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Sammendrag. 
Innledning:  
I 2016 innførte Norge en nasjonal Inhalasjonsveiledning som en prøveordning på alle 
landets apotek. Tjenesten har som mål å forbedre pasientens inhalasjonsteknikk og 
forståelse av behandlingen. APOKUS utførte i 2017 en studie hvor de konkluderte at 7 av 10 
pasienter hadde feil i sin teknikk før de hadde mottatt tjenesten. Rett etter mottatt tjeneste 
viste de fleste pasientene feilfri inhalasjonsteknikk. Studien viste også at 
tjenestefarmasøytene mente pasienten hadde nytte av tjenesten.  
Mål:  
I denne studien vil tjenestefarmasøytens syn på nytten av Inhalasjonsveiledningen 
undersøkes. Hvordan mener de tjenesten er nyttig? For hvem? Hva har standardiseringen 
tilført veiledningen pasienten får? Hva tenker de om fremtiden til apotektjenester? 
Metode:  
For å finne tjenestefarmasøytenes perspektiv ble det brukt en kvalitativ metode med 
dybdeintervju. 7 farmasøyter ble intervjuet med en semistrukturert intervjuguide. Utvalget 
bestod av reseptarfarmasøyter som alle var tjenestefarmasøyter og hadde utført mer enn  
2 inhalasjonsveiledninger. Deltagerne kom fra flere ulike apotek og apotekkjeder. 
Systematisk tekstkondensering ble brukt til å analysere transkriptene. 
Resultat:  
8 hovedtemaer ble indentifisert. Blant annet mangel på tid eller dårlig kapasitet som et 
mulig hinder for nytten av tjenesten både i dag, men også i fremtiden eller ved innføring av 
flere tjenester. De som ble intervjuet så en stor nytte for apoteket og farmasøyten i tillegg til 
pasientens, samfunnets og legens nytte. Det ble uttrykt usikkerhet rundt legens perspektiv 
på tjenesten og deres syn på farmasøyten. Farmasøytene som ble intervjuet tror pasientene 
får en mer detaljert og konsekvent veiledning av inhalasjonspreparat etter innføringen av 
tjenesten. 
Diskusjon:  
Mangelen på tid oppfattes som et stort problem og ikke bare med apotektjenestene men 
generelt i hverdagen. Dårlig kapasitet kan virke som et direkte hinder for antallet 
Inhalasjonstjenester som blir utført, hvem som får tilbudet og kvaliteten på veiledningen 
som gis. Dette er et problem man finner igjen i studier fra andre land. Vaksinerende 
farmasøyter i en studie fra vest Australia og fra en annen studie i Wales viser begge 
farmasøyter som syns det er vanskelig å få tiden til å strekke til. Spesielt dersom de er 
alenefarmasøyter. Farmasøytene i studien fra Wales sa også at de prioriterte mellom 
tjeneste de tilbudte. Mens farmasøyter i en studie fra Stor Britannia sa de prioriterte 
pasienter med få medisiner for å bli fort ferdig. Slik prioritering kan bli etisk problematisk 
hvis det for eksempel går utover tilbudet til de som trenger det mest. 
Inhalasjonsveiledningen og andre apotektjenester ble i denne studien sett på som en god 
mulighet for bedre å utnytte farmasøytens og apotekets kompetanse. I likhet med 
vaksinerende farmasøyter i studien fra vest Australia mente farmasøytene i denne studien 
at de får en profesjonell tilfredsstillelse av tjenesten og at den gir en positiv innvirkning på 
deres og apotekets profesjonelle image.  
Konklusjon:  
Tjenestefarmasøytene som ble intervjuet i denne studien ser en stor nytte av 
Inhalasjonsveiledningen for alle involverte parter. Både deres opplevelser og APOKUS sin 
studie støtter under at pasientene som får veiledning får bedre inhalasjonsteknikk. Det gir 
bedre sykdomskontroll, som er nyttig for flere på mange måter. For farmasøyten og 
apoteket er Inhalasjonsveiledningen, og andre apotektjenester, nyttig ved å kunne gi bedre 
profesjonell tilfredstillelse, i tillegg til en positiv innvirkning på deres profesjonelle image 
både nå og i fremtiden. Et mulig hinder for apotektjenester i dag og i fremtiden er 
kapasiteten og arbeidsflyten. Det vil for eksempel kunne være kontraproduktivt å innføre 
flere apotektjenester i apotek hvis kapasiteten til å håndtere dem ikke er der. Hvis de som 
skal utføre tjenesten ikke har, eller føler de har, tid til det kan det ha en negativ påvirkning 
på alle ledd av gjennomføringen. Dårlig gjennomføring eller mangel på gjennomføring vil 
være et hinder for nytten av tjenesten. 
 
Nøkkelord: Inhalasjonsveiledningen, Tjenestefarmasøyter, Intervju, Norge. 
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Forkortelser: 

 

KOLS – Kronisk obstruktiv lungesykdom. 

APOKUS – Apotekenes kompetanse-og utviklingssenter. 

LAR – Legemiddelassistert rehabilitering. 

NHS – Nathional health service. 

ITAS - Inhalation Technique Assessment Service. 

STC – Systematic text condensation. 

MUR – Medicine use review. 

USA – United states of America.  

TONE – Troverdighet Objektivitet Nøyaktighet Egnethet 

 

Begrepsforklaring:  

 Felleskatalogen – norsk oppslagsverk over legemidler med markedsføringstillatelse på 

det norske markedet (tilsvarende svenske FASS). 

 Inforom – et skjermet rom på apoteket hvor kunden kan få rådgivning, ulike tjenester 

og bli ekspedert (som er mer skjermet/diskre enn andre kassestasjoner i apoteket). 

 Tjenestefarmasøyt – i denne oppgaven henvises det med dette kun farmasøyter som 

har fullført den obligatoriske kompetanseutviklingen i forbindelse med 

Inhalasjonsveiledningen. 

 Faktaark – Ark med faktaopplysninger om inhalasjonsapparat som brukes som 

støttemateriell av tjenestefarmasøytene (til internt bruk i apoteket). 

 Rød, Orange, Gul, Grønn, Blå, Indigo og Fiolett brukes som substitutt for deltagernes 

navn når det gis sitater fra transkriptet. 
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1. Introduksjon 
 
Astma og KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) er obstruktive lungesykdommer som 
gir forsnevringer i lungene. Begge sykdommene gir problemer med lungefunksjonen. En 
av forskjellene på sykdommene er at astma kan være en spontan tilstand som forsvinner 
av seg selv eller reverseres med medikamentell behandling. KOLS pasienter derimot vil 
aldri oppnå normal lungefunksjon igjen, men kan ha bedre perioder. KOLS skyldes som 
oftest røyking, men utsettelse for andre skadelige ytre påvirkninger kan også gjøre at man 
utvikler sykdommen (1). Astma er en betennelsesreaksjon i lungene, en inflammasjon, 
som kommer som en reaksjon av for eksempel allergi for midd, pollen eller lignende. Hos 
voksne er det ofte det ikke blir påvist noen allergi og man er da usikker på hva 
betennelsesreaksjonen kommer av. I Norge er det anslått at mellom 2-4% av voksne og 3-
11% av barn har astma (2). Det er også antatt at 5-7% av den voksne befolkningen har 
KOLS (1). 
 
I behandlingen av både astma og KOLS benyttes inhalasjonspreparater. Det finnes en 
rekke forskjellige virkestoff og apparattyper å velge mellom (3) (4). Felleskatalogen har 
totalt 39 instruksjonsvideoer som omhandler inhalasjonsbehandling med ulike apparat 
og tilbehør (5).  
 

 

Bilde 1. Et utvalg av lagerførte inhalasjonspreparat hos VA Lillestrøm 
Torv per februar 2019. (Bildet er tatt med muntlig tillatelse av 
apoteker – TraMi Nguyen). 

 

Bilde 1. Demoapparatene som finnes på VA Lillestrøm Torv  

per februar 2019. (Bildet er tatt med muntlig tillatelse fra apoteker – TraMi Nguyen). 

Til venstre (Bilde 1) ser man et 
utvalg av lagerførte 
inhalasjonspreparat hos Vitus 
Apotek Lillestrøm Torv. Bildet er 
tatt i februar 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her (Bilde 2) kan man se 
demoapparatene det samme 
apoteket har på de ulike 
inhalasjonsapparatene. Alle 
typene brukes og håndteres ulikt. 
Samme apparattype kan finnes 
med forskjellige virkestoff, navn 
og farge på apparatet (5). 

https://sml.snl.no/kols


 

7 
 

1.1 Inhalasjonsveiledningen. 
I 2016 ble prøveordningen Inhalasjonsveiledning innført i alle apotek i Norge (6). Målet 
med tjenesten er å bidra til god sykdomskontroll for de med astma og KOLS (7). Det er en 
standardisert nasjonal apotektjeneste som tilbys pasienter med astma eller KOLS og 
foresatte med barn som bruker inhalasjonspreparat/er. Ordningen er fortsatt en 
prøveordning som vurderes og evalueres. Foreløpig er det bestemt at ordningen 
videreføres. Innholdet i tjenesten er utviklet av apotekforeningen og APOKUS 
(Apotekenes kompetanse-og utviklingssenter)(6). 

Tjenesten er tilgjengelig og gratis for pasienter på alle apotek (6). Pasienten kan få 
veiledning av en farmasøyt som har gjennomført den pålagte kompetanseutviklingen. 
Selve gjennomføringen av tjenesten skal følge bransjestandarden gitt av apotekforeningen 
(7).  

 

Bilde 2. Flytskjema for tjenesten. Hentet fra tjenestemanualen 
(instruksjonsbok for gjennomføring av Inhalasjonsveiledningen) til 

apotekene (9).  

 

Pasienten får informasjon om for eksempel oppbevaring, rengjøring, holdbarhet og 
hvordan man skal vite at apparatet er tomt. Farmasøyten skal også forsikre seg om at 
pasienten vet hvilken inhalator som skal brukes når, dersom pasienten har flere preparat. 
Etter gjennomført veiledning skal det dokumenteres etter gjeldende retningslinjer (7). 
Under veiledningen har farmasøyten faktaark på det aktuelle preparatet, som 
hjelpemiddel. Pasienten får utlevert en flyer hvor den individtilpassede informasjon er 
oppsummert (8). 

 

 

Standarden innebærer 
blant annet at pasienten 
kan få tilbud om tjenesten 
på apoteket, selv be om å 
få tjenesten eller bli 
henvist av lege. Alle 
pasienter som får 
inhalasjonsmedisin for 
første gang skal få tilbud 
om tjenesten. Pasienter 
som allerede er brukere 
av inhalasjonspreparater 
kan også få tjenesten (7). 
Pasienter som allerede er 
brukere av 
inhalasjonsmedisin 
starter med å vise 
hvordan de tar en dose 
foran farmasøyten. Nye 
brukere får først se 
hvordan man korrekt 
administrer apparatet før 
de demonstrer sin 
teknikk. 
Tjenestefarmasøyten gir 
pasienten tilbakemelding 
på sin teknikk og vil 
forsøke å korrigere 
eventuelle feil (8) (7). 
Videre skal informasjonen 
tilpasses individets behov 
(8).  
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1.2 Andre farmasøyttjenester. 
I Norge. 
I tillegg til Inhalasjonsveiledningen har Norge Medisinstart (prøveordning) og LAR 
(legemiddel assistert rehabilitering) som standardiserte nasjonale tjenester som er 
offentlig finansiert (6) (10) (11). Medisinstart startet i mai 2018 og er en tjeneste hvor 
pasienter som starter opp med blodtrykkssenkende, blodfortynnende (oral behandling) 
og kolesterolsenkende statiner får tilbud om veiledning (12) (13). I likhet med 
Inhalasjonsveiledningen kan pasienten selv be om å få tjenesten eller bli henvist av lege 
(13). I motsetning til Inhalasjonsveiledningen får man med denne tjenesten to møter med 
tjenestefarmasøyten. Første samtale skal være 1-2 uker etter oppstart og andre samtale 3-
5 uker etter det første reseptuttaket. Samtalene skal gjennomføres på apotekets inforom 
eller på telefonen (14). Med inforom menes et konsultasjonsrom inne i apotekets lokaler 
som, i større grad enn vanlige reseptur-kasser, som er skjermet for den øvrige aktiviteten 
i apoteket. Samtalene dreier seg om å optimalisere pasientens legemiddelbruk. Gi råd om 
gode medisinvaner, avdekke problem og finne løsninger (14). Man kan si at dette er 
kjernen av meningen med tjenesten. Et ønske om å forebygge legemiddel relaterte 
problem, som for eksempel feilbruk og selv-seponering. Apotekforeningen antyder at 
mellom 1000 til 2000 mennesker dør grunnet feilbruk av legemidler i Norge hvert år. De 
viser også til evaluering av den tilsvarende britiske tjenesten som viste at tjenesten var 
kostnadseffektiv og bidro til økt compliance (15).             

Norske apotek har også andre apotektjenester, men disse er ikke farmasøyttjenester. Det 
vil si de behøver ikke utføres av farmasøyter. De er heller ikke nasjonale standardiserte 
tjenester og tilbudet varierer mellom apotek og apotekkjeder. Disse tjenestene inkluderer 
blant annet bentetthetsmåling, føflekkskanning, kolesterolmåling og vaksinering (16) (17) 
(18) (19).  

 

I andre land. 
En oversikt fra 2014, laget av APOKUS, over farmasøyttjenester internasjonalt viser kun 
til Danmark og England når det kommer til inhalasjonsveiledning (20). Danmark har 
siden 2005 hatt tjenesten «Tjek på inhalation» (20) (8). Tjenesten utføres av en 
kvalifisert farmasøyt og har fokus på inhalasjonsteknikk. I likhet med den norske 
tjenesten har man en systematisk gjennomgang av inhalasjonsteknikken og 
demonstrasjon av teknikk. Andre emner kan være slik som oppbevaring, rengjøring og 
informasjon om hvordan man vet at apparatet er tomt (20). 

England har teknisk veiledning som en del av tjenesten «New Medicine Service» og 
«Appliance use review». (21) (20). «New Medicine Service» er en oppstarts-veilednings 
tjeneste hvor pasienten får tilbud om tre samtaler med en tjenestefarmasøyt. 
Astma/KOLS-pasienter er to av gruppene som kan motta tjenesten som er gratis og 
dekkes av NHS (national health service) (21). New Medicine Service har klare paralleller 
til Medisinstart i Norge. Tjenesten Medisinstart ble bygd opp med New Medicine Service 
som modell. «Appliance use review» fokuserer kun på teknisk veiledning. Det er en 
tjeneste som kan utføres av farmasøyt eller sykepleier på apoteket eller hjemme hos 
pasienten. Tjenesten omfatter flere medisinske hjelpemidler (20). Finland har hatt 
inhalasjonsveiledning som del av et større nasjonalt program fra 1994-2004 (8). 

Andre farmasøyttjenester internasjonalt er blant annet vaksinering, flere versjoner av 
oppstartsamtaler, farmasøytforskrivning, legemiddelgjennomgang og kartlegging av 
helserisiko (20). Det er ikke usannsynlig at farmasøyter kan ha lignende erfaringer og 
tanker rundt utføringen av de ulike farmasøyt- og apotektjenestene i apotek. Når man 
sammenligner kvalitative studier gjort på tjenestene nevnt her finner man noen 
gjengående temaer. 
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1.3 Studier gjort på farmasøyttjenester. 
 

Studier i Norge. 
I 2017 utførte APOKUS en studie for å evaluere Inhalasjonsveiledningen. Den største 
delen av studien gikk ut på å observere 405 pasienters inhalasjonsteknikk før, rett etter og 
3 måneder etter mottatt inhalasjonsveiledning. Pasientene ble rekruttert fra 42 apotek i 
Norge. I tillegg til å observere inhalasjonsteknikken undersøkte studien pasientenes og 
tjenestefarmasøytenes syn på nytten av tjenesten med spørreskjema. Observasjon av 
pasientens inhalasjonsteknikk viste at 7 av 10 pasienter hadde ikke-akseptable feil i sin 
teknikk før de mottok tjenesten. Kun 8 % hadde optimal (feilfri) teknikk før de mottok 
tjenesten. Rett etter å ha mottatt tjenesten viste 72 % av pasientene optimal teknikk. 
Observasjon av pasientens inhalasjonsteknikk viste at 7 av 10 pasienter hadde ikke-
akseptable feil i sin teknikk før de mottok tjenesten. Kun 8 % hadde optimal (feilfri) 
teknikk før de mottok tjenesten. Rett etter å ha mottatt tjenesten viste 72 % av pasientene 
optimal teknikk. Etter 3 måneder hadde fortsatt 75 % av pasientene akseptabel eller 
optimal teknikk (8). 
 
Da de så på nytten av Inhalasjonsveiledningen ble det brukt spørreskjema med 5-punkt 
Likert skala rettet til tjenestefarmasøyter og pasienter. Farmasøytene fikk fire spørsmål 
om deres oppfatning av pasientens utbytte i forhold til praktisk kunnskap om sitt/sine 
apparat, som for eksempel rengjøring og oppbevaring. På alle disse spørsmålene var 
svarenes median på 3 – i noen grad. På de samme spørsmålene svarte pasientene selv 
med en median på 4 – i høy grad. Til slutt ble tjenestefarmasøytene spurt om pasientens 
nytte av Inhalasjonsveiledningen og på dette lå deres svar på en median med 4 – i høy 
grad. Pasientene anså også tjenesten som nyttig for seg selv (med samme median – 4). De 
ble også spurt om de syns tiden brukt på tjenesten var verdt det, om farmasøyten 
kommuniserte forståelig og om de var fornøyde med tjenesten. På disse tre spørsmålene 
svarte pasientene med en median på 5 – i meget høy grad (8). 
 
 

Studier fra andre land. 
I forbindelse med denne studien ble det søkt etter kvalitative studier om 
farmasøyttjenester i apotek med fokus på farmasøytens perspektiv. Land som har 
paralleller til Norge ble inkludert, som for eksempel Storbritannia, Wales, Australia og 
Sveits (22) (23) (24) (25). I APOKUS sin evalueringsstudie av Inhalasjonsveiledningen 
nevnes det at studier gjort på den danske og finske tjenesten har hatt fokus som 
pasientens opplevelse og effekten av tjenesten på sykdommen. I tillegg til studier på 
hvordan leveringsdyktighet og bærekraft til tjenesten ble påvirket (8). Det ble ikke funnet 
kvalitative studier på disse tjenesten i søkene gjennomført i denne studien. 

 
Tidsaspektet: 
I en mikset-metode studie evaluerte man farmasøyttjenesten vaksinering i vest Australia. 
Blant annet ble det utført intervjuer med farmasøyter som var vaksinatører. Studien viste 
at liten tid tilgjengelig i apotekhverdagen ble ansett som en utfordring (22). Tidsaspektet 
er noe som går igjen i flere studier. En intervjustudie gjort i Australia om farmasøyter og 
deres syn på gjennomføringen av en tjeneste, hvor de vurderer pasientens risiko for 
kronisk nyresykdom, ble det flere ganger tatt opp at tjenesten var fin fordi det tok liten tid 
(26). Bemanning var også av betydning i forhold til det om farmasøyten hadde tid til å 
gjennomføre en apotektjeneste. Intervju av 16 farmasøyter i Wales viste at de syntes det 
kunne være problematisk å vaksinere dersom de var alenefarmasøyt. De kunne også 
oppleve at det å gjennomføre en tjeneste kunne gå på bekostning av en annen (23). At de 
for eksempel vaksinerte istedenfor å gjøre legemiddelgjennomgang (23). En kvalitativ 
spørreundersøkelse foretatt i Sveits konkluderte med at man trenger bedre arbeidsflyt for 
å kunne effektivt gjennomføre en legemiddelgjennomgang-tjeneste. Undersøkelsen viste 
også at farmasøyter som ikke enda hadde implementert tjenesten anså mangel på tid som 
et større problem enn de som hadde igangsatt tjenesten (25).  
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Farmasøytens oppfatning av pasientens opplevelse: 
Både vaksinerende farmasøyter i vest Australia og Wales opplever at kundene setter pris 
på at vaksineringen er lett tilgjengelig på apotek (22) (23). Apotek har ofte lange 
åpningstider og finnes geografisk lett tilgjengelig for pasienter. Allikevel opplevde andre 
farmasøyter at kundene ikke hadde tid til «ekstra tjenester», eller kanskje ikke så nytten 
av hva de ble tilbudt (26) (17). Pasientens syn på farmasøytens rolle ble i flere studier 
indentifisert som en mulig barriere eller noe som muliggjorde gjennomføringen av 
tjenesten. Australske farmasøyter som prøvde å tilby en risiko vurdering av pasienten i 
forhold til utvikling av kronisk nyresykdom opplevde at pasientene ikke så på dem som 
annet enn en legemiddeldispenser (26). Farmasøyter som vaksinerer i vest Australia 
rapporterte derimot at de trodde pasientene stolte på dem (22). Farmasøytens 
kompetanse går også igjen som en viktig faktor i forhold til farmasøyttjenester. Som 
pasient er det naturlig å tro at man ønsker at farmasøyten er kompetent til å gjennomføre 
tjenesten. Dette er med på å vekke tillitt. For farmasøytens del er også kompetansen 
viktig. Farmasøyten må ha tillitt til seg selv og sin trening. I flere av studiene omtalt her 
tar farmasøytene opp mangel på trening eller kompetanseutvikling som en mulig barriere 
for å gjennomføre ulike farmasøyttjenester (27) (25). En observasjons-studie i 
Storbritannia undersøkte legemiddelgjennomganger i to apotek. De foretok også 
intervjuer av farmasøyter og pasienter. Deres resultater viste at pasientene satte pris på at 
farmasøyten tok seg tid til dem, men de fleste så ikke poenget med 
legemiddelgjennomgangen. Pasientene oppga at de ikke fikk økt forståelse eller noen 
innvirkning på dere legemiddelbruk. Allikevel anså noen få gjennomgangen som nyttig og 
følte seg betrygget (24).  

 

Farmasøyters forhold til legen: 
Flere studier tar opp temaet om farmasøytens forhold til legen. Undersøkelsen gjort i 
Wales viste at flere farmasøyter ikke ville reklamere for vaksinasjonstjenesten fordi de 
følte de tok pasienter fra legekontoret (23). Under intervjuene av farmasøyter som 
vaksinerer i vest Australia kom det frem at for de som jobbet i apotek som var fysisk 
nærme et legekontor følte de tråkket legene på tærne. Det var også mange som hadde som 
oppfatning at legene ikke var interessert i at apoteket skulle ha en slik tjeneste (22). En 
kvalitativ spørreundersøkelse fra Sveits viste at farmasøytene som ble spurt tror legene 
kun ser på dem som legemiddeldispensere. De tror også legene har dårlig tid i sin hverdag 
og liten mulighet til et tettere samarbeid (25). Det å ha et samarbeid med forskrivende 
lege tas frem i flere studier som en nødvendig komponent i gjennomføringen av ulike 
farmasøyttjenester (26) (23) (25). 
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2. Mål for studien. 
Målet med studien er å undersøke tjenestefarmasøytenes syn på inhalasjonsveiledningen. 
Studien vil gå i dybden på hvilke tanker tjenestefarmasøyter har rundt nytten av den 
nasjonale tjenesten. Det vil undersøkes hvordan de eventuelt mener tjenesten er nyttig og 
for hvem. Hva standardisering har tilført veiledningen pasientene får. Og hva de tenker 
om fremtiden til Inhalasjonsveiledningen. 

 

 

Problemstillinger: 

 Hva mener tjenestefarmasøyter om nytteverdien av 

inhalasjonsveiledningen? 

 Hva tenker tjenestefarmasøytene innføring av inhalasjonsveiledning som 

en nasjonaltjeneste tilfører veiledningen? 

 Hvilke tanker har farmasøytene om framtida til tjenesten? 

 

  

3. Metode. 
For å besvare problemstillingene ble det brukt en kvalitativ metode med intervju.  

3.1 Litteratursøk. 
I forkant av utarbeidingen av intervjuguiden ble det foretatt søk etter studier i Google 
Scholar og PubMed. I PubMed ble søkeordene «qualitative» AND «study» AND 
pharmacy AND pharmacist med søk i title/abstract. Resultatet var 229 treff. Disse ble 
avgrenset ved å kun se på de som hadde gratis tilgang til full tekst – nytt resultat var 94 
treff. Resultatene ble vurdert med å lese tittel på alle 94. De som hentydet på noe måte at 
det kunne handle om en kvalitativ studie med fokus på farmasøytens perspektiv på en 
apotek- eller farmasøyttjeneste ble videre undersøkt. I de tilfellene ble abstract lest. 
Dersom de første antagelsene viste seg og stemme og studien var utført i land som kunne 
ha paralleller til Norge ble de videre undersøkt. Alle artikler som ble vurdert som 
relevante å ha med ble videre vurdert med TONE. TONE er en forkortelse for hvordan 
man kan kildekritisk vurdere en kilde. T – for troverdighet. Kan man stole på den som har 
utgitt det man leser? Man bør påse at det er en seriøs kilde som man kan ha tillitt til. O – 
objektivitet. Kildene man bruker bør forholde seg objektive (spesielt når det er snakk om 
vitenskapelige artikler og studier). Det er et poeng at det som står eller uttrykkes i kilden 
ikke bare er en personlig mening for eksempel. N – nøyaktighet. Er kilden nøye og den 
eventuelle studien gjort skikkelig. Det skal ikke være spor av juks eller slurv. E – egnethet. 
Passer kilden med det man er ute etter? Det skal være relevant til saken man snakker om 
(28). Av treffene i PubMed ble 9 artikler vurdert til å være relevante nok til å kunne 
brukes i oppgaven. Senere ble 3 av de 9 artiklene allikevel ekskludert da det ble vurdert at 
deres tema ikke dreide seg om farmasøyttjenester og ikke kunne relateres til 
problemstillingene. 

Søket på «Inhalasjonsveiledning» i Google Scholar ga 5 treff. Av disse ble APOKUS sin 
evalueringsstudie av Inhalasjonsveiledning brukt videre. 
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3.2 Intervju. 
 

Planlegging: 
Intervjuene ble utført med en semistrukturert intervjuguide og ansikt til ansikt. 
Intervjuguiden inneholdt noen forutbestemte temaer og åpne spørsmål som ga 
intervjuobjektet mulighet til å svare utfyllende og dyptgående. Det var et mål å holde 
spørsmålene korte, formulert med et muntlig språk og lett forståelige for å holde 
samtalen i gang og få intervjuobjektet til å dele mest mulig av sine meninger (29). Hoved 
spørsmålene som ble brukt var som sagt meget åpne og ga intervjuobjektet mulighet til å 
bestemme hvilken retning de ville ta innenfor tema. Som for eksempel «Hvordan synes 
du Inhalasjonsveiledningen fungerer?». Her er det mulig å komme innpå mange ulike 
tema i sitt svar. Oppfølgingsspørsmål ble brukt for å oppklare hva intervjuobjektet hadde 
sagt, stimulerer til flere svar eller videre utdyping og for å få bekreftelse på intervjuerens 
tolkning av det som ble sagt. Bruk av taushet og tegn som nikk og «mm» ble også aktivt 
brukt for å gi personene rom og oppmuntring til å dele mer (29).  

For å unngå bias som følge av påvirkning fra forskeren ble det gjort refleksjoner over 
forskerens egne «forut-bestemte» meninger om tema (se refleksjon i avsnitt tre under 
Diskusjon – metodediskusjon – Forforståelse og balansen mellom forskerrollen og 
utførelsen). Dette ble oppfattet som spesielt viktig da forskeren selv er tjenestefarmasøyt 
og tema har relasjoner til forskerens egen hverdag. Egne meninger og synspunkt er det 
viktig å ta hensyn til både under planleggingsprosessen, utforming av intervjuguiden og 
analysen for å unngå påvirkning på utforming og resultat (30).  

 

Deltagere og rekrutering:  
Det var ønskelig å utføre et strategisk utvalg for å få informasjonssterke intervjuobjekter 
som kunne bidra til å belyse problemstillingene (33). Inklusjonskriter for deltagere var at 
de var farmasøyter som jobbet i et norsk apotek, var tjenestefarmasøyt og hadde jobbet i 
perioden etter innføringen av Inhalasjonsveiledningen. Videre ble det forsøkt og få en 
variasjon i utvalget ved å spørre etter deltagere som jobbet i alle de forskjellige 
apotekkjedene, deltagere med varierende alder, arbeidserfaring og utdanning. Variasjon i 
bakgrunnen til deltagerne kan bidra til å skape et større mangfold i dataene de kommer 
med (33). Farmasøytene i utvalget kom fra alle de store apotekkjedene i Norge (Boots, 
Apotek 1, Vitus og Ditt Apotek). Alle var kvinner og reseptarfarmasøyter. Alder var fra 30-
35 år til over 65 år og arbeidserfaring fra 3 – 25 år. 

De ble rekruttert fra nærområdet (Norge, Akershus, Romerike) per telefon. Det var viktig 
for studien å rekruttere personer som var tilgjengelige – ikke fysisk langt borte for 
eksempel, slik at intervjuene kunne utføres så raskt som mulig og møtet var lett å 
planlegge. Man kan kalle dette et bekvemmelighetsutvalg (convenience sample) (33). For 
å få raskest mulig rekruttering ble intervjuobjektene rekruttert fra forskerens eget 
profesjonelle nærmiljø, deltagere som var kjent for forskeren fra før. Det ble også tatt 
imot forslag om deltagere fra andre deltagere – snøballrekruttering (33). 

Målet var 10 intervju, men det ble utført 7. Volumet av relevant data er viktigere enn 
antall intervjuobjekter (33). Hva man får av relevant data fra hvert intervju kan man ikke 
si sikkert på forhånd. Derfor er det også vanskelig å si når, eller om, man oppnår metning. 
I kvalitativ metode er metning oppnådd «når nye data ikke lenger tilfører ny kunnskap» 
(33). Man kan også risikere å få for mye data, et volum data man ikke klarer å håndtere – 
også kalt datadød. For å forhindre dette var det rom for å justere intervjuguiden 
underveis. Dersom justeringer er nødvendig, og f.eks. for å forhindre datadød, kan 
justering av guiden styrke validiteten til materialet (34).   

 



 

13 
 

Utførelsen av intervjuene: 

Lokasjon: 
Intervjuene ble utført på apotekene der farmasøytene selv jobbet. Valget av lokasjon 
gjorde intervjuobjektene hovedsakelig selv. Forskeren satte frem ønske om at stedet 
skulle være noe privat – størst mulig mulighet for å kunne snakke uforstyrret. Alle 
intervjuene ble utført på apotekenes lunsjrom.  
Alle lunsjrommene hadde muligheter for å kunne lukke døren inn til rommet og 
intervjuer og intervjuobjektet var alene hver gang, og stort sett uten avbrytelser. Dette ga 
en god kvalitet på lydopptaket med lite eller ingen bakgrunnsstøy. Båndopptakeren ble i 
alle situasjonene lagt på bordet litt ut på siden for intervjueren. Intervjueren satt alltid 
direkte ovenfor den som ble intervjuet. 
 

Intervjuteknikken: 
Intervjuobjektene fikk vite før selve intervjuet begynte hva studien går ut på, at det skulle 
tas lydopptak (dette fikk de også vite ved rekruttering), at alt anonymiseres og 
lydopptaket ble slettet etter transkripsjon. Samtykke ble hentet inn skriftlig (se vedlegg 1 
Samtykkeskjema).  

Intervjueren hadde på forhånd blant annet satt seg inn i de 10 kvalifikasjonskriteriene 
som presenteres i boken «Det kvalitative forskningsintervju» av Steinar Kvale og Svend 
Brinkmann. Disse går ut på at intervjueren skal være klar, vennlig, følsom og åpen ved å 
stille klare, korte spørsmål, vise en vennlig innstilling mot intervjuobjektet og lytter til 
hvordan intervjuobjektet velger å si ting – ikke bare hva de sier. Intervjueren må 
balansere dette med også å være styrende og kritisk. Man må styre samtalen i den grad 
det er nødvendig for at samtalen skal handle om det man ønsker å finne ut. Man må også 
være kritisk til det som blir sagt. Stille spørsmål for å teste påliteligheten og gyldigheten 
av det som blir sagt. Det er en fordel at intervjueren er kunnskapsrik om emnet og vet hva 
som er relevant, uten at man skal virke belærende ovenfor intervjuobjektet. Han eller hun 
burde også klare å erindre hva som har blitt sagt. At man følger med og oppfatter ytringer 
slik at man kan følge opp relaterte ting sagt på ulike tidspunkt. Det siste punktet på listen 
er tolkende. Intervjueren bør tydeliggjøre og utdype det intervjuobjektet sier fortløpende 
under intervjuet. For eksempel ved å tolke og gjengi en omformulering tilbake til 
intervjuobjektet slik at han eller hun kan bekrefte tolkningen (29). Av de ulike 
intervjuerposisjonene som nevnes i Kvale og Brinkmanns bok ble det i denne studien 
valgt å etterligne Opinionsundersøkeren som hovedsakelig interesserer seg for 
intervjuobjektets meninger og perspektiv, og ser på slike uttalelser som data for videre 
analyse (29).  

Intervjueren hadde fokus på sitt eget kroppsspråk og gester i situasjonen siden man antar 
at 90% av formidlet mening er non-verbal (29). Intervjueren var innstilt på å forsøke å få 
en plassering direkte ovenfor intervjuobjektet for å kunne ha måtelig med øyekontakt og 
best mulighet for observasjon. Samtidig ble det etter beste evne etterstrebet å ha et 
kroppsspråk som oppfattes som åpent, avslappet og interessert. Med åpne armer, litt 
fremoverlent holdning og vendt mot intervjuobjektet. Det var et ønske å uttrykke seg på 
en måte som gjorde at situasjonen gjorde at intervjuobjektet følte at de ble tatt på alvor og 
fikk fullt fokus. For å skape tillitt når man kommuniserer med et annet menneske er det 
viktig å by på seg selv (35). Dette ble gjort ved at intervjuer lyttet aktivt med fokus på 
intervjuobjektet. Aktiv lytting ble vist som øyekontakt, fokus på personen når h*n pratet, 
respons på det som ble sagt (verbalt og non-verbalt) og uttrykk av empati.  

Intervjuet ble tatt opp som lydopptak og transkribert etter hvert intervju. Lydopptakene 
ble slettet etter transkribering. Under intervjuet ga lydopptaket intervjueren mulighet til å 
gjøre noen få notater om kroppsspråk og andre non-verbale uttrykk hos intervjuobjektet.  
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Intervjuerens innvirkning: 

 

 «Det kvalitative forskningsintervjuet er ikke et nøytralt medium som gjør det 
mulig for samtalepartnere å fritt møte hverandre, upåvirket av konteksten» 
(29). 

 

Med en kvalitativ metode som intervju kan man ikke fullstendig unngå en viss 
innvirkning fra både forskeren/intervjueren og intervjuobjektet på dialogen som skapes. 
Begge er deltagere og for begge er det en prosess hvor begge fortolker det den andre sier. 
Når man gjør en tolkning av et uttrykk, et ord eller et ansiktsuttrykk vil hva man kommer 
frem til avhenge av egne forutsetninger. Har man ulike forutsetninger kan man tolke ting 
forskjellig. For eksempel kan det være slik at informanten legger en annen betydning i et 
ord enn det forskeren gjør og på den måten tolker forskeren noe annet enn det 
informanten mente å gi uttrykk for. Når man utfører intervjustudie vil man ha flere faser 
hvor tolkningen er viktig (30). Intervjueren gjør fortløpende tolkninger av det 
informanten sier under intervjuet slik at hun tror hun vet hva informanten mente med 
det de sa og kan vurdere om for eksempel oppfølgingsspørsmål er nødvendig. Senere 
gjøres det igjen tolkninger av hva informanten har sagt når transkriptet skal analyseres. 
Andre problem som kan få en betydning for resultatet er hvis informanten ikke sier hele 
sannheten eller har vanskeligheter med å uttrykke seg. De kan også bli påvirket av sitt 
forhold til intervjueren. For eksempel ved at de tilpasser eller endrer sin mening etter hva 
de tror intervjueren vil høre (30). 

Både det eventuelle forholdet man har til informanten fra før og det forholdet som dannes 
under intervjuet har sannsynligvis en innvirkning på intervjuobjektet. Som menneske er 
det naturlig å bli påvirket av det rundt oss og miljøet vi er i. Det er trolig at man ikke deler 
samme grad av informasjon eller ordlegger seg på samme måte til alle personer rundt seg. 
Derfor er det viktig at man legger til rette for at informanten skal ha det behagelig og dele 
mest mulig. Dette er et viktig poeng i kommunikasjon generelt (35). 

 

Transkripsjon: 
Transkripsjonen ble gjort ved å gjengi uttalelsene i ordrett form med registrering av alle 
«eh», «hm» og lignende. Slik som pauser og følelsesuttrykk (for eksempel latter, humring 
og sukk) ble også registrert. Pauser ble definert i to kategorier. Den korte som varer bare 
none få sekunder som for eksempel brukes når man ombestemmer seg med hensyn til 
ordvalg eller setningsoppbygging midt i en setning. Og den lange som varer flere 
sekunder (mer enn 7-8 sekunder) hvor man kanskje har en lang tenkepause eller en 
vegring for å si noe. Tonefall ble notert dersom det kunne antyde at personen som 
uttrykte seg tvilte på det de selv sa, om de var spesielt emosjonelt påvirket da de sa det 
(økt/senket volum på stemmen, tonefall) eller det på annen måte antydet at det lå mer 
betydning bak ytringen utover ordene som ble brukt. I de tilfeller informanten brukte 
dialekt eller snakket gebrokkent norsk ble det ved transkripsjon valgt å skrive det som ble 
sagt over i bokmålsform. Fordelen med dette er at informantens anonymitet bedre 
ivaretas og alle transkripsjonene får samme «ordforråd» og vil antageligvis ha flere like 
uttrykk.  
 
En ulempe kan være at man kan miste betydning knyttet til spesifikke ordvalg som gjøres 
ved dialekt. Hvis en person velger å for eksempel uttrykke en følelse med andre ord enn 
en person ville gjort hvis han eller hun brukte en annen dialekt. En annen mulighet er at 
man ved transkripsjon forvrenger betydningen til informanten ved å ha en annen 
forståelse for hva hvilke ord i dialekten betyr hva. For eksempel kan en som snakker 
bokmål tolke ordet i som preposisjonen i – som i en boks. Men for en som har en annen 
dialekt kan ordet i vise til det som på bokmål blir jeg. I forbindelse med denne studien ble 
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intervjuene transkribert av en norsk student som selv snakker bokmål med noe innslag av 
«bondedialekt» som er utbredt i området øst, utenfor Oslo og Lillestrøm. De som ble 
intervjuet snakket hovedsakelig bokmål med noe ord hentet fra nordnorsk og noen 
snakket litt gebrokkent. Dette ble ikke ansett som et problem siden den som transkriberte 
var kjent med nordnorsk fra før og gebrokkenheten var vurdert som liten.   
 
 
 

Analyse: 
Transkripsjonen ble analysert med en kvalitativ innholdsanalyse og systematisk 
tekstkondensering. Detter er en metode som er inspirert av Giorgis fenomenologiske 
analyse og tilpasset videre av Malterud (31).  

 

1. Få et helhetsinntrykk – finner tema. 
Prosessen deles inn i fire deler, hvor første del går ut på å få et helhetsinntrykk 
(31). Man danner seg et helhetlig bilde og prøver å fange opp temaer. I første 
omgang vil alle mulige temaer identifiseres. Deretter vil man se etter tema som 
kan besvare problemstillingene. Det er ikke et mål i seg selv å gjenfinne de tema 
som er satt i intervjuguiden, men være åpen for «hva som helst» som kan være 
relevant. Hvis temaene som identifiseres ligner svært på det i intervjuguiden kan 
det være et tegn på at man har latt sin forforståelse styre og at man potensielt har 
oversett nye mønster (31).  
 

2. Identifiserer meningsbærende enheter – fra tema til koder. 
Neste punkt blir å finne meningsbærende enheter. Teksten brytes ned i mindre 
enheter som er relevante for å besvare problemstillingene. Ikke relevant tekst 
utelukkes. En meningsbærende enhet kan være kort eller lang. Den er for 
eksempel ikke nødvendigvis en setning, men kan være del av en setning eller flere 
setninger sammen. Når disse enhetene skal kodes identifiserer og klassifiserer 
man enhetene og deler dem inn i kode-grupper. Kode-gruppene gjenspeiler de 
tidligere identifiserte temaene, men man er åpen for å danne nye grupper og skifte 
mening underveis som man koder. Hvis man for eksempel oppdager at man har 
kode-grupper som dekker mer enn et fenomen/mening kan man dele gruppen i to. 
Og på samme måte kan man forene to grupper som omtaler samme sak. Prosessen 
og valgene som tas dokumenteres underveis. Oversikten over valgene tatt i hvert 
trinn som deler enhetene inn i grupper brukes for å gradvis føre opp definisjoner 
for kodene/kode-gruppene. Man sorterer først og så finner ut hva resultatet ble, 
istedenfor å definere kodene først og så sortere. (32). 
 
 
  

3. Kondensering – fra kode til mening. 
I forrige trinn har man påsett at hver kodegruppe skiller seg fra hverandre. I dette 
trinnet ser man på de meningsbærende enhetene innenfor hver gruppe. De sortes 
i subgrupper som gjenspeiler hvordan de beskriver forskjellige aspekter rundt 
samme tema.  Alle meningsbærende enheter skal behandles. Innenfor hver 
subgruppe sys enhetene sammen og kondenseres. Kondensatet bør være formulert 
på en måte som ivaretar deltagernes opprinnelige terminologi. Det man 
formulerer skal inneholde meningen til alle enhetene i gruppen men på en mer 
abstrakt måte. Kondensatet formuleres i første person. I denne studien vil 
kondensatet bygges rundt den meningsbærende enheten som er mest utfyllende, 
inneholder mest mening. De andre enhetene tilpasses og bygges «inn i» denne 
enheten. Enheter som ikke passer inn settes til side inntil videre. Senere vurderes 
det om de bør plasseres i en annen gruppe, om man må lage en ny gruppe, om de 
ikke passer inn i det hele tatt med målet for studien eller om det kanskje ikke er en 
meningsbærende enhet i det hele tatt. Særlig treffende sitater (original tekst) tas 
vare på sorteres sammen med kondensatene fra hver gruppe. (32) 
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4. Syntetisering – fra kondensering til beskrivelser og konsepter. 
I dette siste trinnet blir subgruppene fra kodegruppene sorteres i separate 
grupperinger – hvor hver gruppe har relevante sitat (fra transskriptet) som 
fanger/representerer meningen i gruppen. Kondensat og sitat innenfor hver 
subgruppe brukt til å danne en historie om det aktuelle tema som har fundament i 
den empiriske dataen. Teksten som formuleres i dette trinnet er i tredje person. 
Den analytiske distansen dette gir forskeren kan minne oss på hvordan man er 
ansvarlig for våre tolkninger. Meningen er at teksten skal være en historie 
syntetisert gjennom kryssanalyse – ikke bare en linje med fragmenterte historier. 
Kontinuerlig vil det foregå en vurdering av valgene man har tatt. Dersom man 
finner ut at enkelte subgrupper ikke har nok feste i dataen til å kunne forsvare 
denne typen sammendrag må man vurdere hva man skal gjøre med disse. Er det 
nok hold i det som er produsert at det kan brukes i det hele tatt? Passer det bedre 
inn i en annen gruppe?  
Først i dette trinnet settes det en tittel på gruppene som er dannet. Det å sette en 
tittel er også med på å sammenfatte hva innholdet i gruppene handler om. Ideelt 
sett bør disse titlene reflektere de mest relevante tolkningene som er gjort. Til slutt 
blir transkriptet gjennomgått for å lete etter data som motsier konklusjonene man 
har kommet frem til. (32)  

 
 
 
 
 
 
 

4. Resultat. 
 
Totalt 7 farmasøyter i alderen 32 – 66 år takket ja til intervjuet og tre farmasøyter takket 
nei. Alle de som ble intervjuet jobber ved norske apotek og er fordelt over kjedene Vitus, 
Ditt Apotek, Boots og Apotek 1. Alle har utført Inhalasjonsveiledning mer enn 2 ganger. 
Lengden på intervjuene varierte fra 15 til 27 minutter og traskriptene var på 1382 til 6515 
ord. Alle farmasøytene er kvinner og alle har autorisasjon som reseptar farmasøyter 
(bachelorgrad), men dog veldig forskjellig utdanning. To av de som ble intervjuet er 
utdannet i andre land enn Norge og har høyere enn bachelorgrad utdanning i de landene.  
 
 
Alders-
gruppe 

Minutter 
intervjuet 

Antall år jobbet 
som farmasøyt i 
apotek i Norge 

65+ 
35+ 
40+ 
30+ 
50+ 
30+ 
30+ 
 

17:17 
18:46 
15:30 
15:23 
27:20 
18:22 
21:38 

25 år 
8 år 
15 år 
4 år 
3 år 
3 år 
3 år 

 

Tabell 3. Oversikt over aldersgruppe, lengde på intervju og lengde på jobberfaring fra apotek på 
deltagerne. 
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Mange forskjellige tema rundt betydning av Inhalasjonsveiledningen for alle involverte 
parter ble tatt opp i intervjuene. En god del av temaene var gjentagende i alle intervjuene 
– både i forhold til utformingen av intervjuguiden, men også i forhold til hva 
farmasøytene selv valgte å trekke frem i sine svar.  
 
Hovedtema: Subgrupper: 

1. Tiden til rådighet. 1.1 Bemanning og kapasitet. 
1.2 Prioritering når apoteket er travelt. 
1.3 Tid brukt på å utføre tjenesten. 

2. Rekruttering av 
pasienter til tjenesten. 

2.1 Pasientens innstilling. 
2.2 Pasienten har ikke tid. 

3. Betydning av tjenesten 
for pasientene. 

3.1 Kontroll på teknikken og utbedring av feil. 
3.2 Mangel på diskresjon. 
3.3 Positivt for pasienten at tjenesten tilbys i apotek. 
3.4 Pasienten har behov for repetisjon. 

4. Betydning av 
apotektjenester for 
apoteket. 

4.1 Økonomisk betydning for apoteket. 
4.2 Betydning av tjenesten for farmasøytene. 
4.3 Hvor tjenesten gjennomføres i apoteket. 
4.4 Apotektjenesters påvirkning på image. 
4.5 Kun en farmasøyttjeneste? 

5. Tanker om legenes 
synspunkt. 

5.1 Betydningen av Inhalasjonsveiledningen for legene. 
5.2 Legenes tillitt til farmasøyten. 

6. Betydning av tjenesten 
for samfunnet. 

6.1 Økonomisk betydning for samfunnet. 
6.2 Fordeling av ressurser. 

7. Effekter av 
innføringen av 
tjenesten på 
veiledningen 
pasienten får. 

7.1 Informasjonsmateriellet. 
7.2 Forskjeller på veiledningen før og etter innføringen av 

Inhalasjonsveiledningen. 
7.3 Kompetanseutvikling. 
7.4 Bevisstgjøring. 

8. Fremtiden. 8.1 Fremtiden til Inhalasjonsveiledningen og andre 
apotektjenester. 

8.2 Betydning for apotekets og farmasøytens fremtid. 
8.3 Mulige hinder. 

 

Tabell 4. Hovedtema og subgrupper indentifisert i analysen av intervjuene. 

 

 

4.1 Tiden til rådighet. 
Bemanning og kapasitet. 
Tid var et tema som ble tatt opp i intervjuene. Farmasøytene mente de hadde dårlig med 
tid. Den faktoren som ble ansett som å ha størst betydning for tiden til rådighet var 
bemanningen på apoteket. Farmasøytene syns de har dårlig tid til for eksempel 
Inhalasjonsveiledningen når bemanning er for dårlig og kanskje spesielt dersom de er 
alenefarmasøyt (eneste farmasøyt på jobb der og da på apoteket). Det kan være vanskelig 
for farmasøyten å finne tid til å utføre tjenesten, men også å ha tid nok til å få den roen 
man trenger for å gi veiledningen. En farmasøyt trekker frem at dersom man er mange 
nok på jobb og hverdagen planlegges godt nok vil man få bedre kapasitet til å 
gjennomføre Inhalasjonsveiledning og lignende tjenester. En annen farmasøyt påpekte at 
tiden til rådighet ikke bare er et problem med Inhalasjonsveiledningen og andre 
apotektjenester, men det er et problem i apotekhverdagen generelt. Farmasøyten har 
dårlig med tid til sine oppgaver. Hun syns det er et stort problem og føler seg ofte stressa. 
 

Sitat: Du har hovedoppgaver som å ta imot pasienter, men du har 
tilleggsoppgaver, men det finnes ikke spesielt med tid for å fullføre de. Så det er 
et veldig stort problem. Men det gjelder ikke bare Inhalasjonsveiledning. Det er 
ja.. et generelt problem i organisasjonen. Så ofte føler jeg meg veldig stressa. 
(Grønn). 
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Prioritering når apoteket er travelt. 
Under intervjuet kom det frem at farmasøyten prioriterer når det er mange kunder «på 
vent» i apoteket. Uansett hvor mange kunder som står i kø og venter velger hun å tilby 
tjenesten til de pasientene som er førstegangsbrukere av et/flere apparat. Men dersom 
pasienten er en eksiterende bruker spør hun om pasienten selv syns inhalasjonen går bra 
og dersom de svarer ja gjør hun ikke noe mer med det der og da. Hun skulle ønske hun 
hadde bedre tid og kunne fått en demonstrasjon av alle inhalasjonspasientene. 
 
 

Tid brukt på å gjennomføre en Inhalasjonsveiledning. 
Selv om farmasøytene trekker frem at de har dårlig tid i hverdagen nevnes det også at de 
ikke syns at det tar så lang tid å gjennomføre en Inhalasjonsveiledning. En farmasøyt sier 
at på hennes apotek har de valgt å gjøre litt om på hvordan de utfører tjenesten. 
Istedenfor å fylle ut alle papirene, som egentlig skal fylles ut, når pasienten er der velger 
de å «bare registrere i FarmaPro» (apotekets dataprogram for ekspedering, alger kontroll 
og så videre). Etter denne endringen syns hun det går bedre, det går kjapt og fungerer 
veldig fint. 
 

 
 

4.2 Rekruttering av pasienter til Inhalasjonsveiledning. 
Farmasøytenes oppfatning av pasientenes innstilling til å ta imot tjenesten. 
Farmasøytene tok opp rekruttering av pasienter til tjenesten som noe som var vanskelig. 
Spesielt i forhold til de pasientene som hadde brukt sine apparat lenge. Farmasøytene 
mente disse pasientene ikke ser et behov for veiledning, selv om de kan ha indikatorer på 
at de kan ha et problem med sin behandling. En slik indikatorer kunne være at pasienten 
må bytte apparat fordi de ikke får effekt som igjen kan komme feil i inhalasjonsteknikken. 
Men selv om farmasøytene mistenkte at pasienten kunne ha nytte av veiledning syns de 
det er vanskelig å få pasienten villig til å lytte og vise. Farmasøyten sa at hun trodde en del 
pasienter ikke ville takke ja til tjenesten så lenge de ikke hadde fått informasjon om 
tjenesten av legen på forhånd. Men hun sa også at en del pasienter er ivrige etter å få 
tjenesten. 
 

Sitat: Og de tror alt er i orden, selv om de ofte må øke dosen eller bytte til andre 
apparat. De føler at de vet. Så de tror ikke de trenger tjenesten. (Grønn) 

 

Pasienten vil ikke bruke tid på apoteket. 
Farmasøyten sier at hun ikke tror pasientene vil bruke tid på apoteket. At noen bare vil 
hente medisinen sin og gå, ikke bruke ekstra tid på sånt som Inhalasjonsveiledningen. 
Hun trekker også frem e-bestilling (bestilling av medisiner og handelsvarer via internett 
som siden sendes hjem eller hentes på apoteket) som et tegn på dette. Et annet poeng 
som trekkes frem er at sånn som teknisk veiledning i inhalasjonspreparat også kan fås 
med video på nettet. Da kan det være enkelte pasienter heller vil velge å se det hjemme 
kontra å bruke tid på apoteket. 
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4.3 Farmasøytens oppfatning av betydningen av 
Inhalasjonsveiledningen for pasienten. 
Kontroll på teknikken og utbedring av feil. 
Farmasøyten har opplevd at pasienter selv sier at de har dårlig effekt av sine 
inhalasjonsmedisiner og under Inhalasjonsveiledningen har hun avdekket en del feil i 
teknikken til pasienten. Farmasøytene tok opp det at de avdekket og rettet opp i feil med 
pasientens inhalasjonsteknikk ved utføring av tjenesten. Selv når pasienten har fått 
opplæring av lege eller sykepleier, eller de har brukt sine medisiner lenge og tror de 
bruker dem riktig, fanges det opp feil. Det trekkes også frem at i de tilfeller hvor pasienten 
ikke har noen feil vil tjenesten allikevel fungere som en kontroll på at de gjør det riktig. 
Farmasøytene mener Inhalasjonsveiledningen kan gi pasienter bedre nytte av sine 
inhalasjonsmedisiner og dermed bedre sykdomskontroll. Farmasøyten oppfatter det som 
at pasientene har vært veldig takknemlige når hun har kunnet avdekke feil og rette opp i 
inhalasjonsteknikken. Det trekkes også frem at hun tror pasienten får bedre og økt 
forståelse for sin behandling. Farmasøyten presiserte også at pasientene har behov for 
veiledning når apparatene endrer seg og det kommer nye generika på markedet. 
 

Sitat: Men det viser seg jo det at de som har brukt medisinen lenge ikke 
nødvendigvis gjør det noe bedre da. Det er jo det som er at man fanger opp 
masse feil. (meg: mm). Så det er veldig bra. For jeg tror at vi har hatt en del 
som har fått bedre nytte av medisinen sin etter at vi har gått igjennom. 
(Indigo). 

 

Mangel på diskresjon. 
Farmasøyter i denne studien synes det kan være en ulempe for pasienten å motta 
tjenesten i direktereseptur. Det er ikke påkrevd at inforommet brukes under 
veiledningen, men farmasøytene foretrekker å gjennomføre tjenesten der. De mener det 
gir mer diskresjon og en mer rolig, avslappet atmosfære hvor både farmasøyten og 
pasienten får en bedre opplevelse. Farmasøyten sier hun tror pasienten føler seg friere til 
å spørre mer når ingen andre hører på. Det trekkes også frem at behovet for diskresjon 
også avhenger av pasienten – syns pasienten det er greit at andre kunder får med seg 
deres veiledning? En farmasøyt påpeker at inhalasjonsveiledning kanskje ikke er et så 
intimt tema.  

Sitat: Med mindre man ønsker sterkt å være litt diskre. Ehm så syns jeg jo det. 
Men man burde kanskje være litt mer bevisst og tilby mer inforom. (…) Jeg ville 
heller brukt inforommet til den type veiledning. Noe som ikke er påkrevd per 
dagsdato. Jeg syns det. For å skåne kunden for offentligheten. For det er jo ikke 
alle som ønsker at alle andre skal vite hva de bruker. Eller hva man har av 
diagnoser. (Gul). 

 

Betydning for pasienten at tjenesten tilbys i apotek. 
Farmasøyten sier at veiledningen like godt kunne blitt utført hos legen. Og hun tror 
pasienten kan føle det mer betryggende å få den type veiledning av legen, men hun tror 
ikke legen har tid til det. Det vil også være mer venting hos legen. Farmasøytene trekker 
frem det at de syns det er en fordel for pasienten at tjenesten tilbys i apotek. Fordi apotek 
er et lavterskeltilbud med fysisk mange apotek, lange åpningstider og mindre venting enn 
på legekontoret. Det anses også som en fordel for pasienten at de ikke trenger å bestille 
time, slik de må gjøre hos legen. En mening som kom frem var at noen pasienter syns at 
legene vet mye bedre enn farmasøytene og derfor ikke vil ha veiledning av farmasøyter. 
Men en annen var at kundene mener farmasøytene har mye bedre kunnskap enn legene 
og at de stoler mer på farmasøyten. 
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Sitat: Fordi at det er flere som vil komme på apoteket (meg: mm) istedenfor 
legekontoret. Eh det kan jo hende det tar mer tid der enn på apotek. Men også 
med vaksinering har jeg hørt fra kunden at det er veldig eh.. lettvint (meg: 
mm) på apotek. For på legekontoret må de først ha legetid, og så bestille resept, 
og alt. (Orange). 

Sitat: Og så har jeg mange kunder som stoler mer på oss enn legen fordi de 
synes at farmasøyt har bedre (…) kunnskap enn legen har. Jeg har jo hørt det 
fra noen kunder. (Orange) 

 

Pasientene har et behov for repetisjon. 
Farmasøytene sier pasientene har et behov for repetisjon av veiledningen. Ettersom tiden 
går kan det være de glemmer teknikken. Ikke bare, men kanskje spesielt de eldre, har et 
behov for repetisjon. Farmasøyten sier mange kunder setter pris på at rådene gjentas på 
apoteket slik at de bruker apparatene sine riktig.  
 

Sitat: Og jeg tror også at de kan trenge det flere ganger. (…) ettersom tiden går 
at de da på en måte glemmer begynnelse og hvis de ikke har lært seg dette godt 
nok så forsvinner noe av teknikken her. (Rød) 

 

4.4 Betydningen av Inhalasjonsveiledningen for apoteket. 
Økonomisk betydning. 
Farmasøytene som ble intervjuet påpekte den økonomiske betydningen av tjenesten for 
apoteket. Det er en økonomisk fordel ved at tjenesten refunderes ved hver utføring, men 
det kom også frem at det er muligheter for fortjeneste bare ved det at pasienten møter 
opp på apoteket. Kanskje de handler noen varer ved siden av eller henter ut medisiner på 
sine resepter. Det oppfattes som en fordel at apoteket får flere muligheter for inntjening 
fordi fortjenesten på direkte medisinsalg blir mindre og mindre. 

 

Sitat: Så det lønner seg for apoteket hvis vi også snakker om økonomi. De 
pasienter som kommer og får inhalasjonsveiledning – så da vil de kjøpe noe i 
tillegg eller hente medisiner hos oss, (…). (Grønn) 

 

Betydning for farmasøyten. 
Farmasøytene mente Inhalasjonsveiledning i apotek har en betydning for farmasøytene. 
En farmasøyt trakk frem det at man i utdannelsen for å bli farmasøyt lærer om mange 
ting, men når man kommer ut apotek er det bare å «skrive ut etikett, og «vil du ha pose?» 
og ja det er det.» Apotekhverdagen ble beskrevet som monoton og at den mangler 
utfordringer. Kompetansen til farmasøyten blir ikke utnyttet i apoteket. Tjenester som 
Inhalasjonsveiledningen gjør hverdagen mer spennende og de syns det er veldig gøy å 
drive med veiledning. Inhalasjonsveiledningen har gjort at de setter seg mer inn i tingene 
og vet mer om hva som er oppi pakningene med inhalasjonsmedisiner. Et annet poeng 
som trekkes frem er at farmasøyten møter kunden på en annen måte. 
Inhalasjonsveiledningen går ut over en vanlig kundeveiledning. Det beskrives som en mer 
intim affære som ligger mellom vaksinering, hvor man tar på kunden og sånn, og et vanlig 
kundemøte. Farmasøyten føler at hun gir mer av seg selv og får gjort sin jobb på en bedre 
måte. Apotektjenester generelt anses som en mulighet for utvikling, både personlig og 
faglig. 
 

Sitat: Men men det er liksom noe med den der kommunikasjonen som du altså 
..  du føler at du får gjort jobben din på en mye bedre måte. (Indigo). 
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Hvor tjenesten gjennomføres i apoteket. 
Farmasøytene mente at man egentlig burde utføre Inhalasjonsveiledningen på 
inforommet. De følte at ved å utføre veiledningen der kontra direkteresepturen, som 
brukes i det daglige til reseptekspedering, ga en muligheten til å få den roen man trengte 
for å kunne gi veiledning. Det å utføre tjenesten i direkteresepturen ble oppfattet som 
masete, slik at det kunne være man fortet seg litt – kanskje spesielt når man så alle som 
ventet på en. Det ble sagt at så fort veiledningen skulle gå utover en vanlig 
reseptekspedering burde man bruke inforommet og vise mer hensyn til pasienten. En 
annen farmasøyt påpekte at siden apoteket har skillevegger mellom hver resepturkasse og 
siden inhalasjonsveiledning ikke er et så intimt tema ser hun ikke noe problem med å 
utføre tjenesten i direkteresepturen. Men hun påpekte også at man må se an kunden – 
hva de eventuelt syns om å få veiledningen der. 
 

Sitat: Men en sånn sak burde kanskje eh akkurat som Medisinstart og 
legemiddelsamtale og den type – at det kanskje også burde foregå på 
informasjonsrommet. For da får du kanskje den roen du trenger. Og pasienten 
får den roen som er nødvendig da for å forstå opplegget. (Rød) 

 
 

Betydning for apotekets ansikt utad. 
De som ble intervjuet snakket om betydningen av Inhalasjonsveilendingen, og 
apotektjenester generelt, for hvordan man ser på apoteket. Det ble nevnt at de tror 
apotektjenester er med på å forsterke bildet av apoteket som noe mer enn bare en butikk. 
At apotek er en faghandel som bør være et interaktivt sted hvor man kan komme for å få 
informasjon og veiledning av gode rådgivere med kompetanse. Farmasøytene uttrykte 
håp om at sånn som Inhalasjonsveiledningen skal gjøre at apotek og farmasøyter blir mer 
sett på som helsepersonell – ikke bare et utsalgssted for Paracet ®. At pasienter ser at de 
ikke trenger å gå til legen for å spørre om de bruker medisinen sin riktig, de kan komme 
på apoteket. 

 

Sitat: Ja, apoteket og for at de skal vise at de virkelig er en faglig instans ikke 
bare en butikk hvor du går inn og kjøper en Paracet liksom. (Rød) 

 

Sitat: (…) at det har noe med kvaliteten, at vi er en .. at vi ikke er en butikk da, 
men at vi er en helseinstitusjon rett og slett. En del av helsetjenesten i Norge. 
Og at folk kan komme til oss for å få veiledning. (Indigo) 

 
 

Skal inhalasjonsveiledningen være en farmasøyt-tjeneste? 
På intervjuobjektets eget initiativ ble det tatt opp at vi burde spørre om 
Inhalasjonsveiledningen bare skal være en farmasøyt-tjeneste. Hvorfor kan ikke 
apotekteknikere også utføre tjenesten? Hun fortalte videre at hun trodde 
apotekteknikerne gjerne ville utført den type veiledning og at de, med opplæring, fint 
kunne taklet den tekniske biten av veiledningen. En annen farmasøyt som ble intervjuet 
senere svarte at hun heller ikke så noe problem med det og sa at det var en mulighet for å 
avlaste tjenestefarmasøytene. 

Sitat:  

Indigo: Jeg vet jo at de kan veilede veldig godt. (…). 

Meg: Men tenker du at det kunne vært annerledes? At vi kunne hatt 
tjenesteteknikere også? 
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Indigo: Ja. Det tenker jeg (meg: mm). Akkurat når det gjelder teknikken rundt 
det å bruke de forskjellig astmamedisinene eller KOLS eller forskjellige, så 
tenker jeg at det går helt fint. Men når det gjelder da utover det, når vi 
begynner å snakke litt mere om de forskjellige medisinene og de vil spørre om .. 
eh om virkning og bivirkning og virkemåter og sånn så tenker jeg at da er det 
greit at det er en farmasøyt som kommer inn. Og det er det jo ofte. For det er 
naturlig for en tekniker å hente en farmasøyt på det tidspunktet. (…) jeg 
skjønner i hvert fall på de som jobber her hos oss at de syns det er litt synd at de 
ikke kan få lov til å gjøre det. Fordi de har lyst til det.  

 
 

4.5 Farmasøytens tanker rundt legenes synspunkt. 
Betydning av tjenesten for legene – sett fra farmasøytens perspektiv. 
De som ble intervjuet mente at Inhalasjonsveiledningen kan avlaste legene og 
legekontorene. Det var en allmenn oppfatning at legene har dårlig tid, spesielt fastlegene. 
En farmasøyt sa at hun ikke tror legene er så flinke til å ta seg tid til den type veiledning. 
Et annet poeng som kom opp var at Inhalasjonsveiledingen førte til bedre 
sykdomskontroll og dermed reduserte pasientens behov for legebesøk for å følge opp 
terapisvikt. 
 

Sitat: Nei, de vil jo avlaste - for det første legene og som vi hører nå at fastlege 
ordningen omtrent bryter sammen så burde det være i deres egen interesse å 
støtte farmasøytene i dette arbeidet – for å avlaste de. (Rød) 

 

Farmasøytenes tanker om legers tillitt til farmasøyten. 
Farmasøytene uttrykte en utrygghet rundt tilliten fra legene. Det ble tatt opp tvil om 
legene stoler på farmasøytene og om de vet hva farmasøytene kan og driver med. Flere 
mente at legene kanskje syns farmasøytene har for dårlig kompetanse til å drive med slikt 
som Inhalasjonsveiledningen. Det ble sagt at kanskje ikke legene vet hva slags 
kompetanse farmasøytene har. Flere ønsket et tettere samarbeid med legen. En mulighet 
for å lære mer om hverandre og hva slags roller man har. Det ble også tatt opp situasjoner 
hvor legene hadde informert pasienter om tjenesten og etterspurt at apoteket utførte 
tjenesten – dette ga dem et inntrykk av at legene hadde tillitt til dem. Det gjorde at de 
følte at veiledningen var lettere å utføre og fikk et bedre resultat. En farmasøyt sa at en av 
grunnene kanskje var at pasienten var mer forberedt på hva som skulle skje og dermed 
fikk med seg mer av veiledningen som ble gitt – mer mottagelige. 
 

Sitat: Fordi det er vel ikke nødvendigvis alle leger som vet hva farmasøyter eh 
.. hvilken bakgrunn farmasøyter egentlig har. Og hva vi holder på med. Vet 
ikke om de egentlig vet det jeg .. alle sammen. (Indigo)  

Sitat: det er jo utrolig hyggelig i de tilfellene, og det skjer faktisk en del (…) at 
det står på resepten (meg: mm). Hvor legen ber oss om å utføre veiledningen 
(meg: ja). Det er litt viktig å få med kanskje (meg: mm). Og det er jo veldig gøy. 
(…) For da er det bare å kjøre på. Og da kjenner jeg også det at det er hyggelig 
fordi da føler jeg det at legene har tillitt til at vi kan den jobbe da. (Indigo) 
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4.6 Betydningen av Inhalasjonsveiledningen for samfunnet. 
Økonomisk betydning. 
Da farmasøytene ble spurt om mulig nytte av Inhalasjonsveiledningen for samfunnet 
nevnte de at det er en økonomisk fordel. Selv om staten refunderer og dermed bruket litt 
penger på hver enkelt utføring av tjenesten mente de at samfunnet sparer ved å gi 
pasientene bedre sykdomskontroll. Farmasøytene nevnte at bedre sykdomskontroll igjen 
fører til færre legebesøk, færre sykemeldinger, redusert antall sykehusinnleggelser og 
mindre legemiddelsvinn. Et annet poeng som kom opp var at for samfunnet lønner det 
seg i ha veiledningen i apotek kontra hos legen siden farmasøytene tjener mindre enn 
legene. 
 

Sitat: For det første vil riktig inhalasjonsteknikk hos pasienten gi bedre 
sykdomskontroll som gir mindre sykdom, eller bedre kontrollert, og da kan det 
for eksempel bli færre sykmeldinger, færre sykehusbesøk, mindre overdosering 
av legemiddel og ja.. samfunnet tjener på å holde menneskene friske eller 
friskere da. (Blå) 

 

Fordeling av ressurser. 
Det ble sagt at det «høres ut som» fastlegeordningen er på nippet til å bryte sammen. 
Derfor mente farmasøyten at det er nyttig for samfunnet at apotekene overtar noe av 
jobben fra fastlegene.  
 

Sitat: For dette med fastlegeordningen som er så eh… så hva skal man si.. eh.. 
ja høres jo i hvert fall ut som at den skal bryte sammen når som helst. Så da er 
det jo i samfunnets interesse at apotekene overtar noe av det som de kan 
overta. Og som de har kompetanse på. (Rød) 

 
 

4.7 Betydningen av innføringen av tjenesten for utformingen av eller 
innholdet i veiledning som gis for bruken av inhalasjonspreparat. 
Informasjonsmateriellet. 
Ved innføringen av Inhalasjonsveiledningen fikk alle apotek tilsendt en perm med 
informasjonsmateriell som skal brukes ved utføring av tjenesten. Dette ble sett på som et 
pluss ved innføringen av tjenesten. Permen og informasjonen i den ble oppfattet som 
veldig praktisk og lett å bruke. En farmasøyt mente også man kanskje sparte tid på det at 
alle informasjonen man trenger allerede er tilgjengelig der – at man ikke selv trenger å 
finne alt sammen. En annen farmasøyt som også satte pris på permen mente den kunne 
vært enda mer systematisk og inneholdt enda mer informasjon. 
 

Sitat: den permen vi har er veldig praktisk. Så veldig enkel og lett å bruke og så 
der har du oversikt over alle apparat som brukes og jeg syns den er veldig god. 
(Grønn). 

 

Forskjeller på veiledningen pasientene fikk før innføringen av   
Inhalasjonsveiledningen og etter. 
Farmasøytene i denne studien syns veiledningen pasienten mottar nå med 
Inhalasjonsveiledningen er mer systematisk og detaljert enn den veiledningen som ble 
gitt rundt bruken av inhalasjonspreparater før innføringen av tjenesten. De nevner at de 
tror veiledningen som gis nå er mer konsekvent. Både at hver farmasøyt er mer 
konsekvent fra gang til gang, men også at pasienten får et konsekvent tilbud fra alle 
apotek. At man får den samme informasjonen uansett hvilket apotek man går på. Etter 
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innføringen av tjenesten har farmasøyten et større fokus på den tekniske biten – sånn 
som selve inhalasjonsteknikken og praktiske ting som rengjøring og oppbevaring. En 
farmasøyt sier at før var det kanskje bare «skyll munnen, puss tennene», bare sånne 
enkle ting og ikke noe mer enn det. De mener at pasienten nå får en mer grundig 
gjennomgang «fra man åpner pakka». Det er også en forskjell at pasienten nå viser sin 
teknikk til farmasøyten. At de demonstrerer på sitt apparat under veiledningen. Flere tror 
også at man i større grad benytter inforommet for veiledning. En farmasøyt som var med 
på pilotprosjektet Inhalasjonsveiledning (et prøveprosjekt med tjenesten på noen utvalgte 
apotek) sier at hun mener det nå, etter innføringen på alle apotek, er viktig at man 
bevarer fokuset. Før tjenesten ble innført overalt var man opptatt av å bevise at dette var 
en tjeneste som det var verdt å satse på og det er viktig at denne motivasjonen ikke faller. 
At man opprettholder samme faglige standard. 

Sitat: Pluss at du får med en del sånne tekniske ting. Som du kanskje ikke har 
tenkt så mye over før. Med hensyn til rengjøring (legger trykket her) av disse 
inhalasjons.. (…) apparatene ja. Og og liksom når er de tomme? Og hvor ofte 
skal de rengjøre og alle sånne ting. Det har jo kanskje ikke vært tatt med i det 
hele tatt før. (Rød) 

Sitat: Som sagt mer bevisst på den tekniske biten med inhalatorene, eller 
diskus, eller hva det måtte være, til å selv stå og vise og se at det blir brukt 
riktig.  (meg: mm) Den biten tror jeg ikke vi hadde før. Kanskje informerte vi 
bare om «skyll munnen, puss tennene» sånne enkle ting. Men ikke noe mer enn 
det. (Gul) 

 
 

Kompetanseutviklingen. 
En av farmasøytene som ble intervjuet beskrev kompetanseutviklingen hun måtte 
igjennom for å bli tjenestefarmasøyt som veldig nøye. Noe hun syns var på sin plass når 
man «skulle få en slik tittel». Flere av de som ble spurt mente at det var fint at det var en 
kunnskapstest man måtte bestå. Dette fungerte som en kontroll på at man hadde fått med 
seg det viktigste. Det fungerer også som et minimumskrav på hva farmasøyten må kunne. 
En ting som ble tatt opp var at det er viktig å oppdatere seg selv når det kommer nye 
inhalasjonsapparat, men det kan godt også komme nye kurs fra for eksempel APOKUS 
eller produsenten av det aktuelle apparatet. Når farmasøyten hadde fått en god innføring i 
inhalasjonsapparatene følte hun seg trygg i veiledningssituasjonen og følte at 
veiledningen gikk veldig bra. En farmasøyt sa at hun dro god nytte av å ha trent på 
veiledningen med en kollega. En annen farmasøyt ønsket mer kompetanseutvikling, men 
det gjaldt ikke bare Inhalasjonsveiledningen men også generelt. Hun syns man kunne 
prioritert kursing om de store tjenestene som Inhalasjonsveiledningen, Medisinstart og 
vaksinering. Og at det burde settes av tid til å ta nettkurs om dette på jobben. Små kurs 
om for eksempel smertebehandling, noe hun mente de hadde veldig ofte, kunne i verste 
fall tas hjemme. 

 

Sitat: det var en test der og var det ikke det? (…) Det er jo greit at du liksom får 
testa at du har fått med deg det viktigste. Jeg synes egentlig det var en ganske 
fin måte. For det får deg til å tenke deg om.. og ja bli litt mer systematisk da. 
(Rød) 

Sitat: Men det var jo veldig positivt for da hadde jeg anledning til å bli med på 
det så da fikk jeg en innføring i den. På en veldig god måte (meg: mm). Så da 
ble jeg veldig trygg (meg: mm). Så når jeg da skulle .. kom i den situasjonen da 
at .. med første kunden med den så var jo .. følte jeg meg veldig sikker på det. 
Det gikk jo så bra som bare det. (indigo) 
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Bevisstgjøring som følge av innføringen av tjenesten. 
Noe farmasøytene trakk frem var at de er mer bevisste på å tilby veiledningen nå som den 
er en del av en nasjonal tjeneste. En farmasøyt trodde kanskje flere pasienten får 
inhalasjonsveiledning nå enn de gjorde før tjenesten ble innført. En annen ting som ble 
nevnt var en pliktfølelse – at hun faktisk skal tilby og gjennomføre tjenesten. 
Farmasøyten trodde også tjenesten hadde gjort henne mer bevisst på hennes egne 
kunnskaper. At hun var forberedt før hun var i kundesituasjonen og stadig oppdatert på 
nye apparat. 
 

Sitat: For det snakkes mer om det nå. Det er kanskje flere pasienter som får 
veiledning enn før. (Grønn) 

 
 

4.8 Fremtiden. 
Fremtiden til Inhalasjonsveiledningen og andre apotektjenester. 
Farmasøytene som ble intervjuet tror Inhalasjonsveiledning har kommet for å bli. Og de 
fleste mente apotektjenester generelt har en lys fremtid. Men det ble uttrykt usikkerhet 
rundt fremtiden til Medisinstart. Farmasøyten hadde gledet seg til innføringen av 
tjenesten på forhånd, men etter at den begynte syns hun det har gått tregt. Det er 
vanskelig å rekruttere pasienter til tjenesten. En annen farmasøyt trakk frem et potensielt 
problem med vaksineringstilbudet på hennes apotek. Hun mente det kan være vanskelig 
for noen kunder, spesielt eldre, å bestille resept og vaksinering via internett. Dersom hun 
hadde mulighet hjalp hun kunder med dette. Hun mente at teknologien kunne være en 
utfordring for enkelte kunder. Men kundenes forhold til teknologi kunne også være et 
problem for apoteket hvis de for eksempel heller foretrakk å se video på nettet med 
veiledning om inhalasjonsteknikk fremfor å få Inhalasjonsveiledningen på apoteket. Dette 
kan gjøre at behovet for Inhalasjonsveiledning reduseres. Hun tror mange kunder ikke vil 
bruke tid på apoteket. Bare bestille, hente og gå. 
 

Sitat: For at nå er teknologien veldig smart og så da blir personene, eller alle 
folkene, veldig smarte. Og vil bruke lite tid på apoteket. For eksempel nå har vi 
fått e-bestilling, de skal ikke bruke mye tid på apotek for å få råd eller.., Bare 
bestille den, komme og hente og gå. (…) Men teknologi har veldig utviklet så 
mye at det kan jo hende de gamle også utvikler seg. Og bruker data og nett 
også da kan de se på hjemme selv. (Orange) 

 

Betydningen av apotek-/farmasøyttjenester for apoteket og farmasøytens  
fremtid. 
De som ble intervjuet ønsker flere apotektjenester i apotek. Det oppfattes som en 
mulighet for å utnytte og videreutvikle apotekets og farmasøytens kompetanse. Flere 
uttrykte et håp om at slike tjenester skal gjøre at apoteket og farmasøyten i større grad 
blir sett på som en del av helsetjenesten og helsepersonell. Det var også et ønske om å 
vinne mer tillitt fra kundene. En farmasøyt uttrykte et håp om at farmasøyter skal bli sett 
på nesten lik linje som legene. Hun vektla videre at farmasøyter selvfølgelig ikke skal 
kurere sykdom, men de er legemiddeleksperter som kan hjelpe til med masse. En annen 
farmasøyt trakk frem farmasøytrekvirering, i enkle tilfeller, som en mulig videreutvikling. 
Tjenester i apotek ble også ansett som en fordel fremover som noe som kan tiltrekke 
kunder til apotek. Og som en konkurranse fordel i forhold til nettapotekene. Alle de som 
ble intervjuet mente at farmasøytkompetansen i apotek bør utnyttes bedre og at 
apotektjenester kan være med på å gjøre det mulig. En farmasøyt påpekte at 
farmasøytene må gjøre noe for å «beholde faget». 
 



 

26 
 

Sitat: Vi må finne på noe mer enn bare være en dispenser. Og noe som gjør det 
verdt å besøke oss kontra å få alt hjem. (Blå) 

 

Sitat: Eh ja, igjen det der med at vi skal . eh jeg . vi blir sett mer som 
helsepersonell. At kunden stoler mer på oss. At vi vinner mer tillitt fra kundene. 
Eh og håper at de skal se på oss. På nesten lik linje som leger. (ler) Vi skal 
selvfølgelig ikke kurere sykdommer, men vi er legemiddeleksperter. Og vi kan 
hjelpe til med masse. (…) Vi kan bidra med bedre helse (Fiolett) 

 

Mulige hinder for utvikling og videreføring av eksisterende tjenester og   
innføringen av nye. 
Selv om det generelt ble uttrykt positivitet i forhold til innføring av flere tjenester i apotek 
presiserte flere av de som ble intervjuet at det er behov for bedre planlegging. For å kunne 
ha tid til de tjenestene og oppgavene man allerede har og få tid til eventuelle flere 
tjenester må arbeidshverdagen organiseres bedre. Man må ha god nok bemanning og 
orden på praktiske ting som spisepauser for eksempel. En farmasøyt sa at 
apotektjenesterer en utfordring for dem i apotek fordi det krever at de setter opp en ny 
type timeplan de ikke er vant med. De må endre sin hverdag for å kunne legge til rette for 
at tjenestene skal tilbys alle som ønsker dem. Det må planlegges for både drop-in og 
timebestilling. Alt må passe sammen. Ting som går på bemanning og kapasitet nevnes av 
nesten alle farmasøytene som en mulig barriere for innføring av nye tjenester, men også 
som tidligere nevnt for gjennomføringen av de som allerede finnes. 
 

Sitat: Jeg er positiv til tjenester (sukker) men da må vi bli fler. (Indigo).  

 

Sitat: Ja. Og da må det planlegges, med bemanning, med tid, med praktiske 
ting som spising altså – alt. Så det må jo matche inn. (Gul). 

 

Sitat: Men der er jo en utfordring for oss fordi vi må sette opp en sånn type 
timeplan vi ikke er vant til (meg: mm). Det er litt nytt for oss i apoteket, ikke 
sant, at man gjør avtaler og.. (meg: ja). Og du må jo passe på at det er folk på 
jobb og (meg: mm) ja. Så så vi også på måte endre hverdagen vår litt da (meg: 
mm). Legge til rette for at vi skal klare å tilby tjenester til de som ønsker å 
komme hit. Og fordi det er ikke alt man kan ta som drop-in. Men 
Inhalasjonsveiledningen blir jo veldig drop-in (meg: ja). Mens Medisinstart er 
jo .. gjøres det avtale på (meg: ja). Men vi har jo andre ting også (meg: ja). 
Mm. Føflekkskanning, blodsukkermåling og blodtrykksmåling og ikke sant. Så 
det er jo noe med at vi skal ha tid til alt sammen da (Indigo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

27 
 

5. Diskusjon. 
 

5.1 Metodediskusjon. 
 

Forforståelse og balansen mellom forskerrollen og utførelsen. 
Som nevnt i metodedelen har intervjueren en innvirkning på samtalen som skapes i 
intervjuet. Samtalen er en dialog som skapes i øyeblikket av de som deltar i den. 
Slik som det at et personlig bekjentskap mellom intervjuer og informant kan ha en 
uheldig påvirkning på det som blir sagt kan også det at informanten blir intervjuet i seg 
selv påvirke resultatet. Dette kan skje ved at det å bli intervjuet, eller det å bli studert, gjør 
at informanten oppfører eller ordlegger seg annerledes enn det hen ville gjort ellers. Dette 
kalles «Hawthorneeffekten» (36). Denne påvirkningen man har på det som skapes 
kommer av ens egne innstillinger og forutinntatte meninger. En slik påvirkning kommer 
ikke nødvendigvis bare fra hva personene tenker om hverandre, men også deres forhold 
til tema som blir tatt opp. For eksempel kan forskerens egen oppfatning og holdninger til 
tema avgjøre hva studien velger å ta opp og hvordan dataen tolkes.  
 
Det kan være vanskelig å distansere seg selv som forsker i en kvalitativ studie. Det er 
særdeles viktig at man distanserer seg selv i stegene hvor man gjør en fortolkning. For å 
kunne gjøre dette bør man være bevisst på hva ens egne meninger om tema er slik at man 
aldri bruker dette som en årsak for et valg man tar.  
 
Mine meninger om tema: Jeg mener Inhalasjonsveiledningen og andre apotek-
/farmasøyttjenester er nyttige for pasienter, samfunnet, for meg, for farmasøyter 
generelt, for legene og apotek. Både apotek som min arbeidsplass og bedrift men også for 
apoteks fremtid generelt. Jeg er redd for farmasøytenes fremtid i apotek nå som 
nettapotek blir mer og mer utbredt. Vi må finne på noe for å få kunder, men også for å 
utvikle hva apotek er. Slik at vi har en fremtid. En fremtid farmasøytene har lyst til å være 
en del av. 
Slik det er i dag er tidsaspektet det største problemet for alle tjenester i apotek. Og 
kanskje det største problemet generelt i en apotekfarmasøyts hverdag. Jeg føler meg ofte 
stressa og skyldig for at jeg er «for rask». Jeg ønsker et større faglig fokus og bedre tid. 
Selv om jeg syns apotek har for dårlig tid mener jeg vi kan avlaste legene. Legene har enda 
dårligere tid enn oss. Det vil være en bedre ressursutnytting for samfunnet at apotek 
avlaster legene litt. Samtidig ønsker jeg også mer tverrfagligsamarbeid.  
 

Valg av metode. 
Målet med studien er å finne farmasøyters perspektiv og tanker om nytteverdien av 
Inhalasjonsveiledningen. Siden det her er snakk om å finne tanker/synspunkt som 
beskrives med ord vil det være mest hendig med kvalitativ metode. Kvalitative data er 
refleksjoner og utsagn som formuleres i ord, i motsetning til kvantitative som fremstilles 
som numeriske (19). 

Ved å bruke en ren kvalitativ metode med intervju har man mulighet til å gå i dybden på 
individers følelser og synspunkt. På denne måten kan man fange detaljerte tanker rundt 
tema. Intervjuer godt egnet for å gi inngående og detaljerte svar (19). Et godt intervju gir 
rom for flertydighet, noe som er en naturlig del av menneskelige erfaringer (20).  

Et alternativ til intervju kunne vært fokusgruppe intervju. Det er trolig at denne metoden 
også ville kunne besvart problemstillingene. Metoden hat mye til felles med intervju, men 
en klar fordel er at man har en gruppe hvor gruppen, diskusjonen i gruppen, kan 
provosere frem flere/nye synspunkt. Gruppedynamikken kan på sin side også virke 
motsatt og få deltager til å holde tilbake på grunn av at de ikke vil dele med de andre i 
gruppen (19). Gjennomføringen av fokusgruppeintervju kan også by på flere utfordringer 
som man kanskje ikke opplever i samme grad med vanlig intervju. Siden man skal samle 
en gruppe mennesker må man i større grad planlegge og kommunisere for å finne 
tidspunkt og sted som passer for alle. Man kan også argumentere for at det vil være en 
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fordel med en erfaren moderator som er vant med å styre en gruppe. At de for eksempel 
ikke blir overkjørt av deltagerne, slik at samtalen dreier utenfor hva som er relevant for å 
besvare problemstillingene. Dette kan også skje med intervju, men med flere 
enkeltstående intervjuer har man også en større mulighet til å lære av sine feil fra gang til 
gang. Med individualintervju har man også større mulighet til å stadig sjekke om man har 
forstått svaret riktig. Man har et større rom til å stille konkrete oppfølgingsspørsmål 
underveis (19). 

 

Deltagerne – utvalg og rekruttering. 
Deltagere ble rekruttert per telefon og ansikt til ansikt. Utvalget var homogent i forhold til 
at alle var kvinner og alle var reseptarfarmasøyter. Ettersom et mål var å ha variasjon i 
utvalget i forhold til deltagernes bakgrunn ble dette sett på som ulempe med tanke på å få 
variasjon i dataen. Men allikevel ble det ikke ansett som et stort problem siden kjønn ikke 
nødvendigvis har noe med hvordan man oppfatter Inhalasjonsveiledningen og heller ikke 
utdanningen. Det som ble ansett som viktigst ble oppnådd med utvalget. Alle var 
tjenestefarmasøyter, er i jobb, har jobbet siden tjenesten kom og de var fordelt mellom 
alle de store kjedene. Det kan være en fordel at de har jobbet på forskjellige steder 
ettersom det for eksempel kan være lokale variasjoner i hvordan deres apotek ser på 
Inhalasjonsveiledningen. Eller forskjeller i hvordan de utfører tjenesten, i hvilken grad, 
hvor mange oppgaver farmasøyten har og hvor stor kundepågang deres apotek har. 
Det kan også være forskjeller i hvordan tilnærming deres kjede tar til tjenesten. For 
eksempel hvor mye fokus de har det. Slike forskjeller kan være med på å bringe frem flere 
ulike synspunkt og erfaringer hos deltagerne. 
 
Siden tiden til rådighet for studien etter hvert ble knapp ble det valgt å kontakte personer 
som er kjent for forskeren. Det vil si venner, bekjente, kollegaer, tidligere 
studiekamerater, tidligere kollegaer. Ulempen med dette er at de alle da på forhånd har et 
forhold til intervjueren. Dette kan være for eksempel positive eller negative følelser for 
intervjueren basert på tidligere erfaringer. Slike ting kan ha påvirket hva informanten sa 
under intervjuet. Man kan la seg påvirke ved at man på grunn av sine personlige følelser 
har mer eller mindre lyst til å dele sine meninger for eksempel. Eller man redigerer seg 
selv for å tilfredsstille den man snakker med. Dette kan igjen resultere i at man ikke får 
den hele og fulle sannheten om hva informanten egentlig tenker om tema. Men samtidig 
som bekjentskap kan legge hindringer på samtalen kan det også være en fordel. Man kan 
anta at personer er mer sjenert ovenfor andre de ikke kjenner og dermed ikke er like åpne 
som med bekjente. Som Kirsti Malterud beskriver i sin bok om fokusgrupper kan 
gjensidig sjenanse mellom deltagerne i en fokusgruppe gi en treg atmosfære og særlig i 
begynnelsen. Dette vil også stille større krav til intervjuerens evne til å få i gang samtalen 
(33). På samme måte kan sjenanse mellom intervjuer og intervjuobjektet føre til at 
intervjuet ikke blir så utfyllende som det kunne blitt. Derfor kan det være positivt at man 
har møttes flere ganger før intervjuet. Det er også trolig at bekjentskap fører til at man 
bruker mindre tid på å varme opp intervjuobjektet.  
 
Med utvalget som ble gjort kan man ikke si at resultatene har statistisk generaliserbarhet 
(29). Man kan for eksempel ikke bruke resultatene til å angi sannsynlighet for at andre 
innen samme gruppe eller befolkningen generelt har samme mening. Utvalget bestod av 
norske tjenestefarmasøyter og i den grad kan man si alle på sin måte representerer 
gruppen - alle norske tjenestefarmasøyter. Men de ble ikke tilfeldig utvalgt. Derimot ble 
de som sagt strategisk valgt for å få variasjon i gruppen. Målet med dette var ikke å få 
resultat som man kan si gjelder alle norske tjenestefarmasøyter, men avdekke og beskrive 
hva som finnes av synspunkt blant norske tjenestefarmasøyter. Allikevel kan man 
argumentere for at kunnskapen man har fått av intervjuene kan overføres til andre 
relevante situasjoner (29). At for eksempel informasjonen man finner har sammenheng 
med, eller er en pekepinn på, hva man kan finne ved å intervjue andre norske 
tjenestefarmasøyter. En antydning på hvilke formeninger som finnes i denne gruppen. 
Man kan også si at det at utvalget er tjenestefarmasøyter som jobber med tema på fast 
basis gjør resultatene uansett relevante for deres hverdag.  
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Utførelse – hva er et godt intervju og hvordan gikk det. 

Intervjuguiden: 
En semistrukturert intervjuguide gir intervjuobjektet rom til å prate og større mulighet til 
å komme med uventede digresjoner, andre sider av saken enn det man som intervjuer så 
for seg på forhånd. Hvis man derimot hadde hatt en mer strukturert intervjuguide kan 
man kanskje i større grad påse at man holder seg til tema som er ansett som relevante i 
forhold til å besvare problemstillingen. At man mer kan unngå tomprat som ikke har noe 
med saken å gjøre. Men det betyr også at man da holder seg til de tema man har bestemt 
er relevante på forhånd. Slik at man kanskje mister tema som dukker opp i digresjoner 
under samtalen. For mye struktur i intervjuguiden gjør at man risikerer å legge en 
forhånds regi på intervjuet (19). Slik at når intervjuet finner sted leder man informanten 
gjennom en forhåndsbestemt rute med sine egne fordommer. Ved å velge en 
semistrukturert intervjuguide kan man si at man får det beste fra to verdener. Man har 
struktur nok til at man i større grad kan sikre seg data om problemstillingene enn hvis 
informanten bare prater helt fritt, men samtidig rom til å fange opp uforutsette tema. 
Målet er å fange opp hva informanten tenker – uansett om det passer inn med 
forventningene eller ikke. Kanskje spesielt dersom det ikke gjør det, ettersom det kan 
være et tegn på at man er ute etter noe nytt. 

I denne studien ble ikke intervjuguiden pilottestet før bruk. Den ble lest igjennom av en 
annen farmasistudent, intern- og ekstern veileder og diskutert med disse for å oppklare 
om man hadde en felles forståelse av begrepene brukt og andre tanker rundt 
oppbygningen. Noe som hadde vært en klar fordel ville vært å ha en pilottest av 
intervjuguiden. En test av guiden på et intervjuobjekt ville kunne avklart om spørsmålene 
er forståelige og begge parter oppfatter det på samme måte. Man kan se om 
oppbygningen gir nok rom til intervjuobjektets svar og om man virkelig spør om det man 
er ute etter å finne ut. Pilottesten kan virke validerende på intervjuguiden. En slik test vil 
også teste intervjueren og intervjuteknikken. Man får øvd seg og kan teste ut teknikker. 

Siden det ble bestemt at intervjuguiden var åpen for redigering etter hvert intervju under 
hele prosessen ble dette ansett som å gjøre behovet for pilottest mindre. Når 
intervjuguiden hele tiden kan endres ettersom man ser et behov vil det være med på å 
validere den (33). Man kan for eksempel gjøre endringer som gjør at man bedre kan 
belyse et undertema man ikke antatt som betydningsfullt på forhånd. En ulempe kan 
være at intervjuene blir mer forskjellig fra gang til gang og ikke man reproduseres i 
samme grad. Men dette kan også anses som en fordel ved denne typen kvalitativ 
forskning siden man er ute etter et mangfold av tanker og meninger rundt et tema, ikke 
nødvendigvis repetisjoner av de samme meningene gang på gang. En annen ting med å 
ikke ha pilottest er at man ikke går «glipp av» data. Siden man normalt ville utelukket 
data fra pilottest i analysen kan man si at man ikke får full nytte av dem. Ved å ha rom for 
endring i intervjuguiden underveis istedenfor pilottest blir alle intervjuene som ble utført 
inkludert i analysen. Tiden og rekrutteringen av intervjuobjekter var også en viktig grunn 
til at pilottest ikke ble utført. Det var dårlig med tid og få rekrutterte deltagere. 

 

Lokasjon: 
Intervjuene ble utført på lunsjrommet på apotekene hvor farmasøytene som ble intervjuet 
selv jobbet. Dette ble gjort etter intervjuobjektenes egne ønsker. En av ulempene med 
dette var at apoteket var åpent på tidspunktet og de andre ansatte hadde full tilgang til 
spiserommet dersom de hadde behov for den ansatte som ble intervjuet. Under et av 
intervjuene ble intervjuet avbrutt av en annen ansatt på apoteket og under samme 
intervju opplevde de også at noen sparket hardt (og forstyrrende) i et opakt vindu som 
vendte ut mot gaten. Ved den første avbrytelsen ble lydbåndet stoppet med hensyn til at 
studien ikke har noe hva de skulle snakke om og det kunne komme frem 
personopplysninger og lignende. En ulempe her var at intervjuer ikke klarte å plukke helt 
opp tråden på samme sted som samtalen hadde vært på før avbrytelsen. Dette kunne ført 
til tap av data ved at et tema ikke fulgt opp. Men intervjuobjektet selv oppdaget dette etter 
hvert og tok selv initiativ til å gjenoppta tema.  
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Det ble ansett som en fordel å ha intervjuet der hvor informanten selv jobbet ved at man 
da har en sannsynlighet for å være i en atmosfære de er vant med og hvor de 
(forhåpentligvis) føler seg trygge. En annen ulempe kunne være at det ga noe mangel på 
diskresjon. De andre ansatte fikk med seg at det foregikk noe. Men samtidig ble ikke tema 
for intervjuene ansett som særlig sensitivt eller privat tema. Og siden intervjuobjektene 
valgte dette selv er det trolig at det ikke ble ansett som et problem for dem. 
 

Intervjuteknikk: 
Intervjueren fikk en mer avslappet holdning etter hvert som flere intervju ble utført. Det 
er tenkelig at mer erfaring kunne vært en fordel, spesielt ved de første intervjuene. Det er 
ikke usannsynlig at intervjuobjektene hadde svart mer utdypende hvis hadde vært litt mer 
trygg på stillheten fra starten av. Dette var noe intervjueren ble mer bevisst på etter de 
første 3 intervjuene. Etter dette forsøkte hun i større grad å ikke med en gang «kapre 
pausen» etter at intervjuobjektet hadde fullført en setning. Underveis ble også intervjuer 
flinkere til å bruke oppfølgingsspørsmål for å utdype svar og avklare tolkning. Med en slik 
på-stedet-kontroll har man en fordel ved at intervjuobjektet gir en bekreftelse på at 
intervjuer har forstått hva de mente med det de sa (29). Selv om man kan si at teknikken 
til intervjueren ble bedre underveis er det lite trolig at mye relevant informasjon gikk tapt. 
Det er heller trolig det i så fall vil dreie seg om mindre personlige nyanser i 
undertemaene. Man kan også si at studien i stor grad var velsignet med gode 
intervjuobjekter som på mange måter gjorde opp for intervjuerens manglende erfaring. 

 

Analysen. 
Hele analysen i denne studien ble utført av en person. Det hadde vært en fordel og virket 
validerende på analysen om analysen hadde blitt utført av mer enn en person.  
Man kunne for eksempel i første steg av analysen lest gjennom transkriptene hver for seg, 
identifisert tema og så kommet sammen for å sammenligne temaene man kom frem til. 
Dette kunne vært med på å forhindre at forskernes egne synspunkt og forventninger blir 
brukt som grunnlag for deres fortolkninger.  
 
I og med at analyse med systematisk tekstkondensering (STC) handler om å koke ned og 
sammen flere meningsbærende enheter risikerer man å miste noe informasjon underveis. 
Man sammenligner og blander meninger og synspunkt fra alle deltagerne. Det er viktig å 
ikke miste individene i denne behandlingen. Ved bruk av STC kan ulempene med 
fragmenteringen og kondenseringen forebygges med å ha få deltagere. På denne måten er 
det lettere å beholde et overblikk også av de forskjellige individene (32). I denne studien 
var det bare 7 deltagere slik at det ble oppfattet som lett for forskeren å beholde et 
helhetlig bilde av hvert individ gjennom analysen. I siste steg av analysen, hvor en ny 
tekst syntetiseres utfra kondensatene, ble teksten som var laget vurdert oppimot de 
opprinnelige komplette transkriptene. Dette for å forsikre forskeren om at konklusjonene 
om hva som er ment stemmer med de opprinnelige ytringene. 
 

Etiske aspekter. 
Det ble lagt stor vekt på at deltagerne skulle anonymiseres og at eventuelle 
personopplysninger som ble delt ble holdt konfidensielt. Ingen personopplysninger ble 
tatt opp på lydbånd og ingen navneliste eller lignende ble laget av forsker. Deltagerne 
skrev under på skriftlig samtykke (se vedlegg 1 – Samtykkeskjema). De ble muntlig 
opplyst om anonymiseringen, at lydbåndet skulle krypteres og slettes etter transkripsjon 
og at de kunne velge å trekke seg når som helst før innlevering av oppgaven. Ved 
transkripsjon ble teksten skrevet i bokmålsform – noe som «slettet» eventuell dialekt 
eller gebrokkent språk fra deltagernes utsagn. I de tilfeller deltageren nevnt stedsnavn, 
eller kom med andre opplysninger som kunne avsløre hvem de var eller hvilket apotek de 
jobbet ved, ble dette redigert bort eller byttet ut med fiktive navn i transkriptet. På 
bakgrunn av dette og at ingen personopplysninger eller pasienthistorier skulle brukes i 
oppgaven ble det ikke ansett som nødvendig å søke til REK (regional etisk komite). 
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5.2 Resultatdiskusjon. 
 

Tiden til rådighet. – Bemanning, kapasitet, dårlig tid generelt, 
prioritering, tid brukt på faktisk gjennomføring. 
To av farmasøytene som ble intervjuet tok opp tiden de brukte på selve gjennomføringen 
av tjenesten. Den ene sa bare kort at hun ikke trodde hun brukte så lang tid på det og 
dette ble oppfattet som noe positivt for henne. Den andre sa at de på hennes apotek har 
endret litt på hvordan de gjennomfører veiledningen slik at de nå har kortet den ned ved å 
kutte ut papirene som skal fylles ut når kunden er der. Etter denne endringen syns hun 
det går kjapt og fungerer veldig bra. Igjen virker det som at det å kunne utføre tjenesten 
«kjapt» er et positivt poeng. Også i en intervjustudie utført i Australia på 
apotekfarmasøyter som utførte en risiko-analyse-tjeneste for kronisk nyresykdom ble det 
faktum at tjenesten tok kort tid å utføre sett på som noe veldig positiv (26). Dette 
harmonerer også med det at farmasøytene i denne studien syns det kan bli travelt i 
hverdagen på apoteket.  
 
Under analyseringen ble det tidlig tydelig at tid, eller mangel på tid, var et tema for 
farmasøytene. Ulike faktorer ble identifisert som mulig årsak til mangelen på tid. Det var 
for dårlig bemanning - antall kunder i forhold til antall ansatte, og kanskje spesielt for 
farmasøytene. Flere av farmasøytene understreket at det å være alenefarmasøyt kunne 
være spesielt krevende. Siden mange reseptekspederinger krever farmasøytkontroll før de 
kan ekspederes kan man tenke seg at en alenefarmasøyt må være litt «her og der» når hen 
jobber på apoteket. Det er også trolig at de kan ha andre oppgaver som ikke dreier seg om 
direkte salg av medisiner i reseptur/kasse. En av de intervjuede farmasøytene trakk frem 
akkurat dette, som nevnt i resultatene, at man har hovedoppgaver og tilleggsoppgaver – 
man har flere ting man skulle gjort. Og videre sier hun at det ikke finnes tid for dette. Og 
det gjelder da ikke bare tid til Inhalasjonsveiledningen, men det er et «veldig stort 
problem» generelt. Som nevnt i introduksjonen var mangel på tid et tema som gikk igjen i 
de andre kvalitative studier undersøkt i forbindelse med denne oppgaven. Vaksinerende 
farmasøyter i Australia identifiserte tid tilgjengelig i hverdagen som en utfordring (22). 
Og vaksinerende farmasøyter i Wales rapporterte at de syns det var vanskelig å få tid til 
vaksinering når de var alenefarmasøyter (23). 10 apotekfarmasøyter som ble intervjuet i 
USA mente at en avgjørende faktor for om de tilbudte sin tjeneste (røykeslutt-veiledning) 
var kapasiteten. Hvor mye tid de hadde og hvor travelt det var på apoteket (27). 
Farmasøytene i Wales fortalte videre, i likhet med en farmasøyt i denne studien, at 
tidspresset kunne føre til at de prioriterte. Farmasøytene i Wales sa at de kanskje 
prioriterte en tjeneste fremfor en annen (23). Mens en farmasøyt i denne studien sa at 
hun prioriterte pasientene, hvem hun tilbudte tjenesten når det var travelt. Hun valgte å 
prioritere de som var førstegangsbrukere av inhalasjonspreparat uansett hvor mange 
andre kunder som ventet. Men valgte å nedprioritere de som hadde brukt sine apparat 
lenge og selv syns det gikk greit. 
 
Intervjustudien utført i Wales, på vaksinerende farmasøyter, konkluderte med at det å 
innføre flere apotektjenester kunne være kontraproduktivt dersom kapasiteten ikke økes. 
De mente det var blant annet problematisk at farmasøytene prioriterte mellom tjenestene 
ettersom hvor god tid de hadde eller hva de tjente best på (23). Intervju av farmasøyter i 
forbindelse med en observasjons-studie i Stor Britannia viste også apotekfarmasøyter 
som prioriterte. En farmasøyt sa at hun prioriterte pasienter med få medisiner til å få 
tjenesten MUR (legemiddelgjennomgang) (24). Man kan sette etiske spørsmålstegn ved 
slik prioritering. Det er ikke riktig at noen utvalgte pasienter får et tjenestetilbud fordi 
man tjener mer på det enn andre tjenester eller du kan gjøre det fortere med den 
pasienten kontra en annen. Som med legemiddelgjennomganger for eksempel kan slik 
prioritering føre til at pasienter som har det største behovet blir nedprioritert, fordi de 
kanskje bruker flere medisiner enn andre pasienter. Et annet poeng med apotektjenester 
generelt er at det er et tilbud til forbrukerne som skal være konsekvent. Man kan kanskje 
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si at dette blir spesielt viktig med nasjonale tjenester som Inhalasjonsveiledningen. 
Pasienten skal få tilbudet på alle apotek. 
 
Det er mulig at dårlig bemanning ikke bare kan føre til at man for eksempel prioriterer 
hvem man skal tilby tjenesten til, men også kan redusere kvaliteten på den veiledningen 
man gir. Observasjons-studien utført i Stor Britannia, hvor apotekfarmasøyter utførte 
«Medicine Use Review» (MUR), viste at både pasienter (/apotekkunder) og 
apotekmedarbeiderne syns farmasøytene var under for mye press og syns de hadde dårlig 
tid. Pasientene var redde for at dette stresset kunne føre til feil. Farmasøytene selv følte et 
press om å bli så fort som mulig ferdig med sine MUR slik at de kunne ta seg av sine 
andre oppgaver. Dette samstemte med rapporten fra observatørene som sa MUR utført 
var preget av lukkede spørsmål og prosedyre. Når pasienten kom med spørsmål valgte 
ofte farmasøyten å referere til forskrivende lege for å omgå eller lukke diskusjoner om 
mer sammensatte legemiddelrelaterte problemer (24). Det virker tydelig at farmasøytene 
som utførte MUR ikke ga pasientene en optimal kvalitet på veiledningen. 
 
Flere av farmasøytene i denne studien brukte ordet «stressa» - at de følte seg stresset. Og 
en farmasøyt mente det at mangelen på tid kunne føre til at man ikke fant den roen man 
trengte for å gi veiledningen. Det ble ikke fullstendig avklart videre hva hun spesifikt 
mente med dette. Men det oppfattes som at «roen man trenger» har noe med følelsen 
eller sinnsstemningen man trenger for å kunne utføre veiledningen slik man mener det 
skal utføres (uavhengig av hvor mange kunder som venter). Dette kan tyde på at 
tidspresset eller stresset man eventuelt føler kan gå utover kvaliteten man har på den 
veiledningen man gir. Dette stemmer også bra med uttrykket til en av de andre 
farmasøytene som ble intervjuet om at kanskje man «forter seg litt» når det er mange på 
vent. Det er trolig at farmasøytene hadde følt det annerledes som de syns bemanning var 
bra nok og apoteket hadde kapasitet til å ta imot alle kundene slik de syns var best. En 
kvalitativ spørreundersøkelse fra Sveits undersøkte apotekfarmasøyters syn på en 
legemiddelgjennomgangstjeneste. Undersøkelsen konkluderte med at arbeidsflyten måtte 
forbedres for at man effektivt skulle kunne ha denne tjenesten. Og dette samstemte godt 
med at mangelen på tid var et av de største temaene hos de farmasøytene som besvarte 
undersøkelsen (25). 
 
Mangel på tid, dårlig bemanning og arbeidsflyt er temaer som går igjen hos alle 
informantene når de blir spurt om fremtiden. Fremtiden til apotektjenester generelt og et 
eventuelt tilskudd av flere tjenester. Det ser ut til at de føler at dette er den største 
barrieren for apotektjenester også i fremtiden. På spørsmål om hun ønsket flere 
apotektjenester svarte en av farmasøytene ja, men da må de bli flere. Dårlig kapasitet og 
arbeidsflyt kan ha en negativ innvirkning på antall apotektjenester som blir utført, hvem 
som får tilbudet og kvaliteten på veiledningen som gis. På denne måten kan man si at 
dårlig organisering av apoteket arbeidshverdag blir et hinder for potensiell nytte av 
tjenester de tilbyr. 
 

 

Betydningen av apotektjenester for apoteket, de ansatte og 
farmasøyten. 
Økonomisk betydning for apoteket. 
Farmasøytene i denne studien trekker frem refusjonen staten gir apoteket for utføring av 
Inhalasjonsveiledning er en økonomisk fordel for apoteket. Vaksinerende farmasøyter i 
Australia mener de har et behov for statlig refusjon for å kunne utføre tjenesten effektivt 
(22). I Stor Britannia ble en tjeneste med legemiddelgjennomgang (MUR) observert i en 
studie. Apotekene får 28 pund refundert av staten for hver utførte MUR, men kan kun få 
refundert maksimalt 400 utførte MUR i året. På apotekene som ble observert ble 
pasienter og apotekansatte intervjuet. Under disse intervjuene kom det frem at 
farmasøytene får kvoter på hvor mange legemiddelgjennomganger de skal utføre i løpet 
av en tidsperiode og føler et press som følge av dette. Studien mener 
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legemiddelgjennomgangene som blir utført bar preg av at farmasøytene bare ville bli 
ferdige. Følge prosedyrene uten å gå i dybden (24). Det er tydelig at et av problemene for 
farmasøytene er dette presset med kvoten legemiddelgjennomganger de føler de må 
utføre. Man kan spekulere i om apoteket setter kvoten etter et ønske om å maksimere 
økonomisk vinning. Få flest mulig refunderte tjenester utført. Apotek som en faghandel er 
en bedrift som må ha omsetning for å overleve. Men man kan stille etiske spørsmålstegn 
hvis den økonomiske vinningen er viktigere enn den faglige kvaliteten tjenesten skal ha. 
Farmasøytene intervjuet i denne studien rapporterte ikke noe press om å gjennomføre 
flest mulig Inhalasjonsveiledninger for at apoteket skal tjene penger på det. Det virket 
mer som at den økonomiske fordelen for apoteket var et pluss, men farmasøytene brukte 
ikke langt tid på å prate om det og virket ikke spesielt opptatte av det. 
 

Betydning for farmasøyten. 
Intervjuene i denne studien viste at farmasøytene er opptatte av hva 
Inhalasjonsveiledningen har å si for dem. Inhalasjonsveiledningen og apotektjenester 
generelt ble beskrevet som noe positivt for dem ved at det gjør deres hverdag mer 
spennende, bedre utnytter deres kompetanse og gjør at de møter kunden på et annet plan. 
Det er en mer intim opplevelse enn en vanlig kundesituasjon. Man kan si at alle disse 
poengene kan være med på å gi farmasøyten en slags profesjonell tilfredsstillelse. At de 
føler at de får utnyttet den kompetansen de har og får utvikle seg. Begrepet profesjonell 
tilfredsstillelse brukes også i spørreundersøkelsen gitt til vaksinerende farmasøyter i vest 
Australia. Undersøkelsen viste at 89,3 % av farmasøytene var «enig» eller «svært enig» 
(på en 5-punkt Likert-skala) i at tjenesten ga farmasøytene en profesjonell tilfredsstillelse 
(22). I vår studie sa en farmasøyt «(…) du føler at du får gjort jobben din på en mye bedre 
måte» da hun snakket om hvordan hun føler kommunikasjonen er på et annet plan under 
Inhalasjonsveiledningen, kontra vanlig reseptekspedering. Kommentaren viser at hun 
føler en profesjonell tilfredsstillelse når hun utfører denne typen tjeneste. Det er tenkelig 
at denne typen følelse er viktig, og at det er et pluss for motivasjonen man har for å utføre 
tjenesten og utbytte man føler man får av å utføre tjenesten. 

 

Tjenestens betydning for image. 
Farmasøytene i denne studien er opptatt av apotekets og farmasøytens ansikt utad. Det 
var et ønske om å bli sett på mer som helsepersonell. De mente Inhalasjonsveiledningen, 
og apotektjenester generelt, kan gjøre at apoteket ses på som en faghandel. Det ble uttrykt 
håp om at kunder skulle se på apotek som et sted for veiledning og rådgivning – ikke bare 
et utsalgssted for Paracet. Dette kunne man også se i studien gjort på vaksinerende 
farmasøyter i vest Australia. De syns vaksineringstjenesten hadde en positiv betydning for 
apotekets profesjonelle image. Og dette ble oppfattet som meget viktig for dem også 
utover vaksinetjenesten (22). I studien gjort på australske farmasøyter som tilbudte en 
risikovurderingstjeneste, som skulle vurdere pasientens risiko for kronisk nyresykdom, sa 
farmasøytene at de ikke trodde pasienter ser farmasøytens rolle i sykdomsforebygging. 
Pasientens syn på farmasøytens rolle, eller mangel på rolle, ble identifisert som en 
barriere for tjenesten (26).  
Det er tydelig at image er et relevant tema. Det er et ønske om å bli sett på som noe mer 
seriøst enn en butikk eller selger. Hva pasienter og kunder tenker om apoteket og 
farmasøyten er viktig for farmasøytene intervjuet i denne studien. Det vil også ha en 
betydning for tjenester som blir tilbudt av apoteket. Hvordan man oppfatter apoteket og 
farmasøyten vil trolig farge oppfatningen av tjenesten og dens nytteverdi. 
 
Image var også et relevant tema da farmasøytene ble spurt om fremtiden til 
Inhalasjonsveiledningen, andre apotektjenester og eventuell innføring av flere. Det at 
tjenestene kan bidra positivt til det profesjonelle imaget kan ha en betydning for 
apotekets konkurransedyktighet i fremtiden. Farmasøytene trakk frem det at apotekene 
må gjøre noe for at kundene skal velge å oppsøke dem. En kunde kan bestille 
handelsvarer og legemidler rett hjem med e-bestilling allerede i dag, men det var en frykt 
for at dette kommer til å bli mer utbredt. Farmasøytene mente apotektjenester kan være 
noe som trekker kunder til apoteket og at dette kan bli enda viktigere i fremtiden. 
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Kan apotekteknikere også utføre den tekniske veiledningen? 
Et uventet tema som kom opp under intervjuene i denne studien var spørsmålet om 
Inhalasjonsveiledningen, eller deler av den, like gjerne kunne blitt utført at 
apotekteknikere. En farmasøyt sa hun trodde teknikerne kunne gitt den tekniske 
veiledningen og at de har lyst til det. Hun argumenterte for dette med at teknikerne 
allerede er vant med teknisk veiledning og vet når det er naturlig å hente inn en 
farmasøyt. Et annet argument som kom frem var at dette kunne avlastet 
tjenestefarmasøytene. De kvalitative studiene fra andre land som ble undersøkt i 
forbindelse med denne studien viste ingen slike tanker. Flere av studiene brukt i denne 
oppgaven dreier seg om tjenester som legemiddelgjennomganger. Det er kanskje mindre 
trolig at det kunne blitt et tema da siden en legemiddelgjennomgang krever en helt annen 
kompetansebakgrunn enn en teknisk veiledning av et apparat. Men det kunne vært 
interessant å vite hva farmasøytene som vaksinerte mente. I Norge er vaksinering på 
apotek en apotektjeneste som utføres av både kvalifiserte farmasøyter og apotekteknikere 
(19). Men studiene brukt i denne oppgaven er gjort på vaksinering som en 
farmasøyttjeneste (Australia og Wales) (22) (23). Spørsmålet om en apotektekniker kan 
utføre deler av veiledningen under Inhalasjonsveiledning kan være viktig i forhold til 
praktiske spørsmål som ressursfordeling og arbeidsflyt i apoteket. Respondentene i denne 
studien anser det som en potensiell nytte for apoteket om apotekteknikere gjør den 
tekniske veiledningen. 
 
 

Hva farmasøytene tenkte om hvor tjenesten utføres i apoteket. 
Farmasøyter i denne studien foretrekker å gjennomføre Inhalasjonsveiledningen på 
inforommet. De føler at inforommet tilbyr mer diskresjon som ikke bare er viktig for 
pasienten, men også for den som skal utføre veiledningen. Det å utføre tjenesten i 
direktereseptur ga en følelse av stress. Farmasøyten var da ikke skjermet mot de andre 
ventende kundene og andre ansatte som kunne ha behov for farmasøyten. Det å ha 
veiledningen på inforommet gjorde at man viste mer hensyn til pasienten og utførte 
veiledningen bedre. Da vaksinerende farmasøyter i vest Australia ble intervjuet mente de 
at den fysiske utformingen av apoteket kunne være en utfordring i forhold til 
vaksinetjenesten (22). Dette var også en avgjørende faktor for apotekfarmasøyter i USA 
som ble spurt om sitt syn på røykeslutt-veiledningstjenesten de hadde. Mangelen på 
diskresjon kunne føre til at tjenesten ikke ble utført i samme grad (27). Som det ble nevnt 
i resultat-delen syns noen farmasøyter i denne studien det er helt greit å utføre 
Inhalasjonsveiledningen i direktereseptur. Men selv om farmasøyten ikke syns 
inhalasjonsveiledning er et sensitivt emne mente hun at man må se an pasienten som skal 
veiledes i hvert tilfelle. Dette viser at ettersom hva slags tjeneste man skal tilby kan 
farmasøytene ha ulike meninger om hvor eller hvordan tjenesten burde utføres. Og i de 
tilfeller de mener tjenesten ikke utføres, eller kan utføres, med den diskresjonen som er 
ønsket kan det ha en direkte påvirkning på kvaliteten på tjenesten som gis. 
 

 

Farmasøytens oppfatning av betydningen av tjenesten for pasienten. 
Ulempe for pasienten å få tjenesten i direktereseptur. 
Som nevnt i forrige avsnitt ble mangelen på diskresjon der tjenesten utføres, i 
direktereseptur, identifisert som et problem i denne studien. Det ble oppfattet som en 
ulempe for både tjenestefarmasøyten og pasienten. Ikke bare kan mangelen på diskresjon 
påvirke hvordan farmasøyten utfører tjenesten, men de tror også det kan ha betydning for 
hvordan pasienten oppfatter og mottar veiledningen. Farmasøytene mente pasienten vil 
være mer avslappet og spørre mer på inforommet. En farmasøyt beskrev det som at 
pasienten får den roen som er nødvendig for å forstå hvis veiledningen utføres på 
inforommet. 
Man kan tenke seg mange faktorer som har noe å si for hvor mye pasienten får med seg 
og forstår av veiledningen som gis. Hvis de for eksempel distraheres av andre kunder, 
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støy eller det som skjer rundt dem i resepturen kan det ha en innvirkning på hva de 
kommer til å huske. Det de ikke får med seg eller husker vil heller ikke komme til nytte. 
 

 Sjekk av inhalasjonsteknikken og utbedring av feil. 
Farmasøytene intervjuet i denne studien mente Inhalasjonsveiledningen gjør at pasienten 
får en bedre inhalasjonsteknikk, bedre forståelse av behandlingen og bedre 
sykdomskontroll. De mente tjenesten var meget nyttig for pasienten og at de plukket opp 
mange feil. Dette samsvarer bra med resultatene fra APKOUS sin studie utført i 2017. 
Studien viste at ca. 70 % hadde feil i sin teknikk før de hadde mottatt veiledningen. Ikke 
alle disse feilene var kritiske feil, men kun 8 % av pasientene hadde feilfri teknikk. Etter å 
ha mottatt Inhalasjonsveiledning viste 72 % feilfri inhalering. Da pasientene ble observert 
etter 3 måneder hadde fortsatt 75 % av pasientene enten feilfri eller akseptabel teknikk 
(8). Studien viser at Inhalasjonsveiledningen har en effekt på pasientens 
inhalasjonsteknikk. Det er tydelig at forbedringen varer, i hvert fall i tre måneder, for 
mange. Men det ser ut til at noen glemmer det de har lært etter en stund. Dette stemmer 
bra med det farmasøytene i denne intervjustudien sier. Pasientene har behov for 
repetisjon. 
 
Det virker som oppfattelsen av tjenestens nytte for brukere av tjenesten er et viktig poeng 
for farmasøytene i denne studien. De syns pasienten får noe ut av 
Inhalasjonsveiledningen. Det kan også ses når det snakkes om rekruttering hvor det 
virket som at farmasøytene syns det er synd når pasienter som har et behov takker nei til 
tjenesten. Dette forsterker bildet av at intervjuobjektene mener at tjenesten har en verdi 
for pasienten. De syns det er synd at pasienten går glipp noe som kan forbedre deres 
situasjon, deres sykdomskontroll og forståelse. 
 

Apotek – et lavterskeltilbud. 
Farmasøytene som ble intervjuet i denne studien syns det er positivt for pasientene at 
Inhalasjonsveiledningen tilbys i apotek. Det trekkes frem at veiledning av legen kanskje 
oppleves som mer betryggende av pasienten, men respondentene tror ikke legene har tid 
til det. En annen oppfatning var at kundene syns farmasøytene har mer kunnskap enn 
legen og stoler derfor mer på farmasøyten. Andre fordeler med å ha tjenesten på apoteket 
var lange åpningstider, mindre venting enn hos legen og at tjenesten er drop-in. Dette 
med tilgjengelighet er et gjengående tema i flere studier. Både vaksinerende farmasøyter i 
Australia og i Wales tok opp apotekets tilgjengelighet som et pluss og mente pasientene 
satte pris på dette (22) (23). Farmasøytene som ble intervjuet i Australia argumenterte for 
dette med at pasienter som kunne fått gratis hos legen heller valgte å betale for å få den 
på apoteket (22). I denne studien ble også vaksinering trukket frem, i tillegg til 
Inhalasjonsveiledningen, som mer tilgjengelig på apotek kontra legekontor. 
Tilgjengeligheten med å ha slike tjenester på apotek ses på som en nytte for pasienten. 
 
 

Farmasøytens forhold til legene og tanker rundt legenes synspunkt på 
tjenesten og farmasøyten. 
Resultatene viser at de som ble intervjuet mener at legene, kanskje spesielt fastlegene, har 
dårlig tid. Inhalasjonsveiledningen kan avlaste legene. Det kan avlaste legene ved å utføre 
en veiledning de også kunne gjort eller som det ble uttrykt kanskje ikke har tid til. Denne 
oppfatningen om at legene har dårlig tid kom også opp i en kvalitativ spørreundersøkelse 
utført i Sveits. Undersøkelsen ble gjort på apotekfarmasøyter som utførte en 
legemiddelgjennomgangstjeneste. I forbindelse med utføringen av tjenesten skulle legen 
kontaktes for å få lab-data og utveksle informasjon. Dette ble sett på som problematisk av 
farmasøytene fordi de mente legene ikke hadde tid til det (25). Farmasøytene i denne 
studien påpekte at Inhalasjonsveiledningen kan spare tid for legen på flere måter. Ved at 
tjenesten forbedrer pasientens sykdomskontroll reduserer man behovet for oppfølging av 
legen. 
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Farmasøytene uttrykte usikkerhet rundt hva legene mener om Inhalasjonsveiledningen 
og en eventuell nytte av den. Det var også usikkerhet om hva legene mener om 
farmasøytene. De tvilte på om legene stoler på farmasøyten og vet hva de kan og driver 
med. Spørreundersøkelsen utført i Sveits viste at farmasøytene der trodde legen kun så på 
farmasøyten som en legemiddeldispenser (25). Hva legene tenker om farmasøyten og 
tjenesten var også et tema ved intervju av vaksinerende farmasøyter i vest Australia og 
Wales (22) (23). Farmasøytene i den australske studien var redde for at 
vaksineringstjenesten skulle ha en negativ effekt på forholdet til fastlegene (22). 
Intervjuene i Wales avslørte at farmasøytene ikke ville reklamere for tjenesten fordi de 
følte at de tråkket legene på tærne. En farmasøyt fortalte at h*n hadde mottatt trusler fra 
det lokale legekontoret da de hadde sett hvor mange pasienter som valgte å gå på apoteket 
istedenfor til legen (23). I denne studien ble det nevnt to situasjoner hvor forskrivende 
lege hadde etterspurt at apoteket utførte Inhalasjonsveiledningen. Dette ble opplevd som 
noe veldig positivt og at det viste at legen stolte på farmasøyten. Farmasøytene som ble 
intervjuet ønsket et tettere samarbeid med legen. Et bedre tverrfaglig samarbeid og 
legenes støtte blir sett på som en nødvendighet i flere av studiene undersøkt i denne 
oppgaven (25) (26). 
 
Det er tydelig at farmasøytene i denne studien ikke bare er opptatt av hvordan legene ser 
på dem, men kanskje også knytter dette til egen profesjonell selvtillit. Som det ble 
beskrevet gjorde oppfordring fra legen om å gjennomføre tjenesten at farmasøyten følte 
det som en tillitserklæring. Man kan da anta at et tettere samarbeid mellom farmasøytene 
og legene rundt rekrutteringen og utføringen av tjenesten vil kunne øke farmasøytens 
tillit til eget arbeid.  
 
 

Betydning for samfunnet. 
Da farmasøytene ble spurt om nytten av Inhalasjonsveiledningen for samfunnet trakk de 
frem den økonomiske. Reduksjon av sykehusinnleggelser, færre sykemeldinger og mindre 
legemiddelsvinn ble nevnt. Betydningen av farmasøyttjenesten for samfunnet var også et 
tema da vaksinerende farmasøyter i Australia svarte på en spørreundersøkelse. Resultatet 
fra undersøkelsen viste hat litt over halvparten av de som ble spurt mente at 
vaksinetjenesten økte antall vaksinerte og ga en helsefremmende mulighet for publikum 
(22). En mikset-metode studie utført på vaksinerende farmasøyter i Wales konkluderte 
med at vaksinetjenesten bidrar lite på det totale antallet personer som blir vaksinert i 
Wales. Men de antok at kanskje flere lav-risiko pasienter ble nådd (23). Det kan være 
nyttig at man når personer som ellers ikke ville vaksinert seg. Det er nyttig for samfunnet 
at så mange som mulig er vaksinert for å unngå større kostnader ved sykdom. Selv om 
vaksinering og inhalasjonsveiledning er to forskjellige ting kan man si at begge har et mål 
å være helsefremmende – unngå sykdom eller forverring av sykdom. Og i de tilfeller hvor 
slike tjenester er rimeligere enn kostnadene ved sykdom/forverring av sykdom vil de 
kunne spare samfunnet penger. Både de vaksinerende farmasøytene som ble intervjuet i 
Australia, Wales og farmasøytene i denne studien synes deres tjenester er nyttige for 
samfunnet. 
 
 

Rekruttering av pasienter til tjenesten. 
I USA ble det i 2010 utført 10 semistrukturerte intervju med apotekfarmasøyter som 
hadde hatt røyeveiledning som en apotektjeneste. Studien konkluderte blant annet med 
at farmasøytene trengte mer trening for å ta initiativ til samtalen med pasientene. Mange 
av farmasøytene oppfattet røyking som et sensitivt tema. De følte at de var til bry når de 
spurte pasienten om noe som var så privat. Studien mente at apoteket også kan 
oppmuntre kundene til selv å ta initiativ til tjenesten ved å ha synlig informasjon om 
tjenesten i apoteket (som for eksempel plakater og pasientbrosjyrer). Farmasøytene 
mente det var lettere å ta initiativ til å snakke om tjenesten hvis pasienten ga inntrykk av 
at de ville slutte å røyke eller de hadde sykdom /sykdomsforverring som følge av 
røykingen (27). Intervjuene utført i denne studien viste at farmasøytene syns det er 
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vanskelig å rekruttere pasienter til Inhalasjonsveiledningen. De syns det var vanskelig 
selv om pasienten viste tegn på redusert sykdomskontroll. Det ble oppfattet som at 
pasientene selv ikke så et behov for veiledning og ikke ville bruke tid på apoteket. I 
studien gjort på farmasøytene i USA er det tydelig at farmasøytene kvier seg fordi de 
anser røyking som et sensitivt tema. Studien konkluderer med at farmasøytene trenger 
trening i å ta initiativ til å ta opp dette tema med kunden. På samme måte kan det være 
farmasøytene i denne studien kunne dra nytte av videre trening på hvordan de 
rekrutterer. De sier pasienten ikke ser et behov, men kunne det vært mulig for 
farmasøyten å få de til å se behovet? Det kan bli et problem for tjenesten og eventuelle 
andre apotektjenester dersom de ansatte ikke klarer å rekruttere brukere til tjenesten. 
Hvis ingen mottar tjenesten er det ingen som drar nytte av den. 

 

 

Betydningen av innføringen av tjenesten på selve veiledningen som gis 
til pasienten.  

Er det forskjeller på før og nå? 
Farmasøytene i denne studien ble spurt om deres syn på hva innføringen av 
Inhalasjonsveiledningen har hatt å si for veiledning de gir til kunden. En følge som ble 
nevnt og satt pris på var at apoteket nå har en perm med informasjonsmateriell. Dette ble 
sett på som praktisk og brukervennlig. Lett tilgang på hjelpemateriell ble identifisert som 
en nødvendighet for farmasøyter intervjuet i USA. De mente at denne lette tilgangen på 
infomateriellet kunne avgjøre om de utførte røykesluttveiledningstjenesten i det hele tatt 
(27). Som en farmasøyt sier i denne studien er praktisk at man selv slipper å bruke tid på 
å finne all relevant informasjon.  
Et annet poeng som kommer opp er at veiledningen som gis nå, etter innføringen av den 
nasjonale standardiserte tjenesten, antageligvis er mer konsekvent. Og farmasøytene er 
mer bevisste på å tilby veiledningen til kundene. Respondentene tror tjenestefarmasøyter 
har samme tilnærming til veiledningen og bruker den samme informasjonen. 
Farmasøytene tror også veiledningen pasienten får er mer detaljert og har et større fokus 
på det tekniske. Man kan si at dette er noe av poenget med å ha en nasjonal standardisert 
tjeneste. At pasienter i hele landet skal ha det samme tilbudet og få den samme kvaliteten 
uansett hvilket apotek de velger. 
 
Da vaksinerende farmasøyter i vest Australia ble intervjuet i en studie ble kostnadene ved 
kompetanseutviklingen ansett som en barriere for tjenesten (22). Dette var ikke et tema 
som kom opp i denne studien. Det kan komme av at kompetanseutviklingen de måtte 
gjennomføre ble tilbudt gjennom samme kanal som de allerede bruker for vanlig 
kompetanseutvikling i apotek. Det er lite trolig at det kostet apotekene noe mer enn 
kostnadene de allerede har får å ha tilgang til e-læringsportalen. Men det som ble nevnt 
av farmasøytene i denne studien var at de satte pris på kompetanseutviklingen. De syns 
den var nøye og at det var viktig med en kunnskapstest. Både den obligatoriske og 
eventuell annen kompetanseutvikling gjorde at farmasøyten følte seg trygg i kundemøtet. 
Det er sannsynlig at den standardiserte og obligatoriske kompetanseutviklingen har vært 
med på å bidra til det farmasøytene beskrev som mer konsekvent veiledning. Det at 
farmasøyten føler seg trygg og har lært seg den nødvendige kunnskapen kan være 
avgjørende for kvaliteten på veiledningen de gir. Man kan også si at standardiseringen og 
kompetanseutviklingen har i disse farmasøytenes øyne bidratt til å heve nytten av 
tjenesten. 
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Sammendrag av hovedfunn. 
Tjenestefarmasøytene som ble intervjuet i denne studien har en generelt positiv 
innstilling til Inhalasjonsveiledningen. De mener det er praktisk for pasienten at denne 
typen veiledning tilbys i apotek som er meget tilgjengelig for publikum. Pasienten får 
bedre sykdomskontroll og kan spare samfunnet penger på den måten. De synes også at 
tjenesten er nyttig for dem selv og apoteket. Ikke bare mener de det er en økonomisk 
fordel for apoteket, men Inhalasjonsveiledningen og andre apotektjenester har en 
betydning for apotekets og farmasøytens ansikt utad. Det ble uttrykt et ønske om å bli tatt 
seriøst som en faghandel. Dette var noe man også så i studien på vaksinerende 
farmasøyter i vest Australia. De syns deres vaksineringstjeneste hadde en positiv 
betydning for apotekets profesjonelle image. Dette var viktig for dem også utover 
vaksineringstjenesten (22). Hvordan pasientene så på farmasøyten var også viktig for 
farmasøytene som ble intervjuet i forbindelse med sin risikovurderingstjeneste (26). 
Farmasøytene i denne studien valgte også flere ganger å sammenligne seg selv med 
legene. De tok opp det at noen pasienter har mer tillitt til legen eller en mangel på tillitt til 
farmasøyten. De var også usikre på tillitten fra legene ovenfor farmasøyten. I situasjoner 
hvor farmasøytene hadde blitt oppfordret av forskrivende lege å gjennomføre 
Inhalasjonsveiledningen følte de dette som en tillitserklæring fra legen. At legen stolte på 
dem. Det hadde en positiv betydning for rekruttering, som ellers ble oppfattet som 
vanskelig, og kvaliteten på gjennomføringen. 
 
De som ble intervjuet i denne studien tror standardiseringen av Inhalasjonsveiledningen 
som en nasjonal tjeneste har gjort at veiledningen som gis er mer konsekvent. 
Farmasøytene tror veiledningen de gir nå er mer detaljert og har et større fokus på 
inhalasjonsteknikken. Men et hinder for utføringen av tjenesten og andre tjenester er 
kapasiteten og arbeidsflyten. Dette identifiseres som et problem i apotekhverdagen 
generelt og et problem for innføring av flere tjenester. Tema går igjen i de andre studiene 
som er undersøkt i forbindelse med denne oppgaven (22)  (23)  (24) (25) (27). Det er 
vanskelig for farmasøyten å få tid til alle oppgavene de skal utføre. Både i disse studiene 
og i denne studien ble mangelen på tid et hinder for den potensielle nytten til tjenesten 
som ble tilbudt. Det hadde en innvirkning på antall utførte tjenester og hvem som fikk 
tilbud om tjenesten. Studien på legemiddelgjennomgangen i Sveits anså prioriteringen av 
pasienter på basis av hvor lang tid farmasøyten brukte på å utføre tjenesten som et stort 
problem. Det kunne medføre at de som har det største behovet ikke fikk tilbudet fordi de 
brukte flere medisiner (25). 
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6. Konklusjon: 
Denne intervjustudien viste at farmasøytene som ble intervjuet anså kapasiteten på 
apoteket som et hinder for Inhalasjonsveiledningen, andre apotektjenester og i hverdagen 
generelt. Deres opplevelse av dårlig kapasitet og stress reduserer apotektjenestenes 
potensielle nytte. Som resultatene viser er det trolig at det går utover kvaliteten på 
veiledningen som gis når Inhalasjonsveiledning utføres og om tjenesten i det hele tatt 
tilbys pasienten. Dette blir et problem ved at pasienten ikke får et konsekvent tilbud – noe 
som er en del av poenget med en nasjonal tjeneste. Det at tjenesten ikke blir utført, eller 
utført på en mangelfull måte i forhold til standarden, vil forhindre maksimalt utbytte av 
tjenesten. Kapasitet og arbeidsflyt burde undersøkes nærmere i apotek med tanke på 
gjennomføringen av Inhalasjonsveiledningen, andre apotektjenester og innføringen av 
flere. Allikevel mener farmasøytene i denne studien at innføringen av 
Inhalasjonsveiledningen har gjort at pasienten får et mer konsekvent tilbud om 
veiledning og bedre, mer detaljert informasjon, enn før. Dette er sannsynlig da alle 
farmasøytene som utfører tjenesten har gjennomført samme kompetanseutvikling, har 
samme støttemateriell ved veiledning og det er mer fokus på den type veiledning i apotek 
i dag. Et potensielt virkemiddel for å bedre kapasiteten, i forhold til 
Inhalasjonsveiledningen, kan være å utdanne tjenesteteknikere som kan gi den tekniske 
veiledningen, som er den største delen av Inhalasjonsveiledningen. Slik som 
farmasøytene sa i denne studien kan teknikerne også gi teknisk veiledning. Det vil kunne 
avlaste tjenestefarmasøytene. 
 
Farmasøytene som ble intervjuet ser mye nytte av Inhalasjonsveiledningen og andre 
apotektjenester for alle involverte parter. Som farmasøytene uttrykte i denne studien er 
apotektjenester er del av fremtiden til apotek i Norge. Det kan blant annet være et verktøy 
i konkurransen med nettapotek. Inhalasjonsveiledningen er nyttig for apoteket ved at 
pasienten får veiledningen ansikt til ansikt og dermed må møte opp på apoteket. Ikke 
bare er det nyttig økonomisk, men også i forhold til utvikling og promotering av deres 
profesjonelle image. Inhalasjonsveiledningen er en mulighet for apoteket til å tiltrekke 
seg forbrukere med et fokus på den faglige delen av en faghandel.  
 
 

Veien videre? 
Under arbeidet med denne intervjustudien ble det tydelig at det kunne vært interessant å 
både gå mer i dybden på de tema som kom opp, men også mer i bredden. For eksempel 
kunne man undersøkt hvor utbredt de tankene farmasøytene hadde i denne studien er 
blant resten av gruppen tjenestefarmasøyter i Norge. Da med et mer kvantitativt fokus. 
Blant annet kunne det være nyttig å nærmere undersøke det potensielle problemet med 
kapasitet, både kvantitativt og kvalitativt. Hvis dette er et utbredt problem i apotek kan 
det være et hinder for mer enn bare driften av apotektjenester. Aktuelle spørsmål kunne 
for eksempel være: Er det et problem? Hvorfor? Hvordan? I hvilken grad?  
Det burde være interessant å undersøke for de som driver apotek med tanke på å drifte 
apotekene på best mulig måte – både for eiere, ansatte og forbrukere. Det burde også 
være interessant for samfunnet ved at apoteket er en ressurs som bør utnyttes best mulig i 
forhold til deres rolle i samfunnet. 
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Vedlegg 1 – samtykkeskjema. 

 

Aurskog 

17.11.2018 

 

 

 

INFORMASJON OG SAMTYKKESKJEMA 

 

Intervjuet er en del av en masteroppgave som gjøres ved Umeå universitet. Målet med 

oppgaven er å undersøke tjenestefarmasøyters syn på Inhalasjonsveiledningen. Dette er 

en kvalitativ studie. 

 

Alt som blir sagt i intervjuet blir behandlet konfidensielt. Ingen personopplysninger 

benyttes i oppgaven. Lydopptaket blir transkribert og transkriptet blir analysert videre 

for å finne temaer. Lydopptaket blir slettet umiddelbart etter transkribering og senest 

25.01.2019. Det er helt frivillig å delta. 

 

Om du ønsker mer informasjon kan du kontakte Vitus Apotek Lillestrøm Torv tlf.: 64 

84 76 20, lillestrom@vitusapotek.no eller Andy Wallman andy.wallman@umu.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag samtycker herved til å delta i et intervju i forbinnelse med denne masteroppgaven. 

 

 

_________________________________________  (Underskrift) 

 

      

  

 

Sted___________________________ Dato -       -    

 
 

mailto:lillestrom@vitusapotek.no
mailto:andy.wallman@umu.se
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Vedlegg 2 - Intervjuguiden. 

Norske apotekfarmasøyters syn på nytteverdien av 

Inhalasjonsveiledningen. 

Intervjuguide masteroppgave 2018/2019. 

 

Problemstillinger: 

- Hva mener apotekfarmasøyter om nytteverdien av inhalasjonsveiledningen? 

- Hva tenker apotekfarmasøytene innføring av inhalasjonsveiledning som en 

nasjonaltjeneste tilfører veiledningen? 

- Hvilke tanker har farmasøytene om framtida til tjenesten? 

 

A. Hvem, hva og hvorfor: 

- Introduserer meg selv og forklarer hva jeg holder på med og hva oppgaven går 

ut på. 

- Forklarer at alt anonymiseres og at lydopptaket slettes senest 24.01.2019. 

- Får muntlig samtykke og forklarer at de kan trekke seg når som helst før 

oppgaven er levert inn. 

 

Lydopptak startes! 

 

B. Personalia: 

1) Er du provisor eller reseptar farmasøyt? 

2) Hvor lenge har du jobbet som farmasøyt? 

3) Har du utført Inhalasjonsveiledning mer enn 2 ganger? 

 

C. Nytten av inhalasjonsveiledningen: 

4) Hvordan synes du tjenesten fungerer? 

- Kan du forklare hva du mener med det? 

- Hva ser du for deg av ulemper, hvis det er noen? 

- Hvordan ser du på tid til dette? 

- Hva tenker du plassen til rådighet for veiledningen? 

 

5) Hvordan ser du på nytten av inhalasjonsveiledningen? 
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- Hva tenker du plassen til rådighet for veiledningen? 

 

5) Hvordan ser du på nytten av inhalasjonsveiledningen? 

- Hva tenker du astma/KOLS-pasienter kan få ut av Inhalasjonsveiledningen? 

- Hvordan er det for apoteket å ha en slik tjeneste? 

- Hva tenker du om Inhalasjonsveiledningens betydning for legene og/eller 

legekontor? 

- Hva mener du om betydningen av Inhalasjonsveiledningen for samfunnet? 

 

F. Veiledning som en nasjonal tjeneste: 

6) Hvordan har nasjonal standardisering påvirket 

Inhalasjonsveiledningen? 

- Hva tenker du om kompetanseutviklingen som må gjennomføres for å kunne 

gi Inhalasjonsveiledning? 

- Er det forskjell på inhalasjonsveiledningen pasienter mottok før kontra nå, 

etter innføringen av den nasjonale tjenesten i alle apotek? 

- Hvorfor/Hvorfor ikke? 

 

G. Fremtiden: 

7) Hva tenker du om fremtiden til Inhalasjonsveiledningen? 

8) Hva tenker du om fremtiden til slike apotektjenester generelt? 

(Medisinstart (innført som prøveordning i 2017), LMG, vaksinering 

osv.). 

9) Hvordan ser du på nytten av apotektjenester generelt? 

10) Ønsker du flere slike tjenester i apotek? 

 

H. Oppsummering/avslutning: 

Gir en kort oppsummering av hva intervjuobjektet har sagt.  

- Har jeg forstått deg riktig?  

- Er det noe mer du ønsker å legge til? 
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