansvar. När vi frågade om de kunde tänka sig ha 

vissa riktlinjer så svarade ett fåtal att de kunde tänka sig detta. 
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Behövs lästiden? 
Alla respondenterna tyckte att lästiden behövs. Nedan är ett citat som på ett bra sätt 

beskriver varför många tycker att lästiden behövs.  

 

”Allt händer fort och det är mycket som förändras så jag anser att lästiden behövs. I 

dialog med kunderna lär man sig mycket, men du kan inte lära dig nyheter om 

läkemedel av dom…” (3:14) 

 

Två av respondenter som endast hade en halvtimmes lästid hade följande åsikter: 

 

”Ja, jag anser att den behövs, men det är inte vettigt att ha en halvtimme, det är för 

kort tid.” (5:14) 

 

”Ja, den behövs fast inte som vi har det nu, det blir för kort tid.” (11:14) 

 

DISKUSSION 
 

30 eller 60 minuters lästid? 
På de apotek som hade en halvtimmes lästid varje vecka upplevde respondenterna att 

tiden var för kort för att fördjupa sig i något speciellt ämne. De ansåg att tiden bara 

räckte till för att läsa igenom rubriker på nyhetssidan på ApoNet. 

 

De flesta i apotekspersonalen verkar tycka att de interaktiva utbildningarna och 

självtesterna är väldigt bra och lärorika, men att man under en halvtimmes lästid inte 

hinner med både läsa inför och göra ett självtest. Även på de apotek som hade en 

timmes lästid varje vecka upplevde personalen ibland att tiden var för knapp om det 

var mycket ny information vissa veckor. Det verkar alltså vara så att en längre 

sammanhållen lästid ger större möjlighet till fördjupning. 
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Schemalagd/inte schemalagd 
Vi kan dra slutsatsen att de som oftast utnyttjar sin lästid har den schemalagd innan 

apoteket öppnar. Personal som har lästid schemalagd under öppettiderna har inte 

möjlighet att i samma utsträckning utnyttja sin lästid. Detta på grund av att det ofta är 

mycket kunder inne på apoteket som prioriteras i första hand. De som utnyttjar sin 

lästid minst är de som inte har den schemalagd alls. På vissa apotek passar det inte att 

ha lästiden schemalagd eftersom det finns för lite personal för detta. 

 

Det man kan fråga sig i detta sammanhang är hur ofta man följer upp huruvida 

personalen kan utnyttja sin lästid. Det verkar finnas tendenser till att personal som inte 

använder sin lästid på grund av att de prioriterar bort den, gör detta upprepade gånger. 

Detta kan bero på att dessa personer kanske har en lärstil som inte passar för att sitta 

vid datorn och läsa.  Även om det ligger på den anställdes eget ansvar att använda sig 

av lästiden så kanske man måste göra tätare uppföljningar för att utvärdera hur det 

funkar för varje anställd. Trots allt är en av metoderna, som ingår i 

kompetensutvecklingsplanen, att självständigt söka information bland annat via 

ApoNet. När de anställda inte har möjlighet att utnyttja detta så tappar man en del av 

möjligheten till kompetensutveckling. Om man oftast inte kan utnyttja sin lästid för 

att man till exempel inte hinner, kan man tycka att en förändring bör ske. På vems 

ansvar ligger det att följa upp lästidens funktion och användning? Lästiden är ju trots 

allt en viktig del av den anställdes möjlighet att hålla sig uppdaterad för att kunna 

bemöta kunderna på bästa sätt i sitt dagliga arbete. 

  

Varför uppdatera sig?     
Även om den anställda inte hade haft lästid så finns ändå viljan att lära sig. Det är 

många faktorer som gör att man vill vidareutveckla sig. Människan har en inbyggd 

nyfikenhet och drivkraft till att lära sig nya saker (9). Även efter färdig utbildning så 

fortsätter ett livslångt lärande (10). 

 

Det verkar som att en anledning till att personalen vill hålla sig uppdaterad är att 

undvika, som de upplever, pinsamma situationer då kunden kanske frågar något som 

de inte kan svara på. 

 

 19



Eftersom kunderna nuförtiden själva är relativt kunniga med hjälp av till exempel 

olika medicinska Internetsidor och TV-program så kan det leda till att farmacevterna 

hela tiden försöker vara så uppdaterade de bara kan. Men om en kund frågar något 

som den anställde inte kan så betyder inte det att det ÄR pinsamt, som några av 

respondenterna sade. Man måste få visa att man inte kan allt, men att man kan erbjuda 

sig att ta reda på fakta. Kan det vara att de anställda själva bygger upp känslan av att 

de inte får framstå som okunniga? Som specialist på ett område (i detta fall; 

farmacevtiskt kunnig) kanske de anställda har en tro att kunderna ser dem som 

ofelbara och allvetande inom området?   

 

Något som vi reflekterat över i detta sammanhang är att ingen respondent nämner 

kundens behov när det gäller anledningen till varför man uppdaterar sig. Vi hade 

förväntat oss att de anställda uppdaterar sig för att kunderna ska få relevant 

information, men ingen nämner detta när vi pratar om vad de vill uppnå med lästiden 

och vad lästiden betyder. Som kund vill man ha ett bra råd från personalen och då 

kanske det saknar betydelse om apotekspersonalen kan svara på rak arm eller måste 

gå och slå upp svaret.  

 
ApoNet  och Interaktiva kurser -räknas inget annat?  
ApoNet är det effektivaste sättet att snabbt hitta information. Detta är en fördel 

eftersom lästiden verkar upplevas som för kort. Att leta information någon 

annanstans, exempelvis övriga Internet, är mer tidskrävande. 

Som vi redovisade i resultatdelen så är de interaktiva självtesterna uppskattade bland 

apotekspersonalen. Detta på grund av att testerna är ett enkelt och roligt sätt att pröva 

sina kunskaper. Självtesterna används framförallt innan kampanjer för att de anställda 

ska vara beredda på att svara på kundernas frågor om ett visst ämne. Personalen 

upplever att efter att de har uppdaterat sig så känner de sig tryggare i sin roll som 

rådgivare.  

 

Lästiden prioriteras ofta bort på grund av andra saker man måste göra och när de väl 

har tid för lästiden så prioriteras i sin tur ofta självtesterna bort på grund av att man i 

första hand vill uppdatera sig på nyheterna. För att göra självtesterna behövs tid och 

eftersom flera av respondenterna upplever att de inte hinner göra testerna så ställs 
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frågan: när ska man då göra självtesterna? Utöka lästiden? Lägga testerna utanför 

lästiden? Schemalagda självtester?  

 

Enligt den individuella kompetensutvecklingsplanen ska hänsyn tas till att olika 

människor har olika sätt lära sig på, i enlighet med teorierna om olika lärstilstyper. Då 

kan man fråga sig om man bara har ApoNet och självtester för att uppdatera sig, 

fungerar det för alla lärstilstyper?  

 

Lästid under eget ansvar – behövs riktlinjer?  
En av frågorna vi ställde till respondenterna gällde om huruvida de vill ha riktlinjer 

för lästiden eller inte. Vi ser nu i efterhand att vi borde använt orden handlingsplan 

eller målbeskrivning för lästiden istället för riktlinjer. De anställda svarade på om de 

vill ha direktiv från sin chef om vad de ska läsa eller hur de ska använda sin lästid och 

de ville de inte. Vår tanke med frågan var att får reda på om övergripande ramar för 

lästiden önskades. Anledningen till att vi ville ha reda på detta är för att för flera 

lärstilar behöver målbeskrivning, riktlinjer eller ramar för att klara ett självständigt 

arbete (4, 11). 

 

Varför är det så viktigt med riktlinjer när det gäller 

personalens lästid? 
Målbeskrivning är en av många benämningar på riktlinjer. Ramverk eller varför inte 

Aktiv coachning kan man även kalla det, men syftet är det samma: att ge guidning och 

aktiva valmöjligheter för personalen att få tillfälle att utöva självstudier på det mest 

optimala sättet för varje enskild individ. Detta i skriftlig form eller med personlig 

kontakt.  

 

Aktiv coachning ses positivt av de flesta lärstilarna. Men den som agerar coach bör 

har kunskaper om det faktum att variationer av lärande finns, därmed måste de även 

ha kunskaperna om hur de olika lärstilarna ter sig, alltså att olika människor lär sig på 

olika sätt. Coachen ska finnas för att ge stöd och vägleda en annan person till större 

effektivitet. De som exempelvis har svårt med sin disciplin behöver ingen som hänger 

över dem och övervakar, utan de behöver någon att ha som stöd. Känner man ingen 

mening med det man gör så kanske man prioriterar att göra något annat. Självstudier 
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är ett eget ansvar och man behöver ingen som ger pekpinnar, däremot någon man kan 

vända sig till.  Därmed bör även möjligheten att göra förändringar finnas.  

 

Vad som är grundläggande med att alla har olika lärstilar när det gäller självstudier, är 

att det måste finnas tillgång och möjlighet till val och alternativa redskap. Om 

alternativen är få finns det inget val och flertalet kanske då inte kan få ut riktigt så 

mycket som de skulle önska. Är inte förutsättningarna de rätta så kanske känslan av 

att inte känna sig tillräcklig förstärks. 

 

Detta är ett teoretiskt resonemang om hur man som anställd kan känna sig om det 

finns för få verktyg att arbeta med. Därför vill vi belysa vikten av att känna till hur de 

olika lärstilarna fungerar.  

 

SLUTSATS 
En av slutsatserna man kan dra av denna studie visar att det egentligen inte finns så 

många valmöjligheter för den enskilde under lästiden. Informationsinnehållet skiljer 

sig vecka för vecka och personalens lärstilar varierar. Begränsningarna ligger i att 

personalen ofta har tidsbrist och att det inte finns så många studiealternativ att välja 

mellan. Även fast det finns alternativ, verkar det som att personalen inte gör nya 

aktiva val när det gäller variationen av lästiden. Det som används mest under 

självstudierna är som vi tidigare nämnt ApoNet och testerna, som är ett snabbt och 

effektivt sätt att få tillgång till nyheter. Det finns andra sätt att uppdatera sig på som 

kanske tar lite längre tid och inte är fullt så effektiva, men kanske passar bättre ibland 

beroende på vad det är man ska lära sig. Ibland kanske man behöver friska upp minnet 

på gamla kunskaper, till exempel en speciell läkemedelsgrupp och dess 

farmakologiska egenskaper. Vid dessa tillfällen måste man söka information utanför 

ApoNet, till exempel olika internetsidor eller studielitteratur. För att hinna göra detta 

krävs mer tid än vad som finns idag eller att mentaliteten kring lästiden förändras. 

 

När vi fick idén till den här uppsatsen började vi att söka efter skriftliga riktlinjer och 

beskrivningar för lästiden. Det visade sig att det inte fanns några, varken på 

huvudkontoret eller på områdesnivå. Däremot vet vi att det lokalt, på vissa apotek, 

kan finnas nedskrivna riktlinjer för de anställda, dock inte på något av de apotek vi 
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besökte. Detta ger intrycket av att lästiden inte är så genomtänkt som man kan tycka 

att den borde vara i och med att den är en så viktig för personalen. Vår undersökning 

visar att de apoteksanställda tycker att lästiden är nödvändig för att de ska uppdatera 

sig. De anställda vill gärna utnyttja sin lästid, både för att ta del av nyheter och för att 

friska upp gamla kunskaper. Att ibland vara tvungen att prioritera bort den på grund 

av tidsbrist känns frustrerande. Med en skriftlig riktlinje skulle personalen kunna se 

inom vilka ramar lästiden ligger och utifrån sitt behov kunna styra över lästiden. Ska 

lästiden finnas med i personalens kompetensutvecklingsplan som en del av metoderna 

för inlärning, bör man hitta en annan lösning som medför att lästiden bättre kan 

utnyttjas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TACK TILL… 
 
Vår handledare Sofia Kälvemark-Sporrong för din optimism och ditt lugn som 
smittade av sig. Du stärkte oss! 
Farmaceutiskt utvecklingsansvarig distrikt nord AO Hälsa Karin Digné för 
bakgrundsmaterialet angående lästidens utveckling.  
Områdescheferna och chefsfarmaceuterna på berörda apotek för att vi fick ta er 
personals tid i anspråk. 
Apotekspersonalen som ställde upp på intervjuerna. 
Leg. receptarie Katarina Nilsson-Sundström för att du tog dig tid att visa oss hur 
ApoNet är uppbyggt. 
 

 23



REFERENSER 
 

1. Mellander K. Länge leve lärandet. Celemiab International AB 1999. 
 

2. Apotekets Affärsområde Hälsa.Verksamhetsbeskrivning enligt SIQ:s modell 
för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2004.  

 
3. Digné K. Farmacevtiskt utvecklingsansvarig Distrikt Nord, AO Hälsa. 

Apoteket AB. Muntlig information. 
 

4. Honey P, Mumford A. Lärstilshandboken. Studentlitteratur 1985. 
 

5. Boström L. Från undervisning till lärande. Brain Books AB 1998. 
 

6. Steinberg J M. Effektiv inlärning. LiberUtbildningförlaget 1983. 
 

7. Lantz A. Intervjumetodik: Den professionellt genomförda intervjun. 
Studentlitteratur 1993.  

 
8. Kvale S. Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur 1997.  

 
9. Ahl H. Motivation och vuxnas lärande, En kunskapsöversikt och 

problematisering. Liber 2004. 
 

10. Ellström P-E, Abrahamsson K, Abrahamsson L, Björkman T, Johansson 
J.Utbildning, kompetens och arbete. Studentlitteratur 2002. 

 
11. Hedin A, Svensson L. Nycklar till kunskap. Studentlitteratur 1997. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 24



Bilaga 1 
 
 
Frågeguide 
 
 

1. Vad tycker du att en farmacevt bör vara uppdaterad på? 
 

2. Hur avgör du vilken information som är viktig att läsa? (Av all ny information 
varje vecka, hur väljer du vad som är viktigast att läsa?) 

  
3. Vad är lästiden för dig personligen? 

 
4. Anser du att lästiden är till för att uppdatera sig eller är den 

kunskapsutvecklande? 
 

5. Vad vill du själv uppnå med din lästid? Chans till kompetensutveckling?  
 

6. Tycker du att lästiden ingår i din kompetensutveckling, eller ligger den 
utanför?  

 
7. Hur ser du på skillnaden mellan lästid och ett kundfall där man varit tvungen 

att leta information?  
 

8. Hur lång lästid har ni varje vecka? 
 

9. Är den schemalagd? 
 

a. När? 
b. Spilltid? 
c. Om nej: Tycker du att den borde vara det? Om ja: Tycker du att den 

inte ska vara det? Varför? 
 

10. Upplever du att det finns tid att utnyttja lästiden? 
 

11. Tycker du att lästiden räcker till för det du vill uppnå?  
 

12. Var hittar du informationen? Är det t ex på Aponet? (Andra sätt?)  
 

13. Har du riktlinjer från din chef om hur du ska leta information och/eller vad du 
ska leta för information? Om ja, vilka är riktlinjerna? (muntligt/skriftligt?)Om 
inte, skulle du vilja ha det?  

 
14. Anser du att lästiden behövs?  

 
15. Hur gammal är du? 

 
16. Hur länge har du arbetat på apotek? 
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