
2APOTEKSMILJARDEN
Att spara en miljard genom ökad 

rådgivning på apotek

O K T O B E R  2 0 1 5
Andra upplagan



2 3

Kronans Apotek är en av Sveriges 
ledande apoteksaktörer med över 
300 apotek i hela landet och  
med cirka 2500 anställda.  
Vår kärnkompetens är läkemedel. 
Vi ser både till dit inre och ditt yttre 
välbefinnande. 

När du mår bra har vi lyckats!
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Förord oktober 2015
Detta är den andra upplagan av Apoteksmiljarden. Under den tid som 
gått sedan första upplagan publicerades har inte mycket hänt. Vi har 
en ny regering och en ny apoteksmarknadsutredning är aviserad och 
därmed har en diskussion om vad apotek är och ska vara öppnats.

Därför har vi också sett det påkallat att göra en ny upplaga av Apoteks- 
miljarden. I denna nya skrift har vi adderat ett nytt kapitel om apotek. 
Vad är ett apotek? Hur påverkar marknadsförutsättningarna apoteken? 
Den grundläggande frågan är: vilka apotek vill vi ha?

En del av dagens vårddebatt handlar om värdebaserad vård där vårdens 
resultat och patienternas upplevelse av vården mäts och analyseras. 
Tanken är att bygga ersättningssystem som belönar uppnått värde och 
en vårdkultur som sätter patientens vårdbehov i fokus. Att i denna kedja 
inte inkludera apotekens arbete innebär att ett led i värdekedjan inte tas 
med. Ett led som har inverkan på patientens upplevelse av vården och i 
slutänden vårdresultatet.

Lars Birkeland VD Kronans Apotek 
Andreas Rosenlund, informationsdirektör Kronans Apotek
Stockholm oktober 2015

Allt f ler äldre lever också som ensamstående och med allt längre 
avstånd till sina närmaste anhöriga. Det innebär att det samhälle som 
en gång fanns med ett stort inslag av ”frivillig omsorg” inte längre 
finns. Det kommer krävas högre effektivitet, men också högre kvalitet. 
Det kommer krävas nya perspektiv och att våga pröva nya vägar.  
Det behövs därför en ny form av rådgivning och omsorg där apoteken 
har en viktig roll.

Kronans Apotek menar att apoteken ska användas än mer som en  
resurs i det samlade arbetet för hälso- och sjukvården än vad fallet är 
idag. Alla apotek har högt utbildade medarbetare som är experter med 
spetskompetens inom läkemedel, vi finns över hela landet med generösa 
öppettider, mycket hög servicegrad, vi har dessutom ett högt förtroende  
bland allmänheten. Vi är redan en del av hälso- och sjukvården, 
förutsättningarna finns för att driva denna utveckling längre.

Vi på Kronans Apotek vet att läkemedelsanvändningen i Sverige har 
mycket svåra kvalitetsbrister och att detta kostar stora summor för  
samhället. En rad initiativ har tagits för att försöka förbättra läkemedels- 
användningen, men alla dessa projekt har haft ett gemensamt drag, man 
har alltid underskattat apotekens potential i att bidra till lösningarna.  
I jämförelse med andra länder inom och utom EU ligger vi efter.

Kronans Apotek vill med rapporten Apoteksmiljarden visa att genom 
att utvidga apotekens uppdrag och tillföra resurser så kan stora värden 
vinnas i andra delar av vårdkedjan och samhället. Självklart ska detta  
ske i ett nära samarbete med alla delar av vården. I många andra  
länder, som är jämförbara med Sverige, är detta redan en självklarhet.  
Det finns ingen anledning att inte ta apotekens roll i det svenska 
sjukvårdssystemet ett steg längre.

Vi önskar med denna rapport att få tillstånd en konstruktiv debatt 
kring de verkligt viktiga frågorna. Detta innebär att söka lösningarna 
till den kostnadskris vi sannolikt kommer att möta inom hälso- och 
sjukvården samt att finna bättre system för att tillgodose våra  
medborgares hälsobehov.

Lars Birkeland, VD Kronans Apotek 
Andreas Rosenlund, Informationsdirektör Kronans Apotek
Stockholm april 2014

Förord april 2014
Kronans Apoteks rapport Apoteksmiljarden är ett 
inlägg i debatten om hur sjukvården ska klara sitt  
framtida uppdrag.
Den svenska hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Allt 
f ler äldre, stora pensionsavgångar i privat och offentlig sektor, slitna 
sjukhus och vårdcentraler och allt f ler som söker sig till storstäderna. 
Sammantaget kommer detta innebära behov av ökade resurser, men 
också att de resurser som redan finns används bättre och på nya sätt. 
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Inledning
Apoteken och dess personal har en unik funktion i den svenska 
sjukvården, nämligen att vara den enda aktör som verkligen träffar 
patienten i samband med att läkemedlet tillhandahålls. Denna roll har 
inte producenterna av läkemedel, läkaren eller sjuksköterskan. 

Genom att ge apoteken en utökad möjlighet att förstärka den kvalitativa  
rådgivningen kring användningen av läkemedel skulle stora besparingar 
kunna göras inom den svenska hälso- och sjukvården. En ökad  
kvalitativ rådgivning skulle också innebära ett minskat lidande och 
ökad livskvalitet för alla de människor som måste vårdas på grund av 
felaktig användning av läkemedel. 

I den andra upplagan, 2015, utvecklar vi också resonemanget kring 
varför apoteken i Sverige idag gör så lite kring denna typ av tjänster.  
Vi beskriver marknadsförutsättningarna och vilka insatser som skulle 
krävas för att få ett tydligare vårdfokus på landets apotek.

Användningen av läkemedel kan innebära risker, uppemot 25 procent 
av alla sjukhusinläggningar i Sverige är läkemedelsrelaterade. Drygt 50 
procent av alla de patienter som använder läkemedel mot KOL och  
astma använder dessa på ett felaktigt sätt. Detta innebär inte bara  
mycket lidande för patienterna utan också höga kostnader för samhället. 

Idag vet vi att många av de patienter som använder blodtryckssänkande 
läkemedel använder dem felaktigt. Vi vet också att varje år drabbas 30 
000 människor i Sverige av stroke och vi kan anta att en del av dessa 
drabbas på grund av felaktig läkemedelsanvändning. Kronans Apotek 
anser att genom bättre rådgivning på apotek och korrekt användning av 
läkemedel skulle bland annat antalet strokefall i Sverige kunna minska.

Regeringen uppskattar att kostnaden för felaktig användning av  
läkemedel ligger på upp till 20 miljarder kronor årligen. 

I rapporten Apoteksmiljarden presenterar Kronans Apotek ett förslag  
som innebär en ökad satsning på de svenska apotekens kvalitativa 
läkemedelsrådgivning vilket kommer att leda till stora besparingar i 
samhället, särskilt för den svenska hälso- och sjukvården. Det handlar 
om en systematisk och kvalitetssäkrad rådgivning som motiverar och 
engagerar patienten i sin läkemedelsanvändning. 

Om en ökad kvalitativ läkemedelsrådgivning på apoteken innebär att 
fem procent av strokefallen i Sverige kan förhindras skulle endast det 
innebära en besparing på 1,1 miljarder kronor i vårdkostnader för  
samhället. Rapporter i Sverige och i andra nordiska och europeiska 
länder visar att en utökad rådgivning på apoteken ger stora samhälls- 
ekonomiska besparingar. 

Vad är ett apotek?
Internationellt sett kan apotek se väldigt olika ut och sälja en lång rad 
olika produkter. Skönhetsvård, hudvård, parfym, mat, färdigrätter, 
blöjor, fotoframkallning, ja allt kan rymmas i ett apotek. Vissa apotek 
är ett hål i väggen i en mataffär, andra säljer mer kosmetika och parfym 
än läkemedel, vissa skriver ut recept, genomför hälsoundersökningar 
och avancerad läkemedelsrådgivning.

I Sverige finns givetvis en bild av vilka tjänster som kan finnas på  
apotek och vad ett apotek kan sälja och fortfarande betraktas som  
apotek. De f lesta produkter har en vårdande inriktning. Redan åren 
före omregleringen breddades sortimentet. Idag finns kategorier som 
tidigare inte fanns på apoteken som kosmetik, premium hudvård,  
exklusivt godis, speciella livsmedel, hjälpmedel, sexhjälpmedel, med 
mera. Sortimentet har breddats och vi har en pågående branschglidning 
i apoteken. Målet för apoteken är att ta kunder från andra branscher för 
att öka sin lönsamhet.

Det finns de som anser att detta påverkar bilden av apotek. Att vissa 
produktkategorier som nagellack och kosmetik inte hör hemma på ett 
apotek. Kronans Apotek ser inte denna motsättning. Ett apotek kan 
både sälja kosmetik och hudvård med hög kvalitet och receptbelagda 
läkemedel. Det väsentliga är medarbetarnas kompetens på respektive 
område och produkternas kvalitet. I grunden handlar sortimentet om 
att kunden ska må bra, och ha både ett inre och ett yttre välbefinnande. 
Om det för kunden innebär att köpa nagellack eller ett receptbelagt 
läkemedel är egentligen oväsentligt.
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Apoteksmarknadens  
förutsättningar
Hur apoteken utvecklas, vilket sortiment som återfinns och vad ett 
apotek fokuserar på avgörs till stor del av de marknadsförutsättningar 
som ges. I Sverige är apotekens marknadsförutsättningar hårt reglerade. 
Apotekens möjlighet att påverka receptaffären, som motsvarar cirka 75 
procent av apotekens omsättning, är försumbar.

Apotekens inköps- och utförsäljningspriser på receptbelagda läkemedel 
inom läkemedelsförmånen, bestäms av Tandvårds- och läkemedels-
förmånsverket, TLV, liksom utbyte av läkemedel utan patent, generika. 
När och hur läkemedel beställs och levereras till apoteken bestäms 
av läkemedelsbolagen liksom om det finns returrätt på läkemedlen. 
Betalning och fakturering bestäms av E-hälsomyndigheten och  
landsting. Det innebär också att receptaffären för apoteken mer får 
prägeln av distribution snarare än utveckling av service och tjänster. 

I snitt får apoteken 50 kronor per recept vilket motsvarar drygt  
18 procent på läkemedlets pris. Denna nivå har varit oförändrad sedan 
2010. Marginalen kan också ställas i relation till de uppskattningar  
som finns kring kostnader för felaktig läkemedelsanvändning vilket 
motsvara upp till 185 kronor per recept. Mängden läkemedel som skrivs 
ut avgörs av läkarna och den nivån har varit relativt konstant de senaste 
åren. Det innebär att receptaffären för apoteken blir statisk och mycket 
svår att utveckla. 

Den möjlighet som står tillbuds är att konkurrera om apotekskunderna, 
att skapa lojalitet och att öppna apotek där kundströmmar finns. För 
apoteken är kunden allt, det är inte läkemedlet som är subventionerat av 
samhället, det är kunden och det är först när kunden väljer ditt apotek 
som apoteket får del av subventionen. Konkurrensen är mycket hård 
med många apotek och många aktörer. Mångfalden är stor med kedjor 
som omsätter miljarder och små aktörer som omsätter några miljoner. 
Marknadens förutsättningar sätter sin prägel och slår olika på olika 
apotek. Regelverket är omfattande och komplicerat och när nya regler 
adderas eller befintliga regler ändras kan det ge effekter som är svåra  
att förutse. 

Felaktig användning av läkemedel
Det är viktigt att understryka att läkemedelsbehandling är en av de 
absolut viktigaste insatsfaktorerna i vården. Stora delar av sjukvårdens 
nyvunna framgångar i att bekämpa sjukdomar och öka livslängden går 
att finna i introduktionen av nya läkemedel. Men skador och kostnader 
fortsätter att vara ett problem och det finns lösningar för att minimera 
dessa effekter. I detta arbete är apoteken en viktig aktör.

För att läkemedel ska vara en av de vanligaste och viktigaste  
behandlingsformerna inom svensk sjukvård förutsätter det att  
användaren av läkemedel får tillräcklig information, förstår  
informationen och är motiverad att använda läkemedlet korrekt. 

Felaktig användning av läkemedel är en av de främsta orsakerna till att 
människor läggs in för sjukhusvård i Sverige. Hur många som skadas 
eller dör på grund av felaktig läkemedelsanvändning varje år finns det 
idag inga säkra siffror på. Enligt Socialdepartementets förstudie till 
Nationell Läkemedelstrategi uppskattas att mellan 6 till 16 procent av 
alla akuta sjukhusinläggningar sker på grund av läkemedelsrelaterade 
problem. I en annan studie från Socialstyrelsen 2008, framkom att 
nästan var tionde patient i den somatiska sjukhusvården drabbas av en 
vårdskada. Felaktig läkemedelsanvändning är, enligt Socialstyrelsen, 
den näst vanligaste anledningen till att patienter skadas i vården.  
Det handlar till stor del om läkemedelsbiverkningar och läkemedels- 
interaktioner.

I en studie från 2014 uppskattade läkarna att hälften av deras patienter 
i öppen- och slutenvård drabbades av läkemedelsrelaterad sjuklighet. 
Bland patienterna rapporterade 19 procent in läkemedelsrelaterade 
problem. De vanligaste problemen var biverkningar och otillräckliga 
effekter och vanligast var problemen bland läkemedel som påverkade 
nervsystemet och mot hjärt- och kärlsjukdomar.

Med tanke på att läkemedelsbehandling är den viktigaste insatsfaktorn 
i vården är de negativa effekterna inte acceptabla.
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Kostnaden för felaktig användning 
av läkemedel 
Den totala kostnaden för läkemedel i Sverige är cirka 36 miljarder  
kronor om året, inklusive receptfria läkemedel och de läkemedel som 
används inom vården. Uppskattningar indikerar att kostnaden för 
felaktig läkemedelsanvändning kan vara i samma storleksordning som 
samhällets totala kostnad för läkemedel. I Nationella Läkemedels- 
strategin uppskattas felaktig läkemedelsanvändning kosta 10 till  
20 miljarder kronor per år.

Apotekens roll då det gäller  
rådgivning kring användning  
av läkemedel
Apoteken spelar redan idag en viktig roll i vårdkedjan för att kvalitets- 
säkra förskrivningen och verka för en bra läkemedelsanvändning. 

På apoteken kontrolleras att patientens recept är korrekt, att det är rätt 
läkemedel, till rätt dos, till rätt mängd läkemedel för hela behandlingen,  
att hållbarheten är tillräcklig på läkemedlet, att förpackningen är felfri, 
att patienten har rätt kombination av läkemedel och att patienten kan 
använda läkemedlet som det är tänkt (till exempel att patienten kan 
svälja tabletten, vet hur hen ska gör med inhalatorn, vet att det är ett 
stolpiller med mera). Farmaceuten för också en dialog med patienten 
om dennes kunskaper och erfarenhet av läkemedlen och informerar om 
användningen, både tekniskt och medicinskt, samt besvarar patientens 
alla frågor kring läkemedelsbehandlingen.

I mötet med patienten skapar apoteken trygghet, förmedlar kunskap 
och bidrar till en bättre läkemedelsanvändning. Apoteken kan beskrivas 
som en aktör som är den yttersta kvalitetssäkringen av hur ett läkemedel  
kommer att användas.

En avgörande faktor för att minimera läkemedelsrelaterade problem är 
att vårdens aktörer samverkar och att patienten får bättre möjligheter 

att ta ansvar för den egna behandlingen. Här har farmaceuten en  
betydande roll genom att aktivt bidra med sin unika kunskap och  
samspela med andra yrkesgrupper inom vården. Farmaceuternas  
främsta uppgift, vid sidan av att vara en viktig länk i vårdkedjan, är att 
i kontakten med patienten förstärka vårdens budskap och inte minst att 
på ett begripligt och individanpassat sätt beskriva nytta och risker med 
de läkemedel som förskrivits eller valts.

Utvärdering av rådgivning  
på apoteken i Finland
Apoteksföreningen i Finland har låtit genomföra en studie av värdet av 
det arbete som de finska apoteken gör. Studien omfattade bland annat 
200 intervjuer med farmaceuter och läkare. I studien tittade man på 
den service som görs kostnadsfritt av apoteken när de expedierar recept 
och ger råd.

Resultatet av studien visar att apotekens fria rådgivning sparar  
6,2 miljoner besök till primärvården och 750 000 akutbesök. Stödet 
innebär också att 2,6 miljoner recept aldrig behöver skrivas och att  
123 000 inläggningar över natt i sjukvården sparas. 

Sammanlagt beräknas detta spara 565 miljoner EUR per år. Den 
största besparingen, 300 miljoner EUR, kommer från färre besök till 
primärvården. Även 70 miljoner EUR sparas på färre akutbesök.  
Kostnader för recept och nätter på sjukhus sparar cirka 100 miljoner 
EUR vardera. Totalt sparas cirka 440 miljoner EUR inom offentlig 
sektor. Sammanlagt innebär det att apotekens insats sparar mer än  
apotekens andel av läkemedelskostnaderna, 481 miljoner EUR.  
Besparingarna för hälso- och sjukvården i Finland genom apotekens 
arbete överskrider kostnaderna för distributionen av alla läkemedel. 

Om vi antar att de svenska apoteken gör ett lika gott arbete som i  
Finland skulle de svenska apotekens insatser motsvara en besparing på 
cirka 8,8 miljarder kronor. Apotekens andel av kostnaderna på läkemedel  
är idag cirka 4,3 miljarder kronor. Som jämförelse uppskattades  
landstingens samlade IT-kostnader till cirka 7,9 miljarder kronor 2011.  
Totalt omfattade landstingens budgetar 270 miljarder kronor 2012.



12 13

Utvärdering av ökad rådgivning  
på apoteken i Danmark
I den danska rapporten ”Evidens for Apotekets Rådgivning” genom-
fördes en studie på 500 danska apotek med 500 astmapatienter. Målet 
var att identifiera och lösa problemen i patienternas behandling som, 
om de inte skulle åtgärdas, med stor sannolikhet skulle resultera i  
felbehandling. Patienterna delades upp i en kontrollgrupp och en grupp 
som fick del av utvecklade tjänster på apoteket. Under ett år minskade 
besöken hos läkare med 16 procent i gruppen som fick extra stöd.  
I två andra danska studier gjordes särskilda insatser på apoteken 
 inriktade mot äldre patienter. I en av studierna minskade inläggningen 
på sjukhus med elva procent. I en annan studie minskade antalet  
inläggningar med 15 procent.

Om samma resultat skulle kunna uppnås i Sverige skulle besparings- 
effekterna inom äldreomsorg, slutenvård såväl som inom primärvården 
bli avsevärda. Patienterna skulle också få en kraftigt förhöjd livskvalitet. 

Apotekens utökade uppdrag  
i andra länder
I andra europeiska länder som Irland, England, Frankrike, Portugal 
och Danmark har apotek redan uppdraget att ge en utökad rådgivning 
kring läkemedel till patienter. 

I England finns två tjänster som kan utföras på apotek av särskilt  
utbildade farmaceuter kostnadsfritt för patienten.

Tjänsten ”New Medicine Review” innebär att patienter som fått ett 
läkemedel mot astma, KOL, typ 2 diabetes, högt blodtryck och  
patienter med blodförtunnande läkemedel, får stöd av en farmaceut vid 
tre tillfällen. Först när patienten får sitt läkemedel, sen igen efter två 
veckor och sen ytterligare en gång. Patienten kan ställa vilka frågor den 
vill och genom samtalen säkras att användningen blir korrekt. Allt för 
att motivera patienten till en god läkemedelsanvändning. Samtalet tar 
mellan 10-15 minuter per gång.

”Medicine Use Review” är en tjänst för de som använder f ler än ett 
läkemedel och som har en kronisk sjukdom. I stort är det ett samtal  
om läkemedlen där farmaceuten också gör en bedömning kring alla 
läkemedlen som patienten har. Samtalet mynnar ut i en handlingsplan 
och informationen ges också till den behandlande läkaren. 

Storbritannien har även infört begränsad förskrivningsrätt för  
farmaceuter, som bland annat innebär att apoteket kan förnya recept  
för vissa kroniker och förskriva vissa läkemedel för en grupp  
definierade sjukdomar.

I Norge tillsätter regeringen under 2015 en utredning som ska föreslå 
införandet av läkemedelssamtal som en tjänst för att förbättra  
läkemedelsanvändningen. Även ett nytt receptfritt läkemedelssortiment,  
som ska säljas med rådgivning från farmaceut, utreds. Norge har också 
under en tid fört en politisk debatt om förskrivningsrätt för  
farmaceuter. Inspelet kom ursprungligen från norska kristdemokraterna 
kring p-piller och stödjs av hälsoministern. Förslaget ska ses mot  
bakgrund av att farmaceuters tillfälliga förskrivningsrätt 2009 för  
antivirala läkemedel ansågs bidra till en ökad tillgänglighet.

I Frankrike samarbetar apoteken med vårdgivarna om en särskild 
 läkemedelstjänst för astmatiker, i syfte att förbättra följsamheten till 
behandlingen. Tjänsten består i återkommande samtal om hur  
läkemedelsbehandlingen fungerar och hur man bäst ska använda sitt 
läkemedel. 

I Danmark föreslås apoteken hjälpa arbetslösa med deras medicinlistor  
efter att socialtjänst och arbetsförmedling kommit fram till att  
övermedicinering är ett hinder för vissa personer att etablera sig på 
 arbetsmarknaden. Också i Danmark har man infört en inhalations- 
tjänst för att förbättra läkemedelsanvändningen. 

Danmark antog 2015 en ny apotekslag, vilken slår fast att apotek är en 
del av hälso- och sjukvården, vilket öppnar för att de kan bidra ännu 
mer till befolkningens hälsa. Ett konkret steg i den riktningen, är att 
det i lagtexten framgår att apoteken ska erbjuda läkemedelssamtal 
till nydiagnostiserade kroniker, vilket förväntas öka följsamheten till 
behandling och som bygger på den NMS-modell som är framtagen i 
Storbritannien. 
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På Irland tillåter man under vissa förutsättningar farmaceuter att  
administrera influensavaccin och adrenalin till patienter. Landets hälso- 
minister har också flaggat för att apotekare ska ges viss förskrivningsrätt. 

I Tyskland har apoteken en tjänst för gravida kvinnor som innehåller  
en detaljerad kontroll av alla mediciner och kosttillskott kvinnan  
använder, inklusive en genomgång av doseringen. Den rådgivande  
farmaceuten kontrollerar också möjliga kontraindikationer, biverkningar 
och interaktioner och ger konkreta råd kring kost och livsstil. 

I Belgien har en tjänst införts där apoteken ger vissa grupper av  
kroniska patienter detaljerad rådgivning kring deras läkemedel,  
en rådgivning som ges var tredje månad. 

I Portugal kan apoteken erbjuda patienter tjänster inom själv- 
monitorering av diabetesläkemedel, program för monitorering av  
följsamhet till läkemedel, administration av vaccin för influensa,  
sprututbytesprogram samt program för exempelvis metadonbehandling.

Ett utökat uppdrag till  
de svenska apoteken
I Läkemedelsverkets regi pågick under 2014 ett projekt på 44 apotek, 
”Strukturerade läkemedelssamtal på apotek”. Projektet var inriktat på 
astma/KOL. Det behövs mer omfattande utvärderingar och projekt  
för att verkligen få fram apotekens potential för att förbättra 
 läkemedelsanvändningen.

Genom att ge apoteken ett utökat uppdrag och ansvar då det gäller 
rådgivningen till patienters användning av läkemedel kan kvaliteten i 
läkemedelsanvändningen öka. Detta i sin tur skulle innebära effektivare 
användning av läkemedel, färre patienter inlagda för vård, minskade 
kostnader för vården och möjlighet att använda resurserna till andra 
delar inom vården och samhället. Initialt kan följande tjänster vara 
aktuella att ingå i apotekens utökade uppdrag: 
-  Läkemedelssamtal på apotek för kroniker med f lera läkemedel för att 

förbättra användningen av läkemedel.
-  Uppföljning av vissa läkemedelsbehandlingar för att säkra rätt  

användning.

-  Förstärkta samtal och uppföljningar för vissa nyutskrivna behandlingar.
-  Förlängning av recept på apotek.
-  Vaccinationer.

Exemplet Stroke
Varje år drabbas 30 000 människor i Sverige av stroke. Enligt Hjärt- 
Lungfondens forskningsrapport 2012 är stroke med närmare en miljon 
vårddagar per år den enskilda kroppsliga sjukdomen som svarar för 
f lest vårddagar på svenska sjukhus. Samhällets kostnader för en stroke- 
patient beräknas till cirka 750 000 kronor och innebär för samhället  
en totalkostnad på cirka 22,2 miljarder kronor.

Högt blodtryck, höga kolesterolvärden och diabetes är några av risk-
faktorerna för att drabbas av stroke. En rad studier visar att många av 
de som medicinerar mot bland annat dessa diagnoser inte använder sina 
läkemedel på rätt sätt vilket ökar risken för att drabbas av stroke.

Enligt Socialstyrelsens statistikdatabas var det cirka 660 000 patienter  
som under 2013 hämtat ut både blodtryckssänkande och blodfett- 
sänkande läkemedel inom 120 dagar på apotek. Dos-patienter är 
undantagna. Om samtliga dessa skulle erbjudas 30 minuters utökad 
rådgivning på apotek skulle det kosta motsvarande 264 miljoner kronor. 
Om följden av den utökade rådgivningen blir att 352 personer undviker 
att drabbas av stroke är det en lönsam affär för samhället.

Om vi på samma sätt tittar på de patienter som hämtar ut blodtrycks- 
sänkande, blodfettsänkande och diabetesläkemedel är de cirka 190 000 
personer. Om samtliga dessa skulle erbjudas 30 minuters utökad  
rådgivning på apotek skulle det kosta motsvarande 76 miljoner kronor. 
Om följden av den utökade rådgivningen blir att 101 personer undviker 
att drabbas av stroke är det en lönsam affär för samhället.
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Minskade kostnader
Vi har tagit fram tre olika exempel för att visa hur samhället kan  
minska kostnaderna genom en utökad rådgivning till de som medicinerar  
mot stroke. Exemplen utgår från att 30 000 människor årligen drabbas 
av stroke i Sverige, och visar hur stora besparingar samhället kan göra 
genom en utökad rådgivning kring läkemedel på apotek som bidrar till 
att minska antalet strokefall. Självklart skulle en utökad rådgivning 
också ge en rad andra positiva effekter på andra sjukdomstillstånd.

Om 100 miljoner kronor investeras för utökad rådgivning på apotek 
skulle det motsvara 125 000 timmars extra rådgivning per år. Om 
rådgivningen omfattar 30 minuter per patient innebär det att 250 000 
patienter kan erbjudas utökad rådgivning på apotek. Siffran bygger på 
att en timmes rådgivning av en farmaceut kostar 800 kronor. I nedan 
exempel har vi utgått från en kostnad på 100 miljoner kronor för att 
genomföra rådgivningen.

Exempel nummer ett – hindra 3000 strokefall 
Om man genom att utöka rådgivningen kan hindra att tio procent  
- 3000 personer – drabbas av stroke innebära det en minskad kostnad 
för samhället på 2,2 miljarder kronor. 

Exempel nummer två – hindra 1500 strokefall 
Om man genom att utöka rådgivningen kan hindra att fem procent  
– 1500 personer – drabbas av stroke innebär det en minskad kostnad för 
samhället på 1,1 miljarder kronor.

Exempel nummer tre  
– hindra 750 strokefall 
Om man genom att utöka 
rådgivningen kan hindra  
att två komma fem procent 
– 750 personer – drabbas  
av stroke innebär det en 
minskad kostnad för  
samhället på 550 miljoner 
kronor.

Effekten av en bättre läkemedels- 
användning då det gäller samhällets  
kostnader för KOL och astma
Idag är det mellan 500 000 och 700 000 personer som lider av KOL i 
Sverige enligt ”Luftvägsregistret”. Uppemot 50 procent av de patienter 
som tar KOL- och astmaläkemedel gör det på ett felaktigt sätt vilket 
innebär utebliven eller felaktig effekt av ordinerade läkemedel. 

Samhällets totala kostnader för att vårda KOL uppskattas till cirka nio 
miljarder kronor enlig en sammanställning gjord av Hjärt-Lungfonden, 
Riksförbundet HjärtLung och Astra Zeneca. 

Anta att genom att öka apotekens rådgivning kring dessa läkemedel  
så att tio procent f ler, av de som lider av KOL i Sverige, använder  
läkemedlen på rätt sätt skulle det innebära en minskad kostnad för 
samhället på 900 miljoner kronor per år.

Slutsats
Vilka apotek vi får beror till stor del på de marknadsförutsättningar 
som ges. Genom att avsätta mer resurser och tid för rådgivning kring  
användningen av läkemedel på apotek kan stora besparingar åstadkommas.

Apoteken är vårdens bästa partner för att förbättra läkemedelsanvänd-
ningen genom att:
•  Medarbetarna på apoteken har hög kompetens med mångårig akade-

misk utbildning om läkemedel.
•  Har en hög trovärdighet i sitt möte med patienten – man litar på apo-

teken och dess medarbetare.
• Möter patienterna oftare än vården.
•  Finns över hela landet med öppettider som motsvarar patientens behov.
• Har en nyckelposition mellan vård, läkemedelsproducent och patient.

En ökad rådgivning kring användning av läkemedel kommer i första 
hand att innebära ett minskat lidande för alla de patienter som idag blir 
sjuka/förblir sjuka på grund av felaktig användning av läkemedel.0
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En satsning på apoteken möjliggör att de grupper som redan idag är 
extra utsatta då det gäller användning av läkemedel ges möjlighet att få 
ett ökat stöd och rådgivning kring användningen av läkemedel.

Genom att utöka rådgivningen på apotek blir det möjligt att i högre 
utsträckning utnyttja apotekens kompetens och kunnande för att  
förbättra användningen av läkemedel.

En systematisk satsning på utökad rådgivning på apotek kommer att 
innebära minskade kostnader i och med att färre patienter kommer  
att drabbas av sjukdom och ohälsa på grund av felaktig användning  
av läkemedel. Det innebär också att patienter över hela landet kan  
erbjudas samma stöd från apotek.

En utökad rådgivning innebär att samhällets kostnader för att vårda  
patienter som använder läkemedel på ett felaktigt sätt kommer att minska.

Fortsatt utveckling
Kronans Apotek kommer föra en fortsatt dialog med alla som har 
intresse i att utveckla apotekens rådgivning till nytta för patient och 
samhälle. 

Kronans Apotek vill se en genomlysning av hur apotekens uppdrag kan 
utvecklas och som tittar på frågeställningar som: vinster i att utveckla 
apotekens uppdrag, andra länders erfarenheter, koppling vård och  
apotek, finansiering av tjänster, kompetenskrav på rådgivande  
farmaceut, prioriterade patienter. Kronans Apotek tror det är  
nödvändigt med en djupare analys för att få den positiva utveckling 
som patienter och vården behöver. 
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