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Sammanfattning
Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att kartlägga utbildningar och kompetenskrav för
egenvårdsrådgivning på öppenvårdsapotek och lämna förslag på kompetenskrav som ska gälla vid rådgivning
om egenvård samt kompetenskrav vid rådgivning i olika situationer (exempelvis fysiska apotek och e-handel).
I apotekens grunduppdrag ingår att verka för en god och säker läkemedelsanvändning genom att bland annat ge
sakkunnig och individuellt anpassad information och rådgivning. I 2 kap. 6 § 11 lag (2009:366) om handel med
läkemedel finns krav på att den som har tillstånd att enligt 1§ bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument
ska tillhandahålla individuell och producentoberoende information och rådgivning om läkemedel, utbyte av
läkemedel, läkemedelsanvändning och egenvård till konsumenter samt se till att informationen och rådgivningen
endast lämnas av personal med tillräcklig kompetens för uppgiften.
Egenvårdsrådgivningen på apotek har en viktig roll i samhället när det gäller att vägleda konsumenten i valet
mellan egenvård med receptfria läkemedel och andra varor, eller hänvisa konsumenten vidare till rätt vårdnivå.
Konsumenten har höga förväntningar på att möta apotekspersonal, som kan ge korrekt information och god
kvalitet på egenvårdsrådgivning. I mötet med egenvårdskonsumenten finns även möjlighet att stötta konsumenter
till ett proaktivt förebyggande av ohälsa.
En säkerhetsrisk vid egenvårdsrådgivning är att symtom inte uppmärksammas. Det är viktigt att konsumenten
styrs till rätt vårdnivå och hänvisas till hälso- och sjukvården, när så är relevant. När det gäller användandet av
varor som finns i egenvården på apotek är det framförallt risken att felbehandla med receptfria läkemedel som
kan vara en säkerhetsrisk.
Läkemedelsverkets genomlysning av kompetensbehoven visar att dagens utbildningsnivå hos personal som ger
egenvårdsrådgivning varierar. För att ge råd om egenvård krävs det utbildning och kompetens som medför att
personalen kan verka för god och säker användning av läkemedel, medicinteknik och andra egenvårdsprodukter
för människor och djur. Vidare bör rådgivare kunna bedöma kundens egenvårdsbehov och hantera etiska frågor
utifrån kundens behov inkluderande kunskap om tystnadsplikt. Dessutom ska rådgivare kunna hänvisa kunden
till hälso- och sjukvård, när så är relevant.
Läkemedelsverket har följande förslag för att stärka egenvårdsrådgivningen ytterligare:
•
•

•
•
•

Läkemedelsverket anser att ovanstående kunskapsområden tillgodoses genom utbildningarna till
legitimationsyrkena; apotekare och receptarier. Vidare tillgodoses dessa krav även av utbildning - i
nuvarande utformning - till apotekstekniker som sker på yrkeshögskola (300 yrkeshögskolepoäng).
Egenvårdsrådgivning bör förutom av apotekare och receptarie även ges av yrkeshögskoleutbildad
apotekstekniker eller motsvarande. Det är tillståndshavarens ansvar att tillse att apotekspersonalen har
rätt kompetens för sina arbetsuppgifter.
o Visar det sig att kvaliteten på egenvårdsrådgivningen behöver stärkas ytterligare kan det finnas
behov av skyddad yrkestitel för apotekstekniker. Men att införa en skyddad yrkestitel kräver
ytterligare utredning.
Tillståndshavaren ansvarar för att egenvårdsrådgivarens utbildning och kontinuerliga
kompetensutveckling dokumenteras. Dokumentationen omfattas av Läkemedelsverkets tillsynsansvar
för apotekens verksamhet. Dessa ansvar är i enlighet med nuvarande reglering.
Samma höga krav avseende utbildning och kompetens hos personalen ska gälla oavsett om
egenvårdsrådgivningen ges på fysiska apotek eller via e-handel och distanshandel.
I likhet med egenvårdsrådgivning för människor bör egenvårdsrådgivning kring djurläkemedel ske av
personer med utbildning som apotekare, receptarie, yrkeshögskoleutbildad apotekstekniker eller
motsvarande. Kurser om djurläkemedel är inte alltid obligatoriska på dessa utbildningar, så
tillståndshavaren behöver bedöma att personalen har kompetens för sina arbetsuppgifter.

Läkemedelverkets uppfattning är att tillgänglighet till ett gemensamt kunskaps- och informationsstöd skulle
gagna kvaliteten och enhetligheten i egenvårdsrådgivningen. En koordinering av tillgängliga kunskaps- och
informationsstöd rörande receptfria läkemedel och andra relevanta egenvårdsprodukter som kan användas av den
personal som arbetar med egenvårdsrådgivning på alla Sveriges apotek bör utredas vidare av berörda parter.
Läkemedelsverket anser sammanfattningsvis att egenvårdsrådgivning bör ges av apotekare, receptarie,
yrkeshögskoleutbildad apotekstekniker eller motsvarande.
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1. Uppdraget

Läkemedelsverket ska i samråd med Socialstyrelsen, i enlighet med regeringens bedömning i
Regeringens proposition Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (prop. 2017/18:157), kartlägga
vilka utbildningar som kan ge lämplig kompetens för rådgivning om egenvård på öppenvårdsapotek
och ta fram förslag på kompetenskrav som ska gälla vid rådgivning om egenvård. Läkemedelsverket
ska beakta kompetensbehoven vid rådgivning i olika situationer, både på fysiska apotek och vid ehandel och annan distanshandel, och bl.a. bedöma om det behövs särskilda kompetenskrav avseende
läkemedel för djur.

1.1.

Tolkning av uppdraget

Läkemedelsverket tolkar uppdraget som att myndigheten ska kartlägga utbildningar som finns
tillgängliga i Sverige inom egenvårdsrådgivning på apotek samt klarlägga kompetenskrav vid
egenvårdsrådgivning på apotek. Syftet är att öka kvaliteten och säkerheten på den
egenvårdsrådgivning som ges av apotekspersonal.
Läkemedelsverket tolkar i detta uppdrag egenvårdsrådgivning som rådgivning rörande
egenvårdsprodukter som sker på fysiska apotek, vid e-handel eller annan distanshandel.
Läkemedelsverket har valt att i uppdraget fokusera på att:
•
•
•
•

1.2.

Kartlägga nuvarande utbildningar inom egenvård och egenvårdsrådgivning som är tillgängliga
i Sverige samt göra en övergripande sammanställning av innehållet i dessa utbildningar.
Undersöka utbildnings- och kompetenskrav för personal som ger egenvårdsrådgivning på
apotek samt att belysa behovet av löpande kompetensutveckling och kunskapsstöd för
egenvårdsrådgivning.
Belysa eventuella särskilda kompetenskrav för egenvårdsrådgivning kring djurläkemedel.
Belysa eventuella skillnader i kompetensbehov vid egenvårdsrådgivning på fysiska apotek vs
e-handel och annan distanshandel.

Avgränsning

I den aktuella rapporten avses egenvård (egen behandling) som möjligheten för den enskilde själv att
främja hälsa, förebygga sjukdom, upprätthålla hälsa och klara av sjukdom och funktionshinder genom
att använda exempelvis receptfria läkemedel, medicintekniska produkter, kosttillskott och/eller
traditionella växtbaserade läkemedel utan överinseende av hälso- och sjukvården.
Läkemedelsverket har tolkat att uppdraget handlar om egenvårdsrådgivning utförd av apotekspersonal.
Rådgivning som sker av annan personal och i annan verksamhet t. ex. i hälso- och sjukvården, hos
Läkemedelsverket (såsom exempelvis via Giftinformationscentralen) eller i hälsokostaffärer
inkluderas inte.
Läkemedelsverket har fokuserat på den rådgivning som är en del av apotekens grunduppdrag.
Eventuella extra tjänster som apotek erbjuder har inte inkluderats.
Vidare inkluderas inte eventuell påverkan på möjligheten till egenvårdsrådgivning som en följd av
lokalernas utformning.
Då fokus har varit hela apoteksmarknaden har inte kartläggning gjorts av utbildningsmaterial som
enskilda apotek eller apotekskedjor tagit fram för internt bruk eller den internutbildning som ges inom
apotek och apotekskedjor.
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2. Samråd

Läkemedelsverket har i uppdraget samrått med Socialstyrelsen vid flera tillfällen.
I övrigt har kontakt tagits med - Läkemedelsverkets patient- och konsumentråd, Nationella
praktikrådet för de farmaceutiska utbildningarna, Yrkeshögskolorna Göteborg (YRGO),
Apotekarsocieteten och Läkemedelsakademin, Fackförbunden Unionen och Sveriges farmaceuter samt
Sveriges Apoteksförening.

3. Genomförande av uppdraget

Uppdraget har utgått från de förslag som framkom i propositionen 2017/18:157 Kvalitet och säkerhet
på apoteksmarknaden samt uppgifter som framkom i Nya apoteksmarknadsutredningens betänkande
Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15).
Som utgångspunkt till vilka stöd för egenvårdsrådgivning som används på öppenvårdsapoteken samt
apotekens erfarenheter av egenvårdsrådgivning har resultat som framkom i studien Apotekens
egenvårdsrådgivning av receptfria läkemedel och handelsvaror 1 beaktats. Studien från 2018 har tagits
fram av Socialstyrelsen, tillsammans med andra tillsynsmyndigheter, och omfattar bland annat en
enkät till apotekspersonal inom fem apotekskedjor samt några fristående apotek och sex djupintervjuer
med personer i ledarbefattning från fem apotekskedjor1.
En kartläggning av vilka utbildningar som ges i Sverige för apotekstekniker, receptarier och apotekare
har genomförts. Kontakt har tagits med samordnare av utbildning inom egenvård för apotekare och
receptarier samt samordnare av yrkeshögskolornas apoteksteknikerutbildning Vidare har
sammanställningar av de delar av utbildningarna till apotekstekniker, receptarier och apotekare som
fokuserar på egenvårdsrådgivning på apotek inkluderats i rapporten.
Via litteraturgenomgång har en övergripande jämförelse med egenvårdsrådgivning i Norge, Danmark
och Finland genomförts.
Resultat som framkom i rapporten Kartläggning av förutsättningarna för behandling med receptfria
läkemedel 2 som Läkemedelsverket utförde 2018 har inkluderats i rapporten. Studien Försäljning av
receptfria läkemedel – Hur gör personalen?3, som genomfördes av Läkemedelsverket år 2012 för att
beskriva egenvårdsrådgivning med metoden ”Mystery shopping”, har använts som
bakgrundsmaterial. 3

Apotekens egenvårdsrådgivning av receptfria läkemedel och andra handelsvaror
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-4-24.pdf
2 Kartläggning av förutsättningarna för behandling med receptfria läkemedel som Läkemedelsverket utförde 2018
(Dnr: 1.1.2-2017-025793)
3 ”Mystery shopping”, är en metod där en anonym person instrueras och agerar som anonym kund för att
rapportera sin erfarenhet på ett detaljerat sätt.
1
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4. Bakgrund till uppdraget

I betänkandet Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15) framkom flera faktorer som
påverkar kvaliteten på rådgivningen som äger rum på apotek. I propositionen 2017/18:157 Kvalitet
och säkerhet på apoteksmarknaden diskuteras rådgivning vilket kan inkludera både rådgivning i
samband med receptbelagda läkemedel såväl som egenvårdsprodukter inkluderande receptfria
läkemedel. I föreliggande uppdrag är fokus på egenvårdsrådgivning.
Som ett resultat av prop. 2017/18:157 så regleras receptexpeditionsprocessen ytterligare. Den 1 juli
2020 träder en ny bestämmelse i lag (2009:366) om handel med läkemedel i kraft, 2 kap. 9 a §. Av den
nya bestämmelsen framgår att vid expediering av en förskrivning ska en farmaceut lämna information
och rådgivning enligt 6 § 11 och utföra de övriga uppgifter som har särskild betydelse för en säker
hantering och användning av läkemedlet. Farmaceuten ska så långt det är möjligt säkerställa att
läkemedlet kan användas på rätt sätt. I Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2019:32) 4 har vilka
uppgifter som är av sådan särskild betydelse vid receptexpedition att de ska utföras av en farmaceut
förtydligats.

5. Egenvård

Den i särklass vanligaste formen av hälso- och sjukvård är egenvård, där individen utifrån egna
kunskaper och erfarenheter sköter sin hälsa på det sätt man finner bäst, utan att söka professionell
hjälp 5. Egenvård lägger av naturliga skäl ett stort ansvar på individen i allt från symtomtolkning till att
genomföra behandling och bedöma när det inte längre är lämpligt att fortsätta med egenvård. Hur
säker egenvården blir beror därför i mångt och mycket på individens förmåga att ta till sig och värdera
information och informationskällor.
Det finns flera tolkningar av egenvård och egenvårdsrådgivning. Enligt en definition av egenvård är
det den vård en människa ger sig själv utanför ramen av en medicinsk institution. Enligt denna
definition kan egenvård delas in i tre delar5:
1. Förebyggande, diagnostiska och behandlande åtgärder som individen vidtar på egen hand.
2. Kunskap om var, när och hur vårdapparaten brukas.
3. Vården av sig själv efter vistelse på sjukhuset eller besök hos läkaren.
World Health Organization's (WHO’s) definition av egenvård är “the ability of individuals, families
and communities to promote health, prevent disease, maintain health, and cope with illness and
disability with or without the support of a health-care provider” 6.

5.1.

Information och rådgivning om egenvård

När det gäller information och rådgivning om egenvård så får konsumenten information från många
olika håll. Förutom information från apotekens rådgivning och marknadsföring, ges information från
hälso- och sjukvården både vid patientmöten men även via digitala tjänster som t.ex. 1177
Vårdguiden. Läkemedelsverket bidrar med information bl.a. via Läkemedelsupplysningen,
Giftinformationscentralen och webbsidor som exempelvis tillhandahåller produktinformation. Andra
myndigheter som Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Tand- och läkemedelsförmånsverket är
också delaktiga i informationsflödet. Även genom läkemedelsbolagen förmedlas information t.ex. via
FASS eller via marknadsföring. Dessutom ges ofta råd om hälsa i många tidskrifter och digitala
kanaler. Det finns med andra ord många källor till information och många aktörer som ger
information. Därtill flyter processerna mellan informationssökning, marknadsföring, rådgivning och
försäljning ofta ihop, särskilt i den digitala miljön.

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2019:32) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk
sprit träder i kraft 1 juli 2020.
5 Symtom Råd Åtgärd, Handledning vid patientrådgivning, Bertil Marklund, 1999.
6 WHOs definition av egenvård https://apps.who.int/iris/handle/10665/205887
4
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När det gäller egenvård med receptfria läkemedel så finns dessa läkemedel tillgängliga på apotek men
en viss andel får även säljas i övrig handel efter ett anmälningsförfarande till Läkemedelsverket 7. Det
är dock enbart personal på apotek som bör ge råd och information vid försäljning av receptfria
läkemedel. Dessutom ökar all webbhandel inkluderande apotekens distanshandel via e-handel 8 vilket
påverkar handelsmönstret och konsumentens sätt att tillgodogöra sig information och rådgivning.
Det finns mer än 1400 öppenvårdsapotek varav majoriteten ägs och drivs av någon av de fem större
kedjorna (Apotek Hjärtat Retail AB, Apoteket AB, Kronans Droghandel Apotek AB, Apoteksgruppen
Detaljist AB samt Admenta Sweden AB)8. Flera av dessa apotekskedjor har även webbhandel.
Dessutom erbjuder några apoteksaktörer tjänster som exempelvis ger konsumenter tillgång till läkare,
sjuksköterska, barnmorska eller optiker, oftast i anslutning till öppenvårdsapotekets lokaler eller via
mobiltelefon-appar/internet. Vidare finns det flera apotek såsom exempelvis MEDS, Apohem, Apotea
som enbart har webbhandel.

6. Apotekens grunduppdrag

I 2 kap. 3a § lag om handel med läkemedel framgår att i öppenvårdsapotekens grunduppdrag ingår det
att verka för en god och säker läkemedelsanvändning genom att:
1. Säkerställa att konsumenten så snart det kan ske får tillgång till förordnade läkemedel och
varor,
2. ge sakkunnig och individuellt anpassad information och rådgivning, och
3. genomföra och upplysa om utbyte av läkemedel.
Punkt 1 och 3 ovan berör inte egenvårdsrådgivning.

6.1.

Egenvårdsrådgivning på apotek

Självmedicinering med receptfria produkter spelar en viktig roll för människans hälsa och
välbefinnande och den inkluderar behandling av enklare åkommor som individen genomför på egen
hand med receptfria produkter 9.
Egenvårdsrådgivning på apotek initieras vanligtvis när kunden kommer in på apoteket och frågar efter
en produkt eller beskriver ett symtom. Det är viktigt att rådgivaren ställer adekvata frågor till kunden
för att få en klar bild av symtomen och bakgrunden till dessa. Rådgivarens uppgift när så är relevant är
att avgöra om symtomen lämpar sig för egenvårdsbehandling eller om man bör rekommendera kunden
att söka upp hälso- och sjukvården. I de fall egenvårdsrådgivning är aktuell så kan
egenvårdsrådgivaren föreslå lämplig produkt.
Förutom utbildning och kompetens för att ge egenvårdsrådgivning bör man beakta att rådgivning kan
ges under förutsättning att den enskilde vårdsökanden kan klara de råd som förmedlas och att den
vårdsökande förstår och accepterar råden5. Utgångspunkten är alltså den aktuelle vårdsökanden. Nedan
finns de aspekter som enligt Bertil Marklund bör beaktas vid egenvårdsrådgivning.
Att tänka på vid egenvårdsrådgivning:5
• Anpassa råden efter den vårdsökandes totala situation.
• Utgå från de råd man är överens om lokalt.
• Tala om varför råden ges och vilken effekt de har.
• Använd ett språk som den vårdsökande kan förstå.
• Kontrollera att råden uppfattas rätt, ge tillfälle till frågor.

Receptfri handel utanför apotek https://www.lakemedelsverket.se/sv/handel-med-lakemedel/receptfri-handelutanfor-apotek
8 Sveriges Apoteksförenings Branschrapport för 2020 http://www.sverigesapoteksforening.se/wpcontent/uploads/2020/05/SVAP-Apoteksföreningen_årsrapport-2020_korr05-1.pdf
9 Rådgivning i egenvården, Från förskrivning till användning – Farmaceutens roll för en bättre
läkemedelsanvändning, Tommy Westerlund, Apotekarsocieteten, 2011
7
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Egenvårdsrådgivning som sker på apotek skiljer sig från den egenvårdsrådgivning som ges i t.ex.
primärvården bland annat med avseende på att den rådgivning som ges på apotek inte dokumenteras,
inte alltid sker i avskildhet samt att den ofta inkluderar försäljning av läkemedel, kosttillskott,
medicinteknisk produkt, annan handelsvara och/eller en tjänst. Det är dessutom oftast andra
yrkeskategorier som ger egenvårdsrådgivning på apotek än inom primärvården. Apotekspersonal som
tillverkar eller expedierar läkemedel eller lämnar råd och upplysningar omfattas av
patientsäkerhetslagen (2010:659) 10.
I standarden ”Svensk GPP (Good Pharmacy Practice)” - God apotekssed för apotek och
sjukvårdsfarmaci i Sverige - beskrivs hur medarbetarna utifrån GPP ska verka för en säker och hållbar
läkemedelsbehandling 11. I den framhålls att de som arbetar med egenvård ofta utgör den första
kontakten med hälso- och sjukvård11.

7. Egenvårdsprodukter

Egenvårdsprodukter som säljs på apoteken utgörs av receptfria läkemedel, traditionellt växtbaserade
läkemedel, naturläkemedel, medicintekniska produkter och kosttillskott (Tabell 1). Dessutom finns
produkter som är riktade till särskilda patientkategorier t.ex. gravida, barn eller för djur. Vissa av dessa
produkter är märkta för att upplysa konsumenterna om vilken produkttyp de tillhör och de omgärdas
av olika regelverk. När det gäller receptfria humanläkemedel så säljs vissa av dessa varor även i övrig
detaljhandel - efter tillstånd av Läkemedelsverket7 - tillsammans med medicintekniska produkter,
kosttillskott och kosmetika. På apotek säljs även exempelvis livsmedel och kosmetika.
Tabell 1. Det är flera egenvårdsproduktkategorier som säljs på apotek
och dessa omges av olika regelverk.
Produkttyp

Märkning

Receptfria läkemedel

”Receptfritt läkemedel” 12

Receptfria veterinärmedicinska läkemedel

”För djur”12

Traditionellt växtbaserade
läkemedel

”Traditionellt växtbaserat läkemedel” 13

Naturläkemedel

”Naturläkemedel”12

Medicintekniska produkter
Kosttillskott

Conformité Européenne, CE-märke, och för vissa produkter även
ett fyrsiffrigt identifieringsnummer i anslutning till CE-märket.
”Kosttillskott” 14

Kosmetika
Livsmedel

Var god se Livsmedelsverkets hemsida 15

Se 1 kap. 4 § 4 patientsäkerhetslagen (PSL)
Svensk GPP (Good Pharmacy Practice) http://www.sverigesapoteksforening.se/wpcontent/uploads/2019/09/Svensk-GPP-2019-hemsida.pdf
10
11

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipackssedlar för läkemedel
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk
14
Hur ska kosttillskott märkas https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/produktion-avlivsmedel/kosttillskott?AspxAutoDetectCookieSupport=1
15
Regler om livsmedelsinformation och märkning https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel-kontroll/livsmedelsinformation-markning-och-pastaenden/regler-om-livsmedelsinformation-och-markning
12
13
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7.1.

Receptfria läkemedel, bedömda som lämpliga för egenvård

En trygg självmedicinering förutsätter att det receptfria läkemedlet tas för rätt indikation och i
allmänhet endast tillfälligt. Det finns alltid en säkerhetsrisk vid användning av läkemedel men när det
gäller receptfria läkemedel bedöms risken som låg. För att läkemedlet ska få försäljas receptfritt krävs
att produkterna är så säkra att konsumenten själv ska kunna behandla sig utan att ha fått en bedömning
och diagnos av vårdpersonal. För en del receptfria läkemedel gäller att läkare ska ha uteslutit allvarlig
sjukdom som orsak till besvären innan man börjar använda läkemedlen. Det är dock viktigt att notera
att även receptfria läkemedel kan ge upphov till skada vid felaktig användning. Av den anledningen
finns det alltid en uppmaning på förpackningen att konsumenten ska läsa texten på bipacksedeln innan
användning av läkemedel.
När det gäller användandet av de läkemedel och handelsvaror som finns i egenvården på apotek är det
framförallt risken att felbehandla med receptfria läkemedel som kan vara en patientsäkerhetsrisk.
Risker som kan uppstå kan exempelvis vara om konsumenten tar för hög dos av läkemedel. Vidare
kan det vara att vissa läkemedel är olämpliga för tex barn eller gravida kvinnor.
En säkerhetsrisk vid egenvårdsrådgivning är att symtom inte uppmärksammas. Det är viktigt att
konsumenten styrs till rätt vårdnivå när så är relevant.

7.2.

Ansökan om receptfritt läkemedel

Det är företagen som ansöker om att ett läkemedel ska vara receptfritt. När en ansökan inkommer till
Läkemedelsverket genomför myndigheten en utredning för att bedöma om läkemedlet är lämpligt för
egenvård utifrån säkerhetssynpunkt.
Enligt 4 kap. 20 § läkemedelslagen (2015:315) ska Läkemedelsverket, när ett godkännande för
försäljning utfärdas, ange om läkemedlet ska klassificeras som receptbelagt eller receptfritt läkemedel.
I 7 kap. 1 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel för
försäljning m.m. regleras när ett läkemedel ska vara receptbelagt.
Ett godkänt läkemedel ska vara receptbelagt om det:
1. kan utgöra en direkt eller indirekt fara för patienten, även då det används på ett korrekt sätt,
om patienten inte står under tillsyn av behörig personal,
2. ofta och i betydande omfattning används på ett felaktigt sätt och därigenom kan medföra
direkt eller indirekt fara för människors eller djurs hälsa,
3. innehåller substanser, eller beredningar av substanser, vilkas verkan och/eller biverkningar
behöver undersökas ytterligare, eller
4. normalt förordnas för att administreras parenteralt.
Av kriterierna följer i praktiken att det inte bara är den aktiva substansens egenskaper som styr, utan
även användningsområde, beredningsform, styrka och förpackningsstorlek. Om inget av de ovan
nämnda kriterierna är uppfyllda kan det bli aktuellt att bevilja receptfrihet.

7.3.

Reglering av handel med vissa receptfria läkemedel

Reglering om handel med vissa receptfria läkemedel finns i nedanstående lagstiftning.
•
•
•

Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
Förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel.
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel.

I 6 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel anges att detaljhandel på andra försäljningsställen
än öppenvårdsapotek får bedrivas med dels 1. nikotinläkemedel, dels 2. med andra receptfria
humanläkemedel som inte har förskrivits om läkemedlet är lämpligt för egenvård, allvarliga
biverkningar är sällsynta vid användning av läkemedlet, och det är lämpligt med hänsyn till
patientsäkerheten och skyddet för folkhälsan.
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Vidare framgår det av 7 § att det är Läkemedelsverket som ska besluta vilka läkemedel som uppfyller
kraven i 6 § 2. Myndigheten publicerar också en lista över de receptfria läkemedel som får säljas
utanför öppenvårdsapotek 16. Enligt 15 § samma lag ska den som bedriver detaljhandel informera
konsumenten om var han eller hon kan få farmaceutisk rådgivning.

7.4.

Marknaden för receptfria läkemedel och vissa
egenvårdsprodukter
Marknaden för receptfria läkemedel

Det råder fri prissättning på receptfria läkemedel i Sverige. År 2019 var den totala nettoomsättningen
för läkemedel inom öppenvårdsmarknaden i Sverige 50,4 miljarder kronor, varav de receptfria
läkemedlen utgjorde 5,1 miljarder kronor (Figur 1)17. Receptfria läkemedel säljs på apotek och vissa
av dessa läkemedel säljs även i övrig handel efter tillstånd av Läkemedelsverket.
Figur 1. Den svenska läkemedelsmarknadens omsättning 2019 var 50,4 miljarder kronor 17.
Omsättningen av receptfria läkemedel var ca 5,1 miljarder kronor samma år.

Receptfria läkemedel som får säljas utanför apotek https://www.lakemedelsverket.se/sv/handel-medlakemedel/receptfri-handel-utanfor-apotek/receptfria-lakemedel-som-far-saljas
16

17

Läkemedelsmarknaden https://www.tlv.se/lakemedel/lakemedelsmarknaden.html
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Marknaden för andra egenvårdsprodukter

Branchorganisationen ”Svensk egenvård” publicerar årligen försäljningsvärdet för
kosttillskott/vitaminer, viktkontroll, sportnutrition och växtbaserade läkemedel för den svenska
egenvårdsmarknaden (Figur 2) 18. År 2019 uppgick försäljningen för dessa kategorier till cirka 5,54
miljarder kronor (Figur 2)18. Notera att Svensk egenvård inkluderar andra handelsvaror i egenvård än
vad denna rapport gör. I den statistik som redovisas av Svensk egenvård ingår inte alla receptfria
läkemedel och produkterna säljs även på andra ställen än i apotek och detaljhandel som fått tillstånd av
Läkemedelsverket. Förutom de produkter som redovisas här finns ytterligare egenvårdsprodukter
såsom exempelvis övriga receptfria läkemedel och medicintekniska produkter.
Figur 2. Försäljningsstatistik för den svenska egenvårdsmarknaden visar enligt ”Svensk egenvård” att
försäljningsvärdet år 2019 var ca 5,54 miljarder SEK18.

Försäljningsvärdet av den svenska egenvårdsmarknaden (2017–2019):
Produkt
2017
Kosttillskott/ Vitaminer
2 720,2
Vitaminer och kosttillskott för barn
62,6
Växtbaserade kosttillskott
557,8
Kosttillskott
1 220,7
Flytande kosttillskott
220,8
Vitaminer
658,2
Viktkontroll
449,6
Flytande näringstillskott*
11,5
Sportnutrition
1 638,7
Växtbaserade läkemedel
299,5
Totalt
5 108,0
(summorna i tabellen anges i miljoner svenska kronor)
* Näringsrika drycker som används som kosttillägg.

7.5.

2018
2 820,4
65,7
574,3
1 259,5
227,6
693,3
443,1
12,1
1 764,9
314,3
5 342,6

2019
2 930,0
69,1
591,2
1 308,9
236,7
724,0
441,1
12,7
1 840,2
327,5
5 538,7

Marknadsföring av receptfria läkemedel

När det gäller receptfria läkemedel är det tillåtet att göra reklam som är riktad till allmänheten,
förutsatt att vissa krav uppfylls. Specifikt när det gäller marknadsföring finns krav att reklam som
riktas till allmänheten bland annat ska innehålla de upplysningar som är nödvändiga för att läkemedlet
ska användas på ett korrekt sätt (6 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:6) om
marknadsföring av humanläkemedel). Exempel på sådana upplysningar kan vara:
•
•
•
•

behov av kontakt med sjukvården för diagnos före en behandling
behov av kontakt med sjukvården om behandling inte ger effekt inom viss tid
begränsningar i behandling för barn och gravida
begränsningar i behandlingstid.

Motiven bakom att ge sådana upplysningar är att utesluta annan allvarlig diagnos som inte lämpar sig
för egenvård, att konsumenten ska söka adekvat vård vid utebliven effekt samt att värna om vissa
särskilt skyddsvärda grupper (barn & gravida). I ett marknadsföringsmål 19 har domstolen angett att
marknadsföringen ska ses som en ”informationsbärare för att i största möjliga mån åstadkomma en
korrekt läkemedelsanvändning”. I en annan dom konstateras 20 bl.a. att bipacksedeln ska innehålla
(omfattande, fullständig och begriplig) information som behövs innan läkemedlet intas och
instruktioner som behövs för korrekt användning. Vissa upplysningar är enligt domstolen så viktiga att
de även behöver ges i marknadsföringen. Marknadsföring till allmänheten ska alltid innehålla en
Försäljningsstatistik för den svenska egenvårdsmarknaden
https://www.svenskegenvard.se/content/uploads/2020/03/forsaljningsstatistik-2019.pdf
19 Förvaltningsrätten i Uppsala den 8 mars 2018, mål nr 305-16.
20 Förvaltningsrätten i Uppsala den 18 februari 2014, mål nr 2450-13.
18
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uttrycklig och lätt läsbar uppmaning att läsa bipacksedeln. Det har alltså fastslagits att den som
marknadsför receptfria läkemedel har ett visst ansvar inom egenvårdsområdet.

8. Kartläggning av yrkeskategorier, utbildning och
kompetens
8.1.

Yrkeskategorier och arbetsuppgifter på apotek

Det finns flera yrkeskategorier bland de anställda på apotek. Under 2019 arbetade cirka
10 300 personer på apotek i Sverige8. Fördelningen mellan de olika arbetsrollerna var 53 procent
farmaceuter, 23 procent apotekstekniker och 24 procent övrig personal 21. Det finns krav på att en
farmaceut (farmaceut är behörig att utöva yrke som apotekare eller receptarie enligt 4 kap. 4 §
patientsäkerhetslagen (2010:659), patientsäkerhetslagen) alltid ska finnas på apoteket när det är öppet.
Definitionen av farmaceut framgår av lag om handel med läkemedel, se 1 kap. 4 §. Utöver det kan det
finnas yrkeskategorier såsom exempelvis hudspecialister, kassapersonal och sjuksköterskor.
För expeditionsprocessen av receptläkemedel är farmaceuter ansvariga. De genomför hela
receptexpeditionen, men det är även vanligt att annan personal bistår i vissa delar av processen. Flödet
kan i nuläget exempelvis ske på följande sätt:
Personal tar emot konsumenten, identifierar vilka läkemedel som ska expedieras, registrerar
förskrivningen och plockar fram aktuella varor. Därefter lämnas varor och receptunderlag över till
farmaceut som färdigställer läkemedlen inför utlämnande och signerar etiketterna med sitt personliga
signum. Därefter lämnar antingen farmaceuten, eller den personal som tog emot konsumenten, ut
läkemedel och andra varor till konsumenten och ger råd och information. Från och med den 1 juli
2020 kommer inte någon annan än farmaceut att få ge information och rådgivning vid
receptexpedition.
Utöver receptexpediering, inklusive information och rådgivning om receptbelagda läkemedel, utför
personalen på apotek arbetsuppgifter såsom lagerhantering, fylla på varor, kassaarbete, samt
egenvårdsrådgivning, läkemedelsgenomgångar, hanterar licenser, och i vissa fall bereder extempore.
Vidare besvarar apotekspersonal på konsumenters olika miljöfrågor som rör läkemedel, samt tar emot
kasserade läkemedel som blivit för gamla eller inte behövs längre.

8.2.

Legitimerad personal och skyddad yrkestitel
Legitimerad personal

Inom apotek finns olika yrkeskategorier, varav apotekare och receptarier har legitimation, medan t.ex.
apotekstekniker inte har det.
Receptarie och apotekare ingår dessutom i de legitimationsyrkena i Sverige som har ensamrätt till sina
yrken (4 kap. 4 § patientsäkerhetslagen) vilket betyder att endast den som har legitimation för yrket
eller ett särskilt förordnande får arbeta i yrket. En legitimation kan bli återkallad av Hälso- och
sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

Skyddad yrkestitel

Skyddad yrkestitel definieras som en form av reglering av ett yrke där det till följd av bestämmelser i
lagar och andra författningar direkt eller indirekt krävs innehav av en särskild yrkeskvalifikation för
21

Sveriges Apoteksförenings branschrapport 2019 http://www.sverigesapoteksforening.se/branschrapport-2019/
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användning av yrkestiteln i en eller flera former av yrkesverksamhet, och där missbruk av denna titel
är förenat med sanktioner. Skyddad yrkestitel innebär enligt 4 kap. 5 § patientsäkerhetslagen att en i 1
§ angiven yrkestitel får användas endast av den som har legitimation för yrket eller genomgår
föreskriven praktisk tjänstgöring. Av 4 kap. 6 § framgår att i yrkesverksamhet på hälso- och
sjukvårdens område får den som enligt 5 § saknar behörighet att använda en skyddad yrkestitel inte
använda en titel som kan förväxlas med en sådan titel. En skyddad yrkestitel är inte personlig och kan
inte heller återkallas för en enskild yrkesutövare till skillnad från vad som gäller för yrkesgrupper som
innehar legitimation (se avsnitt 8.2.1.).
Apotekstekniker är inte en skyddad titel - Apotekstekniker är inte en skyddad yrkestitel, vilket gör
att utbildningsbakgrunden hos yrkesgruppen kan variera.
Jämförelse med hälso- och sjukvården – En jämförelse kan göras med titlarna på viss personal inom
hälso- och sjukvården. Inom hälso- och sjukvården finns legitimationsyrkena läkare respektive
sjuksköterska, medan t.ex. undersköterskor inte har någon legitimation (juni 2020). Nyligen gjordes en
utredning – Stärkt kompetens i vård och omsorg med skyddad yrkestitel för undersköterskor 22 - i
vilken en skyddad titel av undersköterskor föreslogs. Undersköterskeyrket har hittills varit oreglerat
vilket innebär att vem som helst kan anställas som undersköterska och genomföra vårdåtgärder utan
relevant utbildning22.

9. Reglering av apotekens information och rådgivning

Tillståndshavarens ansvar för egenvårdsrådgivning – Enligt 2 kap. 6 § 11 lag om handel med
läkemedel ansvarar tillståndshavaren för att tillhandahålla individuell och producentoberoende
information och rådgivning om läkemedel, utbyte av läkemedel, läkemedelsanvändning och egenvård
till konsumenter samt för att se till att information och rådgivning endast lämnas av personal med
tillräcklig kompetens för uppgiften.
Enligt 2 kap. 6 § 1 lag om handel med läkemedel ska tillståndshavaren också tillse att lokalen är
bemannad med en eller flera farmaceuter under öppethållandet.
Informations- och rådgivningsskyldighet - Apotekspersonalens informations- och
rådgivningsskyldighet finns reglerad i flera lagar. Ett av kraven i lag om handel med läkemedel är att
tillståndshavaren kan tillhandahålla individuell och producentoberoende information och rådgivning
om läkemedel, läkemedelsanvändning och egenvård till konsumenter. Dessutom stadgas i 13 kap. 1 §
läkemedelslagen (2015:315) bl.a. att den som lämnar ut läkemedel särskilt ska iaktta kraven på
sakkunnig och omsorgsfull vård samt på upplysning till och samråd med patienten eller företrädare för
denne. I patientsäkerhetslagen anges att apotekspersonal som ger information och rådgivning är hälsooch sjukvårdspersonal och att arbetet ska utföras i överensstämmelse med vetenskap och beprövad
erfarenhet 23.
Distanshandel och e-handel - Kraven på information och rådgivning är desamma vid distanshandel
och e-handel som vid expediering på ett apotek där utlämnandet sker direkt till patienten i apotekets
lokal.
I 9 a § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek
framgår att information och rådgivning i samband med receptexpediering ska uppfyllas i rimlig tid och
på ett sätt som konsumenten eller dennes bud kan ta del av.
Krav på egenvårdsrådgivning för djurläkemedel - Regelverket kring information och rådgivning i
lag om handel med läkemedel gör ingen skillnad mellan läkemedel för människa och djur.

Stärkt kompetens i vård och omsorg med skyddad yrkestitel för undersköterskor
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/04/starkt-kompetens-i-vard-och-omsorg-med-skyddadyrkestitel-for-underskoterskor/
23 Se 1 kap. 4 § 4 och 6 kap. 1 §
22
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9.1.

Erfarenheterna från Läkemedelsverkets tillsyn av information
och rådgivning

Läkemedelsverket har tillsynsansvar för apotekens verksamhet 24. I tillsynen har fokus bland annat
legat på att kontrollera kompetensutveckling för personalen och instruktioner på apoteken. När det
gäller tillsyn av egenvård och egenvårdsrådgivning så är Läkemedelsverkets ansvar att bedriva tillsyn
av att personalen har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter och att information och rådgivning ges.

Läkemedelsverkets bedrev under 2016 tillsyn med temat ”Bemanning och kompetensförsörjning i
egenvården” genom oanmälda inspektioner på 28 apotek 25. Läkemedelsverket granskade om apotekets
egenvård föreföll tillräckligt bemannad samt om dokumentation över personalens grundkompetens och
kompetensutveckling fanns tillgänglig25.
De flesta av de inspekterade apoteken kunde inte visa upp dokumentation av grundutbildning och
genomgången utbildning för personalen i egenvården25. Kompetensutvecklingsplaner och
ansvarsbeskrivningar saknades för egenvårdspersonalen hos mer än hälften av apoteken25. Många
apotek kunde alltså inte visa att man har säkerställt att den personal som arbetar med information och
rådgivning i egenvården har tillräcklig kompetens för uppgiften. Det bör dock noteras att
Läkemedelsverket enbart inspekterade 28 apotek och det är ett förhållandevis litet antal apotek.

9.2.

Inspektionen för vård och omsorg gör tillsyn av
egenvårdsrådgivning

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar tillsyn över hälso- och sjukvården och dess personal.
Detta medför att IVO inom ramen för sitt uppdrag kan utöva tillsyn över den information och
rådgivning som apotekspersonal ger konsumenter vid öppenvårdsapotek.
I 1 kap. 2 § patientsäkerhetslagen anges bl.a. att med hälso- och sjukvård avses i denna lag verksamhet
inom detaljhandel med läkemedel enligt lagen om handel med läkemedel. Detta betyder att den som
driver öppenvårdsapotek är vårdgivare enligt 1 kap. 3 § samma lag. Det framgår även av 1 kap. 4 §
patientsäkerhetslagen att apotekspersonal som tillverkar eller expedierar läkemedel eller lämnar råd
och upplysning är hälso- och sjukvårdspersonal.

24Inspektion

av apotek https://www.lakemedelsverket.se/sv/handel-med-lakemedel/apotek/att-drivaapotek/inspektion-av-apotek
25Tillsynsrapport öppenvårdsapotek 2016
https://lakemedelsverket.se/upload/nyheter/2017/Tillsynsrapport%20%C3%B6ppenv%C3%A5rdsapotek%202016
%20.pdf
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10. Apotekspersonalens uppfattning om utbildning för
egenvårdsrådgivning

I rapporten ”Apotekens egenvårdsrådgivning av receptfria läkemedel och andra handelsvaror1”, i
vilken enkätsvar från apotekspersonal sammanställts, indikeras det att den utbildning som krävs för att
ge egenvårdsrådgivning på apotek varierar mellan de olika apoteken (Figur 3)1. Svaren presenteras
aktörsvis och anonymt. Det framkom att vissa hade internutbildning medan andra hade
externutbildning som krav. Det bör noteras att enkäten riktade sig till apotekspersonal och detta
speglar måhända inte tillståndshavarens svar. I vissa fall behövdes utbildning som farmaceut och i
andra fall utbildning som apotekstekniker (Figur 3)1.
Figur 3. Svaren på Socialstyrelsens enkätfråga till apotekspersonal angående ”vilken utbildning som
krävs för att medarbetare ska få ge egenvårdsrådgivning på respektive apotek” indikerar att
variationen när det gäller utbildningskrav är stor1.
Figur 3. Svar på frågan om vilken utbildning som minst krävs för att medarbetare ska
få ge egenvårdsrådgivning på respektive apotek, presenteras aktörsvis.
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Läkemedelsverkets tolkning av enkätsvaren är att utbildningsbakgrunden hos personal som ger
egenvårdsrådgivning på apotek varierar stort mellan de olika apoteksaktörerna. Utifrån
Läkemedelsverkets tolkning av enkätsvaren är en viss andel av personalen som ger
egenvårdsrådgivning internutbildad på de flesta apoteken (Aktör 1, 2, 3, 4 och 5).
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11. Kartläggning av utbildningar inom egenvård i Sverige

Läkemedelsverket har identifierat ett antal utbildningar med kurser inom egenvårdsrådgivning som
erbjuds i Sverige.

Farmaceutiska grundutbildningar - Utbildning i egenvårdsrådgivning ges på följande lärosäten som
bedriver farmaceutiska grundutbildningar; Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Malmö
universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Universitets Kansler Ämbetet (UKÄ) utövar
juridisk tillsyn över universitet och högskolor i Sverige.
Yrkeshögskola för apotekstekniker - Utbildning i egenvårdsrådgivning ges även inom de
utbildningar som bedrivs för att utbilda apotekstekniker. Vissa ger utbildningen på själva
yrkeshögskolan medan andra ger distansutbildning. Bland annat följande lärosäten finns i Sverige:
Yrkeshögskolorna i Göteborg (YRGO), Jönköping (TUC), Linköping (Lernia), Stockholm (Frans
Schartaus Handelsinstitut) och Sundsvall (Lernia).
Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) tillsynar och kvalitetsgranskar yrkeshögskolor regelbundet.
För att inkluderas i yrkeshögskolan och därmed få statsbidrag för utbildningar måste vissa kriterier
uppfyllas 26,27.
Övriga utbildningar till apotekstekniker – Vad Läkemedelsverket erfar erbjuder företaget Cady
Training Academy utbildning till apotekstekniker – antagningen till utbildningen är dock stängd för
närvarande 28. Detta är inte en yrkeshögskoleutbildning.
Internutbildning inom apotekskedjor och apotek – De olika apoteksföretagen genomför
vidareutbildning/kompetensutveckling inom egenvård på apoteken.
e-Utbildning inom egenvård - Läkemedelsakademin är ett utbildningsföretag som ägs av
Apotekarsocieteten. Läkemedelsakademin har utarbetat ett flertal e-utbildningar inom
egenvårdsrådgivning. De erbjuder ett 50-tal e-utbildningar inom olika egenvårdsområden 29.

11.1. Farmaceutiska grundutbildningar

Farmaceut är samlingsnamnet för legitimationsyrkena apotekare och receptarier. För att få arbeta som
apotekare och receptarie på apotek krävs legitimation som ges av Socialstyrelsen (Avsnitt 8.2.1.). På
apotek arbetar både apotekare och receptarier med recepthantering där de säkerställer att konsumenten
får rätt läkemedel samt att konsumenten vet hur läkemedlet ska tas. Både apotekare och receptarier har
utbildning inom egenvårdsrådgivning (Bilaga I).
Utbildningsprogrammen för receptarie- och apotekarexamen omfattar 3 respektive 5 års heltidsstudier
på universitet. I apotekarutbildningen inkluderar detta 6 månaders praktik. I de respektive
utbildningarna ingår bland annat kemi, farmakologi och biovetenskap. Huvudämnet farmaci som ingår
i de farmaceutiska utbildningarna beskrivs ofta som läran om läkemedel och omfattar farmakoterapi,
farmakokinetik, farmakognosi, galenisk farmaci, biofarmaci och samhällsfarmaci.
Receptarieprogrammet ges vid Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Umeå universitet,
Linnéuniversitetet i Kalmar och Malmö högskola. Apotekarprogrammet finns vid Uppsala universitet,
Umeå universitet och Göteborgs universitet. Utbildningsplanerna inom egenvårdsrådgivning finns
beskrivna mer detaljerat i bilaga I.
Farmaceuter har mandat och utbildning att hantera samtliga arbetsuppgifter på apotek. Expedition av
läkemedel omfattar både färdigställandet och utlämnandet. Enbart farmaceuter har rätt att färdigställa
läkemedel för utlämnande (Avsnitt 8.1.). I nu gällande föreskrifter finns det ett krav att det är en
farmaceut som ska färdigställa ett förordnat läkemedel innan det lämnas ut till konsument. Den 1 juli
26
27

28
29

Lag (2009:128) om yrkeshögskolan
Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan

Cady Academy Training Sverige https://www.cady.se/?s=apotekstekniker

Läkemedelsakademins egenvårdsutbildningar http://www2.lakemedelsakademin.se/dok/99101.pdf
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2020 träder en ny paragraf i lagen om handel med läkemedel i kraft (2 kap. 9 a §). Då kommer det i
lagen framgå att en farmaceut ska utföra de uppgifter som är av sådan särskild betydelse vid
receptexpedition (se Avsnitt 8.1).
Apotekarsocieteten och Sveriges Apoteksförening har utarbetat en målbild för apotekare ”Apotekaren
är samhällets läkemedelsexpert” 30 respektive receptarie ”Receptarien är samhällets läkemedels- och
egenvårdsrådgivare” 31.
Internationellt motsvarar en svensk apotekarexamen ”pharmacist” som i de flesta länder är den enda
farmaceutiska examen. Inom Europa finns den treåriga receptarieutbildningen endast i Sverige, Norge
och Finland.

11.2. Utbildning till apotekstekniker

Apoteksteknikerutbildningen med nuvarande utformning är relativt ny. MYH godkände den nya
utbildningen till apotekstekniker på sju platser i Sverige år 2011 för att möta det ökade behovet av
personal på apotek efter omregleringen. Det finns uppskattningsvis mellan 2000 och 2500
apotekstekniker som arbetar inom apoteksbranschen. I beskrivningen av utbildningen till
apotekstekniker inom yrkeshögskolan ges följande beskrivning av apotekstekniker:
”Förutom att ge kunderna rådgivning när det gäller receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter ska
apoteksteknikern även sköta försäljningen av dessa. Apoteksteknikernas uppgift är också att ge tips
och råd om bland annat hygien, tandvård och solskydd. Listan på arbetsuppgifter kan göras lång och
som apotekstekniker måste du ha kunskaper om många olika produkter. Även läkemedel för djur finns
i apotekens receptfria sortiment och därmed faller också de produkterna inom apoteksteknikerns
område. Apoteksteknikern kan också ansvara för apotekets lager och packa upp nya leveranser av
läkemedel och andra produkter” 32.
Apotekarsocieteten och Sveriges Apoteksförening har utarbetat en målbild angående kunskaper och
färdigheter för apotekare respektive receptarie (Avsnitt 11.1) men någon motsvarande målbild finns
inte för apotekstekniker.
Apotekstekniker som är verksamma inom apotek arbetar framför allt med försäljning av och
rådgivning kring receptfria läkemedel och handelsvaror förutom kassaarbete och varuhantering (Figur
4) enligt den enkätundersökning som genomförts av Unionen 33. I tabell 1 presenteras de olika
kategorierna av egenvårdsprodukter. En viktig roll för apotekstekniker är att ha kompetens att avgöra
när konsumenten behöver få tillgång till farmaceutisk kompetens eller behöver bli hänvisade till hälsooch sjukvården. Ofta ansvarar apotekstekniker även för apotekets varulager. Man vägleder
konsumenterna när det gäller inköp av receptfria läkemedel av olika slag, eller ger tips och råd om
exempelvis hygien, tandvård eller solskydd. Apoteksteknikerna måste ha kunskap om ett brett
sortiment av egenvårdsprodukter, allt från tidigare receptbelagda läkemedel till exempelvis
kosttillskott.

Målbild för apotekare https://www.apotekarsocieteten.se/wp-content/uploads/2019/03/Målbild-för-apotekare.pdf
31 Målbild för receptarie https://www.apotekarsocieteten.se/wp-content/uploads/2019/03/Målbild-för-receptarier.pdf
32Att jobba som apotekstekniker https://www.studentum.se/utbildning/apotekstekniker
33Undersökning bland unionens medlemmar på apoteken i maj 2019, Unionen, F. Ostrozanszky & H.
Hammarbacken
30
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Figur 4. Unionen har skickat ut en enkät till apoteksanställda som svarat på frågan: ”Vilka olika
arbetsuppgifter ingår i rollen som apotekstekniker på din arbetsplats?”33 Enligt svaren som framkom är
de vanligaste arbetsuppgifterna för apotekstekniker kassaarbete, varuhantering och rådgivning av
egenvårdsprodukter samt av receptfria läkemedel. Att delta vid ”expediering av recept som stöd till
farmaceut” svarade cirka 65 procent33. (Notera att det inte framgick av enkäten vilken distinktion som
gjordes mellan svarsalternativen rådgivning kring egenvårdsprodukter respektive receptfria
läkemedel).*

*Figur 4 har publicerats efter tillstånd av Unionen.

Apotekstekniker utbildas bland annat inom yrkeshögskolor där utbildningen omfattar tre terminers
heltidsstudier varav ca 16 veckor är ”lärande i arbete” (Bilaga II). Flera av aktörerna erbjuder
utbildning på distans via webben.
Den gemensamma nationella kursplanen för apoteksteknikerutbildningen som utbildningsarrangörerna
inom yrkeshögskolorna följer revideras regelbundet (Bilaga II). Utbildningen innehåller bland annat
medicinsk grundkurs, egenvårdskunskap, logistik och kundkommunikation på apotek (Bilaga II).
Därutöver ingår grundläggande kunskaper för att hantera recept på apotek i utbildningen, vilket ger
apoteksteknikern så kallad receptbehörighet. Detta innebär att apoteksteknikern har tillgodogjort sig
basala och praktiska kunskaper om hantering av recept, men hen har inte behörighet att ta ansvar för
färdigställandet och utlämnandet av läkemedel på recept. Följande kunskaper, färdigheter och
kompetenser ska en yrkeshögskoleutexaminerad apotekstekniker besitta (för mer detaljerad
information se Bilaga II):
Kunskap som en apotekstekniker ska besitta vid sin examen:
o visa kunskap om folkhälsa och identifiera sambanden mellan hälsa, levnadsvanor,
sjukdom och läkemedel
o kunna beskriva kroppens uppbyggnad och funktion
o visa kunskap om försäljning och service
o kunna beskriva butiksekonomi och marknadsföringens betydelse för lönsamhet och
konkurrensförmåga
o visa kunskap i logistik och lagerstyrning
o visa kunskap om rationell varuhantering inom handel
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o
o
o
o
o
o
o
o

beskriva läkemedelsformer, grundläggande farmaceutiska begrepp och medicinsk
terminologi översiktligt
visa specialiserade kunskaper inom egenvården
visa grundläggande läkemedelskunskap
visa kunskap om tystnadsplikt och sekretess
tillämpa god studieteknik
tillämpa källkritisk informationssökning
visa grundläggande kunskap om läkemedelsinteraktioner
visa kunskap om patientsäkerhetslagen och Lex Maria

Färdigheter som en utexaminerad apotekstekniker ska visa är:
o avgöra när en kund ska hänvisas till sjukvård istället för egenvård
o interagera med kund med aktivt lyssnande, kundempati och hantera etiska frågor
utgående från kundens behov
o analysera och bedöma kundens egenvårdsbehov
o analysera kundens livsstil samt behov av förebyggande och/eller hälsofrämjande
åtgärder
o genomföra ett professionellt samtal
o ge god service
o tillämpa merförsäljning
o tillämpa gällande receptföreskrifter, läkemedelsförmåner och läkemedelslag
o tillämpa en säker förberedelse/märkning/plockning/beredning av recept
o följa tystnadsplikt och sekretess
o tillämpa hjärt- och lungräddning (HLR)
o tillämpa god apotekssed genom att följa branschens nationella etiska riktlinjer
o kommunicera på engelska med yrkesspecifik terminologi
Kompetenser som en examinerad apotekstekniker ska ha är:
o självständigt ge råd om egenvård och friskvård samt livsstilsfrågor utifrån kundens
behov
o bemöta kunden med ett professionellt förhållningssätt
o planera och arbeta på ett effektivt och säkert sätt vid recepthantering
o planera och arbeta på ett effektivt och säkert sätt vid varuhantering
o planera, leda och ansvara för egenvården på ett apotek
o planera, leda och ansvara för varuhanteringen på ett apotek
o självständigt arbeta med försäljning och registrering av receptfria läkemedel
o leda och ansvara för den dagliga driften på ett apotek
o informera grupper i ämnet egenvård
o visa empatisk förmåga
o agera självständigt och ta ansvar för fortsatt eget lärande inom yrket
o agera självständigt och ta ansvar för sin roll i teamet på ett apotek
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11.3. Vidareutbildning inom egenvård
Vidareutbildning på högskola - Uppsala universitet erbjuder egenvårdskursen som ges inom
receptarieprogrammet även som fristående kurs. För att vara behörig till Uppsalas egenvårdskurs
krävs:
Behörig att antas till fristående kurs är den som har minst 60 högskolepoäng (hp) varav godkända
kurser om lägst 30 hp inom farmaceutisk biovetenskap och/eller farmaci och/eller farmaceutisk
vetenskap varav minst 7,5 hp farmakokinetik samt grundkurs i fysiologi och farmakologi, eller
motsvarande kunskaper vilka prövas individuellt.
Digital utbildning – Vidareutbildning kan erhållas som distansutbildning via digitala plattformar som
kan erhållas genom exempelvis Läkemedelsakademin.
Apotekens interna utbildningar - Internutbildning genomförs på enskilda apotek och inom
apotekskedjorna.

11.4. Utbildning av egenvårdsrådgivare i Danmark, Finland och
Norge

Egenvårdsrådgivning i Sverige kan jämföras med den som äger rum i Danmark, Finland och Norge
eftersom länderna har en liknande samhällsstruktur, levnadsnivå, hälso- och sjukvård och
läkemedelsövervakning. En översikt över kraven när det gäller bland annat titel och reglering av
yrkena apotekare, receptarie, farmakonom, apotekstekniker i - Danmark, Finland, Norge och Sverige
har sammanställts av Nordiska ministerrådets arbetsgrupp 34. Kraven på utbildning hos personal som
ger egenvårdsrådgivning beskrivs nedan.
Danmark
Utöver farmaceuter finns i Danmark även så kallade farmakonomer, som också får ge
egenvårdsrådgivning. Farmakonomutbildningen i Danmark är treårig och den är förlagd dels på apotek
och dels på Pharmakon vilket är en skola som ägs av Danmarks Apotekarförening. Under de tre åren
är det 23 veckors studier på skolan 35.
Finland
I Finland är det enbart legitimerade farmaceuter (motsvarar svensk receptarieexamen) och provisorer
(motsvarar svensk apotekarexamen) som får ge läkemedelsinformation vilket även inkluderar råd i
egenvård.
Utöver farmaceuter och provisorer finns yrkeskategorin läkemedelstekniker. Läkemedelstekniker blir
man efter 2,5-3 års utbildning i yrkesskola. De ansvarar för logistik och kassaarbete på apotek, men får
inte bedriva egenvårdsrådgivning. Största delen av den så kallade tekniska personalen på apoteken har
denna utbildning. Yrkestiteln är inte skyddad och de får inte legitimation eftersom de inte arbetar med
konsumenter och patienter.
Det är provisorns (apotekarens) skyldigheter att säkerställa att personalen i tillräcklig utsträckning
deltar i fortbildning 36. Yrkesutbildade farmaceuter och provisorer, har därtill via lagstiftningen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården skyldighet att upprätthålla och utveckla sin
yrkesskicklighet36. Fortbildning för apotekspersonal tillhandahålls bland annat av Farmasian
34Håndbok

over regulerte helsepersonellgrupper i Norden, Nordisk Ministerråds arbeidsgruppe Nordisk gruppe for
helsepersonell http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:941436/FULLTEXT02.pdf
35Farmakonomutbildning https://www.farmakonomuddannelsen.dk/media/2256/uddannelsesordning-forfarmakonomuddannelsen.pdf
36Det

nationella programmet för egenvårdsläkemedel, FIMEA (2015)
https://www.fimea.fi/documents/542801/1153820/28626_KAI_1_2015_SV.pdf/0c93efc3-63ee-406d-862bf9054d93970d
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oppimiskeskus (The Pharmaceutical Learning Centre) och av fortbildningsenheterna vid universiteten.
Uppfyllandet av fortbildningsskyldigheten övervakas i samband med Fimeas apoteksinspektioner.
Även vid försäljningen av egenvårdsläkemedel via apotekens webbtjänster och på serviceställena för
apotek ska egenvårdsläkemedelsanvändarna erbjudas information om bland annat hur läkemedlet ska
doseras, dess biverkningar och hur det samverkar med andra läkemedel36. Det finns webbaserade råd
kring egenvård ”God medicinsk praxis” tillgängliga för patienter på svenska och finska 37. Vidare finns
utbildningsmaterial för skolor med information om hur man använder läkemedel korrekt 38.
Avvikande från de övriga nordiska länderna är att försäljningen av egenvårdsläkemedel i Finland
fortfarande är begränsat till apoteken, med undantag för nikotinersättningsbehandlingar och
växtbaserade läkemedel36.
Norge
Utöver farmaceuter finns i Norge även apotekstekniker, som bland annat arbetar med
egenvårdsrådgivning på apotek. I Norge krävs auktorisation från Helsedirektoratet för att få använda
titeln apotekstekniker 39. Detta innebär att man ska ha godkännande eller licens från Helsedirektoratet
att man uppfyller de professionella kraven för att utöva yrket. En apotekstekniker på apotek i Norge
arbetar under professionell handledning av farmaceuter39.

12. Informations- och kunskapsstöd för
egenvårdsrådgivning

Innan omregleringen - Under monopoltiden det vill säga innan omregleringen 2009 hade Apoteket
AB i samarbete med medicinska specialister och informationsapotekare utarbetat riktlinjer för
egenvårdsrådgivning. Detta användes som ett stöd för personalen i egenvårdsrådgivningen
inkluderande råd om vägvalet mellan egenvård och läkarkontakt. Dessa riktlinjer innehöll så kallade
larmsymtom vid vilka konsumenten borde hänvisas till läkare. Riktlinjerna kallades Symtom Råd
Åtgärd på Apotek (SRÅ) och bestod av olika terapiavsnitt med allmänna råd om vanliga åkommor,
produktråd för behandling och ett frågeschema för att stödja rådgivningen5.
Efter omregleringen av apotek - Numera finns det inga krav på att apoteksaktörerna ska använda
gemensamma stöd, och apoteken tillämpar olika sätt för att stödja egenvårdsrådgivningen. Det finns
således inte något enhetligt kunskaps- och informationsstöd som är tillgängligt för alla apotekskedjor
och apotek.

Informationskällor som stöd till egenvårdsrådgivning ska vara trovärdiga och välkända, detta
för att öka kvaliteten på rådgivningen. Stöden ska bidra till att apotekspersonalen kan anpassa
rådgivningen efter konsumentens situation och föreslå ett receptfritt läkemedel, en annan
egenvårdsprodukt och/eller vidare kontakt med hälso- och sjukvården eller tandvården.
När konsumenten drabbas av en åkomma är det viktigt att hen snabbt kan komma i kontakt med
välutbildad och kunnig personal som kan ge råd med hög kvalitet. Förutsättningarna för att ge en
adekvat rådgivning är att man har relevanta kunskaper samt har tillgång till riktlinjer för hur olika
symtom och problem skall tas om hand. Farmaceuter och apotekstekniker har utbildning som inriktas
på apotekets sortiment och uppdrag medan vårdpersonal inom hälso- och sjukvården har annat fokus.
Används de respektive kompetenserna optimalt kan sannolikt resurser inom vården sparas.

37God medicinsk praxis-rekommendationerna är oberoende nationella behandlingsrekommendationer som
baserar sig på evidensbaserade forskningsresultat De behandlar viktiga frågor om finländarnas hälsa, hälsovård
och förebyggande av sjukdomar. https://www.kaypahoito.fi/sv/for-patienter
38Webbplatsen för läkemedelsfostran ger information om hur man använder läkemedel korrekt

https://sic.fimea.fi/web/sv/arkiv/2018/4_2018/finns-pa-internet/webbplatsen-for-lakemedelsfostran-gerinformation-om-hur-man-anvander-lakemedel-korrekt
39Apotekteknikeren

ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler
https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/apotektekniker
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Socialstyrelsens enkätutvärdering av tillgängliga kunskaps- och informationsstöd vid
egenvårdsrådgivning på apotek - Svaren på enkäten som skickades ut av Socialstyrelsen till
apotekspersonal indikerar att vissa apotekskedjor och fristående apotek har stöd som består av
egenutvecklat stöd och/eller rutiner gällande användning av externa informationskällor, medan andra
anger att det saknas, enligt svaren på enkätfrågor (Figur 5)1. Av de som angivit att de inte har någon
typ av kunskapsstöd har 96 procent angivit att ett kunskapsstöd skulle vara värdefullt1. Stödet – som
varierar i de olika apoteksföretagen - kan vara i form av böcker, elektroniska informationskällor och
kontinuerlig vidareutbildning för apotekspersonalen som ger egenvårdsrådgivning1.
I fritextsvar framkom uttryck för behov i att ha ett koordinerat enhetligt och uppdaterat kunskapsstöd
med smidig sökfunktion antingen på symtom och eller terapiområden1. I detta stöd skulle även
information till specifika målgrupper inkluderas såsom spädbarn, gravida, ammande och äldre1.

Figur 5. Socialstyrelsens enkätfråga till personal inom olika apotekskedjor och enskilda apotek
angående huruvida ”personalen har stöd som består av egenutvecklat stöd eller rutiner om
användning av externa informationskällor, både och, eller ingetdera” har av aktör 1 och 2 besvarats i
högre utsträckning med att de har stöd som innehåller egenutvecklade kunskapsstöd och rutiner om
användning av externa informationskällor1. Dessa aktörer har även en lägre andel respondenter som
har svarat att inget stöd finns, jämfört med de övriga aktörerna. Respondenter från de övriga aktörerna
har i större utsträckning svarat att de varken har det ena eller det andra jämfört med aktör 1 och 21. Av
de som angivit att de inte har någon typ av kunskapsstöd - enligt ovan - har flertalet angett att ett
kunskapsstöd skulle vara till hjälp för dem. De som svarat att de har rutiner för användning av externa
informationskällor har svarat att det framförallt rör sig om bipacksedlar, FASS, 1177 och Janusinfo.
Figur 5. Svar på frågan om det finns kunskapsstöd på apoteket - uppdelat på aktörer.
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Externa informationskällor som används av apotekspersonal när de behöver stöd vid
egenvårdsrådgivning utgörs exempelvis av behandlingsrekommendationer, godkända produktresuméer
och bipacksedlar eller kunskapsunderlag utarbetade av hälso- och sjukvården eller myndigheter (Figur
6)1. Apotekspersonal kan även kontakta 1177 Vårdguiden för att få stöd i sin rådgivning (Figur 6)1.
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Figur 6. Socialstyrelsens enkätfråga till personal på sex apotekskedjor och samt enskilda apotek
angående ”rutiner de har för användning av externa informationskällor” har besvarat med att det
framförallt rör sig om bipacksedlar, FASS och 1177 Vårdguiden. Under rubriken ”Annat” har
respondenter adderat alternativen intranät, produktfoldrar, specialiserade hemsidor och framförallt
externa utbildningar1.
Figur 6. Externa källor som används av apoteken när de behöver stöd vid egenvårdsrådgivning.
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Läkemedelsverket tolkar resultatet från enkätundersökningen som att en del av apotekspersonalen
uttrycker behov av koordinering av de befintliga kunskaps- och informationsstöden för att det gagna
kvaliteten och enhetligheten av egenvårdsrådgivningen. Vidare skulle syftet med koordineringen vara
att förenkla och snabba på möjligheten att söka information utifrån terapiområden och målgrupper.

13. Läkemedelsverkets förslag om kompetens- och
kunskapsbehov

Varje dag besöker cirka 330 000 personer ett apotek, antingen ett fysiskt apotek eller via e-handel och
totalt gjordes 120 miljoner besök 20198. Apotekspersonal som ger egenvårdsrådgivning och möter
många konsumenter kan ha en stor inverkan på konsumenters läkemedelsanvändning.
Egenvårdsrådgivaren har en viktig roll i kommunikationen om hållbar användning av läkemedel,
medicintekniska produkter och andra egenvårdsvaror. Genom att uppmuntra konsumenten till mer
hållbara val kan rådgivaren bidra till FN:s hållbarhetsmål inom Agenda 2030.
Apotekspersonalens kompetens är central för öppenvårdsapotekens möjlighet att bidra till en god
läkemedelsanvändning för såväl människor som djur. Personalens kompetens är en förutsättning för
att öppenvårdsapoteken ska kunna utveckla sin verksamhet inom grunduppdraget och särskilt inom
den andra huvuduppgiften, som är rådgivning och att verka för en ännu bättre läkemedelsanvändning.
Det gäller exempelvis fackkunskap om läkemedel, läkemedelsanvändning, egenvård och
egenvårdsprodukter likväl som kommunikativ kompetens och patientsäkerhet. Förutsättningarna för
att receptfria läkemedel ska förvaras åtkomliga för konsumenterna är även kopplat till personalens
kompetens. Vidareutbildning krävs successivt inom egenvården då tillflöde av nya varor äger rum
kontinuerligt förutom att ny kunskap ackumuleras inom hälso- och sjukvård.
De uppgifter som framkom i Socialstyrelsens enkät till apotekspersonal visar att den lägsta
utbildningen hos personal som ger egenvård på apotek varierar1. I vissa fall har personalen genom
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internutbildning tillägnat sig kunskap inom egenvårdsrådgivning (Figur 3). Även den tolkning av
resultaten som Läkemedelsverket gjorde i rapporten ”Försäljning av receptfria läkemedel – hur gör
personalen” visar på brister i och i vissa fall felaktig egenvårdsrådgivning3. I rapporten konkluderas att
”Läkemedelsverket tolkar resultaten som att personalen i butik utanför såväl som på öppenvårdsapotek
inte i tillräckligt hög utsträckning är uppmärksam på olikheterna mellan olika läkemedel mot värk,
vilket i sin tur kan leda till olämpliga rekommendationer”3.
Vidare framkom i Läkemedelsverkets tillsyn av öppenvårdsapotek 2016 att dokumentationen av
utbildningen som personalen i egenvårdsrådgivningen hade var bristfällig på många av de tillsynade
apoteken25 (Avsnitt 9.1.).

13.1. Kompetens som behövs inom egenvårdsrådgivning

För att ge råd om egenvård krävs utbildning och kompetens som medför att personalen kan verka för
god och säker läkemedelsanvändning för människor och djur bland annat genom sakkunnig och
individuellt anpassad producentobunden information och rådgivning. Personalen som ger
egenvårdsrådgivning bör därför minst ha kompetens inom hälsa och sjukvård, läkemedel för
människor och djur, egenvårdsprodukter, patientsäkerhet och kundkommunikation.
Egenvårdsrådgivning på apotek äger rum både vid expediering av receptbelagda läkemedel och vid
försäljning av egenvårdsprodukter vid egenvårdshyllan. I egenvården gör apotekspersonalen
bedömningar av vilken rekommendation och rådgivning som ska ges till konsumenten. Det är därmed
en skillnad jämfört med apotekspersonalens roll i samband med receptexpedition där förskrivarens
bedömning och ordination alltid finns som utgångspunkt för rådgivningen.
Apotekspersonalens egenvårdsrådgivning inriktas på att hjälpa konsumenten med en bedömning av
vad de aktuella symtomen kan bero på och när så är relevant lotsa konsumenten vidare i vägvalet
mellan egenvård med receptfria läkemedel eller andra varor och/eller hänvisa konsumenter till rätt
vårdnivå. Genom dialogen fångas konsumentens behov upp och apotekspersonalen kan anpassa
rådgivningen efter konsumentens situation och föreslå ett receptfritt läkemedel, en annan
egenvårdsprodukt och/eller vidare kontakt med hälso- och sjukvården eller tandvården.
Personal som ger egenvårdsrådgivning ska säkerställa att konsumenten är tillräckligt informerad och
involverad i sin läkemedelsanvändning och fånga upp tecken på eventuella problem och förebygga
eller åtgärda dem. Personalen behöver kunna kommunicera nyttan och riskerna med receptfria
läkemedel. Grundläggande kunskap om läkemedel och läkemedelssäkerhet är essentiellt. Kunskapen
om läkemedel är en väsentlig del av kursplanerna för apotekar- och receptarieutbildningen medan den
är mindre omfattande för apotekstekniker. Apoteksteknikerna läser exempelvis grundläggande
läkemedelskunskap, läkemedelsinteraktioner, läkemedelsformer och farmaceutiska begrepp.
Egenvårdsrådgivning av veterinärmedicinska läkemedel till djurägare är idag betydligt mer begränsad
jämfört med egenvårdsrådgivning för läkemedel till människor. Den specifika undervisning gällande
veterinärmedicin som presenteras i kursplanerna för utbildning till apotekare, receptarie och
apotekstekniker förefaller begränsad. Liksom vid all egenvårdsrådgivning är det viktigt att personalen
har rätt kunskap för uppgiften och det är upp till tillståndshavaren att se till att personalen har rätt
kompetens gällande egenvårdsrådgivning om djurläkemedel.
Patientsäkerhetslagen anger att all apotekspersonal som ger information och rådgivning är hälso- och
sjukvårdspersonal och att arbetet ska utföras i överensstämmelse med vetenskap och beprövad
erfarenhet. Tystnadsplikt är viktigt när det gäller bemötandet av konsument inkluderande
egenvårdsrådgivning.
I bemötandet av konsument måste man kunna skapa en dialog genom aktivt lyssnande. För att
säkerställa att egenvårdsrådgivande personal kan bidra till en god läkemedelsanvändning finns tydliga
krav på kommunikativ skicklighet och förmåga att tillämpa sin kunskap i dialog med konsument och
patient i kursplaner för apotekare, receptarier respektive apotekstekniker.
Sammanfattningsvis bör således apotekspersonal som ska ge egenvårdsrådgivning ha grundläggande
kunskap inom bland annat sjukdomslära, fysiologi, läkemedelskunskap, läkemedelsformulering,
farmakologi, farmakokinetik, läkemedelsinteraktioner, relevant medicinteknik och egenvård. Vidare
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bör egenvårdsrådgivare ha kunskap om tystnadsplikt samt kundkommunikation. Dessutom ska
rådgivare kunna hänvisa kunden till hälso- och sjukvård när så är relevant.
En sammanställning över de delar av egenvård som ingår i undervisningen på apotekar- och
receptarieprogrammen finns i bilaga I. I bilaga II återfinns den gemensamma nationella kursplanen för
apoteksteknikerutbildningen inom yrkeshögskola i vilken det framgår att flertalet kurser är inriktade
på bland annat de delar som rör egenvårdsrådgivning. Läkemedelsverkets bedömning är att
ovannämnda kunskapsområden täcks av utbildningarna för apotekare, receptarie och
yrkeshögskoleutbildade apotekstekniker - i dess nuvarande utformning.
Syftet med att ställa krav på lägsta utbildningsnivå som yrkeshögskoleutbildad apotekstekniker eller
motsvarande för egenvårdsrådgivning är att säkerställa en god kvalitet och standard för denna viktiga
uppgift på öppenvårdsapotek. Kravet ökar öppenvårdsapotekens förutsättningar att bidra till bättre
läkemedelsanvändning till gagn för folk- och djurhälsan.

13.2. Krav på kontinuerlig kompetensutveckling

Egenvårdsområdet utvecklas och förändras ständigt bland annat på grund av att det tillkommer nya
produkter. Dessutom vidareutvecklas kunskapen inom hälso- och sjukvården. Även de regelverk som
styr apoteksverksamheten förändras. Detta innebär att en kontinuerlig kompetensutveckling är
väsentlig för apotekspersonal som ger egenvårdsrådgivning.
Farmaceuter och apotekstekniker bör redan nu ges kontinuerlig kompetensutveckling i syfte att verka
för en god och säker läkemedelsanvändning för människor och djur bland annat genom sakkunnig och
individuellt anpassad information och rådgivning. I praktiken innebär det att kompetensutveckling för
farmaceuter bör fokusera på receptbelagda och receptfria läkemedel samt egenvårdsprodukter, medan
kompetensutveckling för apotekstekniker bör fokusera framförallt på receptfria läkemedel och andra
egenvårdsprodukter. Tillståndshavaren är enligt 2 kap. 6 § 11 lag om handel med läkemedel skyldig
att se till att personalen som ger rådgivning har kompetens för detta.

13.3. Dokumentation av kompetenser och utbildningar

Tillståndshavaren ansvarar för att apotekspersonalen har kompetens för sina arbetsuppgifter.
Angående dokumentation av utbildning och kompetensutveckling så finns det i dag krav på att all
relevant fortbildning och kompetensutveckling ska dokumenteras för medarbetare på apotek. Detta
krav ska säkerställa en god kvalité och säkerhet vid bedrivande av verksamheten.
Den tillsyn som Läkemedelsverket gjort av ett antal öppenvårdsapotek indikerar att de flesta av de
inspekterade apoteken inte kunde visa upp dokumentation av grundutbildning och genomgången
utbildning för personalen i egenvården25.
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14. Slutsatser

Kvalitet och säkerhet ska vara i fokus för det arbete som öppenvårdsapoteken bedriver.
Apotekspersonalen ska verka för en god och säker läkemedelsanvändning genom att bland annat ge
sakkunnig och individuellt anpassad information och rådgivning. Kraven på kvalitet på egenvårdsrådgivningen är densamma oavsett om handel sker på fysiska apotek, via distanshandel eller e-handel
och/eller när det gäller läkemedel till djur.
En säkerhetsrisk vid egenvårdsrådgivning är att symtom inte uppmärksammas. Det är viktigt att
konsumenten styrs till rätt vårdnivå och hänvisas till hälso- och sjukvården, när så är relevant. När det
gäller användandet av varor som finns i egenvården på apotek är det framförallt risken att felbehandla
med receptfria läkemedel som kan vara en säkerhetsrisk.
Personal som ger information och råd ska ha relevant kompetens för uppgiften och den kompetensutveckling av personal som sker ska dokumenteras. Det är tillståndshavarens skyldighet att tillse att
apotekspersonalen har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter.
Läkemedelsverkets genomlysning av kompetensbehoven visar att dagens utbildningsnivå hos personal
som ger egenvårdsrådgivning varierar. För att säkerställa god kvalitet på egenvårdsrådgivningen är det
Läkemedelsverkets bedömning att rådgivare bör ha grundläggande kompetens inom sjukdomslära,
fysiologi, läkemedelskunskap, läkemedelsformulering, farmakologi, farmakokinetik,
läkemedelsinteraktioner, relevant medicinteknik och egenvård. Vidare bör rådgivare kunna bedöma
kundens egenvårdsbehov och hantera etiska frågor utifrån kundens behov inkluderande kunskap om
tystnadsplikt. Dessutom ska rådgivare kunna hänvisa kunden till hälso- och sjukvård när så är relevant.
Läkemedelsverket har följande förslag för att stärka egenvårdsrådgivningen ytterligare:
•

•

•
•
•

Läkemedelsverket anser att ovanstående kunskapsområden tillgodoses genom utbildningarna
till legitimationsyrkena; apotekare och receptarier. Vidare tillgodoses dessa krav även av
utbildning - i nuvarande utformning - till apotekstekniker som sker på yrkeshögskola (300
yrkeshögskolepoäng).
Egenvårdsrådgivning bör förutom av apotekare och receptarie även ges av
yrkeshögskoleutbildad apotekstekniker eller motsvarande. Det är tillståndshavarens ansvar att
tillse att apotekspersonalen har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter.
o Visar det sig att kvaliteten på egenvårdsrådgivningen behöver stärkas ytterligare kan
det finnas behov av skyddad yrkestitel för apotekstekniker. Men att införa en skyddad
yrkestitel kräver ytterligare utredning.
Tillståndshavaren ansvarar för att egenvårdsrådgivarens utbildning och kontinuerliga
kompetensutveckling dokumenteras. Dokumentationen omfattas av Läkemedelsverkets
tillsynsansvar för apotekens verksamhet. Dessa ansvar är i enlighet med nuvarande reglering.
Samma höga krav avseende utbildning och kompetens hos personalen ska gälla oavsett om
egenvårdsrådgivningen ges på fysiska apotek eller via e-handel och distanshandel.
I likhet med egenvårdsrådgivning för människor bör egenvårdsrådgivning kring djurläkemedel
ske av personer med utbildning som apotekare, receptarie, yrkeshögskoleutbildad
apotekstekniker eller motsvarande. Kurser om djurläkemedel är inte alltid obligatoriska på
dessa utbildningar, så tillståndshavaren behöver bedöma att personalen har kompetens för sina
arbetsuppgifter.

Läkemedelverkets uppfattning är att tillgänglighet till ett gemensamt kunskapsstöd skulle gagna
kvaliteten och enhetligheten i egenvårdsrådgivningen. En koordinering av tillgängliga kunskaps- och
informationsstöd rörande receptfria läkemedel och andra relevanta egenvårdsprodukter som kan
användas av den personal som arbetar med egenvårdsrådgivning på alla Sveriges apotek bör utredas
vidare av berörda parter.
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15. Bilagor
Bilaga I: Egenvårdsrådgivning i receptarie- och apotekarprogrammen, inklusive studieplaner för
egenvård.
Bilaga I.I
Receptarieprogrammet, Göteborgs universitet
Bilaga I.II
Receptarieprogrammet, Malmö universitet
Bilaga I.III
Farmaceutprogrammet, Linnéuniversitet Kalmar
Bilaga I.IV
Receptarie- och apotekarprogrammet, Umeå universitet
Bilaga I.V
Receptarieprogrammet, Uppsala universitet
Bilaga I.VI
Apotekarprogrammet, Göteborgs universitet
Bilaga I.VII
Apotekarprogrammet, Uppsala universitet
Bilaga II. Nationell kursplan för apoteksteknikerutbildning på Yrkeshögskola.
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Bilaga I
Egenvårdsrådgivning i receptarie- och apotekarprogrammen
Nationella praktikrådet för de farmaceutiska utbildningarna består av företrädare som ansvarar för
den verksamhetsförlagda utbildningen på öppenvårdsapotek på de lärosäten som idag bedriver
farmaceutiska grundutbildningar; Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Malmö universitet,
Umeå universitet och Uppsala universitet. Vid det nationella praktikrådets möte i Uppsala den 11
september 2019 diskuterades utbildningarnas upplägg och kompetenskrav för egenvårdsutbildning
utifrån den förfrågan som inkommit till Uppsala universitet via Brita Sjöström, Läkemedelsverket
med anledning av Läkemedelsverkets regeringsuppdrag avseende kompetenskrav vid
egenvårdsrådgivning. Nedan följer Nationella praktiksrådets syn på kompetenskrav inom
egenvårdsrådgivning på öppenvårdsapotek, samt en sammanställning kring hur respektive utbildning
jobbar med egenvård.
Nationella praktikrådet är av den generella åsikten att egenvårdsrådgivning inklusive gränsdragning
mot sjukvården är en komplex uppgift där kunskap från stora delar av de farmaceutiska
utbildningarna tillämpas. Den egenvårdsrådgivning som ges på apotek är viktig för att avlasta
sjukvården och bör ses som en första linjens sjukvård. Detta innebär inte bara rådgivning kring det
receptfria sortimentet utan kunskap om de olika symtombilder som ses vid olika egenvårdsåkommor
och hur dessa differentialdiagnostiseras mot andra sjukdomar som kräver sjukvårdskontakt. Även
kunskap om att bedöma hur bråttom det är att en patient kontaktar sjukvård och lämpliga åtgärder i
väntan på sjukvården ska kunna bedömas och rådges inom egenvården. För en säker och korrekt
rådgivning krävs således kunskap inom fysiologi och sjukdomslära med kunskap om hur olika
fysiologiska faktorer kan skilja sig åt mellan olika individer, farmalogiska kunskaper samt kunskap om
läkemedlets väg och öde in i och genom kroppen. Den som ger råd om egenvård ska också ha
kunskap att bedöma interaktioner med såväl receptfria som receptbelagda läkemedel som en
egenvårdskonsument använder. Utöver den farmaceutiska kunskapen behöver också den som jobbar
med egenvårdsrådgivning ha kunskap om de regelverk som finns kring apoteksverksamheten och
olika produkttyper som förekommer på apotek samt kunna tillämpa sin kunskap, så väl farmaceutisk
som författningsmässig, för att hantera olika etiska dilemman som kan uppstå i
egenvårdsrådgivningen. Den som ger råd behöver även kunna förhålla sig kritiskt till olika typer av
informationskällor kring produkter och hälsoråd som denne kan träffa på i sitt yrke. Vidare krävs
såväl teoretiska kunskaper om kommunikation som praktiska färdigheter om utövandet av
kommunikation och individanpassad rådgivning för att bidra till en bra läkemedelsanvändning i
samhället. Rådgivningen ska baseras på fakta och det är viktigt att den som ger råd har kunskap om
och kan förmedla varför specifika råd ges, inte bara att det är ett korrekt råd.
Utbildningarna på de lärosäten som idag utbildar apotekare och receptarier är i dag uppbyggda på
olika sätt med avseende egenvårdsrådgivning där studenterna kontinuerligt under utbildningarna
erhåller så väl grundläggande som specifika kunskaper som ligger till grund för rådgivning inom
egenvården För mer information om innehåll av egenvård i respektive lärosätes kurser, se bilaga I.II.VII.
Studenter under utbildning bör kunna ge råd i egenvården med stöd av legitimerad farmaceut under
sin verksamhetsförlagda utbildning. Under den verksamhetsförlagda utbildningen görs kontinuerlig
bedömning av studenten med hjälp av handledare på öppenvårdsapoteket som bedömer när
studenten självständigt får ge råd efter kompetensnivå.
Med hänvisning till Apotekarsocietetens nationella målbilder för apotekare och receptarier där det
specificeras att apotekaren är samhällets läkemedelsexpert och receptarien är samhällets
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läkemedels- och egenvårdsrådgivare anser vi att rådgivning inom egenvården i första hand ska ges av
en leg. receptarie eller apotekare.
Nationella praktikrådet 2019-10-10

Bilaga I.I
Receptarieprogrammet, Göteborgs universitet
Termin 1
Introduktionskurs (INR200, 7,5 hp)
• Introduktion till egenvårdsrådgivning (föreläsning 2 h, Apoteket AB)
• Introduktion till kundkommunikation (föreläsning 3 h, Apoteket AB)
• Studiebesök på apoteket, inklusive skuggning av personal i egenvården (gruppdiskussioner
• Enskilt projektarbete om ett egenvårdsläkemedel (muntlig redovisning samt kort
sammanfattning som delas ut till samtliga studenter, dvs de introduceras till ca 60 olika preparat)
• Individuell skriftlig reflektion kring kundmötet och sin egen syn på sitt framtida yrke
• Kurslitteratur: ”Symtom, råd, åtgärd” samt ”Från förskrivning till användning” (kapitel 1, 6-8)
Termin 2 - 3
Egenvårdsstrimma med kundfall, motsvarande ca. 4 hp under IBM210, IBM220 och IBM240. Fokus på
gränsdragning men även viss övning i kommunikation.
Integrativ biomedicin I:
Morfologi & fysiologi med egenvård (IBM210, 15 hp)
• Introduktion till egenvårdsområdena Värk & feber, Intim & underliv samt Hud (föreläsning, 3 h,
Apoteket AB)
• Grupparbeten enligt PBL (problembaserat lärande), varje grupp skapar 2 fall inom respektive
terapiområde, vid sista tillfället presenteras dessa i forma av enklare rollspel för övriga studenter.
Fem grupper totalt, sammanlagt blir det alltså 10 olika fall inom respektive område.
• Från och med vt-19 ingår obligatoriskt besök på apotek, där de diskuterar sina fall med studenter
som gör VFU på termin 6. De ska också orientera sig bland varorna för respektive område
• Grupperna sammanfattar sina fall skriftliga, dessa läses och kommenteras av föreläsaren från
Apoteket AB. Sammanfattningarna sprids till samtliga studenter på kursen
• Självrättande quiz med frågor kring de aktuella egenvårdsområdena (frågorna sammanställda av
föreläsaren från Apoteket AB)
• Individuell reflektion kring egenvårdsrådgivning/gränsdragning och sin egen roll
• Kurslitteratur: ”Symtom, råd, åtgärd” samt ”Från förskrivning till användning” (kapitel 12)
Integrativ biomedicin II:
Farmakologi, sjukdomslära och farmakoterapi med egenvård (IBM220, 18 hp)
• Introduktion till egenvårdsområdena Hud, Öron-näsa-hals samt Mage-tarm (föreläsning, 3 h,
Apoteket AB)
• Grupparbeten kring fall inom de aktuella terapiområdena
• Självrättande quiz med frågor kring de aktuella egenvårdsområdena (frågorna sammanställda av
föreläsaren från Apoteket AB) egenvården under denna kurs ingår i ett block om 3 hp som även
inkluderar sjukdomslära och farmakoterapi
•
•

Integrativ biomedicin IV:
Immunologi, infektion, tumörbiologi och hematologi med egenvård (IBM240, 7,5 hp)
Grupparbeten kring fall inom Allergi, integrerat med övrig undervisning inom kursen vad gäller
sjukdomar kopplade till immunsystemet
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•

Självrättande quiz med frågor kring det aktuella området (frågorna sammanställda av föreläsaren
från Apoteket AB)

Termin 5
Läkemedelsrådgivning- och kommunikation (LRK200, 7,5 hp)
• Projektarbete om egenvårdsprodukter inom valfritt terapiområde. Studenterna arbetar parvis,
presenterar muntligt med hjälp av en poster. De ska opponera på varandras presentationer (dvs
måste ha läst in sig på minst ett annat område). Feedback från föreläsare från Apoteket AB (samt
kursledare)
• Självrättande quiz med frågor från samtliga terapiområden som gåtts igenom på termin 2-3
(frågorna sammanställda av föreläsaren från Apoteket AB). Krav på minst 80%
• Dessutom ingår flera olika föreläsningar och övningar med fokus på kundkommunikation,
t.ex.: Samtal på apotek (föreläsning 2 h, Apoteket AB), Rollspel kundmöte.
Gruppdiskussion kundmötet
På termin 5 läser studenterna dessutom en av de två valbara kurser inom dermatokemi respektive
djurläkemedel, vilka båda tar upp många egenvårdsläkemedel
Litteraturlista
• Symtom, råd, åtgärd Bertil Marklund (Utgiven av Vårdutveckling AB, Vänersborg)
• Patientfall i farmakoterapi och sjukdomslära Martin Höglund och Margareta
Hammarlund-Udenaes (Utgiven av Apotekarsocieteten)
• Från förskrivning till användning Anders Carlsten och Staffan Castensson (red) (Utgiven av
Apotekarsocieteten)
• Fass (Utgiven av Läkemedelsindustriföreningen) www.fass.se
• Läkemedelsboken (Läkemedelsverket) www.lakemedelsboken.se
• 1177 Vårdguiden (Sveriges landsting och regioner) www.1177.se
• Snabbrådsfoldrar eller apotekens hemsidor, bl.a. följande:
Apoteket AB www.apoteket.se
Apotek Hjärtat www.apotekhjartat.se
Apoteksgruppen www.apoteksgruppen.se
Kronans Apotek www.kronansapotek.se
Lloyds Apotek www.lloydsapotek.se
Bilaga I.II
Receptarieprogrammet, Malmö universitet
I vår receptarieutbildning har vi haft en omfattande kurs i egenvårdsrådgivning. Kursen heter
”Författningar, egenvård och rådgivning”, är på 15 hp och beskrivs i kursplanen enligt nedan.
Kursen enligt kursplan
Syfte
Syftet med kursen är att studenten ska utveckla sin kompetens om hur man tar fram ett
vetenskapligt grundat underlag för rådgivning inom egenvårds- och läkemedelsområdet och hur
detta kan tillämpas inom apoteksverksamhet och hälso- och sjukvård. Dessutom hur ledarskapet kan
användas för att förbättra ovanstående samt vilka författningar som styr apoteksverksamheten.
Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för vilka författningar som styr apoteksverksamheten,
2. förklara grunderna inom beteende- och kommunikationsvetenskapen, samt redogöra för hur
motiverande samtal kan användas för att förbättra behandlingsinsatser,
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3. redogöra för tillgängliga egenvårdsprodukter och de som, i enlighet med principerna för
evidensbaserad medicin, har dokumenterad nytta,
4. kommunicera nytta och risker med läkemedelsbehandling till en apotekskund,
5. redogöra för hur man erbjuder apotekskunden råd om egenvård, självmedicinering och
livsstilsfaktorers inverkan på hälsan samt vilka egenvårdsinsatser som är lämpliga för den
enskilde kunden,
6. redogöra för ledarskapsteorier och ledarskapets betydelse för en verksamhets resultat, och
7. analysera den egna professionens betydelse och sin egen roll i mötet med apotekskunder.

Bilaga I.III
Farmaceutprogrammet, Linnéuniversitet Kalmar
Farmakoterapikurserna inom programmet är utformade för att omfatta de kunskapsområden som är
nödvändiga vid egenvårdsrådgivning. I farmakoterapikurserna ingår sjukdomslära, farmakologi och
farmakokinetik. Dessa baskunskaper är nödvändiga då farmaceuter har fått ett ökat ansvar i sin
rådgivning med att avgöra vilka kunder som bör hänvisas vidare för bästa vård. I kurserna ingår också
genomgång av specifika kundfall som utformats i samarbete med erfarna läkare för att belysa vikten
av gränsdragning mellan egenvårdsrådgivning och vidare hänvisning till primärvården.
Huvuddelen av farmakoterapikurserna ligger i termin 4 och 5 på programmet (dvs innan studenterna
börjar apotekspraktik).
Termin 3: Grundläggande farmakoterapi (9 hp)
Termin 4: Farmakoterapi GI-system (6 hp), Farmakoterapi Infektioner och sjukdomar i hud och övre
luftvägar (9,5 hp) Farmakoterapi endokrinologi (4 hp), Farmakoterapi perifera nervsystemet och
centrala nervsystemet. (9,5 hp)
Termin 5: Farmakoterapi hjärta och kärl (10,5 hp) Farmakoterapi vid djursjukdomar (4,5 hp)
Läkemedelsrådgivning och kommunikationsvetenskap (7,5 hp)
Kurslitteratur: Symtom, råd, åtgärd: handledning vid patientrådgivning av Bertil Marklund (2008)
Bilaga I.IV
Receptarie- och apotekarprogrammet, Umeå universitet
Huvudsakliga tillämpningen ges i kursen ”Egenvårdsrådgivning och Läkemedelskommunikation, 6 hp”
på termin 5 i både apotekar- och receptarieutbildning.
Efter kursen ska studenten kunna enligt kursplanen:
• visa förståelse och självständigt använda den kunskap och de verktyg som krävs för ett
korrekt, farmacevtiskt kundbemötande i olika rådgivningssituationer
• kommunicera med kunder av olika slag i olika läkemedelsfrågeställningar både inom
egenvårdsrådgivning och recepthanteringssituationer
• identifiera och tydligt särskilja samt behärska gränsdragningen mellan egenvård och
hänvisning till sjukvården.
• visa förståelse hur människor reagerar vid krissituationer, särskilja dem och ha en
grundläggande förståelse för hur de ska hanteras.
• visa insikt om hur kommunikation mellan människor fungerar
• visa förståelse för den enskilde individens behov samt kunna analysera och använda denna
kunskap i olika situationer av mänskliga möten.
Kurslitteraturen är: Symtom, råd, åtgärd: handledning vid patientrådgivning av Bertil Marklund
(2008) samt litteratur i kommunikation.
Teoretiska grunden finns i många kurser som tangerar detta genom hela utbildningen då egenvård är
en tillämpning av kunskaper från många kurser som farmakologi, farmakoterapi, naturläkemedel
mm.
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Teoretiska utbildningen i kursen ”Egenvårdsrådgivning och Läkemedelskommunikation, 6 hp”
kompletteras sedan med praktisk tillämpning i Verksamhetsförlagd utbildning på termin 6 och för
apotekarstudenterna ytterligare i VFU på termin 10. Egenvårdskompetensen ses som en
flerstegsprocess där teori och praktik sys samman för att nå kompetensen som krävs.
Bilaga I.V
Receptarieprogrammet, Uppsala universitet
Synpunkt på studenten i egenvårdsrådgivning? Efter 5,5 terminer anses studenten ha de
grundläggande teoretiska kunskaper som krävs för att ge råd i egenvården. Dock har studenten ej
praktiserat sina kunskaper i rådgivningen på patienter och kunder.
Efter godkänd kurs i VFU, termin 6, anses studenten behörig att självständigt ge råd i egenvården.
På receptarieprogrammet vid Uppsala universitet läser studenterna på termin 4 (av 6) kursen
Farmakoterapi i egenvård på 9 hp (motsvarande ca 6 v). För att vara behörig till kursen ska studenten
ha:
- godkänt på samtliga kurser på programmets termin 1-2
o Läkemedelsutveckling och användning, Allmän kemi med läkemedelsinriktning, Farmaceutisk
biokemi med cellbiologi, Organisk kemi med läkemedelsinriktning, Fysiologi, Farmakologi samt
Molekylärbiologi med läkemedelsinriktning.
- genomgått samtliga kurser på programmet termin 3-4
o Infektionsbiologi, Toxikologi, läkemedelsmetabolism och säkerhetsvärdering, Farmakologi och
läkemedlens ursprung, Läkemedels struktur och analys, Farmakokinetik och statistik, Galenisk och
fysikalisk kemi, Farmakoepidemiologi med hälsoekonomi.
Efter genomgången kurs (Farmakoterapi i egenvård) ska studenten behärska gränsdragning mellan
egenvård och sjukvård samt kunna värdera för- och nackdelar med olika behandlingsalternativ, såväl
receptfria läkemedel som växtbaserade läkemedel (VBL), traditionella växtbaserade läkemedel
(TVBL), naturläkemedel (NLM) och icke-farmakologiska alternativ. Vidare ska studenten välja och
motivera lämplig dos, doseringsintervall och läkemedelsform till given patient med hänsyn tagen till
patientrelaterade faktorer samt läkemedlets farmakokinetik, farmakodynamik och toxicitet.
Under kursen sker undervisning i form av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och
övningsfall (rollspel).
På termin 5 läser studenterna kursen Farmakoterapi där den studerande efter genomgången kurs
självständigt ska kunna bedöma och värdera en läkemedelsterapi utifrån patientens individuella
förutsättningar och läkemedlens specifika egenskaper samt kursen Farmaceutisk praxis på 7,5 hp där
teoretisk kunskap om kommunikation ingår samt författningar som bland annat tar upp regelverk
som berör öppenvårdsapotek.
På termin 6 gör studenterna verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där 10 veckor förläggs på ett
öppenvårdsapotek. För att starta kursen saka samtliga kurser på receptarieprogrammets termin 15,5 vara godkända. Under kursen utövar studenten rådgivning i egenvården med stöd av utbildad
handledare. Studenten ska också under kursen hantera olika etiska dilemman utifrån de etiska
riktlinjer som finns för den farmaceutiska professionen.

Bilaga I.VI
Apotekarprogrammet, Göteborgs universitet
VFU-kurs termin 5
Ungefär i mitten av termin 5 har apotekarstudenterna sin första verksamhetsförlagda utbildning
(VFU).
För att få påbörja den kursen krävs att studenterna är godkända på termin 1 och 2, har ytterligare 15
hp och har genomgått samtliga kurser före denna kurs. Under termin 3 har studenterna läst kursen i
Anatomi & fysiologi och termin 4 och 5 läser studenterna två integrerade kurser som omfattar
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sjukdomslära, farmakologi och läkemedelskemi. Var och en av kurserna har fokus på ett antal
sjukdoms-/behandlingsområden och ett lärandemål som beskriver att studenterna förväntas kunna
identifiera relevant sjukdom och föreslå behandling inklusive egenvård.
Under VFU-kursen får studenterna en möjlighet att tillämpa kunskapen från de två första kurserna i
sjukdomslära, farmakologi och läkemedelskemi. De tillbringar en månad på ett öppenvårdsapotek
under handledning. VFU-kursen inleds med föreläsning i kommunikation och en introduktion till
egenvård. Studenterna ska under tiden på apoteket fokusera på två egenvårdsområden. Till sin hjälp
har de kurslitteratur och kundfall som tillhandahålls av universitetet inom aktuella områden.
Efter avslutad kurs ska studenterna bland annat kunna:
- uppvisa god kunskap inom två definierade egenvårdsområden.
- ge råd om självmedicinering och livsstilsfaktorers påverkan på hälsan inom två egenvårdsområden
på ett för målgruppen anpassat språk.
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom egenvårdsrådgivning.
Tiden på apotek avslutas med ett egenvårdstest som utgörs av 3-4 kundfall inom aktuella
egenvårdsområden. Kunskap om gränsdragning är inte ett lärandemål för denna kurs. Godkänt test
är ett krav för godkänd kurs.
Synpunkt på studenten i rådgivning: Inför denna kurs har studenterna kunskaper om sjukdomslära
och farmakologi. Under kursen utvecklar studenterna grundläggande kunskaper om
egenvårdsrådgivning. Under kursens sista del bör studenterna få ge råd till kund under handledning.
VFU-kurs termin 10
Kursen avslutar Apotekarprogrammet och omfattar 20 veckor på apotek. Behörighetskrav är att
samtliga teoretiska kurser på termin 1-8 ska vara godkända. Efter avslutad kurs ska studenten bland
annat kunna:
- ge evidensbaserade råd om egenvårdsbehandling samt hälsofrämjande åtgärder på ett
för målgruppen anpassat språk.
- göra korrekta gränsdragningar mellan egenvård och hänvisning till sjukvården.
- på ett professionellt och empatiskt sätt kommunicera med kunder på apotek.
- söka, värdera och kritiskt tolka relevant information för att kunna analysera och ge
förslag på åtgärder vid läkemedelsrelaterade problemställningar för enskilda individer.
För att vidareutveckla sin rådgivningskompetens i egenvård har studenterna stöd av föreläsningar,
kurslitteratur, interna utbildningar på apoteket och kundfall som tillhandahålls av universitetet.
Studenterna deltar också i distansseminarier via universitetets läroplattform där de gruppvis
diskuterar rådgivning utifrån olika fall i egenvården. Egenvårdsdelen av kursen examineras för
tillfället med ett egenvårdstest som utgörs av ca 8 kundfall inom olika egenvårdsområden (vi utreder
möjligheten att införa en praktisk examination på universitetet). Godkänt test är ett krav för godkänd
kurs.
Synpunkt på studenten i rådgivning: Inför denna kurs har studenterna all teoretisk kunskap som
behövs för att få ge råd och viss erfarenhet efter den första VFU-kursen på termin 5. Efter
bedömning av handledare bör studenterna få ge råd till kund självständigt.
Bilaga I.VII
Apotekarprogrammet, Uppsala universitet
Apotekarprogrammet i Uppsala är under revidering och informationen nedan gäller studenter på det
reviderade programmet som nu håller på att fasas in.
På apotekarprogrammet vid Uppsala universitet ges undervisning i egenvårdsrådgivning under den
verksamhetsförlagda utbildningen på termin 6. För att få starta termin 6 krävs att studenterna är
godkända på kurser termin 1-4 samt genomgått samtliga kurser på termin 5. Bland kurser som
studenterna behöver vara godkända på kan nämnas fysiologi, farmakologi, infektionsbiologi,
toxikologi, farmakokinetik och farmakodynamik. Bland kurser som måste vara genomgångna kan ses
Farmakoepidemiologi och farmakoekonomi, galenisk farmaci och kvalitetssäkring och regulatoriska
krav.
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Under den verksamhetsförlagda utbildningen på termin 6 är studenterna 10 veckor på ett
öppenvårdsapotek. Fokus på kursen är egenvårdsrådgivning och kommunikation. Följande kursmål
ska uppnås:
- ge evidensbaserade råd om egenvårdsbehandling samt hälsofrämjande åtgärder
- använda relevant gränsdragning och därigenom avgöra om egenvård är lämplig
- beskriva, förklara och tillämpa de grundläggande författningar som krävs för att arbeta inom hälsooch sjukvården
- beskriva grundläggande kommunikationsteorier samt visa förmåga att använda dem i
egenvårdsrådgivningen och i skriftlig rapport
- beskriva etiska teorier och reflektera över enklare etiska frågeställningar i det dagliga
apoteksarbetet
- sammanställa information om ett förutbestämt ämne samt presentera muntligt för kollegor
- beskriva hälso- och sjukvårdens uppbyggnad i Sverige
- visa ett professionellt förhållningssätt i kundmötet
Andra delen av termin 6 läser studenterna farmakoterapi där den studerande efter genomgången
kurs självständigt ska kunna bedöma och värdera en läkemedelsterapi utifrån patientens individuella
förutsättningar och läkemedlens specifika egenskaper.
Synpunkt på studenten i egenvårdsrådgivning?
Efter godkänd termin 6 anses studenten ha grundläggande kunskaper för att självständigt ge råd i
egenvården.
Bilaga II
NATIONELL KURSPLAN YH- APOTEKSTEKNIKER 300 YH-poäng
Läranderesultat/mål för kurser inom yrkeshögskoleexamen Apotekstekniker
Mål
För yrkeshögskoleexamen till apotekstekniker ska den studerande visa sådana kunskaper, färdigheter
och kompetenser som krävs av bransch och arbetsliv för att den studerande ska kunna arbeta
självständigt som apotekstekniker.
Övergripande läranderesultat
Kunskaper
För yrkeshögskoleexamen till apotekstekniker 300 YH poäng ska den studerande:
• visa kunskap om folkhälsa och identifiera sambanden mellan hälsa, levnadsvanor, sjukdom och
läkemedel
• kunna beskriva kroppens uppbyggnad och funktion
• visa kunskap om försäljning och service
• kunna beskriva butiksekonomi och marknadsföringens betydelse för lönsamhet och
konkurrensförmåga
• visa kunskap i logistik och lagerstyrning
• visa kunskap om rationell varuhantering inom handel
• beskriva läkemedelsformer, grundläggande farmaceutiska begrepp och medicinsk terminologi
översiktligt
• visa specialiserade kunskaper inom egenvården
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•
•
•
•
•
•

visa grundläggande läkemedelskunskap
visa kunskap om tystnadsplikt och sekretess
tillämpa god studieteknik
tillämpa källkritisk informationssökning
visa grundläggande kunskap om läkemedelsinteraktioner
visa kunskap om patientsäkerhetslagen och Lex Maria

Färdigheter
För yrkeshögskoleexamen till apotekstekniker 300 YH poäng ska den studerande visa färdigheter i
att:
• avgöra när en kund ska hänvisas till sjukvård istället för egenvård
• interagera med kund med aktivt lyssnande, kundempati och hantera etiska frågor utgående
från kundens behov
• analysera och bedöma kundens egenvårdsbehov
• analysera kundens livsstil samt behov av förebyggande och/eller hälsofrämjande åtgärder
• genomföra ett professionellt samtal
• ge god service
• tillämpa merförsäljning
• tillämpa gällande receptföreskrifter, läkemedelsförmåner och läkemedelslag
• tillämpa en säker förberedelse/märkning/plockning/beredning av recept
• följa tystnadsplikt och sekretess
• tillämpa hjärt- och lungräddning (HLR)
• tillämpa god apotekssed genom att följa branschens nationella etiska riktlinjer
• kommunicera på engelska med yrkesspecifik terminologi

Kompetenser
För yrkeshögskoleexamen till apotekstekniker 300 YH poäng ska den studerande visa kompetenser
i att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

självständigt ge råd om egenvård och friskvård samt livsstilsfrågor utifrån kundens behov
bemöta kunden med ett professionellt förhållningssätt
planera och arbeta på ett effektivt och säkert sätt vid recepthantering
planera och arbeta på ett effektivt och säkert sätt vid varuhantering
planera, leda och ansvara för egenvården på ett apotek
planera, leda och ansvara för varuhanteringen på ett apotek
självständigt arbeta med försäljning och registrering av receptfria läkemedel
leda och ansvara för den dagliga driften på ett apotek
informera grupper i ämnet egenvård
visa empatisk förmåga
agera självständigt och ta ansvar för fortsatt eget lärande inom yrket
agera självständigt och ta ansvar för sin roll i teamet på ett apotek
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KURSER
Introduktion 5 p (1 vecka)
Innehåll
Apoteksmarknadens utveckling samt yrkesrollen och dess innehåll. Kursen ska också ge den
studerande underlag för god studieteknik och metodik under utbildningen. Grundläggande
funktioner om informationssökning samt källkritisk granskning
Lärandemål
Den studerande ska efter avslutad kurs:
•
•
•
•

beskriva apoteksbranschen, dess utveckling och struktur
beskriva yrkesrollen och dess utvecklingsmöjligheter
tillämpa god studieteknik och metodik
tillämpa källkritisk informationssökning

Betygskriterier Godkänt
Den studerande beskriver utförligt apoteksbranschen, dess utveckling och struktur samt yrkesrollen
och dess utvecklingsmöjligheter.
Den studerande tillämpar med tillfredsställande resultat god studieteknik, metodik och källkritisk
informationssökning.
Väl godkänt
Den studerande beskriver utförligt och nyanserat apoteksbranschen, dess utveckling och struktur
samt yrkesrollen och dess utvecklingsmöjligheter.
Den studerande tillämpar med gott resultat god studieteknik, metodik och källkritisk
informationssökning.
Medicinsk grundkurs för Apotekstekniker 25 p (5 veckor)
Innehåll
Människokroppens uppbyggnad och funktion. Vanliga somatiska sjukdomstillstånd, deras orsaker,
symtom och behandling. Vanligaste psykiska sjukdomarna och deras symtom. HLR som åtgärd vid
akuta situationer.
Lärandemål
Den studerande ska efter avslutad kurs:
•
•
•

beskriva människokroppens uppbyggnad och funktion
beskriva de vanligaste somatiska sjukdomarna, deras symtom och behandling
beskriva de vanligaste psykiska sjukdomarna och deras symtom
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beskriva tecken på sjukdomstillstånd och tillämpa åtgärder vid akuta situationer
tillämpa hjärt-och lungräddning

•
•
Innehåll

Folkhälsa. Sambandet mellan hälsa, levnadsvanor, sjukdom och läkemedel. Beroende. Individ- och
grupprelaterad psykologi. Individens förhållande till samhället. Kundfall.
Lärandemål
Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:
identifiera livsstilen ur ett individ- och samhällsperspektiv
beskriva livsstilens inflytande på hälsan
beskriva livsstilens betydelse för att förebygga och behandla sjukdomar
redogöra för begreppet beroende
analysera gruppens dynamik
analysera den enskilda individens beteende och dess påverkan på gruppen
tillämpa Folkhälsoinstitutets aktuella rekommendationer
tillämpa ett professionellt förhållningssätt i livsstilsrådgivning till kund
identifiera gränsdragningen mellan egen värdering och professionell rådgivning vid möte
med

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logistik och varuhantering 10 p (2 veckor)
Innehåll
Logistik och lagerstyrning samt rationell varuhantering inom detaljhandeln. Apotekens logistikkedja.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsnämndens uppdrag.
Lärandemål
Den studerande ska efter avslutad kurs:
•
•
•
•
•
•

redogöra för grundläggande logistik
redogöra för apotekens olika distributionskanaler
redogöra för rationell varuhantering på apotek
förklara sortimentets betydelse för det enskilda apoteket
beskriva hur priser bestäms på apotek
beskriva apotekens skyldighet att tillhandahålla läkemedel

Butiksekonomi och försäljning 20 p (4 veckor)
Innehåll
Översiktligt om företagsekonomisk teori och metod. Översiktligt om budget. Relevanta nyckeltal för
detaljhandeln och specifikt apotek. Mekanisk och personlig försäljning.
Lärandemål
Den studerande ska efter avslutad kurs:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

förklara och kunna beräkna begreppen marginal och pålägg
beskriva rörliga och fasta kostnader
förklara hur en resultatbudget är uppbyggd och vad den betyder för apotekets ekonomi
visa och förklara hur man beräknar interna nyckeltal för handeln generellt och för apoteken
specifikt och deras betydelse för apotekets ekonomi
identifiera kundgruppers olika inköpsbeteenden
beskriva hur man säljplanerar
visa prov på god service i kundmötet
tillämpa merförsäljning och bedöma merförsäljningens betydelse för lönsamheten
definiera olika kundtyper och deras behov
beskriva mekanisk försäljning och betydelsen av denna i marknadsföringen

Kundbemötande 15 p (3 veckor)
Innehåll
Teori om samtalsteknik och kommunikation samt praktiska övningar i kroppsspråk och det
professionella samtalet. Yrkesspecifik terminologi samt praktiska kommunikationsövningar på
engelska.
Lärandemål
Den studerande ska efter avslutad kurs:
• redogöra för olika teorier om samtalsmetodik och kommunikation, deras variation och
praktiska användbarhet
• beskriva olika konflikthanteringsstilar
• beskriva kroppsspråkets betydelse i olika sammanhang
• tillämpa samtalsmetodik i olika situationer med god anpassning till kunders behov med
varierad kommunikation och varierat kroppsspråk
• kommunicera på engelska inom arbetsområdet med tonvikt på den yrkesspecifika
terminologin
Egenvård 80 p
Innehåll
Receptfria läkemedel, deras användningsområden och funktion. Vilka åkommor som lämpar sig för
egenvård och vilka som ska hänvisas till vården. När hänvisning ska göras till farmaceut. Skillnaderna
mellan läkemedel, växtbaseradeläkemedel (VBL), traditionella växtbaserade läkemedel (TVBL), vissa
utvärtes läkemedel (VUM), kosttillskott och medicintekniska varor. För- och nackdelar med olika
läkemedelsformer. Läkemedelskunskap inom VBL, TVBL, VUM, kosttillskott och medicintekniska
varor och deras användningsområden. Dosering och biverkningar för de egenvårdsprodukter som
omfattas av läkemedelslagen. Kundfall. Tystnadsplikt och sekretess. Lex Maria. Vetenskaplig
arbetsmetod.
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Lärandemål
Den studerande ska efter avslutad kurs:
• detaljerat redogöra för receptfria läkemedel och förklara deras användningsområden och
funktion
• beskriva receptfria läkemedels verkan, samt i förekommande fall skillnaden mellan olika
verkningsmekanismer
• redogöra för receptfria läkemedels doseringar, de viktigaste biverkningarna och
åldersgränserna samt eventuella restriktioner vid graviditet och amning
• avgöra om kund ska behandlas inom egenvården eller hänvisas till sjukvården
• avgöra om djur ska behandlas inom egenvården eller hänvisas till veterinärvården
• beskriva hur ett och samma läkemedel eller produkt kan ha olika indikationer och användas
mot olika åkommor
• beskriva receptfria läkemedel och andra egenvårdsprodukter samt deras
användningsområden
• beskriva vilka produkter som får rekommenderas enligt patientsäkerhetslagen
• förklara hur olika läkemedelsformer används
• förklara tystnadsplikt och offentlighets- och sekretesslagen
• visa färdigheter i att ge korrekt information och fakta anpassad till kundens behov
• visa färdighet i att söka läkemedelsinformation från andra källor
• verifiera olika källors evidensgrad
• självständigt tillämpa samtalsmetodik för att ge individanpassade relevanta råd och korrekt
information om behandling samt förebyggande åtgärder enligt kundens behov
• självständigt tillämpa samtalsmetodik för att ge individanpassande råd om livsstilsåtgärder
• redogöra för Lex Maria samt vilka regler och skyldigheter som gäller för anställda vid apotek
• beskriva grunden för en vetenskaplig arbetsmetod
Recepthantering och registrering 30 p
Innehåll
Översiktligt om läkemedel avseende läkemedelsformer, grundläggande farmaceutiska begrepp och
medicinsk terminologi för en säker förberedelse/märkning/plockning/ beredning av recept.
Säkert och effektivt arbetssätt vid recepthantering. E-recept. Dosförkortningar. Plockkontroll.
Etikettering av läkemedel. Prissättning av extempore och licenser.
Läkemedelslagen. Expeditionsförfattningar samt föreskrifter och anvisningar som gäller sprit och
narkotika. Farosymboler för kemiska produkter. Läkemedelsförmånssystemet.
Lärandemål
Den studerande ska efter avslutad kurs:
•
•
•
•

beskriva de lagar och förordningar samt myndigheter som berör verksamheten på apotek
presentera tillämpade delar av patientsäkerhetslagen
redogöra för förmånssystemet
presentera tillämpade delar av patientsäkerhetslagen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

beskriva bakgrunden till generikasubstitution
förklara vanliga medicinska termer
beskriva översiktligt hur läkemedel fungerar samt vilka läkemedelsformer som förekommer
presentera receptförskrivningsreglerna
detaljerat redogöra för hanteringen av licenser, narkotika och extempore produkter
beskriva vilka regler som gäller för läkemedel vid utlandsresa
redogöra för dosförkortningar
redogöra för farosymboler för kemiska tecken
förklara hur plockkontroll går till
detaljerat redogöra för etikettering av läkemedel

LIA 1 Varuhantering och logistik 25p (5 veckor)
Innehåll
Lärande i arbete på apotek med handledare. Varuhanteringens olika moment, t.ex. kampanjer.
Varuhanteringsprocessen. Apotekets logistikflöden. Kassarutiner. Planogram. Nyckeltal.
Lärandemål
Den studerande ska efter avslutad kurs:
• självständigt hantera apotekens inleveranser
• självständigt hantera apotekens förvaring och hantering av inkomna produkter
• identifiera skillnaden mellan originalpreparat, generika och parallellimport i
inköpssammanhang
• självständigt hantera kontrollvaror enligt gällande regler vid inköp, lagring och försäljning
• redogöra för apotekens regler för felexpediering och avvikelser samt återlämning av
läkemedel och egenvårdsprodukter
• självständigt beställa varor på apotek
• självständigt returnera och destruera varor på apotek
• självständigt hanterar riskavfall på apotek
• självständigt utföra kassaarbete
• självständigt arbeta med Planogram
• beskriva vilka nyckeltal som finns inom apotek och hur de följs upp på apoteket

LIA 2 Egenvård 45p (9 veckor)
Lärandemål
Innehåll
Lärande i arbete inom egenvård och rådgivning på apotek med handledare. Repetition av
varuhanteringsprocessen. Egenvården och dess produkter. Gränsdragningen mellan egenvård och
hänvisning till sjukvården.
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Kunddialog med adekvata råd om egenvård samt livsstilens påverkan på hälsan, på ett för syftet och
sammanhanget ändamålsenligt sätt. Kursen är kopplad till kursen Examensarbete 15p. 19 9

Den studerande ska efter avslutad kurs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

analysera och bedöma kundens egenvårdsbehov
detaljerat redogöra vilka produkter som får rekommenderas enligt patientsäkerhetslagen
identifiera och avgöra när kunden ska hänvisas till sjukvård istället för egenvård
självständigt tillämpa god apotekssed
självständigt tillämpa service begreppet
självständigt tillämpa merförsäljning
självständigt ge råd och information om egenvård och livsstilsfaktorers påverkan på hälsan
självständigt bemöta kunden med aktivt lyssnande, kundempati och hantera etiska frågor
utgående från kundens behov
självständigt ge råd och information som underlättar kundens val av behandling och
produkt
verifiera genom information och samtal med kunden, att denna kan använda produkten på
rätt sätt samt förstår doserings- och användaranvisningar
beskriva och klargöra receptfria läkemedel, deras användningsområden och funktion
beskriva och klargöra de receptfria läkemedlens verkan, samt i förekommande fall
skillnaden mellan olika verkningsmekanismer
beskriva och klargöra de receptfria läkemedlens doseringar, de viktigaste biverkningarna
och åldersgränserna samt eventuella restriktioner vid graviditet och amning
Kursen är kopplad till kursen examensarbete

LIA 3 Recepthantering 10 p
Innehåll
Lärande i arbete i receptkedjan på apotek med handledare. Receptregistreringsprocessen och
receptregistret, förbereda recept.
Lärandemål
Den studerande ska efter avslutad kurs:
•
•
•
•
•
•
•
•

redogöra för beställning, hemkomst och prissättning av extempore läkemedel
redogöra för högkostnadssystemet och hur man gör då man lägger in nästa period i
högkostnadssystemet
redogöra för rutinen vid expediering och prissättning av licensläkemedel
redogöra för hur man skriver ett Schengenintyg
redogöra för registrering av veterinärrecept
redogöra för registrering av läkemedel som faktureras till migrationsverket
detaljerat redogöra för vilka moment som genomförs vid farmaceutisk kontroll
redogöra för samarbetet mellan teknikern och farmaceuten i receptkanalen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

detaljerat redogöra för hur de dagliga rutinerna runt månadens vara kopplade till
lagerhantering ser ut
detaljerat redogöra för rutiner för narkotikahantering
detaljerat redogöra för hur recept läggs in i receptregistret
detaljerat redogöra för hur generikautbyten görs
detaljerat redogöra för registrering av läkemedel som ska faktureras
beskriva hur kvalitetsarbetet på apoteket utförs
planera och arbeta på ett effektivt och säkert sätt vid recepthantering
tillämpa registrering av receptblankett
tillämpa registrering av elektroniska recept och tolka utskriften ”Mina sparade recept på
apotek”
tillämpa registrering av hjälpmedelskort
tillämpa registrering av livsmedelsanvisning
omvandla ett elektroniskt recept till pappersrecept
självständigt plocka till recept
självständigt göra plockkontroll
självständigt etikettera läkemedel
självständigt arbeta med registrering av recept

Examensarbete 15poäng (3 veckor)
Lärandemål
•
•

Examensarbete i form av ett självständigt projekt kopplat till arbetsplats, med fördjupning
inom ett specifikt ämnesområde
Opponering på annat examensarbete

Lärandemål
Den studerande ska efter avslutad kurs
•
•
•
•
•
•

självständigt och metodiskt, planera och genomföra ett examensarbete
presentera examensarbetet såväl skriftligen som muntligt
visa kunskaper om metoder för systematisering, kartläggning och inhämtande av kunskap,
visa specialiserad kunskap inom yrkesområdet
applicera och använda sig av specialiserade ämneskunskaper
självständigt opponera på ett annat examensarbete

Läkemedelsverket

44

Läkemedelsverket

45

Läkemedelsverket

46

