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Sammanfattning 

Introduktion: Farmacevtisk omsorg utvecklades i USA för mer än tjugo år sedan 
där forskning visade att många sjukhusinläggningar och dödsfall orsakades av 
läkemedelsbiverkningar vilka i många fall hade kunnat undvikas om samarbetet 
mellan farmacevter, vårdgivare och patienter hade varit bättre. Forskare undersökte 
då farmacevternas möjligheter till utveckling av professionen för att förhindra dessa 
allvarliga och kostsamma problem. Ett av de största hindren för implementering av 
tjänster som tillhandahållander farmacevtisk omsorg är dock avsaknad av ekonomisk 
ersättning. Trots hinder och utmaningar har ändå flera länder implementerat 
farmacevtiska kunskapstjänster på sina öppenvårdsapotek med finansiering från 
tredje part.  
 
Syfte: Syftet med denna studie har varit att undersöka hur apoteksorganisationer i 
olika länder har gått till väga för att få ekonomiskt stöd för farmacevtiska 
kunskapstjänster på öppenvårdsapotek. 
 
Metod: Bakgrundsinformation har hämtats från publicerad vetenskaplig litteratur 
via PubMed. De sex länder som inkluderats i studien är de som identifierats redan ha 
farmacevtiska kunskapstjänster implementerade på öppenvårdsapotek med 
ekonomisk finansiering från tredje part: England, Australien, Kanada, Danmark, 
Tyskland och USA. I varje land har den apoteksorganisation som företräder 
öppenvårdsapoteken kontaktats till vilka en enkät har skickats via e-post. Enkäten har 
innehållit öppna frågor om hur organisationen har arbetat för att erhålla ekonomisk 
ersättning för farmacevtiska kunskapstjänster. 
 
Resultat: Den vanligaste typen av farmacevtiska kunskapstjänster är någon typ av 
läkemedelsgenomgångar med syfte att förebygga läkemedelsrelaterade problem samt 
öka följsamheten. Fem av tretton apoteksorganisationer, från fyra länder, svarade på 
enkäten: England, Australien, Kanada och Danmark. Organisationerna i dessa länder 
har arbetat mellan två till tio år innan de lyckats erhålla ekonomisk ersättning för 
tjänsterna vilken till övervägande del är statlig. I vissa länder har professionen själv 
implementerat tjänster och tagit fram evidens för dess effektivitet medan det i andra 
länder är staten som utvärderar tjänsterna innan implementering med full ersättning.  
 
Diskussion: Beslutande myndigheter i flera av länderna börjar nu erkänna den 
viktiga roll öppenvårdsapotekens farmacevter har för primärvården och att det kan 
vara hälsoekonomiskt fördelaktigt att finansiera farmacevtiska kunskapstjänster. För 
Sveriges del som nu planerar för en försöksverksamhet med strukturerade 
läkemedelssamtal på apotek, via den nationella läkemedelsstrategin, är min 
förhoppning att vi kan lära av andra länders erfarenheter. Den valda 
undersökningsmetoden, med enkäter via e-post, har inte varit optimal då det har tagit 
lång tid att få svar. Svaren utgör ändå en vägledning för omfattningen av de olika 
organisationernas strategiska arbete. 
 
Slutsatser: Finansiering från tredje part för farmacevtiska kunskapstjänster på 
öppenvårdsapotek är möjlig. Det framgår av många års erfarenhet från flera länder 
där den viktigaste faktorn för framgång är evidens för tjänsternas hälsoekonomiska 
vinning. 
  
Nyckelord: farmacevtiska kunskapstjänster, farmacevtisk omsorg, 
öppenvårdsapotek, ekonomisk finansiering, enkätstudie. 
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1. Introduktion 

Begreppet farmacevtisk omsorg infördes redan 1990 av de amerikanska apotekarna 
och forskarna Charles Hepler och Linda Strand [1]. De uppmärksammade det stora 
antalet rapporterade sjukhusinläggningar på grund av läkemedelsbiverkningar (ca 
15.000) och läkemedelsrelaterade dödsfall (ca 12.000) som inkom till det 
amerikanska läkemedelsverket (Federal Drug Agency, FDA) bara under året 1987. 
Hepler och Strand undersökte då farmacevternas möjlighet till att utveckla sin 
profession genom att ta ett samhällsansvar för att minska läkemedelsrelaterad 
sjuklighet och dödlighet. 
 
Ett decennium senare granskade samma författare kritiskt utvecklingen av den 
farmacevtiska omsorgen som, även om den hade vunnit acceptans världen över, inte 
hade realiserats fullt ut då de läkemedelsrelaterade problemen fortfarande var en 
viktig hälsofråga [2]. Forskning visade då att de läkemedelsrelaterade 
sjukhusinläggningar som skulle kunnat förebyggas var 5 på 1000 i USA. Det var en 
siffra som översteg antalet vårdtillfällen orsakade av hjärtsjukdomar och diabetes. 
Hepler och Strand ansåg då att även om vi farmacevter är en del av ett system fullt 
med brister är det vår skyldighet att vidta åtgärder. Med farmacevtisk omsorg kan 
läkemedelsrelaterade problem ofta förebyggas men det kräver en samarbetsprocess 
mellan farmacevter, vårdgivare och patienter. Så även om det återstår många 
utmaningar är det farmacevterna som är nyckelpersonerna för en utveckling och 
förbättring av den farmacevtiska omsorgen enligt Hepler och Strand [1,2].  
 
Tolkningen av farmacevtisk omsorg varierar dock mellan olika länder bland annat 
beroende på variationer i hälso- och sjukvårdssystemen samt själva professionen 
likväl som kulturella skillnader [3,4]. Detta påverkar implementering och tillämpning 
av farmacevtiska kunskapstjänster samtidigt som det saknas en enhetlig källa för 
ekonomisk ersättning [3]. Avsaknad av ekonomisk ersättning är dessutom ett av de 
största hindren för implementering av farmacevtiska kunskapstjänster [3,5]. 
Ytterligare hinder som nämns är tids- och personalbrist, otillräcklig kompetens, 
svårighet i samarbete med husläkare, olämplig utformning av apotekslokaler, 
patienters avsaknad av kännedom om tjänsterna eller patienters ovilja att delta.  

Trots hinder och utmaningar har ändå flera olika länder implementerat farmacevtiska 
kunskapstjänster på öppenvårdsapotek och dessutom lyckats få dem finansierade av 
staten och eller annan tredje part. Detta framgår av följande beskrivningar från 
respektive land vilkas tjänster och finansiering är sammanställda i tabell 1. 
 
1.1 Tyskland 
 
I Tyskland påbörjades utvecklingen av farmacevtiska kunskapstjänster redan i början 
av 1990-talet [6]. Den främsta sammanslutningen för farmacevter, 
Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), hade då utarbetat 
dokumentet Good Pharmacy Practice and Pharmaceutical Care. Under de kommande 
åren genomfördes många olika projekt på öppenvårdsapotek, huvudsakligen med 
ABDA som uppdragsgivare. En av dessa projekt var astmaprogrammet som 
genomfördes i tre steg. Från det första steget, i en kontrollerad studie med 
astmapatienter, kunde det för första gången visas att interventioner på 
öppenvårdsapotek signifikant förbättrade patienternas kliniska parametrar såväl som 
deras livskvalitet och kunskap jämfört med de patienter som fick sedvanlig service på 
kontrollapoteken. I det andra steget utvärderades astmaprogrammets 
hälsoekonomiska effekt i en region. Förutom regionens lokala läkarförening 
involverades de två största ”lagstadgade” försäkringsbolagen: BARMER Ersatzkasse 
och AOK Rhineland–Palatino. Förutom att de positiva resultaten från första steget 
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bekräftades resulterade det andra steget även i att terapirekommendationerna följdes 
mer noggrant. Det här var första gången apotek- och läkarsammanslutningar officiellt 
samarbetade och stödde ett farmacevtiskt omsorgsprogram. Samtidigt var det också 
något som försäkringsbolagen krävde för att kunna utvärdera programmet.  

I det tredje steget, 2003, implementerades ovan nämnda astmaprogram nationellt 
som tillsammans med många andra projekt ledde till ett kontrakt mellan 
apoteksägarna (Deutscher Apothekerverband, DAV) och den största tyska 
sjukförsäkringskassan, BARMER Ersatzkasse [6]. För första gången kunde apoteken 
förhandla sig till en ersättning för avancerade farmacevtiska kunskapstjänster och 
inom några månader hade över 80% av öppenvårdsapoteken anslutit sig. Året 
därefter anslöts även allmänläkarna vilket gjorde det möjligt för patienterna att 
kombinera val av familjeläkare med val av familjeapotek. Under det följande året hade 
nästan 60% av allmänläkarna och cirka 20% av medlemmarna i BARMER 
Ersatzkasse anslutit sig till ”familjeapotekskontraktet”. Syftet med kontraktet är att 
optimera det terapeutiska utfallet av läkemedelsbehandlingar. Patienten binder sig till 
ett certifierat apotek som erbjuder rådgivning med läkemedelsprofil där bedömningen 
av patientens läkemedelsbehandling kommuniceras med familjeläkaren. Detta har till 
en början erbjudits patienter med astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).  
 
För att stödja genomförandet av dessa program har ABDA bland annat utvecklat 
kvalitetsstyrningssystem och certifierade utbilningar i enlighet med läkarnas 
organisationer [6]. Samtidigt har specifika programvaror har tagits fram för 
ändamålet. Sammantaget är dessa parametrar mycket viktiga vid förhandlingar med 
sjukförsäkringsbolagen. I framtiden behöver de befintliga kontrakten utvärderas och 
rådgivningskvaliteten förbättras liksom implementering av kompletterande tjänster. 
 
1.2 Danmark  
 
Danmarks öppenvårdsapotek är stora men få varav hälften är certifierade enligt en 
dansk version av kvalitetsstyrningssystemet ISO 9001:2000 [7]. Detta system är en 
internationell standard som ställer krav på en organisations kvalitetsstyrning. För 
apoteken innebär det en skyldighet att bland annat utföra undersökningar för både 
kund- och personalnöjdhet samt ha mål för sina farmacevtiska tjänster. De drygt 
tjugo farmacevtiska tjänsterna erbjuds på många av öppenvårdsapoteken men dock 
med olika frekvens. Det är däremot bara rådgivning till patienter med 
inhalationsläkemedel som apoteken får ersättning för från myndigheten ”Ministeriet 
For Sundhed og Forebyggelse”. Vissa regionala myndigheter finansierar dock till viss 
del apotekens rökavvänjningsprogram. Med start 2007 kommer dock huvuddelen av 
ansvaret för primärvården att läggas mer lokalt vilket kan betyda nya möjligheter för 
öppenvårdsapoteken.  I pilotprojekt inom primärvården har det redan visats intresse 
för hjälp med bland annat läkemedelsgenomgångar. 
 
De danska apoteksägarnas sammanslutning, Dansk Apotekerforening, har en tydlig 
vision om att styra apotekens kärnverksamhet mot mer farmacevtiskt kognitiva och 
kliniska aktiviteter [7]. Detta genom att använda apotekens kompetens för att ta 
medansvar för kundernas läkemedelsbehandling samt främja patientsäkerheten. 
Målet för Dansk Apotekerforening är utökad ersättning för farmacevtiska tjänster, 
såsom läkemedelsgenomgångar, både från staten men även från lokala myndigheter. 
De båda organisationerna för anställda arbetar också för främjandet av farmacevtiska 
tjänster. Det danska universitetets farmacevtiska institution (DFU) samt Dansk 
Apotekerforening och deras utbildningscenter, Pharmakon, har tillsammans flera 
forskningsprojekt. Samtliga dessa projekt strävar efter en samverkan med 
primärvården där fokus ligger på apotekens bidrag till patienternas farmacevtiska 
omsorg. Pharmakon tar också regelbundet fram evidensrapporter avseende apotekets 
rådgivning [8].  
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De båda myndigheterna Ministeriet For Sundhed og Forebyggelse och 
Sundhedsstyrelsen har inlett praktikorienterade forskningsprogram med särskild 
inriktning på bland annat läkemedelsanvändning eller sjukdomstillstånd som t.ex. 
diabetes [7]. Från dessa forskningsprogram har vissa projekt på öppenvårdsapotek 
lyckats få medel. Att rådgivning till astmapatienter fått statlig finansiering berodde på 
att politikerna till slut erkände den ekonomiska potential det innebar att låta 
öppenvårdsapoteken tillhandahålla rådgivning för rationell läkemedelsanvändning 
[9]. Detta har nu politikerna i större utsträckning tagit fasta vid då de vill modernisera 
apoteksmarknaden där danska regeringen inom kort kommer ta ställning till dess nya 
utformning [10]. Dansk Apotekerforening delar denna uppfattning med fokus på 
patientsäkerhet, tillgänglighet och rådgivning [11]. Implementering av nya tjänster 
med finansiering från tredje part är alltså fortfarande en utmaning trots en lång 
tradition med forskning och utveckling som resulterat i flera väldokumenterade 
farmacevtiska kunskapstjänster [7,8]. 
 
1.3 England 
 
I England tillhandahålls flera olika farmacevtiska kunskapstjänster på 
öppenvårdsapotek på uppdrag av National Health Service (NHS) [12,13]. Dessa 
tjänster infördes 2005 i samband med införandet av det nya NHS Pharmacy Contract 
som förhandlats fram mellan NHS och The Pharmaceutical Services Negotiating 
Committee (PSNC) vilka företräder farmacevterna [14]. Kontraktet innebär att 
farmacevternas ersättning grundar sig på utbudet av de farmacevtiska tjänsterna samt 
dess kvalitet istället för enbart mängden expedierade läkemedel [14,15]. Detta är en 
del av regeringens plan för en mer patientorienterad och flexibel sjukvårdsservice 
med fler valmöjligheter där apotekens kompetens och resurser bättre utnyttjas. 
 
Det finns tre olika nivåer av farmacevtiska kunskapstjänster: de obligatoriska 
tjänsterna, de avancerade tjänsterna samt de lokala tilläggstjänsterna [12,13,15]. De 
obligatoriska grundläggande tjänsterna vilka samtliga apotek måste kunna 
tillhandahålla omfattar, förutom läkemedelsexpedition, bland annat olika sätt att 
främja en hälsosam livsstil [12,13]. Egenvårdsrådgivning med eventuell hänvisning till 
sjukvården samt upprepad dispensering och mottagande av kasserade läkemedel är 
också exempel på obligatoriska tjänster [15]. De mer avancerade farmacevtiska 
kunskapstjänsterna som för närvarande finns tillgängliga, Medicines Use Reviews 
(MUR), Appliance Use Reviews (AUR), Stoma Appliance Customisation (SAC) och 
New Medicines Service (NMS), erbjuds däremot endast på apotek vars personal och 
lokaler är certifierade respektive ackrediterade [13,15].  
 
Av de avancerade farmacevtiska kunskapstjänsterna var MUR den första som 
implementerades i samband med införandet av det nya NHS Pharmacy Contract 
[12,13,15]. Under en MUR går en apotekare igenom läkemedelsanvändningen med en 
patient vilket sker på en avskild plats i apoteket och pågår under cirka 10-20 minuter 
[16]. Eventuella läkemedelsrelaterade problem identifieras och åtgärdas och vid 
behov ges skriftlig återkoppling till patientens familjeläkare. Syftet med en MUR är att 
öka patientens kunskap om sina läkemedel samt följsamheten till sin behandling 
[12,16]. En MUR kan genomföras regelbundet t.ex. varje år eller vid behov [13,16]. 
Minst hälften av samtliga MUR’s, som genomförs på apotek, måste vara med 
patienter som hör till någon av de nationella målgrupperna. Dessa är antingen 
patienter med kroniska luftvägssjukdomar såsom astma eller KOL, patienter nyligen 
utskrivna från sjukhus eller patienter som behandlas med högriskläkemedel såsom 
NSAID, antikoagulantia, trombocythämmare eller diuretika. 
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Ytterligare två avancerade farmacevtiska kunskapstjänster introducerades år 2010. 
[13,16]. Den ena var AUR vilken liknar MUR men avser rådgivning till patienter som 
använder olika hjälpmedel för att de ska förstå och använda dem på bästa sätt. Detta 
kan utföras av apotekare eller specialistsjuksköterska, på apotek eller i patientens 
hem. Den andra tjänsten var SAC som är en tjänst för patienter som behöver 
stomihjälpmedel där en korrekt användning säkerställs för förbättrad varaktighet och 
minskat avfall.  
 
För drygt ett år sedan introducerades den fjärde avancerade farmacevtiska 
kunskapstjänsten NMS. Tjänsten riktar sig till patienter som nyligen påbörjat en 
långvarig läkemedelsbehandling mot en kronisk sjukdom såsom typ-2 diabetes, astma 
eller KOL alternativt behandlas för hypertension eller med antikoagulantia. Patienten 
informeras av apotekare om sina nya läkemedel vid första expeditionen varefter två 
uppföljningar sker inom en månad. Skulle patienten ha betydande problem med sin 
läkemedelsbehandling som apotekaren inte kan komma till rätta med efter denna tid 
måste patienten hänvisas till sin familjeläkare. Denna tjänst kommer efter mars 2013 
att utvärderas [16]. 
 
Utöver de ovan nämnda obligatoriska och avancerade tjänsterna tillkommer tjugo 
olika lokala tilläggstjänster [13,15]. De mest frekventa är sluta röka program, ”minor 
ailment schemes” (behandling av småkrämpor), tillhandahållande av preparat riktade 
till vissa patientgrupper såsom akuta hormonella preventivmedel eller 
nikotinersättningspreparat, övervakning av metadonadministration samt nål- och 
sprututbyten för missbrukare.  
 
Nivån på ersättningen för de grundläggande samt de avancerade farmacevtiska 
kunskapstjänsterna, till apoteken, fastställs centralt men det är primärvården som 
betalar [12,13]. Det är också primärvården som upprättar kontrakt med lokala apotek 
som är auktoriserade att tillhandahålla de avancerade tjänsterna [13,15]. Vilka av de 
lokala tilläggstjänsterna som sedan får erbjudas på apotek beslutas av berörd 
primärvård då tjänsterna utförs på uppdrag av densamma vilka även ansvarar för 
finansieringen. 

 
1.4 Australien  
 
Sedan 1990 har Australiens regering, the Commonwealth Government, och den 
nationella arbetsgivarorganisation som representerar alla öppenvårdsapotek, The 
Pharmacy Guild of Australia, vart femte år ingått en rad avtal, Community Pharmacy 
Agreement (CPA) [17]. Dessa avtal reglerar apotekens verksamhet däribland 
apotekarnas ersättning för expediering av läkemedel men även villkoren för var 
apoteken, som godkänts för att tillhandahålla subventionerade läkemedel, får 
lokaliseras. I avtalen erkänns den viktiga roll farmacevterna på öppenvårdsapoteken 
har i primärvården. Detta har lett till att avtalens omfattning med tiden utökats till att 
gälla även tillhandahållande av farmacevtiska kunskapstjänster såsom Home 
Medicines Review (HMR).  
 
HMR integrerades, 2001, i de medicinska förmånerna för att förbättra 
läkemedelsanvändningen och minska incidensen av felaktig medicinering för att på så 
sätt förbättra patienternas hälsa [18]. HMR är en läkemedelsgenomgång som 
tillhandahålls av husläkare och ackrediterad apotekare i samverkan med patienten 
och som utförs hemma hos densamma [19-22]. Att HMR utförs hemma hos patienten 
är själva styrkan med tjänsten då apotekaren har möjlighet att se över samtliga 
läkemedel inklusive eventuella hjälpmedel och apparater [23]. 
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I det senaste avtalet som slöts 2010, The 5th Community Pharmacy Agreement, ligger 
vikten mer på patientens kliniska behov vid remisstillfället för en HMR [24,25]. 
Patienten har nu även möjlighet att välja vilken apotekare som husläkaren ska 
remittera till för utförande av en HMR. Syftet med denna är att identifiera och lösa 
eventuella läkemedelsrelaterade problem, förbättra patienters hälsa och livskvalitet 
samt öka deras kunskap om sina läkemedel [20,22]. Om en patient är i behov av och 
berättigad till en HMR är det husläkaren som bedömer [20-22]. Den bedömningen 
kan t.ex. grunda sig på att patienten använder många olika läkemedel, fem eller fler, 
eller behandlas med ett läkemedel som har ett terapeutisk smalt intervall [20,21]. 
Patienten får information av sin husläkare om HMR och orsaken till behovet, 
apotekaren som patienten väljer utför HMR i hemmet och återkoppling till 
husläkaren sker sedan skriftligt [20]. Husläkaren och apotekaren har därefter en 
gemensam diskussion och utefter detta kan sedan en läkemedelsplan, Medication 
Management Plan, tas fram i samråd med patienten. Denna läkemedelsplan är till för 
att säkerställa kontinuiteten i vården från husläkare och öppenvårdsapotek. 
 
Från den 1:a juli 2012 har ytterligare ett statligt finansierat program med 
farmacevtiska kunskapstjänster implementerats nationellt som ett komplement till 
HMR [25]. Det är Medicines Use Review (MUR) som under åren 2011-2012 bedrivits 
som ett pilotprojekt [17,26]. MUR påminner om HMR men har inget remisskrav och 
utförs av registrerad apotekare på avskild plats i apoteket. [26]. En av de två viktigaste 
inslagen i MUR är att utbilda patienten i sina egna läkemedel och det aktuella 
sjukdomstillståndet. Det andra inslaget är uppföljning av följsamheten till 
läkemedelsbehandlingen samt identifiera eventuella läkemedelsrelaterade problem 
för vilka åtgärdsstrategier tas fram. I tillämpliga fall kan även en skriftlig redogörelse 
skickas till patientens husläkare. MedsCheck och Diabetes MedsCheck är de två olika 
tjänsterna inom MUR vilka tillhandahålls för patienter som använder många olika 
läkemedel och eller nyligen har fått diagnosen typ-2 diabetes alternativt har en dåligt 
kontrollerad typ-2 diabetes [25]. The 5th Community Pharmacy Agreement innehåller 
också finansiering för att bevara och förbättra servicen av läkemedelsanvändning för 
befolkningen på landsbygden med fokus på Australiens urinvånare Aboriginer och 
Torres Strait Islander [17]. 
 
1.5 Kanada 
 
Statlig finansiering av farmacevtiska tjänster har gradvis introducerats i Kanada via 
offentliga läkemedelsplaner sedan 1978 då den provinsiella läkemedelsplanen Régie 
de l’Assurance-Maladie du Québec gav apotekare rätt till ersättning för skriftligt 
”farmacevtiskt yttrande” till förskrivare [27].  Detta yttrande kan avse 
rekommendation om ändring av en terapi eller om en läkemedelsexpedition nekats då 
den bedömts äventyra patientens hälsa. Apotekarna fick längre fram ytterligare 
befogenheter i och med Trial Prescription Program vilket ger dem rätt att förskriva 
läkemedel till en patient, för en mycket kort prövoperiod, bland annat för att minska 
slöseriet med läkemedel. Ekonomiskt föll det väl ut, i den aktuella provinsen, då 
summan som sparats på minskat slöseri med läkemedel vida översteg apotekarnas 
arvoden för farmacevtiska kunskapstjänster. Det finns annars ingen enhetlig källa till 
ersättning för farmacevtiska kunskapstjänster på landets öppenvårdsapotek [3]. Det 
grundar sig på att regler och bestämmelser för att äga och driva ett öppenvårdsapotek 
varierar mellan landets tio provinser och tre territorier [27].  
 
Evidens för farmacevtisk omsorg på Kanadas öppenvårdsapotek stöds av flera studier 
[27]. En av dem är en stor randominserad kontrollerad studie som avbröts i förtid på 
grund av de goda resultaten [28]. I studien deltog 675 patienter från två provinser och 
mer än 50 öppenvårdsapotek där värdet av apotekare, för intervention av patienter 
med hög risk för hjärt-kärlsjukdom, kunde påvisas. Ytterligare exempel från en annan 
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provins är en studie omfattande astmapatienter som fick utökad rådgivning och 
utbildning av specialistutbildad apotekare [27,29]. Patienterna följdes under ett år 
och signifikanta förbättringar noterades bland annat för olika kliniska parametrar 
liksom för förbättrad livskvalitet och minskat antal läkarbesök för astmapatienterna i 
förhållande till de patienter som enbart fick vanlig rådgivning [29].  
 
I augusti 2012 publicerades ett dokument med en översikt över de farmacevtiska 
kunskapstjänster som tillhandahålls på öppenvårdsapoteken i landets olika provinser 
[30]. Sammanställningen har utförts av den opinionsbildande och ideella 
organisationen, Canadian Pharmacist Association (CPhA), i samarbete med Canadian 
Association of Chain Drug Stores (CACDS) som arbetar med att stärka relationen 
mellan öppenvårdsapoteken och deras handelspartners.  
 
För de tjänster där ekonomisk ersättning utgår är tio stycken direkt kopplade till 
läkemedelsexpediering. Dessa omfattar, förutom ovan nämnda Trial Prescription 
Program, bland annat förskrivning av en mindre mängd läkemedel för akut behov tills 
patienten får kontakt med sin ordinarie förskrivare. I vissa fall gäller detta endast för 
patienter som apotekaren redan har en professionell kontakt med där uppföljning 
med förskrivaren ingår. Förskrivningsrätten gäller aldrig kontrolläkemedel och i vissa 
provinser omfattar tjänsten endast akut p-piller. För att säkerställa kontinuiteten i en 
läkemedelsbehandling för stabila, kroniska men ej psykiska sjukdomar, kan en 
receptförnyelse utfärdas utan medgivande från förskrivare vilken dock informeras i 
efterhand. Beroende på behörighetsnivån i förskrivningsrätt kan en ordinations 
dosering eller beredningsform ändras för att förbättra patientens behandlingsresultat 
dock aldrig för behandlingar mot cancer, kardiovaskulära sjukdomar, astma, epilepsi 
eller psykiska sjukdomar.  
 
Ytterligare sju tjänster, med ekonomisk finansiering, utgörs av mer utökade 
farmacevtiska kunskapstjänster. Dessa består till största delen av 
läkemedelsgenomgångar, i varierande omfattning, som utförs av apotekare i samråd 
med berättigad patient vilken vanligen har en kronisk sjukdom och använder ett visst 
minsta antal läkemedel. Läkemedelsgenomgångarna erbjuds vanligen årligen men 
kan även utföras efter utskrivning från sjukhus, remiss från läkare eller vid större 
ändringar i patientens läkemedelsbehandling. Vidare har apotekare behörighet att 
administrera injektioner i förebyggande syfte eller för behandling av anafylaxi. 
Injektionerna kan avse intramuskulära, subkutana eller intradermala 
administreringssätt samt parenteral nutrition. Ytterligare tjänster är olika 
rökavvänjningsprogram. 
 
1.6 USA 
 
I USA regleras både apoteksverksamhet och professionen av respektive delstat [31]. 
Vem som helst kan äga ett apotek men receptbelagda läkemedel får bara expedieras 
på godkända apotek. Finansiering för sjukvård och läkemedel är till övervägande del 
uppbyggd via privata försäkringar. Det gör att även utbudet av farmacevtiska 
kunskapstjänster varierar både mellan och inom de olika staterna. Tillhandahållandet 
för dessa tjänster på öppenvårdsapoteken är dessutom mycket begränsat.  
 
I det federala hälso- och sjukvårdsprogrammet, Medicare, ingår dock Medication 
Therapy Management (MTM) services [32,33]. Det är läkemedelsgenomgångar som 
kan utföras av apotekare i samverkan med patienten och dess läkare i syfte att öka 
följsamhet och förebygga läkemedelsrelaterade problem. I en MTM sammanställs 
patientens samtliga läkemedel i en personlig journal vilken utgör underlag för en 
läkemedelsplan där dokumentation och uppföljning ingår. [33]. Berättigade till 
Medicare, och således även för MTM, är patienter över 65 år med en eller flera 
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kroniska sjukdomar eller som behandlas med läkemedel vars kostnader överstiger en 
viss nivå [31]. 
 
De riktlinjer för MTM som finns är frivilliga att följa [33]. De är framtagna och 
strukturerade för att användas på öppenvårdsapotek till samtliga berättigade 
patienter. Riktlinjerna har tagits fram i samarbete mellan två nationella 
apoteksorganisationer i enighet med ytterligare elva andra nationella 
apoteksorganisationer. Den ena organisationen är American Pharmacists Association 
(APhA) som är landets största apoteksorganisation och representerar apotekare, 
apotekstekniker, forskare och studenter. De arbetar bland annat med att förbättra 
läkemedelsanvändningen och främja farmacevtisk omsorg. Den andra organisationen 
är National Association of Chain Drug Stores (NACDS) som bland annat 
representerar apotekskedjorna.  
 
I opinionsbildningen för professionen finns sammanslutningen Alliance for 
Pharmacist-Provided Patient Care (Alliance) som består av sju nationella 
apoteksorganisationer där bland annat de ovan nämnda APhA och NACDS ingår [34]. 
De arbetar med att utbilda medborgare och beslutsfattare i den viktiga roll apotekarna 
har i hälso- och sjukvårdssystemet. Alliance sammanställer också evidens för MTM 
och andra farmacevtiska omsorgstjänster. 
 
Att opinionsbildningen har nått en bit på vägen visar sig i ett brev adresserat till den 
amerikanska senatens ledare, daterat i december 2012, undertecknat av åtta 
delstatssenatorer [35]. Där uppmanar senatorerna om lagstiftning av MTM för att 
förbättra patienters hälsa och samtidigt minska sjukvårdssystemets kostnader. Detta 
för att de nuvarande reglerna endast berättigar en fjärdedel av de äldre till MTM. I 
brevet hänvisas till forskning som visar att endast hälften av alla patienter följer 
förskriven läkemedelsbehandling vilket resulterar i kostnader för mer än en tiondel av 
de totala hälso- och sjukvårdsutgifterna i landet.  
 
Så även om USA var först med att införa och utveckla begreppet farmacevtisk omsorg 
så återstår mycket arbete. 
 
1.7 Sverige 
 
Farmacevtiska kunskapstjänster infördes på öppenvårdsapotek i Sverige år 2002 
under Apoteket AB’s monopoltid [36]. Servicen startade först i mindre skala och 
benämndes Läkemedelsprofiler som efter utvärdering vidare implementerades och 
bytte namn till Bokad rådgivning med uppföljning.  Det var inte helt identiska tjänster 
då Läkemedelsprofiler innebar mer omfattande dokumentation och samarbete med 
patientens husläkare. Båda tjänsterna syftade dock till att ge patienten rådgivning om 
sina läkemedel samt identifiera och avhjälpa läkemedelsrelaterade problem för att 
uppnå bästa möjliga effekt av sin läkemedelsbehandling. För patienten var 
rådgivningen kostnadsfri men apoteket fick inte heller någon annan ekonomisk 
ersättning utan det ingick i Apoteket AB’s totala marginal. Efter avmonopoliseringen, 
2009, finns det för närvarande inga farmacevtiska kunskapstjänster som finansieras 
av tredje part annat än den läkemedelsrådgivning som fortsatt erbjuds på apotek vilka 
fortfarande är i det statligt ägda Apoteket AB’s regi. Den 28 november 2012 gav dock 
Socialdepartementet ut promemorian: Nationell läkemedelsstrategi – Handlingsplan 
2013 [37]. Den innehåller bland annat två intressanta nyheter som i högsta grad berör 
öppenvårdsapoteken och dess fortsatta framtida läkemedelsrådgivning.  
 
Den ena aktiviteten är införandet av Indikatorer för god patientsäkerhet på apotek 
[37]. Målsättningen med apoteksindikatorerna är att kunna följa upp verksamheten 
och säkerställa att kunderna erbjuds en kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker, 
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patientfokuserad, effektiv och jämlik vård inom rimlig tid. Detta även för att 
allmänheten ska kunna jämföra kvalitet och säkerhet mellan olika apoteksaktörer. Det 
är Socialstyrelsen och Läkemedelsverket i samverkan med Sveriges Apoteksförening 
samt Sveriges Kommuner och Landsting som har fått uppdraget av regeringen att 
utveckla dessa nationella indikatorer. Dessa ska bland annat baseras på den svenska 
versionen av den internationella standarden Good Pharmacy Practice, (GPP) som på 
svenska benämns God apotekssed [38]. Den är apotekens branschgemensamma 
grund för farmaceutiska, kvalitetsrelaterade och etiska frågeställningar som 
presenterades för cirka ett år sedan. 
 

Att GPP nu har kommit in som ett viktigt steg i den Nationella Läkemedelsstrategin 
innebär att Apotekarsocieteten första delmål med GPP nu är uppnått [39]. Det är ett 
stort steg på väg enligt VD Andreas Furängen som 2010 tog initiativet till arbetet med 
den svenska versionen av GPP vilken presenterades för cirka ett år sedan. 
 

Den andra aktiviteten i den Nationella Läkemedelsstrategin är Strukturerade 
läkemedelssamtal på apotek [37]. Dessa läkemedelssamtal kommer att genomföras 
som en försöksverksamhet för en avgränsad grupp patienter där läkare remitterar till 
samtal som apoteken sedan återrapporterar för att göra det möjligt till utvärdering av 
kostnad och nytta. Läkemedelsverket kommer att ansvara för försöksverksamheten 
tillsammans med Sveriges Apoteksförening och Läkarförbundet. Målsättningen är att 
förbättra patienternas följsamhet till läkemedelsordinationer genom att engagera, 
utbilda och motivera. Det är i den här aktiviteten Socialdepartementet anser att 
apotekens kompetens och resurser bättre bör utnyttjas. 
 
Det här är verkligen en framgång för Sveriges Farmacevtförbund skriver 
förbundsordförande Thony Björk på förbundsbloggen ”men nu måste vackra ord 
följas av handling”[40]. Det var precis det Hepler och Strand försökte 
uppmärksamma för mer än två decennier sedan [1,2]. 
 
Bakgrunden till initiativet för denna studie är att det idag finns ett underutnyttjande 
av farmacevters kompetens inom framför allt apoteksbranschen vilket Clary 
Holtendal, Sveriges Farmacevtförbunds professionsrådgivare, uttrycker som ett 
”kompetensdränage”. Detta beror på att många helt enkelt inte vet vad farmacevtyrket 
innebär gällande kompetens och ansvarsgrad. I vissa andra länder är farmacevterna 
en högst integrerad del i vårdkedjan och staten subventionerar vissa typer av tjänster 
som exempelvis läkemedelsgenomgångar.  
 
I Sveriges Farmacevtförbunds nollvision för läkemedelsrelaterade problem, som 
antogs för ett år sedan, ingår uppdraget att arbeta för införandet av farmacevtiska 
kunskapstjänster [41]. Detta står också högt på förbundets dagordning enligt 
ordförande Thony Björk som i mitten av november 2012 gjorde följande uttalande: 
”Professionens intåg i hälso- och sjukvården och hur detta kan komma att förbättra 
patientsäkerhet och läkemedelsanvändning står högt på förbundets dagordning” [42]. 
De flesta farmacevter är dessutom positiva till att farmacevtiska kunskapstjänster kan 
utföras på öppenvårdsapotek [43]. I en enkät från våren 2012 till medlemmarna i 
Sveriges Farmacevtförbund och Apotekarsocieteten ansåg 95% att dessa tjänster ska 
utföras på öppenvårdsapotek.  
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Tabell 1. Sammanställning av farmacevtiska kunskapstjänster, för 
respektive land, finansierade av tredje part. 
  

Farmacevtiska kunskapstjänster 
 

 
Finansiering 

 
Danmark 

 

 Tjek på inhalation 

 Rökavvänjningsprogram 
 

 
Statlig 
 

 
Tyskland 

 

 Astmaprogram 
 

 
Statlig samt via  
privat försäkring 
 

 
England 

 

 Medicines Use Reviews (MUR) 

 Appliance Use Reviews (AUR)   

 Stoma Appliance Customisation (SAC) 

 New Medicines Service (NMS) 
 

 
Statlig via  
primärvården 

 
Australien 

 

 Home Medicines Review  (HMR) 
 Medicines Use Reviews (MUR)  

– MedsCheck 
– Diabetes MedsCheck  

 

 
Statlig 
 
 
 

 
Kanada 

 
Varierande utbud mellan provinserna: 
 

 Viss förskrivningsrätt  

 Läkemedelsgenomgångar  

 Vaccinering  

 Behandling av småkrämpor  

 Rökavvänjningsprogram 
 

 
Varierar mellan  
provinserna: 
 
Statlig och eller via 
privat försäkring 
 

 
USA 
 

 

 Medication Therapy Management 
(MTM) Services 
 

 
Statlig 
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2. Syfte 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur apoteksorganisationerna i de 
olika länderna har gått till väga för att få ekonomiskt stöd för implementering av 
farmacevtiska kunskapstjänster. 
 
Frågeställningar:  
 
1. Vilka farmacevtiska kunskapstjänster, finansierade av staten eller annan tredje 
part, finns det på öppenvårdsapotek både i Sverige och i andra länder? 
 
2. Hur har länderna gått tillväga/vilka beslutsprocesser har legat till grund för att 
få denna ekonomiska ersättning och vilken typ av evidens/dokumentation ligger till 
grund för implementering av de farmacevtiska kunskapstjänster som idag erbjuds på 
öppenvårdsapotek? 

Studien har tagits fram på initiativ av Clary Holtendal som är professionsrådgivare på 
Sveriges Farmacevtförbund. Det som studien förhoppningsvis kan komma att bidra 
med är ytterligare underlag till förbundets arbete med införandet av farmacevtiska 
kunskapstjänster, på öppenvårdsapotek, där både allmänheten och beslutsfattarna 
behöver informeras och påverkas. 
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3. Metod 
 
Material till bakgrunden har insamlats från sökning efter publicerad vetenskaplig 
litteratur via databasen PubMed samt via tips med information och länkar från extern 
handledare. Sökningar har utförts under november 2012 där sökorden 
pharmaceutical care, pharmaceutical service och community pharmacy har använts 
vilket gett drygt 1100 träffar. Efter begränsning för tillgängliga abstract, artiklar 
publicerade de senaste fem åren, humans samt reviews blev resultatet knappt 100 
träffar. Bland dessa artiklar återfanns en hel artikelserie Pharmaceutical Care 
Worldwide publicerad mellan åren 2005 och 2008 i den amerikanska tidskriften The 
Annals of Pharmacotherapy [12]. Flera av dessa artiklar tillsammans med relaterade 
artiklar, publicerade senare, har legat till grund för introduktionen. Under arbetets 
gång har ytterligare fakta kontinuerligt hämtats från ett stort antal hemsidor 
omfattande olika apoteksorganisationer och myndigheter i respektive land. 
 
De länder som sedan inkluderades i studien var de som i litteratursökningen 
identifierats redan ha farmacevtiska kunskapstjänster implementerade på 
öppenvårdsapotek med ekonomisk finansiering från staten eller tredje part. 
Organisationerna, i respektive land, som därefter kontaktades var företrädare för 
öppenvårdsapoteken och deras förhandlingspart gällande ekonomisk ersättning för 
bland annat farmacevtiska kunskapstjänster. Uppgifter om vilka organisationer som 
var aktuella togs först fram via den publicerade vetenskapliga litteraturen varefter 
ytterligare fakta och kontaktuppgifter hämtades från respektive organisations 
hemsida.  
 
Studien har utförts som en enkätstudie med enbart öppna frågor då svarsalternativen 
inte har varit kända. Då studien omfattat flera länder över hela världen och 
studietiden varit begränsad har enkäterna skickats skriftligen via e-post. Ett 
missivbrev, vilket ska vara kort och informativt, har medföljt enkäten med 
kontaktuppgifter till avsändarna samt information om studiens innehåll och syfte 
[44,45]. Vilka som är mottagare av enkäten har också beskrivits så det framgår vilken 
målgruppen är.  
 
Enkäten innehöll åtta frågor, som var identiska till samtliga organisationer, avseende 
organisationernas arbete för att erhålla finansiering för farmacevtiska 
kunskapstjänster (bilaga 1). Frågorna utformades i samråd med extern handledare, 
för att besvara studiens syfte, varefter de sedan granskades av intern handledare. Det 
som är viktigt vid utformning av frågor är bland annat att de anpassas till målgruppen 
och att varje fråga bara innehåller en fråga [44-46]. Frågorna måste också vara 
lättbegripliga för att få svar på det man verkligen vill få reda på samt inte heller vara 
för långa. Jag har försökt att formulera så korta och tydliga frågor som möjligt med ett 
språk där jag utgått från att mottagaren är insatt i ämnet.  
 
Den första enkäten skickades, från extern handledare som officiell person för Sveriges 
Farmacevtförbund, i början av februari 2013 till samtliga nedanstående 
organisationer. Svarstiden begränsades till två veckor och de organisationer som inte 
hade svarat efter utsatt datum kontaktade jag per telefon och om det behövdes 
skickade jag även en ny enkät via e-post. Detta har inneburit att all konversation, både 
per telefon och via e-post, har skett på engelska och för en av Kanadas provinser även 
på franska. Tidsskillnaden till vissa länder har också inneburit att vissa telefonsamtal 
har utförts nattetid.  
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3.1 Apoteksorganisationer som kontaktats 
 
 Tyskland Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände  

Paraplyorganisation för tyska farmacevter. 

 
 Danmark Dansk Apotekerforening                                     

Apotekens arbetsgivar- och branschorganisation. 

 
 England Pharmaceutical Services Negotiating Committee  

Företräder samtliga öppenvårdsapotek anslutna till NHS. 

 
 Australien The Guild of Australia 

Högsta nationella organisation som företräder öppenvårdsapoteken.

                                 

 Kanada Canadian Pharmacists Association 
Nationell frivilligorganisation som arbetar i farmacevternas intresse. 

 
Sju av Kanadas provinsiella farmacevtorganisationer: 

 
Association québécoise des pharmaciens proprietaires 

 
Alberta Pharmacists’ Association 

 
British Columbia Pharmacy Association 

 
New Brunswick Pharmacists’ Association 

 
Ontario Pharmacists’ Association 

 
Pharmacists’ Association of Saskatchewan 

 
Pharmacy Association of Nova Scotia 

      

 USA American Pharmacists Association 
Största apoteksorganisationen som bland annat representerar 
apotekare, forskare, studenter, apotekstekniker. 

 

Alliance for Pharmacist-Provided Patient Care 

Sammanslutning av sju nationella farmacevtorganisationer. 
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4. Resultat 
 

Av tretton apoteksorganisationer som kontaktats har fem svarat efter flertalet 
påminnelser per telefon och e-post. Tyskland har till slut meddelat att de inte har 
möjlighet att svara på grund av personalbrist och från USA’s organisationer har de 
lovat att återkomma. De som dock har bidragit till resultatet är officiella personer i 
ledande positioner för nedan angivna organisationer som, mer eller mindre utförligt, 
har svarat på frågorna i det utskickade brevet. Ett av svaren har utarbetats i 
samarbete med en apotekarstudent, som praktiserade på Pharmacists’ Association of 
Saskatchewan, vilket resulterat i ett mer utförligt svar. Detaljerade kontaktuppgifter 
till personerna återfinns i bilaga 2. 
 

 England  Pharmaceutical Services Negotiating Committee  
 

 Australien   The Guild of Australia  
 

 Kanada  Alberta Pharmacists' Association 
Pharmacists' Association of Saskatchewan 
 

 Danmark    Dansk Apotekerforening 
 
 
4.1 England 
 
I England och Wales har farmacevtiska kunskapstjänster på öppenvårdsapoteken, 
med finansiering från tredje part, funnits sedan 2005. Grunden till detta har varit att 
PSNC, som företräder öppenvårdsapotekens ägare, under 2003 lade fram ett förslag 
för utveckling av ett nytt NHS Pharmacy Contract. Det nya kontraktet innehöll bland 
annat förslag på implementering av farmacevtiska kunskapstjänster med en 
ekonomisk ersättning till apoteken. Förhandlingarna mellan PSNC och NHS samt 
Departement of Health, om det nya kontraktet, pågick sedan under två till tre år. 
 
För att få igenom implementeringen av farmacevtiska kunskapstjänster med 
ekonomisk ersättning har PSNC tagit hjälp av många olika personer och 
organisationer. Först av allt har det varit tjänstemän på Departement of Health som 
övertalats att stödja utvecklingen av kontraktet och då några av dem är apotekare har 
de förstått och insett vad PSNC velat uppnå. Med hjälp av dessa tjänstemän har sedan 
påverkan kunnat utövas på regeringsministrar. Ytterligare hjälp i processen har varit 
parlamentsledamöter samt stöd från läkare, i ledande positioner, i British Medical 
Association.  
 
Som underlag för framgången i arbetet med implementering av farmacevtiska 
kunskapstjänster har PSNC samlat evidens för effektiviteten av dessa tjänster såsom 
Medicines Use Reviews. Evidens kommer från patientsamtalen i varje MUR efter 
vilka en standardiserad mängd data insamlas. Det som dokumenteras är bland annat 
förbättringar i patienternas följsamhet och sjukdomskontroll som vid exempelvis 
astma. För närvarande kan dock inte några resultat relateras till en enskild patient. 
Tjänsten New Medicine Service, som implementerades 2012, utvärderas för 
närvarande akademiskt för bedömning av dess inverkan på patienternas följsamhet. 
 
I England betraktas farmacevter generellt, av allmänheten, som respekterade och 
pålitliga även om omfattningen av deras profession och arbetsuppgifter inte är 
fullständigt känd av alla. Förhållandet mellan farmacevter och andra hälso- och 
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vårdprofessioner, speciellt läkare, är generellt mycket bra. Vissa läkare tror dock att 
farmacevterna gör intrång på deras yrkesmässiga territorium. 
 
4.2 Kanada  
 
Reglering av både hälso- och sjukvård samt apotekens verksamhet och profession 
liksom förhandling för deras ekonomiska ersättning sker med respektive provinsiell 
regering. Det betyder att följande resultat inte är representativa för hela Kanada då 
det bara är apotekarorganisationerna i provinserna Alberta och Saskatchewan som 
bidragit med svar. 
 
Subventionering av patienters läkemedel sker via provinsiellt finansierade 
läkemedelsplaner där en lista över godkända läkemedel som subventioneras finns 
upptagna. För en del av dessa läkemedel krävs att patienten uppfyller vissa 
medicinska kriterier för erhållande av subvention. De provinsiella 
läkemedelsplanerna subventionerar läkemedel till olika grupper i samhället som 
exempelvis barn, äldre eller de i livets slutskede medan den federala regeringens 
läkemedelsplaner omfattar de som helt saknar försäkringsskydd, de statligt anställda 
samt krigsveteraner. Det finns annars flera försäkringsbolag som erbjuder 
tilläggsförsäkringar vilka täcker läkemedelskostnader utöver den statliga 
subventionen. Vilka läkemedel som ersätts ekonomiskt och i vilken omfattning 
varierar dock mellan försäkringsbolagen.  
 
4.2.1  Alberta 
 
I Alberta har finansiering för farmaceutiska kunskapstjänster från tredje part funnits 
sedan den 1:a juli 2012. Denna ekonomiska ersättning har förhandlats fram i 
samverkan med Canadian Association of Chain Drug Stores som representerar 
landets apotekskedjor. Det positiva resultatet av förhandlingarna, som pågick under 
en tidsperiod av ungefär 2½ år, hade aldrig kunnat uppnås utan medverkan av 
Alberta Pharmacists’ Association. De har samtidigt kunnat agera vid rätt tidpunkt då 
priset på generiska läkemedel sjunkit, och därmed den ekonomiska marginalen till 
apoteken, men som för regeringen lett till betydande besparingar. På så sätt har 
Alberta Pharmacists’ Association kunnat utöva påtryckningar på regeringen för att 
hjälpa till att återinvestera en del av dessa besparingar, till apoteken, för finansiering 
av farmaceutiska kunskapstjänster. 
 
Framgångsfaktorerna för att erhålla denna finansiering har varit flera. En faktor har 
varit att apotekarna, redan i april 2007, fick utökade befogenheter i sina 
arbetsuppgifter vilka dessutom ersätts ekonomiskt. Det gäller förskrivningsrätt för 
receptförnyelser, för att säkerställa kontinuiteten vid läkemedelsbehandling av 
stabila, kroniska sjukdomar samt administrering av influensavaccinationer. 
Ytterligare faktorer har varit en bra tajming som lett till en politisk vilja bland de 
förtroendevalda hälsoansvariga samtidigt som regeringen velat spara pengar inom 
hela hälso- och sjukvårdssystemet. Alberta Pharmacists’ Association har dessutom 
haft en utmärkt relation till regeringen och dess beslutsfattare. 
 
I Alberta ses apotekare som den mest betrodda professionen av alla vårdyrken men de 
är ännu inte så kända för sin möjlighet till förskrivningsrätt. 
 
4.2.2  Saskatchewan 
 
Ekonomisk ersättning för tillhandahållandet av rökavvänjningsprogram på apotek har 
erhållits ända sedan 2004. Finansiering för dessa kom både från den provinsiella 
regeringen och från Pharmacists’ Association of Saskatchewan. Under 2007-2008 
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påbörjades diskussioner med den provinsiella regeringen om ekonomisk ersättning 
även för ”compliance packaging” och läkemedelsgenomgångar. Efter ett par års 
förhandlingar erhölls slutligen finansiering för dessa tjänster från januari 2010. Det 
var de första riktiga farmacevtiska kunskapstjänsterna som erhöll finansiering från 
regeringen. Under 2011 tillkom en viss förskrivningsrätt för apotekare gällande 
receptförnyelse samt tillhandahållande av akuta doser av tidigare förskrivna 
läkemedel. Den ekonomiska ersättningen till apoteken för dessa tjänster kommer från 
en av provinsens läkemedelsplaner. Ersättning utgår för patienter i provinsen, 
berättigade till hälso- och sjukvård, oavsett vem som subventionerar deras medicin. 
Under 2011 tillkom också förskrivningsrätt för vissa ”minor ailments” (behandling av 
småkrämpor), en förskrivningsrätt där nya indikationer, efter utvärdering, ständigt 
tillkommer. I januari 2012 erhölls finansiering även för dessa tjänster från 
Government of Saskatchewan Ministry of Health vilka i nuläget är den enda aktören 
från vilka apoteken erhåller finansiering gällande utökade farmacevtiska 
kunskapstjänster. 
 
För framgång av implementering och erhållande av ekonomisk ersättning för 
farmacevtiska kunskapstjänster har Pharmacists’ Association of Saskatchewan sökt 
efter såväl nationella som internationella forskningsunderlag. Dessa underlag har 
kunnat beskriva patientnyttan med en farmacevtisk kunskapstjänst samt innehållit 
jämförelser av arvoden för densamma. Detta som stöd för deras strategier vid 
förhandlingar om finansiering för farmacevtiska kunskapstjänster.  
 
De allra viktigaste framgångsfaktorerna har annars varit de starka och positiva 
relationerna med provinsens regering och den myndighet som reglerar 
apoteksverksamheten, Saskatchewan College of Pharmacists. Ytterligare 
framgångsfaktorer tillskrivs ledningen för Pharmacists’ Association of Saskatchewan 
för stöd av visionen med farmacevtisk praxis tillsammans med Canadian Blueprint for 
Pharmacy som har väglett Pharmacists’ Association of Saskatchewan i sin strategiska 
plan för att möta behoven och intressena för professionen. Dessutom har det varit en 
bra tajming då priset på generiska läkemedel har gjort det möjligt för regeringen att 
återinvestera en del av de nyfunna besparingarna tillbaka till apoteken, för 
finansiering av de farmacevtiska kunskapstjänsterna.  
 
Samarbetspartner har alltså varit Government of Saskatchewan som erkänt nyttan av 
apotekare i hälso- och sjukvården, Saskatchewan College of Pharmacists som är 
professionens tillsynsmyndighet, andra opinionsbildande apoteksorganisationer i 
provinsen samt Canadian Pharmacists Association vilka alla har samverkat för att 
ytterligare främja professionen. Canadian Pharmacists Association har dessutom 
fortsatt varit ett viktigt stöd genom att de satsat på nationell opinionsbildning för den 
farmacevtiska professionen. Detta då det har funnits en önskan om att gå från en 
verksamhet med enbart dispensering och expediering av läkemedel till en mer 
professionell serviceverksamhet.  
 
I Saskatchewan betraktas apotekare som hälso- och sjukvårdsprofessionens 
läkemedelsexperter. Det är den mest betrodda och lättillgängliga professionen i 
samhället då de både finns på öppenvårdsapotek och sjukhus men även arbetar som 
konsulter. I provinsen finns det många samhällen på landsbygden långt bort från 
större tätorter där den mer omfattande hälso- och sjukvården tillhandahålls. För 
befolkningen i dessa områden är apotekaren oftast den enda tillgängliga vårdgivaren 
vilket gör att de har en mycket viktig roll för patienternas hälsa och välbefinnande. 
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4.3 Australien 
 
Home Medicines Reviews introducerades redan 1997 och var den första farmacevtiska 
kunskapstjänsten som apoteken fick ekonomisk ersättning för. Hur lång tid processen 
pågick inför erhållandet av denna finansiering har däremot inte varit möjlig att 
avgöra. Detta då tjänsterna utvärderas via ett statligt finansierat forsknings- och 
utvecklingsprogram som ingår i Community Pharmacy Agreement.  Syftet med detta 
forsknings- och utvecklingsprogram är att bedöma värdet av pilotprojekt och 
småskaliga försök innan nya tjänster införs. I projekten ligger fokus på att alla 
intressen inom hälso- och sjukvården, både på individ- och samhällsnivå, ska 
tillgodoses. Utvärderingen utgör därefter underlag för beslut om en ny tjänst ska 
implementeras nationellt med fullständig finansiering. 
 
Strategier och framgångsfaktorer för The Guild of Australia har alltså byggt på det 
ovan beskrivna statligt finansierade forsknings- och utvecklingsprogrammet. För 
respektive projekt inom programmet har många olika organisationer och forskare 
varit involverade. I vissa fall har Pharmaceutical Society of Australia varit en viktig 
samarbetspartner vilken är landets högsta nationella företrädare för apotekarna 
oavsett branschtillhörighet. 
 
För en smidig implementering av farmacevtiska kunskapstjänster krävs effektiva IT-
system och programvaror. The Guild of Australia har själva investerat i och utvecklat 
ett programvarupaket, Guildcare, för dokumentering av tjänster och andra ändamål. 
 
I Australien finns det fortfarande en brist på förståelse för apotekarens roll i hälso- 
och sjukvården. Samtidigt finns det ett motstånd, från vissa andra grupper inom 
hälso- och sjukvården, att apotekarrollen ska utökas till andra områden som 
exempelvis att utföra vaccinationer. Detta motstånd är dock något som successivt 
förbättras. 
 
4.4 Danmark 
 
De finns två statligt finansierade farmacevtiska kunskapstjänster på de danska 
öppenvårdsapoteken. Den ena tjänsten är rökavvänjningsprogram som har funnits 
ända sedan mitten av 1990-talet för vilken det tog tio år innan apoteken erhöll statlig 
finansiering. Den andra tjänsten är rådgivning till patienter med 
inhalationsläkemedel för vilken apoteken har erhållit statlig finansiering sedan 2007. 
Att den sistnämnda tjänsten fick statlig finansiering grundade sig på 
rekommendationer från en arbetsgrupp tillsatt av regeringen. Arbetsgruppen 
bedömde där kostnaderna för läkemedel i förhållande till en bättre 
läkemedelsanvändning.  
 
I arbetet med att erhålla statlig finansiering för farmacevtiska kunskapstjänster har 
Apotekerforeningen bland annat bedrivit lobbying på såväl lokal som nationell nivå. 
Olika projekt för farmacevtiska kunskapstjänster har genomförts med finansiering 
från Apotekerforeningen eller fonder. Detta har sedan kunnat bana väg för erhållande 
av statlig finansiering. I projekten har samarbete skett med såväl lokala myndigheter 
som patientorganisationer för att testa tjänsterna. 
 
Något som har visat sig vara viktigt för att erhålla ekonomisk ersättning för de 
farmacevtiska kunskapstjänsterna är dokumentering för att kunna visa att de är 
effektiva. En annan viktig faktor är att det också måste finnas ett behov av tjänsterna 
så de inte tillhandahålls av någon annan. I Danmark måste också apotekarna kämpa 
hårdare för att övertyga politikerna att de kan göra skillnad då de inte har samma 
status som läkare. 
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5. Diskussion 
 
Det ena målet med denna studie har varit att sammanställa vilka olika farmacevtiska 
kunskapstjänster med finansiering från staten eller annan tredje part som finns 
implementerade i olika länder. De olika tjänsternas syfte har varierat en del mellan 
länderna samt även över tid vilket Australiens första tjänst, HMR, är ett exempel på 
[18]. Dess syfte var från början att minska incidensen av felaktig medicinering och på 
så sätt förbättra patienternas hälsa medan patienter idag remitteras till en HMR 
baserat på ett kliniskt behov. I England har bakgrunden till de många och varierande 
tjänsterna varit en del av regeringens plan för en mer patientorienterad och flexibel 
sjukvårdsservice vilket utmärks av att tjänsterna, i förhållande till övriga länder, har 
implementerats under ett relativt kort tidsperspektiv [14,15].  
 
Beslutsfattande myndigheter i flera av länderna börjar nu förstå att det kan vara 
fördelaktigt ur ett hälsoekonomiskt perspektiv att finansiera farmacevtiska 
kunskapstjänster [6,7,13,16,19,25,35]. Det visar sig i att patienter berättigade för 
exempelvis läkemedelsgenomgångar är de som mest antas gynnas såsom kroniskt 
sjuka med en livslång läkemedelsbehandling. För Kanada och Australien, som har 
haft farmacevtiska kunskapstjänster implementerade under längst tid, tolkar jag att 
en del av tjänsterna är utformade så att även patienter som bor på landsbygden, och 
har långt till närmaste vårdinrättning, ska ha möjlighet att utnyttja dessa. Detta 
bekräftas i svaret från provinsen Saskatchewan där det framgår att apotekarna har en 
mycket viktig roll för patienternas hälsa och välbefinnande av den anledningen.  
 
Det andra målet har varit att, via enkäter, få kunskap om hur apoteksorganisationer i 
olika länder arbetat för att erhålla ekonomisk finansiering för de farmacevtiska 
kunskapstjänster som tillhandahålls på deras öppenvårdsapotek. Även om resultatet 
bara innehåller svar från fem av tretton organisationer utgör det ändå en vägledning 
för omfattningen av deras arbete avseende bland annat strategier, framgångsfaktorer 
och evidens.  
 
De länder som har kommit längst och dessutom har centrala apoteksavtal, som 
regelbundet omförhandlas, är Australien och England [14,24]. Att det för England är 
en del av regeringens strategi framgår av de många och varierande utökade tjänster 
som tillhandahålls på deras öppenvårdsapotek [15]. Australien verkar ha gått mer 
försiktigt fram då ett statligt finansierat tjänsteutbud på apoteken är mer begränsat. 
Det framgår av svaret från Australien då alla farmacevtiska tjänster utvärderas, av 
deras statligt finansierade forsknings- och utvecklingsprogram, innan beslut om 
nationell implementering. I svaret från England framgår det däremot att apoteken 
själva implementerat vissa tjänster för att därefter samla in evidens av deras 
effektivitet som underlag inför förhandlingar om ekonomisk ersättning.  
 
I Kanada med självstyrande provinser och territorier blir det erhållna resultatet, från 
bara två provinser, inte representativt för hela landet. Dessa provinser hör ändå till 
dem som har kommit rätt långt i sitt arbete enligt sammanställningen av landets 
samtliga farmacevtiska tjänster som publicerades förra året [30]. De underlag som 
provinsen Saskatchewan i sitt svar uppger sig ha använt, inför förhandlingar för 
ekonomisk ersättning, kommer från såväl nationell som internationell forskning. Det 
kan tolkas som att de, som enskild provins, troligen har behövt men också varit öppna 
för att ta in kunskaper från hur andra länder har arbetat.  
 
Gemensamt för flera länder är att deras beslutande myndigheter, i sina olika 
dokument, erkänner den viktiga roll öppenvårdsapotekens farmacevter har för 
primärvården [14,15,17]. Gemensamt för förhandlande apoteksorganisationer är den 
omfattande och viktiga samverkan med andra parter vilket nämns i flera av svaren 
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från de olika länderna. Samarbetspartners har varit organisationer som företräder 
enskilda apotek eller apotekskedjor, myndigheter som reglerar både 
apoteksverksamheten och professionen, större nationella opinionsbildande 
organisationer likväl som mindre organisationer samt forskare. De olika motparterna 
har varit regeringar, tillsynsmyndigheter samt hälso- och sjukvårdsmyndigheter. 
Förutom bra samarbetspartners har goda relationer till motparten samt deras goda 
vilja varit mycket viktiga för framgång i avtalsförhandingar. För Sveriges del som nu 
planerar för en försöksverksamhet med strukturerade läkemedelssamtal på apotek, 
via den nationella läkemedelsstrategin, är min förhoppning att vi kan lära av andra 
länders erfarenheter.  
 
Den största svårigheten i arbetet har varit att få svar på enkäterna. Trots att det med 
dagens teknik går att skicka meddelanden sekundsnabbt över hela världen har 
avsaknaden av ett personligt bokat möte, för intervju, troligen lett till den låga 
svarsfrekvensen. I en intervju sker en samverkan där möjlighet till följdfrågor hela 
tiden finns till skillnad från ett enkätsvar. Den valda metoden, med enkäter via e-post, 
skulle möjligen ha kunnat fungera bättre om studien hade haft en längre tidsram. 
Målsättningen var att efter svaren mottagits skulle det finnas tid för eventuell 
uppföljning med korrespondens via e-post och eller personliga telefonsamtal men då 
svaren dröjde trots flertalet påminnelser har detta inte varit möjligt. Respondenterna 
har alltså inte haft möjlighet att utveckla svaren. Begränsningar för studiens 
undersökningsdel utgörs således av de kortfattade svaren men vilka ändå har 
resulterat i hel del användbar information. Att informationen som framkommit i 
svaren är tillförlitlig förutsätter jag då den, i samtliga organisationer, kommer från 
officiella personer i ledande ställning.  
 
Bias som kan finnas i studien hör till omfattningen av fakta, som inhämtats från olika 
apoteksorganisationers och myndigheters hemsidor, då mängden tillgänglig 
information har varierat. Det gör att det blir lättare att återge mer av den information 
som är lättillgänglig. Det har också varit enklare att ta del av fakta och information 
som gäller för ett helt land. De länder som jag hittat mest bakgrundsinformation om 
är ändå de länder som ingår i resultatet. Vidare kan tolkningar av de erhållna svaren 
leda till felaktigheter. Språket utgör också en begränsning för vilken information som 
erhållits vilket gör att det kan finnas ytterligare länder som skulle kunnat inkluderas i 
studien. De länder som inkluderats i studien är de som redan har lyckats erhålla 
finansiering för sina tjänster. Det betyder att det kan finns andra länder som ännu 
inte lyckats erhålla finansiering för sina farmacevtiska tjänster men som ändå har 
intressanta erfarenheter att ta del av. 
 
För att nå ett bättre resultat med mer utförliga svar och dialog, utan fysiska möten, 
skulle ett diskussionsforum på internet vara ett alternativ. Ett exempel är PharmWeb, 
ett diskussionsforum för farmacevtiska frågor [47]. Fördelen är där att alla inbjudna 
deltagare kan läsa och svara på samtliga frågor och inlägg.  Det kan leda till ett större 
engagemang med snabbare svar som leder till följdfrågor under diskussionens gång. 
Större ämnen kan också delas upp i delfrågor vilket kan göra svarstiden kortare. 
Nackdelen med diskussionsforum kan vara att enbart de aktiva, som väljer att delta, 
bidrar med inlägg. Det innebär att tilltänkta nyckelpersoner från intressanta länder 
eller organisationer inte alls deltar. Samtidigt väljer förstås varje deltagare vilken 
information de vill delge i sina inlägg. Så även om denna typ av forum kan generera 
mer svar kanske innehållet blir begränsat. Blir det däremot för många deltagare i 
forumet kan det vara svåröverskådligt. 
 
Den här studien har endast varit inriktad på att ta del av hur apoteksorganisationerna 
har arbetat. För att utveckla ämnet och även få kunskaper om hur finansiärerna 
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arbetat skulle myndigheternas och de privata sjukförsäkringarnas arbete kunna 
studeras. Detta skulle ha kunnat vara möjligt med en längre studietid. 
 
För mig har det här varit en speciell resa att få ta del av andra länders 
apoteksverksamhet och utmaningar i deras framtidsarbete. Jag har också fått mer 
kunskaper om professionen vilket har varit inspirerande samt gett mig idéer som 
kanske kan användas i mitt vardagliga arbete på öppenvårdsapotek. 
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6. Slutsats 
 
Slutsatsen är att finansiering av farmacevtiska kunskapstjänster på 
öppenvårdsapotek från tredje part är möjlig. Det framgår av många års erfarenhet 
från flera länder även om vägen dit ofta har varit lång. Finansieringen av tjänsterna 
har till övervägande del visat sig vara statlig men för vissa länder har en ekonomisk 
ersättning utgått även från privata sjukvårdsförsäkringar.  
 
Framgångsfaktorer för att erhålla finansiering från tredje part för farmacevtiska 
kunskapstjänster på öppenvårdsapotek har bland annat visat sig vara behov, evidens 
och samverkan. Ett behov för tjänsterna måste finnas så att någon annan hälso- eller 
sjukvårdsinrättning inte redan tillhandahåller dem. Evidens för att visa på tjänsternas 
hälsoekonomiska vinning, i förhandlingar med finansiärer, är en annan viktig faktor.  
Det innebär att tjänsterna bör kunna mätas vilket är möjligt för patientgrupper där 
det krävs en kontinuerlig monitorering av både läkemedelsbehandlingen och 
sjukdomen. Det utmärker sig av att många tjänster är inriktade mot specifika 
patientgrupper såsom astmapatienter, hjärt-kärlpatienter och typ-2 diabetiker. Dessa 
patientgrupper är också de som förväntas gynnas mest av tjänsterna, både på individ- 
och samhällsnivå, när deras sjukdomar är välkontrollerade. 

För slutlig framgång krävs dock att alla inblandade parter är villiga att samarbeta 
däribland professionen, beslutande och reglerande myndigheter, hälso- och 
sjukvårdsmyndigheter samt patientorganisationer. 
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9. Bilagor  
 
Bilaga 1. Brev med frågor utskickat till apoteksorganisationer 

 

     
 

Regarding Pharmaceutical Care Services in Community Pharmacies 
 

My name is Helen Johansson and I am a master student in pharmacy at Umeå University in 
Sweden. My master thesis, which I perform on the behalf of the Swedish Pharmaceutical 
Association, is entitled:  
 

Pharmaceutical Care Services in Community Pharmacies                           
Publicly Funded Services from Around the World - an Interview Study 

 
The purpose of this study is to compile the pharmaceutical care services, reimbursed by third 
part, provided at community pharmacies in different countries around the world. 
Furthermore, a study will be conducted on how pharmacist associations, in different 
countries, have proceeded to obtain reimbursement for these services. 
 
The recipients of these questions are associations working in the interest of pharmacists and 
representing community pharmacies in the following countries: Denmark, Germany, 
England, Australia, Canada and the United States.  
 
I have compiled background information from published scientific literature as well as from 
websites of pharmacist associations and various authorities for each country. Since I also 
need further information about how each association have been working with the 
implementation of the pharmaceutical care services I would appreciate answers to the 
attached questions.  
 
I would be most grateful if you would answer the questions as soon as possible, in writing by 
E-mail, but not later than the 22th February, 2013.  
 
If you have any questions, please contact my supervisor, Clary Holtendal, at the Swedish 
Pharmaceutical Association or me, Helen Johansson. 
 
 Clary Holtendal 
 
 M Sc Pharm, Adviser Professional Affairs 
 E-mail: clary.holtendal@farmacevtforbundet.se 
 Telephone: 00 46 (0)8 507 999 06 
 www.farmacevtforbundet.se 
 
 

 
Helen Johansson 
 
Stud M Sc Pharm 
E-mail: helen.n.johansson@swipnet.se 
Telephone:  00 33 (0)466 47 64 04  
(I am spending the winter in France) 
 

 My supervisor at Umeå University: 
 Sofia Mattsson, PhD Pharm, senior lecturer 
  

 
Stockholm in February 2013 
Yours faithfully, Helen Johansson 

mailto:clary.holtendal@farmacevtforbundet.se
http://www.farmacevtforbundet.se/
mailto:helen.n.johansson@swipnet.se
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Pharmaceutical Care Services in Community Pharmacies                                

Publicly Funded Services from Around the World - an Interview Study 
 
 
Implementation 
 
 

1. Since when has pharmaceutical care services, reimbursed by third 

part, been implemented in community pharmacies? 

 

2. How long lasted the process to obtain reimbursement of 

pharmaceutical care services from third part? 

 

3. What levels have been involved and important to influence, of third-

party payers, for achieving success for your organization to obtain 

reimbursement for the pharmaceutical care services? 

 

4. In what way has your association strategically proceeded to receive 

reimbursement for the pharmaceutical care services? 

 

5. What are the success factors in order to obtain reimbursed 

pharmaceutical care services in your country? 

 

6. What kind of documentation is essential for the implementation of 

reimbursed pharmaceutical care services? 

 

Collaboration 
 

 

7. Did you collaborate with other organizations or stakeholders in 

order to obtain reimbursement for pharmacy services? 

 
The Profession 
 
 

8. How are pharmacists considered as a profession compared to other 

health care personnel? 
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Bilaga 2. Kontaktuppgifter till de personer som 
bidragit till resultatet 
 
 

England 
 

Alastair Buxton 
FRPharmS  
Head of NHS Services 
Alastair.Buxton@psnc.org.uk  
Tel: 0044 (0)203 1220 810 

 

Pharmaceutical Services 
Negotiating Committee 
www.psnc.org.uk 
info@psnc.org.uk 

 

Australien 

 
Stephen Armstrong 
National Director, Health 
Economics 
stephen.armstrong@guild.org.au  
Tel: 0061(0)2 6270 1888 

 

The Guild of Australia 
www.guild.org.au 
guild.nat@guild.org.au 

 

Kanada: Alberta 
 

Margaret Wing 
Chief Executive Officer 
margaret.wing@rxa.ca 
Tel: 001 780 990-0326 

Alberta Pharmacists' 
Association 
www.rxa.ca 
rxa@rxa.ca 

Kanada: Saskatchewan 
 

Dawn Martin 
Executive Director 
dawn.martin@skpharmacists.ca 
Tel: 001 306 359-7277 
 

Chantal Mougeot 
Pharm student intern 
cgm460@mail.usask.ca 
Tel: 001 306 359-7277 

Pharmacists’ Association 
of Saskatchewan 
www.skpharmacists.ca 
info@skpharmacists.ca 
 

 

 

Danmark 
 

Helle Jacobsgaard 
Pharmaceutical Adviser 
M Sc Pharm 
hj@apotekerforeningen.dk 
Tel: 0045 33 76 76 00 

Dansk Apotekerforening 
www.apotekerforeningen.dk 
apotekerforeningen@apotekerfore
ningen.dk 
 

mailto:Alastair.Buxton@psnc.org.uk
http://www.psnc.org.uk/
mailto:info@psnc.org.uk
mailto:stephen.armstrong@guild.org.au
http://www.guild.org.au/
mailto:guild.nat@guild.org.au
mailto:margaret.wing@rxa.ca
http://www.rxa.ca/
mailto:rxa@rxa.ca
mailto:dawn.martin@skpharmacists.ca
mailto:cgm460@mail.usask.ca
http://www.skpharmacists.ca/
mailto:info@skpharmacists.ca
mailto:hj@apotekerforeningen.dk
http://www.apotekerforeningen.dk/
mailto:apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk
mailto:apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk
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