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Sammanfattning 
Ägandestrukturen i Sverige, Norge och Finland skiljer sig avsevärt då apoteket i 
Sverige har statligt monopol, apoteken i Norge har en avmonopoliserad 
kedjestruktur och apoteken i Finland är statligt reglerade men privatägda. Dock 
har samtliga länder en lag på att anpassad rådgivning ska ges till alla kunder.  
Med anledning av skillnaderna i ägandestrukturerna och utvecklingen inom 
apoteksväsendet var syftet med denna studie att studera informationsinsatserna 
kring inhalationsläkemedel innehållande Budesonid på apotek i Sverige, Norge 
och Finland för att få en samlad bild av hur denna information påverkar kundernas 
kunskaper, attityder och läkemedelsanvändning. Under våren 2005 gjordes en 
litteraturstudie i ämnet samt en enkätundersökning vid tre apotek i de tre länderna. 
93 personer över 18 år som för eget bruk hämtade ut Budesonidinnehållande 
inhalationsläkemedel på öppenvårdsapotek deltog i studien. Resultatet visade att 
ingen av kunderna i Norge fått information vid varje uttag jämfört med Sverige 
och Finland där andelen var 40 respektive 38 %. Dessutom hade 42 % av de 
norska kunderna bara fått information vid första uttaget jämfört med 18 respektive 
28 % av kunderna i Sverige och Finland. Detta kan bero på lägre farmaceuttäthet 
och maximerat vinstkrav i Norge vilket kan leda till att informationen till 
kunderna nedprioriteras. Studien visade också på stora brister och variationer 
mellan länderna gällande information kring väsentliga baskunskaper om hur 
läkemedlet optimalt bör användas trots att kunderna själva ansåg sig veta 
tillräckligt. Vår tolkning av detta är att kunderna anser sig veta hur man ska 
använda läkemedlet men i själva verket brister kunskaperna för att de saknar 
insikt i vad man bör veta. Det framkom i studien att många kunder inte ville ha 
mer information, vilket kan bero på att de inte vet vilken kompetens farmaceuten 
har och har därför inte heller några förväntningar på rådgivning från dem. 
Slutsatsen av denna studie är att stora skillnader angående informationsinsatserna 
på apotek i de nordiska länderna kunde ses och att kunderna oberoende av vilket 
land de kommer ifrån är i ett stort behov av mer och kontinuerlig information för 
att öka deras förståelse för behandlingen och för att användningen av deras 
läkemedel ska optimeras.  
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Introduktion 
Apoteksverksamheten i de tre nordiska länderna, Sverige, Norge och Finland 

regleras både av respektive lands läkemedelsverk och av apotekens överordnade 

myndigheter (exempelvis socialdepartementet i Sverige). Yrkeskategorierna och 

prisregleringen av receptbelagda läkemedel är i princip lika, medan en stor 

skillnad mellan länderna ligger i ägandeförhållandet. I Sverige är apoteket ett 

statligt ägt aktiebolag som innefattar cirka 900 apotek, vilka styrs centralt av en 

styrelse och en VD. Apoteket AB har i dagsläget ensamrätt på 

läkemedelsförsäljningen i landet [1]. Norge har ett avmonopoliserat system med 

privatägda apotek, totalt cirka 540 stycken. Huvudsakligen ingår apoteken i någon 

av de fyra större apotekskedjorna, men det finns även en liten andel apotek som 

drivs i egen regi (35 stycken) [2]. Finland har ett privat apotekssystem där varje 

apotek ägs av en apotekare som erhållit ägandelicens av det finska 

läkemedelsverket. För att förhindra etablering av kedjor får en apotekare endast 

äga ett apotek och tre till huvudapoteket knutna filialapotek. Det finns cirka 600 

apotek i Finland som är statligt reglerade men styrs som en egen enhet samt cirka 

200 filialapotek. Utöver detta finns en apotekskedja, Universitetsapoteket i 

Helsingfors [3]. 

 

I Svensk, Norsk och Finsk lag finns instiftat att farmaceuterna skall ge 

kundanpassad rådgivning kring läkemedel [1,2,3] och rådgivningen har därför i 

olika grad blivit en del av arbetet på apoteken i dessa länder.  

För att den terapeutiska effekten av ett läkemedel ska bli så bra som möjligt krävs 

en medvetenhet om hur man använder läkemedlet [4]. Biverkningar, interaktioner 

och sämre hälsa på grund av felaktig användning leder ofta till sjukhusvård och 

annan akutmedicinering vilket medför högre samhällskostnader och onödigt 

lidande [4,5,6,7]. Kolbe et al. menar att brister finns i grundläggande information 

kring hur astmapatienter ska hantera sin medicinering [8]. Farmaceutens 

rådgivande roll är därför viktig eftersom apoteket utgör sista länken i vårdkedjan 

innan kunden själv ska använda sitt läkemedel [7,9]. Studier visar att majoriteten 

av apotekets kunder värderar farmaceuternas rådgivning som värdefull och viktig 

[4] och att den även kan ligga till grund för en ändring av felaktig 
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läkemedelsanvändning [10]. Det framkommer också att kundanpassad och 

regelbunden rådgivning från farmaceuterna i högre grad bör eftersträvas på 

apoteken [4,7]. 

Om och i vilken omfattning kunder får rådgivning, har i en amerikansk studie 

visat sig variera beroende på vilken typ av läkemedel som har förskrivits. 

Exempelvis har 80 % av kunderna som erhållit antibiotika fått rådgivning, medan 

bara 38 % av kunderna som erhållit astmapreparat och 18 % av dem som erhållit 

gynekologiska preparat har fått någon form av rådgivning [11]. 

 

På apoteken i Sverige, Norge och Finland förskrivs Budesonid inhalationspreparat 

med hög frekvens. Definierad daglig dygnsdos (DDD) per tusen invånare och dag 

(2003) var 11,5 i Sverige, 5,5 i Norge och 6,1 i Finland [1,12,13]. Dessa 

läkemedel är kortisonpreparat som vid regelbunden inhalation dämpar och 

förhindrar inflammation i luftvägarna. Eftersom läkemedlet inte är snabbverkande 

ska det användas under längre tid, även om man inte har besvär av sin astma [14]. 

För att användaren av dessa läkemedel ska erhålla rätt dos och risken för 

biverkningar hållas nere är det viktigt att använda läkemedlet rätt. Detta innefattar 

att hålla Turbuhalern (Figur 1) upprätt vid frammatning av dos, använda rätt 

inandningsteknik eftersom endast små mängder når de djupa luftvägarna (se Figur  

2) samt skölja munnen efter medicinering [9,14]. I USA gjordes en studie där 

astmapatienter fick utvärdera den rådgivning som de fått av farmaceut på apotek, 

och lyfta fram den information som var till mest hjälp i behandlingen av deras 

astma. Majoriteten menade att det var inhalationstekniken, förebyggande av 

astmaattacker och läkemedlets roll i deras behandling som var den viktigaste 

informationen. Av de tillfrågade svarade 62 % att de var något till ganska nöjd 

(motsvarade 2-3 på en 5gradig skala) med den rådgivning de fått [5].  Man har i 

studier sett att dosen som avges från en Turbuhaler är starkt beroende av 

inhalationshastigheten som optimalt bör vara 60 liter per minut. I en finsk studie 

kunde endast 20 % av astmapatienterna som deltog uppnå denna hastighet, och 

det visade sig att efter rådgivning kunde många av dem som inte uppnått optimal 

inandningshastighet tillgodogöra sig dosen på ett bättre sätt än tidigare [9]. 
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Det har även visat sig att personer som lärt sig använda inhalatorn rätt efter en 

första instruktion, använder rätt teknik även fortsättningsvis [15]. Detta visar på 

nödvändigheten av omsorgsfull rådgivning till kunder som använder olika typer 

av inhalationsläkemedel [5,9].  

Figur 1 Turbuhaler i genomskärning Figur 2 Den mängd läkemedel som    
Källa: Alderborn, G, Björk, E, Castensson,    når ner till lungorna vid inhalation,
S, Johansson, M.E och Waltersson, J.O          resterande del fastnar i munhåla, 
Utformning av läkemedel. Apoteket AB          svalg och övre bronker.  

       Källa: Simonsen T, Aarbakke J, 
       Hasselström J. (2002). Illustrerad 

farmakologi 2. Stockholm: 
      Natur&Kultur. 

 

Syfte 
Mot bakgrund av den utveckling som sker inom apoteksväsendet i de nordiska 

länderna och deras olika ägandestruktur är det av intresse att få en bild av hur 

kunden uppfattar den information som ges på apotek.  

Syftet med denna studie var därför att studera informationsinsatserna kring 

inhalationsläkemedel innehållande Budesonid på apotek i Sverige, Norge och 

Finland för att få en samlad bild av hur denna information påverkar kundernas 

kunskaper, attityder och läkemedelsanvändning [9]. 

 

Metod 
Denna studie gjordes under våren 2005 på apotek i Sverige, Norge och Finland. 

Studien bygger på en litteraturgenomgång av tidigare studier och rapporter samt 

data som erhölls genom en enkätundersökning där kunder utvärderade 

informationen de fått på apoteket kring inhalationsläkemedel innehållande 

Budesonid. 
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Studiepopulation 
Studien inkluderade personer över 18 år som för eget bruk hämtade ut 

Budesonidinnehållande inhalationsläkemedel på öppenvårdsapotek i Sverige, 

Norge och Finland. Totalt förväntades 135 kunder att delta i undersökningen, 45 i 

varje land. Efter ett bortfall på 42 personer (31 %) kvarstod totalt 93 personer i 

studien (varav 45 i Sverige, 12 i Norge, 36 i Finland). Bortfallet berodde till 

största del på att alla enkäter inte blev utdelade (40 stycken). Övrigt bortfall kan 

härledas till att de enkäter som fyllts i felaktigt eller ofullständigt (2 stycken) 

uteslöts ur studien.  

Kunderna tillfrågades om medverkan i studien av apotekspersonalen vid 

expedieringstillfället. Det poängterades att deltagandet var frivilligt och att 

informationen skulle behandlas konfidentiellt. Inga personuppgifter annat än kön 

och ålder efterfrågades och utlämnandet av enkäterna utfördes av tredje person 

med tystnadsplikt vilket försäkrade kundens anonymitet genom hela studien. Inget 

etiskt tillstånd krävdes för studien. 

 

Material  
För att enklast kunna utvärdera kundernas kunskaper, attityder och 

läkemedelsanvändning utformades en enkät särskilt för denna studie. Enkäten 

(bilaga 1), som bestod av sju kryssfrågor med ja och nej alternativ, baserades på 

hur läkemedlet optimalt bör användas, dess verkningsmekanism samt tidigare 

studier kring information om astma [5]. Frågorna behandlade bland annat, 

huruvida kunden ansåg sig ha fått tillräckligt med information, vilken typ av 

information kunden fått samt antal informationstillfällen på apoteket. Kunderna 

fick också svara på om de ansåg sig ha effekt av läkemedlet, vilket kön och vilken 

åldersgrupp de tillhörde. För att öka kundernas förståelse och motivation samt för 

att minska risken för feltolkningar begränsades antalet frågor i enkäten och endast 

förvalda svarsalternativ användes. 
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Procedur och databearbetning 
Den framtagna enkäten testades av sex för studien utomstående personer för att 

säkerställa läsbarheten och förståelsen för frågorna, varefter den godkändes av 

ansvarig handledare [16]. Enkäten översattes från svenska till norska (bilaga 2) 

[17], respektive finska (bilaga 3) [18].   

De svenska apoteken som tillfrågades och valde att delta samt kontaktpersoner i 

Norge (Oslo) och Finland (Helsingfors) utsågs i samråd med handledare. Dessa 

kontaktpersoner hänvisade till tre apotek som ansåg sig ha möjlighet att delta i 

studien i respektive land. Kontakt med berörda apotek togs via e-mail och på varje 

apotek utsågs en person som ansvarig för informationen till övrig apotekspersonal 

samt för insamlandet av de ifyllda enkäterna. Besök gjordes av projektledarna på 

alla nio apotek för information om projektet och överlämning av enkäter, 

kundinformationsblad samt kort skriftlig information angående urvalskriterierna 

för studien. Enkäterna lämnades ut av expedierande farmaceut under tre veckors 

tid till kunder som de själva valde ut och som uppfyllde inklutionskriterierna. 

Kunderna ombads att utifrån egna erfarenheter och personliga åsikter kryssa i 

lämpligt svarsalternativ. De som valde att delta fick ett informationsblad (bilaga 

4) att ta med sig hem. På informationsbladet som var översatt till respektive lands 

språk framgick syftet med projektet samt att all data skulle behandlas 

konfidentiellt. Där fanns också adresser till projektledarna vid eventuella frågor.  

Två veckor efter apoteksbesöken kontaktades ansvarig farmaceut på respektive 

apotek för att följa upp utlämningen av enkäterna och diskutera eventuella 

problem. 

 

För varje enskilt land gjordes en enkätsammanställning och en bearbetning av 

data. Procentuella beräkningar fick sedan i form av tabeller och diagram ligga till 

grund för analys och jämförelser mellan de olika ländernas resultat. 
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Resultat  
Totalt 93 av 135 utskickade enkäter återsändes för analys, vilket gav en respons 

på 69 %. Av de svarande var andelen kvinnor/män i respektive land följande: 

Sverige: 62/38 %, Norge: 50/50 % och Finland: 83/17 %. Studiepopulationen 

representerades väl av alla åldrar, men en något större andel personer över 45 år i 

Sverige och Finland samt en större andel personer mellan 31 och 45 år i Norge 

kan dock ses. Åldersfördelningen i respektive land visas i Figur 3.  

Figur 3 Visar åldersfördelningen i respektive land. 
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På frågan om hur ofta kunden fått information om sitt läkemedel på apotek  

(Tabell 1), svarade majoriteten i Sverige (82 %) och i Finland (72 %) att de fått 

information vid några tillfällen eller varje gång de hämtat ut sitt läkemedel. 18 % i 

Sverige och 28 % i Finland hade endast fått information vid första uttaget. I Norge 

svarade ingen av kunderna att de fått information vid varje uthämtningstillfälle 

medan 42 % svarade att de fått information endast vid första uttaget, och 

resterande (58 %) att de fått information vid några tillfällen. 

 

Tabell 2 anger det antal kunder som anser sig ha fått tillräckligt med information 

angående hur läkemedlet ska användas, vilken effekt det har och dess 

biverkningar. En stor majoritet av kunderna i de tre länderna ansåg sig ha fått 

tillräckligt med information gällande hur läkemedlet ska användas, medan antalet  
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Tabell 1 Anger antalet kunder som fått information
             vid olika tillfällen på apotek

Svarsalternativ
Land Totalt A B C

Sverige 45 8 19 18
Norge 12 5 7 0
Finland 36 10 12 14

A: Bara första gången kunden hämtade ut läkemedlet
B: Vid några tillfällen
C: Varje gång kunden hämtat ut läkemedlet

 

 

kunder som ansåg sig ha fått tillräckligt med information om läkemedlets effekt 

samt dess biverkningar var betydligt färre. Den procentuella skillnaden mellan 

länderna visas i Figur 4. Stora skillnader gällande svarsalternativ B och C kan ses 

mellan länderna, särskilt mellan Norge och de två övriga. 

 

Tabell 2 Anger antalet kunder som anser sig ha 
            fått tillräckligt med information

Svarsalternativ
Land Totalt A B C

Sverige 45 44 29 21
Norge 12 11 2 2
Finland 36 35 21 16

A: Hur du ska använda läkemedlet?
B: Vilken effekt läkemedlet har?
C: Biverkningar?
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Figur 4 anger andelen kunder som anser sig fått tillräcklig 
information på apotek angåndesvarsalternativ A, B och C.
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Kunderna blev även tillfrågade om vilken information de fått på apoteket vid 

något uthämtningstillfälle (se Figur 5). Huvuddelen av kunderna i både Sverige 

och Norge (över 90 %) svarade att de fått information om att skölja munnen varje 

gång de använt läkemedlet. Bland kunderna i Finland ansåg endast 75 % att de 

fått denna information. I samtliga länder sågs en markant lägre andel kunder som 

ansåg sig ha fått information om svarsalternativen B, C och D. Tendensen visade  

sig särskilt tydligt i Norge där andelen kunder inte överskred 25 % på något av 

dessa svarsalternativ.  

 

Av kunderna som deltog i studien ansåg 89 kunder att läkemedlet hade positiv 

effekt på deras hälsa. De övriga fyra kunderna hämtade ut läkemedlet för första 

gången och kunde därför inte bedöma hälsoeffekten. 
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I Norge svarade 42 % av kunderna att de ville ha mer information om sitt 

läkemedel vid uttag på apotek. Av dessa önskade samtliga skriftlig information 

eller en kombination av både muntlig rådgivning och skriftlig information. Av 

kunderna i Finland och Sverige svarade 31 respektive 16 % att de vill ha mer 

information, av dessa önskar majoriteten i båda länderna (cirka 70 %) muntlig 

rådgivning samt skriftlig information.  

 

Figur 5 Anger andelen kunder som anser sig fått information 
om svarsalternativ A, B, C och D på apotek
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A: Att du ska skölja munnen varje gång
du använt läkemedlet

B: Att du bör ta läkemedlet regelbundet
under längre tid

C: Att du ska hålla inhalatorn upprätt vid
frammatning av dos

D: Att du ska hålla andan någon sekund
efter inhalation
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Diskussion 
Denna studie behandlar svenska, norska och finska kunders attityder och 

läkemedelsanvändning samt vad de anser sig ha för kunskaper om sitt läkemedel 

utifrån informationen som ges på apotek. Kunderna i de tre länderna har i teorin 

samma rätt och möjligheter att få rådgivning enligt lagen om att bipacksedel ska 

medfölja läkemedlet [19,20] samt lagen om kundanpassad rådgivning [1,2,3] som 

nämndes i inledningen. Vårt resultat visar dock på stora skillnader mellan 

länderna gällande hur mycket information och vilken typ av information kunderna 

anser sig ha fått. 

 

Åldersfördelningen var representativ för studien då man kan förvänta sig att denna 

typ av läkemedel används av personer i alla åldrar. Dock uteslöts personer 

under18 år från studien för att minska risken för felkällor. Att majoriteten av 

kunderna finns i de högre åldersgrupperna kan härledas till att läkemedlet i större 

utsträckning förskrivs till dessa kundgrupper [1]. Antalet kvinnor i studien var fler 

än antalet män vilket speglar det faktiska förhållandet att en högre andel kvinnor 

använder läkemedlet [1]. Därmed kan studiepopulationen sägas vara representativ 

för studien, men på grund av litet urval begränsas generaliserbarheten och 

resultatet bör hanteras med försiktighet. 

 

Tidigare studier [5,10,11] visar att kunder mer sällan får information vid 

uthämtning av läkemedel på itererade recept (recept med flera uttag) än när de 

hämtar ut läkemedel för första gången eller vid nya förskrivningar. Samma 

resultat kan i viss utsträckning även ses i vår studie bland kunderna i Norge, 

medan Sverige och Finland har en stor andel kunder, närmare 40 % i respektive 

land, som anser att de fått information varje gång de hämtat ut sitt läkemedel. Vårt 

resultat är därför anmärkningsvärt eftersom kunderna i alla tre länderna enligt lag 

[1,2,3] borde ha fått information vid ett flertal (helst vid varje) tillfällen. Att 

Norge visade lägre resultat än Sverige och Finland kan bero på 

avmonopoliseringen som ökat försäljningskraven på apoteken. Därmed 

nedprioriteras möjligen information till kunderna i högre grad [21] än i 

exempelvis Sverige som genom monopolet inte har samma vinstintresse [1]. En 
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tänkbar anledning till Finlands höga antal informationstillfällen kan vara det 

nyligen genomförda TIPPA-projektet (står för Tarkoituksenmukainen Informaatio 

Potilaan Parhaaksi Apteekista- kundanpassad information från apotek till nytta för 

patienterna), som har tagits fram för att främja kundrådgivningen på de finska 

apoteken [22]. Som en följd av TIPPA projektet utarbetades i Finland en databas 

(tietotippa)[3] liknande det svenska MOD [23] (Muntlig Omsorg i Dialog) som 

finns till stöd vid rådgivningen på apoteket. I Norge saknas denna form av centralt 

datastöd [17], vilket ytterligare kan vara en anledning till att kunderna i Norge 

anger färre informationstillfällen.  

 

Vår studie, liksom många andra visar en brist på rådgivning till kunder med 

inhalationsläkemedel och det har i de tidigare studierna framkommit att många 

farmaceuter känner en osäkerhet i att informera kring handhavandet av inhalatorer 

eftersom de saknar denna kunskap [5]. Bland de svenska kunderna i vår studie 

ansåg relativt många att de fått tillräckligt med information angående 

användaranvisningar och läkemedlets effekt. Den höga andelen kan bero på det 

väl utbyggda och implementerade datastödet MOD samt det centrala styret i 

Sverige som ger samtliga apotek gemensamma direktiv och ett gemensamt mål 

om kundanpassad rådgivning. En finsk studie från 2002 visar att bland kunderna 

som hämtade ut astmapreparat hade 38 % fått rådgivning om hur läkemedlet ska 

användas, 14 % om hur läkemedlet fungerar och 6 % hade fått rådgivning om dess 

biverkningar [11]. Bland vår finska studiepopulation ansåg en betydligt större 

andel (97, 58 respektive 44 %) att de fått tillräckligt med information om 

respektive område. Att TIPPA projektet varit i gång fler år när vi gjorde vår studie 

kan vara anledningen till de avsevärt bättre finska studieresultaten, eftersom man i 

Finland före TIPPA inte använde datastöd i någon större utsträckning [22].  

Kunder har i studier visat sig få bättre möjlighet till rådgivning om de expedieras 

av en farmaceut jämfört med om de expedieras av personal med lägre 

farmaceutisk kompetens [11]. Eftersom antal apotek i Norge ökade med 30 % 

efter avregleringen minskade farmaceuttätheten på varje enskilt apotek, vilket kan 

förklara Norges låga resultat i dessa frågor [21]. Samtliga länder hade en låg andel 

kunder som ansåg sig fått tillräckligt med information om biverkningar. En 
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förklaring till detta kan vara att apotekspersonalen inte vill oroa kunderna och 

därmed öka risken för dålig compliance (följsamhet). Det finns dock studier som 

visar på att farmaceuter inte ska vara rädda för att ge rådgivning om biverkningar 

eftersom kunskap ger en positiv attityd till behandlingen [7].  

Trots att närmare 100 % av alla kunder i studien oavsett land ansåg att de fått 

tillräckligt med information om hur de ska använda läkemedlet, svarade en stor 

andel att de inte fått information som att man bör ta läkemedlet regelbundet under 

längre tid, att inhalatorn ska hållas upprätt vid frammatning av dos samt att man 

ska hålla andan några sekunder efter inhalation. Vår tolkning av detta är att 

kunderna anser sig veta hur man ska använda läkemedlet men i själva verket 

brister baskunskaperna för att de saknar insikt i vad man bör veta, en teori som 

även bekräftas av andra studier [7,8]. Denna teori förstärks av att nästan alla av 

studiens deltagare svarat att de har fått information om att de ska skölja munnen 

varje gång de använt läkemedlet (en åtgärd för att förhindra biverkan i form av 

svampinfektion i munnen) trots att inte ens hälften anser sig ha fått information 

om biverkningar.  

 

Studiens resultat särskilt Figur 4 tyder på att kunderna i många avseenden inte 

anser att de fått tillräckligt med information från apotekspersonalen och man 

skulle därför kunna dra slutsatsen att de önskar mer information. I Norge och 

Finland svarade också 42 % respektive 31 % att de ville ha mer information. Dock 

svarade endast 16 % i Sverige att de ville ha mer information, trots att vårt resultat 

indikerar att även de behöver mer. Att detta är vanligt förekommande kan man se i 

andra studier där man pekar på att anledningen till att kunder inte vill ha mer 

information beror på att de inte vet vilken kompetens farmaceuten har och har 

därför inte heller några förväntningar på rådgivning från dem. Man menar också 

att astmapatienterna inte erhåller så mycket information från apoteket och därför 

inte begär eller kräver en tjänst de sällan eller aldrig har fått [5]. Som vi tolkar 

detta saknar många av kunderna även i vår studie, oavsett land, kunskap om sitt 

läkemedel och vet därför inte vad de ska efterfråga, vilket vi tror kan vara 

anledningen till att många inte vill ha mer information. Det har nämligen visat sig 

i tidigare studier att de kunder som erhållit information och därmed fått 
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baskunskaperna om sin behandling ofta känner ett behov av mer information [7]. 

Det ligger därför på farmaceutens ansvar att ge information och vara mera aktiva 

att skapa relationer till kunden eftersom kunderna sällan tar första steget till dialog 

[5,6]. Av de kunder som i vår studie önskade mer information ville majoriteten i 

samtliga länder ha en kombination av både skriftlig och muntlig rådgivning vilket 

också har framkommit i tidigare studier [10]. Detta är ganska självklart eftersom 

man lättare kan tillgodogöra sig information som man fått flera gånger, och sedan 

i lugn och ro ha möjlighet att läsa, repetera och bearbeta informationen hemma 

vilket möjliggör en optimal inlärning [10]. 

 

Studiens begränsningar 
På grund av ett litet urval vid studiens början, med endast 135 kunder fördelade på 

tre länder och med liten geografisk spridning inom länderna blir 

generaliserbarheten av studien låg. Dessutom var andelen enkäter som återsändes 

för analys ojämnt fördelade mellan länderna med ett stort bortfall i Norge på 73 

%, ett mindre bortfall i Finland på 20 % och inget bortfall i Sverige, resultatet blir 

därför svårtolkat och jämförelser mellan länderna kan vara missvisande. Den låga 

svarsfrekvensen i Norge kan eventuellt kopplas till låg farmaceuttäthet som ger en 

ökad stressfaktor på apoteken. Språkliga missförstånd har i studien försökt 

elimineras genom att översätta allt material till respektive lands språk, dock kan vi 

inte garantera att de språkliga skillnaderna inte har påverkat studien. 

Vi är medvetna om att inställningen till rådgivning hos apotekets ägare eller chef i 

stor utsträckning styr vilket utrymme och vilken kvalitet rådgivningen får på det 

enskilda apoteket [11,21]. Ingen hänsyn har dock tagits till detta eller till andra 

skillnader inom länderna. Dock bör Norge nämnas, där endast apotek från två 

olika kedjor medverkade i studien vilket kan ha påverkat deras resultat. Till följd 

av detta har inte heller någon hänsyn tagits till olika lokala aktiviteter som 

sammanfallit med studien och möjligen påverkat resultatet.  

 

Vi kan inte vara säkra på att den information kunderna anser sig ha fått 

uteslutande kommer från farmaceut på apotek och inte från vården i övrigt, även 

om vi klart och tydligt i enkäten efterfrågade den information kunderna ansåg sig 
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ha fått på apotek. Begreppet information kanske inte tolkas på samma sätt av 

kunderna som av projektledarna, det kan också ha olika betydelse och innebörd 

för olika kunder. Frågorna kan därför ha tolkats olika och därmed kan resultatet ha 

påverkats. Eftersom farmaceuterna själva valde ut vilka kunder som fick 

möjlighet att delta i studien hade vi ingen inblick i detta. De kan ha valt ut kunder 

med en mer positiv attityd till rådgivning och därmed kan ett bättre resultat ha 

erhållits. Farmaceuterna har eventuellt också påverkat studien genom att medvetet 

eller omedvetet gett information utifrån enkätens innehåll. Denna felkälla försökte 

elimineras genom att informera apotekspersonal om problemet och be dem i 

möjligaste mån undvika att läsa enkäterna, frågorna doldes även till viss del av 

informationsbladet som delades ut till kunderna.  

Vi har därmed försökt eliminera de möjliga felkällor och counfounders som gick 

att påverka eller ta hänsyn till, dock kvarstår vissa faktorer och studiens resultat 

bör hanteras med försiktighet. 

 

Slutsatser 
Studien visade på stora skillnader angående informationsinsatserna på apotek i de 

nordiska länderna. I vilken omfattning dessa skillnader beror på de tre ländernas 

olika apoteksstrukturer eller andra faktorer är inte helt klarlagt med denna studie. 

Det som dock visats är att kunderna oberoende av vilket land de kommer ifrån, är 

i stort behov av mer och kontinuerlig information för att öka deras förståelse för 

behandlingen och för att användningen av deras läkemedel ska optimeras.  

 

Tackord 
Till er som hjälp och stöttat oss genom vårt arbete, ett stort tack till vår handledare 

Cecilia Bernsten, kursansvarig Dan Haupt, kontaktpersonerna i Norge och 

Finland: Tonje Krogstad och Inka Puumalainen samt personalen på de 

medverkande apoteken i Sverige, Norge och Finland. Ett särskilt tack till Tuija 

Taavoniku och Tonje Krogstad som hjälpte oss översätta vårt material. 
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Bilaga 1: Enkät på Svenska
            

Enkätundersökning angående 
astmapreparat som inhaleras (Budesonide) 

Kryssa i det alternativ som du anser överensstämmer bäst med din 
uppfattning kring ditt inhalationsläkemedel. 

 
1. Hur ofta har du fått information om ditt läkemedel på apoteket? 

A. Bara första gången jag hämtade ut läkemedlet.   
B. Vid några tillfällen     
C. Varje gång jag hämtat ut läkemedlet.   

 
2. Har du fått tillräckligt med information om ditt läkemedel av apotekspersonalen 
vad gäller:      
    Ja Nej 

A. Hur du ska använda läkemedlet?    
B. Vilken effekt läkemedlet har?    
C. Biverkningar?     

 
3. Vilken av följande information om ditt läkemedel har du fått av 
apotekspersonalen vid något uthämtningstillfälle? (Flera alternativ kan väljas) 

A. Att du ska skölja munnen varje gång du använt läkemedlet.  
B. Att du bör ta läkemedlet regelbundet under längre tid.  
C. Att du ska hålla inhalatorn upprätt vid frammatning av dos  
D. Att du ska hålla andan några sekunder efter inhalation  

 
Ja Nej 

4. Anser du att läkemedlet har positiv effekt   
på din hälsa? 
    Ja Nej 
5. Skulle du vilja ha mer information om ditt  
 läkemedel vid uthämtning på apotek?    
 
Om Ja på fråga 5 föredrar du:   

A. muntlig rådgivning av apotekare eller receptarie  
 B. skriftlig information    
 C. både alternativ A och B    
 
Andra synpunkter eller kommentarer:___________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Man          Kvinna        
 
Ålder: 18-30              31-45           46-65                  < 65     
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2: Enkät på Norska             
 

Spørreundersøkelse angående 
astmapreparat som inhaleres (Budesonid) 

Kryss av det alternativet som passer best med din oppfatning om ditt 
inhalasjonslegemiddel. 

 
1. Hvor ofte har du fått informasjon om ditt legemiddel på apoteket? 

A. Kun første gangen jeg hentet legemidlet.   
B. Noen ganger     
C. Hver gang jeg henter legemidlet.    

 
2. Har du fått tilstrekkelig informasjon om ditt legemiddel av apotekpersonalet når 
det gjelder:      
     Ja Nei 

A. Hvordan du skal bruke legemidlet?   
B. Hvilken effekt legemidlet har?    
C. Bivirkninger?     

 
3. Hva slags type informasjon om legemidlet har du fått av apotekpersonalet når 
du har hentet legemidlet? (Flere alternativ kan velges) 

A. At du skal skylle munnen hver gang du har tatt legemidlet.  
B. At du bør ta legemidlet regelmessig over lengre tid.  
C. At du skal holde inhalatoren vertikalt når ny dose tas fram   
D. At du skal holde pusten noen sekunder etter inhalasjon  

 
Ja Nei 

4. Anser du at legemidlet har positiv effekt på   
din helse? 
    Ja Nei 
5. Ønsker du mer informasjon om ditt legemiddel  
    når du henter legemidlet på apoteket?    
 
Hvis Ja på spørsmål 5, foretrekker du:   

A. muntlig rådgivning av farmasøyt     
 B. skriftlig informasjon    
 C. både alternativ A og B    
 
Andre synspunkter eller kommentarer: __________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Mann          Kvinne        
 
Alder: 18-30              31-45           46-65                  < 65     
 

Takk for din deltakelse! 
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Bilaga 3: Enkät på Finska              
 

Kyselytutkimus koskien sisään 
hengitettävää (inhaloitavaa) astmalääkettä (Budesonide) 

Valitse se vaihtoehto joka parhaiten pitää paikkansa koskien käsitystäsi 
astmalääkkeestäsi. 

 
1. Kuinka usein olet saanut lääkeneuvontaa asioidessasi apteekissa? 

A. Vain ensimmäisellä kerralla kun hain lääkkeeni.  
B. Muutaman kerran     
C. Joka kerta kun olen hakenut lääkkeeni.   

 
2. Oletko mielestäsi saanut tarpeeksi tietoa lääkkeestäsi apteekkihenkilökunnalta 
koskien:    Kyllä Ei 

A. Lääkkeen käyttöä?     
B. Lääkkeen vaikutusta?    
C. Lääkkeen sivuvaikutuksia?    

 
3. Minkä seuraavista neuvoista olet saanut apteekkihenkilökunnalta hakiessasi 
lääkkeesi? (Voit valita useamman vaihtoehdoista) 

A. Että sinun on huuhdeltava suusi aina lääkkeen käytön jälkeen.      
B. Että sinun tulisi käyttää lääkkettäsi säännöllisesti pitemmän ajan  
C. Että inhalaattori täytyy pitää pystyasennossa käytön aikana         
D. Että sinun täytyy pidättää hengitystäsi hetken aikaa lääkkeen 

sisäänhengityksen jälkeen           
 

Kyllä Ei 
4. Oletko sitä mieltä että lääkkeelläsi on helpottava    
vaikutus sairauteesi? 
    Kyllä Ei 
5. Haluaisitko enemmän tietoa lääkkeestäsi    
hakiessasi sen apteekista? 
 
Jos vastaat kyllä kysymykseen 5, haluaisitko mieluiten:   

A. suullista neuvontaa apteekkarilta tai farmaceutilta  
 B. kirjallista tietoa    
 C. sekä vaihtoehto A että B   
 
Muuta lisättävää : __________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Mies          Nainen        
 
Ikä: 18-30              31-45           46-65                  < 65     
 

Kiitos osallistumisestasi! 
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Bilaga 4: Informationsblad till Kund       
 

Medverkan i enkätundersökning kring 
inhalationsläkemedel vid astma. 

 
 
Som en del i ett 10 poängs projektarbete på Luleå Tekniska Universitet i norra 
Sverige genomförs en enkätstudie i Norge, Finland och Sverige. Vi som utför 
studien är två studenter som läser sista terminen i den treåriga utbildningen till 
receptarie (Bachelor of pharmacy degree). 
Enkäten lämnas ut till dig som använder inhalationsläkemedel  innehållande den 
verksamma substansen Budesonid. Syftet är att studera informationen som ges av 
apotekspersonalen kring ditt läkemedel.  
 
Enkäten fyller du i på apoteket och lämnar till personalen eller i härför avsedd 
låda innan du lämnar apoteket. 
Vänligen svara utifrån dina egna erfarenheter och personliga åsikter. Alla 
uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och du förblir anonym under hela 
studien. 
 
Ta gärna med dig detta informationsblad hem. 
Har du några frågor eller andra funderingar är du välkommen att kontakta oss via 
nedanstående mailadresser. 
 
Tack för din medverkan. 
 
Emma Eriksson   Anna-Lena Bramsäter 
   
emmeri-1@student.luth.se   anabar-2@student.luth.se 
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