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Sammendrag 

Introduksjon: I både Sverige og Norge har det de siste to tiårene skjedd store 
omreguleringer innen apotekområdet. Blant annet ble det åpnet for salg av visse 
reseptfrie legemidler utenom apotek i Sverige i 2009 og i Norge i 2003. Ordningen har i 
senere år vært omdiskutert i begge land, da særlig i forhold til salg av reseptfrie 
paracetamol tabletter hvor det har vært en økning i antall forgiftningstilfeller etter 
lovendringene. Det er blitt diskutert om økt tilgjengelighet øker faren for feilbruk hos 
forbrukerne. 20 pakning paracetamol tabletter er unntatt reseptplikt i begge land, og 
doser over 4 g kan føre til forgiftning med fare for leverskade. Det er særlig sett en økning 
i tilfeller av forgiftning med paracetamol tabletter blant tenåringsjenter. På grunn av dette 
besluttet svenske myndigheter å trekke tilbake reseptfrie paracetamol tabletter fra salg 
utenom apotek i 2015.  
 
Formål: Hovedformålet med studien er å sammenligne salgstallene for reseptfritt 
paracetamol i Sverige og Norge i perioden 2010-2016, for å se hvilken effekt 
tilbaketrekningen fra salg utenom apotek i Sverige i 2015 har hatt på totalsalget, 
sammenlignet med Norge. I tillegg vil spørsmålet om tilbaketrekningen har ført til at 
apotekenes farmasøytiske kompetanse når ut til flere forbrukere av reseptfrie 
paracetamol tabletter i Sverige enn i Norge, besvares.  
 
Metode: En kvantitativ analyse av salgsstatistikken for reseptfritt paracetamol for 
perioden 2010-2016 for begge land. En spørreundersøkelse som er både kvalitativ og 
kvantitativ, sendes ut via mail til 179 apotek i Sverige og 200 apotek i Norge i perioden 
november- desember 2017. Ved sammenfatning av de kvantitative spørsmålene fra 
spørreundersøkelsen ble deskriptiv analyse benyttet. Resultatene ble satt inn i frekvens og 
prosentfordelingstabeller først og deretter inn i krysstabeller for å se om det var noen 
sammenheng mellom variablene. For å se om det er noen statistisk signifikant forskjell i 
svarene ble det brukt t-test. En cross- case analyse, hvor svarene ble sortert og 
systematisert, ble gjennomført på de kvalitative svarene fra spørreundersøkelsen slik at 
eventuelle fellestrekk og poeng kunne trekkes frem.  
 
Resultat og diskusjon: Salgsstatistikken viser at salget i Sverige, før tilbaketrekningen 
fra salg utenom apotek i 2015, var noe økende fram til 2013 hvor det var en topp før det 
sank. Og det sank ytterligere etter tilbaketrekningen. I Norge i samme periode går det 
totale salget jevnt nedover til tross for at reseptfrie paracetamol tabletter fremdeles er 
tilgjengelig for salg utenom apotek.  
I følge respondentene av spørreundersøkelsen, fra begge land, veiledes ikke hver kunde 
ved kjøp av reseptfrie paracetamol tabletter, men majoriteten svarte allikevel at apoteket 
har fokus på å forhindre overforbruk, også mot yngre kjøpere under 18 år. Her var det 
ikke store forskjeller i svarene mellom de to landene. Farmasøytene melder at de jobber 
med dette ved at de gjennom dialog med kunden avdekker behovet og informerer om rett 
dosering, og risiko ved overforbruk. Spørsmålet er hvordan de når ut med dette til 
kundene når de ikke tilbyr veiledning til hver kunde. 
  
Konklusjon: Totalsalget i Sverige sank etter tilbaketrekningen fra salg utenom apotek i 
2015, før det steg det gradvis frem til 2013 før det sank. I Norge er salget stadig synkende 
til tross for fortsatt salg utenom apotek. Altså er ikke økt tilgjengelighet ensbetydende 
med økt salg.  
Det er vanskelig å konkludere med at tilbaketrekningen fra salg utenom apotek i Sverige 
har ført til at apotekenes farmasøytiske kompetanse når ut til flere kjøpere av reseptfrie 
paracetamol tabletter enn i Norge, siden ikke hver kunde får veiledning ved kjøp. 
Apotekene i begge land har en jobb å gjøre i forhold til å sørge for å få en dialog med hver 
enkelt kunde for å avdekke dens behov for rådgivning. Det har heller ikke vært noen 
endring i forespørselen på rådgivning rundt bruken av paracetamol utenom faktisk kjøp.  
 
Nøkkelord: Reseptfritt, paracetamol, salgsstatistikk, LUA, apotek 
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1.0 Introduksjon 
 
1.1.1 OMREGULERING AV APOTEKMARKEDET I SVERIGE 
I desember 2006 satte den svenske regjeringen i gang en utredning som omhandlet det 
svenske apotekmarkedet. Apoteket ABs apoteks monopol, muligheten for å åpne opp for 
flere aktører, og muligheten for salg av visse reseptfrie legemidler utenom apotek skulle 
utredes. Resultatet av utredningen ble en avvikling av det statlige apoteks monopolet fra 
1. juli 2009, slik at andre aktører kunne komme på banen. I tillegg ble det fra 1. november 
2009 tillatt å selge utvalgte reseptfrie legemidler utenom apotek (1).  
  
Bakgrunnen for omreguleringen var blant annet å sikre bedre legemiddeltilgang for 
befolkningen og sikre konkurransedyktige priser. Samtidig som kompetansen og 
sikkerheten i legemiddelforsyningen, og apotekenes bidrag til forbedret legemiddelbruk 
skulle sikres (1). 
 
1.1.2 OMREGULERING AV APOTEKMARKEDET NORGE 
Frem til 01.03.2001 var alle apotek i Norge eid av private enkeltpersoner med farmasøytisk 
universitetsutdannelse som fikk bevilling til å drive apotek av staten. Da den nye 
apotekloven tredde i kraft 01.03.2001 åpnet det opp for at selskaper kunne eie apotek og 
det kunne dermed dannes apotekkjeder. I prinsippet kan hvem som helst eie apotek med 
unntak av legemiddelprodusenter og legemiddelforskrivere, så lenge det ansettes en 
driftskonsesjonær med mastergrad i farmasi eller tilsvarende som faglig ansvarlig (2). 
Målene med endringene av loven var blant annet økt tilgjengelighet, økt service, 
effektivisering og sikre konkurransedyktige priser (3). Dermed vokste antall apotek i Norge 
raskt og det ble etablert tre hovedkjeder; apokjeden, Vitus apotek og Alliance Unichem 
Norge, i dag kjent som Boots apotek (2). I tillegg til endring av apotekloven trådte det i kraft 
en ny forskrift 1.november 2003, forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler 
utenom apotek. Dermed kunne utvalgte reseptfrie legemidler kjøpes i dagligvare, 
bensinstasjoner, kiosker osv. Den såkalte legemidler utenom apotek (LUA)- ordningen (4).  
 
1.2.1 REGULERING AV SALG UTENOM APOTEK I SVERIGE  
Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel regulerer salg av reseptfrie 
legemidler utenom apotek i Sverige. Det er Läkemedelsverket som fastsetter hvilke 
legemidler som kan selges utenom apotek og i henhold til loven kan dette være 
nikotinholdige legemidler i tillegg til andre humane, reseptfrie legemidler. De reseptfrie 
legemidlene som Läkemedelsverket fastsetter at kan selges utenom apotek må være 
passende for egenomsorg og med hensyn til pasientsikkerheten og folkehelsen, i tillegg til 
at alvorlige bivirkninger skal være sjeldne (5).  
  
For at et utsalgssted skal kunne selge reseptfrie legemidler må de melde ifra til 
Läkemedelsverket. Det er Läkemedelsverket som har det overordnede ansvaret for tilsyn 
med utsalgsstedene, mens de tilhørende kommunene skal gjennomføre kontrollene. 
Loven setter en aldersgrense på 18 år for kjøp av reseptfrie legemidler, i tillegg regulerer 
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria 
läkemedel, at legemidlene skal oppbevares innelåst eller under konstant tilsyn av 
personalet. Og at det skal fremgå tydelig at det er legemidler. Forskriften pålegger også 
utsalgsstedene å etablere internkontroll (5, 6). Når det kommer til informasjon og 
rådgivning om bruk av legemidlene sier loven at selger skal henvise til steder hvor 
kundene kan få farmasøytisk rådgivning, altså er det ikke tillatt for personalet å veilede 
kundene i bruken av legemidlene (5). 
  
Innen 5 år etter disse endringene i loven var antall statseide apotek i Sverige blitt redusert 
fra 929 til 370, og i mai 2017 var det totalt 1392 apotek i Sverige. I tillegg har 
Läkemedelsverket gitt omkring 5500 tillatelser til ulike detaljhandler til å selge visse 
reseptfrie legemidler utenom apotek (7, 8).  
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1.2.2 REGULERING AV SALG AV LEGEMIDLER UTENOM APOTEK (LUA) I NORGE 
Alt av salg utenom apotek i Norge reguleres av forskrift om omsetning mv. av visse 
reseptfrie legemidler utenom apotek (LUA). Hvilke legemidler som omfattes av forskriften 
og som kan selges utenom apotek fastsettes av Statens legemiddelverk (SLV), som 
utarbeider en liste som oppdateres årlig. I tillegg kan nikotinholdige legemidler, 
naturlegemidler eller tradisjonelle plantebaserte legemidler, med unntak av preparater 
som inneholder Johannes urt, selges utenom apotek. I vurderingen, av hva som skal settes 
på listen med hvilke legemidler som kan selges utenom apotek, skal SLV ta hensyn til om 
forbrukeren kan diagnostisere symptomer og tilstand selv og dermed vurdere behov for 
behandling, terapeutisk effekt og sikkerhet. Informasjon om bruk og sikkerhet skal være 
lett tilgjengelig på pakken og i pakningsvedlegget, og disse opplysningene må være 
tilstrekkelig for å sikre forsvarlig bruk. Legemiddelets kontraindikasjoner skal heller ikke 
være for omfattende eller kompliserte. I tillegg skal det tas hensyn til hvor stor faren for 
overforbruk og misbruk er. Det er også fastsatt et minimumsutvalg som utsalgsstedene 
forplikter seg til å føre, også denne listen fastsettes av SLV (4), (9), (10).  
  
Forskriften stiller krav til at utsalgsstedene oppbevarer og lagrer legemidlene forsvarlig, og 
at de skal være utilgjengelig for kundene, enten bak disken eller i avlåst skap. I tillegg settes 
det en aldergrense på 18 år for kjøp av reseptfrie legemidler utenom apotek, hvor 
utsalgsstedene plikter å etterspørre legitimasjon ved tvil om alder (4).  
  
Personalet ved utsalgsstedene får ikke gi noen muntlig informasjon om valg av legemiddel 
eller dets egenskaper og bruk, og skal ved behov for veiledning henvise til lege eller apotek, 
eventuelt til pakning eller pakningsvedlegg. Utsalgsstedene kan derimot ha skriftlig 
informasjon om bruksområder, normaldosering og kontraindikasjoner for preparatene 
tilgjengelig for kundene så lenge denne informasjonen er basert på preparatets godkjente 
produktomtale. Når det kommer til tilsyn av utsalgsstedene er dette først og fremst delegert 
til mattilsynet (4). 
 
1.3.1 LEGEMIDDELSTATISTIKK 
For å kunne sammenligne legemiddelforbruk på tvers av landegrenser har WHO ansvaret 
for å fastsette en antatt gjennomsnittlig døgndose for et preparats hovedindikasjon ved 
bruk hos voksne, basert på internasjonalt forbruk. Denne antatte verdien angis som DDD 
(defined daily dose), og skal ikke forveksles med anbefalt, terapeutisk dose, da det kan være 
svært individuelt. Hovedprinsippet er å fastsette kun en DDD- verdi per 
administrasjonsform innen en ATC- kode (11). For paracetamol er DDD- verdien fastsatt 
til 3 DDD for alle de 3 administrasjonsformene oralt, parenteralt og rektalt (12). Når 
salgsstatistikk over legemidler skal presenteres er det vanlig å presentere det som DDD per 
1000 innbygger, eller som DDD per 1000 innbygger per døgn.  
 
1.3.2 INNRAPPORTERING AV LEGEMIDDELSTATISTIKK I SVERIGE 
I henhold til den svenske loven, Lag (2009:366) om handel med läkemedel og Lag 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, plikter alle som selger legemidler i 
Sverige å rapportere inn salgsstatistikk regelmessig til eHälsomyndigheten. Basert på disse 
innrapporteringene lager eHälsomyndigheten nasjonal statistikk som kan benyttes til 
oppfølging og evaluering innenfor legemiddelområdet (13, 14).  
 
1.3.3 INNRAPPORTERING AV LEGEMIDDELSTATISTIKK I NORGE 
I Norge skal alt innkjøp av legemidler, også reseptfrie, skje via godkjente grossister i 
henhold til forskrift om omsetning mv. av visse legemidler utenom apotek. Grossistene er 
etter forskrift om grossistvirksomhet med legemidler pålagt å rapportere inn sine salgstall 
månedlig eller årlig til Folkehelseinstituttet. Basert på disse salgstallene og tall fra 
reseptregisteret utarbeider Folkehelseinstituttet en årlig publikasjon over 
legemiddelstatistikken. Formålet med denne statistikken er å kartlegge 
legemiddelomsetningen i Norge, og gjøre opplysningene tilgjengelig for forskning og for 
myndighetene med tanke på regulering innen legemiddelområdet (15).  
 



 

3 
 

 
1.4.1 EVALUERING AV ORDNINGEN MED SALG UTENOM APOTEK I SVERIGE 
Våren 2012 sendte Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ut en spørreundersøkelse til 
alle de 290 kommunene i Sverige for å kartlegge kommunenes fremdrift i forhold til tilsyn 
med utsalgsstedene utenom apotek. Av de 290 kommunene besvarte 257, og 
spørreundersøkelsen avdekket at kommunenes arbeid med tilsynet varierte i omfang og 
utførelse. Blant annet hadde kun 3 av 10 kommuner utarbeidet et strategidokument for 
kontrollen, og kun 1 av 10 hadde fått dokumentet vedtatt politisk. I mai 2015 var det kun 
16% av kommunene som hadde rapportert inn alvorlige avvik til Läkemedelsverket. Ut ifra 
dette begrensede grunnlaget og signaler fra kommunen og omverdenen generelt vurderte 
Läkemedelsverket at utsalgsstedene hadde mye å rette opp i for å møte de kravene som 
stilles i regelverket (1).  
 
Läkemedelsverket startet et større prosjekt i 2010 med tittelen ”Säker använding av 
receptfria läkemedel- status efter omreglering av apoteksmarknaden”, hvor utviklingen for 
bestemte reseptfrie legemidler som for eksempel paracetamol ble fulgt opp. Det ble sett på 
salgsvolum, befolkningens spørsmål til sjukvårdens rådgivning 1177, 
Läkemedelsupplysningen, en apotekkjede og Giftinformationscentralen (GIC), 
bivirkningsrapporteringer, ungdommers oppfatning av reseptfrie legemidler, 
helsetjenester som følge av forgiftning eller overforbruk og personalets håndtering av 
kunder i apotek og andre utsalgssteder. I juni 2012 ble det publisert en delrapport fra dette 
prosjektet med tittelen ”Paracetamol: försäljning och förgiftning- har något hänt sedan 
tilgängligheten ökat?” I denne rapporten fremkom det at salget av paracetamol ikke hadde 
økt etter at det ble tilgjengelig for salg utenom apotek. Det var heller ikke noen økning i 
antall selvmordsforsøk eller forgiftninger (1).  
 
1.4.2 EVALUERING AV LUA- ORDNINGEN I NORGE 
I Norge ble LUA-ordningen evaluert i 2006 av Statens Legemiddelverk som da konkluderte 
med at det ikke var noen betydningsfull økning i forbruket eller feilbruk av reseptfrie 
legemidler. Etter denne evalueringen økte LUA- ordningen i omfang og flere reseptfrie 
legemidler ble inkludert (3).  
 
I mai 2015 ble problemstillingen om overforbruk og feilbruk av reseptfrie legemidler, da 
særlig bruk av smertestillende blant ungdom, tatt opp i Stortinget med forslag om en ny 
evaluering av LUA- ordningen (3). I innstillingen til forslaget ble det vektlagt at 
omsetningsstatistikken av det totale salget av reseptfrie smertestillende etter innføringen 
av LUA var uendret. I tillegg var problemstillingen særlig rettet mot ungdom på 15-16 år 
som uansett, grunnet aldersgrense på 18 år i butikk, ikke kan handle smertestillende 
utenom apotek. Dermed ble det vurdert at dette ikke var noen begrunnelse for en ny 
evaluering av ordningen, og forslaget ble vedtatt forkastet  (3), (16) 
 
1.4.3 APOTEKENES KOMPETANSE 
Sverige og Norge har både master og bachelor utdanning innen farmasi. I tillegg har begge 
landene en videregående helsefaglig utdanning som leder frem til tittelen apotektekniker, 
hvor hovedfokus er innen egenomsorg. I både Sverige og Norge stilles det krav til at det er 
en farmasøyt tilstede på apoteket i hele åpningstiden. Mens det i Norge stilles krav til at 
apoteker er en farmasøyt med masterutdanning stilles det ikke noe krav til at apoteksjefen 
ved svenske apotek er farmasøyt. Det stilles derimot krav til at apotekene ansetter en 
farmasøyt som legemiddelansvarlig, denne er ansvarlig for at apoteket oppfyller alle krav 
og har et egenkontrollprogram. Denne legemiddelansvarlige må være en farmasøyt med 
master i farmasi eller med tilstrekkelig kompetanse (14). Ute i apotekene er det først og 
fremst farmasøytene som innehar den farmasøyt faglige kompetansen og kan tilby kundene 
rådgivning innen legemidler og rett legemiddelbruk. Således kan apotekene anses som et 
lavterskel tilbud innen helsevesenet, hvor det er enkelt for forbrukerne å søke hjelp og få 
hjelpen raskt. I 2014 var det registrert 5670 farmasøyter ansatt ved primærapotek i Sverige, 
mens det i Norge var ansatt 3108  per 15.12.2016 (17). 
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1.5 HOLDNINGSENDRINGER BLANDT FORBRUKERNE 
Denne økte tilgjengeligheten har i etterkant vært diskutert, da en økt tilgjengelighet kan 
senke terskelen for bruk hos forbrukeren og holdningene til bruken kan endres. Med større 
risiko for feilbruk og misbruk (7), (18). 
 
I en studie utført i Sverige i 2016 ble det gjennomført en spørreundersøkelse med 4200 
tilfeldig utvalgte borgere over 20 år kom det frem at 76 % av deltagerne hadde handlet på 
apoteket sist gang de kjøpte noe over-the-counter (OTC). 20 % hadde handlet i dagligvaren, 
mens <4 % hadde handlet på bensinstasjonen, internett eller andre steder. Mens 71 % 
hadde kjøpt OTC utenom apotek minst en gang, og her var det flere tilfeller blant de 2 
yngste aldersgruppene på henholdsvis 20-39 og 40-59 år. Som årsak til hvorfor det ble 
handlet utenom apotek ble det oppgitt beliggenhet og åpningstider, i tillegg til at det var 
mer beleilig å handle OTC samtidig som man handlet dagligvarer. Når det kom til kjøp av 
OTC over nettet ble det oppgitt at dette var lett tilgjengelig og at prisene var bedre (7).  
 
En annen studie fra 2011 utført i Australia, hvor to spørreundersøkelser gjennomført i 
henholdsvis 2001 og 2009 ble sammenlignet. Deltagerne var tilfeldig utvalgte menn og 
kvinner over 18 år som hadde benyttet et smertestillende preparat. Spørreundersøkelsene 
viste at det ikke var noen signifikant endring i bruken av reseptfritt paracetamol blant 
deltagerne, men det var flere som var mer bevisst på paracetamols skadelige effekter i 2009 
enn i 2001 (19). 
 
 
1.6 DOSERING AV PARACETAMOL OG FORGIFTNINGSFARE 
I både Norge og Sverige er 20 pakning paracetamol tabletter unntatt reseptplikt. 
Paracetamol som reseptfritt legemiddel har indikasjon som korttidsbehandling av feber 
ved for eksempel forkjølelse eller influensa, mot milde til moderate smerter som hodepine, 
tannpine, menstruasjonssmerter og muskel- og leddsmerter (20, 21). Når det kommer til 
dosering av paracetamol bestemmes er denne svært lav for barn og bestemmes av barnets 
vekt, for en voksen skal det ikke overstige mer enn 4 gram per døgn. Mengden over dette 
er giftig og kan forårsake leverskade, og i verste fall leversvikt med dødelig utfall. For 
voksne anses doser på 130 mg per kg per døgn som toksisk, og en total dose på mer enn 10 
gram per døgn anses alltid som potensielt toksisk. For de fleste som blir paracetamol 
forgiftet vil hele leverfunksjonen gjenopprettes, men i 10 av 100 tilfeller vil personene få 
varige leverskader og noen vil trenge levertransplantasjon. Mens for 1-2 av 100 vil en 
overdose føre til leversvikt og dødsfall (22), (23).  
 
Ved overdose av paracetamol vil det bli dannet mer av den toksiske metabolitten NAPQI, 
og hvis kroppen som følge av overdosen ikke evner å konjugere denne metabolitten vil det 
utvikles leverskade og mulig leversvikt. Leverpåvirkningen inntrer som oftest innen 1,5 
døgn, mens maksimal leverpåvirkning vanligvis etableres innen 3-4 døgn. Som 
akuttbehandling mot paracetamolforgiftning benyttes antidoten acetylcystein. Dersom 
denne behandlingen settes i gang innen 8 timer etter paracetamol inntaket gir den så godt 
som fullstendig beskyttelse mot leverskade (24).   
 
Paracetamol er det legemiddelet som overdoseres mest, og det er en kjent problemstilling 
at unge jenter tar overdoser med overlegg. GICs rapport om analgetika forgiftning publisert 
i Läkartidningen i 2005 viste tallene fra en gjennomgang av alle epikriser som var meldt 
inn av sykehus i perioden 2000-2002. Det var totalt 1455 epikriser som følge av 
intoksikasjon med analgetika og NSAIDs, og i omtrent halvparten av disse 
forgiftningstilfellene var paracetamol overdosert. De fleste tilfellene var forsettlige, og cirka 
1/3 av tilfellene gjaldt kvinner. Mens omtrent 1/3 av tilfellene var ungdommer mellom 10- 
19 år, og av disse igjen utgjorde tenåringsjenter  90 % av tilfellene (22). Det kan tenkes at 
den økte tilgjengeligheten av reseptfritt paracetamol har ført til større fare for overforbruk 
og dermed intoksikasjon. I 2011 ble det gjennomført en studie (Hagen et al., 2011) i Norge 
hvor forekomsten, alvorlighetsgraden og dødeligheten av paracetamol forgiftninger, før og 
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etter innføringen av LUA- ordningen ble innført i 2003, ble studert. Resultatene viste at 
antall sykehusinnleggelser ved de utvalgte sykehusene ikke hadde økt, men at antall 
henvendelser til Giftinformasjonen om paracetamol inntak hadde økt. Hva som var 
årsaken til denne økningen i henvendelser til Giftinformasjonen var uviss, men det kunne 
tenkes at økt kompetanse blant Giftinformasjonens ansatte har ført til flere henvendelser 
fra helsevesenet. Antall pasienter med leverpåvirkning/leverskade og antall pasienter som 
ble vurdert for levertransplantasjon viste en økende trend i studien. Det kan være et tegn 
på en økning i antall alvorlige forgiftninger (18).  
 
1.7.1 SALG AV RESEPTFRIE PARACETAMOL TABLETTER UTENOM APOTEK ANDRE 
STEDER I VERDEN 
Problemstillingen rundt risikoen forbundet med økt tilgjengelighet av reseptfritt 
paracetamol har også vært diskutert i land som for eksempel Storbritannia. Der ble det 
besluttet å redusere pakningsstørrelsen ved salg utenom apotek til 16 tabletter i september 
1998, mens det i apotek kan selges 32 pakninger. Bakgrunnen til endringen var faren for 
forgiftning hvor man anså at en 16 pakning som gir en totaldose på 8 gram medfører en 
redusert risiko for forgiftning (25). I Australia er det også slik at man kan få kjøpt 
paracetamol utenom apotek, men kun 20 pakninger av 500 mg tabletter, mens apotekene 
kan selge større pakninger  med styrke opptil 650 mg reseptfritt (26). I Danmark ble  
lovgivningen endret i september 2013, med bakgrunn i økte forgiftningstilfeller, slik at det 
utenom apotek kun er mulig å kjøpe 10 pakning paracetamol tabletter og i apotek 20 
pakning. Dette førte til at det totale salget av reseptfrie paracetamol tabletter sank, og at 
det også ble en nedgang i forgiftningstilfeller (27). 
 
1.7.2 TILBAKETREKNING AV RESEPTFRIE PARACETAMOL TABLETTER FRA SALG 
UTENOM APOTEK I SVERIGE  
Paracetamol er det legemiddelet som overdoseres mest i Sverige, og overdosering blant 
tenåringsjenter har vært en kjent problemstilling (28). På bakgrunn av de stigende 
forgiftningstallene sett i sammenheng med økt tilgjengelighet av paracetamol tabletter, 
foreslo Läkemedelsverket i 2014 at paracetamol tabletter skulle trekkes tilbake fra salg 
utenom apotek. Som begrunnelse til forslaget hentet Läkemedelsverket blant annet frem 
tall fra GIC, som viste at antall henvendelser økte fra 529 i 2006 til 1161 i 2013. Siden 
forgiftningstilfellene i hovedsak skyldtes tablettformen av paracetamol gjaldt forslaget kun 
tabletter (29). I april 2015 ble det på bakgrunn av dette besluttet at paracetamol tabletter 
kun skulle selges i apotek fra og med 1. november 2015 (30).  
 
1.7.3 DISKUSJON OM TILBAKETREKNING AV RESEPTFRIE PARACETAMOL 
TABLETTER FRA LUA- ORDNINGEN I NORGE 
I Norge ble det besluttet å opprettholde LUA- ordningen med paracetamol tabletter (3). Til 
tross for flere bekymringsmeldinger om økningen av forgiftningstilfeller av paracetamol, 
og en klar økning i henvendelser til den norske Giftinformasjonen fra 936 i 2007 til 1667 I 
2016 (31). 
 
Med bakgrunn i den utviklingen som har vært i Sverige og Norge i forhold til salg av 
reseptfrie paracetamol tabletter, vil det være interessant å se på salgstallene i de to landene. 
Og se hvilken effekt tilbaketrekningen har hatt på etterspørsel av den farmasøyt faglige 
kompetansen i Svenske apotek sammenlignet med Norge hvor reseptfrie paracetamol 
tabletter fremdeles er tilgjengelig for salg utenom apotek. 



 

6 
 

 

 

 

2.0 Formål 

Hovedformålet med studien er å sammenligne salgstallene for reseptfritt paracetamol i 
Sverige og Norge i perioden 2010-2016, for å se hvilken effekt tilbaketrekningen av paracet 
tabletter fra salg utenom apotek i Sverige i 2015 har hatt på totalsalget, sammenlignet med 
Norge. I tillegg vil spørsmålet om tilbaketrekningen har ført til at apotekenes farmasøytiske 
kompetanse når ut til flere forbrukere av reseptfrie paracetamol tabletter i Sverige enn i 
Norge. Med bakgrunn i dette skal følgende hovedproblemstillinger besvares med følgende 
underspørsmål: 

Hvordan er salget av reseptfrie paracetamol tabletter i Sverige sammenlignet 
med Norge? 
 

- Hvordan er utviklingen av salgstallene i Sverige i perioden, sammenlignet med 
Norge? 

- Hvordan har salget fordelt seg mellom apotek og andre utsalgssteder i perioden 
2010-2016? 

- Hvilken kundemasse er hovedgruppen som kjøper reseptfrie paracetamol 
tabletter i apotek i Sverige sammenlignet med Norge? 

 
Har tilbaketrekningen fra salg utenom apotek i Sverige ført til at apotekenes 
farmasøytiske kompetanse, i forhold til bruken av reseptfrie paracetamol 
tabletter, når ut til flere forbrukere sammenlignet med apotek i Norge hvor 
det fremdeles er tilgjengelig for salg utenom apotek? 
 

- Har apotekene i Sverige opplevd en økning i etterspørsel på rådgivning rundt 
bruken av paracetamol utenom faktisk kjøp etter tilbaketrekningen, 
sammenlignet med etterspørselen i Norge? 

- Hvordan jobbes det ute i apotekene for å sikre rett bruk av paracetamol 
tabletter? 

 
 

3.0 Metode 

Metodene som benyttes i dette arbeidet er en kombinasjon av litteratursøk i tillegg til 
kvantitative og kvalitative metoder. Litteratursøkene gjøres via databaser som PubMed, og 
på offentlige websider som helsebiblioteket, legemiddelverket i Norge og Sverige sine 
nettsider, lovdata og Sveriges riksdag for oversikt over gjeldende lover i de to landene. 

3.1.1 VALG AV METODE 
Forskjellen mellom kvantitativ og kvalitativ metode er måten data blir registrert og 
analysert på. Kvantitative metoder er gjerne forankret i spesifikke variabler hvor man 
benytter standardiserte metoder for å samle inn data. Det kan være i form av 
ekspertvurderinger, observasjoner, intervjuer eller spørreundersøkelser. Variablene 
uttrykkes i tall som kan beskrives med tabeller og grafer eller som statistiske mål som 
gjennomsnitt og prosentandel. Dersom målet er å kartlegge forekomsten av en spesifikk 
hendelse eller fenomen er kvantitativ metode å foretrekke (32). Kvalitative metoder er 
derimot systematisering av menneskelige uttrykk som så fortolkes og analyseres. Dersom 
målet er dypere innsikt om menneskers oppfatning, opplevelse og holdning er kvalitative 
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metoder å foretrekke. Kvantitative metoder benyttes ofte som en selvstendig metode, men 
kan også benyttes for å utdype kvalitativ forskning (33). I denne oppgaven benyttes en 
kombinasjon av kvantitativ og kvalitativ metode, nettopp for å belyse problemstillingen 
nærmere. Den kvantitative delen av arbeidet består i en gjennomgang av salgsstatistikk fra 
Sverige og Norge. Salgsstatistikk fra Sverige fås ved å søke eHälsomyndigheten, mens 
salgsstatistikk fra Norge fås fra rapportene om legemiddelstatistikk som publiseres årlig i  
Publikasjonen Legemiddelforbruket i Norge på nettsiden 
http://www.legemiddelforbruk.no. Ved å gjennomføre en kvantitativ analyse av 
salgstallene kan man tydelig se om det er skjedd noen endringer i salgstallene av reseptfritt 
paracetamol i de årene hvor det har skjedd mye endringer i forhold til tilgjengelighet. 
Dermed kan man enkelt sammenligne Sverige med Norge, og å se på hvordan salget har 
fordelt seg mellom apotek og andre utsalgssteder, og den totale omsetningen av reseptfritt 
paracetamol.  
 
Dette vil allikevel ikke gi noe nærmere svar på hvordan endringene oppleves ute i 
apotekene, og om disse endringene har hatt noen effekt på om apotekenes kompetanse når 
ut til kundene. Derfor vil det i tillegg gjennomføres en spørreundersøkelse for å belyse disse 
spørsmålene. Spørreundersøkelsen består av både kvantitative og kvalitative spørsmål, og 
det ble laget en for de svenske deltagerne og en for de norske (se vedlegg 1 og 3). 
  
Spørreundersøkelser er en effektiv og lite ressurskrevende metode for å innhente 
informasjon. Problemet med spørreundersøkelser sammenlignet med intervju er at man 
ikke har noen mulighet til å stille oppfølgingsspørsmål, eller at deltagerne kan stille 
spørsmål ved eventuelle uklarheter. Dermed krever det at man er nøye når det kommer til 
formuleringen av spørsmålene i forhold til hva man ønsker å belyse med undersøkelsen. 
Ved å gjennomføre en pilot på spørreundersøkelsen før den sendes ut i sin helhet kan 
eventuelle feil eller mangler avdekkes og rettes opp. Det er viktig at man avgrenser 
spørsmålene slik at de kun omhandler det man ønsker å fokusere på.  
 
3.1.2 UTARBEIDELSE AV SPØRREUNDERSØKELSEN 
Ved hjelp TexTalks WebSurvey utarbeides en nettbasert elektronisk spørreundersøkelse. 
Spørreundersøkelsen består av både åpne og lukkede spørsmål, men for det meste lukkede 
spørsmål med svaralternativer. Innholdet i spørreundersøkelsen er valgt ut med tanke på 
problemstillingen som ønskes belyst, og er basert på bakgrunnsinformasjonen som er ble 
funnet under litteratursøkene til introduksjonen. Spørsmålene er ordnet i en naturlig 
rekkefølge innen samme tema, og med oppfølgingsspørsmål etter, slik at det skal bli en god 
flyt i spørreundersøkelsen og gjøre det lettere for deltagerne som skal besvare den. For å 
avdekke dårlig formuleringer eller mulige misforståelser i spørsmålene ble 
spørreundersøkelsen sendt ut til to farmasøyter i hvert land. Tilbakemeldingen fra dem 
førte til små endringer av spørsmålene for å klargjøre hva spørsmålet omhandlet. 
 
3.1.3 UTVALG  
Utvalg av deltagere gjøres på bakgrunn av deres erfaring i primærapotek. Siden denne 
oppgaven skal belyse utviklingen siden tilbaketrekningen av reseptfrie paracetamol 
tabletter i 2015, må deltagerne ha erfaring fra primærapotek både før og etter denne 
endringen. Det settes derfor et krav om at de må ha jobbet i primærapotek siden 2013. Av 
yrkesgrupper i apotek er spørreundersøkelsen rettet mot farmasøyter, både provisor- og 
reseptarfarmasøyter, da det er de som innehar den beste faglige kompetansen i 
apotekene. Utover det settes det ingen kriterier til deltagelsen, da målet er å få så mange 
deltagere som mulig. I Norge er det per 1. februar 2018 900 apotek, og i Sverige var det 
1392 apotek i 2017 (34), (35), og ved hjelp av en sample size kalkulator ble 
utvalgsstørrelsen beregnet til henholdsvis 271 fra Norge og 302 fra Sverige, når 
konfidensintervallet var satt til 95% (36). Det ble forsøkt å få distribuert 
spørreundersøkelsen via fagforeninger i Sverige, men dette lot seg dessverre ikke 
gjennomføre. De ulike apotekkjedene ble deretter kontaktet for å se om de kunne 
distribuere spørreundersøkelsen, dessverre kunne bare Lloyds apotekets hovedkontor 
hjelpe til med dette, og sendte ut spørreundersøkelsen til alle sine 79 apotek. 
Apotekgruppens apotek ble deretter valgt ut siden deres mailadresser var tilgjengelig på 
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nettet. For å få en jevn fordeling av de ulike apotekkjedene ble spørreundersøkelsen sendt 
ut til 100 tilfeldig valgte apotek i Apoteksgruppen. Deretter ble det valgt ut 100 tilfeldige 
apotek fra to apotekkjeder i Norge også, slik at antall deltagere fra begge land skulle bli 
omtrent likt. Siden et av formålene med studien er å sammenligne Sverige og Norge ble 
det gjort slik for å få omtrentlig like store utvalg fra begge land. 
 
 
3.2.1 DISTRIBUERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN OG SVAR 
Spørreundersøkelsen distribueres via mail til apotek i Sverige og Norge direkte til 
apotekenes mail, eventuelt via apotekkjedenes hovedkontor. Vedlagt sendes det ut et 
følgebrev med informasjon om studien og hva formålet med spørreundersøkelsen er (se 
vedlegg 2 og 4). Svarene fra spørreundersøkelsen ble lagret direkte i WebSurvey. 
Svarfrekvensen på spørreundersøkelser kan påvirkes av flere forskjellige faktorer som for 
eksempel at deltagerne ikke har tid eller at deltageren ikke ser noen relevans for å delta i 
studien. Derfor er det viktig at man legger ved et tydelig formulert følgebrev som avklarer 
formålet med studien og bakgrunn for valg av deltagere, slik at flest mulig finner det 
interessant å delta. I tillegg ble det sendt ut påminnelse etter 7, 14 og 21 dager til de som 
ikke hadde vært inne i websurvey og besvart spørreundersøkelsen, for å få med flest 
mulig. For de apotekene hvor henvendelsen gikk via hovedkontoret, sendte 
hovedkontoret ut påminnelse.  
 
3.2.2 ETISKE ASPEKTER 
Ved utsendelse av spørreundersøkelsen var det vedlagt et informasjonsskriv (se vedlegg 2 
og 4) med informasjon om formålet med studien og målgruppen for spørreundersøkelsen. 
Her forklares det i tillegg at deltagelsen er frivillig, at deltagerne når som helst kan trekke 
seg og at de samtykker til deltagelse ved å besvare spørreundersøkelsen. I henhold til 
forskningsetiske prinsipper ble alt av data fra spørreundersøkelsen behandlet 
konfidensielt og svarene presenteres uten sporbarhet til enkelt individer.  
 
3.2.3 STATISTIKK OG ANALYSE AV SVAR 
Hva gjelder legemiddelstatistikken vil tallene fra hvert land per år systematiseres slik at 
det er enkelt å sammenligne tallene år for år, og se hvordan utviklingen har vært. I dette 
arbeidet vil Excel benyttes for først å systematisere og deretter for å lage grafer og 
diagrammer. Ved analyse av svarene fra spørreundersøkelsen vil det bli benyttet en 
kombinasjon av cross-case analyse og statistisk fremstilling av svarene. I en cross- case 
analyse vil svarene fra de kvalitative spørsmålene sorteres og systematiseres slik at mulige 
fellestrekk og poeng kan finnes i de ulike svarene fra respondentene. Dermed er det mulig 
å finne konsistente og inkonsistente funn på tvers av ulike svar (37). Ved sammenfatning 
av de kvantitative spørsmålene fra spørreundersøkelsen ble det benyttet deskriptiv 
analyse hvor resultatene først ble satt inn i frekvensstabeller for å sortere og angi frekvens 
og prosentfordeling, og deretter ble de satt inn i krysstabell for å se om det er noen 
sammenheng mellom variablene. Videre benyttes t-test for å avdekke om det er noen 
statistisk signifikant forskjell i svarene fra Sverige og Norge. I disse statistiske 
beregningene er konfidensintervallet satt til 95% noe som gir et signifikant nivå på 5%. 
Resultater med p- verdi under 0,05 (<0,05) anses som statistisk signifikant, mens p- 
verdi over 0,05 (>0,05) anses som ikke statistisk signifikant (38). 
 
 

4.0 Resultat 
I Norge ble det sendt ut spørreundersøkelser til 200 tilfeldig valgte apotek, hvorav 100 
var Apotek1 og 100 var Vitusapotek, og dette gav 33 svar. Av disse måtte 3 ekskluderes 
siden inkluderingskriteriet ikke var oppfylt. Dette gav dermed en svarprosent på 15,2%. 
Spørreundersøkelsen ble sendt ut til totalt 179 tilfeldig valgte apotek i Sverige, hvorav 100 
var apotek fra Apoteksgruppen og 79 var Lloyds apotek. Grunnet liten respons ble 
spørreundersøkelsen gjort tilgjengelig for mine medstudenter som arbeider som 
farmasøyter i apotek i tillegg. Totalt gav dette 23 svar og av disse måtte 5 ekskluderes 
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siden de ikke oppfylte inkluderingskriteriet med å ha arbeidet i primærapotek siden 2013. 
Noe som gav en svarprosent på cirka 10 %. 
 
 
4.1.1 SOSIODEMOGRAFISK FORDELING BLANT DE SVENSKE RESPONDENTENE 

  
Figur 1. Kjønnsfordelingen blant respondentene i Sverige. 
 

 
Figur 2. Aldersfordelingen blant respondentene i Sverige. 
 
I gjennomsnitt hadde respondentene fra Sverige 13,3 års arbeidserfaring i apotek. 
Fordelingen mellom de ulike yrkesgruppene i apotek viste at de fleste apotek hvor 
respondentene arbeidet hadde flest farmasøyter i forhold til antall apotekteknikere eller 
øvrig ansatte ved apoteket, hvorav majoriteten var reseptarfarmasøyter. De ulike 
apotekene hadde en kundemasse på mellom 80- 320 i gjennomsnitt hver dag. 
 
4.1.2 SOSIODEMOGRAFISK FORDELING BLANT DE NORSKE RESPONDENTENE 

  
Figur 3. Kjønnsfordelingen blant respondentene fra Norge. 
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Figur 4. Aldersfordelingen blant respondentene fra Norge. 
 
I gjennomsnitt hadde respondentene en arbeidserfaring på 17 år, og 63 % har 
yrkestittelen provisorfarmasøyt mens 37% er reseptarer. Fordelingen mellom de ulike 
yrkesgruppene i apotekene er nokså jevnt med halvparten farmasøyter og halvparten 
apotekteknikere, og av farmasøyter var det også nokså likt fordelt mellom 
provisorfarmasøyter og reseptarfarmasøyter ute i apotekene. Når det kommer til 
apotekenes størrelse i forhold til kundemassen var det en variasjon mellom apotek med 
75 kunder i gjennomsnitt daglig til apotek med 440 kunder i gjennomsnitt per dag.  
 
 
4.2.1 UTVIKLINGEN AV DE TOTALE SALGSTALLENE I SVERIGE I PERIODEN 2010-
2016, SAMMENLIGNET MED NORGE 
 

 
Figur 5. Utviklingen av det totale salget av reseptfritt paracetamol i Sverige i perioden 
2010-2016, med tall tilsendt fra eHälsomyndigheten. 
 
En gjennomgang av salgsstatistikken fra Sverige, tilsendt fra eHälsomyndigheten, for 
perioden 2010-2016 viser at totalsalget i perioden 2010 til 2013 økte med 5 %. Deretter 
var det en nedgang i totalsalget fra 2013 til 2015 på hele 9%. Hvorpå salget falt med 
ytterligere 6% fra 2015 til 2016.  
 
 

3

7

11

9

20-30 ÅR 31-40 ÅR 41-50 ÅR >50 ÅR

Aldersfordeling

10,5

11

11,5

12

12,5

13

13,5

14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016A
n

ta
ll 

d
ef

in
ed

 d
ai

ly
 d

o
se

/1
0

0
0

 
in

n
b

yg
ge

r/
 d

ø
gn

Årstall

Totalsalg av reseptfritt paracetamol i og utenfor 
apotek i Sverige for perioden 2010-2016



 

11 
 

 
Figur 6. Utviklingen av det totale salget av reseptfritt paracetamol i Norge i perioden 
2010-2016, med tall hentet fra legemiddelforbruk.no (39), (40) 
 
En gjennomgang av publikasjonene Legemiddelforbruket i Norge 2009-2013 og 
Legemiddelforbruket i Norge 2012-2016, publisert av Folkehelseinstituttet, viser at for 
perioden 2010-2016 var totalsalget på topp mellom 2010-2012, mens det i perioden 2012 
til 2015 sank med 7 %. (39), (40). 
 
 
4.2.2 FORDELING AV SALG MELLOM APOTEK OG ANDRE UTSALGSSTEDER I 
SVERIGE OG NORGE I PERIODEN 2010-2016 

 
Figur 7. Fordeling av det totale salget av alle legemiddelformer av reseptfritt 
paracetamol mellom apotek og andre utsalgssteder i Norge i perioden 2010-2016, oppgitt 
i DDD/ 1000 innbygger/ døgn. Diagram utarbeidet med bakgrunn i tall hentet fra 
legemiddelforbruk.no (39), (40) 
 
Figur 7 over salgsstatistikken i Norge viser en gradvis økning i konsumenter som foretar 
sine innkjøp av reseptfritt paracetamol utenom apotek. I 2010 sto apotekene for 52% av 
salgsandelen på reseptfritt paracetamol i Norge, mens i 2016 var apotekenes andel 
redusert til 45 % (39), (40). 
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Figur 8. Fordeling av det totale salget av alle legemiddelformer av reseptfritt 
paracetamol mellom apotek og andre utsalgssteder i Sverige i perioden 2010-2016, 
oppgitt i DDD/ 1000 innbygger.  
 
I Sverige ser man noe av den samme trenden som i Norge, hvor konsumentene i større 
grad kjøpte reseptfritt paracetamol utenom apotek, frem til lovendringen i 2015. I 2010 
året etter at visse reseptfrie legemidler ble tilgjengelig utenom apotek, sto apotekene i 
Sverige for 71,7% av omsetningen av reseptfritt paracetamol, i 2013 var andelen 60,3%. 
Lovendringen i 2015 førte naturlig nok til at apotekene tar over hovedandelen av 
markedet, og i 2016 sto apotekene igjen for 88,3% av omsetningen. I tillegg er det også en 
reduksjon i den totale omsetningen av reseptfritt paracetamol i tiden etter lovendringen.  
 

 
Figur9. Fordeling av svar fra norske og svenske farmasøyter på spørsmål om medienes 
fokus på paracetamols skadelige effekter kan ha påvirket salget av paraceteamol. 
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Blant respondentene i Norge mente majoriteten at medienes fokus på paracetamols 
skadelige effekter ikke har hatt noen påvirkning på salgsvolumene. Mens respondentene 
fra Sverige var noe mer delt i svarene, men majoriteten anser at dette kan ha påvirket 
salget i liten til moderat grad. 
 
4.2.3 RESPONDENTENES OPPLEVELSE AV SALGSUTVIKLINGEN 

 
Figur 10. Fordeling av hvordan de svenske respondentene opplevde salgsutviklingen for 
reseptfrie paracetamol tabletter før og etter lovendringen i 2015. 
 
Svarene fra respondentene fra Sverige viser at salget av reseptfrie paracetamol tabletter 
før lovendringen i 2015 opplevdes som noe fallende eller signifikant fallende blant 
majoriteten av respondentene. Mens de fleste opplever at salget har økt noe eller 
signifikant etter lovendringen. På spørsmålet om de tror at alt fokus på paracetamols 
skadelige effekter i media de siste årene kan ha påvirket salgsvolumet svarte 72% ja, i 
liten til moderat grad, mens de resterende 28% mente at det ikke har hatt noen 
påvirkning i det hele tatt. Når det kom til endring av prisen, på reseptfrie paracetamol 
tabletter etter tilbaketrekningen fra salg utenom apotek i 2015, mente hele 88% at den 
har vært uforandret og kun 12% at den har økt.  
 
 

 
Figur 11. Norske farmasøyters opplevelse av salgsutviklingen av reseptfrie paracetamol 
tabletter i apotek siden 2013. 
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Majoriteten (40%) av farmasøytene fra Norge mente, som vist i figur 11, at salget av 
reseptfrie paracetamol tabletter i apotek er noe synkende, mens 30 % opplever noe 
økende salg til tross for at de opplever at prisen i apotek er økende. Resultatene viser også 
at 63 % av respondentene mente at det økte fokuset på paracetamols skadelige effekter i 
media de siste årene ikke har hatt noen påvirkning på salgstallene, mens 37 % mente at 
dette kan ha påvirket i liten til moderat grad.  
 
 
4.2.4 HOVEDKUNDEGRUPPE SOM KJØPER RESEPTFRIE PARACETAMOL 
TABLETTER I SVERIGE SAMMENLIGNET MED NORGE 
 

 
Figur 12. Fordeling av hvem farmasøytene oppfatter som hovedkundegruppen ved kjøp 
av reseptfrie paracetamol tabletter i apotek.  
 
Farmasøytene fra Norge opplever at hovedgruppen som kjøper reseptfrie paracetamol 
tabletter i apotek er kvinner mellom 31-50 år, og hele 90 % av svarene angir kvinner over 
31 år som hovedgruppen av kjøpere. Mens menn over 31 år er de resterende 10 
prosentene.  
 

 
Figur 13. Diagrammet viser hvilke kunder de svenske farmasøytene anser for å ha vært 
hovedkundegruppen ved kjøp av reseptfrie paracetamol tabletter i apotek i Sverige. 
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Av kundene som kjøper reseptfrie paracetamol tabletter svarte 61 % av respondentene at 
kvinner over 50 år er hovedkundegruppen. Det var ikke noen betydelig endring i hvem 
man anså for å være hovedkundegruppen før eller etter lovendringen i 2015. Totalt sett 
anså respondentene at kvinner over 31 år sto for 72% % kjøpene før endringen, og 77,8% 
etter endringen. 
 
 
4.3 ETTERSPØRSEL PÅ RÅDGIVNING RUNDT BRUK AV RESEPTFRIE 
PARACETAMOL TABLETTER I SVERIGE OG NORGE 
På spørsmål om de har opplevd etterspørsel på rådgivning rundt bruk av reseptfrie 
paracetamol tabletter utenom faktisk kjøp var det blant respondentene fra Sverige kun 11% 
(n=2) som svarte at de hadde opplevd det ofte eller svært ofte. De resterende 89% (n=16) 
svarte at de hadde opplevd dette sjeldent, svært sjeldent eller aldri. Denne trenden var den 
samme både før og etter lovendringen i Sverige hvor reseptfrie paracetamol tabletter ble 
trukket tilbake fra salg utenom apotek i 2015 (p= 0,87). Mens det var ingen av 
respondentene fra Norge som svarte ofte eller veldig ofte på spørsmålet om de hadde 
opplevde å få spørsmål om bruk av reseptfrie paracetamol tabletter utenom at 
vedkommende faktisk ønsket å kjøpe tablettene. 47% (n=14) svarte at det hendte sjeldent, 
mens de resterende 53% svarte at det skjedde svært sjeldent eller aldri.  
 
4.4.1 HVORDAN JOBBER APOTEKENE I SVERIGE FOR Å SIKRE RETT BRUK AV 
PARACETAMOL TABLETTER 
I følge respondentene er det i hovedsak reseptarer og apotekteknikere som står for 
rådgivningen i selvvalget, men apotekteknikerne står hovedsakelig for rådgivningen i 
henhold til 61 % av respondentene. 
  
På spørsmålet om hver kunde får veiledning ved kjøp av reseptfrie paracetamol tabletter 
svarer hele 78 % (n=14) nei. Mens tiltak som nevnes for å sikre at kunden er kjent med 
korrekt bruk av paracetamol tabletter er blant annet dialog med kunden hvor man 
benytter seg av åpne spørsmål for å få mest mulig informasjon om kundens behov, og å gi 
informasjon til kunden særlig om dosering og å unngå å overskride maksdosen.  
 
Hele 66,7% (n=12) av respondentene svarte at de ikke hadde noe spesielt fokus på 
veiledning av kundene for å unngå overforbruk med fare for forgiftning ved salg av 
paracetamol tabletter i selvvalg. Men flere nevner allikevel at de jobber aktivt mot 
kundene for å avdekke kundens behov for smertebehandling og å opplyse om rett 
dosering. Det nevnes også at det kun er personalet som er utdannet innen egenomsorg 
som kan gi råd til kundene i selvvalget, og at de ved store kjøp henviser kundene til 
helsevesenet. 
 
Ved kjøp til yngre kunder (under 18 år) svarer derimot 72% (n=13) av respondentene at 
de ved apoteket har fokus på veiledning for å forhindre overforbruk med fare for 
forgiftning. De fleste svarer at yngre kunder kun får kjøpt 1 pakning av reseptfrie 
paracetamol tabletter, i tillegg nevner flere at yngre kjøpere alltid får rådgivning og 
informasjon om rett dosering.  
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Figur 14. De svenske respondentenes svar på spørsmål om tilbaketrekningen av 
reseptfrie paracetamol tabletter fra salg utenom apotek i 2015 har ført til økt forståelse og 
kunnskap om rett bruk blant kundene. 
 
I figur 14 viser hvordan svarene fordelte seg på spørsmålet om farmasøytene opplever at 
tilbaketrekningen av reseptfrie paracetmol tabletter fra salg utenom apotek har ført til at 
kundene har fått økt forståelse og mer kunnskap om rett bruk, og dermed mindre risiko 
for feilbruk.  
 
4.4.2 HVORDAN JOBBER APOTEKENE I NORGE FOR Å SIKRE RETT BRUK AV 
PARACETAMOL TABLETTER 
I apotekene var det som tidligere nevnt ulike sammensetninger av apotekteknikere, 
reseptarfarmasøyter og provisorfarmasøyter, men apotekteknikerne sto for hele 80 % 
(n=24) av rådgivningen ute i selvvalgene. Enkelte svarer allikevel at de til enhver tid har 
farmasøyter som er tilgjengelig for å assistere apotekteknikeren ved behov. På spørsmål 
på om hver kunde får veiledning ved kjøp av paracetamol tabletter svarte 67,7 % (n=20) 
avkreftende. Det er ingen statistisk signifikant forskjell i svarene fra de norske og svenske 
respondentene med en p- verdi lik 0,410 (>>0,05). 60 % (n=18) mente at de ute i 
apotekene har fokus på å forhindre overforbruk hos kundene, her var det heller ingen 
statistisk signifikant forskjell mellom respondentene (p=0,076). For å sikre rett 
legemiddelbruk blant kundene nevnes det at man ute i apotekene i dialog med kunden 
avdekker behovet og hvem som skal ha det. Enkelte nevner også at det til tider kan være 
utfordrende å nå ut til kundene med spørsmål og veiledning, særlig hvis kunden allerede 
har plukket med seg en pakning og bare ønsker å betale. I tillegg gjennomføres det e- 
læringskurs for å sikre at den faglige kompetansen opprettholdes, og at temaet tas opp 
internt slik at de ansatte er forberedt på hvordan de skal gi rådgivning til kundene. Ellers 
er det enkelte som svarer at de henviser til doseringen på pakningen og at den ikke må 
overskrides. Av de som svarte at de hadde et særskilt fokus på å forhindre overforbruk 
nevnes det at de gjennom dialog med kundene avdekker behovet og at de informerer om 
dosering. Ellers håndhever de grensen på maks en pakning per kunde.  
  
På spørsmålet om apotekene hadde noe særskilt fokus på yngre kjøpere (under 18 år) 
med tanke på risikoen for overforbruk og forgiftning ved kjøp av paracetamol tabletter 
svarte 73% (n= 22) bekreftende på at dette er et fokus de har. Heller ikke her var det noen 
statistisk signifikant forskjell mellom svarene fra Sverige og Norge, med en p- verdi lik 
0,94. Det nevnes også at det er sjeldent at de selger paracetamol tabletter til så unge 
kunder, men at de i slike tilfeller er ekstra nøye med å opplyse om rett bruk og dosering, 
og kartlegge hvilket behov kjøperne har.  
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Figur 15. Fordeling av de norske respondentenes svar på spørsmål om en eventuell 
tilbaketrekning vill ført til bedre forståelse og kunnskap om rett bruk av reseptfrie 
paracetamol tabletter. 
 
Som vist i figur 15 svarte hele 77% (n=23) av respondentene ja i moderat til stor grad på 
spørsmålet om de mente at en eventuell tilbaketrekning av paracetamol tabletter fra salg 
utenom apotek ville føre til bedre forståelse og kunnskap om rett bruk blant kjøperne, 
med mindre risiko for feilbruk. Dette viser en statistisk signifikant forskjell mellom 
svarene fra Norge og Sverige, med en p- verdi lik 0,0037 (<0,05). Mens ingen trodde at 
det ikke ville ha noen påvirkning på kundenes kjennskap til korrekt bruk av paracetamol 
tabletter.  
 
 
4.5.1 ANTALL RESEPTFRIE PAKNINGER PARACETAMOL TABLETTER SOM SELGES 
RESEPTFRITT PÅ APOTEK I SVERIGE 
På spørsmål om det selges mer enn 1 pakke paracetamol tabletter reseptfritt ved et og 
samme kjøp svarte 61 % (n=11) at det skjer sjeldent eller svært sjeldent, mens 39% svarte 
at det skjer ofte eller svært ofte. I oppfølgingsspørsmålet om hva som er apotekenes 
bestemmelser i forhold til antall pakninger som selges svarte flere at det ikke finnes noen 
begrensning i antall til voksne over 18 år, og at man ser an behovet i dialog med kunden. 
Det er dog sjeldent at noen kjøper mer enn en pakning, og i de tilfeller hvor det skjer 
informeres kunden om bruken, doseringen og faren for leverpåvirkning.  
 
4.5.2 ANTALL PAKNINGER MED RESREPTFRIE PARACETAMOL TABLETTER SOM 
SELGES RESEPTFRITT PÅ APOTEK I NORGE 
På spørsmål på om apotekene selger mer enn en pakning paracetamol tabletter per kunde 
ved et kjøp svarte hele 70 % (n=21) at dette forekom sjeldent eller svært sjeldent, mens 
26,7% oppga at det solgtes mer enn en pakning ofte eller veldig ofte. Hva gjelder 
apotekenes bestemmelser ved kjøp av flere pakninger med paracetamol tabletter svarer 
majoriteten at det er en pakning som er unntatt reseptplikt, og at man kun gjør unntak 
ved særlige tilfeller som hvis kunden har lang vei eller de kjøper til flere personer. Ved 
salg av flere pakninger er man opptatt av en god dialog med kunden for å avdekke 
behovet kunden har og gi rådgivning rundt dosering og bruken.  
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5.0 Diskusjon 
 
5.1.1 METODEDISKUSJON 
I denne oppgaven er det brukt en kombinasjon av kvalitativ og kvantitativ metode. 
Fordelen med kvantitativ metode i form av ren statistikk er at det er enkelt å finne 
eventuelle trender og sammenligne ulike tilfeller, da variablene uttrykkes i tall. Ved å 
fremstille grafer over salgsutviklingen og i tillegg angi endringen i totalsalg som 
prosentvis endring i perioden for begge land kommer trenden og utviklingen i salgstallene 
tydelig frem og det er enkelt å sammenligne utviklingen i de to landene. Ulempen med 
bruk av kvantitativ metode er at det ikke gir noen dypere innsikt i hva som kan ligge bak 
tallene, derfor ble det her valgt å kombinere det med en kvalitativ spørreundersøkelse i 
tillegg. Den vil kunne belyse nærmere hvordan lovendringene i forhold til salg av 
reseptfritt paracetamol oppleves i apotekene. Ulempen med kvalitativ metode er at det er 
en tidskrevende prosess å systematisere og fortolke svarene som gjerne er omfattende og 
ustrukturerte. I den prosessen er det viktig at den som arbeider med dette ikke styres av 
egen oppfatning i fortolkningen.  
 
I spørreundersøkelsen er det benyttet en kombinasjon av åpne og lukkede spørsmål. 
Ulempen med lukkede spørsmål er at de kan være vanskelig å formulere slik at de ikke 
kan misforstås, og at svaralternativene ikke er dekkende for hva respondentene mener. I 
tillegg vil det være vanskelig å avdekke eventuelle misforståelser blant respondentene. 
Derimot er det lett å sammenligne svarene fra lukkede spørsmål. Åpne spørsmål er lette å 
formulere, og det er enklere å sile ut eventuelle misforståelser ut ifra besvarelsene. 
Svarene kan være vanskelig å sammenligne, og man kan feiltolke de (41). I denne 
spørreundersøkelsen var de fleste besvarelsene på de åpne spørsmålene nokså korte og 
konsise, og respondentene svarte mye likt slik at det lettet på arbeidet med å fortolke 
svarene.  
 
Bruk av t-test som statistisk analyse metode for å avdekke om der er noen signifikant 
forskjell i svarene fra Sverige og Norge, er en passende metode når utvalget ble så lite 
(42). Dersom kun gjennomsnittet i svarene fra de to landene sammenlignes får man ikke 
avdekket hvor troverdig svarene er og det er vanskelig å skulle generalisere på bakgrunn 
av kun det. Begrensningene ved en t-test er at det ikke kan være for store variasjoner i 
svarene eller antall data. Det ble en utfordring i denne oppgaven, da utvalgene fra de to 
landene ble ulike, dette løste seg ved å velge type 3 i Excel funksjonen for t-test og ble det 
generert en p- verdi på tross av ulike utvalg.  

 
5.1.2 SPØRREUNDERSØKELSENS SVARFREKVENS OG RESPONDENTER 
I utgangspunktet var spørreundersøkelsen sendt ut til 200 apotek i Norge og 179 apotek i 
Sverige som alle var tilfeldig utvalgt, hvor tanken var at en farmasøyt fra hvert apotek ville 
respondere. Som nevnt innledningsvis burde utvalget være på henholdsvis 271 fra Norge 
og 302 fra Sverige for at svarene skulle kunne være representative, og at man skulle 
kunne trekke noen generaliserende konklusjoner. Dessverre var ikke det mulig å få til noe 
som fører til at det er vanskelig å trekke noen konkrete slutninger ut ifra resulatetene, 
men de gir allikevel en pekepinn på utviklingen og hvordan farmasøytene opplever den. 
Ved å velge ut tilfeldige apotek fra begge land samles data fra apotek fra ulike geografiske 
områder og både store og små tettsteder, slik at resultatene ble representative for hele 
landet i både Sverige og Norge. I tillegg til svarene vil ta høyde for eventuelle ulikheter i 
de ulike kjedenes praksis i forhold til rådgivning av kundene. Dessverre ble svarresponsen 
lav med kun 18 respondenter i Sverige og 30 i Norge, til tross for at det ble sendt ut 
påminnelser per mail etter 7, 14 og 21 dager. Årsaken til den lave responsen kan være at 
de forespurte ikke så noen relevans i å delta i studien og det kan komme av mangel på tid 
da desember gjerne er en travel måned for apotekene. En annen årsak kan være at mailen 
som ble sendt ut til apotekmailen ikke kom frem, eller at den ikke ble åpnet siden den ble 
sendt direkte til apoteksmailen. Den kan ha havnet direkte i søppelpost eller at apotekene 
ikke åpnet den av sikkerhetshensyn. En så lav respons fører til at resultatene er lite 
representative og det er derfor vanskelig å skulle generalisere på bakgrunn av dette. De 
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kan allikevel gi en pekepinn på hvordan aktiviteten rundt salg av reseptfrie paracetamol 
tabletter oppleves ute i apotekene. For å kunne gi mer entydige svar måtte man ha gått 
videre med studien og inkludert flere respondenter.  
 
Det kan tenkes at responsen hadde vært høyere dersom det ble gjennomført intervjuer 
istedenfor, eller ved å møte opp på apotekene personlig for å snakke med aktuelle 
respondenter. Siden dette ville vært svært tids- og kostnadskrevende ble det heller 
gjennomført spørreundersøkelser som ble sendt ut per mail. 
 
5.2 BAKGRUNNSINFORMASJON 
Respondentene fra både Sverige og Norge hadde god erfaring fra apotek med 
gjennomsnittlig erfaring på henholdsvis 13,3 år i Sverige og 17 år i Norge. Dermed er det 
rimelig å anta at de har god bakgrunn for å vurdere hvordan utviklingen rundt salg av 
reseptfrie paracetamol tabletter har vært under disse årene hvor det har vært mye 
lovendringer. Majoriteten av respondentene var kvinner i begge land noe som reflekterer 
at farmasi gjerne har vært et kvinnedominerende fagfelt. Som det fremkom i svarene var 
det i Sverige flere reseptarfarmasøyter ute i apotekene, mens i Norge var det jevnt fordelt 
mellom provisorfarmasøyter og reseptarfarmasøyter.  
 
Som nevnt innledningsvis ble apotekene tilfeldig valgt ut slik at man fikk respondenter fra 
både større og mindre apotek. Det viser svarene også at var tilfelle hvor man hadde en 
variasjon i gjennomsnittlig kundemassen på mellom 80- 320 kunder i Sverige og 75- 400 
kunder i Norge. Dermed reflekterer svarene hvordan salget oppleves ute i ulike apotek 
med ulik aktivitet i forhold til antall kunder.  
 
5.3.1 SALGUTVIKLINGEN I SVERIGE SAMMENLIGNET MED NORGE 
Som forventet er salgsutviklingen for salg av reseptfritt paracetamol i Sverige, frem til 
tilbaketrekningen av reseptfrie paracetamol tabletter i 2015, nokså lik den utviklingen 
man har hatt i Norge når det kommer til at andre utsalgssteder stadig tar over mer av 
salget. Ettersom ordningen med salg utenom apotek har vært gjeldende siden 2003 i 
Norge har andre utsalgsteder enn apotek en større andel av det totale salget i Norge enn i 
Sverige. Målet med lovendringen i Sverige var å forhindre overforbruk og feilbruk av 
paracetamol tabletter og i så måte må man si at et av målene var å redusere salg til 
forbrukere som ikke har et behov for paracetamol tabletter som smertestillende eller som 
potensielt kan overdosere/feildosere. Så et resultat av lovendringen ville naturlig være at 
det totale salget ble redusert til en viss grad, også fordi tilgjengeligheten ble redusert. 
Dette viser også tallene fra 2016, året etter lovendringen, hvor det totale salget er noe 
redusert og apotekene står for den største andelen av salget. I årene før tilbaketrekningen 
i 2015 viser at totalsalget øker noe med en topp i 2013 før det sank igjen i 2014. At det 
totale salget ikke øker i noen vesentlig grad stemmer overens med delrapporten” 
Paracetamol: försäljning och förgiftning-har något hänt sedan tilgjängeligheten ökat?” fra 
2012. Hvor man konkluderte med at det totale salget ikke hadde økt til tross for den økte 
tilgjengeligheten (43). I Norge viser statistikken at det totale salget er synkende i perioden 
til tross for økt tilgjengelighet grunnet salg utenom apotek. Dette samsvarer ikke med hva 
den økte tilgjengeligheten skulle tilsi. Altså er det ikke nødvendigvis noen sammenheng 
mellom økt tilgjengelighet og økt salg. Det kan tenkes at medias fokus rundt risikoen ved 
bruk av paracetamol de siste årene har påvirket forbrukerne og dermed hatt en 
innvirkning på salgstallene både i Norge og Sverige.  
 
Salgsstatistikken som er brukt gjelder ikke kun for tablettformen av paracetamol, men 
gjelder alle reseptfrie administrasjonsformer, noe som er en begrensning i oppgaven. 
Dessverre var det ikke mulig å få tilgang til data for kun tablettformen av reseptfritt 
paracetamol innen tidsfristen for denne oppgaven fra begge land. Derfor ble data for 
totalsalget benyttet fra begge land slik at det skulle kunne sammenlignes bedre. Siden de 
andre legemiddelformene av reseptfritt paracetamol fremdeles er tilgjengelig for salg 
utenom apotek vil denne statistikken kunne være noe misvisende, da kundene kan ha gått 
over på andre legemiddelformer istedenfor tablettene. Allikevel gir dette et godt bilde på 
salgsutviklingen og effekten av tilbaketrekningen.  
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Statistikken fra Sverige stemmer godt overens med hva majoriteten av respondentene fra 
Sverige opplevde, da de svarte at salget var fallende eller at det ikke var noen endring før 
lovendringen i 2015 hvor reseptfrie paracetmaol tabletter ble trukket tilbake fra salg 
utenom apotek. Hvorpå majoriteten så noe økende eller signifikant økende salg etter 
lovendringen i 2015. I Norge derimot er svarene for respondentene noe sprikende og ikke 
helt i samsvar med hva statistikken tilsier, hvor hele 30 % mente at salget hadde vært noe 
økende de siste 4 årene. Mens 40 % mente at salget hadde vært noe synkende noe som 
stemmer mer med statistikken.  
 
En av faktorene som kan påvirke fordelingen av salg mellom apotek og andre 
utsalgssteder er prisen på paracetamol tabletter. Et av målene med endringen hvor det 
ble åpnet for salg utenom apotek både i Sverige og Norge var at det skulle sikre 
konkurranse dyktige priser. Grunnet fagkompetansen som er i apotekene er det naturlig 
at prisene vil være noe høyere i apotek enn andre utsalgssteder. Majoriteten av 
respondentene fra Sverige mente at prisen etter tilbaketrekningen, fra salg utenom 
apotek i 2015, var uforandret. Mens de fleste av respondentene fra Norge mente at prisen 
de siste 4 årene hadde økt. Dette samsvarer ikke med hva målene fra lovendringen var, da 
burde prisene i Norge blitt presset ned ytterligere mens de i Sverige burde ha steget. Det 
må tas med i betraktningen at det alltid vil være en naturlig konjugering av prisene. 
Allikevel virker det som om det ikke har hatt så mye å si for prisen.  
 
En annen faktor som kan påvirke salget er fokuset som mediene har hatt rundt bruken av 
paracetamol de siste årene. Dette kan være en forklaring på hvorfor det totale salget av 
paracetamol var synkende i Sverige også før lovendringen, og også er synkende i Norge. 
Dog farmasøytene som deltok i spørreundersøkelsen mente ikke at dette har hatt noen 
kraftig innvirkning på det totale salget. Men det er allikevel en faktor som bør nevnes, da 
det kan ha ført til at forbrukerne er blitt mer restriktive når det kommer til bruk av 
paracetamol, eller at de heller velger andre smertestillende legemidler slik som for 
eksempel NSAIDs. 
 
5.3.2 HOVEDKUNDEGRUPPE 
Respondentene i både Sverige og Norge mente at kvinner over 31 år i all hovedsak var 
hovedkundegruppen når det kom til kjøp av reseptfrie paracetamol tabletter. Det viste seg 
at det var liten endring mellom før og etter tilbaketrekningen i Sverige, noe som var noe 
overraskende da det var forventet at kanskje flere yngre kjøpere ville handle i apotekene 
igjen etter tilbaketrekningen. Studien fra Sverige i 2016 viste at det var flere yngre som 
handlet OTC utenom apotek enn eldre (7). Så om disse etter tilbaketrekningen av 
reseptfrie paracetamol tabletter handlet fra apotek igjen ville kanskje apotekene oppleve 
en forskyvning i hvem som kan regnes som hovedkundegruppen, svarene fra 
spørreundersøkelsen viste at det ikke var tilfelle. Det kan også tenkes at mange velger en 
annen legemiddelform, eller et annet preparat som for eksempel NSAID, som de 
fremdeles kan handle utenom apotek. 
 
5.4 ETTERSPØRSEL PÅ RÅDGIVNING RUNDT BRUKEN AV RESEPTFRIE 
PARACETAMOL TABLETTER 
Siden utsalgstedene utenom apotek ifølge loven ikke kan gi noen rådgivning rundt bruken 
av reseptfrie paracetamol tabletter, er det interessant å se om farmasøyter på apotekene 
har opplevd forespørsler om rådgivning også utenom at kunden faktisk kjøper noe 
paracetamol. Det ville være rimelig å anta at noen ville oppsøke apotek for nærmere 
informasjon. Svarene fra respondentene i både Norge og Sverige viser at dette ikke er noe 
som forekommer ofte. Ingen av de norske respondentene svarte at det er noe som de har 
opplevd ofte, mens 11% av de svenske respondentene svarte at de opplever dette ofte eller 
svært ofte. Det var dog ingen forskjell i etterspørselen på rådgivning ved svenske apotek 
utenom kjøp før og etter lovendringen i 2015, altså har ikke tilbaketrekningen ført til at 
forbrukerne spør mer om bruken av reseptfrie paracetamol tabletter. Spørsmålet da er 
hvor de som kjøper paracetamol tabletter henvender seg dersom de lurer på noe rundt 
bruken, og hvordan apotekene jobber mot kunder som kjøper reseptfrie paracetamol 
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tabletter. Det er nok mange som selv søker informasjon på nettet dersom de ikke kan 
finne svar på pakningen eller i pakningsvedlegget.  
 
 
5.5.1 APOTEKENES ROLLE I RÅDGIVNING AV KUNDENE VED KJØP AV 
PARACETAMOL TABLETTER 
Apotekene har helt klart en enestående posisjon når det kommer til å være et lavterskel 
tilbud innen helsesektoren, hvor det er enkelt å komme for å få hjelp og rådgivning av 
faglig kompetent personale. Derfor er det også så viktig at man er denne rollen bevisst ute 
i apotekene og benytter seg av kompetansen man har i møte med hver eneste kunde. I den 
optimale apotekhverdagen bør hver kunde få veiledning og rådgivning rundt bruken av 
reseptfrie legemidler i selvvalg. Dessverre viser svarene fra respondentene i både Norge 
og Sverige at det ikke er tilfelle. På spørsmålet om hver kunde får veiledning ved kjøp av 
reseptfrie paracetamol tabletter svarte hele 67,7 % nei blant respondentene fra Norge og 
78% nei blant respondentene i Sverige. Noe som er høye tall og kanskje noe skremmende 
også, et oppfølgingsspørsmål her burde ha vært hvordan de vurderer når de skal gi 
veiledning og ikke, får å få mer informasjon om hvordan apotekpersonalet vurderer dette. 
I tillegg til at det burde bli spurte om de kunne anslå hvor mange av kjøperne som får 
veiledning. Det er klart at det i en hektisk hverdag kan være vanskelig å få dialog med 
hver eneste kunde, slik at man får avdekket deres behov og gitt rett veiledning. Det bør i 
det minste bli gitt en viss informasjon ved hvert kjøp. Som for eksempel hva som er 
standard dosering. For at apotekenes kompetanse skal bli brukt av befolkningen har 
apotekansatte et ansvar i det å vise frem den faglige kompetansen også. Ellers er det 
enkelt at det kun blir et helt vanlig butikksalg. I en studie hvor man studerte apotekenes 
rådgivning ved kjøp av OTC, fant man i en tredjedel av tilfellene at farmasøytene foretok 
anbefalinger uten å ta hensyn til pasientens symptomer. Flere studier viser nettopp at 
farmasøyter i møte med kundene stiller for lite spørsmål for å avdekke kundens behov. 
Noe som kan lede til feil anbefalinger som i verste fall kan lede til skade (44).  
 
Til tross for svarene i forhold til rådgivning ved salg svarer hele 60 % av de norske 
respondentene og 66,7 % av de svenske at de i apotekene har fokus på å forhindre 
overforbruk med fare for forgiftning. Spørsmålet er da hvordan de jobber med dette 
fokuset, og her nevnes det viktige ting som dialog med kunden for å avklare behov og å gi 
informasjon om dosering. Hvordan kan de avklare behovet eller forhindre overforbruk 
når ikke hver kunde får rådgivning? Det kan tenkes at den ene kunden de ikke innleder en 
dialog med, er den ene som bruker tablettene feil.  
 
Ute i selvvalgene er det ifølge respondentene i hovedsak apotekteknikere som står for 
rådgivningen i både Sverige og Norge. De har sin bakgrunn fra videregående skole hvor 
de har som fokus å lære om egenomsorg og veiledning av kunder i selvvalget. Allikevel er 
det viktig at de, akkurat som farmasøytene, får økt sin kompetanse gjennom kurs og 
intern opplæring. Særlig er kundedialogen viktig og noe man bør fokusere på ute i 
selvvalgene, nettopp for å kunne avdekke kundenes behov og gi korrekt rådgivning. Det 
nevnes av enkelte respondenter fra Sverige at det kun er de som har kurs innen 
egenomsorg som kan gi rådgivning i selvvalget.  
 
Begrunnelsen for tilbaketrekningen av paracetamol tabletter fra salg utenom apotek i 
Sverige var å redusere risikoen for feilbruk. Om apotekene ikke er sin rolle bevisst vil det 
ikke være noen forskjell i å handle en pakke paracet på ICA eller å handle den på 
apoteket. Derfor ville det vært interessant å gå nærmere inn på hvilke vurderinger de 
apotekansatte tar når de velger å ikke gi informasjon ved et kjøp.  
 
5.5.2 APOTEKENES FOKUS PÅ RÅDGIVNING OVENFOR YNGRE KJØPERE AV 
RESEPTFRIE PARACETAMOL TABLETTER 
Ettersom paracetamol forgiftning har vært et kjent problem blant yngre, og særlig unge 
tenåringsjenter, burde apotekene være særlig oppmerksomme ved salg til yngre kunder. 
Særlig bør de få informasjon om dosering og risiko ved overdosering, samt få veiledning 
for å avdekke behovet. En studie gjort blant universitetselever i England i 2008 viste at en 
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sjettedel av respondentene hadde inntatt mer paracetamol enn hva som var anbefalt 
maksimal dose. Noe som viser at yngre forbrukere gjerne er ukjent med risikoen 
forbundet med paracetamol, og at de derfor kun oppsøker helsepersonell etter at de 
opplever eventuelle bivirkninger (45). Svarene fra respondentene bekrefter at apotekene 
har et særlig fokus ovenfor yngre kjøpere hvor 72% av respondentene fra Sverige og 73 % 
av respondentene fra Norge svarer bekreftende på at de har økt fokus ved slike salg. Blant 
de svenske respondentene nevnes det at det alltid selges kun 1 pakning til yngre kjøpere. 
Dette er dog ikke et godt nok tiltak i seg selv, da en pakning med paracetamol tilsvarer en 
totaldose på 10 g noe som er nok til å forårsake alvorlig forgiftning. Respondentene svarer 
også at de alltid gir rådgivning og informerer om rett dosering til yngre kjøpere, noe som 
trolig vil virke mer forebyggende. Da det å komme i dialog med de som vurderer å 
overdosere kan føre til at de i beste fall revurderer sitt valg om å ta for mye.  
 
5.5.3 ANTALL RESEPTFRIE PAKNINGER PARACETAMOL TABLETTER SOM SELGES 
UTEN RESEPT 
Bakgrunnen for diskusjonen rundt salg av reseptfrie paracetamol tabletter utenom apotek 
er at økt tilgjengelighet fører til økt fare for overforbruk som i verste fall kan føre til 
forgiftning. Derfor burde det i prinsippet ikke være mulig å kjøpe med seg mer enn 1 
pakning ved hvert kjøp. Og det er jo også det som ligger til grunn for lovbestemmelsen 
hvor 20 pakninger er unntatt reseptplikt. Dersom kundene har et større behov bør de 
henvises til lege for å få en medisinsk vurdering.  
I svarene fra spørreundersøkelsen kommer det frem at det sjeldent selges mer enn en 
pakning reseptfrie paracetamol tabletter, men at det forekommer. Når det skjer er 
apotekpersonalet oppmerksomme på å informere om korrekt dosering og risikoen ved 
overforbruk. Her kommer det farmasøytiske skjønn inn, hvor farmasøytene må ta en 
faglig vurdering av hva som kan regnes som forsvarlig. Det kan tenkes at kundene kjøper 
for flere personer eller at de har lang vei til apoteket. Dersom noen kjøper paracetamol 
med intensjon om å ta en overdose vil en 20 pakning gi en totaldose på 10 gram noe som 
er en potensielt toksisk dose (23). I så måte vil ikke en begrensning i antall pakninger som 
selges kunne forhindre slike hendelser. En studie utført i Storbritannia i 2001 viste at 
reduksjon av pakningsstørrelsen som ble tillatt solgt førte til 40 mindre dødsfall, som 
følge av paracetamolforgiftning, i de påfølgende 12 månedene etter lovendringen. Altså 
har en begrensning i antall tabletter som selges en viss effekt på antall tilfeller av 
overforbruk (46). Det viktigste er allikevel apotekenes rolle i forhold til opplysning og 
informasjon rundt korrekt dosering og bruk, og ikke minst behovsavklaring som vil kunne 
forhindre feilbruk.  
 
 
5.5.4 FARMASØYTENES SYN PÅ TILBAKETREKNINGENS EFFEKT I FORHOLD TIL 
ØKT FORSTÅELSE OG KUNNSKAP OM RETT BRUK BLANT KUNDENE 
I både Sverige og Norge er det lovbestemte begrensninger i forhold til hva betjeningen 
ved andre utsalgssteder enn apotek kan gi av informasjon rundt bruken av reseptfrie 
legemidler som de selger. Mens i apotekene har man personale med høy faglig 
kompetanse som kan veilede og gi rådgivning rundt korrekt bruk av reseptfrie legemidler. 
Derfor er det rimelig å anta at en tilbaketrekning fra salg utenom apotek burde føre til økt 
forståelse og kunnskap om rett bruk blant kjøperne. Siden apotekene i møte med hver 
kjøper bør benytte seg av sin faglige kompetanse for å avdekke behov og gi rådgivning om 
rett bruk. Svarene fra respondentene var noe overraskende, da 16% av respondentene fra 
Sverige mente at tilbaketrekningen ikke hadde hatt noen effekt på kundenes forståelse og 
kunnskap om rett bruk av parcetamol tabletter. Kun 17% av svarene fra Sverige mente at 
det hadde økt i stor grad. Mens blant respondentene fra Norge mente 67% av 
respondentene at en eventuell tilbaketrekning fra salg utenom apotek ville økt kundenes 
kunnskap og forståelse om rett bruk i moderat til stor grad, og ingen mente at det ikke 
ville hatt noen effekt.  
 
Disse resultatene var noe overraskende da det var forventet at farmasøytene i all 
hovedsak ville mene at salg via apotek, hvor personalet har høy faglig kompetanse, helt 
klart vil føre til økt etterlevelse og rett bruk blant kjøperne. Når farmasøytene selv ikke 
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mener at det er tilfelle bør man se på hvordan man jobber ute i apotekene og med 
rådgivning av kundene.  
 
6.0 KONKLUSJON 
 
Første del av problemstillingen omhandlet sammenligning av salgstallene fra Sverige og 
Norge i perioden 2010-2016. I perioden 2010-2016 er det totale salget av reseptfritt 
paracetamol synkende i begge land. Statistikken over fordelingen av salg mellom apotek og 
andre utsalgssteder, i perioden 2010-2016, viser at apotekene stadig mister mer av 
salgsandelen. I Norge hvor ordningen med salg av visse legemidler utenom apotek ble gjort 
gjeldende allerede i 2003 sto andre utsalgssteder for 55% av salget av reseptfritt 
paracetamol i 2016. I Sverige hvor ordningen med slag utenom apotek først startet i 2009 
viser statistikken at andre utsalgssteder i 2014 sto for 40,3% av salget av reseptfritt 
paracetamol. Etter lovendringen, hvor paracetamol tabletter ble trukket tilbake fra salg 
utenom apotek i Sverige, tok apotekene igjen over hovedandelen av totalsalget. I 2016 sto 
apotekene for 88,3% av totalsalget av reseptfritt paracetamol i Sverige. 
 
Hovedkundegruppen som kjøper reseptfrie paracetamol tabletter er i hovedsak kvinner 
over 31 år, noe som var likt i både Sverige og Norge. Det var ingen signifikant forskjell i 
fordelingen av kundegruppene før og etter tilbaketrekningen i Sverige i 2015.  
 
Andre del av problemstillingen var å se på om tilbaketrekningen fra salg utenom apotek i 
Sverige har ført til at apotekenes kompetanse rundt bruken av reseptfrie paracetamol 
tabletter når ut til flere forbrukere sammenlignet med Norge. Ut ifra svarene fra begge 
land på spørsmål om hver kunde får veiledning ved kjøp av paracetamol tabletter er det 
vanskelig å konkludere med at tilbaketrekningen har ført til at apotekenes farmasøytiske 
kompetanse rundt bruk av reseptfrie paracetamol tabletter når ut til flere forbrukere i 
Sverige, sammenlignet med Norge. Siden det er vanskelig å vite hvor mange som faktisk 
får den veiledningen de trenger ved kjøp i apotek. Men det tyder på at apotekene i begge 
land har en jobb å gjøre i forhold til å sørge for å få en dialog med hver enkelt kunde for å 
avdekke dens behov for rådgivning.  
 
Det hadde vært interessant og kartlagt hvordan apotekpersonale foretar vurderingen 
rundt når en kunde får veiledning ved kjøp av reseptfritt paracetamol og ikke. Men også 
sett på hvor mottagelig kundene er for at apotek personalet gir veiledning. Slik at det er 
noe man kunne studert videre for å få nærmere innsikt rundt problemstillingen. 
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Vedlegg 2 
 
Følgebrev Sverige 
 

Förfrågan om att delta i en studie om försäljning av receptritt paracatamoltabletter  

 

Hej 

 

Jag heter Tone Søberg och går på apotekarprogrammet vid Umeå universitet. För 

närvarande genomför jag mitt master arbete som handlar om  försäljning  av receptfri 

paracetamoltabletter. 
 

Syftet med studien är att jämföra försäljningen av paracetamoltabletter i Sverige och 

Norge och studera   effekten av tillbakadragandet av försäljningen av receptfria 

paracetamoltabletter utanför apotek i Sverige. Hur har den totala försäljningen förändrats, 

och är det rimligt att anta att tilbakadragande har lett till att apotekets farmaceutiske 

expertis när det gäller sal av receptfria paracetamol tabletter når ut till flera kunder i 

Sverige jämfört med Norge, där det fortfarande finns tilgänglig utanför apotek. 

 

Jag har utarbetat  en enkät som skall skickas ut till farmaceuter som arbetar på apotek i 

Sverige och Norge och som har gjort det sedan 2013. 

 

Studien kommer att genomföras med enkäter under november-december 2017. Enkäten 

kommer att beröra din uppfattning/erfarenhet av försäljningav receptfritt paracetamol och 

vägledning av kunder. Enkäten beräknas ta ungefär 10 minuter att besvara. Det är viktigt 

att enkäten genomförs i ostörd miljö, på en tid och plats som Du bestämmer.  

 

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst så att 

ingen obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så 

att ingen individ kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av ett skriftligt 

examensarbete och en muntlig presentation till andra studerande och examinator.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan 

närmare motivering. Jag är förstås väldigt glad om du vill delta i denna studie. 

Jag vill därför fråga Dig om Du vill delta i denna studie, och att du samtycker till att 

besvara enkäten. 

Ansvarig för studien är Tone Søberg och min handledare är Martin Burman.  

Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

Tone Søberg   Martin Burman 

Student    Universitetslektor 

tosoe1984@gmail.com  martin.burman@umu,se 

004792672247   +46706594960 
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Vedlegg 4 

 

Forespørsel om å delta i en studie på reseptfrie paracatamol tabletter  

 

Hei 

 

Mitt navn er Tone Søberg og jeg går på masterprogrammet i farmasi ved Umeå 

universitet. Nå er jeg i gang med mitt master arbeide som omhandler salg av reseptfrie 

paracetamol tabletter. 
 

Formålet med studien er å sammenligne salget av reseptfrie paracetamol tabletter i Sverige 

og Norge, og studere effekten av tilbaketrekningen fra salg utenom apotek i Sverige. 

Hvordan har det totale salget endret seg og er det rimelig å anta at tilbaketrekningen har 

ført til at apotekenes farmasøyt faglige kompetanse når ut til flere kunder i Sverige enn i 

Norge hvor det fremdeles er tilgjengelig for salg utenom apotek, når det kommer til 

veiledning om rett bruk av paracetamol tabletter. 

 

Jeg har utarbeidet en spørreundersøkelse som sendes ut til farmasøyter som arbeider i 

apotek i Sverige og Norge, og som har gjort det siden 2013. 

 

Studien kommer til å gjennomføres med spørreundersøkelser i november- desember 2017. 

Spørreundersøkelsen kommer til å omhandle Din oppfatning/ erfaring om salg av 

reseptfrie paracetamol tabletter, og veiledning av kunder i den forbindelse. Det er 

forventet at spørreundersøkelsen vil ta omkring 10 minutter å besvare, og det er viktig at 

den gjennomføres i et uforstyrret miljø, på en tid og et sted som Du bestemmer. 

  

Informasjonen som Du oppgir kommer til å behandles sikkert og vil oppbevares innlåst 

slik at ingen uvedkommende får tilgang til den. Presentasjonen av resultatene vil skje på 

en måte som sikrer at ingen individer kan identifiseres. Resultatet kommer til å presenteres 

i form av et skriftlig master arbeide og en muntlig presentasjon til andre studenter og 

eksaminator.  

 

Deltagelsen er frivillig, og Du kan når som helst avbryte din deltagelse uten nærmere 

begrunnelse. Jeg blir selvfølgelig svært glad og takknemlig om Du velger å delta i denne 

studien. 

 

Jeg vil med dette spørre Deg om Du vil delta i denne studien, og Du samtykker ved å 

besvare spørreundersøkelsen. 

 

Ansvarlig for studien er Tone Søberg og min veileder Martin Burman. 

 

Dersom Du har noen spørsmål om studien er du velkommen til å ta kontakt med en av oss. 

 

 

 

Tone Søberg   Martin Burman 

Student    Universitetslektor 

tosoe1984@gmail.com  martin.burman@umu,se 

004792672247   +46706594960 
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