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Sammanfattning
Introduktion: Apotekens riktlinjer har utvecklats från att ha begränsat farmaceuter i
deras utdelning av medicin till att ge råd eller erbjuda rådgivning om patientens
medicinering. Det är viktigt att farmaceuter ger rådgivning kring patienters
medicinering då det ger effektivt behandlingsresultat, ökad följsamhet och minskar
konfusion och osäkerhet hos patienten. Studier har visat att den farmaceutiska
rådgivningen varierar mycket på apotek. En svensk studie har visat att samtalet mellan
farmaceut och patient fokuserar mer på ekonomi och regelverk än att ge farmaceutisk
rådgivning. Det har tidigare inte gjorts studier på hur kommunikation samt den
farmaceutiska rådgivningen fungerar i mellanöstern.
Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka kommunikationen mellan
farmaceut och patient på öppenvårdsapotek i Kurdistan, Irak. Kommunikationen
kommer att undersökas utifrån hur lång tid patientmötena tar och innehåll. Det som
studeras är i vilken utsträckning apotekspersonalen konsulterar patienter samt den
information som tillhandahålls till patienterna ur ett farmaceutiskt perspektiv.
Metod: En kvantitativ och icke- deltagande observationsstudie där patientmöten
observerades utifrån innehåll och tidsmätning av mötet. Observatören bockade av
ämnen som tas upp under mötet utefter en empirisk fastställd observationsmall.
Resultat: 4 apotek deltog i studien och det gjordes sammanlagt 90 observationer
varav 85 stycken inkluderades i studien. Apotekmiljön har en negativ påverkan på
patientmötena, exempelvis att det saknas ett avskilt ställe för ett privatsamtal med
patienter, bullret i omgivningen och dålig organiserad läkemedel. Den stora delen av
den medicinska konsulteringen är information om administrering, lite om läkemedels
verkan och nästan inget om biverkningar. Det icke-medicinska innehållet var frågor om
pris och tillgänglighet av läkemedel.
Diskussion: Det finns säkert många anledningar för varför kommunikationen inte är
fokuserad på konsultering till patienter. En orsak kan vara otillräcklig kunskap bland
informatörerna som konsultering kring biverkningar och läkemedels verkan exkluderas
i kommunikationen. En annan förklaring kan vara att rådgivningen tar mer tid och att
apoteksägare upplever rådgivning som en dyr tjänst och av den anledningen inte
prioriterar sin uppmärksamhet på läkemedelsrådgivning. Försäljningen som
uppenbarligen inte ligger i att ge läkemedelsrådgivning till patienterna.
Slutsats: Den här observationsstudien visade att mycket lite tid (medeltid 125,5 s
min7 s/max 427 s) tillägnas till rådgivning kring patientens medicinering. Läkemedel
är en stor behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården av den orsaken borde
farmaceutisk rådgivning vara tillgänglig för personer som besöker apotek. Resultatet av
den här studien visar att dagens patientmöten på öppenvårdapotek i Kurdistan inte
fokuserar på konsultering kring läkemedel. Eventuellt kommer patienten inte få ett
nyttigt behandlingsresultat.
Nyckelord: Patient counseling, communication, pharmacy; Kurdistan, Iraq
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1. Introduktion
1.1 Apotekets roll i samhället och sjukvården
Apotekets huvuduppgift har under flera decennier varit tillverkning och
tillhandahållande av läkemedel. Tillverkning av läkemedel har nästan helt överlåtits till
läkemedelsföretag [1]. Apotekens riktlinjer har utvecklats från att ha begränsat
farmaceuter i deras utdelning av medicin till att ge råd eller erbjuda rådgivning om
patientens medicinering [2]. Idag upptar apoteket en viktig del av sjukvården och
ansvarar för en trygg och säker läkemedelsförsörjning [3].
På apoteket har farmaceuter goda kunskaper om läkemedel och dess positiva som de
negativa effekterna. Sveriges apoteksförening menar att ” Patienterna kan därmed lita
på̊ att apoteken förmedlar ansvarsfull rådgivning som grundas på̊ kunskap om hur
läkemedel fungerar, hur de ska användas, hur de interagerar med varandra och vilka
biverkningar som kan inträffa” [3].
1.2 Farmaceutisk omsorg och kommunikation
Farmaceutisk omsorg är ett ansvarigt tillhandahållande av mediciner för att uppnå den
önskade effekten av läkemedelsbehandlingen som också kommer att förbättra
patientens livskvalité. Under de senaste åren har farmaceutisk omsorg
uppmärksammats mer runt om i världen [4]. Det är känt att farmaceutisk praxis
varierar enormt i varje enskild land men också från en kontinent till en annan, som
omfattar
i-länder,
u-länder
och
övergångsländer
[5].
Generellt
står
apoteksverksamheten för god farmaceutisk omsorg vilket betyder att
apotekspersonalen gärna vill starta en dialog för att lättare kunna identifiera patientens
behov [3].
Under flera decennier har farmaceutens roll skiftat från att tillverka och distribuera
läkemedel till att mer och mer ställa kundens behov i fokus [1,6,7]. Farmaceut-patient
kommunikation bidrar inte bara till en god läkemedelsanvändning utan också att de
gör det på avsett sätt som också studier har visat ge goda behandlingsresultat [3,6,8].
Rådgivning om patientens medicinering har också visat ge förbättrad compliance
(följsamhet) [8].
Det är viktigt med patientens övertygelse och tillit över sin egen medicinering.
Patienter kan många gånger ha missuppfattningar om vissa läkemedel vilket kommer
att påverka beslutet att börja behandlingen eller inte. Patienter som redan står på en
behandling kan också ha oroväckande funderingar kring sina läkemedel som troligtvis
kommer att påverka deras medicinering. Vissa underhållsbehandlingar, som
antidepressiva, kan beröra patienter på grund av de långsiktiga effekterna samt den
fortsatta behandlingen efter förbättring. En effektiv farmaceut-patient kommunikation
är av stor betydelse för att lugna ner patienten kring dennes uppfattning om
behandlingen. Detta har visat vara en viktig faktor för patientens medicinering, tillit till
behandlingen och behandlingsresultatet, särskilt hos de personer som behandlas med
läkemedel som har risk för tillvänjning [9].
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1.2.1 Tvåvägskommunikation

Tvåvägskommunikation är en kommunikation mellan två individer där ett budskap
sänds av en person och mottags av en annan person [10]. Sändaren skickar iväg ett
budskap, i det här fallet oftast farmaceuten, som informerar om läkemedlet. Patienten
som tar emot den här informationen är mottagare [6,10]. För att kommunikationen ska
bli en tvåvägskommunikation behöver patienten ge en återkoppling på det de har
pratat om, en feedback på vad den har uppfattat av informationen, som skickas tillbaka
till farmaceuten. Här startas en kommunikation mellan farmaceut och patient, men det
är inte alltid så enkelt att det ges raka besked och att alla direkt uppfattar direkt vad
som sägs. Därför är det viktigt med återkoppling där patienten sänder tillbaka sin
tolkning av informationen[10].

Figur 1. Modellen illustrerar kommunikationen mellan farmaceut och patient. Det startas en
tvåvägskommunikation först det sänds ut ett budskap som mottas av patienten som sedan
sänder tillbaka sin tolkning av informationen till farmaceuten och vice versa. Ombearbetat
från ref. [6,10].

Informationen som skickas är inte bara baserad på det som sägs rent verbalt utan det
förs också över tankar, idéer och känslor samt hur informationen sägs; tonläge,
kroppsspråk och kroppshållning under tiden. Informationen som skickas är alltså inte
så rak och enkel som farmaceuten tror utan det är en krokigare väg där informationen
kan förvrängas under tiden. Farmaceuten har därför ansvaret att kontrollera hur
informationen har uppfattats [6, 10].
1.2.3 Kommunikations barriärer

Det finns många olika barriärer i kommunikation på apotek som kan grupperas som
miljörelaterade, personliga, administrativ och tidsrelaterade [10]. Nedan exemplifieras
de två som är mest relevanta för denna studie.
Apoteksmiljön
Miljön på apoteket har en stor påverkan på patientmöten och utgör hinder för en god
kommunikation. Vissa hinder är uppenbara medan andra osynliga. Synliga barriärer är
oftast en för hög expeditionsdisk som ger intrycket att farmaceuten inte är tillgänglig
eller inte vill prata med dem. Farmaceuten och patienten bör båda vara i ögonhöjd för
att öka verbal och icke- verbal kommunikation. Patienten kommer att känna sig mer
trygg och uppleva att farmaceuten är tillgängligt under samtalet.
En trång, bullrig expeditionsområde förhindrar en god farmaceut-patient
kommunikation. Många apotek har hög bakgrundsljud som exempelvis personer som
pratar eller musik i bakgrunden. Dessa ljud stör både farmaceut och patient från att
2

samtala. Dessutom kan andra människor vara inom hörhåll av samtalet vilket
begränsar upplevelsen av ett avskilt samtal. Det är viktigt med skyddad integritet
särskilt om patienten diskutera personliga ämnen. För en skyddad integritet har många
apotek ett avskilt område för recept där disken är avskärmad som ger möjlighet till en
privat konversation[10].
Tidsbarriär
Ibland kan en olämplig tidpunkt för att initiera en konversation leda till
kommunikationsfel. Båda parterna måste vara redo för en dialog vid samma tidpunkt.
Stressade patienter som besöker apoteket är inte intresserade av att ha en djup
konversation om deras medicinering utan det viktigaste är att snabbt köpa medicinerna
och gå därifrån. Stressad personal på apoteket kan också leda till samma önskan, att
snabbt avklara patientmötet. Dessa stressade situationer kan leda till att farmaceuten
inte ”hinner” initiera en konversation med dessa patienter, men farmaceuten kan och
bör trotts detta lyfta fram relevanta information och betona det som är viktigt innan
patienten lämnar apoteket för att säkerställa en god farmaceutisk omsorg trots
stress[10].
1.3 Kurdistan
Kurdistan är ett stadsövergripande område som ligger i Asien. Hela området Kurdistan
är indelat i fyra områden som ligger i Irak, Iran, Syrien och Turkiet. Det kurdiska
området i norra Irak (se Figur 2) är en autonom region, Kurdistan Regional
Government (KRG) och har en självständig riksdag och finansdepartement. KRG
omfattar tre stora provinser Erbil, Sulaymaniyah och Duhok där befolkningen
uppskattades till 3,8 miljoner år 2006 [11,12]. Det talas Kurdiska, Sorani, i Kurdistan,
Irak.

Figur 2. Karta över Irak. Det bruna området tillhör Kurdistan. Bild tagen från ref. [12].

Den aktuella folkhälsan och sjukvården i Kurdistan kan beklagas över årtionden av
innebörders krig och långa konflikter med andra länder i mellanöstern. Landets
infrastruktur rasade tillsammans med intellektualiteten som vidare ledde till den
politiska och socioekonomiska isoleringen. Det finns två hälsoministrar i Irak, en i
Bagdad och en i Erbil, Kurdistan. Samarbetet är förödande eftersom Bagdad försöker
begränsa Kurdistans autonomi genom att undanhålla eller fördröja fonder och
begränsa läkemedelsförsörjningen. Av de läkemedel som lämnas ut är många antingen
inte nödvändiga eller nära utgångsdatum. Det finns ingen tydlig systematisk metod för
medicinsk behandling, heller inte patientjournaler eller personnummer[12]. De främsta
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orsakerna till den låga kvalitén av läkemedel är frihandeln, smuggling och dåligt
kvalitetskontroll (Quality Control). Hälsoministeriet i Erbil vill stoppa import av
läkemedel där datumet utgått vilket är olagligt och av låg kvalité. Läkemedel importeras
ofta från länder som Kina och Indien på grund av de låga priserna [13].
1.4 Apoteksväsendet i Kurdistan
1.4.1 Miljön på apotek

Apoteksmiljön och distraktioner från omgivningen hindrar en god kommunikation
mellan farmaceut och patient. Apoteken i Kurdistan har en lång disk där alla
farmaceuter använder för att expediera läkemedel (se Figur 3). Det finns inte
avspärrningar i disken som möjliggör ett avskilt möte mellan farmaceut och patient.
Många apotek är dåligt organiserade med dålig koll på leveranser och
läkemedelstillgänglighet [13].

Figur 3. Bilderna visar expeditionsdisken på apoteken.

Egenvården på apoteken hade vanligtvis tandhygien, intimt, hudvård, barn, vitaminer
och preparat som lindrar halsont. Det observerades att det inte fanns receptfria
läkemedel tillgängligt ute i egenvården utan det fanns bakom disken eller på disken
som apotekspersonalen utdelade till patienterna.
Majoriteten av apoteken är privatägda men det finns också statliga apotek som för det
mesta är sjukhusapotek. Apoteken varierar i storlek, det finns stora apotek med stor
öppenvård och andra apotek där knappt personalen ryms.
1.4.2 Bemanning

Personerna som arbetar på apoteken är inte alla utbildade farmaceuter utan
apotekspersonalen består av personer som inte har någon farmaceutisk utbildning som
sjuksköterskor eller personer som inte har någon formell utbildning alls. De personer
som inte har någon formell utbildning har oftast börjat jobba redan när de var små som
varuplockare på apoteket. Majoriteten av apotekspersonalen är dock sjuksköterskor
som på morgonen arbetar på sjukhus och på eftermiddagen på apotek. Det finns oftast
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minst en apotekare som arbetar men alla expedierar recept till patienter även utan
farmaceutens direkta översyn.
Det har gjorts liknande studier i bland annat New Mexico [14], Kanada [15] och Sverige
[8]. Erika Olsson, författaren till artikeln Pharmacist–patient communication in
Swedish community pharmacies, har genomfört en studie på öppenvårdsapotek i
Sverige[8]. Studien visade att lite eller ingen tid tillägnades på medicinsk relaterade
ämnen i kommunikationen mellan farmaceut och patient. På svenskt apotek finns
farmaceuter med goda kunskaper om läkemedel och deras effekter och ger därför ett
ansvarsfull läkemedelsrådgivning som värnar om patientsäkerheten. Olssons studie
visade att patientmöten på apotek inte fokuserar på att förbättra
läkemedelsanvändning som eventuellt kan leda till att patienten inte får mesta möjliga
effekt av sin behandling.
Farmaceuten har en god potential att bidra till en förbättrad användning av läkemedel
och kommunikation är ett viktigt verktyg i den här processen [8]. Det finns dock brist
på studier om innehållet av kommunikation på apotek i mellanöstern. Kunskap om
kommunikation på öppenvårdsapotek kan vara av betydelse för att utveckla
patientmöten och därmed ökad följsamheten och förbättrad behandlingsresultat [8,10].

2. Syfte
Syftet med den här studien var att bestämma tiden för mötet och innehåller i
farmaceut-patient möten på öppenvårdsapotek i Kurdistan, Irak. Det som studeras är i
vilken utsträckning apotekspersonalen konsulterar patienter samt den information som
tillhandahålls till patienterna ur ett farmaceutiskt/medicinskt perspektiv.
2.1 Frågeställningar
−

I vilken omfattning informerar personalen om läkemedels verkan, administrering
och biverkan i patientmöten?

−

Vilka hinder i kommunikationen kan observeras?

−

Hur lång tid tar samtalet på apotek?

3. Metod
Arbetet och metoden har begränsats till att fokusera på kommunikationen mellan
patient-farmaceut på öppenvårdsapotek i Kurdistan. För en större förståelse för vad
farmaceutisk omsorg är samt dess centrala betydelse för förbättrad patienthälsa har
internationella vetenskapliga artiklar sökts fram via PubMed, Google Science och
använt de flesta referenser från studien ” Pharmacist–patient communication in
Swedish community pharmacies”
Det här arbetet grundade sig på en kvantitativ undersökning där mötet mellan patient
och farmaceut observerades på öppenvårdsapotek. Data samlades in via ickedeltagande observationer där en observationsmall fylldes i samtidigt.
3.1 Observationsstudier
För att göra en observationsstudie är det viktigt att bestämma vad som är tänkt att
studeras, vilket huvudområde som är mest intressant och varför en observation
kommer ge den information som behövs. Observationsmetod är inte ett enkelt
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alternativ eftersom det kräver en stor skicklighet med en förmåga till kreativt tänkande
och förmåga att upptäcka viktiga händelser. Det krävs en noggrann planering och
pilotförsök för att behärska metoden och använda den för vetenskaplig undersökning.
Denna metod är lämplig för att undersöka om personer gör det de säger att de gör eller
beter sig på det sätt de uppger [16].
I den här undersökningen var det passande med en observationsstudie för att observera
kommunikationen på apoteket och observera om innehållet hade god farmaceutisk
rådgivning. För att inte påverka samtalet användes icke-deltagande observation för att
undvika faktorer som subjektivitet och partisk [16]. Ofta används inspelningar av
samtal men här valdes det bort för att det indirekt påverkar farmaceut-patient
kommunikationen.
3.1.1 Skriftlig information om deltagande i studien

Om människor är inblandade i vetenskapliga undersökningar ska de informeras om
undersökningen och sin medverkan samt vara fria att besluta om de vill medverka eller
inte [17]. Skriftlig information om undersökningen delades ut till den ansvarige på det
apotek som önskas vara med i studien. Efter apotekets tillåtelse att låta
undersökningen göras på plats informerades också apotekspersonalen.
Ett liknande informationsblad gjordes riktat till patienterna som besökte apoteket,
detta var tänkt att delas ut när de kom in i apoteket samt be de skriva under det
skriftliga samtyckte om de ville delta i studien. Inget skriftligt anslag sattes upp på
apoteket för patienterna, detta för att personalen förklarade att patienterna bara är
intresserade av att få tag på sin medicin och inte skulle uppmärksamma
informationsbladet. All skriftlig information översattes till kurdiska sorani, av två
språkkunniga personer, eftersom hela staden talar kurdiska till skillnad mot arabiska.
3.1.2 Test av metoden- pilotförsök

Ett antal timmar avsattes på apotek för att bli bekant med apoteksmiljön, observera
patienterna och testa metoden för datainsamling. Patienterna rekryterades på intresse
att vara med, måste svara ja och läsa kundinformationsbladet (Bilaga II) och skriva på
samtycke. Detta var svårrekryterat och fungerade inte. Det var nästan omöjligt att
komma i kontakt med patienter eftersom majoriteten hade bråttom. Några patienter
tillfrågades att vara med i studien innan expeditionen och några efter observerat
patientmöte, om de tackade nej exkluderas denna observation. Det noterades att
patienterna som tillfrågades innan mötet med personalen var mer tillbakadragna och
det blev ett hackigt samtal. Istället testade författaren att fråga patienterna efter
expedieringen och problemet var nu att många beklagade att de hade bråttom och gick
iväg. Båda sätten gav ytterst få observationer och de patienter som gav samtycke hade
inget naturligt flyt i samtalet med personalen. Det noterades också att en del patienter
pratade annat språk vid besöken, det näst vanliga språket efter kurdiska var arabiska.
Om forskning inkluderar behandling av personuppgifter skall ett skriftligt samtycke
begäras från den personen uppgifterna gäller. ”Med personuppgifter avses all slags
information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande enskild fysisk person”
[17]. I samband med observation av patientmöte behandlades inga personliga uppgifter
som namn, personnummer, födelsedatum, nationalitet, utbildning, familj eller
anställningsförhållanden. Observatören var intresserad av kommunikationen mellan
patient och apotekspersonal och dess innehåll. Befolkningen i Kurdistan har inte 4 sista
siffror i sitt personnummer som kan identifiera personen. Miljön på apoteket visade
heller inte på integritetsskyddat möte med patienter utan det var en lång disk där
apotekspersonalerna hjälper flera patienter samtidigt med ett avstånd på mindre en
halv meter. Det diskuterades genom ett möte med advokaten Nihad Sherwani och
apotekspersonalen, huruvida det är nödvändigt med patientmedgivande och om
observationen går emot personuppgiftslagen.
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I denna undersökning är patienterna avidentifierade, ingen personlig information har
samlats in och det data som samlats in har ingen koppling till individer. Det gjordes
därför ett etiskt val att inte fråga patienterna om ett skriftligt samtycke.
Skriftlig information fanns tillgänglig om patient efterfrågade. Apotekspersonalen som
deltog i studien läste informationsbladet och de som ville skrev under ett samtycke.
Vissa ville inte skriva under då de menade att ingen personlig information inkluderades
i rapporten oavsett.
3.1.3 Rekrytering av apotek

Apoteken besöktes med utgångspunkt från ett apotek som rekommenderades på
Pharma street och sedan apotek i närheten men för att utöka undersökningen
geografiskt besöktes också apotek på ett annat område, Doctors street. I både
områdena fanns många privatkliniker av den orsaken fler patientbesök på apoteken.
Inklusionskriterierna var; lite större apotek (för att bättre kunna observera
patientmöten), minst en apotekare som arbetade på apoteket, apotek med både
egenvård och recept samt privatkliniker i närheten. Totalt besöktes 15 apotek för att
titta möjligheterna för deltagande i studien. 7 apotek uppnådde inte
inklusionskriterierna där 3 apotek inte var närliggande till privatkliniker, 2 apotek hade
personal som pratade annat språk än kurdiska, 2 apotek var för litet för att utföra en
observationsundersökning. Av 8 tillfrågade apotek deltog 4 i studien.
3.1.4 Rekrytering av patienter på apotek

Vid rekrytering av patienter var inklusionskriteriern att de skulle prata kurdiska, för att
observatören inte hade bra kunskaper i arabiska som var det näst vanliga språket som
patienterna pratade vid besöken. Patienter som kom in för att fråga om vägbeskrivning
eller var en specifik klinik ligger någonstans exkluderades. Patientmöten som
inkluderades var; patienter som kom in för att köpa läkemedel på recept eller i
egenvården, frågade om ett visst läkemedel fanns tillgängligt samt patienter som bara
kom in för att fråga om pris på läkemedel. Patienter som blev expedierad läkemedel
men inte köpte på grund av den totala summan eller inte köpte för att ett av läkemedlen
som stod med på recept inte fanns tillgängligt inkluderades också i studien. Under
datainsamlingen gjordes ett urval av patienter som var möjliga att observera. På alla
apotek förekom flera patientmöten parallellt och endast ett i taget kunde observeras.
Totalt gjordes 90 observationer på 4 apotek, varav 85 observationer inkluderades i
studien. 5 observationer exkluderades, 4 observationer vid pilotförsöket och 1
observation som bara var ett informellt samtal där patient och apotekspersonal var
bekanta och därmed inte var ett rådgivningsmöte i den mening som avses i syftet.
3.1.5 Datainsamling och observationsmall

Observationsmallen utarbetades efter frågeställningarna och litteraturstudier samt
testades i pilotförsök. Det gjordes ändringar i hur observationen skall gå till och i
observationsmallen efter erfarenhet av pilotförsöket. Observationsmallen användes för
att effektivisera observationen och lättare få med de delarna som togs upp under
samtalet. Observationsmallen beskrivs i (Bilaga I). De punkter som stod i
observationsmallen var; vilken typ av expedition, läkemedels verkan, biverkningar,
administrering, andra eventuella läkemedel, vanliga frågor och icke-medicinskt.
Observationsmallen omarbetades för att passa de möten som observerades under
pilotförsöket. Fördefinierade kategorier användes men också möjlighet till fritext fanns.
Observationerna gjordes på dagen mellan klockan 15.00- 18.00 vid 7 olika tillfällen.
Studietiden på apoteket varierade från minimum 1 timme till uppemot 3 timmar.
Tidmätningen av samtalet mellan apotekspersonal och patient startades från det att de
hälsade och stoppades när de hälsade hejdå. Under ett patientmöte kunde
telefonsamtal komma emellan, apotekspersonalen som letade efter läkemedel eller att
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personalen överlämnade en patient till en annan, allt detta inkluderades i
tidmätningen.

4. Resultat
4.1 Studiepopulation
Av 8 apotek som tillfrågades att delta i studien var det 4 som samtyckte till deltagande.
Alla apotek var privatägda. 90 observationer gjordes fördelat på, 23, 23, 25 och 13
observationer på respektive apotek. Anledningen är okänt för de apotek som aldrig
återkom med ett samtycke.
Apoteken som var med i studien var tillräckligt stora för att möjliggöra en
observationsundersökning. Gemensamt för apoteken var lokaliseringen där alla var
nära till vård och hade av den orsaken också samma typ av patienter som besökte
apoteken. Apoteken hade ett utbud på egenvårdpreparat, där 2 av apoteken hade lite
större egenvård. På apoteken var det minst en apotekare som arbetade detta visade sig
vara nödvändigt eftersom personalen ofta rådfrågade apotekaren innan expediering av
läkemedel. Antal apotekspersonal som arbetade samtidigt varierade med apotekets
storlek. På ett av apoteken arbetade mer än 10 personer samtidigt medan på en annan
endast 2 åt gången.
Varje besök klassificerades efter orsak till mötet och mer än en orsak kan registreras för
samma möte (se Figur 4). 80 % av alla expeditioner innehöll ny förskrivet läkemedel,
14,1% var uthämtning av tidigare förskrivet läkemedel, 9,4 % besökte apoteket för
primär kontakt egenvård och 2,40 % visste redan vad de ville ha och bara handlade.

Figur 4. Orsaker till apoteksbesöket och mötet på apotek. I observationsmallen noterades de 4
olika typerna av expedition procentuellt och fler orsaker för varje möte var möjligt.

På apoteket var det svårt att urskilja receptfria läkemedel med receptbelagda. Alla
preparat som köptes vid samma tillfälle räknades med. Medelvärdet för antal
läkemedel per patient var 1,87 (se Figur 5).
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Figur 5. Under patientmöten observerades hur många varor som expedierades under samma
tillfälle. Här redovisas hur många personer som köpt samma antal varor. Med varor menas
läkemedel på recept samt receptfria.

4.2 Tid för patientmöten
Medelvärde för patientmöte beräknades vara 125,5 sekunder (2, 09 minuter). Längsta
mötet var 427 sekunder och det snabbaste mötet var bara 7 sekunder.
Standardavvikelsen är hög 81, 07 vilket kan förklaras av att tiderna är spridda långt
under eller över medelvärdet.
4.3 Innehåll i kommunikation

Figur 6. I observationsmallen fanns tre delkategorier fastställt under administrering. Här
redovisas hur under stor andel som utlämnade respektive del av administreringsinformation.
Mer än en av administreringsinformationen kunde registreras för ett möte.

9

64,7 % av mötena informerades patienten någon av de tre klassificerade
administreringsinformation (se Figur 6). Mer än en av administreringsinformationen
kunde registreras för ett möte. Av 85 patientmöten diskuterades biverkningar 1 gång
och det var patienten som frågade om vanliga biverkningar med läkemedlet.
18,6 % av mötena fanns inte det efterfrågade läkemedlet tillgängligt. Detta förklarar
större delen av de möten som inte ledde till ett köp. 27 % (n=23) av alla möten ledde
inte till ett köp varav ca 19 % (n=16) kan förklaras av att de inte hade varan tillgängligt.
Övriga orsaker är att priset var för högt (n=3), endast rådgivning och inga läkemedel
var aktuella (n=2), skickades tillbaka till läkare (n=2).
82,4 % av alla patientmöten avslutades utan att tala om för patienten varför de ska ta
medicinen och hur läkemedlet verkar (se Figur 7). 9.4 % av mötena frågade patienten
själv om läkemedels verkan och 8.2 % initierade apotekspersonalen samtalet om
läkemedels verkan.

Figur 7. Här redovisas andelen möten som diskuterat läkemedels verkan, även den
procentuella fördelningen om det var patient eller farmaceut som initierade diskussionen.

17,6% av mötena diskuterade vad det är för typ av läkemedel och hur verkar. 8,2 % (n=
7) av patientmötena var det apotekspersonalen som initierade diskussionen och 9,4 %
(n=8) av mötena frågade patienten själv om vad det är för läkemedel.
4.4 Hinder till kommunikation
Under studietiden noterades några vanliga återkommande hinder under patientmöten
(se Tabell 1). Det fanns synliga hinder, att hyllor var dåligt placerade eller andra
föremål som stolar, kartonger och påsar som blockerade vägen för personalen. Osynliga
hinder, som dålig läkemedelssortering, fick personalen att leta igenom hyllorna vilket
drog ut på mötet. Apoteken hade fyllt hela lokalen med hyllor och proppat det fullt med
läkemedel, räckte inte hyllorna fanns läkemedel under disken, på disken eller i
kartonger på golvet. 4 möten påverkades av miljön och läkemedelssorteringen, dessa
möten tog mer än 3 minuter där en stor del av tiden gick åt att leta fram läkemedel.
Förskrivningarna från läkare var handskrivna vilket förklarar varför det oftast var svårt
att avläsa läkemedelsnamn, dosering eller mängd. I dessa fall skickades patienten
tillbaka till läkare för att komma tillbaka med tydligare skrift.
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Tabell 1. Sammanställning
(Apotekspersonal).

av

hinder

Hinder för
expedition/kommunikation under
patientmöte
Miljön- tar tid att leta fram LM1
Otydligt recept
Dåligt fokus på patienten
Expediering överlämnas till en annan AP2
Felexpediering
Utgångsdatumet- gått ut

under

patientmötet.

1LM

(läkemedel),

2AP

Frekvens
4
3
2
2
1
1

Det observerades två fall med dåligt fokus på den aktuella patienten. Ett fall där
informatören fick ett samtal som besvarades och ett annat fall där en patient gick
emellan ett patientmöte och informatören valde att hjälpa den senare patienten.
I 2 fall överlämnade informatören sin patient till en annan i personalen. I första fallet
lämnade informatören för att utföra annan arbetsuppgift och i andra fallet hade
informatören inte tillräckligt med kunskap för att informera patienten om dosering
därför överlämnades expedieringen till en apotekare. Ett fall var felexpediering av
läkemedel, detta upptäcktes snabbt av apotekaren som råkade stå bredvid på det här
patientmötet. Vid ett tillfälle upptäckte informatören precis innan expediering att
läkemedlet var för gammalt.

5. Diskussion
Syftet med den här studien var att fastställa i vilken utsträckning apotekspersonalen
konsulterar patienter och deras stil samt den information som tillhandahålls till
patienterna ur ett farmaceutiskt perspektiv. Det observerades att lite information
utlämnades om administrering men nästan ingen om biverkningar och läkemedels
verkan. Farmaceutisk rådgivning ger förbättrad compliance liksom behandlingsresultat
[6,10]. På apoteken var det dåligt med konsultering kring läkemedel vilket betyder att
viktig information kring patienternas medicinering utlämnades helt.
5.1 Kommunikation på apotek
5.1.1 Tiden för mötet

I denna studie var medeltiden för ett möte 125,5 sekunder med en mycket stor
spridning 7-427 sekunder. Detta har även setts i andra studier [8,14] och är jämförbart
med dessa. I Olssons studie [8] framgår det att man på svenskt öppenvårdapotek lägger
lite eller nästan ingen tid på medicinska frågor. Studien visade att medelvärdet för ett
patientmöte var 3,8 minuter där 25 sekunder ägnades åt medicinska eller
farmaceutiska frågor, resten av tiden var tystnad, att farmaceuten plockade fram
medicinerna eller arbetade på datorn. I den här studien kategoriserades dock inte
samtalets innehåll i detalj heller inte en tidsdisponering av innehållet men under
observationstiden uppfattades det en generell bild kring innehållet i farmaceut-patient
kommunikation som inte skilde sig mycket ifrån patientmötena på svenskt
öppenvårdsapotek.
5.1.2 Kommunikationens innehåll

Varför
är
inte
kommunikationen
fokuserad
på
konsultering
kring
läkemedelsanvändning och läkemedelsproblem? Öppenvårdapoteken i Erbil, särskilt
de nära till privatkliniker, har en mycket stressig miljö där apoteken har en tendens att
11

likna ett utlämningsställe för läkemedel mer än en plats där patienter kan vända sig till
för farmaceutisk rådgivning. En orsak kan vara otillräcklig kunskap bland
informatörerna som konsultering kring biverkningar och läkemedels verkan exkluderas
i kommunikationen. Apotekarna hade självfallet mer kunskap än de andra som
arbetade men om farmaceutisk praxis är den del i apotekarutbildningen i Kurdistan är
dock okänt. En annan förklaring kan vara att rådgivning inte gynnar apotekens
affärsplaner och apoteksägare upplever rådgivning som en dyr tjänst [10] och av den
anledningen inte prioriterar sin uppmärksamhet på läkemedelsrådgivning.
Apotekspersonalen förklarade att apoteksägare bara är intresserade av försäljningen
som uppenbarligen inte ligger i att ge läkemedelsrådgivning till patienterna.
Fastän apotekspersonalen är öppen för diskussion kring läkemedel lämpar sig inte
apoteksmiljön för den typen av diskussion. Det finns inget avskilt ställe och det står
andra patienter bakom som är inom hörhåll av samtalet. Skyddad integritet betyder
nödvändigtvis inte att ha ett privat rum på apoteket, men både farmaceut och patient
ska känna att sekretess råder [10]. Farmaceuter har upplevt att det är svårare att
kommunicera med patienter som hämtar ut tidigare förskrivna läkemedel än de som
för första gången hämtar ut ett nytt läkemedel. Patienter har ett syfte med
apotekbesöket och det kommer delvis avgöra hur kommunikationen kommer att se ut
under apoteksmötet [7].
Patienterna som kom in apoteket hade olika förväntningar och krav. Vissa hade
bråttom och var inte intresserade av någon konsultering utan enbart av att köpa sin
medicin så snabbt som möjligt. Andra lyssnade gärna på den information de fick och
gav en återkoppling av information de fått. Patienter som kom in för att hämta ut
tidigare förskrivet läkemedel är inte medvetna om de använder medicinerna rätt eller
inte. Av alla expeditioner var 12 stycken uthämtning av tidigare förskrivet medicin och
apotekspersonalen frågade inte patienten om den visste hur läkemedlet ska användas
för att försäkra att det används på rätt sätt. Patienterna verkade förlita sig mer på vad
läkaren säger och är omedveten om kompetensen hos en apotekare. Eftersom
majoriteten av apotekspersonalen inte är apotekare är det kanske av den anledningen
som patienter hellre väljer att dubbelkolla med en läkare.
5.1.3 Säkerhet och apoteksmiljö

Apoteken expedierar stort antal läkemedel utan förskrivning från läkare. Läkemedel
som kräver recept är läkemedel med risk att missbrukas. Alla recept är handskrivna
vilket ökar risken för fel expediering av läkemedel. Det observerades 3 fall där det var
svårt att avläsa vad läkaren hade skrivit och det diskuterades med apotekspersonalen
att det är ett vanligt problem.
Patienterna som besökte apoteket hämtade inte alltid ut läkemedel till sig själv utan
oftast till en närstående. Eftersom befolkningen inte hämtar ut läkemedel mot uppvisad
legitimation är det svårt för apotekspersonalen att veta vem som kommer att ta
medicinerna. Informationen kommer att ges till personen som hämtar ut läkemedlet
och inte direkt till patienten.
Det fanns datorer tillgängligt på 2 apotek, ett apotek använde det för att scanna in
priserna och ta emot pengar, på det andra apoteket hade de ett inbyggt system för att
kontrollera vilka varor som är tillgängliga på apoteket. Mindre rådgivning på apoteken,
kanske för att de utvalda apoteken var nära till vård därför fler patienter med recept
som besökte apoteket.
Apotekväsandet i Erbil skilde sig från det svenska, särskilt om man tittar på
skillnaderna i apoteksmiljön. Det fanns inget tydligt system, som nummerlapp, för att
hjälpa patienterna i tur och ordning utan det skapade många gånger orättvisa då det
inte var tydligt vem som väntat på hjälp längst. Fria störande föremål fanns på disken,
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så som miniräknare för att räkna summan av medicinerna vid expedition. Det saknas
ett datasystem som exempelvis skriver ut läkemedelsetiketter därför fanns ett överflöde
av pennor för att skriva doseringsinformationen för hand på förpackningarna.
5.2 Metoddiskussion
Apoteken som tillfrågades att vara med i studien var alla likadana på tre sätt, de var
tillräcklig stora för att kunna observera patientmöten, hade ett utbud för egenvård och
hade minst en apotekare på plats. Det gjordes begränsningar geografiskt där studien
genomfördes i Erbil och inte hela Kurdistan regionen i Irak. Det är en grov
generalisering av apotek i Kurdistan men efter diskussioner med bekanta och
apotekspersonal är apoteksverksamheten nästan desamma överallt i landet. Apoteken
var lokaliserade i centrala Erbil, resultat hade även varit annorlunda om det
inkluderades apotek ute på landsbygden också.
En övervägande fördel med observationsmetoden är att det möjliggör att undersöka ett
visst område som annars inte är lämplig med annan vetenskaplig metod [16]. En
observation ökar förståelsen för vad som händer i ett visst sammanhang
[18] då författaren befinner sig i samma miljö som de personer som observeras [16].
Detta tillåter en att direkt se vad personer gör utan att behöva förlita sig på vad de
själva säger att de gör [19]. Men metoden har också brister. Ett problem är att
personerna som är medvetna om att de observeras, apotekspersonalen i denna studie,
kan ändra sitt beteende [8,14]. Apotekspersonalen kanske ändrade sitt beteende till att
ge mer läkemedelsrådgivning eller att de var rädda för att göra fel vid
läkemedelsrådgivning att de helt uteslutit det i kommunikation med patient. Ett sätt för
att undvika detta är längre observations period så att personerna som observeras vänjer
sig vid situationen [8]. En annan nackdel med observationsstudie är att den bara
redovisar hur författaren uppfattat det som har hänt och inte det som egentligen hände.
Alla har en egen uppfattning om samma situation. Om det är en ensam författare finns
det större risk för feltolkningar eller omedvetet partisk, detta speciellt om det är en
undersökning inom det egna yrkesområdet [16].
Apoteksmiljön i Erbil är lite komplicerat för en observationsstudie eftersom det är en
rush snarare än en lugn miljö. Det är svårt för observatören att alltid hänga med
apotekspersonalen genom hela samtalet på grund av exempelvis ljudnivån eller att
apotekspersonalen inte alltid kommer tillbaka till samma plats på disken. Observatören
fick röra sig fram och tillbaka dit apotekspersonalen gick för att inte missa viktig
information i samtalet.
Det stämmer att personer som har bråttom bara vill köpa medicinen och inte
intresserad av att prata med någon [7,10]. Majoriteten av personerna som besökte
apoteken hade bråttom. Vid pilotförsöket var det nästan omöjligt att initiera ett samtal
med patienterna för att informera om studien och samtidigt be om ett patientsamtycke.
Av denna anledning var det nödvändigt att göra ett etiskt övervägande att inte be om
ett deltagargodkännande.
Det finns mer intressant data att undersöka från denna datainsamling men det var stor
tidsbrist.

6. Slutsats
Den här observationsstudien, där 85 patientmöten observerats i öppenvårdsapotek i
Kurdistan, Irak, visade att mycket lite tid tillägnas till rådgivning kring patientens
medicinering. Läkemedel är en stor behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården av
den orsaken borde farmaceutisk rådgivning vara tillgänglig för personer som besöker
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apotek. Resultatet av den här studien visar att dagens patientmöten på
öppenvårdapotek inte fokuserar på konsultering kring läkemedel. Eventuellt kommer
patienten inte få ett nyttigt behandlingsresultat.

7. Tack
Ett stort tack till min handledare Andy Wallman som varit till stor hjälp med sina
synpunkter och den goda vägledningen. Ett stort tack till Nihad Sherwani, Nabia Sheko
och Dr. Daban Amin som varit till stor hjälp under vistelsen i Erbil.
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Bilaga II.
Patientinformation som testades i pilotförsök (översatt till kurdiska) denna användes
dock ej i slutgiltiga datainsamlingen.
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