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Sammendrag 
 
Innledning 
Resultater fra flere studier tilser at så mange som oppimot halvparten av alle pasienter 
med kroniske lidelser ikke bruker legemidlene sine riktig. 
Forskning viser at opp mot 1/3 av pasientene som har opplevd TIA (Transitorisk 
iskemisk anfall) eller slag har sluttet på et eller flere legemidler innen 1 år etter oppstart 
av behandling. Kontinuerlig bruk er avhengig av faktorer som forståelse av hvorfor 
legemidlet tas og kunnskap om mulige bivirkninger. Pasienter som opplever engstelse 
for bruk av legemidler har 5 ganger høyere risiko for lav etterlevelse enn de som ikke 
engster seg i samme grad. Bekymringen pasientene har er relatert til blant annet 
langtidseffekter og risikoen for å bli avhengige. Pasienter som har vært innlagt for TIA 
eller slag har stor fordel av at etterlevelsen er god, for å unngå nye hendelser.  
Tilstrekkelig pasientinformasjon er essensielt for at pasientene skal forstå hvorfor 
legemidlet tas og hvordan legemidlet skal brukes, samt forbygge misforståelser og 
engstelse for legemiddelbruk. 
 
Metode 
Dette er en kvalitativ studie der totalt 8 pasienter ble inkludert. Pasientene som ble 
inkludert har vært innlagt på Nevrologisk avdeling og slagenheten på Sykehuset i 
Telemark. Pasientene har hatt diagnosen TIA eller slag og har behov for 
legemiddelbehandling i minimum 3 måneder. De har startet opp med minst 1 nytt 
legemiddel på sykehuset, og/eller hatt endringer i legemiddelbehandlingen under 
sykehusoppholdet. De skulle skrives ut til hjemmet og skulle håndtere legemidlene sine 
selv. Det ble utført semistrukturert intervju på hver av informantene ved utskrivelse.  
Intervjuene ble tatt opp på lydfil og dataene ble transkribert samt analysert og kodet. 
Dataene ble til slutt kategorisert til ulike temaer. 
 
Resultat 
Pasientene hadde stor tillit til legene og avgjørelsen som var tatt i forhold til 
legemidlene de hadde fått. Mange av pasientene visste hvilke legemidler de skulle 
bruke når de kom hjem, men noen var også usikre. De fleste var usikkerheten stor 
rundt kolesterolsenkende legemidler og pasientene hadde problemer med å knytte 
bruken av disse legemidlene til sin egen sykdomstilstand. Flere pasienter uttrykte at de 
hadde et større informasjonsbehov, spesielt når det angikk bivirkninger, 
kontraindikasjoner og interaksjoner. Det hadde også oppstått uklarheter rundt 
legemiddelinformasjon som var gitt, og pasientene opplevde usikkerhet rundt 
overgangsfasen mellom Albyl E og Asasantin Retard i forhold til seponering og 
dosering. De fleste pasientene hadde stor respekt for legemidler og mange uttrykte 
engstelse for bruk over lang tid. Mange mente også det var et overforbruk av 
legemidler. Noen av informantene hadde også hatt problemer med håndtering av 
legemidlene og hos mange var risikoen for lav etterlevelse høy.  
 
Konklusjon 
Resultatene indikerer at pasientene er i risikosonen for å ha lav etterlevelse på 
legemidler de hadde fått ved utskrivelse. Pasientene var engstelige for legemidler 
generelt, samt uttrykte skepsis til bruk over lang tid.  I tillegg var pasientene bekymret 
for bivirkninger og de slet med legemiddelformuleringen. Ulike tiltak kan med fordel 
vurderes, deriblant mer tilrettelagt informasjon som kan øke pasientenes evne til å 
knytte legemidlene opp til sin egen tilstand. Dette kan bidra til en økt etterlevelse over 
tid, samt gi en tryggere legemiddelbruker. 
 
Nøkkelord: Lav etterlevelse, økt informasjonsbehov, bivirkninger, engstelse, 
overforbruk 
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1 Introduksjon 

1.1 Pasienten på sykehus 

Når pasienten skal skrives ut av sykehus, er det ofte skrevet ut nye legemidler, eller det 
kan ha blitt gjort endringer i legemiddelbehandlingen. Legen har det overordnede 
ansvaret for å avgjøre behandlingen. Under oppholdet ved avdelingen, startes ofte 
legemiddelbehandlingen og informasjon rundt legemidlene utføres av legen og 
sykepleier. Pasienten mottar i tillegg epikrisen ved hjemreise, og pasientens fastlege vil 
motta en kopi.  

De nasjonale brukererfaringsundersøkelsene i regi av Kunnskapssenteret viser at 
pasientene har positive erfaringer med pleiepersonellet og legene under behandlingen 
på sykehus. Sykehusene kommer imidlertid dårlig ut med hensyn på erfaringer med 
utskrivningsprosessen og samhandling mellom sykehus og fastlege (1). Det er også sett 
at mange pasienter opplever at informasjonsflyten ved utskrivelse kan være bedre og 
hele 37 % av pasientene har ikke fått gjennomgått den oppdaterte medisinlisten sin ved 
utskrivning og etterlyser bedre gjennomgang av legemidlene sine for å forberedes til 
hjemreise (2). Disse funnene viser at pasientene kan ha nytte av bedre 
legemiddelinformasjon ved utskrivning på sykehus.  

Det rapporteres at 5-10% av innleggelser ved indremedisinske avdelinger skyldes ikke-
optimal legemiddelbruk (3). Videre vet vi at hos eldre pasienter kan opp mot 40 % av 
alle sykehusinnleggelser skyldes legemiddelbivirkninger, og at de fleste av disse kunne 
vært unngått (3-6). Det er derfor nødvendig å forsøke å identifisere pasientene som har 
lav etterlevelse og kunne fange opp den egentlige årsaken til den lave etterlevelsen. 

1.2 Etterlevelse 
 

Det kommer stadig flere effektive og potente legemidler på markedet, og for at disse 
skal gi god helseeffekt, forutsettes det at pasienten kan administrere legemidlene riktig 
på egenhånd. For at en legemiddelbehandling hos en pasient skal være vellykket, er det 
viktig at pasienten bruker legemidlene på best mulig måte, og i tråd med det som er 
avtalt med legen.  
World Health Organisation (WHO) definerer etterlevelse ved langtidsbehandling som:  
 
«The extent to which a person’s behaviour – taking medication, following a diet, 
and/or executing lifestyle changes, corresponds with agreed recommendations 
from a health care provider» (7) 
 
En vanlig oppfatning er at pasienten selv er ansvarlig for å ta legemidlene sine som 
foreskrevet, men etterlevelse er komplisert og avhenger av mange faktorer (7). 
Resultater fra flere studier tilser at så mange som oppimot halvparten av alle pasienter 
med kroniske lidelser ikke bruker legemidlene sine riktig (8,9). Vi vet også at lav 
etterlevelse er vanlig blant eldre pasienter som utskrives fra sykehus (10). Forskning 
viser at jo mer komplisert legemiddelbehandling pasienten har, desto lavere blir 
etterlevelsen (11), og samtidig kan dette øke pasientens behov for oppfølging og 
legemiddelinformasjon. Komplisert legemiddelbehandling kan oppstå når pasienten 
har mange ulike legemidler å håndtere eller pasienten opplever at det ofte gjøres 
endringer på legemidlene og antall doseringer. 
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Forskning viser at det er mest vanlig at pasientene tar mindre av legemidlet enn det 
som er foreskrevet og ikke mer av det, men begge disse problemstillingene er vanlig ved 
feilbruk (11).  

1.3 Årsaker til lav etterlevelse 
 

Det kan være mange årsaker til at pasienten ikke bruker et legemiddel riktig. En årsak 
kan være at pasienten ikke har fått tilstrekkelig informasjon om sin egen tilstand og 
hvorfor legemidlet er forskrevet. Økt kunnskap hos pasienten, både når det gjelder 
viktigheten av legemidlet og hvordan tilstanden kan bedres, kan bidra til å øke 
motivasjonen pasienten har til å etterstrebe riktig bruk av legemidlet (11). I tillegg viser 
det at i de tilfeller pasienten aktivt blir tatt med på avgjørelser om sin egen behandling, 
kan dette også gi positivt utslag på etterlevelsen (11). Noen pasienter opplever en stadig 
forandring i behandlingsregimet, flere legemidler brukes ofte samtidig og behandlingen 
individualiseres. Dette kan også bidra til at pasientene blir usikre og etterlevelsen 
lavere (11).  

1.4 Faktorer som påvirker etterlevelsen 
 
Flere faktorer påvirker etterlevelsen hos en pasient, spesielt ved langtidsbehandling ved 
kroniske lidelser. WHO har trukket frem 5 ulike faktorer som påvirker etterlevelse 
(figur 1).  
Det sees en sammenheng med den sosiale og økonomiske situasjonen pasienten 
befinner seg i. Lav utdannelse, arbeidsløshet og dermed lav inntekt kan ha en negativ 
effekt (7). I tillegg viser forskning at lang avstand til nærmeste sykehus eller legekontor 
også kan redusere etterlevelsen (7). Når det kommer til hjemmesituasjonen, kan det å 
bo alene være en negativ faktor. Om pasienten har familie eller noen i nære relasjoner 
som kan gi dem emosjonell- og praktisk støtte, øker dette etterlevelsen og dette er 
identifisert som sosioøkonomiske faktorer (7,12).  
En annen viktig faktor er sykdomsrelaterte faktorer. Dette innebærer hvor alvorlig 
sykdommen eller tilstanden til pasienten er. Graderes den mer alvorlig av legen er det 
sett at etterlevelsen øker (12). Gir sykdommen få eller ingen symptomer, eller pasienten 
opplever dårlig klinisk forbedring reduseres motivasjonen for å ta legemidlet som 
forskrevet, og etterlevelsen synker (7,12). I tillegg er etterlevelsen lavere hos pasienter 
med kroniske og psykiske lidelser (12). Når pasienten må bruke forebyggende eller 
behandlende legemidler over lengre tid, kan risikoen for at en behandling seponeres for 
tidlig øke (12).  
Behandlingsrelaterte faktorer påvirker også etterlevelsen.  Mange legemidler og stadig 
forandring på legemidlene reduserer etterlevelsen (7,12). Dette gjør at pasienten må 
følge nøye med på doseringen og klare å skille legemidlene fra hverandre. Mange 
pasienter sliter med hukommelsen og dette kan øke risikoen for å glemme.  I tillegg 
viser forskningen at etterlevelsen reduseres ved økende antall doseringer. Ved dosering 
mer enn 1 gang daglig er risikoen større for at etterlevelsen synker (7,12). Forekomst av 
merkbare bivirkninger, ikke optimal legemiddelformulering samt dårlig smak kan også 
være risikofaktorer for dårlig etterlevelse (7,12). 
Pasientrelaterte faktorer er også noe som påvirker etterlevelsen i betydelig grad. Dette 
henger sammen med kunnskap pasientene har om sykdommen og legemidlene, hvilken 
motivasjon de har, og hvor stor tro de har på behandlingen. Ifølge WHO finnes det 
mange pasientrelaterte faktorer som kan påvirke etterlevelsen, blant annet dårlig 
hukommelse, stress, lav motivasjon, engstelse for bivirkninger, misforståelser i forhold 
til hvordan legemidlene skal tas, usikkerhet om diagnosen er riktig, dårlig oppfatning 
av legemidler generelt, eller har tanker om at leger skriver ut for mange legemidler (7).  
I tillegg er kunnskap om mulig konsekvenser av lav etterlevelse hos pasientene viktig 
(7).  
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En annen viktig faktor er hvordan helsesystemet fungerer. Dette innebærer hvordan 
dette er organisert, samt om det finnes gode refusjonsordninger. Etterlevelse påvirkes 
av kunnskapen helsepersonell har rundt håndtering av kroniske lidelser.  Samtidig er 
relasjonen pasientene har til helsepersonell en viktig faktor. Er tilgjengeligheten til lege 
god og pasienten får en god oppfølging, øker også etterlevelsen (7,12). Samspillet 
mellom pasient og helsepersonell er viktig for å øke kunnskap og redusere 
misforståelser. Samtidig får pasienten en følelse av å bli godt ivaretatt, og dette 
innebærer økt trygghet. Blir pasienten tatt med på avgjørelser rundt sin egen 
behandling ser også etterlevelsen ut til å øke (12). Følelsen av å være deltakende i 
behandlingen kan bedre pasientens samspill med lege og øke behandlingens 
troverdighet og pasientens egen motivasjon. 
 
               

 
Figur 1. Faktorer som kan påvirke etterlevelsen hos en pasient. Gjengitt med tillatelse fra 
rettighetsinnehaver (7). 

1.5 Tiltak for å bedre etterlevelse 
 
I ulike fagmiljøer diskuteres det hva slags tiltak som kan iverksettes for å bedre 
legemiddelbruken. Forskningen viser at det ofte er flere tiltak som må til for at 
etterlevelsen skal bli bedre, da fenomenet er sammensatt (7). Det finnes fortsatt ikke 
standardiserte retningslinjer på hvordan sikre riktig bruk av legemidler, og studier frem 
til nå viser sprikende resultat på hva som gir positiv effekt. Ulike 
kommunikasjonsmåter er forsøkt, både ved at helsepersonell kontakter pasienten via 
telefon, eller at pasienten mottar korte SMS-beskjeder som påminnelser eller annen 
nyttig informasjon. I tillegg forsøkes det med e-læring, der ulike internettbaserte 
programmer skal fungere som opplæring om både sykdom og administrering av 
legemidler (12). Disse tiltakene viser å øke etterlevelsen (13). Det sees også en økning i 
etterlevelse ved god oppfølging av pasienten gjennom tverrfaglig samarbeid mellom 
helsepersonell, der farmasøyter er involvert (14). En tilrettelagt samtale med pasienten 
angående legemidlene, samt oppfølging i etterkant, er noen av tiltakene som kan gi 
gode resultater med tanke på å forbedre etterlevelsen (14). 
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1.6 Etterlevelse ved TIA og slag 
 
I dagens terapianbefalinger er fokuset økt på forebyggende behandling. Innen TIA og 
slag er forebyggende behandling et særlig viktig virkemiddel for å redusere risikoen for 
en fremtidig hendelse. Sekundærprofylakse er like viktig for begge diagnosene, og 
behandlingen går i hovedsak ut på det samme (15). I terapianbefalingen inngår 
antitrombotisk behandling med platehemmende effekt, og for de med tilleggsdiagnoser 
som atrieflimmer, kan også antikoagulasjon være aktuelt (15). Kombinasjonen 
acetylsalisylsyre/dipyridamol (Asasantin Retard) reduserer risikoen for nye 
hjerneinfarkt med 18% i forhold til ASA (acetylsalisylsyre) som monoterapi (15). 
Bivirkninger som hodepine er uttalt, men kan reduseres ved å starte med lavdose og 
titrere opp til anbefalt dosering innen 1-2 uker (15). I terapianbefalingen inngår også 
blodtrykksenkende behandling, og lipidsenkende behandling (15).  
For at behandlingen skal gi optimal effekt er høy etterlevelse essensielt for å redusere 
risikoen for nye hendelser.  
I en observasjonsstudie basert på data fra Riks-Stroke i Sverige sees det en kraftig 
nedgang i bruken av sekundærpreventiv behandling ved slag etter 2 år. Nedgangen er 
størst for statiner (16). Det sees også at opp mot 1/3 av pasienter som har hatt TIA eller 
slag, har sluttet på et eller flere legemidler innen 1 år. Kontinuerlig bruk etter 1 år er 
avhengig av faktorer som forståelse av hvorfor legemidlet tas og kunnskap om mulige 
bivirkninger (17). Dette sees i lys av at pasientene vet mer om fordeler fremfor risikoen 
ved å ta disse legemidlene (17).  
Samtidig sees det at om pasienten mottar tilrettelagt opplæring i bruken av legemidlet, 
blir også etterlevelsen bedre. Etterlevelsen øker ytterligere ved bruk av hjelpemidler 
som dosett (17). 
Forskningen viser også at en bakenforliggende årsak til lav etterlevelse hos TIA- og 
slagpasienter er engstelse for bruk av legemidler (18). Pasienter som opplever engstelse 
for bruk av legemidler har 5 ganger høyere risiko for lav etterlevelse enn de som ikke 
engster seg i samme grad. Bekymringen pasientene har er relatert til blant annet 
langtidseffekter og risikoen for å bli avhengige (18). 
En stor del av tidligere studier viser at om en pasient er bekymret for å få en sykdom, 
vil også etterlevelsen ved behandlingen øke (19). For TIA og slag viser forskningen noe 
annet. Det er ikke en tydelig sammenheng mellom bekymring for å oppleve en hendelse 
og etterlevelse (19). Man vet ikke helt årsaken til dette, og det trengs mer forskning på 
området, men det kan tyde på at pasientens egen oppfatning av risikoen for å få slag 
kan skille seg fra den faktiske risikoen. Dette kan også avhenge av pasientens 
nåværende helse (19). Dette indikerer at det er viktig å se på bekymringer pasienten 
kan ha rundt legemidlene samtidig som egenoppfatning av risiko for TIA eller slag bør 
kartlegges. 

1.7  Tiltak for å bedre etterlevelse hos TIA- og slagpasienter 
 
Med tanke på tiltak for å øke etterlevelse hos TIA- og slagpasienter, gjøres det forskning 
på legemiddelsamtaler utført av farmasøyter blant annet i Danmark. Denne studien 
viser noe økt etterlevelse hos de som fikk en samtale enn hos de som ikke fikk, men det 
var ingen signifikant forskjell. Samtidig rapporterte de som hadde fått en samtale med 
farmasøyt at de var veldig fornøyd med servicen og omtrent halvparten rapporterer at 
de har tilegnet seg økt kunnskap om legemidlene (20).  Samtidig føler 1/3 av pasientene 
seg tryggere på legemidlene, og noen rapporterer bedre livskvalitet etter en slik samtale 
(20). Det er også en pågående studie på bruk av SMS til pasienter som har hatt slag og 
skal gå på forebyggende behandling. Meldingene vil inneholde påminnelser, 
informasjon, risikofaktorer, livsstilforandringer og motivasjon (21). 
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1.8 Legemiddelinformasjon ved utskrivelse  
 
I følge slagoverlege på Nevrologisk avdeling og slagenheten på Sykehuset Telemark, 
informeres pasienten ved utskrivelse både skriftlig og muntlig. Informasjonen 
inneholder hvilke legemidler pasienten har fått, hvorfor pasienten har fått disse 
legemidlene og hvordan de skal administreres. De får også informasjon om kosthold, 
vekt og anbefaling om røykeslutt. Legen på avdelingen gir den muntlige informasjonen 
før utskrivelse og sykepleiere på avdelingen gir også tilleggsinformasjon om pasienten 
har spørsmål. I tillegg får pasienten med seg en epikrise som fungerer som den 
skriftlige informasjonen til både pasient og fastlege. Epikrisen inneholder blant annet 
bakgrunn for innleggelse, tidligere sykdommer, behandlingsforløp, funksjonsnivå, samt 
videre oppfølging hos fastlege. I tillegg inneholder den en risikoanalyse for nye 
hendelser, informasjon om kosthold og vekt samt opplysninger om legemidler og hvilke 
endringer som er utført. Opplysningene inneholder informasjon om dosering, hva som 
er seponert og hvilke legemidler som er innsatt. I tilfeller der pasienten skal starte på 
Asasantin Retard og ikke har brukt Albyl E tidligere, får pasienten ferdig pakket dose av 
Albyl E med seg hjem før Asasantin Retard skal startes opp. Pakken med Albyl E 
inneholder tabletter for 4-5 dager. Opptrappingen av Asasantin Retard utføres for å 
forebygge hodepine. I tilfeller hvor pasienten har stått på Albyl E, får de gjerne med seg 
dosen de trenger før oppstart av Albyl E i stedet for en resept. Dette for å unngå at det 
skal oppstå misforståelser i overgangsfasen. I følge seksjonsoverlegen var det viktig 
med god informasjon til alle pasienter, men spesielt til TIA pasienter da de har mye å 
vinne på at etterlevelsen ved legemiddelbehandlingen er optimal (Dr. Håkon Tobro, 
slagoverlege, Nevrologisk avdeling og slagenhet, Sykehuset Telemark. Personlig 
meddelelse desember 2017). 
Epikrisen er i hovedsak tenkt som informasjon til fastlege, og kan inneholde ord som 
kan være mindre pasientvennlig. Men siden den også fungerer som en skriftlig 
informasjon til pasientene i tillegg, er det er derfor viktig at epikrisen gjøres så 
forståelig som mulig. 
 

2. Hensikt og målsetning 

Pasienter som har hatt TIA eller slag har særlig nytte av forebyggende behandling for å 
unngå nye hendelser, og målet er at disse pasientenes etterlevelse er så god som mulig. 
Denne studien gjøres derfor på Nevrologisk sengepost, slagenheten, for å forsøke å 
avdekke pasientenes opplevelse av informasjonen de har mottatt og hvilke 
informasjonsbehov de har rundt legemidlene sine.  Samtidig er denne en del av et 
prosjekt, der Sykehusapotekene HF vurderer muligheten av å tilby pasienter en 
legemiddelsamtale utført av en farmasøyt etter utskrivning. I utviklingen av en slik 
tjeneste er det viktig å gjøre en behovskartlegging, ved å framskaffe ny, og mer detaljert 
kunnskap om pasientenes informasjonsbehov. Ved å intervjue et utvalg av pasientene 
kan man forsøke å finne ut av hva de er usikre på, hvilken kunnskap de har om 
legemidlene sine, samt bruken av dem. Det er også viktig å se på hvilken forutsetning 
de har for å forstå informasjonen de har fått og i hvilken grad de er motivert til å følge 
den.  
I studien behandles følgende spørsmålsstillinger:  
 

□ Hvordan opplevde pasientene TIA/ slag hendelsen? 

□ I hvilken grad er de bekymret for å oppleve dette igjen? 

□ Hvilken grad føler pasientene seg trygge på bruken av de nye legemidlene de 

har fått på sykehuset? 

□ Var de med på avgjørelsen sammen med legen om behandlingen? 

□ Hvilken informasjon opplever de å ha fått fra sykehuset om legemidlene? 

□ Opplever pasienter at de har kunnskap om legemidlene de bruker?  
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□ Hvilke forventninger har de til legemidlene de bruker og hvor motivert er de til 

å bruke dem?  

□ Hva tenker de om å bruke legemidlene over lang tid?  

3. Metode  

I denne studien brukes en kvalitativ metode, som gir åpning for beskrivelser og 
erfaringer informantene satt inne med.  
I forkant av intervjuprosessen ble det utviklet en intervjuguide (bilag 1), som fungerte 
som en veileder som gjorde det enklere å holde seg innenfor temaene under 
intervjuene. 
Antall informanter som ble inkludert var avhengig av metningsgrad, og det ble 
inkludert totalt 8 pasienter. Datainnsamlingen ble foretatt i form av semistrukturerte 
intervjuer, der informanten styrte samtalen mest mulig.   
Midtveis i studieprosessen ble det besluttet å endre på spørsmålet;  
«Hva tenker du om å ha mulighet til å bestille samtale med farmasøyt før du reiser 
hjem?» til «Hva tenker du om å ha mulighet til å bestille samtale med helsepersonell 
før du reiser hjem?» Dette for at informantene kunne ha lettere for å forstå spørsmålet 
og ha større forutsetning for å svare.  
For å få svar på om de bekymret seg for å oppleve nye hendelser, ble det i samråd med 
klinisk farmasøyt på sykehusapoteket besluttet å ikke stille dette spørsmålet direkte for 
å unngå å skremme opp informantene. I stedet ble spørsmålet omformet til «opplevde 
du hendelsen som skremmende?». Dette spørsmålet kunne være en åpning for 
informanten til å fortelle hvordan de forholder seg til hendelsen og bekymring de måtte 
ha rundt eventuelle nye. Midtveis i intervjuprosessen ble det også besluttet å tilføye 
spørsmålet «hva tenker du om legemidler generelt?» for å få tanker og refleksjoner 
over pasientens generelle oppfatning av legemidler.  
Før utførelse av et intervju var informasjon om alder, kjønn, tidligere diagnose og 
legemiddelendringer gjort kjent for intervjueren. Disse opplysningene ble brukt som en 
forberedelse før intervjuet.   
Det ble utarbeidet et eget samtykkeskjema der det ble informert detaljert om studien. 
Sykepleier ved avdelingen valgte pasienter utfra inklusjonskriteriene når det nærmet 
seg tid til utskrivning, og innhentet samtykke. Pasientene måtte ha gitt skriftlig, 
informert samtykke før intervjuet startet (bilag 3). Intervjuene tok mellom 20-30 
minutter og foregikk i et egnet rom som skapte en så rolig atmosfære som mulig. 
Intervjuene ble gjennomført november og desember 2017. Ett intervju ble gjennomført 
på et egnet kontor, mens de andre intervjuene ble gjennomført på pasientenes enerom. 
Intervjuene ble tatt opp på lydbånd, og lagret på en sikret enhet. Dataene ble deretter 
transkribert ord for ord. De ble gjennomlest for å få et helhetsinntrykk av hva 
informantene uttrykte under intervjuene. Det ble deretter søkt forutsetningsløst i 
teksten, linje for linje, for å finne nøkkelord. Disse inneholdt informasjon som er 
relevante for spørsmålsstillingen for studien eller det var informasjon som skilte seg ut 
i teksten. Disse ble samlet til temaer som oppsummerte hva informanten fortalte eller 
syntes var viktig (Tabell 3). Det ble tatt med sitat som inneholdt informasjon om 
hvordan de ulike temaene ble beskrevet, samt utviklet underkategorier under hvert 
tema. Den interne veilederen gjennomgikk intervjuene etter transkribering og kodingen 
som ble utført, for å øke validiteten og relabiliteten i studien mest mulig. 
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3.1 Etikk og personvern 
 
Før utførelse av studien ble det søkt om godkjenning for innsamling og behandling av 
personopplysninger fra personvernombudet. Søknaden ble godkjent 15. september 
2016 (bilag 2). 
 

3.2 Utvalg 

Pasientene som ble inkludert hadde vært innlagt på Nevrologisk avdeling og 
slagenheten, Sykehuset i Telemark. Pasientene har hatt diagnosen TIA/slag, eller ble 
innlagt med mistanke om TIA/slag og hadde behov for legemiddelbehandling i 
minimum 3 måneder. De hadde startet opp med minst et nytt legemiddel på sykehuset, 
og/eller hatt endringer i legemiddelbehandlingen under sykehusoppholdet. De skulle 
skrives ut til hjemmet og skulle håndtere legemidlene sine selv. De kunne imidlertid ha 
hjemmesykepleie som leverte dosett eller multidose (tabell 1).Pasientene ble inkludert i 
perioden november – desember 2016. 
 
 
Tabell 1. Utvalgskriterier 

 
Inklusjonskriterier: 

 
Eksklusjonskriterier: 

 

 Pasienter som har vært innlagt for 
TIA/slag eller vært innlagt med 
mistanke om TIA/slag 

 

 Pasienter som bor på 
institusjon eller skal skrives 
ut til institusjon eller 
rehabilitering 

 Pasientene har fått nye legemidler 
eller det er gjort forandringer i 
legemidlene fra før de ble innlagt  

 Pasienter som er sterkt 
nedsatt av hendelsen og har 
nedsatt korttidshukommelse 
osv. 

 Legemidlene skal brukes i mer 
enn 3 måneder  

 Pasientene skal skrives ut til 
hjemmet og håndtere legemidlene 
selv 

 Pasienter som ikke har fått 
nye legemidler eller hatt 
forandring i legemidlene sine 
etter innleggelse på 
sykehuset  

 

4. Resultat 

Totalt 8 informanter ble inkludert i studien.  Det ble inkludert både TIA- og 
slagpasienter. Det var en aldersspredning blant og begge kjønn var representert. I 
tillegg var det et bredt utvalg av antall legemidler som skulle håndteres (tabell 2). 
 
Tabell 2. Bakgrunnsinformasjon om informantene 

Informant Alder Kjønn Diagnose Tidligere 
diagnose 

Nye 
legemidler 

Antall 
legemidler 
fra før 

Sosial 
status 

1 40-50 M Slag Ingen 3 <2 Enslig 
2 80-90 K TIA TIA 3 7-8 Enslig 
3 60-70 M Slag Slag 2 10+ Gift 
4 60-70 M TIA Ingen 3 <2 Gift 
5 60-70 M Slag Ingen 3 <2 Enslig 
6 90+ K Slag Slag 2 8-9 Enslig 
7 60-70 M TIA Ingen 1 <2 Gift 
8 70-80 M Slag Ingen 2 4-5 Gift  
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Alle informantene hadde fått nye legemidler ved utskrivelse. Kolesterolsenkende var 
skrevet ut til 7 av pasientene og 3 informanter hadde fått blodtrykksenkende. De fleste 
pasientene hadde også fått utskrevet blodfortynnende (tabell 3). 
 
Tabell 3.  Nye legemidler ved utskrivelse 
Informant 1 
Asasantin Retard 200 mg/25 mg  
Lipitor 40 mg  
Albyl E 75 mg  
 

Informant 5 
Eliquis 5 mg  
Simvastatin 40 mg  
Metoprolol 50 mg 
 

Informant 2 
Eliquis 2,5 mg  
Albyl E 75 mg  
Adalat Oros 30 mg 
 

Informant 6 
Lipitor 40 mg 
Asasantin Retard 200 mg/25 mg 
 

Informant 3 
Lipitor 40 mg 
Asasantin Retard 200 mg/25 mg 
 

Informant 7 
Simvastatin 40 mg 
 

Informant 4 
Lipitor 40 mg  
Atacand 8 mg 
Asasantin Retard 200 mg/25 mg 
 

Informant 8 
Asasantin Retard 200 mg/25 mg 
Lipitor 80 mg 

 
Etter intervjuene var transkribert og kodet, ble dataene samlet i ulike temaer. Disse 
oppsummerer hvor informantene hadde sitt hovedfokus og hvilke faktorer som hadde 
mest betydning for informantene under intervjuene (tabell 4).  
 
 
Tabell 4. Temaer som oppsummerer intervjudata 

 
Tema 
 

Opplevelse av hendelsen 
 

Tillit til lege og annet helsepersonell 
 
Tilgjengelighet og relasjon til helsepersonell 
 

Kunnskap om legemidlene 
 

Pasientens behov for legemiddelinformasjon 
 
Etterlevelse 
 
Pasientens oppfatning av legemidler 
 
Motivasjon 
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4.1 Opplevelse av hendelsen 
 
De fleste av informantene hadde hatt en skremmende opplevelse og de hadde opplevd 
relativt tydelige symptomer og funksjonsnedsettelser. Noen symptomer var 
hukommelsestap, taleforstyrrelser og vissenhet i armer og ben. 
De som hadde opplevd dette for første gang hadde oppfattet dette som mer skremmende 
enn de som hadde opplevd dette flere ganger før. Her er en informant som har hatt slag 
noen ganger før: 
 
«Jeg har egentlig aldri følt noen veldig ubehag, synes det har vært greit…eh.. 
selvfølgelig merker du når du har et lite hjerneslag, kanskje mindre tale og blir mere 
sånn slengete med armer og bein og sånn…» (informant 3) 
 
Noen av informantene hadde noen i nære relasjoner som hadde opplevd både 
hjerteinfarkt samt slag og dette hadde ført til at de selv ble engstelige. Dette bidro også 
til at de var mer observante når de selv opplevde symptomer. 
 
«jeg blei litt redd for jeg har en svoger som døde for 2 måneder siden. Også tenkte 
jeg..jaja ille plass å dø på og av dette greiene her» (informant 5) 
 
«Hvor han går med stokk og… og han er 10 år eldre enn meg da. Så han har hatt 2 slag, 
og så blei han litt skakk. Men nå prater han ordentlig. Men han kommer aldri til å 
kunne gå ordentlig igjen! Og så fikk han plutselig et hjerteinfarkt i tillegg da… så jeg 
syns det var greit å få sjekket det opp!» (informant 4) 
 
Noen av informantene fortalte at opplevelsen gjorde noe med dem ved at de fikk økt 
motivasjon til å unngå å gjenoppleve dette.  
 
«jeg vært utsatt for en god motivasjonsfaktor for å si det sånn» 
… jeg har ikke tenkt å få flere sånne turninger…hvis jeg kan unngå det så...er det bare 
å… følge opp så godt en kan det..»  (informant 1) 

4.2 Tillit til lege og annet helsepersonell 
 
På spørsmål om de følte seg trygge på legemidlene de skulle ta, sa pasientene at de følte 
seg veldig trygge. Hovedgrunnen til dette var at de hadde tillit til legen og avgjørelsen 
som var tatt. Dette kom til uttrykk slik:  
 
«Jeg føler meg veldig trygg. Jeg stoler helt og holdent på det legen sier» (informant 3) 
 
«jeg er helt ydmyk og det har de funnet ut så stoler jeg på de!» (informant 5) 
 
Dette kan også virke som om veier enda tyngre når de er på sykehus og blir behandlet av 
spesialister:  
 
«når en er på en sånn avdeling som dette her så.. regner jeg med at her vet de nøyaktig 
hva de driver med.» (informant 1) 
 
Selv om informantene følte seg trygge på behandlingen, var det en informant som hadde 
blitt utrygg da legen viste usikkerhet. Dette satt litt inne for pasienten å fortelle 
intervjueren:  
 
«… jeg ble litt engstelig.. eller nei… hehe jeg skal ikke si det..» 
«det som han ikke var klar over før han hadde operert det var en hjerne og hvor mye 
den beveget seg!» Ja, og da tenkte jeg; jøss har ikke du lært dette på skolen tenkte jeg 
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for meg selv. For det pulserte akkurat som et hjerte. Jeg skjønner jo det… eller til og 
med jeg skjønner det, for det er jo blod.» «Jeg syns det var litt rart» (informant 4) 
 
De fleste hadde mye positivt å si om legene og pleiepersonellet og følte seg derfor veldig 
trygge. Dette kom til uttrykk ved at en av informantene sa dette:  
 
«jeg tror at de gjør det beste ut av det for å hjelpe meg» (informant 6) 
 
Sykepleierne ble også nevnt som en viktig ressurs når det gjelder trygghet på 
legemidlene:  
 
«Og det virka som om hun hadde god greie på saker og ting.» (informant 8) 
 
4.3 Tilgjengelighet og relasjon til helsepersonell 
 
På spørsmål om hvor informantene skal henvende seg om de skulle oppleve noen nye 
hendelser eller ha spørsmål videre så var det litt ulike svar. De fleste av informantene 
nevnte fastlegen, der en av de ikke hadde noen formening om hvor han skulle henvende 
seg men etter litt betenkningstid så nevnte han fastlege. En annen informant hadde 
alarm som kunne utløses ved behov. Flere informanter ville ringe 113 om det skulle være 
behov for akutt hjelp og en av de uttrykte seg slik:  
 
«Nei det er 113. Det er livet mitt!» (informant 5) 
 
En annen av informantene hadde fått kontaktinformasjon fra sykehuset som han kunne 
bruke om han hadde videre spørsmål. 
 
Når det gjelder hvor ofte informantene hadde vært hos fastlegen så var det noen av de 
som oppsøkte legen ofte, mens andre hadde vært sjelden til kontroll. En av informantene 
fortalte dette om hendelsesforløpet: 
 
«de kjørte meg jo ned på en fastlege da, og han hadde jeg ikke vært hos på 6 år eller 7 
år eller noe sånt noe» (informant 5) 
 
En annen informant fortalte at hele familien inkludert han selv hadde en tendens til å gå 
lenge før de oppsøkte lege.  
 
Og så har vel gutta en tendens til å gå litt lenge..ikke bare jeg selvfølgelig, og kona mi 
også.. (informant 7) 
 
En annen av informantene fortalte at det ikke var alt som ble opplyst til fastlegen: 
 
«Så har jeg altså tatt 1 på det meste og noen ganger ingenting… så der har jeg vært litt 
sløv altså. Jeg tenkte at de er litt vonde å ta også har jeg ikke sagt noe til fastlegen om 
det..» (informant 2) 
 
En av informantene uttrykte at tilgjengeligheten til fastlegen ikke var like god og syntes 
at det tok mye tid for å få bestilt time. 
 
«For jeg synes det er så veldig vanskelig å få bestilt time. Jeg hører stadig det der med 
at det er fremdeles opptatt, vennligst vent» (informant 6) 
 
På spørsmål om informantene var med på noen avgjørelser på valg av legemidler så 
svarte alle at legen var den som tok avgjørelsen.  
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«jeg var ikke med på noen avgjørelse hos de her sånn for det var noe som legen sa at 
det måtte jeg gjøre for at de var bedre enn de jeg hadde» (informant 3) 
 
«de sa bare at jeg skulle ta det sånn og sånn, også skulle jeg gå til kontroll» 
 (informant 6) 

4.4 Kunnskap om legemidlene 
 
To av informantene hadde ikke hatt en utskrivingssamtale med legen når de ble 
intervjuet. De ble likevel inkludert i studien for å se om kunnskapsbehovet endret seg 
hos disse informantene.  
Mange rapporterte at det ikke hadde fått mye informasjon angående legemidlene, men 
de aller fleste hadde en formening om hva de hadde fått. Likevel var noen av 
informantene fornøyde med informasjonen de hadde fått. De fleste hadde fått utlevert 
epikrisen, og ved spørsmål om hvilke legemidler de skulle bruke og hvilken informasjon 
de hadde fått om legemidlene, åpnet de fleste av informantene opp epikrisen for å lese 
gjennom før de kunne svare på spørsmålet. 
 
«jeg har ikke fått noe informasjon bortsett fra at jeg skal.. at de står her og at det er.. 
de  forebygger da blodpropp, og det andre er for..senker kolesterolet.»  
«Eller så er det ikke noe kjennskap til legemidlene i det hele tatt» (infomant 3) 
 
«Om de? Nei, lite. Det er litt heavier.. eller tøffere saker jeg har fått enn det jeg hadde 
gått på» (informant 5) 
 
En informant uttrykte også at han synes informasjonen om legemidlene var for dårlig 
men en annen uttrykte at det var grei informasjon for han leste pakningsvedlegget nøye.  
En annen hadde fått noe informasjon, men var veldig usikker på hva det var legen hadde 
sagt:  
 
«Nei du vet…eh…nei jeg kan…kan ikke huske hva han forklarte meg.» (informant 6) 
 
Den ene av informantene som ikke hadde fått siste besøk av legen uttrykte forventning 
om mer informasjon:  
 
«jeg regner med at de.. instruerer meg…på ett eller annet vis når jeg reiser herifra.» 
(informant 1) 
 
På spørsmål om hvilken kunnskap pasienten har om legemidlene de har fått så var det 
flere som hadde kjennskap til blodfortynnende og hva det kunne gjøre for å forebygge 
blodpropp. Kunnskapen om Albyl E eller acetylsalisylsyre var det flere som hadde og en 
av informantene sa at: 
 
«Det er jo satt sånn Albyl E, blodfortynnende, og det gjør at blodet renner lettere 
gjennom forkalket årer kanskje? For jeg har litt trange årer» (informant 4) 
 
Noen av informantene har gått på Albyl E før og hadde god kjennskap til 
acetylsalisylsyre, men når de hadde fått Asasantin var usikkerheten større på hva 
Dipyridamol var.  
 
«Jeg vet at det der tynner blodet den acetylsalisylsyren, men det er det eneste» 
«Jeg ser også det er acetylsalisylsyre.. men det er noe annet der også som jeg ikke har 
noe formening om» (informant 1) 
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En av informantene kommenterte også at den nye blodfortynnende han hadde fått så litt 
annerledes ut enn Albyl E som han hadde brukt før. 
 
«så har jeg fått noen større sånne blodfortynnende, for jeg har bare hatt noen sånne 
små» (informant 8) 
 
Når det gjelder kolesterolsenkende var det mange som hadde en oppfatning om at høyt 
kolesterol var noe som ikke var optimalt, men om spørsmål om hva kolesterol var og hva 
det gjorde med kroppen var kunnskapen mindre. En informant mente 
kolesterolsenkende var for slag, mens noen assosierte reduksjon av kolesterolet med 
mosjon og kosthold og hadde planer om å gjøre en innsats på dette området.  
 
«kolesterolsenkende er.. har jeg hørt at... det bør helst unngås så kanskje prøve gjøre 
noen vrier på kostholdet eller ett eller annet sånt» (informant 1) 
 
«Kolesterolen ja. Neida det er.. jeg har ikke så greie på noe sånt noe men. Men det er 
om å gjøre å følge rådene syns jeg.  Jeg har trua på det. Og så må jeg kanskje prøve å 
bevege meg litt mer.» (informant 4) 
 
«Men jeg vet jo det at den virker for kolesterolen da. Og det er noe du får med maten 
vel. Og forskjellige ting. Så det kan jo.. det kan jo være litt skummelt å ha for høyt 
kolesterol har jeg hørt, så da senker vel det det i hvert fall.» (informant 8) 
 
En annen informant hadde fått mer informasjon om hvorfor han skulle bruke 
kolesterolsendende, samt hvor lenge han kunne komme til å måtte gå på dette. 
 
«Det jeg fikk beskjed om var at den kommer til å holde den plakken i sjakk. Det er det 
eneste.» 
«at jeg skulle gå på det hele livet, og hvis ikke så måtte jeg sjekke ett eller annet og se 
hvordan det er.» (informant 7) 
 
En av informantene hadde liten kunnskap om at kolesterolsenkende var forebyggende 
behandling mot slag, men var opptatt av at kolesterolsenkende var viktig for å unngå å 
bli dement.  
 
«Det er igrunn…det som angår det dere med….med at jeg skal bli dement og sånn, det 
der med at det tetter årene, det at det er om å gjøre at jeg tar de liksom, tenker jeg» 
(informant 2) 
 
De fleste informantene visste hva blodtrykksmedisiner var og det virket som om 
blodtrykksmedisiner og blodfortynnende var de mer opplyst om viktigheten av enn 
kolesterolsenkende.  
En informant uttrykte dette: 
 
«for jeg trodde det var mer om å gjøre å ta de blodtrykkstablettene» (informant 2) 
 
Noen av informantene fortalte at en sykepleier hadde vært innom og informert dem litt 
om legemidlene i forbindelse med at de hadde noen spørsmål:  
 
«jeg sa at jeg var litt tung i hodet her, og da var det en sykepleier som sa at det kan 
hende at den er litt sterkere og at det kan gjøre det…» (informant 7) 
 
Noe av informasjonen informantene hadde fått kunne også gi noe forvirring. En av 
informantene hadde snakket med sykepleier angående legemidlene og hadde fått beskjed 
om at det var skrevet ut kolesterolsenkende. Informanten hadde også fått beskjed om at 
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han hadde lavt HDL (High density lipoprotein) og dette var ikke bra. Derfor var det veldig 
forvirrende at han i tillegg skulle gå på kolesterolsenkende som ytterligere reduserte 
kolesterolet.  
 
«hun sa at…eh..altså den kolesterolsenkende.. hun sa at den gode kolesterolen var for 
lav??» (informant 5) 
 
Mange av pasientene går på albyl E fra før av og når de skal over på Asasantin Retard så 
er det en overgangsfase. Denne overgangsfasen var det en del forvirring rundt, men når 
de fikk direkte spørsmål om når de skulle seponere Albyl E så leste de i epikrisen og fant 
ut at det var satt datoer for dette. Likevel var det noen av informantene som var helt 
tydelige på at Albyl E skulle seponeres med en gang, men under oppfordring av 
intervjueren, leste han i epikrisen at det var en overgangsfase. 
 
«Nei, den forstod jeg som at jeg skulle kutte ut med en gang. Jeg skulle bare gå på den 
nye.» (informant 7) 

4.5 Pasienters behov for legemiddelinformasjon 
 
Det var ulike temaer som kom opp når informantene fikk spørsmål om hva de var opptatt 
av, hvilke informasjon de kunne tenke seg eller hva de bekymret seg for når det gjaldt 
legemidlene sine. En informant hadde tanker rundt flyreiser og blodpropp:  
 
Det er en ting jeg har tenkt littegranne på.. eh.. det er jo også.. på lange flyreiser så kan 
jo være fare for blodpropp liksom og er det… bør jeg ta enda mere acetylsalisylsyre…for 
da for å være på den sikre siden liksom?» (informant 1) 
 
Det kom også tanker rundt om det var interaksjoner mellom ulike legemidler, eller om 
det var ulike kontraindikasjoner. 
 
«er det noe jeg ikke kan ta når jeg tar de tablettene.. for eksempel om jeg kan ta et glass 
rødvin og sånt noe.» (informant 2) 
 
Noen av informantene ville også gjerne ha mer informasjon om bivirkninger og hva en 
kan forvente seg. Mange hadde ulike symptomer som svimmelhet, hjertebank, uvel, trøtt 
og slapp. De ville gjerne vite om dette var symptomer fra hendelsen eller fra medisinene. 
En uttrykte seg slik:  
 
«jeg vet jo ikke om det som er galt med meg kan skyldes legemidlene eller noe 
annet…jeg vet ikke. Det er jo mange ganger jeg føler meg uvel og trøtt og slapp og jeg 
får hjertebank og.. men om det kommer av tablettene det aner jeg ikke.» (informant 2) 
 
«jeg kunne jo tenkt meg det at den der blodfortynnende…Eliquis…den er sånn og 
sånn…Ja, blir jeg litt svimmel av det? Blir jeg litt… altså vi kunne jo snakka litt om det!... 
jeg syns jeg var mer dizzy i dag når jeg hadde begynt på dette her enn det jeg har vært 
før…og da er det spørsmål om det er de som gjør at jeg blir sånn…det kan jo være det!?» 
(informant 5) 
 
«også ereksjon også. For før så var det pang. Men nå, etter de tablettene, så har det 
vært dødere» (informant 7) 
 
På spørsmål om informantene ville ha mer kunnskap om legemidlene eller hva de gjorde 
i kroppen så var det noen av de som var usikre på hvor mye informasjon de hadde godt 
av å få.  
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«Jeg vet ikke om jeg er hypokonder…» 
«Nei, men det kunne godt hende at jeg blei det!» (Informant 5) 
 
I tillegg var det interesse for å vite noe om blødning ved bruk av blodfortynnende, samt 
litt om hvorfor man tar legemidlene. Det kom også noen spørsmål angående 
virkningsmekanismer. 
 
«Ja, at det blodfortynnende vil gjøre at trykket går ned? Ikke bare den Metoprolol? For 
det er for blodtrykket liksom…» (informant 5) 
 
To av informantene hadde lest om legemidlene i andre kanaler. Den ene hadde lest seg 
opp på internett og brukte dette for å lese om legemidlet og om slag. Han fortalte dette:  
 
« jeg har gått inn og sjekket på nettet skjønner du.» 
«Ja, jeg tenkte at jeg måtte det. Jeg har lest om slag og alt her jeg.» (informant 6) 
 
Den andre pasienten hadde lest i en brosjyre om mulige bivirkninger som gjorde til at 
det kunne oppstå problemer med vannlating. Han hadde spørsmål om medisinene han 
tok kunne gi disse problemene.  
 
«en brosjyre jeg leste, at..de kunne.. det var noe bivirkninger.. sånn at det.. at det i 
blæra samla seg opp. Det kunne være medisiner, eller det kunne være noe annet. Så 
tenkte jeg at, det har jo vært litt sånn at jeg har vært oppe og tisset om natta de siste 
årene. Og det kan jo komme av de medisinene jeg har drevet og tatt.» (informant 7) 
 
En annen pasient syntes han hadde veldig mye medisiner og synes det er vanskelig å 
holde oversikten.  
 
«jeg syns jeg har fryktelig mye medisiner, etter at jeg hadde det første slaget og frem 
til nå. Jeg har brukt tilleggsmedisiner, noe er tatt bort og noe har kommet til og sånn, 
så det er ikke lett liksom å holde tunga rett i munnen..når du skal begynne å holde på 
med dette her. Men det går bra…» (informant 3) 
 
De første informantene i intervjuprosessen fikk spørsmål om de kunne tenke seg å 
bestille en samtale med en farmasøyt ved utskrivelse angående legemidlene. Dette var 
det litt ulike svar på, og noen uttrykte usikkerhet om det kom til å ha noe betydning for  
dem. Andre hadde positive tanker om det.  
 
«Ja…i hvert fall om en skal endre dosering eller type legemidler så kan det jo være en 
god ide..men hvis man bare skal kjøre på stort sett det samme så… er det vel ikke så 
mye nytt å…hehe..å ta opp på en måte.» (informant 1) 
 
«Nei jeg tenker at det…at ikke det er nødvendig..hehe for å si det rett ut. Jeg ville ha det 
sånn som det var jeg.» (informant 2) 
 
«Det er jo litt betryggende at de på apotekene er opptatt av det og ikke bare selger det 
og ikke bryr seg om hva som foregår.. ja det syns jeg er koselig og betryggende. Og at 
de ikke bare… tenker uff kommer han igjen nå…godt å bli ferdig med han etter å ha 
solgt noe..hehe ikke sant.» (informant 4) 
 
Midtveis i intervjuprosessen ble det besluttet å ikke spørre direkte om informasjon fra 
farmasøyt men fra helsepersonell. Noen av kommentarene som kom frem da var også 
noe nøytralt og de var ikke helt sikre på om det var behov. 
 



15 
 

 «Jeg har så lite greie på det der. Jeg må innrømme det. Og jeg godtar hva legen sier 
og jeg tror på dem» (informant 6) 
 
«Det kan jo være en ide, jeg har jo fått en brosjyre og et telefonnummer så jeg kan jo 
bare kontakte noen» (informant 8) 

4.6 Etterlevelse og håndtering av legemidler 
 
Alle informantene skulle hjem etter utskrivelse og håndtere legemidlene sine selv. Mange 
av informantene hadde dosett som de brukte for både å huske på å ta legemidlene til rett 
tid og ha oversikten over legemidlene sine. Blant informantene var det like mange gifte 
og enslige. Resultatene viste at de som var gift hadde stor hjelp i partneren i både å huske 
på legemidlene og hjelpe til med å fylle opp i dosetten. Noen av informantene doserte 
dette selv, og noen hadde hjelp av partneren sin. Noen av informantene uttrykte at de 
hadde full oversikt på grunn av at kona fulgte godt med og la i dosetten. Bruk av dosett 
gjør at håndteringen fungerer bra.  
 
«Jeg har min boks.. Jeg gjør aldri feil. Hun sier det hun legen min at du er enestående 
til å holde orden.» (informant 6) 
 
En annen informant som også hadde dosett kommenterte at han syntes det var veldig 
kjedelig å trykke ut de tablettene for en måned hver gang men gjorde dette fast likevel. 
Informanten hadde også en beskrivelse for hva som gjorde til at han husket på å ta 
medisinene: 
 
«innebygd motor som sier at nå skal du ta medisinene dine.» (informant 3) 
  
De av informantene som ikke hadde dosett fortalte at de hadde en fast rutine for å ta 
legemidlene sammen med frokost og til kveldsmat. De følte også en trygghet i at det stod 
en bruksanvisning på legemiddelpakningen fra apoteket. Noen av informantene 
kommenterte litt om dosetter. 
 
«jeg har ikke kommet til sånn tablettgreier som moren min har.. de som er 1,2,3,4… jeg 
har ikke kommet der enda..» (informant 7) 
 
En av informantene som hadde dosett hadde også hatt problemer med etterlevelsen. 
Informanten fortalte at det kan gå litt i surr med legemidlene, men syntes det var enkelt 
å bruke dosett og hadde ingen problemer med å legge legemidlene i denne. Hun fortalte 
dette:  
 
«jeg må jo innrømme at jeg har glemt og tatt tablettene, det er det verste liksom.. Jeg 
kan se det fra morgenen at jeg, å kjære, jeg har jo ikke tatt dem fra i går kveld.. liksom 
sånn! Men det er jo ikke ofte det hender da! Men det hender jo..» 
«Nei det hender da at om kvelden så er jeg trøtt også spiser jeg også glemmer jeg jo 
helt bort at jeg skal ta tabletter..» (informant 2) 
 
Det kunne virke som om størrelsen på tablettene også hadde en innvirkning på 
etterlevelsen: 
 
» Og de kolesteroltablettene er litt store så jeg har litt vondt for å få svelga det» 
(informant 2) 
 
I tillegg så ser det ut til at oppfatningen av viktigheten av de ulike legemidlene har en 
betydning. 
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» … så er jeg ikke så nøye med de kolesteroltablettene for jeg trodde det var mer om å 
gjøre å ta de blodtrykkstablettene.» (informant 2) 
 
I forhold til Xarelto så er disse tablettene små, og denne informanten hadde problemer 
med håndteringen av disse.  
 
»den har forsvunnet for meg rett og slett... dem er så små atte, den ble borte og så fant 
jeg den etterpå nedi duken liksom.. så de er farlige de altså..» (informant 2) 
 
Samtidig fortalte informanten at hun ikke hadde tatt Xarelto på en stund og ut fra 
medisinlisten skulle hun ha stått på denne frem til nå. 
 
Men det har jeg jo hatt..et drypp nå og før også så jeg har lurt litt på om det er.. jeg har 
jo ikke tatt den xarelto før heller på… det siste halvåret tenker jeg..?» (informant 2) 
 
Informanten hadde også blitt litt forvirret i forhold til legemiddelinformasjon hun hadde 
mottatt fra apoteket. 
 
«Og så sa de på apoteket at, ja men 1 kan du jo ta ved siden av. Så har jeg altså tatt 1 
på det meste og noen ganger ingenting… så der har jeg vært litt sløv altså.» 
 (informant 2) 
 
En annen informant hadde også problemer med å huske på legemidlene ved at 
informanten jobbet skift og hadde ulik døgnrytme. 
 
«nå blir det sikkert litt knotete som sagt i og med den dere skiftordningen mi, at jeg ikke 
kan ta det til nøyaktig samme tid hele tiden» (informant 1) 

4.7 Oppfatning av legemidler 
 
Mange av informantene sa at de syntes det var et overforbruk av legemidler. Det ble 
skrevet ut alt for mye og noen uttrykte at det var bra at mange legemidler var 
reseptbelagte. Informantene som hadde få legemidler fra før var mest skeptiske og hadde 
lite forhold til legemidler. 
 
«Andre sier hvis du har vondt i hodet så tar du en paracet, men jeg sier at jeg tar heller 
litt vondt i hodet og så avveier jeg paraceten.» (informant 5) 
  
De fleste av informantene hadde stor respekt for legemidler og mente det var viktig at 
legemidlene ble brukt riktig og til rett indikasjon. Noen av disse fortalte dette:  
 
«Jo, hvis ikke de blir brukt som narkotisk så går det jo bra. Det har jo forekommet 
tilfeller av eldre mennesker som får ut tabletter da, og de selger til narkomane for de 
har dårlig råd. Og det er jo ikke noe bra.» (informant 4) 
 
Denne informanten hadde fått skrevet ut smertestillende og trodde han hadde tatt for 
mange tabletter. 
 
«Jeg var så nervøs på kvelden at jeg hadde tatt… jeg tørte ikke legge meg! Jeg trudde 
jeg hadde tatt overdose….» (informant 5) 
 
En av informantene var spesielt skeptisk og uttalte at han likte ikke tabletter i det hele 
tatt.  
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«Så jeg er ikke noe sånn tablettmann. Vi er ikke noen tablettfamilie for å si det sånn.» 
(informant 7) 
 
De av informantene som hadde en del medisiner fra før var, mer positive til legemidlene 
og de stolte på at legemidlene virket som de skulle og at de skulle gjøre hverdagen og 
helsen bedre. De hadde ikke merket så mye til legemidlene, utenom at en kommenterte 
at vanndrivende kunne være litt utfordrende når en skulle ut, og de hadde fungert bra 
for dem.  
 
«det er jo veldig fint at en kan få medisiner. Jeg må si det! Det er betryggende.» 
(informant 6) 
 
Noen av informantene hadde også andre i nære relasjoner som hadde fortalt dem at de 
pleide å glemme å ta legemidlene, og spesielt Marevan som var «rottegift» (informant 5) 
og de hadde fått anbefalt å ikke bruke dette, da andre hadde fått blå flekker i huden. I 
tillegg kom det frem at andre hadde fortalt de om bivirkninger. 
 
«Bivirkninger tenker jeg på av og til. For jeg har jo hørt det at det er mange som har… 
eller at det er noen som har tatt tabletter som det er bivirkninger på. Enten vondt i 
hodet eller et eller annet sånt noe.. og det er ikke sikkert det er så bra i lengden.» 
(informant 8) 
 
I forhold til kostnadene på legemidlene så var det noen informanter som mente 
legemidler var generelt dyrt. Men de legemidlene de skulle bruke i forhold til diagnosen 
var billig i forhold. 
 
«Ja, det virker jo sånn at det noen ganger er litt dyrt da. Men ikke de som jeg har brukt 
og de som kona bruker og som jeg henter av og til, da er det jo bare snakk om noen 100 
lapper, det er jo.. når du tenker på de som det står om i avisen, kreftpasienter og sånt 
noe, som det koster flere hundretusen, da begynner du å lure vet du.» 

4.8 Motivasjon til å bruke legemidler over tid 
 
På spørsmål på hva informantene tenkte om å bruke legemidlene over tid så var de fleste 
enige om at dette var noe de måtte og ville følge det legen hadde bestemt. Likevel uttrykte 
noen av informantene skepsis: 
 
«Nei.. det er jo sjeldent…noe god plan sånn sett..eh.. å bruke ting over lang tid, men må 
en så må en..» (informant 1) 
 
«jeg synes ikke det er noe særlig å gå på tabletter resten av livet… det synes jeg ikke 
noe særlig om.» (informant 7) 
 
I tillegg hadde noen av informantene bekymring rundt blødning og blodfortynnende, 
men dette gjaldt spesielt Marevan.  
 
På spørsmål om hvor motivert informantene var til å bruke legemidlene var de fleste 
enige om at de stolte på legen sin avgjørelse og mente det var viktig å følge dette, utenom 
å tenke mer over det. De hadde også tanker om at om legemidlene bidro til å gjøre helsa 
bedre så var det enkelt å følge rådene. Noen av informantene kommenterte at de trengte 
mer motivasjon for å gå ned i vekt og slutte å røyke enn å gå på legemidlene. En av 
informantene sa dette om motivasjonen: 
 
«.. jeg har ikke noe valg. Det er jo det som..hvis ikke jeg gjør det så kan jeg jo dø eller, 
får dårligere livskvalitet eller..» (informant 4) 
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6. Diskusjon 

I denne studien ble det brukt en kvalitativ metode for å undersøke hvilken opplevelse 
pasientene hadde av informasjon de hadde mottatt ved utskrivelse, og hvilke 
informasjonsbehov de fortsatt hadde. For å kunne forstå hvilken forutsetning pasientene 
har for å følge, samt å forstå denne informasjonen, er det viktig å kunne se på de ulike 
faktorene som kan bidra til å påvirke en pasients etterlevelse. 

6.1 Faktorer som påvirker etterlevelsen 
 
Sosioøkonomiske faktorer 
 
De pasientene som hadde partner hadde klart fordelen av at de fikk både hjelp og 
motivasjon til å ta legemidlene. Studier viser at dette øker etterlevelsen (12) I forhold til 
økonomi så var de fleste av pasientene pensjonister med et langt yrkesliv bak seg, og 
hadde derfor full pensjon. Noen av pasientene kommenterte at legemidlene de skulle ha 
ikke kostet mye. I de fleste intervjuene kom ikke kostnader opp som et tema. Det kan 
tyde på at dette ikke er et problem som pasienten tenker over. Dette er ofte et mindre 
problem når pasienten skal gå på langtidsbehandling ved kroniske lidelser da legemidlet 
står på forhåndsgodkjent refusjon (22). Pasienten betaler da kun en egenandel (23). 
Dette gjør at mange har råd til å hente ut disse medisinene. Pasientene i studien bodde 
relativt sentralt og hadde kort reisevei både til fastlege samt sykehuset. Dette bidrar til 
at pasientene blir tryggere og tilgjengeligheten til lege enklere.  
 
Pasientrelaterte faktorer 
 
I forhold til kunnskapen pasientene hadde om legemidlene de hadde fått, viste 
resultatene at de fleste visste at de hadde fått blodtrykksbehandling og blodfortynnende. 
Når det gjaldt kolesterolsenkende var det 7 av informantene som hadde fått foreskrevet 
dette etter oppholdet. Likevel var det mange av pasientene som ikke opplyste om at de 
hadde fått kolesterolsenkende. Det kan være mange årsaker til det. Noen pasienter stod 
på blodtrykksbehandling og blodfortynnende fra før, og har lettere for å huske hva 
informasjonen rundt disse legemidlene dreide seg om, og festet seg mest ved det. Videre 
viste resultatene at mange informanter visste lite om kolesterol og betydningen av dette 
og hadde kanskje ikke disse legemidlene i tankene. 
De første pasientene hadde ikke hatt den siste samtalen med legen, og de visste veldig 
lite om hva de skulle få. Noen uttrykte forventning om mer instruksjoner på hvordan 
legemidlene skulle tas og hva det var for. Dette viser at et møte med legen før utskrivelse 
øker kunnskapen. Kunnskapen var likevel dårlig hos noen som hadde hatt møte med 
legen, og dette kan komme av mange årsaker. En av informantene hadde dårlig 
hukommelse og husket ikke, mens noen av de hadde ikke noen formening om hva 
legemidlet var for eller hvorfor de skulle ta det. Dette kan indikere at det kan være en 
forskjell på hvor mye ulike leger informerer, hvor god tid de har til å informere samt hvor 
hovedvekten av informasjonen ligger. I forhold til risiko for lav etterlevelse er nettopp 
kunnskap om legemidlet pasientene skal gå på en viktig faktor som kan redusere 
etterlevelsen (11). 
I tillegg til kunnskapen pasientene innehar, er det også viktig at pasientene klarer å koble 
behandlingen med sykdommen sin, slik at forståelsen av hvorfor de tar legemidlet øker, 
samt at pasientene forstår viktigheten av at det blir brukt som foreskrevet. Dette gjelder 
både blodfortynnende, blodtrykksenkende og spesielt kolesterolsenkende. Mange hadde 
liten kjennskap til kolesterol. De hadde hørt om det, men kunne ikke forklare tydelig hva 
koblingen til dette var til sin egen sykdom. Mange visste at de hadde trange blodårer, 
men de forstod fortsatt ikke helt hva kolesterolsenkende kunne gjøre for videre utvikling 
av sykdommen. Dette indikerer økt risiko for lav etterlevelse på kolesterolsenkende 
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legemidler. Disse funnene kan sees i sammenheng med dataene fra Riks-Stroke i Sverige 
der det ble sett en kraftig nedgang spesielt i bruk av statiner etter 2 år (16). 
I forhold til overgangsfasen som praktiseres mellom Albyl E og Asasantin Retard, viste 
resultatene at det var mye forvirring rundt dette. Ifølge slagoverlegen var det mange av 
pasientene som fikk ferdig pakket dose av Albyl E slik at de ikke skulle ta denne for lenge. 
Det var likevel en del som hadde planer om å seponere Albyl E og starte opp på Asasantin 
Retard umiddelbart. Dette skal helst unngås for å redusere sjansen for bivirkninger.  I 
tillegg var det problemer med å forstå de ulike doseringsintervallene på Asasantin Retard 
både de første dagene under opptrapping (?), men også med tanke på 
doseringsintervallet pasienten skulle fortsette på. Det virker derfor som det var behov for 
mer informasjon på dette området, da det i verste fall kan føre til at pasientene bruker 
begge legemidlene samtidig over lang tid, og som igjen øker blødningsrisikoen.   
Når det gjelder motivasjonen pasientene har til å gå på legemidlene over tid, viste 
resultatene at de mente det var viktig å følge rådene de fikk og stolte på legen, menå 
måtte bruke legemidler over lengre tid var noe de helst ville unngå. Dette gjenspeiler 
hvilke tanker pasientene har om legemidler generelt, og at de tenker det egentlig ikke er 
bra for dem. Dette understreker også viktigheten av informasjon om hvorfor de bruker 
legemidlene og hvor viktig det er for å unngå nye hendelser, slik at pasientene kan 
relatere informasjonen til sin egen sykdom. Nytten av å kunne sette seg ned sammen 
med pasienten og drøfte eventuelle bekymringer og engstelse pasientene måtte ha rundt 
legemidler kan være stor.  
Resultatene viste at de fleste pasientene hadde en oppfatning om at det var overforbruk 
av legemidler og noen av legene skrev ut alt for mye. En av informantene beskrev dette 
fenomenet med at han ikke var noen «tablettmann» og de var ikke noen «tablettfamilie». 
Dette uttrykket ble oppfattet som en negativ beskrivelse av de som brukte mye 
legemidler, og understreket med dette at denne pasienten var ikke i denne kategorien.   
Et interessant funn var at forskjellen mellom de som hadde flere legemidler fra før og de 
som stod på færre legemidler fra før var ganske stor når det gjaldt skepsis rundt 
legemidler. De som hadde vært friske fra før var generelt mer skeptisk til legemidler. 
Dette kan komme av at disse pasientene har lite forhold til legemidler og mindre erfaring.  
De som brukte en del fra før, uttrykte at det var betryggende å ha legemidler og at de 
kunne hjelpe de i hverdagen og forebygge mot nye hendelser. Disse pasientene hadde lite 
problemer med legemidlene de stod på og hadde dermed god erfaring og mer positive til 
eventuelle nye legemidler. Resultatene viste at mange av de eldre pasientene var mer 
positive til bruk av legemidlene enn de yngre. Dette kan ha med at de yngre har ikke 
samme erfaring med bruken av legemidler og vet ikke hvordan dette vil fungere i 
kroppen.   
 
Sykdomsrelaterte faktorer 
 
De fleste pasientene opplevde hendelsen før de ble innlagt som skremmende. Noen av de 
hadde virkelig fått motivasjon til å starte behandling, forandre kosthold, mosjonere eller 
slutte å røyke. Denne motivasjonen følger retningslinjene for informasjon til pasienter 
som har opplevd TIA og stroke (24.) 
Det som skilte seg ut var at de som hadde opplevd dette før ikke uttrykte at hendelsen 
var like problematisk. Noe av årsaken kan være at noen hadde erfart at de fikk god hjelp 
og at hendelsen ikke ga varige mén. Andre hadde fått varige funksjonsnedsettelser. 
Utfordringen med dette kan være at pasientene har mistet troen på behandlingen de har 
fått, eller at tilliten til legemidlene er redusert. Forskningen viser imidlertid at det ikke 
er noen tydelig sammenheng mellom bekymring for nye hendelser og etterlevelse innen 
TIA og slag, og årsaken til dette er ikke helt kjent (19). Dette kan ha med at pasientens 
egen oppfatning av risiko skiller seg fra den faktiske, noe som understreker betydningen 
av god informasjon rundt både risikoen for nye hendelser og viktigheten av forebyggende 
behandling. 
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Helsesystemet 
 
Resultatene fra denne studien viser at pasientenes tillit til legen var stor. I tillegg syntes 
tilliten å øke ytterligere, fordi dette var på sykehus og det var spesialister som hadde tatt 
avgjørelsen om behandlingen. Dette er positivt med hensyn til etterlevelsen. Det er vist 
at etterlevelsen av behandlingen øker når pasienten føler seg ivaretatt og trygg på legens 
avgjørelse. (7) Det var også interessant å se hvor raskt tilliten kunne endre seg når legene 
viste usikkerhet. Dette gjaldt både når de kom til fastlegen under hendelsesforløpet og 
på sykehuset. Det virket ikke som om de hadde noen problemer med at de selv ikke var 
med på avgjørelsen, men stolte helt og fullt på legen. Dette skiller seg noe ut fra tidligere 
forskning, som viser at etterlevelsen øker om pasienten er deltakende i avgjørelsen med 
behandlingen (11). Om dette vil ha noen påvirkning på etterlevelsen til pasientene i 
denne studien kan man ikke si noe om, men resultatene viste at de uttrykte ingen 
problem med dette og heller oppfattet det som at legen var trygg og visste hva han gjorde. 
Når det gjelder informasjonsflyten mellom pasient og helsepersonell, så viste resultatene 
at noe av informasjonen de hadde fått var litt forvirrende. En pasient hadde fått høre han 
hadde for lavt HDL kolesterol og hadde vansker med å forstå hvorfor han da hadde fått 
kolesterolsenkende som ytterligere ville redusere kolesterolen hans. Dette indikerer 
viktigheten av tydelig og pasientvennlig informasjon som formidles på en slik måte at 
pasienten forstår og misforståelser kan unngås.  
Resultatene viste også at noen av pasientene hadde hatt liten kontakt med fastlege i 
forkant av innleggelsen og noen uttrykte at de gikk lenge før de tok kontakt med lege. Det 
kan være mange årsaker til dette, da noen kan føle at de ikke har noen grunn til å gå til 
lege bare for en kontroll, eller at de har opplevd noen symptomer og helst vil unngå lege 
i frykt for å få bekreftet mistanken de selv måtte ha. Resultatene viste også at en av 
informantene ikke ville si noe til fastlegen om dårlig etterlevelse. Dette kan indikere at 
det er viktig at pasienten føler de kan være ærlige i møte med legen, slik at de i samråd 
kan prøve å finne løsninger som fungerer for pasienten. Et informasjonsmøte som 
omhandler legemidlene kan også bidra til at pasientene åpner seg mer opp om 
utfordringer de har, samt gi pasientene mulighet til å kunne fortelle hvordan dette i 
praksis har fungert for dem. Her kan muligheten til å samtidig gi de motivasjon og råd 
om å tilstrebe bedre etterlevelse være stor, som igjen kan øke pasientens relasjon og 
trygghet til helsepersonell. 
 
Behandlingsrelaterte faktorer 
 
Mange av pasientene brukte dosett som tidligere beskrevet. Det var også noen av 
informantene som kommenterte at de ennå ikke hadde begynnt å bruke dosett. Det 
kunne virke som at dosett ble forbundet med syke og eldre mennesker og de var opptatt 
av at dette hjelpemidlet var overflødig.  
Resultatene i studien viste også at noen hadde dårlig etterlevelse på legemidler de hadde 
brukt. De hadde dårlig hukommelse og glemte å ta legemidlene. Det var også problemer 
med formuleringen ved at tablettene var for små eller for store, samt tanker om at 
kolesterolsenkende var mindre viktig å ta. Risikoen her er at kombinasjonen av store 
tabletter og lite informasjon om hvorfor pasienten skal ta kolesterolsenkende kan 
redusere motivasjonen til å ta de. I tillegg var det en del av pasientene som fortalte at de 
hadde mange legemidler å holde kontroll på og de slet til tider med å skille legemidlene 
fra hverandre. Det ble stadig forandringer på behandlingsregimet, som igjen førte til at 
pasienten måtte få inn helt nye rutiner igjen. Dette kan redusere etterlevelsen ifølge 
forskning (7) og dette er viktige faktorer som bør følges opp for å forebygge dårlig 
etterlevelse.  
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6.2 Informasjonsbehov 
 
Flere av informantene snakket om at de gjerne skulle hatt mer informasjon om 
bivirkninger. Under intervjuene var det ikke så ofte pasienten selv sa at de ville vite om 
bivirkninger, men når bivirkninger ble nevnt i spørsmålet om det var noe de bekymret 
seg over eller trengte mer informasjon om, så kom det likevel mye rundt det. Spørsmålet 
blir da om pasienten kan oppleve bivirkninger i større grad, eller blir mer engstelige for 
å ta legemidlet om det opplyses mer om bivirkninger. På den annen side kan pasientene 
bli mer trygge om de vet hvilke bivirkninger som kan oppstå og hva de kan forvente.  
Mange hadde også konkrete spørsmål angående kontraindikasjoner og hvordan 
legemidlene fungerte for å forebygge nye hendelser. Dette indikerer økt 
informasjonsbehov, og helsepersonell kan bidra til å øke pasientenes forståelse, slik at 
de kan koble legemidlene bedre til sykdommen. Dette er i tråd med en studie som viser 
at over halvparten av pasienter som starter på nye legemidler trenger mer informasjon 
om i hovedsak legemidlet, men også generelt om sin egen tilstand (25). Studien viser 
også at oppimot 66% av de som starter opp med et nytt legemiddel i etterkant rapporterer 
problemer som er oppstått rundt legemidlet, og etterlevelsen er lavere på de nye 
legemidlene som er forskrevet enn legemidlene pasientene har stått på før innleggelse 
(25).  
 I tillegg viste resultatene at noen syntes de hadde veldig mange medisiner og opplevde 
stadig forandring på legemidlene, som videre førte til at det var vanskelig å holde 
oversikten og klare å håndtere dette riktig. Dette samsvarer med forskning som viser at 
til mer komplisert legemiddelbehandlingen er, og til flere endringer som gjøres på 
legemidlene så vil risikoen for lav etterlevelse øke (11).  
Det var også interessant å se at noen av pasientene som opplyste at de var fornøyd med 
informasjonen de hadde mottatt senere i intervjuet tydelig viste at de fortsatt hadde et 
informasjonsbehov. Dette kan indikere at pasienten er vant til å få informasjon på denne 
måten og tenker ikke så mye mer rundt dette. I tillegg har de stor respekt for legen, har 
opplevd et fint opphold samt god behandling og dette kan igjen gjøre til at de vil uttrykke 
at de er fornøyde også med informasjonen. 
Da pasientene ble spurt hvorvidt de kunne tenke seg å ha en samtale med en farmasøyt 
var de noe usikre på dette spørsmålet. Noe av årsaken kan være at dette er nytt og noe de 
synes er vanskelig å forholde seg til, da de ikke vet hva et sånt møte ville innebære. 
Likevel kom det positive tanker rundt det, at det var betryggende å vite at farmasøyter 
faktisk brydde seg om pasienten og ikke bare stod på apotek og solgte. Dette kan tyde på 
at pasientene forbinder farmasøytene med apotek og ikke at de er på en sykehusavdeling. 
Underveis i intervjuprosessen ble spørsmålet forandret til helsepersonell i stedet for 
farmasøyt. Dette for å se om svarene forandret seg, og pasientene kunne ha bedre 
forutsetning for å svare. Det viste seg at svarene ikke ble stort annerledes av den grunn. 
Pasientene var fortsatt usikre på hvor mye det kunne tilføre dem. Det som er interessant 
med dette er at ved direkte spørsmål var pasientene usikre på om det var behov, men 
under intervjuet kom det tydelig frem at pasientene satt inne med en del ting de trengte 
mer svar på. Dette indikerer at det er en ny tanke for pasienten om en egen gjennomgang 
angående legemidlene på sykehus. I forhold til en samtale med farmasøyter viser en 
studie gjort i England, at pasienter som fikk en oppfølgingssamtale har signifikant høyere 
etterlevelse enn de som ikke fikk samme oppfølging. I tillegg var rapporterte utfordringer 
rundt legemidlene også signifikant lavere hos gruppen som hadde fått oppfølging og 
disse pasientene hadde en mer positiv oppfatning om legemidlene de skulle starte på 
(26). 
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6.3 Analyse av metode 
 
Denne studien er en kvalitativ studie, basert på semistrukturert intervju. I følge 
Malteruds kvalitative metoder er dette omtalt som «naturalistic inquiry eller 
interpretive inquiry og bygger på teorier om menneskelig erfaring og fortolkning» 
(27). Fordelen med denne metoden er at den kan brukes til å tolke og forstå hva 
informanten beskriver under intervjuet. Dette gir muligheten til å få en forståelse på 
menneskelig atferd og prøve å finne mønster i et visst utvalg. I denne studien var det 8 
informanter og dette er såklart et meget lite utvalg av pasienter som er innlagt på 
avdelingen. Kvalitative metoder etterstreber heller ikke et stort antall informanter, da 
dette kan bidra til at materialet blir alt for omfattende og uoversiktlig (27). Det er 
vanskelig å generalisere resultatene for resten av pasientene, men de gir uansett en liten 
innsikt i hva noen av de kan sitte inne med av informasjonsbehov og hvor høy risiko de 
har for lav etterlevelse. Forskeren kan også påvirke resultatene under intervjuprosessen, 
samt ved transkripsjon og ved kodingen. For å unngå dette i størst mulig grad, ble 
dataene kontrollert av intern veileder.  
Under intervjuene ble det forsøkt å gjøre informantene trygge, og det ble forsøkt å legge 
til rette for at informantene kunne uttrykke sine tanker fritt. Dette ble intervjuene ofte 
åpnet med.  
I forhold til utvalget av informanter så var det en aldersspredning og de hadde ulike 
erfaringer og tanker, noe som bidro til at det fremkom ulike vinklinger på temaer. I 
forhold til validitet viser studien hvilke informasjonsbehov informantene har og 
intervjuguiden gav en indikasjon på om det var risiko for lav etterlevelse i forhold til 
hvilke oppfatninger og tanker informantene hadde om bruken av legemidlene. Studien 
har en relativt god reabilitet, da mange av informantene svarte mye av det samme på 
mange temaer. Likevel kan svarene ha blitt annerledes om det hadde vært en annen 
person som gjorde intervjuene og kodingen, da det kan være ulike måter å fokusere på 
intervjuguiden på, samt forforståelsen til forskeren kan ha en påvirkning. I forkant av 
intervjuene var forforståelsen at informantene satt inne med mer informasjon om 
legemidlene enn det som kom frem under intervjuene, og at kunnskapen om hvorfor 
informantene brukte legemidlene var betydelig høyere. Dette førte til at fokuset ble enda 
mer skjerpet rundt hvilken informasjon de hadde fått og hvilke informasjonsbehov de 
hadde underveis i intervjuprosessen. Dette kan være en fordel da forforståelsen førte til 
at intervjueren var mer åpen for hva informanten hadde å fortelle.  
 

7. Konklusjon 

Resultatene viste at pasientene i studien kan ha høy risiko for lav etterlevelse, ved at 
pasientene var engstelige for legemidler generelt, samt uttrykte skepsis til bruk over 
lang tid.  I tillegg var pasientene bekymret for bivirkninger og de slet med 
legemiddelformuleringen. Resultatene viste at informasjonen rundt legemidlene som 
var gitt ikke var optimal, da de fortsatt hadde informasjonsbehov rundt spesielt 
kolesterolsenkende, men også de andre legemidlene. Pasientene hadde også problemer 
med å kople legemidlene de hadde fått til sin egen diagnose, i tillegg til at det var 
oppstått misforståelser som kunne vært unngått ved en mer pasientvennlig 
informasjon. Studien viser at pasientene kan ha stor nytte av flere tiltak for å redusere 
risikoen for lav etterlevelse. Et av tiltakene kan være en tilrettelagt utskrivingssamtale 
rundt pasientens legemidler. Dette kan bidra til økt etterlevelse over tid, samt gi en 
tryggere legemiddelbruker. 
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Bilag 1 
Intervjuguide 

Innledning:  

 Presenterer meg selv, forteller litt om bakgrunnen min og at jeg jobber med en 

masteroppgave som skal undersøke pasientens behov for 

legemiddelinformasjon ved utskrivelse fra sykehus 

 Informerer om lydopptak 

 Informerer litt om selve intervjuet; før vi skal snakke litt om legemidlene du har 

fått eller endringene som er gjort så vil jeg høre litt om deg og om legemidlene 

du brukte før du kom hit på sykehuset. 

Innledningsspørsmål: 

 Hvordan har du det?  

o Føler du deg nedsatt av TIA/stroke hendelsen? 

 Har du hatt et bra opphold? 

 Har du vært innlagt på denne avdelingen tidligere? 

o Evnt når? 

 Hvordan opplevde du hendelsen? 

o Var den skremmende på noen måte? 

 Hvilket yrke har du? Hvilken utdanning? 

 Hvor bor du? 

o Hvordan er hjemmesituasjonen? Hvem bor du evnt. Sammen med? 

 Får du hjelp med medisinene dine? Fra hvem? Og hva hjelper de deg med? 

o dosett 

 Brukte du legemidler fast før du nå ble innlagt på sykehuset? Hva brukte du? 

o Hadde du i så fall en oppdatert medisinliste?  

o Hvem hadde laget den for deg? 

o Hvordan har disse fungert for deg? 

o Var dette noen av medisinene du skal fortsette videre med? 

 Hvem kontakter du hvis det er noe du lurer på knyttet til legemidlene dine når 

du ikke er på sykehus?  

o Fastlege 

o Hjemmesykepleie 

o Har du fått kontaktinformasjonen til sykehuset om du skulle oppleve 

komplikasjoner? 

o Hvis du lurer på noe med legemidlene? 

o Hvis du får symptomer? 

 Har du fått med deg en skriftlig medisinliste? 

o Hvor forståelig er denne? 

Spørsmål knyttet til legemidlene du har fått på sykehuset 
 

 Hvilke legemidler har du fått/ eller hvilke endringer er gjort? 

 Hvilken informasjon opplever du å ha fått fra sykehuset vedrørende endringene 

som er gjort og/eller de nye legemidlene de har startet med? 

o Hva synes du var den viktigste informasjonen? 

 Hvilken grad føler du deg trygg på bruken av de nye legemidlene de har startet 

med og/eller legemiddelendringene som er gjort på sykehuset? 
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o Var du med på avgjørelsen om hvilke legemidler du skulle starte på? 

o Er det noe du bekymrer deg for? 

 I hvilken grad opplever du at du har kunnskap om legemidlene du bruker? 
o hvordan legemidlet fungerer i kroppen 

o hva legemidlet gjør for å forebygge nye hendelser 

 Hva er du mest opptatt av når det gjelder legemidlene dine?  

o Dosering 

o Bivirkninger 

o Forsiktighetsregler  

o Hvordan man skal ta legemidlet 

 Hvilke forventninger har du til legemidlene du bruker? 

 Hvor motivert er du til å bruke dem? 

 Hva tenker du om å bruke legemidlene over lang tid? 

 Hva gjør du for å huske på å ta legemidlene? 

 Hva kan legemidlene du skal bruke gjøre for deg i hverdagen? 

Revidert: 

 Hva tenker du om legemidler generelt? 

 
(Hva tenker du om å ha mulighet til å bestille samtale med farmasøyt før du reiser hjem?) 
Revidert: Hva tenker du om å ha en samtale med helsepersonell angående legemidlene 
dine? 

o Stilles bare om de føler de har fått dårlig informasjon om 

legemidlene på sykehuset 

 
Avslutningsspørsmål 

 Er det andre ting du vil ta opp utover det vi har snakket om? 

o Spørsmål? Tanker, refleksjoner?Da takker jeg for en hyggelig 

samtale og for at du tok deg tid til å snakke med meg.  
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Bilag 2 

 
Personvernombudet for forskning og kvalitetssikring 

Kompetansesenterforpersonvernog 
informasjonssikkerhet 
Oslo universitetssykehus HF 
 
 
 

 

PERSONVERNOMBUDETS TILRÅDING 
 

 

 

 

 

 

Til: Liv Mathiesen 

Kopi:  

Fra: Personvernombudet for forskning og kvalitetssikring  

 

Saksbehandler: Henrik lindgren Jensen 

Dato: 15.09.2016 

Offentlighet: Ikke unntatt offentlighet  

Sak: Personvernombudets tilråding til innsamling og 

behandling av personopplysninger 

Saksnummer/ 

Personvernnummer: 

2016/10556  

   

Personvernombudets tilråding til innsamling og behandling av 

personopplysninger for prosjektet  

”Pasienters behov for legemiddelinformasjon ved utskrivning ” 

 

 

Vi viser til innsendt melding om behandling av personopplysninger / 

helseopplysninger. Det følgende er personvernombudets tilråding av 

prosjektet.  

 

Med hjemmel i personopplysningsforskriften § 7-12, jf. helseregisterloven 

§ 5, har Datatilsynet ved oppnevning av personvernombud, fritatt sykehuset 

fra meldeplikten til Datatilsynet. Behandling og utlevering av person-

/helseopplysninger meldes derfor til sykehusets personvernombud.  

 

Databehandlingen tilfredsstiller forutsetningene for melding gitt i  

personopplysningsforskriften § 7-27 og er derfor unntatt konsesjon.  
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Personvernombudet tilrår at prosjektet gjennomføres under forutsetning av 

følgende: 

 

1. Databehandlingsansvarlig er Sykehusapotekene HF ved adm. dir. 

2. Behandling av personopplysningene/helseopplysninger i prosjektet 

skjer i samsvar med og innenfor det formål som er oppgitt i 

meldingen. 

3. Data lagres som oppgitt i meldingen. Annen lagringsform 

forutsetter gjennomføring av en risikovurdering som må 

godkjennes av Personvernombudet. 

4. Studien er frivillig og samtykkebasert. Innmeldte samtykke 

benyttes.  

5. Eventuelle fremtidige endringer som berører formålet, utvalget 

inkluderte eller databehandlingen må forevises personvernombudet 

før de tas i bruk. 

6. Kryssliste som kobler avidentifiserte data med personopplysninger 

lagres som angitt i meldingen og oppbevares separat på 

prosjektleders avlåste kontor. 

7. Kontaktperson for prosjektet skal hvert tredje år sende 

personvernombudet ny melding som bekrefter at databehandlingen 

skjer i overensstemmelse med opprinnelig formål og 

helseregisterlovens regler.  

8. Data slettes eller anonymiseres ved prosjektslutt ved at krysslisten 

slettes og eventuelle andre identifikasjonsmuligheter i databasen 

fjernes. Når formålet med registeret er oppfylt sendes melding om 

bekreftet sletting til personvernombudet. 

 

Prosjektet er registrert i oversikten over tilrådinger og uttalelser til 

forskning som Personvernombudet fører for sykehuset. Oversikten er 

offentlig tilgjengelig. 

 

 

Med hilsen  

Personvernombudet for forskning og kvalitetssikring 

 

  

Henrik Lindgren Jensen 

Kompetansesenter for personvern og informasjonssikkerhet 

Stab pasientsikkerhet og kvalitet 

Oslo universitetssykehus HF 

 

Epost:  personvern@oslo-universitetssykehus.no  

Web: www.oslo-universitetssykehus.no/personvern 

 
 

 

 

mailto:personvern@oslo-universitetssykehus.no
http://www.oslo-universitetssykehus.no/personvern
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Bilag 3 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 

”Pasientens behov for legemiddelinformasjon ved utskrivning fra 
sykehus” 

 

Bakgrunn og hensikt 

Dette er en forespørsel til deg om å delta i en forskningsstudie. En farmasistudent vil ha 
et intervju med deg og andre pasienter for å undersøke hvilke behov du har for 
informasjon om dine medisiner ved utskriving fra sykehuset. Vi ønsker å finne ut av om 
du har noen utfordringer med medisinene du skal bruke, hvilken informasjon du har 
fått, samt hvor trygg du er på videre bruk av medisinene dine etter utskrivelsen. I tillegg 
vil vi også høre fra deg hva du synes er viktig når det gjelder medisinene du har startet 
med og hvor du skal henvende deg om du har spørsmål etter du har kommet hjem.  
Informasjonen fra denne studien vil brukes til å se hva som kan forbedres og hvordan 
helsepersonell kan bidra med trygg og effektiv medisinbruk. 
  
Du er blitt forespurt om å delta i denne studien fordi du er innlagt på Medisinsk klinikk 
ved Sykehuset Telemark, og fordi du skal starte med nye medisiner eller det er blitt gjort 
endringer i medisineringen din ved utskrivningen. Resultatene fra denne studien vil 
inngå i en masteroppgave i farmasi ved Universitet i Umeå og er et samarbeidsprosjekt 
mellom Universitetet i Umeå, Sykehusapotekene HF og Sykehuset Telemark. 
  

Hva innebærer studien? 

Hvis du samtykker til å delta i denne studien, betyr det at du blir med på et intervju 
med en farmasistudent ved utskrivelsen, der du vil få noen spørsmål om legemidlene 
dine. Samtalen vil bli tatt opp på lydfil og analysert i etterkant. Samtykke til et slikt 
intervju vil bety at du gir ditt samtykke til at farmasistudenten får innsyn i journalen 
din fra siste sykehusopphold og kan innhente opplysninger om medisinene du bruker.  

 

Mulige fordeler og ulemper 

Vi vet at mange bruker medisinene sine feil og det kan være mange årsaker til dette. 
Informasjonen vi får fra deg og andre pasienter vil vi bruke til å forsøke å finne tiltak 
som kan bedre bruken av medisiner. Dersom du takker ja til å bli med på denne studien 
vil du få en samtale med en klinisk farmasistudent som kan bidra med å svare deg på 
enklere spørsmål vedrørende din medisinering. Studien vil ikke påføre deg noen 
ulemper slik vi ser det, annet en tid som må avsettes til et intervju før du skal reise 
hjem. Som kompensasjon for at du tar deg tid, vil du motta et gavekort på kr. 500,- 
 
Hva skjer med informasjonen om deg?  
Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten 
med studien. Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller 
andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger og 
prøver gjennom en navneliste. Det er kun autorisert personell knyttet til prosjektet som 
har adgang til navnelisten som ligger innelåst i et skap på et låst kontor, som kan finne 
tilbake til deg. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse 
publiseres. Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke 
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opplysninger som er registrert om deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil 
i de opplysningene vi har registrert. Dersom du trekker deg fra studien, kan du kreve å 
få slettet innsamlede opplysninger. Opplysningene blir senest slettet 1.juli 2022.  
 
Frivillig deltakelse 
 
Det er frivillig å delta i studien. Dersom du ikke ønsker å delta, trenger du ikke å oppgi 
noen grunn, og det får ingen konsekvenser for den videre behandlingen du får ved 
sykehuset. 
Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på neste side. Om du 
nå sier ja til å delta, kan du senere trekke tilbake ditt samtykke uten at det påvirker din 
øvrige behandling på sykehuset. Dersom du senere ønsker å trekke deg, eller har 
spørsmål om studien, kan du kontakte Liv Mathiesen, telefon 976 89 240. 
 
Ytterligere informasjon om studien finnes i Kapittel A 
Ytterligere informasjon om personvern og dine rettigheter finnes i Kapittel 
B 
Samtykkeerklæring følger etter kapittel B. 
 
Kapittel A – Utdypende forklaring om hva studien innebærer 
 
Kriterier for deltagelse 
For å kunne delta i studien må du være innlagt på Medisinsk klinikk ved Sykehuset 
Telemark. I tillegg har du startet med nye legemidler, eller det er blitt gjort endringer av 
legemidlene dine ved utskrivelse. Du må være bosatt i Telemark, bo hjemme og håndtere 
legemidlene dine selv i det daglige. Du må beherske norsk, skriftlig og muntlig.  
 
Mer informasjon om studien  
Data som vil bli samlet inn om deg omfatter: 

 Alder 

 Kjønn 

 Antall medisiner du bruker 

 Dato for siste opphold på sykehuset 

 Svarene dine fra intervjuet 
 
 
Intervju 
 
Dersom du gir eget samtykke til det blir du med på et intervju som omhandler om det 
finnes noen utfordringer knyttet til legemidlene du har startet med, hvilken informasjon 
du har fått, samt hvor mye kunnskap du har om legemidlene og hvor trygg du er på videre 
bruk etter utskrivelse. Videre vil det være fokus på hvordan det var å starte eventuelt ny 
behandling eller hva du tenker om endringene i medisinene dine og hva du synes er viktig 
når det gjelder legemidlene dine. Anslagsvis vil omtrent 10 pasienter være med på et slikt 
intervju. Intervjuet vil foregå på sykehuset og bli gjort etter du er utskrivningsklar, og 
sykepleier har innhentet samtykke fra deg. Intervjuet tar mellom 30-45 minutter. Det vil 
bli gjort lydopptak av intervjuet slik at farmasistudenten kan analysere alle intervjuene i 
etterkant.   

Kapittel B- Personvern, økonomi og forsikring 

Personvern 
 
Opplysninger som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med 
studien.  Opplysninger som registreres om deg er beskrevet i kapittel A. Alle opplysninger 
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blir samlet inn gjennom opplysninger fra din journal, og samtale med deg. Det er 
sykepleier ved avdelingen som vil innhente samtykke fra deg, deretter vil 
studiefarmasøyten få tilgang til hvilke medisiner du skal bruke og kontakte deg for et 
intervju. Lagring av alle opplysninger vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller 
andre gjenkjennende opplysninger. Spørreskjemaet skal ikke være påført navnet ditt, 
men er merket med koden som erstatter navnet. Lydopptaket fra intervjuet vil 
oppbevares innelåst og utilgjengelig for uvedkommende. Elektroniske forskningsdata vil 
lagres og bearbeides i en sikret forskningsdatabase. Det vil ikke være mulig å identifisere 
deg i resultatene av studien når disse publiseres. 
 

Rett til innsyn og sletting av opplysninger om deg og sletting av prøver  
 
Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er 
registrert om deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene 
vi har registrert. Dersom du trekker deg fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede 
opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i 
vitenskapelige publikasjoner. Identifiserbare opplysninger om deg vil bli oppbevart til 1. 
juli 2022 og vil deretter bli slettet eller makulert. 
 

Økonomi  
 
Prosjektet er finansiert av Sykehusapotekene HF og Universitetet i Umeå. Verken 
prosjektleder, arbeidsgiver (Sykehusapotekene HF) eller andre aktører har økonomiske 
interesser i at prosjektet gjennomføres. 
 
Forsikring 
 
Det er ingen egen forsikring for deltagelse i denne studien, men du er som andre forsikret 
i henhold til pasientskadeloven. Du vil ikke få noen økonomisk kompensasjon for å delta 
i studien. 
 

Informasjon om utfallet av studien 

Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få informasjon om resultatene av 
studien. Studiefarmasøyten kan fortelle deg om dette når resultatene er tilgjengelige, 
men da må du gi særskilt beskjed om dette. Studieresultatet forventes å foreligge våren 
2017. 
 
Samtykke for deltakelse i studien 
 
Jeg er villig til å delta i studien  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
 
 
 
 
 
 
Bekreftelse på at informasjon er gitt deltakeren i studien   
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Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
(Signert, rolle i studien, dato) 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
 
Studiefarmasøytens / studentens navn med blokkbokstaver 
 
Prosjektdeltaker har fått en kopi av det daterte og signerte samtykke. 
 
Utlevert av studiefarmasøyt/student (signatur/dato): 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
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