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Sammanfattning av apoteksenkäten 

Svårt att få tag på adhd-mediciner 

För fem år sedan avreglerades apoteken. Det har skapat många nya apotek, men servicen 

och tillgången på mediciner brister. Det visar en ny undersökning från Riksförbundet 

Attention. 

Apoteken har på de fem år som gått sedan apoteksreformen blivit betydligt fler, framförallt i 

tätorterna. Öppettiderna har förbättrats, men många klagar på att servicen brister. För att se vilka 

konsekvenser avregleringen fått för Attentions medlemmar genomförde förbundet under augusti 

i år en egen undersökning ang. tillgängligheten beträffande adhd-mediciner och andra läkemedel 

som medlemmarna använder. Enkäten besvarades av 1013 personer. 

Tillgången på adhd-mediciner brister 

Resultatet (fig. 1) visar att endast 16 procent anser att medicinen oftare finns i lager nu är för fem 

år sedan. Nära hälften, 45 %, anser att lagerhållningen blivit sämre. Detta trots att det nu finns 

omkring 40 % fler apotek. De flesta kommentarer handlar om att man måste söka på fler apotek 

och/eller förbeställa sin medicin. 
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Beträffande väntetiderna innan beställda mediciner kommer till apoteket svarar våra 

medlemmar: 

 De har kortats, 10 % 

 De har försämrats, 12 % 

 De är oförändrade, 34 % 

 Vet inte, 42 % (många medicinerade inte för 5 år sedan och kan inte jämföra)  

Av de kommentarer som lämnats i anslutning till frågan svarar många att de måste besöka fler 

apotek innan de får ut de förskrivna medicinerna. Någon beskrev hur hon blivit tvungen att 

besöka 5 olika apotek innan medicinen kunde hämtas ut. De som bor i glesbygd förefaller ha 

extra stora svårigheter att få sina läkemedlet, särskilt när vid första besöket på apoteket när de 

fått ny medicin. Exempel på kommentarer: 

- Hade inga mediciner innan, men det är ganska svårt att få tag på dem. Kan aldrig räkna 

med att de finns i lager. Utan måste alltid räkna med att åka till något avlägset apotek, 

en annan kedja eller vara ute i väldigt god tid så de hinner beställa hem. 

- Finns så gott som aldrig i lager. Dessutom olika kopior med olika namn så det är stor 

risk att fel tablett tas och fel dos. Går inte att hålla reda på alla olika namn. Ofta kort 

bäst före datum. Har blivit sämre än tidigare. 

- Händer att det inte finns alls men framförallt får jag nästan aldrig ut full dos (för tre 

månader alltså) av bägge styrkorna. 

- Det är svårt för många att medicinen byts ut mot en billigare variant. Utseende och 

formen ser annorlunda ut och blir väldigt jobbigt för många då dom är van med sin 

medicin. Kan skapa oro för att hämta sin medicin när det blir så hela tiden. 

- Det kan bero på att vi haft licensmedicin och denna alltid måste beställas och för att det 

ska ske måste jag besöka ett apotek så att de kan göra beställningen och sedan får jag 

betala extra för expressleverans då vi oftast inte får ett nytt recept då den medicinen vi 

fått nästan är slut. I övrigt händer det någon enstaka gång att medicinen inte finns inne 

på apoteket.  

- Det minsta man borde kunna begära är att mediciner finns hemma. Det finns apotek 

överallt men spelar det någon roll när sortimentet är kass? 

- Första 1-2 åren var oftare att mediciner var slut, blivit bättre med tiden. Jag har dock 

ganska vanliga mediciner, sorter, som jag tycker inte borde ta slut alls ex astmasprayer. 

Mediciner som berörs 

Bland de mediciner våra medlemmar nämner som svåra att få tag på finns Concerta, Ritalin, 

Strattera, Melatonin, Elvanse, Equasym och Medikinet. Exempel på kommentarer: 

- Lite väl mycket kontroller för Concerta kan jag tycka. Min man, jag och dottern som nu 

är vuxen, känner sig som en brottsling nära på när man ska hämta ut medicinen. 

- Melatonin är en katastrof, alltid väntetid. 

- Melatonin, måste alltid ringa till apotek när det är licenspreparat, går inte att bara 

beställa på hemsidan? 

- Strul med melatoninförskrivning. Strul med melatoninet över huvud taget! 

- Svårt med läkemedel på licens, melatonin. Dumt att man blir bunden att gå till ett apotek 

där papperskopian på licensen finns. 



  

- Medidikinett finns det alltid bara en ask hemma av. 

- Jag kan oftast inte få ut allt, kanske en burk Ritalin istället för 3 t.ex. 

- Concerta ofta har de tagit hem för lite eller så vill byta ut mot billigare. Fått be läkaren 

skriva i den inte får bytas ut är allergiker och mottog utbytesmedicin en annan gång och 

de biverkningar jag då fick önskar jag ingen ska få. 

- Concerta har varit slut några gånger och oavsett om den är slut eller inte så 

rekommenderar de och pratar sig varma om ersättningsmedicinen som är mycket 

billigare och PRECIS EXAKT likadan enligt dem - vilket jag och förhoppningsvis alla 

andra vet inte alltid är korrekt. Circadin har också varit slut några gånger. 

- Concerta då den alltid var slut pga. stort behov och välbesökt apotek. 

- Min sons antidepressiva. Mirtazapin Krka 15 mg. Även Circadin och en del mediciner för 

ADHD kan vara slut och svåra att få tag i. För egen del har Aerius allergimedicin varit 

nästan hopplös att få tag i, och det är den enda som funkat för mig. 

Ersättningsmedicinerna som erbjuds är inte lika bra och ger biverkningar. 

- Metamina 5 mg (dexamfetaminsulfat) på licens, Numera måste licensen ligga på samma 

apotek ett år i taget. 

Service och hjälp av apotekspersonalen 

De flesta, 50 % av de som svarar, uppfattar servicen på apoteket oförändrad (fig. 2). 29 % anser 

att den är bättre nu och 14 % att den är sämre och 7 % vet inte, med hänvisning till att de inte 

haft kontinuerlig kontakt med något apotek hela perioden.  

 

Exempel på kommentarer och förbättringsförslag: 



  

- Sluta döma ut oss som kommer för att hämta Metylfenidat och sluta göra allt så 

uppenbart så att tillslut vet alla besökare och personal inne på apoteket att just du 

hämtade narkotikaklassad medicin. Är jätte jobbigt att dom inte förstår att man inte är en 

missbrukare och kanske inte vill att alla vet att man måste äta just sådan medicin. 

- Tycker att man har på tok för svårt att hålla sig privat. De som väntar på sin tur har full 

koll på vad man säger och personalen pratar oftast rätt högt om läkemedel. 

- Det är helt galet att man ska behöva få flera olika räkningar varje månad för att man 

tvingats vända sig till olika apoteksbolag för att medicinen man behöver inte finns på 

lager där man brukar gå. Högkostnadsskyddet är det samma hos alla apotek varför inte 

slå ihop summan så man får en räkning? Dessutom borde finnas ett rabattsystem för dem 

som tvingas köpa dyra mediciner under långvarig tid. I vår familj äter vi alla dyra 

mediciner och vi har räkningar tillsammans på mellan 1500-2000 kr per månad! Helt 

sjukt! 

- För många, mindre apotek gör att man inte kan ligga på lager. Har man dessutom 

medicin på licens kan inte andra apotek kolla licensen utan du är bunden till 1 apotek 

vilket är sämre än förut Beträffande väntetider på mediciner så upplevde jag inte att det 

behövde beställas förr. Nu är det ofta! För receptbelagda mediciner så är dagens system 

klart sämre. Kanske kan jag köpa Alvedon och dylikt på fler ställen men det kan jag ju 

lika gärna föra på Ica nuförtiden  

- Tillgången att få tag i de mediciner man behöver utan att behöva lägga ner så mycket tid 

och planering för att de skall finnas inne!  

- Hitta ett sätt att se till att jag vet om mina mediciner finns hemma. Se till att alternativ 

finns om medicinen tillfälligt är slut.  

- Ökat samarbete mellan apoteken, gäller mellan de olika aktörerna på apoteksmarknaden. 

Idag är det konsumenten som får jaga runt efter medicinen, hos annan apoteksaktör, om 

den inte finns hos någon annan butik inom uppsökt apotekskedja. Min upplevelse är att 

oftast undantaget och mest hjälpsamma är Apoteket AB.  

- Vissa apotek ska ha bättre koll på högkostnadsskyddet. Ibland har man fler barn som har 

diagnos. Det är fortfarande 2 200 kr för alla barn i samma hushåll. Det verkar inte alla 

apotek vara införstådda med.   

- Jag har varit van vid att apotekspersonal har väldigt bra kunskap om både receptbelagda 

och receptfria mediciner. Numer finns det expediten som säljer receptfria mediciner som 

verkar ha mindre kunskap än jag själv om produkterna de säljer. Det vore en klar 

förbättring med mer kunnig personal i butikerna.  

- Huvudsyftet måste vara medicin och medicinkunskap. Då finns rätt mediciner hemma. Nu 

när fokus är på att sälja vitaminvatten och godis blir kompetensen därefter. 

- Apoteken borde inrikta sig på medicin igen istället för skönhetsprodukter, kaffe, 

hygienprodukter som man kan köpa i sin vanliga livsmedelsbutik 

- Privatiseringen har skapat o röra med personal som säljer hudkräm heller än medicin. 

Jag går numera bara till Apoteket AB där får jag hjälp o kompetent rådgivning. Tyvärr 

finns de inte Apoteket AB i varje stad. Kräv hög kompetens på alla som ska arbeta med 

läkemedel. Förbättra kravet på lagerhållning av läkemedel. 

- Börja ha alla mediciner inne när en behöver dem, utan att ständigt behöva beställa dem. 

Ta inte bort olönsamma mediciner som folk behöver. Det är inte en ”service”' att sälja 



  

mindre vanliga verksamma substanser. Sluta sälja tonvis av smink och matvaror som hör 

hemma i mataffären. 

Attentions kommentarer: 

– Resultatet av vår undersökning visar att apoteksreformen i väldigt liten utsträckning förbättrat 

tillgången på våra mediciner, säger Attentions förbundsordförande Anki Sandberg. Tillgången 

till apotek har visserligen ökat, men inte tillgången på de läkemedel som våra medlemmar 

behöver. Våra medlemmar, som har svårt med framförhållning och planering, tvingas ofta att 

söka sina mediciner på flera olika apotek. Det är oacceptabelt.  

– Många är nöjda med servicen, men av de kommentarer som lämnats i anslutning till frågan 

framgår det också att det brister i kompetens och bemötande hos en del av personalen. Att bli 

utpekad som missbrukare kan vara mycket känsligt, inte minst på en mindre ort. Med hjälp av 

denna undersökning kommer vi att aktivt arbeta för förbättringar både när det tillgängligheten på 

mediciner och personalens kompetens. 

 

 

För mer information kontakta: 

Anki Sandberg, förbundsordförande  

Tfn 08-120 488 04, 070-717 40 25 

 

 
 
 
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar såsom adhd, Aspergers-, Tourettes- och tvångssyndrom, språkstörning samt 

personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna.. Vi företräder personer med egna diagnoser, 

anhöriga och personal som möter våra grupper inom t.ex. skola, vård, socialtjänst, arbetsförmedling och 

försäkringskassa. Attention har 13 5000 medlemmar organiserade i 60 lokala föreningar. 


