
2005:25 HV

E X A M E N S A R B E T E

Läkemedelsreklam
- källa till läkemedelsrelaterade problem?

 Laila Eriksson,  Helén Larsson

Luleå tekniska universitet

Hälsovetenskapliga utbildningar
 Receptarieprogrammet 

Institutionen för Hälsovetenskap
Avdelningen för Medicinsk vetenskap

2005:25 HV - ISSN: 1404-5516 - ISRN: LTU-HV-EX--05/25--SE



Luleå Tekniska Universitet      2005-03-21 
Receptarieprogrammet 
HRP021 Examensarbete 
 
 
 

 
Läkemedelsreklam – källa till 

läkemedelsrelaterade problem? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Laila Eriksson 
Helén Larsson 

 
Handledare: Tommy Westerlund 

 
 
 



 2

SAMMANFATTNING 

Reklamen tar allt större plats i samhället, så även läkemedelsreklam för receptfria produkter. 

Allmänheten har dock inte alltid tillräcklig bakgrundskunskap för att tillgodogöra sig 

informationen. Detta har visat sig kunna resultera i missförstånd av reklam med konsekvenser 

som felaktiga val, liksom felaktig läkemedelsanvändning. Syftet med examensarbetet var att 

utläsa i vilken omfattning läkemedelsreklam kan vara en källa till läkemedelsrelaterade 

problem, utröna var missförstånden uppkommer, vilken typ av problem som är vanligast samt 

hur man bäst kan förebygga missförstånden. Undersökningen genomfördes under februari-

mars 2005, genom en kundenkät respektive en personalenkät. Vi kan se att reklamen har stort 

inflytande för kunders läkemedelsinköp. Personalen upplever att de får fler frågor men även 

att kunder väljer fel läkemedel för sin åkomma i samband med att reklam visats i media. 
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INLEDNING 
 
BAKGRUND OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Egenvården har fått allt större betydelse i Sverige genom att allmänhetens tillgång på dels 

receptfria läkemedel, dels läkemedelsinformation, inklusive TV-reklam och Internet, 

successivt ökat. Allmänheten har dock inte alltid tillräcklig bakgrundskunskap för att rätt 

tillgodogöra sig information och marknadsföring av läkemedel. Detta har t ex visat sig kunna 

resultera i missförstånd av reklam med konsekvenser som felaktiga val av receptfria produkter 

för aktuell åkomma, liksom felaktig läkemedelsanvändning.  

• I vilken omfattning kan läkemedelsreklam utgöra en källa till läkemedelsrelaterade 

problem?  

• Var uppkommer missförstånden? 

• Vilken typ av problem är den vanligaste konsekvensen?  

• Hur skulle missförstånden bäst kunna förebyggas? 

 

LÄKEMEDELSRELATERADE PROBLEM, LRP 
 
DEFINITION 
 
Ett Läkemedelsrelaterat problem, LRP är… ”En omständighet som rör en patients/kunds 

användning av läkemedel och som har gjort, eller skulle kunna göra, att patenten/kunden inte 

får avsedd nytta av sina läkemedel”.1 (Fritt översatt från amerikansk definition) 

 

LRP klassificeras ur varje enskild kunds perspektiv. Principen är att det ska upptäckas i 

samtal med kunden eller med ett bud. Det skall vara ett befintligt problem eller någonting som 

skulle ha kunnat bli ett problem för kunden om inte apotekspersonalen ingripit.2 
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VAD SKA DOKUMENTERAS SOM LRP? 

Osäkerhet om läkemedlets syfte; Om det i kunddialogen framkommer att kunden inte vet 

syftet med behandlingen eller hur läkemedlet skall användas. 

Dubbelmedicinering; Om kunden lämnar in recept på samma eller likartade läkemedel. Om 

det visar sig i kunddialogen att kunden använder eller tänker använda läkemedlen samtidigt. 

Det gäller även i kombination med receptfria läkemedel, eller om kunden använder två 

likartade receptfria läkemedel samtidigt. 

Interaktion; Om kund kommer in till Apoteket med två recept på läkemedel som kan 

interagera och farmacevt bedömer att interaktionen behöver åtgärdas. Detta gäller även om 

läkemedlet interagerar med receptfria läkemedel.  

Kontraindikation; Läkemedlet på receptet är kontraindicerat på grund av annan sjukdom, 

åkomma, eller graviditet och amning, som kunden och läkaren inte diskuterat. Om läkemedlet 

kan riskera att förvärra den aktuella sjukdomen. Gäller även för receptfria varor.  

Utebliven/otillräcklig effekt; Att kunden uppger otillräcklig eller utebliven effekt trots rätt 

intag och dosering av läkemedlet.  

Biverkning; Om kunden spontant uppger biverkning som kunden eller apotekspersonalen 

sätter i samband med läkemedlet, vid normaldosering eller av läkare föreskriven dosering. 

Om biverkningen inte finns dokumenterade i FASS, blir även det ett LRP. 

Underanvändning; Om kunden har använt eller avser att använda lägre dos av läkemedlet än 

ordinerat för att kunden är rädd för biverkningar etc. Om läkemedlet används under kortare tid 

än det är ordinerat, om behandlingen avbryts för tidigt alternativt tar en tablett då och då i 

stället för regelbunden behandling. 

Överanvändning; Om kunden använt eller planerar att använda mer läkemedel än vad 

läkaren ordinerat. Eller som medvetet/omedvetet använder en högre dos än den som var 

avsedd.  

Olämplig tidpunkt för läkemedelsintag och/eller felaktigt doseringsintervall; Om kunden 

doserar sitt läkemedel på ett felaktigt sätt i förhållande till ordinationen, men totalmängden är 

rätt. Eller att kunden inte tar läkemedlet rätt i förhållande till måltid eller tar alla tabletter vid 

ett och samma tillfälle i stället för rekommenderat över dagen.  

Administreringsproblem; Kunden har svårt för att tillföra sitt läkemedel på rätt sätt, eller har 

svårt att svälja tabletter/kapslar/mixtur. Krossar en tablett som inte får krossas.  

Svåröppnad förpackning  

Olämplig förvaring  

Annat läkemedelsrelaterat problem 
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Ett LRP är inte lagerhållningsfrågor/rester, reklamationer, ekonomiska frågor, allmän 

information kring generikautbyte, problem med djurläkemedel och apotekets ”vanliga” 

rådgivning. Ett av de vanligaste misstagen är att LRP förväxlas med förskrivningsfel. Det 

händer också att vanlig MOD (Muntlig Omsorg i Dialog)-information hamnar i LRP-

databasen tex. råd om att ett läkemedel ska tas med eller utan föda.  

 
HUR ÅTGÄRDAR MAN ETT LRP? 

I kundmötet är det viktigt att identifiera, åtgärda och dokumentera läkemedelsrelaterade 

problem (LRP). Personalen verkar för en förbättrad läkemedelsanvändning, genom att med en 

fördjupad kunskap om sina kunders LRP ytterligare öka kundvärdet i 

läkemedelsrådgivningen. Man kan på så sätt bidra till att minska samhällskostnader orsakade 

av felaktig läkemedelsanvändning och lidande för den enskilde apotekskunden. 

Att åtgärda ett LRP sker genom muntlig rådgivning med kunden, information till bud, 

praktisk/skriftlig information, hänvisning eller kontakt med förskrivare/sjukvård eller byte av 

läkemedel. På Sveriges alla apotek finns idag ett dokumentationssystem ”LRP i ATS” 

(Läkemedels Relaterade Problem i Apotekets Terminalsystem) för dokumentation av LRP.  

En studie3 visade att, vartannat problem löstes med kundrådgivning, medan förskrivaren 

kontaktades vid drygt vart tredje. Tidsåtgången för åtgärd av ett problem var i genomsnitt fem 

minuter. För att upptäcka LRP är det viktigt med utbildning. Apotekare är de som 

dokumenterar flest LRP, i genomsnitt 6 problem per 100 expedierade kunder medan 

receptarier och apotekstekniker dokumenterade mindre, 2,6 respektive 1,1 LRP per 100 

kunder.4. Apoteken har en viktig roll för egenvården och kan fungera som ett ”filter” till 

sjukvården förutsatt att en lämplig rådgivning sker 5 

 

FARMACEUTISK OMSORG (FO) 

Apotekens roll i samhället har förändrats och förändras. Från att vara produktcentrerade 

arbetar man mer och mer med kundens välbefinnande i fokus. I Sverige har man under det 

senaste decenniet på olika sätt arbetat med att utveckla farmaceutisk omsorg (FO) på 

apoteken. Farmacevtisk omsorg är ett samlingsbegrepp för att identifiera, förebygga och 

åtgärda läkemedelsrelaterade problem. Visionen är att kunden ska ha så stor nytta som möjligt 

av sina läkemedel.3  

En modell har utvecklats av den amerikanska apotekaren Linda Strand et al 6 och presenteras i 

boken Pharmaceutical Care Practice. Genom farmaceutisk omsorg kan apotekspersonalen i 
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större utsträckning medverka till att kundens läkemedelsanvändning förbättras och därmed 

uppnå en effektivare terapi, vilket bör leda till högre livskvalitet. 

Filosofin är bl.a. att möta kundens behov. Det är i varje enskilt kundmöte som kunden ska ha 

möjlighet att visa sina just då främsta behov och detta är en av de största och svåraste 

utmaningarna med farmaceutisk omsorg. Mål för ett bra kundmöte är att: – öka kunskapen 

kring hur kundens outtalade och uttalade behov fångas upp – öka förståelsen för kundens 

behov av information – lära av varandras erfarenheter och färdigheter – öka motivationen att 

identifiera och dokumentera LRP.7  

I arbetet med FO är det grundläggande att se människor ur olika perspektiv, att inte bara se en 

”läkemedelskonsument” utan få en så heltäckande bild som möjligt av en människa med ett 

liv som, bland mycket annat, innehåller läkemedelsbehandling med att vad det innebär för just 

henne.8 

Att arbeta professionellt inom vårdyrken innebär enligt Ulla Holm, att det ställs ”krav på 

kunskap, förståelse och medvetenhet om å ena sidan den hjälpsökandes reaktioner och å andra 

sidan det egna sättet att reagera och fungera i kontakten med den hjälpsökande”9 

Det gäller att ha empati för att kunna förstå kundens reaktioner. En av apotekspersonalens 

viktigaste uppgifter är att vara lyhörd i kunddialogen. Att förstå kundens behov med kunskap 

och erfarenhet kan bidra till att LRP kan minska och man kan nå ett lyckat 

behandlingsresultat. Chevalier och Lamarre 10 pekar på tre hörnstenar i farmaceutens 

förhållningssätt vid FO: 

– Respekt för kunden och dennes behov; kunden ska känna sig respekterad. 

– Lyhördhet; lyssna på kunden 

– Tillgänglighet; farmaceuten måste kunna tillhandahålla några minuter som är enkom 

avsedda för kunden. 

 

FARMACEUTENS ROLL I BIVERKNINGSARBETET 

Misstankar om biverkningar ska enligt författningen rapporteras av sjukvårdspersonal med 

rätt att förskriva läkemedel. Biverkningar som rapporteras på apotek när patienter (kunder) 

hämtar ut recept skall återrapporteras till förskrivande läkare. Men för receptfria 

läkemedel s.k. OTC (”over the counter”) och naturläkemedel finns ingen ansvarig läkare, så 

här är farmaceuten den enda professionella länken i behandlingskedjan. 

Läkemedelsbiverkningar är ett problem och kostar samhället mångmiljonbelopp/år. Svenska 

undersökningar visade för mer än 20 år sedan att upp till 10 % av sjukhusinläggningar på 

medicinska universitetskliniker var direkt eller indirekt kopplade till 
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läkemedelsbiverkningar.11 Detta problem har inte minskat enligt undersökningar som är 

gjorda på Norrlands Universitetssjukhus och Södersjukhuset i Stockholm. 

Läkemedelsbiverkningar är ett stort problem för sjukvården och inte bara i Sverige utan i 

många länder i Europa och i USA. I en utredning av Folke Sjökvist, Professor emeritus i 

klinisk farmakologi från 2003, skriver han att ”det är angeläget att aktivera apoteken i det 

nationella biverkningsarbetet och därvid börja med receptfria medel” 12. Rapportering av 

biverkningar blev obligatorisk 1975 men underrapportering är ett problem. Antalet 

rapporteringar har sedan flera år legat kring 3000 st/år och detta innebär att ca var 10:e läkare 

rapporterar en biverkan per år! (2003) Enligt utredningen efterlyser Läkarförbundet en tydlig 

rollfördelning mellan sjukvården och apoteket för att minska risken för missförstånd och 

störningar mellan patient och läkare. Beträffande receptfria läkemedel anser man att 

farmaceuterna har en naturlig roll att fylla. 

 

LÄKEMEDELSPROFILER 

Idag har man på apoteken börjat med läkemedelsprofiler efter att ett pilotprojekt under 2002 

fallit väl ut. Syftet med läkemedelsprofilering är att förbättra läkemedels- användningen för 

patienten. Läkemedelsprofiler är ett apoteksbaserat system som är ett stöd i kundrådgivningen 

där även förskrivarna får ta del av uppgifterna om patientens läkemedelsanvändning och som 

registreras på apotek. I profilerna registreras uppgifter om vilka receptbelagda läkemedel som 

kunden använder men även receptfria läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott som 

används. Man registrerar läkemedelrelaterade problem som upptäckts vid kundmötet och 

åtgärder som vidtagits. En fördel med läkemedelsprofilering är att alla läkemedel registreras 

oavsett förskrivare.  

Av kunderna som ingick i det första pilot- projektet uppgav ca 50 % att de använde receptfria 

läkemedel och en fjärdedel uppgav att de använder naturläkemedel och kosttillskott och detta 

kan påverka effekten av andra läkemedel. Utvärderingen visade att en fjärdedel av de LRP 

som identifierades berodde på interaktioner mellan olika läkemedel och en fjärdedel handlade 

om att kunden inte använde sina läkemedel på rätt sätt. 13 
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REKLAMENS PÅVERKAN 

Patienterna, som liksom läkarna påverkas av reklam, har själva en stor inverkan på 

förskrivningen. Om läkarna tror att deras patienter förväntar sig att få läkemedel, så är 

sannolikheten tio gånger högre att en förskrivning sker, än om läkarna inte har den 

uppfattningen. Reklam direkt till patienterna för receptbelagda läkemedel, vilket är tillåtet i 

USA, påverkar förskrivningen i hög grad. En utvärdering visar att läkare skrev ut 34 % mer 

recept under ett år för 24 läkemedel som marknadsförts intensivt direkt mot allmänheten. Om 

man jämförde med läkemedel som inte marknadsförts var ökningen endast 5%.  

Reklam till förskrivarna har också effekt. Läkare som deltagit i symposier på populära 

semesterorter på ett läkemedelsföretags bekostnad skriver ut företagets preparat i betydligt 

högre utsträckning efter resan än innan. Läkarna tror själva att de inte påverkas. 

Hur kan man då skydda sig mot den dolda påverkan som reklamen gör?14 

Magnus Söderlund, tf professor vid Handelshögskolan menar att man kan ”vaccinera” sig mot 

dold påverkan av reklam, genom att 

- medvetandegöra vad som händer 

- ta med detta i bedömningen av informatören/försäljaren 

- konfrontera försäljaren genom att blottlägga vad som görs 

 
Några exempel på dold påverkan:  

“Foten i dörren”; Kunden lockas att ta små steg i taget mot produkten, till exempel via 

provförpackningar.  

“Öga för öga”; Metoden arbetar med skuldkänslor, då de flesta människor vill återgälda 

tjänster. Exempel är att dela ut gratisprover, och därefter locka kunden till köp. 

”Andra gör det också”; Professionella applåderare och inspelade skratt som ackompanjerar 

underhållningsprogram i TV, fungerar. Marknadsundersökningar använder denna teknik, ofta 

är deltagarna i undersökningarna positiva vilket man hänvisar till i reklamen efteråt.  

”Om du gillar mig gillar du också min produkt”; Försäljaren målar upp en låtsasfiende för 

att skapa gemenskap med kunden. ”I fall jag säljer billigt kan jag få problem med chefen, men 

vi ska nog kunna hantera detta.” 

”Auktoritet vet bäst”; Många har stark auktoritetstro. I en studie gav en läkare ett antal 

sjuksköterskor order per telefon att ge en patient läkemedel i för hög dos. Trots att 

telefonordination var emot reglerna och dosen för hög, var 95% av sköterskorna på väg att 

utföra uppdraget.  
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REKLAMBYRÅERS IDÉER OM LÄKEMEDELSREKLAM 

Det gäller att skapa ett ”mentalt monopol” hos målgruppen.14 Man använder olika strategier 

för att framhäva produktens fördelar (Ex Ibumetin är billigast) och det gäller att inpränta en 

livsstil (Ex Ipren, den intelligenta värktabletten). Budskapet dramatiseras ofta för att nå ut till 

kunderna. Men läkemedelsreklamen skiljer sig från övrig reklam genom att Läkemedelsverket 

är en garant för produkten och genom branschens självkontrollsystem via NBL (Nämnden för 

bedömning av läkemedelsinformation) och IGM (Läkemedelsindustrins 

Informationsgranskningsman) 

Läkemedelsindustrin ställer höga krav på reklambyråerna och vill ofta testa sina kampanjer på 

liknande sätt som läkemedel, vilket är svårt då reklam handlar mycket om intuition. 

För att förstärka reklambudskapets trovärdighet används ofta referenser till välrenommerade 

tidskrifter men det är inte alltid de refererade studierna ger trovärdighet och kan ofta 

feltolkas.15  

 

LRP I EGENVÅRDEN 

I en av de första studier som gjorts angående läkemedelsrelaterade problem upptäcktes att 

problem förekom vid ungefär var 100:e expedierat läkemedel. Ca 8 av 10 problem rörde 

receptbelagda preparat. Det innebär alltså att 2 av 10 problem rörde receptfria läkemedel.  

De läkemedelsrelaterade problemen var fördelade på ett stort antal olika preparat. Ett 100-tal 

svarade för ca 2/3 av problemen, i topp-10 bland ”problemläkemedlen” fann man det 

receptfria läkemedlet Alvedon, som även låg i topp på försäljningslistan av receptfria 

läkemedel 2003 enligt Apoteket AB. De vanligaste problemen med Alvedon var osäkerhet om 

syfte/funktion samt överdosering. 16 Man fann även att hos kunder som använde 

allergiläkemedel i egenvården var frekvensen LRP lägre än hos kunder som hade läkemedlet 

på recept. 17 Det visade sig att dessa kunder var bättre informerade. Man gjorde även en 

jämförelse med allergipreparat mot läkemedel mot smärta och fann att de 

läkemedelsrelaterade problemen var lägre för ”smärtläkemedlen”. Under denna period då 

läkemedel mot smärta undersöktes var apotekspersonalen engagerade i projekt som omfattade 

farmaceutisk omsorg.  
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METOD  

Examensarbetet är en studie om läkemedelsreklam kan leda till läkemedelsrelaterade problem 

(LRP). Undersökningen utfördes i form av en kundenkät (bilaga 1) respektive en 

personalenkät (bilaga 2). 18 Apotek i Norrbotten valdes ut med hjälp av apotekets intranät. 

Apoteken kontaktades via e-post och informerades om de ville delta i undersökningen. Ett 

apotek utsågs som testgrupp innan enkäten sändes ut. Personalen hade en vecka på sig att 

svara innan de returnerade svaren i bifogat svarskuvert. Totalt skickades 125 enkäter ut. 

Kundenkäten delades ut till frivilliga på Apoteket Lejonet i Luleå samt Laxen i Boden.  

 

SYFTE 

Detta arbete syftar till att undersöka om  

- hur allmänheten uppfattar läkemedelsreklam 

- läkemedelsreklam kan leda till läkemedelsrelaterade problem 

- apotekspersonalen upplever hur läkemedelsreklam påverkar kunder 

- hur personalen dokumenterar/förebygger LRP gentemot egenvårdsprodukter. 
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RESULTAT  
Vi gjorde en enkät som var riktad till kunder på apotek, ofullständiga enkäter sorterades bort 

(24 stycken) och vi fortsatte med insamlingen tills vi hade 100 fullständiga enkäter. I vår 

redovisning har vi valt att fokusera på hur många som köpte läkemedlet pga. reklam från 

TV/tidningar/Internet.  

På frågan Vad var avgörande för att du köpte Anti/Vectavir (Figur 1) fick vi svaret att  

36 % påverkades av reklam i media för sitt inköp. Vi frågade även vad är orsaken till att du 

använder läkemedlet där 21 %, svarade att de använde läkemedlet mot blåsor i munnen. 

Största delen 46 % använde läkemedlet för rätt åkomma, blåsor runt munnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Avgörande för inköp av Anti/Vectavir (n=64) 

 

Panodil Zapp/Ibumetin/Treo (Figur 2) Här ser vi att kunderna påverkats av reklam i 18 %, 

men den största delen, 60 %, använde smärtläkemedel pga. tidigare användning. Fyra procent 

hade angett Annat och kommenterat med följande; ”Finns alltid hemma”, ”Priset är 

avgörande”, ”Ibumetin är billigast”. På frågan vad är orsaken till att du använder 

läkemedlet fann vi att 90 % använde läkemedlet på rätt sätt, resterande procent hade angivit 

Annat som orsak men inte skrivit orsak på fritextraden.  
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Figur 2: Avgörande för inköp av Panodil Zapp/Ibumetin/Treo (n=136) 

Pantoloc/Inside (Figur 3) Här har reklamen stor betydelse för inköpet, mer än hälften 52 %, 

påverkades. På frågan vad är orsaken till att du använder läkemedlet fann vi att 76 % 

använde läkemedlet mot rätt åkomma, halsbränna/sura uppstötningar. Arton procent hade 

markerat annat, men inte angivit mot vad för åkomma. 

26%

17%
4%

52%

Reklam 52%

Anv tidigare 26%

Info familj 17%
Apotekspersonal 4%

 
Figur 3: Avgörande för inköp av Pantoloc/Inside (n=38) 

 

Zon/Ipren Gel (Figur 4) I den här gruppen köpte 39 % av kunderna läkemedlet pga. reklam. 

På frågan vad är orsaken till att du använder läkemedlet svarade 89 % att de använde 

läkemedlet på rätt sätt, resterande markerade Annat, men hade inte angivit orsaken 

39%

27%

18%

11%
2% 3%

Reklam 39%

Anv tidigare 27%

Info familj etc 18%

Apotekspersonal 11%
Informationsvideo 2%

Annat 3%

 
Figur 4: Avgörande för inköp av Zon/Ipren Gel (n=52) 
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Nezeril/Otrivin (Figur 5) Sju procent köpte nässpray pga. reklamen men största delen hade 

använt det tidigare. En kund kommenterade att slumpen avgjorde köpet; ”man tar det första 

bästa”. 

På frågan vad är orsaken till att du använder läkemedlet svarade 6,5 % att de använde 

nässpray mot allergi. Nittioen procent använde läkemedlet mot rätt åkomma, nästäppa. 

Resterande hade markerat Annat utan att skriva orsak. 

 

7%

74%

8%

8% 3%

Reklam 7%

Anv tidigare 74%

Info familj etc 8%

Apotekspersonal 8%

Patient-FASS 3%

 
Figur 5: Avgörande för inköp av Nezeril/Otrivin (n=82) 

 

 

Clarityn/Kestine (Figur 6) Av de kunder som markerat Annat hade några kommenterat 

följande; två kunder hade angivit att de hade läkemedlet på recept och tre att priset var 

avgörande för inköpet. På frågan vad är orsaken till att du använder läkemedlet svarade 71 

% att de använde läkemedlet mot rätt åkomma, allergi. Tre procent hade markerat förkylning 

som orsak till användningen. Tretton procent hade markerat Annat, bl.a. att priset var 

avgörande, några av kunderna hade även skrivit att de hade läkemedlet på recept.  

14%

47%

13%

13%

5%
8%

Reklam 14%

Anv tidigare 47%

Info familj etc 13%

Apotekspersonal 13%

Informationsvideo 5%

Annat 8%

 
Figur 6: Avgörande för inköp av Clarityn/Kestine (n=39) 
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Nicorette/Nicotinell (Figur 7) På frågan vad är orsaken till att du använde läkemedlet 

svarade 64 % på fritextraden rök-snusavvänjning.  

10%

61%

19%

10%
Reklam 10%
Anv tidigare 61%
Info familj etc 19%
Apotekspersonal 10%

 
Figur 7: Avgörande för inköp av Nicorette/Nicotinell (n=21) 

 

 

Väldig få av kunderna hade använt Pevaryl/Lamisil (n=4) samt  

Artrox/Glucosine (n=3) 

 

 

På frågan Har det hänt att du valt fel läkemedel för din åkomma genom missförstånd av 

reklamen svarade 3 % Ja, 67 % svarade Nej, 12 % Vet ej, plus att vi hade ett bortfall på  

18 %.  

De kunder som svarade Ja kommenterade med följande: 

● Skulle köpa något mot nagelsvamp, men fick information av personalen att det inte finns 

något receptfritt läkemedel mot nagelsvamp. Dumt! dom visar ju det på reklamen i TV.  

● När jag skulle handla Clarityn till mitt barnbarn som är 6 år, berättade hon i kassan att det 

inte var för barn under 12 år. Fick rådet att ta Cetrizin istället. 

● Hade Treo i handen och skulle köpa Inside, visste inte att Treo var dåligt för magen. 
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På frågan motsvarade läkemedlets effekt enligt reklamen dina förväntningar på produkten 

efter att du använt den valde 31 personer att inte besvara frågan. 

  

 

 

 

 

Figur 8: Fördelning av läkemedlets förväntningar.  

På frågan Behövde Du ytterligare information om läkemedlet i reklamen innan Du köpte 

det svarade 29 % Ja på frågan och 66 % av dessa valde att få informationen av 

Apotekspersonalen. Resterande procent valde att söka på Apotekets hemsida respektive i 

Patient-FASS. Femtiofem procent behövde ingen ytterligare information, 6 % svarade Vet ej 

och 10 % besvarade inte frågan.  

 

Vi frågade kunderna Hur de använde läkemedlet och 46 % svarade att de doserade enligt 

bipacksedeln på förpackningen. Tjugoen procent svarade att de använde läkemedlet 

sporadiskt och 2 % doserade mindre än rekommenderad dygnsdos. Fyra procent vardera 

använde läkemedlet längre/kortare tid än rekommenderat. Sju procent svarade Vet ej. Sexton 

procent valde att inte svara på frågan.  

 

På frågan om det Uppstod något problem i samband med läkemedelsanvändningen svarade 

6 % att problem hade uppstått i form av magbesvär, huvudvärk samt beroendebegär 

(Nikotintuggummi). Sjuttiofem procent hade inga problem med sin läkemedelsanvändning, 

4 % markerade Vet ej, här noterades ett bortfall på 15 %.  
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På frågan Hur tycker Du det är att förstå informationen i läkemedelsreklam kunde vi utläsa 

följande. Här valde 8 kunder att inte svara på frågan.  
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Figur 9: Fördelning för förståelsen av läkemedelsreklam.  

 

Vi frågade Om kunderna ansåg att det är bra att visa läkemedelsreklam i media. Trettiotre 

procent svarade att det var bra, 14 % var helt emot läkemedelsreklam. 41 % tyckte att vissa 

preparat kunde visas i reklam, 4 % markerade Vet ej och 8 % var bortfall.  

Flera personer valde att kommentera frågan.  

● Kan leda till beroendeframkallande(4st hade liknande svar) 

● Ej bra att visa reklam för dagen efter piller, det är ingen preventivmedelsmetod!!!  

(3 stycken hade berört denna fråga) 

● Tror inte att läkemedelsreklam överhuvudtaget är bra att visa på TV, risken för 

missförstånd är mkt stor. Sen kan det bli att man använder mer medicin än vad man 

egentligen behöver, det är ju ingen fara – enligt reklamen.  

● Man bör först söka läkare för att få diagnos. Ej bra att självmedicinera för länge. 

● Man vill ha bra information – reklamen ger inte bra information 

 ● Jag tycker att det är bra att visa reklam för läkemedel i TV, då får man lätt veta vad man 

skall använda om man är sjuk på något sätt 

● Alltid bra att kolla i patient-FASS så man får veta mera. 

● Det är en individuell bedömning som måste utformas beroende på smärtans art.  

● Man behöver mer info eller t.o.m. prata med läkare först 

● Alldeles för mycket reklam med läkemedel inblandat, man blir avtrubbad. 
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Tabell 1: Åldersfördelning på kundsvar. 

 

  > 25 år 25-44 år 45-64 år < 65 år Summa

Man 8 17 9 4 38

Kvinna 13 31 13 5 62

Totalt 21 48 22 9 100

 

 
 
Vi gjorde även en enkät som var riktad till personal. Vi valde slumpvis ut 18 apotek i 

Norrbotten. Av dessa apotek svarade 17 stycken. Totalt skickades 125 enkäter ut och 72 

personal valde att svara.  

 

På frågan Vad tror Du har störst betydelse för kundens val av ett visst receptfritt läkemedel: 

(Figur 10) markerade personalen i 91 fall att reklam i media (TV 68 st, tidningar 21 st samt 

Internet 2 st) har störst betydelse för kundens val av ett visst receptfritt läkemedel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10: Fördelning av kundens val. 
 
 
På frågan; Märker du någon ökad försäljning efter att läkemedelsreklam visats i media, 

svarade 69 personal av totalt 72 att de märkt av en ökad försäljning. Personalen hade också 

möjlighet att ge exempel på aktuella läkemedel i frågan där Zon blev mest representerat med 

57 markeringar. Därefter Ipren (33) och Anti (28), Inside (23) och Ibumetin (10), Artrox (10), 

Vectavir (8), Zymelin (5) Övriga läkemedel, Treo, Panodil Zapp, Vichy, Otrivin, Orudis, 

Lamisil, Alvedon, Pepcid Duo och Nicorette fick mellan 1-3 markeringar. Två av personalen 

svarade Har inte uppmärksammat detta och ingen hade markerat Nej. 
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På frågan Har du noterat att kunderna väljer fel läkemedel för sin åkomma, pga 

missförstådd reklam (Figur 11) noterade 43 av personalen att kunderna väljer fel.  

 

Personalen kommenterade frågan med följande. 

• Kund vill köpa Inside för kortvariga/tillfälliga besvär trots fullgod hjälp av ex 

Samarin, Novalucol. (6 st hade svarat liknande) 

• Kund menade att sömnen blir bättre av Inside.  

• Anti köps mot alla slags munsår, torra läppar och när det inte är herpes (20st) 

• Lamisil köps mot nagelsvamp (5st) 

• Panodil Zapp och Alvedon väljs för magen (3st) 

• Treo, Ipren köps trots att man är astmatiker (4 st) 

• Zon används mot kronisk värk, vid astma eller överkänslighet. (6st) 

• Artrox köps trots allergi mot skaldjur (3st) 

• Kunden har inte riktigt det problem som läkemedlet är avsett för- Anti, Vectavir, 

Artrox. Eller att kunden har något som gör preparatet kontraindicerat.  
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Figur: 11 Personalens fördelning om kunder valt fel läkemedel pga missförstådd reklam.  
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På frågan Om personalen får fler frågor om ett läkemedel när det förekommer i reklam 

(Figur 12) svarade övervägande Ja (57 stycken) och kommenterade frågan enligt följande 

 
• Om Inside; kund tror att det är samma som Samarin (6 st svarade liknande) 

• Om Zon (17), Ibumetin (3), Ipren (2), Anti/Vectavir(3+1),Panodil Zapp(1st), 

Curbicin(1), Artrox(6), Pepcid Duo(1) 

• ”Är Zon verkligen så bra som det sägs i reklamen?”(3) 

• ”Vad visar de för bra magmedicin i TV” 

• ”Är det biverkningsfritt?” 

• Många fler frågor efter att tex ”Fråga doktorn” visats på TV. 

 
Vi fick även följande kommentar ”I reklamen tar man ej upp användning för astmatiker, 

varken för Zon eller Ipren” samt ”Kunden förstår ej att läkemedlet tas upp av blodet och kan 

ge biverkningar ex astma” 
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Figur 12: Fördelning av svar om personalen får fler frågor om läkemedel. 
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På frågan Om personalen noterat fler LRP hos kunder som använt ett receptfritt läkemedel 

efter reklam (Figur 13) var det övervägande som svarade att de inte uppmärksammat detta. 

Några av personalen som svarade ”Ja mer än vanligt” kommenterade med följande, 

”Reklamen tar bara upp fördelar hos läkemedlet så resten får personalen informera om” 

samt ”Curbicin, där är man är osäker på hur och i vilka mängder man ska använda 

läkemedlet”.  

Vidare kunde vi utläsa att 7 stycken av personalen noterade fler LRP hos kunder som använt 

Anti och 3 stycken noterade att Lamisil gett fler LRP. 
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Figur 13: Fördelning av noterade LRP. 
 
 
På frågan Hur ofta under en månadsperiod som personalen har  noterat LRP hos kunder 
som använt läkemedlet i fråga efter reklam. 
 
Av dem som hade svarat Ja på föregående fråga (Figur 15) hade 10 stycken dokumenterat  

1-2 LRP och 3 stycken 3-4 LRP, 15 stycken svarade Vet ej. Ingen hade svarat 5 ggr eller fler.  
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På frågan Hur många gånger personalen under den senaste månaden hade dokumenterat 

ett LRP inom egenvården. (Figur 14) markerade 19 av personalen 1-2 LRP. 

 
Personalen kommenterade även ovanstående fråga med följande. 

• Kund köpte Omeprazol och Ipren, kände inte till att Ipren kan ge magproblem. Tog 

Panodil i stället.  

• Kunder som köper Magnecyl, Treo och Inside trots kontraindikation.(2stycken) 

• Kunder vet inte att Panodil och Alvedon är samma sak, samt vet ej att man behöver 

mjukgörande salvor när man använder kortisonkräm. 

• Zon används vid astma (3st), Artrox vid skaldjursallergi(2st) 

• Alvedon brus samt Alvedon används pga. högt blodtryck 

• Kund ville köpa Echinagard men hade allergi mot gråbo 

• Överanvändning av tårsubstitut 

• Zon till småbarn samt om det går att använda till djur. 

• Treo eller Orudis gel används vid astma (2 stycken) 

• Nässpray används alldeles för länge och ibland på fel indikation tex. att kunden har 

allergi. 

• Använde Ibumetin vid astma 

• Anti används vi symtom som inte är Herpes 

 

Personalen kommenterade även följande. ”Vi är dåliga på att dokumentera LRP i 

egenvården“ samt ”jobbar ej ofta i egenvården”  

Två stycken hade även skrivit att man inte rapporterar LRP i egenvården 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14: Fördelning över dokumenterade LRP 
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Personalen fick rangordna 1-3 Vilken typ av LRP som är vanligast i egenvården i samband 

med reklam (Tabell 2) 

 

Första hand ”Osäkerhet med läkemedlets syfte”  

Det läkemedel som personalen mest beskrev i sina exempel var att, Anti och Vectavir köps 

oavsett vilket munsår det är. Men även att Inside och Zantac tas när t.ex. Novalucol kan räcka. 

Vidare beskrev personalen även att kunderna är osäkra med läkemedlets syfte av Zon, 

Zymelin och naturläkemedel  

Andra hand ”Överanvändning” 

Ett annat stort problem är också överanvändning av nässpray och Zon men personalen 

exemplifierade även att Alvedon, Panodil, Inside och vitaminer/mineraler överanvänds.  

Tredje hand ”Biverkning” 

Där kunde vi utläsa från personalens exemplifieringar att biverkningar med Ipren och Zon 

tillhör de mest vanliga. Där Ipren gav magbiverkningar och Zon gav astmakänningar. 

 
Övriga kommentarer från personalen var att interaktioner mellan t.ex. Ipren och Treo men 

även att man använde acetylsalicylsyra och blodförtunnande, samt kontraindikation med 

acetylsalicylsyra hos astmatiker. Dubbelmedicinering av två likvärdiga preparat är också 

vanligt t ex: Panodil och Alvedon, Zon och Orudis, Omeprazol och Ranitidin samt 

kombinationer av två likvärdiga ögondroppar. Vad det gäller administrering gällde problemen 

att endospipetter var svåröppnade. Även olämplig förvaring av Alvedon i kyl 

 

Tabell 2. Vanligast LRP-typ 
 1: hand 2:a hand 3:e hand
Osäkerhet med lm syfte 16 8 2 
Dubbelmedicinering 7 5 1 
Interaktion 2 4 4 
Kontraindikation 5 3 3 
Utebliven/otillr. effekt 2  2 
Biverkning 1 6 7 
Underanvändning   1 
Överanvändning 7 9 6 
Olämpl. tid/fel dosint.   3 
Adm.problem 1  1 
Svåröppnad förp. 2 2  
Olämplig förvaring 1   
Annat LRP 2 1 1 

Här valde 22 stycken att inte besvara frågan, och 3 stycken svarade vet ej.  
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På frågan Tror du att det förekommer LRP inom egenvården som inte dokumenteras 

svarade hade 68 av 72 personal svarat Ja, 4 av personalen svarade Vet ej, ingen svarade Nej. 

Vissa hade också valt att kommentera Ja-frågan på eget initiativ som; ”massor” ”många” 

”Ja absolut, jag skriver bara in dom om vi nyligen pratat om LRP annars så faller det i 

glömska”, ”Man hinner ej med att göra LRP, tar alldeles för lång tid, är bökigt att fylla i, 

svårt att hinna med när man jobbar ute i egenvården pga kö och många kunder”   

 
 
På frågan Hur ofta har personalen själv identifierat LRP inom egenvården som de sedan 

inte dokumenterat svarade 16 personer att de alltid dokumenterade identifierade LRP. 

Tabell 3 

 1 ggr 2 ggr 3 ggr fler
Varje dag 7 2 1
Varje vecka 4 6 3 2
Varje mån 9 10 1 1
Aldrig 16

 
 
På frågan Vad personalen ansåg det berodde på (Figur 15) var glömska och tidsbrist två av 

orsakerna. Personalen gav även följande kommentarer: 

• ”I recepturen sparar man en etikett och antecknar på den och skriver in LRP:t 

senare”.  

• ”I handköp finns ingen etikett att skriva på och då är det lätt att man glömmer” 

• ”Går ej att dokumentera LRP inom egenvården ännu för man möter ständig ovisshet 

och osäkerhet för användning av läkemedel” (2st) 

• ”Finns numera med i lönesättningen vilket motiverar till mer dokumentation”.  

• ”Vi är bättre på att dokumentera LRP på receptsidan eftersom man redan sitter vid 

datorn och många uppgifter är redan ifyllda” 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 15: Fördelning av orsaker till ej dokumenterade LRP. 
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På frågan Hur personalen åtgärdade LRP inom egenvården (Tabell 4) var kundrådgivning 

klart dominerande för att åtgärda ett LRP inom egenvården (62st). I andra hand gav man 

skriftlig information (18st) och i tredje hand hänvisade man till sjukvården (21st).  

 
 
Tabell 4: 
 1:a hand 2:a hand 3:e hand
Kundrådgivning 62 1
Skriftlig information 1 18 8
Praktisk information 1 12 8
Hänvisning till sjukvård 17 21
Kontakt med sjukvård 3 1
Byte av läkemedel 1 15 13
Information till bud 1 1 2
Annan åtgärd 2

 
 
 
 
 
På frågan Hur personalen förebygger ett LRP inom egenvården (Tabell 5) var 

kundrådgivning klart dominerande för att förebygga LRP inom egenvården (61st). 25 st gav 

skriftlig information i andra hand och hänvisade till sjukvård (16 st) i tredje hand. 

10 stycken valde att inte besvara frågan.  

 

Tabell 5: 
 1:a hand 2:a hand 3:e hand 
Kundrådgivning 61   
Skriftlig information  25 10 
Praktisk information  17 13 
Hänvisn. till sjukvård  7 16 
Kontakt med sjukvård   2 
Byte av läkemedel  10 9 
Information till bud  1 4 
Annan åtgärd   1 
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Här visas fördelningen av personalens anställningsår av dem som deltog i vår undersökning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 16: Personalens anställningsår  
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DISKUSSION 

Under den senaste tiden har det förekommit ihärdig marknadsföring av läkemedel mot 

munsår, främst i TV-reklam. Trettiosex procent av kunderna i vår undersökning har påverkats 

av reklam för sitt inköp av Anti/Vectavir. Personalen uppmärksammade även en markant 

ökning av försäljningen och fick även betydligt fler frågor om Anti efter visad reklam. I vår 

kundenkät kunde vi utläsa att 21 % använde läkemedlet mot blåsor i munnen, det tolkar vi 

som att det möjligen kan vara ett LRP (osäkerhet med läkemedlets syfte). Vår tolkning styrks 

också från personalens svar där den vanligaste typen av LRP inom egenvården är osäkerhet 

med läkemedlets syfte. Fyrtioåtta procent inom den gruppen markerade att Anti och Vectavir 

användes oavsett vilket munsår det än var. 

 

Även för Inside och Pantoloc spelar reklamen en stor roll i avgörandet för inköp (52 %). 

Personalen angav dock att Inside i denna grupp var det läkemedel där man fick flest frågor 

efter visad reklam. Många uppgav även att kunderna ville köpa Inside för kortvariga besvär 

när det rimligen hade räckt med ett kortverkande preparat.  

 

Zon är det läkemedel som personalen upplevde att de fick flest frågor om.  

Trettionio procent av kunderna valde Zon för sitt inköp pga reklam och här kan man tydligt se 

att läkemedelsreklamen påverkar till inköp. Trots att kunderna själva uppgav till 89 % att de 

använde läkemedlet mot rätt åkomma, upplever personalen många fall av osäkerhet med 

läkemedlets syfte, överanvändning och att Zon används trots astma och överkänslighet.  

Största delen av kunderna (74 %) hade markerat att de använt nässpray tidigare, endast 7 % 

hade gjort inköpet pga. reklam. Här fann vi att 6,5 % använde läkemedlet mot allergi och 

detta tolkar vi som osäkerhet med läkemedlets syfte. Ur personalens svar kunde vi även utläsa 

att överanvändning av nässpray var ett mycket stort problem.  

 

Eftersom 3 % av kunderna hade markerat förkylning som orsak till användning av 

Clarityn/Kestine ser vi detta som osäkerhet med läkemedlets syfte. En del kunder tyckte att 

priset var avgörande för sitt inköp av allergi läkemedel. Personalen har inte berört dessa 

läkemedel något i sina svar, det kan bero på att användningen för dessa mestadels är 

säsongsbetonad. 
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Väldigt få av kunderna hade använt Pevaryl/Lamisil samt Artrox/Glucosine och/men med 

hjälp av svaren från personalen kunde vi utläsa att en vanlig missuppfattning bland kunderna 

är att Pevaryl/Lamisil även är användbart mot nagelsvamp. Vad det gäller Artrox/Glucosine är 

överkänslighet mot läkemedlet vanligast, skaldjursallergi.  

 

I undersökningen kunde vi utläsa att reklamen har stor betydelse för inköp av läkemedel. 

(Figur 9) Totalt sett kunde vi se att 22 % av kunderna påverkas av reklamen för sina inköp. 

Arton procent av personalen uppgav att de noterade fler LRP efter att reklam visats i media. 

Eftersom alla kunder inte besvarat vad Annat var för orsak, så vet vi inte vad dessa hade för 

skäl för sitt inköp. Största delen 48 %, som markerat att de hade använt läkemedlet tidigare, 

måste rimligen ha fått information på något sätt inför sitt köp. Vi tolkar att det inte är så lätt 

att komma ihåg var man fick informationen första gången, man kan ha använt läkemedlet 

under en längre period. Möjligen kan man fördela dessa svar till gruppen ”fick information 

från Apotekspersonalen”, men även till andra grupper, det är svårt att veta och går inte att 

utläsa i undersökningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Total påverkan av läkemedelsinköp bland kunder. 

 

Vi hade ett bortfall på 18 % i kundenkäten på frågan ”Har det hänt att du valt fel läkemedel 

för din åkomma genom missförstånd av reklamen”. Det höga bortfallet tolkar vi som att denna 

fråga inte är helt enkel att besvara, ofta vet man inte att man har valt fel.  

På vår fråga om ”läkemedlets effekt motsvarade förväntningarna” (Figur 10) fick vi ett 

bortfall på 31 personer, detta bortfall kan förklaras med att frågan var svårformulerad. Vid 

utdelningen av kundenkäten fick vi många frågor kring denna.  
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Anv tidigare 48% Reklam 22% Info familj etc 14%
Apotekspersonal 7% Patient-FASS 1% Informationsvideo 1%
Annat 4%
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Vi frågade kunderna ”Hur de använde läkemedlet” och fann att 27 % inte använde läkemedlet 

på rätt sätt, och detta kan vara förklaringen till att 28 % hade sämre effekt av sitt 

läkemedelsanvändande. Apotekspersonalen arbetar med att åtgärda och förebygga dessa LRP 

främst genom kundrådgivning. Femtiofem procent av kunderna ansåg sig inte behöva 

ytterligare information om läkemedlet, men för att personalen ska kunna upptäcka och 

förebygga LRP behöver kunderna bli mer aktiva i sitt sökande efter information. 

 

Övervägande kunder ansåg att det var mycket lätt eller ganska lätt att förstå informationen i 

läkemedelsreklam men genom personalens enkät kunde vi utläsa att 60 % av personalen 

noterat att kunderna väljer fel läkemedel för sin åkomma genom missförstådd reklam. Detta 

tolkar vi att allmänheten inte alltid har tillräcklig bakgrundskunskap för att rätt kunna 

tillgodogöra sig information av läkemedel, detta visar även tidigare forskning 16 

 

Flera kunder (ca10 %) avstod från att delta i undersökningen pga. tidsbrist etc. Några 

påbörjade också att fylla i enkäten (14 st) men avbröt när det blev deras tur i kassan och pga. 

detta valde vi att samla in enkäter tills vi hade 100 fullständiga svar. Flera kunder reagerade 

på att enkäten var för lång och innehöll för många svarsalternativ. Enkäten blev också 

komplicerad pga. de bokstavskoder som användes för att knyta ihop läkemedel och åkomma, 

men de flesta löste dock detta genom att använda fritextfältet. Vi upplevde att det var den 

yngre kundkretsen som var mest positiv till att fylla i enkäten. 

 

Övervägande av personalen nästan 95 % tror att det förekommer LRP inom egenvården som 

inte dokumenteras. Det beror till största delen enligt personalen att man inte tänker på att det 

var ett LRP, man glömmer och blir störd i sitt arbete men även tidsbrist var av betydande 

orsak. När man arbetar ute i egenvården kan det vara svårt att kunna gå ifrån för att dok LRP 

när det är kö och många kunder. Personalen anser att det är enklare att dokumentera LRP i 

recepturen där etiketter finns och att man redan har datorn tillgänglig. Några angav även att 

det inte gick att dokumentera LRP inom egenvården. En annan missuppfattning som vi 

muntligen stött på är att man överhuvudtaget inte dokumenterar LRP inom egenvården. Mer 

information och klarare direktiv för dokumentation behövs. När det numera ingår som en del i 

lönesättningen kan det eventuellt motivera personalen till ytterligare dokumentation. 
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SLUTSATS 

Vi kan se att läkemedelsreklam har betydelse för läkemedelsinköp. Kunderna anser att 

läkemedelsreklam är lätt att förstå och tycker sig använda läkemedlet på rätt sätt. Personalen 

upplever däremot att missförstånden ökar efter visad läkemedelsreklam.  

Av detta kan vi förstå att allmänheten inte alltid har den bakgrundskunskap som behövs, 

därför behöver kunden bli mer aktiv i sitt frågande efter information. 
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TACKORD 

 

• Ett särskilt stort tack vill vi ge vår handledare Tommy Westerlund, för snabba svar på 

våra frågor och alla uppmuntrande ord vi fått på vägen 

 

• Vi vill framföra vårt tack till Jan-Olof Brånstad för bra synpunkter och kommentarer 

kring vårt examensarbete. 

  

• Vi vill tacka Dan Haupt för hjälp med alla praktiska frågor samt Katarina  

Nilsson-Sundström för hjälp med enkätfrågorna. 

 

• Vi vill tacka all personal och alla kunder som ställt upp och svarat på våra enkätfrågor. 

 

• Vi vill tacka Apoteket i Gammelstad som låtit oss arbeta vid deras datorer i ATS samt 

att personalen där ställde upp och var testgrupp för vår personalenkät. 

 

• Slutligen vill vi tacka Apoteket Lejonet och Apoteket Laxen för att vi fick dela ut våra 

kundenkäter där.  
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Bilaga 1 
Här följer ett urval av läkemedel som visats i reklam under den senaste tiden.  
             
Vad var avgörande för att Du köpte läkemedlet/läkemedlen?     
Markera det/de alternativ som passar bäst vid resp läkemedel 
            Läkemedel:       
1. Anti  2. Vectavir     1. 2.      
      □ □ Har använt tidigare    
      □ □ Information från familj/vänner/bekanta 
      □ □ Reklam från TV/tidningar/Internet  

     □ □ Information från Apotekspersonal 
      □ □ Läste i Patient-FASS   
      □ □ Informationsvideo på Apotek  
      □ □ Annat vad............................................... 
         
     1. 2.  Vad är/var orsaken till att Du använde läkemedlet?    
     □ □  (Markera med den bokstav som passar bäst A,B,C - N)  
 ..................................................................................................................................... 
   
A= Ledbesvär   E= Nästäppa  I= Munsår/blåsor i mun  M= Förstoppning  
B= Smärta/feber  F= Allergi  J = Munsår/blåsor runt mun N=Annat vad........ 
C= Förkylning  G= Fotsvamp  K= Muskelsmärta/ledsmärta ..................................... 
D=  Halsont  H= Nagelsvamp  L= Halsbränna/sura uppstötningar  
 
              Läkemedel:       
1. Panodil Zapp 2. Ibumetin      1.2.3       
      □ □ □ Har använt tidigare    
      □ □ □ Information från familj/vänner/bekanta 
      □ □ □ Reklam från TV/tidningar/Internet  

     □ □ □ Information från Apotekspersonal 
      □ □ □ Läste i Patient-FASS   
3. Treo      □ □ □ Informationsvideo på Apotek  
      □ □ □ Annat vad...............................................
          
     1. 2. 3  Vad är/var orsaken till att Du använde läkemedlet?    
     □ □ □ (Markera med den bokstav som passar bäst A,B,C - N)  
 ..................................................................................................................................... 
 
1. Pantoloc 2. Inside    1.     2.      
     
       □ □ Har använt tidigare    
      □ □ Information från familj/vänner/bekanta 
      □ □ Reklam från TV/tidningar/Internet  

     □ □ Information från Apotekspersonal 
      □ □ Läste i Patient-FASS   
      □ □ Informationsvideo på Apotek  
      □ □ Annat vad............................................... 
         
     1. 2.  Vad är/var orsaken till att Du använde läkemedlet?    
     □ □  ............................................................................................................................. 
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            Läkemedel:       
1. Zon   2. Ipren gel   1. 2.       
      □ □ Har använt tidigare    
      □ □ Information från familj/vänner/bekanta 
      □ □ Reklam från TV/tidningar/Internet  

     □ □ Information från Apotekspersonal 
      □ □ Läste i Patient-FASS   
      □ □ Informationsvideo på Apotek  
      □ □ Annat vad............................................... 
         
     1. 2.  Vad är/var orsaken till att Du använde läkemedlet?    
     □ □  (Markera med den bokstav som passar bäst A,B,C - N)  
 ..................................................................................................................................... 
               

 Läkemedel:       
1. Nezeril  2. Otrivin    1.     2.     
  
      □ □ Har använt tidigare    
      □ □ Information från familj/vänner/bekanta 
      □ □ Reklam från TV/tidningar/Internet  

     □ □ Information från Apotekspersonal 
      □ □ Läste i Patient-FASS   
      □ □ Informationsvideo på Apotek  
      □ □ Annat vad............................................... 
         
     1. 2.  Vad är/var orsaken till att Du använde läkemedlet?    
     □ □  (Markera med den bokstav som passar bäst A,B,C - N)   
................................................................................................................................................... 
 
     Läkemedel:        
1. Clarityn  2. Kestine             1. 2.      
      □ □ Har använt tidigare    
      □ □ Information från familj/vänner/bekanta 
      □ □ Reklam från TV/tidningar/Internet  

     □ □ Information från Apotekspersonal 
      □ □ Läste i Patient-FASS   
      □ □ Informationsvideo på Apotek  
      □ □ Annat vad............................................... 
         
     1. 2.  Vad är/var orsaken till att Du använde läkemedlet?    
     □ □  (Markera med den bokstav som passar bäst A,B,C - N)  
 ..................................................................................................................................... 
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     Läkemedel:       
1. Artrox  2. Glucosine             1. 2.       
      □ □ Har använt tidigare    
      □ □ Information från familj/vänner/bekanta 
      □ □ Reklam från TV/tidningar/Internet  

     □ □ Information från Apotekspersonal 
      □ □ Läste i Patient-FASS   
      □ □ Informationsvideo på Apotek  
      □ □ Annat vad............................................... 
         
     1. 2.  Vad är/var orsaken till att Du använde läkemedlet?    
     □ □  (Markera med den bokstav som passar bäst A,B,C - N)  
 ..................................................................................................................................... 
             

      Läkemedel:       
1. Nicorette  2. Nicotinell   1. 2.      
      □ □ Har använt tidigare    
      □ □ Information från familj/vänner/bekanta 
      □ □ Reklam från TV/tidningar/Internet  

     □ □ Information från Apotekspersonal 
      □ □ Läste i Patient-FASS   
      □ □ Informationsvideo på Apotek  
      □ □ Annat vad............................................... 
         
     1. 2.  Vad är/var orsaken till att Du använde läkemedlet?    
     □ □  (Markera med den bokstav som passar bäst A,B,C - N)  
 ..................................................................................................................................... 
            Läkemedel:       
1. Pevaryl         2. Lamisil             1. 2.       
      □ □ Har använt tidigare    
      □ □ Information från familj/vänner/bekanta 
      □ □ Reklam från TV/tidningar/Internet  

     □ □ Information från Apotekspersonal 
      □ □ Läste i Patient-FASS   
      □ □ Informationsvideo på Apotek  
      □ □ Annat vad............................................... 
         
     1. 2.  Vad är/var orsaken till att Du använde läkemedlet?    
     □ □  (Markera med den bokstav som passar bäst A,B,C - N)  
 ..................................................................................................................................... 
 
1. Har det hänt att Du valt fel läkemedel för din åkomma genom missförstånd av 
reklamen?            
           
 □ Ja  □ Nej          □  Vet ej       
 
2. Om Ja, ange hur missförståndet uppstod och vilken reklam/läkemedel det gällde?  
............................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
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3. Motsvarade läkemedlets effekt enligt reklamen dina förväntningar på produkten   
   efter att du använt den?          
 □ Gav den effekt jag förväntade mig utifrån reklamen     
 □ Gav bättre effekt än reklamen        
 □ Gav sämre effekt än reklamen       
 
 
4. Behövde Du ytterligare information om läkemedlet i reklamen innan Du köpte det?
  
 □ Ja   □ Nej   □ Vet ej  
 
5. Om Ja på fråga 4, hur införskaffade Du informationen?     
 
□ Frågade Apotekspersonalen   
□ Sökte på Apotekets hemsida       
□ Sökte information på andra Internetsidor        
□ Patient-FASS       
□ Annat vad.....................................................................     
  
 
6. Hur använde Du läkemedlet?        
 
□ Doserade enligt bipacksedeln eller anvisningen på förpackningen   
□ Sporadiskt användande       
□ Doserade mindre än rekommenderad dygnsdos     
□ Doserade mer än rekommenderad dygnsdos      
□ Använde läkemedlet längre tid än rekommenderat      
□ Använde läkemedlet kortare tid än rekommenderat.      
□ Annat; vad......................................................................    
□ Vet ej       
        
7. Uppstod något problem i samband med läkemedelsanvändningen? 
         
□ Ja, följande.....................................  □ Nej  □ Vet ej 
    ......................................................        
    ......................................................        
 
8. Hur tycker Du det är att förstå informationen i läkemedelsreklam?    
         
□ Mycket lätt   □ Ganska svårt    
□ Ganska lätt   □ Mycket svårt    
□ Varken eller        
 
9. Anser Du att det är bra att visa läkemedelsreklam i media*?     
         
□ Ja    □ Nej    
□ Ja men bara vissa preparat □ Vet ej    
 
*Media= tidningar, annonspelare, radio, TV och Internet     
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10. Om du anser att vissa läkemedel INTE är bra att visa i reklam, markera   
vilken/vilka läkemedelsgrupper som Du anser och varför.     
          
□ Läkemedel mot munsår    □ Läkemedel mot halsont 
□ Läkemedel mot smärta    □ Läkemedel mot muskelsmärta 
□ Läkemedel mot sura uppstötningar   □ Läkemedel mot allergi 
□ Läkemedel mot nästäppa    □ Läkemedel mot ledbesvär 
□ Läkemedel mot rökavvänjning   □ Annat______________________ 
          
Därför att............................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
          
Några frågor om Dig själv          
 
 
Jag är: □ man   □ kvinna      
 
Ålder:  □ yngre än 25 år □ 25-44 år      
 
  □ 45-64 år  □ 65 år och äldre      
          
  
 
 

Ett stort TACK för Din medverkan! 
 
 
 
Laila Eriksson och Helén Larsson             
Receptariestuderande vid Luleå Tekniska Universitet, Hälsovetenskap 
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Bilaga 2. 
 
Hej!         2005-02-16 

 

Vi heter Laila Eriksson och Helén Larsson och går sista terminen på Receptarieprogrammet i 

Luleå/Boden. Vi gör vårt examensarbete som handlar om läkemedelsreklam. I och med att 

reklamen för egenvården får allt mer plats i TV, tidningar och Internet vill vi göra en 

enkätundersökning kring vad det kan leda till.  

 

Undersökningen är frivillig och helt anonym men vi hoppas att du vill hjälpa oss genom att 

fylla i enkäten, lämna ditt svar till CF senast……………….. 

 

Om Du har några frågor går det bra att kontakta oss via mail. 

 

Med vänliga hälsningar 

Laila Eriksson laila@ktv.nu 

Helén Larsson perra.helen@telia.com 
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1. Vad tror Du har störst betydelse för kundens val av ett visst receptfritt 
läkemedel? Ange ett eller flera alternativ. 

□ Rekommendation från sjukvården 
□ Rekommendation från 
    apotekspersonalen 
□ Rekommendation från 
    familj/vänner/bekanta 

□ Egenvårdshäften, apoteksbroschyrer, 
    läkarböcker 
□ TV-reklam 
□ Reklam i tidningar 
□ Internet 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

2. Märker Du någon ökad försäljning efter att läkemedelsreklam visats i media*? 
I frågorna 2-5 vill vi att Du ger exempel med aktuella läkemedel 

□ Ja, t.ex. ..................................... 
...................................................... 
...................................................... 

□ Nej 
□ Har inte uppmärksammat detta. 

...………………………………………………………………………………………… 
 

3. Har Du noterat att kunderna väljer fel läkemedel för sin åkomma , pga. 
missförstådd reklam? 

□ Ja, t.ex. ..................................... 
...................................................... 
...................................................... 

□ Nej 
□ Har inte uppmärksammat detta

……………………………………………………………………………………………… 
 

4. Får Du fler frågor om ett läkemedel när det förekommer i reklam? 
□ Ja, t.ex. .......................................... 
........................................................... 
........................................................... 

□ Nej 
□ Har inte uppmärksammat detta 

……………………………………………………………………………………………… 
 

5. Har Du noterat fler läkemedelsrelaterade problem (LRP)**hos kunder 
som använt ett receptfritt läkemedel efter reklam? 

□ Ja, mer än vanligt efter reklam visats 
Ange ex.................................................. 
............................................................... 
............................................................. 
............................................................. 

□ Nej, mindre än vanligt efter 
    reklamen visats 
□ Ingen skillnad 
□ Har inte uppmärksammat detta 
 

 
 
 
 
 
 
 

*Media = tidningar, annonspelare, radio, TV och Internet  
**Definition Läkemedelsrelaterat problem (LRP): 

”En omständighet som rör en patients/kunds användning av läkemedel och som har gjort, eller skulle kunna 
göra, att patenten/kunden inte får avsedd nytta av sina läkemedel.” 
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6. Om Ja på fråga 5, hur ofta under en månadsperiod har Du noterat LRP hos 
kunder som använt läkemedlet i fråga efter reklam? 

 
□ 1-2 ggr 
□ 3-4 ggr 

□ 5 ggr eller fler 
□ Vet ej

……………………………………………………………………………………………… 
 

7. Hur många gånger under den senaste månaden har Du dokumenterat  
ett LRP inom egenvården? 

I frågorna 7-8 vill vi att du ger exempel med aktuella läkemedel 
 
□ Inga dokumenterade LRP 
□ 1-3 ggr 

□ 3-4 ggr 
□ 5 ggr eller fler 

 
T.ex.........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 

8. Vilken typ av LRP är vanligast i egenvården i samband med reklam för  
ett visst läkemedel? Rangordna 1-3, där 1 står för mest förekommande. 

.... Osäkerhet med LM: syfte 

.... Dubbelmedicinering 

.... Interaktion 

.... Kontraindikation 

.... Utebliven/otillräcklig effekt 

.... Biverkning 

.... Underanvändning 

.... Överanvändning 

.... Olämplig tid för LM-intag/fel 

       dosintervall 

.... Administreringsproblem 

.... Svåröppnad förpackning 

.... Olämplig förvaring 

.... Annat LRP 

Exemplifiera med aktuellt läkemedel 
1)................................................................................................................................................... 
2)................................................................................................................................................... 
3)................................................................................................................................................... 
 
 

9. Tror Du att det förekommer LRP inom egenvården som inte dokumenteras? 
 
□ Ja □ Nej □ Vet ej 

……………………………………………………………………………………………… 
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10. Om ja på fråga 9, hur ofta har Du själv identifierat LRP inom egenvården som 
Du sedan inte dokumenterat? 

 
Varje dag  □ 1 ggr □ 2 ggr □ 3 ggr □ fler 
Varje vecka  □ 1 ggr □ 2 ggr □ 3 ggr □ fler 
Varje månad □ 1 ggr □ 2 ggr □ 3 ggr □ fler 
Aldrig  □  

……………………………………………………………………………………………… 
 

11. Om ja på fråga 9, vad tror Du att det beror på? Ange ett eller flera alternativ. 
 
□ Tidsbrist 
□ Osäker på hur man dokumenterar LRP 
□ Glömmer/blir störd i arb. el. liknande 
□ Osäkerhet om det var ett LRP 
□ Tänker inte på att det var ett LRP 
 

□ Inga direktiv att dokumentera LRP inom 
    egenvården 
□ Anser inte att det är av vikt inom 
     egenvården. 
□ Annat vad.............................................. 
.................................................................. 

Egna kommentarer........................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………… 
 

12. Hur åtgärdar Du ett LRP inom egenvården?  
Rangordna 1-3, där 1 står för mest förekommande. 

.... Kundrådgivning 

.... Skriftlig information 

.... Praktisk information 

.... Hänvisning till sjukvård/förskrivare 

.... Kontakt med sjukvård/förskrivare 

.... Byte av läkemedel 

.... Information till bud 

.... Annan åtgärd 

Egna kommentarer........................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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13. Hur förebygger Du ett LRP inom egenvården?  
Rangordna 1-3, där 1 står för mest förekommande. 

 
.... Kundrådgivning 

.... Skriftlig information 

.... Praktisk information 

.... Hänvisning till sjukvård/förskrivare 

.... Kontakt med sjukvård/förskrivare 

.... Byte av läkemedel 

.... Information till bud 

.... Annan åtgärd 

Egna kommentarer........................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
 

14. Hur länge har Du arbetat inom Apoteket AB? 
 
□ Mindre än ett år 
□ 1-3 år 
□ 4-6 år 

□ 7-10 år 
□ Fler än 10 år 

 
 
 
 
Ett stort TACK för din medverkan!



 
 


