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reflexion

Nöjda  
apoteks- 
kunder?
»På apoteken blandas i dag medicin 
och pseudomedicin, vägledning med 
vitaminberikat vatten. Somligt finns 
det solid evidens för, andra produkter 
är placebo eller blott kosmetik.«

Paketpris på brustablett som »bi-
drar till att reducera trötthet och 
utmattning« och gratis dosett 

till den som hämtar ut recept. Barn-
klubb och babygåvor, skönhetspro-
dukter som ska »skapa energi i din 
vardag« och rabatt på probiotika i pil-
lerform.

Det märks att konkurrensen på 
apoteksmarknaden är i hårdnande. I 
snart sagt varje butik erbjuds kunden 
klubbmedlemskap, rådgivning eller 
förmånligt pris på tranbärskapslar.

Är det vad kunderna vill ha? Enligt 
en flitigt refererad undersökning av 
Svenskt kvalitetsindex från år 2010 
låg apoteteken i topp i fråga om kund-
nöjdhet. Året därpå visade samma 
analysföretag emellertid på en »kraf-
tig« minskning.

Häromdagen skickade ett av apo-
teksföretagen ut ett pressmeddelande 
om att hälften av svenskarna har pro-
blem med gasig mage. Enligt företaget 
kan gaser »vara tecken på allvarligare 
sjukdomar«, och den som är osäker 
kan »fråga på sitt lokala apotek där de 
kan hjälpa dig att göra en bedömning 
om du behöver söka vård«. 

Åhå? Vem tar ansvar om rådet att av-
stå från att besöka vårdcentralen vi-
sar sig vara felaktigt? Eller skickas 
alla ändå vidare till läkare – men inte 
utan tips på ett par tre receptfria ört-
mediciner för diffusa magbesvär?

På apoteken blandas i dag medicin 
och pseudomedicin, vägledning med 
vitaminberikat vatten. Somligt finns 
det solid evidens för, andra produkter 
är placebo eller blott kosmetik. För 
konsumenten är det verkligen inte 
lätt att veta vad som är vilket.

Anne Brynolf
tf medicinsk redaktionschef
anne.brynolf@lakartidningen.se
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Vetenskapliga artiklar har genomgått referentbe-
dömning. Varje manuskript granskas av minst en 
(ofta fler) av Läkartidningens stab av vetenskapliga 
experter. Granskningen av manuskript sker enligt 
internationella rekommendationer (www.icmje.org).
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Är tolken sjukvårdstolk? 
När du som läkare använder tolk, är det en 
tolk med specialkompetens som sjukvårds-
tolk? 

125 hade svarat den 1 juni kl 16.00.

15 %
24 %

11 %

50 %

Ja, oftast Ja, ibland

Nej, sällan

Vet ej/ 
Använder  
aldrig tolk

Fall 1 
En 14-årig flicka kommer tillsammans 
med skolsköterska för gynekologisk un-
dersökning. Mensen har uteblivit, och 
hon visar sig vara gravid i vecka 13. 
Flickan bor med sina biologiska föräld-
rar, som informeras, och samtliga vuxna 
är eniga om att en abort bör utföras. 
Flickan och hennes 16-årige pojkvän vill 
dock fortsätta graviditeten. 
Om graviditeten fullföljs är det kanske 
rimligt att anta att föräldrarna kommer 
att få ta det praktiska ansvaret för bar-
net. 
•  Hur mycket ska de få påverka beslu-

tet?
•  Hur mycket kan man pressa flickan till 

att ändra sin inställning?

Nästa nummer 
utkommer den 

19 juni
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