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Sammanfattning 
 

För att utreda hur kunden uppfattar den skriftliga informationen 
från Distansapoteket framställdes en enkät. Den skickades ut till 
1500 privatpersoner som fick sina läkemedel via apoteksombud 
i Norrbotten, Västerbotten och Jämtlands län levererade från 
Distansapoteket i Boden. Kunden skulle svara inom en vecka 
för att begränsa tiden för insamlandet av enkäterna. Eftersom 
tidigare arbeten inte gjorts inom området fanns inga referenser 
om hur kunden uppfattar Apotekets Terminal System – Muntlig 
Omsorg i Dialog (ATS-Mod-kundutskriften) som lämnas ut 
tillsammans med läkemedlet. Däremot användes referenser 
kring compliance och bipacksedlar. Merparten av dem som 
deltog i enkäten läste ATS-Mod-kundutskrift och ännu fler läste 
bipacksedeln som medföljer varje läkemedel. De flesta tyckte 
att ATS-Mod-kundutskrift var lättläst. Eftersom bipacksedeln 
medföljer varje läkemedel och är mycket mer utförligt skrivet 
borde det skulle räcka med den, vilket skulle leda till en 
kostnads- och tidsbesparing för Distansapoteket. 
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Distansapoteket 
 
I dag driver Apoteket AB distansapotek på fyra orter; Hässleholm, Falun, Sollefteå och 

Boden. Distansapoteket i Boden, som startades 2 maj, 2002, servar kunder i Norrbotten, 

Västerbotten och Jämtlands län1. 

 

Distansapoteken uppkom genom att man gjorde en kundundersökning där det framkom att 

kunderna efterfrågade alternativ på apotek med längre öppethållande, mindre köer och lättare 

tillgänglighet av läkemedel. Dessutom ville Apoteket AB som sådant finna ett billigare 

alternativ att bedriva sin verksamhet2. Här såg de en möjlighet att öppna för e-handel med 

större valfrihet för kunden att själv välja på vilket sätt de ska få tag i läkemedel och eventuellt 

få det hemskickat. Apoteket AB startade även två kundcentrer så att kunderna via telefon kan 

få information och rådgivning större delen av dygnet.  

 

På sikt sågs en möjlighet att Distansapoteket  kunde  hantera de volymer läkemedel som 

beställs via Internet och andra kanaler3. De skickar läkemedel bland annat till sjukhus, 

sjukhem, vårdcentraler, läkarmottagningar, apoteksombud och i enstaka fall även direkt till 

kunden med postbud. Personalen på distansapoteken arbetar i stort sett på samma sätt som på 

de vanliga apoteken men har betydligt mindre kundkontakt3. De som arbetar på 

distansapoteken är produktionsassistenter, apotekstekniker och receptarier. 

 

De som kan utnyttja e-handel är vårdcentraler, läkare och privatpersoner. Deras beställning 

kommer till ett kundcenter som sedan vidarebefordrar ordern till ett distansapotek som sköter 

utskicket via apoteksombud eller något annat apotek3. Recept till privatpersoner skickas in via 

apoteksombud eller elektroniskt. De som beställer via ett kundcenter blir senare uppringda av 

dem och informeras om läkemedlet. Alla som får sin beställning första gången får medskickat 

ett informationsblad med uppgifter om läkemedlet. 

 

Apoteksombud är de som lämnar ut läkemedelspåsarna med beställningarna. Det kan vara en 

matvaruaffär, kiosk eller liknande som genomgått viss bedömning. Apoteksombuden får 

utbildning i tystnadsplikt och om förvaring av vissa läkemedel. Eftersom apoteksombuden 

saknar utbildning om läkemedlen får de inte informera eller rådgöra om läkemedels-

användning men de kan ge en informationsfolder och hänvisa till kundcenter eller apotek. En 

inspektion av apoteksombuden görs en gång per år för att bekräfta säkerheten. 
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Compliance - följsamhet 
 
… är ett viktigt ord när det gäller läkemedelsanvändning. För att compliance ska kunna 

uppnås är flera faktorer inblandade. Idag talas om samsyn (”concordance”, harmoni) som ett 

verktyg för att uppnå bättre följsamhet och bättre hälsa. Det är en diskussion mellan läkare 

och patient som gör att patienten kan spela en aktivare roll kring terapibesluten. Det har 

tidigare gjorts studier av compliance där det har visat sig att informationen är en viktig faktor 

för compliance4. 

 

En annan faktor som det talas om idag är bättre läkemedelsanvändning genom samarbete 

mellan farmacevt – sjuksköterska/läkare – patient. En rationell läkemedelsanvändning hos 

patienter ger dem bättre livskvalitet och därmed förutsättningar för mindre vårdbehov5. 

Målsättningen är att förbättra kunskapen hos patienten genom systematisk, muntlig och 

skriftlig läkemedelsinformation6. Det har visat sig att många patienter inte vet varför de får 

läkemedelsbehandling. De har ofta livslång läkemedelsbehandling och använder läkemedel 

från flera läkemedelsgrupper. De flesta patienterna i denna grupp är över 75 år7. Av 

läkemedelsrelaterade problem (LRP) är underbehandling vanligast5. 

 

Motsatsen till compliance är dålig följsamhet (oföljsamhet) som brukar delas in i två grupper; 

omedveten oföljsamhet och medveten oföljsamhet4. En omedveten oföljsam patient har för 

avsikt att följa ordination men lyckas inte pga. glömska, fysisk oförmåga eller för att han/hon 

inte förstått ordinationerna. Den medvetet oföljsamme patienten fattar däremot ett aktivt 

beslut att inte ta medicinen eller att ta den på ett sätt som stämmer överens med den egna 

uppfattningen men som avviker från ordinationen. En del debattörer menar dock att 

oföljsamhet inte är något huvudproblem utan pekar på andra orsaker8. 

 

Följande punkter underlättar compliance4: 

• Samsyn mellan patient och vårdgivare 

• Enkel dosering (1 dos/dag, ingen dostitrering) 

• Bra bipacksedlar och annan tryckt patientinformation 

• Få eller inga biverkningar hos läkemedlet 

• Snabbt tillslag hos läkemedlet vid symtomgivande sjukdom 
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• Samarbete mellan professionerna, eftersom patienten då får samstämmig information 

från läkare, sjuksköterska och farmacevt. 
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Introduktion 
 
När det gäller läkemedelsanvändning så vill man nå dessa mål: Rätt läkemedel till rätt patient 

i rätt dos vid rätt tillfälle till rätt pris9. 

 

Det finns mycket att vinna om läkemedlen används på rätt sätt. Det gäller både patienternas 

hälsa och samhällets kostnader för sjukvård. För att uppnå målet med compliance 

(ordinationsföljsamhet = en patients förmåga att följa givna föreskrifter) är det många faktorer 

som spelar roll. En av de viktigaste faktorerna är information. Informationen bör ges både 

muntligt och skriftligt. 

 

Den muntliga informationen får patienten av läkare, sköterskor och/eller farmacevter. Den 

skriftliga informationen får patienten/kunden i form av en bipacksedel som medföljer varje 

läkemedel. Apoteken använder sig även av Apotekets Terminal System- Muntlig Omsorg i 

Dialog (ATS-Mod-kundutskrift) som beskriver läkemedlets användning och verkningar på ett 

enklare sätt för kunden, se bilaga 3. Denna utskrift tillkom när produktansvaret lades på 

läkemedelstillverkaren10. 

 

Distansapoteket i Boden använder sig av denna ATS-Mod-kundutskrift endast till sina kunder 

som får läkemedel via apoteksombud. Läkemedlen paketeras i förslutna, ogenomskinliga blå 

plastpåsar som skickas till apoteksombuden där kunden hämtar ut sin påse märkt med namn 

och födelsedata. Distansapoteket skickar med en ATS-Mod-kundutskrift för varje läkemedel 

varje gång ett recept förnyas. Det är denna ATS-Mod-kundutskrift som studeras för att få en 

uppfattning ”Hur kunden uppfattar den skriftliga informationen”. 

 

Det har inte tidigare gjorts studier hur patienten uppfattar den skriftliga informationen från 

ATS-Mod-kundutskrifter. Men det har däremot gjort undersökningar av hur patienten tolkar 

informationen av bipacksedlarna11. De visade sig att vissa av bipacksedlarna saknade viktig 

information t.ex. ”Vad skall jag göra om jag glömt ta min medicin?”. Man kan inte ännu påstå 

att bipacksedlarna är optimalt läsvänliga och uppfyller läkemedelsverkets krav på att 

”informationen skall vara tillräckligt omfattande och lättförståelig så att läkemedlet kan 

användas på ett korrekt sätt”. 
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Denna studie syftar på hur kunderna uppfattar den skriftliga informationen från Distans-

apoteket i Boden. Avsikten är att se om det är skillnad mellan kvinnor och män, om 

läsförståelsen påverkas av ålder och utbildning. Språken i dessa tre län är inte bara svenska 

utan även finska, samiska och norska så det kan vara intressant om läsförståelsen påverkas av 

denna faktor. 

 

Det kan vara förvirrande att skilja mellan patient och kund men generellt kan sägas att en 

person är patient när personen får behandling av sjukvården och kund när personen anlitar ett 

apotek. 

 

Metod 
 
Ett utskick gjordes till 1500 kunder från Norrbotten, Västerbotten och Jämtlands län. 

Distansapoteket i Boden levererar kundernas läkemedel till apoteksombuden i dessa län. Där 

får kunderna hämta sina läkemedel i plastpåsar märkta med namn och födelsedata. 

Åldersfördelningen var från 0 år och äldre. Försökspersonerna var anonyma under 

undersökningen. 

 

Metoden som användes var en enkät med frågor gällande förståelse av den skriftliga 

informationen från ATS-Mod-kundutskrifterna. Första frågan var om det var någon annan 

som hjälpte till med att svara på frågorna. Sedan följde frågor om informationen kring 

läkemedlen. En av frågorna var om man läste bipacksedeln. Sist på bladet fanns allmänna 

frågor angående ålder, kön, språk och utbildning Enkäten skickades tillsammans med ett 

missivbrev (se bilaga 1 och 2). 

 

Undersökningen är begränsad till ett blad med frågor på båda sidorna. Om det är för mycket 

frågor kan kunden tappa intresset och avstå från att delta i enkäten. Dessutom är det lättare att 

skicka in om det bara är ett blad. De allmänna frågorna har medvetet lagts sist för att inte ta 

bort intresset från det undersökningen gäller. Det är viktigt att språket är lättförståeligt och 

texten är tillräckligt stor. Svarsalternativen ska helst vara mer än tre eftersom svenskarna har 

en tendens att vara ”lagom” och därför sätter svarsalternativet i mitten. 
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Enkätens frågor är slutna (flera givna svar där ett alternativ markeras) med en öppen fråga på 

slutet. (Kunden får själv skriva vad han/hon vill förmedla). Detta är en kvantitativ 

undersökning (förenklat uttryckt; tänkta svar ex, aldrig – ibland – alltid) som tolkats 

kvalitativt (går att mäta i siffror)12,13

Proceduren var att personalen skrev ut 1500 etiketter märkt med ”Enkätsvar”. Dessa 

klistrades på svarskuverten. Sedan veks och stoppades missivbrevet, enkäten och ett 

svarskuvert i ett vitt kuvert. I nästa steg skickade personalen från distansapoteket med det vita 

kuvertet med innehållet i de blå plastpåsarna som innehöll kundens läkemedel och var märkta 

med kundens namn och födelsedata. Dessa påsar svetsades igen och skickades till 

apoteksombuden där kunden hämtade sin påse. Påsens färg är så komprimerad att man inte 

kan se vad den innehåller. Kunden skickade in enkäten anonymt i svarskuvertet till 

Distansapoteket. Inga påminnelser skickades ut. Personalen öppnade svarskuverten ifall något 

recept hade hamnat med av misstag. Enkäterna hämtades av oss för vidare databehandling.  

 

Databehandlingen gjordes via excelprogram där arbetsbladen har designats så att 

behandlingen av inkomna svar enkelt kunde bearbetas. Varje enkätblad fick en siffra som 

motsvarade ett nummer i arbetsbladet. Frågorna är omgjorda till bokstäver medan svaren är 

omgjorda till siffror. Siffran noll motsvarade inget svar på frågan medan siffran ett 

motsvarade svaret ja och siffran två motsvarade svaret nej osv. Analysen kunde göras väldigt 

specifikt genom denna inmatning. Därefter analyserades och tolkades svaren efter kön, ålder, 

utbildning och språk. Resultaten redovisades fråga för fråga i tabeller och figurer. 
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Resultat och diskussion 
1500 enkäter skickades ut till privatpersoner i Norrbotten, Västerbotten och Jämtlands län 

som fick sina läkemedel levererade till apoteksombud via Distansapoteket i Boden. 413 

personer svarade på enkäten. Det motsvarar en svarsfrekvens på 27,5 % 

 

Åldersfördelning av män och kvinnor
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Figur 1 Hur män och kvinnor fördelar sig i de olika åldersgrupperna. 
 
 
66 % av de svarande var kvinnor och 33 % var män medan 1 % var av okänt kön. 

Majoriteten som svarade på enkäten i åldersgruppen var mellan 48 - 87 år, se figur 1.  

Detta kan bero på att de som utnyttjar tjänsten oftast är de äldre som bor i glesbygden.  

 

93 % hade svenska som modersmål medan 4 % hade annat modersmål och 3 % hade inte 

angett modersmål. Detta var inte ett förväntat resultat då det från Distansapoteket i Boden 

ingår leveransområden där norska, finska och samiska talas. 
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Läkemedel används till:
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Figur 2 Fördelning av läkemedelsanvändning inom olika sjukdomar. 
 
 
 

Majoriteten av deltagarna i enkäten hade mer än en sjukdom. De flesta hade minst två 

sjukdomar och läkemedel för dem. En person hade 12 olika läkemedel för sina sjukdomar. 

Majoriteten av de svarande hade hjärt-/kärlsjukdomar. Hjärt-/kärlsjukdomar är ju en av våra 

vanligaste folksjukdomar. Även smärta/värk var en stor grupp. Eftersom majoriteten är mellan 

48-87 år så har de flesta hunnit arbeta i många år och eventuellt i tunga yrken som kan 

medföra förslitningsskador. Astma/allergi i kombination med mag-/tarmsjukdomar är också 

en stor grupp av läkemedelsanvändare.  

 

Många svarade inte för vilka sjukdomar de använde sitt/sina läkemedel. De finns 

representerade i gruppen annat. 

 

13 % som fick sina läkemedel via apoteksombud hade inte själv svarat på frågorna utan det 

var barn, anhöriga, vårdtagare, föräldrar eller annan som svarade. Resterande 87 % svarade 

själv på sina frågor. 
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Tidigare information om läkemedel 
 
Tabell 1 Har du tidigare fått information; av vem, hur var den och hur gavs den? 

 Läkare Apoteket Distansapoteket 
Ja 83 % 67 % 74 %
Nej 15 % 31 % 24 %
Ej svarat 2 % 3 % 2 %
Hur var informationen? 
Inte alls bra 1 % 1 % 0 %
Inte särskilt bra 7 % 3 % 1 %
Granska bra 43 % 29 % 44 %
Mycket bra 43 % 30 % 38 %
Ej svarat 6 % 37 % 17 %
Hur gavs informationen? 
Skriftligen 6 % 30 %
Muntligen  70 % 20 %
både och 23 % 17 %
Ej svarat 1 % 33 %

 

De flesta har tidigare fått information av läkare, apotek och distansapotek om sitt läkemedel. 

Läkaren ger oftast muntlig information enligt enkätsvaren. Apoteken ger både muntlig och 

skriftlig information men en väldigt stor grupp har inte svarat på hur de fått informationen. 

Överlag uppfattas informationen bra från läkare och apotek. 

 

 
Figur 3 Läser du informationen från Distansapoteket? 

 

Flera av dem som svarat ja på fråga 3 och 4 har inte svarat på följd frågorna medan de som 

har svarat nej på ovanstående frågor har även svarat på följdfrågorna. Alla svar på 
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följdfrågorna ingår i tabell två. Orsaken kan vara att de tänker på någon annan information de 

läst, sett eller hört och gör bedömningen utifrån det. 

 

Distansapoteket lämnar bara skriftlig information till sina kunder. Det visade sig att en 

fjärdedel av dem inte hade fått information från Distansapoteket tidigare. Detta kan bero på att 

de är nya kunder eller på att kundutskriften endast skickas ut vid nytt recept, dvs. ibland 

endast en gång per år. De flesta läser ”alltid” informationen från Distansapoteket och tycker 

att den är bra, se figur 3. Mycket få tyckte att informationen var dålig som de fick från 

Distansapoteket.  

 

Information om läkemedlet från Distansapoteket 
 
Informationen från Distansapoteket upplevdes av 86 % som lättläst medan 9 % upplevde den 

svårläst och 5 % svarade inte alls. Anledningen till att de upplevde informationen svårläst var 

liten stil, annat, svåra ord och svåra meningar i fallande skala. I de förekommande fallen 

berodde det på dålig syn, ögonsjukdom, afasi etc. Gruppen annat är inte specificerat vad det 

beror på. 

 

Tabell 2 Tycker du att informationen har gett tillräcklig kunskap om: 

 
6. Hur man tar 
läkemedlet? 

7. Vilka biverkningar 
läkemedlet har? 

8. Vad man ska göra om 
man glömt ta läkemedlet? 

Håller inte alls med 2 % 8 % 13 %
Håller lite med 4 % 13 % 11 %
Håller med 42 % 40 % 31 %
Håller helt med 46 % 27 % 21 %
Inte svarat 6 % 12 % 23 %

 

När det gällde ”hur man skulle ta läkemedlet” och ”vilka biverkningar läkemedlet har” så 

tyckte majoriteten att de fick bra information. Eftersom denna information inte alltid finns på 

informationsbladet kan de ha sammankopplat dessa svar till bipacksedeln, etiketten på 

medicinburken, tidigare information från sjukvård, apotek etc. När det gäller ”vad man ska 

göra när man glömt ta läkemedlet” hade en fjärdedel inte svarat på frågan. Antagligen fanns 

inte denna information med på informationsbladet.  
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Figur 4 Läser du bipacksedeln? 

 

Av de enkäter som kom in hade 92 % svarat att de läste bipacksedeln, vilket inte var ett 

förväntat resultat, se figur 4. De visade sig att både de som läser och inte läser informationen 

från Distansapoteket läser bipacksedeln. Även de som inte svarade om de läste 

Distansapotekets informationsblad svarade att de läste bipacksedeln. Detta kan jämföras med 

antalet som läser utskicket från Distansapoteket, se figur 3. 
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Figur 5 Hur de svarande tar reda på frågor om sitt läkemedel. 

 

Kontakten med sjukvården och apoteket dominerar hur man får svar på sina frågor angående 

sitt läkemedel bland det som svarat. 31 % ringer apoteket och 46 % tar kontakt med 
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sjukvården, se figur 5. Det var lika stor andel män som kvinnor som använder sig av Internet 

för att få svar på dessa frågor. Under rubriken annat använder de sig av FASS, släkt och 

vänner etc. 

 

Tabell 3 Fördelningen av utbildning bland de svarande 

Utbildning Andel Domineras av 
Ingen utbildning 2 % Barn
Grund-/Folkskola 56 % 68-77år
Gymnasie-/folkhögskola 30 % 48-57år
Högskole-/Universitetsutbildning 12 % 48-57år

 

Mer än hälften av deltagarna i enkäten hade endast grund-/folkskola. Majoriteten av dem var i 

åldersgruppen 68-77 år. Här fanns de flesta av dem som tyckte att informationen var svårläst. 

När det gäller grupperna med utbildning på gymnasiet/folkhögskola och högskole-

/universitetsutbildning så dominerades de av åldersgruppen 48-57 år. Denna grupp dominerar 

bland dem som utnyttjar Internet för att finna svar på sina frågor om läkemedlen. I gruppen 

utan utbildning dominerade barn. Mest troligt barn som inte har börjat skolan ännu. De fanns 

ingen skillnad procentuellt mellan könen av utbildningsgrad inom respektive utbildningsnivå. 

 

Övriga kommentarer berörde framförallt att det är svårt att komma fram på telefon till 

apoteken. De flesta var ändock nöjda med Distansapoteket. Övriga kommentarer finns att läsa 

i bilaga 4. 
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Slutsatser 
 
Utifrån den här undersökningen har författarna funderat över om informationen från 

Distansapoteket är nödvändig eftersom majoriteten läser bipacksedeln. Istället kan man skicka 

med ett informationsblad om att bipacksedeln medföljer varje läkemedel. Man bör behålla den 

allmänna informationen från ATS-Mod-kundutskrift där det står ”Tänk alltid på detta!” och 

”Vill du veta mer om din medicin? ”Detta skulle leda till en kostnads- och tidsbesparing för 

Distansapoteket. Tydlig text är önskvärt.  

 

Tackord 
 
Ett stort TACK till: 

Haupt, Dan, leg apotekare, farmaciedoctor, handledare, som har gett oss stöd, råd och 

handledning. 

Cloth, Yvonne, chef för distansapoteket, Boden, som gav oss förtroendet att göra arbetet.  

Westerlund Tommy, Leg apotekare, Med Dr, Koordinator examensarbete Apoteket AB som 

har kommit med kommentarer angående enkätens upplägg. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Missivbrev 

 
 
 
 
 
Hur uppfattar Du den skriftliga informationen som kommer 
från distansapoteket? 
 
Vi är två studenter vid Institutionen för Hälsovetenskap i Boden som studerar sista terminen 
på Receptarieutbildningen. I utbildningen ingår att skriva ett examensarbete kring något som 
har med läkemedel eller hantering av läkemedel att göra. 
 
Apoteket AB vill nu göra en undersökning av hur Du som kund uppfattar den skriftliga 
informationen som skickas med vid leverans av läkemedel. Avsikten med undersökningen är 
att dina svar tillsammans med alla de andras skall ligga till grund för förslag på förbättringar.  
 
Undersökningen görs helt anonymt. Ingen av oss som arbetar med undersökningen kommer 
att veta vem som svarat vad. När svaren kommit in sammanställs de i form av statistiska 
tabeller och de enskilda svaren kommer ej att kunna utläsas. Er anonymitet är således 
garanterad. 
 
Enkäten kommer att skickas ut till ca 1500 av distansapotekets kunder. Vi ber dig att svara på 
frågorna och skicka tillbaka enkäten inom en vecka i det bifogade bruna kuvertet, som inte 
behöver frankeras. Om Du som fått enkäten inte är den person som själv skall använda 
läkemedlen, utan istället ex. anhörig eller vårdare, ber vi dig ändå fylla i enkäten i tillämpliga 
delar. 
 
Om Du har några frågor om undersökningen så hör gärna av dig under vardagar 8-12 till: 

Karin Abrahamsson, telefon: 070-247 82 87  
Lena Larsson, telefon: 070-301 84 38 

 
Tack på förhand för att Du vill medverka. 
 
Luleå i februari 2005 
 
 
Karin Abrahamsson 
Lena Larsson 
Receptariestudenter 
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Bilaga 2 

Enkät 
Hur uppfattar Du den skriftliga informationen som skickas ut från 
distansapoteket? 
För att se om informationen uppfattas olika för olika typer av läkemedel vill vi veta mot 
vilken/vilka sjukdom/ar Du använder ditt/dina läkemedel. Kryssa i det/de alternativ som bäst 
överensstämmer med din medicinering. 
 
Läkemedel används till: 

 Astma, Allergi,  Njursjukdomar 
 Cancersjukdomar  Psykiska sjukdomar 
 Sjukdomar i hjärta och blodkärl  Reumatiska sjukdomar 
 Hormonella sjukdomar  Smärta/Värk 
 Hudsjukdomar  Öron, Näsa, Hals sjukdomar 
 Infektionssjukdomar  Ögonsjukdomar 
 Sjukdomar i mage/tarm  Annat 

Vet Ej - Läkemedlet/en heter: ........................................................................................  

Tidigare information om läkemedel 
Här följer ett par frågor om hur Du tidigare har fått information om läkemedel och hur Du har 
upplevt den informationen. Välj det alternativ som bäst motsvarar din åsikt. 
 
1. Används läkemedlen från Distansapoteket av dig själv?  Ja  Nej  
 
  Om nej av Dina barn Anhörig Vårdtagare Annan 
     
 
2. Har Du fått information om läkemedlet av läkaren som skrev receptet?  Ja  Nej  
 Om ja, hur var informationen? Inte alls bra Inte särskilt bra Ganska bra Mycket bra 
      
 
 Hur gavs informationen? Skriftligen Muntligen  Både och 
    
 
3. Har Du fått information om läkemedlet på apoteket tidigare? Ja  Nej  
 
 Om ja, hur var informationen? Inte alls bra Inte särskilt bra Ganska bra  Mycket bra 
      
 
 Hur gavs informationen? Skriftligen Muntligen  Både och 
    
 
4. Har Du tidigare fått skriftlig information om läkemedlet via Distansapoteket? Ja  Nej  
 
 Läser Du informationen? Aldrig Ibland Alltid 
    
 
 Om ja, hur var informationen? Inte alls bra Inte särskilt bra Ganska bra Mycket bra 
      

Vänd  
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Information om läkemedel från Distansapoteket 
 
Nedan följer ett par frågor om hur Du tycker att informationen från Distansapoteket är/har 
varit. Enkäten avslutas sedan med några frågor om dig som besvarat enkäten.  
 
5. Den skriftliga informationen var:   Svårläst    Lättläst  
 
 Om svårläst, på vilket sätt? För liten stil. Svåra ord. Svåra meningar Annat 
      
 
Tycker du att informationen har gett tillräcklig kunskap om: 
6. hur man tar läkemedlet? 
  Håller inte alls med. Håller lite med. Håller med Håller helt med 
      
7. vilka biverkningar läkemedlet har? 
  Håller inte alls med. Håller lite med. Håller med Håller helt med 
      
8. vad man ska göra om man glömt ta läkemedlet? 
  Håller inte alls med. Håller lite med. Håller med Håller helt med 
      
 
9. Har Du läst bipacksedeln som följer med läkemedlet?   Ja    Nej  
 
10. Vart vänder Du dig om Du har frågor om läkemedlet?  
 
 Besöker Ringer   
 Apoteket Apoteket Sjukvården Internet Annan 
      
 
Ålder: 0-17 18-27 28-37 38-47 48-57 58-67 68-77 78-87 88- 
          
 
Kön:  Man     Kvinna  
 
Språk:  Svenska    Annat     
 
Utbildning: grund-/folkskola gymnasie-/folkhögskola högskole-/universitetsutbildning 
    
 
11. Har Du ytterligare synpunkter angående informationen från distansapoteket så skriv dem 
 här  
 ....................................................................................................................  
  
 ....................................................................................................................  
  
 ....................................................................................................................  
 
 
 Tack för hjälpen.
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Bilaga 3 

ATS-Mod-kundutskrift exempel 
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Bilaga 4 

Övriga synpunkter från fråga 11 i enkäten 
 
• Svårt att få telefonkontakt direkt med sjukvården och apoteket. Man måste se och höra bra 

för att ”knappa” in på telefon. Det är svårt för äldre.   
• Sjukhuspersonalen ger fel adress till Distansapoteket så vi får åka 10 mil extra om receptet 

skickas till fel ställe. 
• Varför alla tryckförpackningar? Önskar skruvlock pga smärta i händerna. 
• Problem när det är mer än 1 kolli= flera turer. 
• Bra info från Distansapoteket men svårt få tag i läkare vid ändring av 

receptet/medicinintaget. 
• Jag har receptfria varor- så jag får inte medskickat kundutskrift. 
• Tidigare har jag ringt apoteket. Nu är det svårt att komma i kontakt med dem utan 

kommer till ” kolcenter”. 
• Ingen information om interaktioner mellan olika läkemedel.  
• Bra med hemsändning och bra med information om medicinen. 
• Var finns receptet? Om inte medicin finns att få på apoteket? Vad göra?  
• Jag får billigare medicin men gillar inte att få olika sorter varje gång. 
•  Aldrig glömt ta medicin- (ålder saknas) 
• Jag vill inte byta ut mitt läkemedel mot något annat, här; Losec. 
• Tar lång tid från beställning på recept av läkare till det når patienten. 
• Distansapoteket (eller möjligheten att få medicinerna till byns affär) är en väldigt fin tjänst 

för oss som sällan besöker centralorten.  
• Önskar direktnummer till Distansapoteket. 
• Vi önskar att vi kan få medicin från Kalix Apotek till medicinförrådet i Sangis. (68-77 år) 
• I förpackningen medföljer en kassaremsa vad förpackningen kostar men inte var den ska 

betalas. Information om läkemedlen saknas.  
• Har börjat få grå starr så det är svårt att läsa i lampljus. (78-87 år) 
• Glad att distansapoteket finns men ligger för långt bort.  
• Tar inte receptbelagt läkemedel i samband med graviditet därför inte svarat på alla frågor. 
• Önskar information på engelska. 
• Har de tre senaste gångerna fått 3 olika mediciner. Svårt att veta om alla fungerar lika bra.  
• Jag tycker inte om när det inte skrivs på svenska. Äldre människor kan sällan utländska 

språk. 
• Onödigt att få information vid varje uttag när man äter läkemedlet kontinuerligt! 
• Har inte fått handha medicinen. Den har varit inlåst utan möjlighet att ha en egen 

synpunkt.  
• Är inte apotekets fel utan läkarnas fel. De kan inte säga hur länge man ska äta föreskriven 

dos, härav får vi i oss för mycket piller ibland. (68-77 år) 
• Jag tycker de var lättare att kontakta Kalix apotek för jag har svårt att färdas och då är det 

enklare åka till Kalix. 
 (78-87 år) 

• Inser inte fördelarna med Distansapoteket. Det var enklare att ringa apoteket i centralorten 
om behov av medicin uppstod. Det fungerade utmärkt med apoteksombudet på orten när 
receptbelagt medicin erfordrades eller man önskade besked om läkemedel. Apoteket har 
också börjat fungera sämre. Det inträffar ofta att föreskrivet läkemedel är slut.(68-77 år) 

• Fungerar jättebra med recept via Konsum. 
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• Eftersom jag har starkt nedsatt syn är all finstilt text väldigt svår att läsa 
• Mycket svårt att få kontakt med apoteket på hemorten (Pajala) Många knappar på telefon 

skall tryckas .(68-77 år) 
• Bedriver mjölkproduktion. Har tidigare fått våra läkemedel till närmsta apotek, 3 mil bort, 

Fungerade bra. Nu; Kraftig försämring! Dålig lagerhållning! Varför denna långa frakt? 
Ser inget positivt i förändringen. Saknar den enkla kontakten med ”mitt” apotek.  

• Den skriftliga informationen från distansapoteket var mycket lite. Bara 5 meningar 
angående mitt läkemedel. Anser att informationen inte är tillräcklig.(18-27 år) 

• Önskar bättre information när brådskande recept inte kan levereras omgående. Det är ändå 
flera dagars väntan numera för oss i glesbygden. Tex väntade på penicillin mot dotterns 
lunginflammation. Efter 2 dagar kom medicinlådan med meddelande att preparatet inte 
fanns utan skulle levereras nästa dag. Nästa dag kom varken medicin eller nåt nytt 
meddelande. Vi fick köra bil till centralorten 10 mil för att få ett annat preparat. Mycket 
onödig väntan för en patient i stort behov av sin medicin. Bättre kommunikation så hade 
väntan blivit kortare.(18-27 år) 

• Jag gör stora beställningar. Har bett om specificering av priset på kassakvittot, inte bara på 
läkemedlet. Blir förvånad att de ofta är slut på läkemedlet. Trodde att distansapoteket hade 
bättre ”koll” på lagret. Tycker det är onödigt med informationsbladet när det expedieras 
ett flertal gånger. Dessutom finns det ju information på bipacksedeln.(78-87 år) 

• Distansapoteket får gärna ta kontakt per telefon och kontrollera att allt har blivit rätt. 
(28-37 år) 

• Information saknas när receptet är slut. En påminnelse om att nästa gång behöver vi ett 
nytt recept önskas. (Detta är mycket svårt för de gamla pensionärerna) De får man alltid 
vid personlig service på apoteken. (38-47 år) 

• Tycker det fungerar bra så länge vårt avhämtningsställe har öppet. Hoppas det är någon 
annan som tar över tjänsten om de stänger. (68-77 år) 

• Det här var första gången jag fick information från Distansapoteket. Läser alltid 
informationen som följer med förpackningen för att se om det stämmer med vad läkaren 
har sagt. (78-87 år) 

• Det framgår inte så tydligt att informationen från Distansapoteket är ett komplement. 
Detta bör markeras tydligare. Jag uppfattade inte det förrän jag fyllde i denna enkät. 

•  Jag tycker det är mycket tråkigt att inte kunna ringa direkt till mitt lokala apotek. 
(78-87 år) 

• Om jag har problem kontaktar jag Distansapoteket. Jag bor i glesbygden. Vi får 
meddelande per post och då tycker jag det kommer så sakta fram till patienten. (78-87 år) 

• Det är svårt att komma fram till apoteket per telefon. Närmaste apotek är 5 mil bort. Jag 
frågar mest mina barn om råd, förut var det tvärtom. (78-87 år) 

• En enda sak är besvärligt; att dela en tablett t.ex. Bisoprolol, 5 mg, då man har besvär med 
fingrarna. (78-87 år) 

• Jag vill köpa min medicin själv, därför recept helst i min hand direkt från doktorn. 
(78-87 år) 

• Har afasi därför svårt med förståelsen i läsning av den skriftliga informationen. (58-67 år) 
• Svårt för äldre med annat modersmål än svenska. Förstår ej dessa instruktioner med 

knapptryckning och annan information på telefon. 
• Det har ofta hänt att medicinen inte funnits på Distansapoteket vilket har medfört att det 

har dröjt med att få den. 
• Har ingen information vad jag ska göra med min torrhosta som jag får av min medicin. 
• Vill att de står hur viktigt det är att ta medicin samma tider varje dygn 
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