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Sammendrag 
 
Introduksjon: Apotek er en av de første stedene som blir oppsøkt i forbindelse med 
medisinsk egenomsorg og veiledning. Det skal gis all nødvendig informasjon til kundene 
og informasjonen er lovpålagt. Ut ifra kundens behov skal apoteket anbefale reseptfrie 
legemidler og handelsvarer, eller henvise kunden videre til lege. For å gjøre dette på best 
mulig måte skal det ligge i grunn flere elementer som: opprettholdelse av diskresjon i 
selvvalget, personalets fagkunnskaper samt kommunikasjonsferdigheter.  
En undersøkelse som ble gjennomført av Forbrukerinspektørene i 2016 avslørte at det 
ikke gis tilstrekkelig informasjon ved salg av reseptfrie legemidler, til tross for den 
påbudte veiledningen.  
 
Hensikt: Hensikten med studien er å finne hva som kan ligge i grunn for rådgivning fra 
farmasøytenes ståsted. Oppgavens problemstilling er: Hva er farmasøytenes erfaringer 
ved salg av reseptfrie legemidler i Norge? 
 
Metode: Studien ble gjennomført som kvalitativ analyse ved hjelp av ustrukturerte 
gruppeintervjuer. Totalt 16 farmasøyter fra Apotek1, Vitus og Boots har deltatt i studien, 
og deltakere ble delt i fire grupper fra tre til fem personer.  
Intervjuene ble ledet av en farmasøyt som har jobbet på apoteket siden 2012, og har hatt 
en lang erfaring med salg av reseptfrie legemidler.  
 
Resultater og diskusjon: Resultater viser at det viktigste for farmasøytene er å løse 
kundens problemstilling, avdekke behov og finne en passende behandling. Uoppfordret 
informasjon anses som et viktig verktøy som øker etterlevelse, og reduserer feilbruk og 
misbruk. Farmasøytene mener at kvaliteten på behovskartlegging og rådgiving er 
varierende mellom ansatte, noe som kan oppleves uprofesjonelt av kundene. Det viser seg 
at enkle reseptfrie legemidler har ulike forsiktighetsregler, noe som kan påvirke 
kundeveiledning. Farmasøytene er generelt flinke til å forebygge misbruk eller feilbruk. 
Ved off-label bruk derimot, har noen av de sagt at utleveringen ikke kan nektes. Noen av 
farmasøytene er ikke fornøyde med den fysiske utformingen til apotekene, med tanke på 
inforom, dobbeltkasser og reolene med intimprodukter som står for nært kassene. 
Farmasøytene er fornøyde med e-læringen som tilbys på apotekene, men den er dessverre 
nedprioritert.  
 
Konklusjon: Denne studien viser at farmasøytene har forskjellige erfaringer med salg av 
reseptfrie legemidler i Norge. Farmasøytene følger bransjestandarder og interne 
instrukser i kundemøtene. For å unngå fremtidige funn hvor apotekansatte ikke gir 
nødvendig legemiddelinformasjon, er det viktig at alle legemidler behandles likt med 
tanke på forsiktighetsregler. Mistanker om misbruk/feilbruk kan reguleres ved nekting av 
salg. Mange av utfordringer som er knyttet til diskresjon i selvvalget kan forbedres av 
ansatte. Tilfeller hvor farmasøytene ikke gir informasjon på bakgrunn av manglende, 
uoppdatert eller glemt kunnskap, kan forebygges ved systematiske og obligatoriske 
oppfriskninger av kompetanse.  
 
 
Nøkkelord: Reseptfritt, farmasøyt, apotek, kundeveiledning, kommunikasjon.  
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Begrepsavklaring 
 

• E-læring – elektronisk læring   
• Etterlevelse – dekker engelske begreper compliance som viser til at pasienten er 

lydig, og adherense som viser til at pasienten selv bestemmer om han skal følge 
anbefalinger.  

• Inforom – konsultasjonsrom inne i apotekets lokaler 

• MT – markedsføringstillatelse 

• NRK – norsk rikskringkasting, Norges største mediebedrift 

• OTC (over the counter) – preparater, legemidler som utleveres uten resept 

• Reseptgruppe F – reseptfritt legemiddel  

• Reseptgruppe CF – reseptpliktig legemiddel, hvor enkelte pakninger, styrker, 
legemiddelformer er unntatt reseptplikt 

• RPSGB – Royal Pharmaceutical Society of Great Britain  
• WWHAM – Who is it for? What are the symptoms? How long have the 

symptoms been present? Any other medication being taken? Medication tried 
already. 
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1. Innledning 
 

1.1 Norske apotek før den «nye» apotekloven 
 

«Apotek var opprinnelig betegnelsen for magasin, oppbevaringssted, men er i tidenes 
løp gått over til å betegne den bygning, eller de lokaler, hvor legemidler tilberedes, 

dispenseres og oppbevares» 
(Spæren, 1938, side 9).  

 
Historien om norske apotek startet i 1595, når Norges første apotek Svaneapotek i Bergen 
ble etablert. Den ble ledet av to handelsmenn som var dyktige på urter. De dyrket planter 
og medisintrær som videre ble brukt til fremstilling av medisiner. For å øke omsetningen 
har apotek ikke bare solgt legemidler, krydre og kjemikaler, men også vin og brennevin. 
De eldste apotekene etter Svaneapoteket Bergen, var Svaneapoteket Oslo (1628), Hygiea 
Stavanger (1650) og Elefantapoteket Kristiansand (1651) (Store Norske Leksikon, 2018).  
På den tiden var det viktig at apotek hadde varer på lager, og at prisene på apotekvarene 
var rimelige. For å kunne sikre godt vareutvalg, rimelige priser, god kvalitet på varene og 
giftkontroll var det nødvendig med strenge tilsyn som ble gjennomført av leger. Til tross 
for det var det fremdeles klager for at vareutvalget var for dårlig, medikamentene var ofte 
for gamle og prisene var for høye. Det ble dermed bestemt i 1619 at legens tilsyn skulle 
gjennomføres oftere enn to ganger i året. Andre bestemmelser som ble vedtatt det samme 
året definerte klare grenser mellom rollene apoteker og lege. Det ble da blant annet 
skriftlig skrevet et forbud om at apotekere ikke kunne kurere sykdommer. I desember 
1672 kom «Forordning om Medicis og Apothekere» med strengere krav til apotekere, som 
fra nå av måtte avlegge eksamen for å dokumentere sine fagkunnskaper. Samme 
forordning ble til grunnlov som forpliktet at alle apotek alltid skulle være åpne, også på 
helligdager og natt. I tillegg kom kravet for utlevering av legemidler, selv om det ikke ble 
betalt ved henting (Johannesen & Skeie, 1995). Etter bestemmelsene fra lokale 
myndigheter, bestemte Sosial- og helsedepartementet om apotek skulle opprettes eller 
nedlegges og plasseringen av de. For å drive apotek i Norge på den tiden, måtte det 
foreligge tillatelse fra både Kongen og Statens Helsetilsyn. Bevilgningen ble gitt kun til de 
personene som oppfylte kravene for å bli apotekere. Dette kunne senere gå i arv til deres 
kone eller barn ved bortfall (Spæren, 1938). Siden det første apotek ble etablert har 
utviklingen i antall apotek steget. Det var totalt 397 apotek frem til den nye Apotekloven 
trådte i kraft i 2001. Den nye loven medførte til apotekkjededannelser og ytterligere 
økning i antall apotek (Farmasihistorie, 2017).  
 

En av de eldste historiene om apotekets tilredning av lokalene ble gjenspeilet fra 1680. 
Historien illustrerer at det ikke var skranke, men to bord som var plassert midt i rommet. 
Bordene hadde skuffer med forskjellige apotekvarer som mandler, svisker, sukker, 
muskat og plastre. Det var hyller og skuffer på alle fire vegger som inneholdt urter og 
røtter, og de var sortert i alfabetisk rekkefølge. I flasker og glasskrukker fantes det oljer, 
ekstrakter, kjemiske stoffer og salver. Selve apotekeren blir beskrevet som: «En mann i 
femti årene sitter ved bordet. Han er kledd i svarte klær, og det gliser i vesten som er 
laget av silkestoffet atlask. Mannen er apotekeren selv...» (Johannesen & Skeie, 1995, 
side 28). Et apotek måtte alltid være bemannet til enhver tid. Det skulle være minst en 
farmasøyt tilstede som hadde farmasøytiske fagkunnskaper. I tillegg til farmasøytene var 
det også disipler med teoretiske oppgaver som utdanning og praktiske som å holde 
apoteket rent.  Noen apotek hadde laboranter som fremstilte medisiner og pillejomfruer 
som utførte rutinemessige produksjonsoppgaver som pilletrilling. Apotekansatte hadde 
dårlig eller ingen lønn men i gjengled fikk de klær, mat og losji (Johannesen & Skeie, 
1995).  
 
Det har vært store endringer av apotekets tilredning gjennom årene. Etterhvert ble 
produksjonsavdeling og publikumsavdeling adskilt, og en klassisk innredning til 
publikumslokalet var reseptur, fondvegg eller officin med glass og krukker (Figur 1), 
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ekspedisjonskranke og venteplasser for publikum. Skranken var utstyrt med vekt, kassa 
og alt annet som var nødvendig for ekspedisjon av kunder. Istandgjøring av reseptene var 
et tidskrevende arbeidsrutine, og kundene leverte ofte reseptene og kom tilbake for å 
hente medisinene senere. Det fantes legemidler for egenomsorg på den tiden og, men de 
var ikke tilgjengelige for publikum og ble oppbevart i skuffer og hyller nær 
ekspedisjonskranken (Thune, 2006).  
 

 
Figur 1. Officin med apotekutstyr fra Hvalen apotek fra 1800 tallet (bildet er tatt på Apotek1 Gruppen AS, 
etter muntlig tillatelse fra administrerende direktør Øyvind Winther). 

 

1.2 Norske apotek etter den «nye» apotekloven 
Frem til Apotekloven trådte i kraft mars 2001 var alle apotek privateid, unntatt 
sykehusapotekene. Fra denne datoen var det slutt på det gamle konsesjonssystemet hvor 
helsemyndighetene bestemte hvem som skulle eie apotek, antall og lokasjon. Endring i 
eierstruktur førte til horisontal integrasjon som lenger ikke var begrenset til 
farmasøyteierskap. I teorien kunne hvem som helst eie apotek med unntaket 
legemiddelfirmaer og legemiddelforskrivere som leger, tannleger og veterinærer 
(Apotekloven, 2000, kap. 2). Etter at Apotekloven trådte i kraft kunne apotek og 
grossister integreres og bygge vertikalt integrerte apotekkjeder. Dette førte til at 
selskapene opprettet tre apotekkjeder: Apotek1, Vitus apotek og Boots som vokste 
gjennom nyopprettelser og oppkjøp av allerede opprettede apotek (Se tabell 1). Etter 
kjededannelsen har antall apotek doblet seg fra år 2001 frem til 2017, hvor omtrent 90 
prosent av apotekene var kjedeeide (Farmasihistorie, 2017; Apotekforening, 2017). 
 
Tabell 1. Antall apotek fordelt etter kjedetilknytting (Apotekforening, 2017). 

Dato Boots 

apotek 

Apotek1 Vitus 

apotek 

Sykehus- 

apotek 

Ditt 

apotek 

Apotek 

Uten 

kjede- 

tilknytning 

Total 

antall 

apotek 

01.01.2007 127 219 133 31 47 16 573 

01.01.2008 137 229 152 33 44 18 613 

01.01.2009 138 239 164 33 41 21 636 

01.01.2010 144 244 169 33 48 24 662 

01.01.2011 146 251 173 33 57 22 682 

01.01.2012 147 264 180 32 63 21 707 

01.01.2013 147 282 191 32 65 21 738 

01.01.2014 150 296 198 32 70 21 767 

01.01.2015 151 312 214 32 73 18 800 

01.01.2016 156 324 228 32 74 20 834 

01.01.2017 158 344 241 32 71 22 868 
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Inntil 2001 var det krav om at apotek skulle eies av personer med farmasøytisk 
utdannelse. Dette ble opphevet, men kravet om farmasøyter som daglig leder forble. 
Apoteker eller driftskonsesjonær er daglig leder som har mastergrad i farmasi, og minst 
to års apotekerfaring. En apoteker har det administrative og faglige ansvaret i apotek. 
Annet autorisert fagpersonell som er vanlig å møte på apotek er provisorfarmasøyter med 
mastergrad i farmasi, reseptarer med bachelorgrad og apotekteknikere som har fullført to 
eller tre års videregåendeskole (Apotekforening, 2017).  
 

1.3 Norske apotekenes selvvalg 
Vestsidens apotek i Fredrikstad er Norges første apotek med et selvvalg som ble åpnet i 
1981 (Figur 2 t.v.). Ideen var hentet fra Sverige hvor selvvalget var etablert og utprøvd 
siden 1975 (Johannesen & Skeie, 1995). Selvvalg er reolene med varer som kan plukkes av 
kunden selv. I motsetning til selvbetjening i butikk, skulle apotekpersonale sikre kunder 
med informasjon og fremme til riktig bruk av både reseptfrie legemidler og handelsvarer 
(Thune, 2006). Årsaken til selvvalgs introduksjon var at det kom en del kritikk fra kunder 
som utrykte at det var vanskelig å kommunisere med apotekpersonalet og derfor hadde 
kundene et ønske om å kunne plukke noe selv.  
 
Vestsidens apotek var et forsøksprosjekt og etterhvert ble det mange flere selvvalgs 
apotek etablert i Norge. Noen av apotekene hadde fullstendige reoler med handelsvarer 
og legemidler, mens andre hadde begrenset utvalg (Thune, 2006). Apotekets selvvalg har 
endret utseende gjennom årene, alt fra interiør som belysning, møbler og fargerike 
plakater, til et vareutvalget hvor det blir introdusert mange nye og forbedrede produkter 
(Figur 2 t.h.).  
 

 
Figur 2. Selvvalg til Vestsidens apotek fra 1981 kontra selvvalg til Apotek1 Skårersletta fra 2018  (t.v. 
Johannesen og Skeie, 1995, side 264; t.h. bildet er tatt etter muntlig tillatelse fra apoteker Børge Breivik).  

 

1.3.1 Faktorer som bygger opp gode kundemøter i selvvalget 
Gode kundemøter er oppbygd av flere elementer. Noen av de er opprettholdelse av 
diskresjon i selvvalget, personalets fagkunnskaper samt kommunikasjonsferdigheter. 
 

Diskresjon:  
Flere varer som selges på apoteket kan anses som pinlige, og det er individuelt på hva 
man opplever som sensitivt. Apotekansatte må dermed bruke sitt skjønn og 
menneskekunnskap for å respektere kunden og opprettholde diskresjon på best mulig 
måte. «Apotekets publikumssone skal være entydig avgrenset og egnet til å ivareta 
publikums behov for diskresjon» (Apotekloven, 2000, kap. 5). Det er ikke alltid apotekets 
lokaler streker til å for å ivareta diskresjon, grunnet uskjermet og åpent område som er 
tilgjengelig for publikum. Løsninger som brukes aktivt i selvvalget er å snakke lavere, og 
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skjerme produkter som kunden har valgt. I de tilfellene hvor kunden må plukkes ut for å 
ha samtale under fire øynene kan veiledningen flyttes til inforommet (Granås, Bakken, 
2010). 
 

Kunnskapsoppdatering:  
Farmasøytene er fagpersonell som sitter med mye kunnskap, men det er fremdeles behov 
for kunnskaps -oppfriskning og -oppdatering. Informasjon blir glemt etter tid, og det 
kommer stadig ny forskning og selvvalgsoppdateringer hvor det blir presentert nye 
apotekvarer. «Vår kunnskap, din trygghet», «Vi ønsker å dele vår kunnskap» er 
slagordene til Apotek1 og Vitus apotek, som er to av de tre ledende apotekkjeder i Norge. 
På lik linje med reseptur skal all selvvalgs rådgivning være faglig forsvarlig og fremme til 
riktig bruk av legemidler og handelsvarer. Kompetanseutvikling er sentralt for alle 
apotek, og opplæringen blir utarbeidet for alle apotekansatte.  
 
E-læringskurs som gjelder for selvvalget deles på forskjellige temaer i egenbehandling, og 
opplæringen varierer fra måned til måned. I juni er fokus på for eksempel «solkremer», i 
september på «lus behandling», mens i oktober «feber og forkjølelse». I tillegg til temaer 
som er relevante for spesifikk måned, er det også temaer som er relevante hele året som 
eksempel «smerte». Det er variasjon i e-læringskursene alt fra små videoklipp og 
lesematerial, til kundecaser med rollespill. De er beregnet for cirka en halv time og kan 
gjennomføres enten på apoteket eller hjemme. I tillegg finnes det forskjellige hjelpemidler 
i selvvalget som selvvalgs brosjyrer og hyllemarkører med kort oppsummert informasjon 
(Figur 3). Apotekpersonalet har også mulighet til å delta på forskjellige kurs og fagdager 
som gjennomføres utenfor apoteket og organiseres av apotekkjeder og leverandører. 
 

 
Figur 3. Hyllemarkører og selvvalgs brosjyrer som finnes tilgjengelige i selvvalget på Apotek1 Skårersletta 
(Bildene er tatt etter muntlig tillatelse fra apoteker Børge Breivik). 

 

Kommunikasjon og kundeveiledning 
For å danne et godt samarbeid med kunden er kommunikasjonsferdigheter avgjørende. 
Kommunikasjon er en type samspill mellom mennesker hvor dialogen er sentral  
(Figur 4). Den vanligste formen for kommunikasjon som skjer i apotek, skjer mellom 
apotekpersonalet og kunden. Slik kommunikasjon kalles toveis verbal kommunikasjon 
som er ofte supplert med nonverbal kommunikasjon ved bruk av kroppsspråk, 
ansiktsuttrykk, latter og så videre (Granås, Bakken, 2010). 

Kunder som oppsøker apoteket har forskjellige problemstillinger. Uansett årsak er det 
viktig å kartlegge kundenes behov og finne fram en løsning. Dette gjøres ved å lytte til 
kunden og kommunisere riktig for å få stilt de korrekte spørsmålene. Farmasøytene har 
en viktig rolle for å fange opp og skille mellom plager som kan behandles ved hjelp av 
egenomsorg og mer alvorlige symptomer som bør tas opp videre med legen. I tillegg skal 
farmasøytene ikke bare svare på kundens spørsmål, men også gi faglig og helhetlig 
veiledning. Informasjon som gis på denne måten kalles uoppfordret informasjon. Denne 
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informasjonen kan bidra til at egenomsorg etterleves på best mulig måte, samt 
legemiddelrelaterte problemer kan forebygges (Granås, Bakken, 2010). Vedlegg 1 viser 
eksempel på salg av nesespray mot tett nese ved forkjølelse. Eksemplet tar for seg 
veiledning som farmasøyten bør gi kontra veiledningen som bør unngås (grå tekstbokser, 
se vedlegg 1).   
 

 

 

 

 

Figur 4. Verbal og nonverbal kommunikasjonsmodell mellom sender og mottaker (Eide, Eide, 1996).  

Studien som ble gjennomført i Norge i 2016 viser at kundene har stor informasjonsbehov, 
og at apotek er en viktig informasjonskilde. Studien ble gjennomført som 
spørreundersøkelse hvor 212 kunder var med. Studiens konklusjon var at mer en 
halvparten av kundene får uoppfordret informasjon på apoteket, og den informasjonen 
anses som nyttig (Grbic, 2016).  
 
I Storbritannia har det vært ekstra fokus på kommunikasjon og behovskartlegging siden 
1990. Royal Pharmaceutical Society of Great Britain (RPSGB) har utgitt en rekke 
retningslinjer som apotek skulle følge. For å sikre at retningslinjer blir fulgt, ble det 
utarbeidet sjekkliste WWHAM som står for: Hvem er det til? (Who is it for?); Hva er 
symptomene? (What are the symptoms?); Hvor lenge har symptomene vært tilstede? 
(How long have the symptoms been present?); Eventuelt andre medisiner som brukes? 
(Any other medication being taken); Hvilke medisiner er utprøvd? (Medication tried 
already). I tillegg får apotek jevnlig besøk av en «ukjent kunde», som måler 
kundeopplevelsen (Watson, Cleland, Bond, 2009). En randomisert kontrollert studie som 
ble publisert i 2008 har kvalitetsvurdert apotekinformasjon i forbindelse med reseptfrie 
legemidler, samt målt kundekommunikasjon. Ifølge studien kan dårlig 
kundekommunikasjon føre til feildiagnose og forsinket adgang til passende 
legemiddelbehandling. I forbindelse med studien har «ukjent kunde» vært på 20 apotek 
og blitt veiledet av 22 farmasøytene og 34 apotekassistenter. Konklusjonen var at 
kundekommunikasjon var ikke optimal og kan forbedres (Watson, Cleland, Bond, 2009).          
 

1.4 Egenomsorg  
Det er naturlig å tenke, at kunder som oppsøker apotekets selvvalg er på jakt etter 
produkter som skal brukes for å forbedre livskvaliteten. Egenomsorg (the theory of self-
care) er når mennesket tar omsorg for seg selv og opprettholder helse, liv og velvære 
gjennom håndtering av helsemessige utfordringer, psykiske eller fysiske funksjonssvikt. 
Den omslutter innsats for å forebygge sykdom og fremme helse. Egenomsorg er resultatet 
av egenomsorgskrav som er i balanse med egenomsorgskapasitet (Figur 5) (Biermann, 
1996).  
 
 
 
                                                                Egenomsorg 

 
 
 
 
 
 
Figur 5. Begrepsmessig rammeverk som viser balanse mellom egenomsorg, egenomsorgskrav og 
egenomsorgskapasitet (Biermann, 1996). 
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Det er mange fordeler med egenomsorg hvor den enkelte tar ansvar for sin egen helse, og 
mer risikabel og kostbar medisinsk behandling unngås. På den andre siden er det 
ulemper hvor kunden utsetter kontakt med helsevesenet, eller feilbehandler sine plager. 
Kunnskapsnivå hos den enkelte er en viktig forutsetning for at egenomsorg blir forsvarlig. 
Derfor bør god egenomsorg skje i samarbeid med kompetent helsepersonell (Granås, 
Bakken, 2010).   
 
Egenomsorg har variert gjennom årene. Grunnet mangelen på leger, apotek og medisiner 
var folkemedisin mye brukt på 1700 og 1800-tallet. Vassarv (planteart i nellikfamilien) 
ble for eksempel brukt mot hevelser eller verk. Malurt (planteart i kurvplantefamilien) ble 
brukt mot orm i magen, og kråkefot (planteart fra kråkefotfamilien) ble brukt som lus 
drepende middel. Brennevin har også spilt en stor rolle, og ble anvendt ved blant annet 
kolikk og som desinfiserende middel. Det fantes også mange tilfeller hvor folk tok skade 
av folkemedisinens kurer. Bøndene har drukket blanding av sitt blod og brennevin som 
middel mot depresjon, og som middel mot hodepine årelot de seg i pannen. Ved verk og 
rifter i leddene brukte bøndene glødende kull (Johannesen & Skeie, 1995). 
   
Egenbehandling gjennom bruk av reseptfrie legemidler er den utbredte formen for 
egenomsorg som finnes i dag, og apotek er en av de første stedene som blir oppsøkt i 
forbindelse med det. Ut ifra kundens behov skal apotek anbefale legemidler og 
handelsvarer, eller henvise videre til lege. «Pasienter og brukere skal få informasjon og 
støtte til egenomsorg og mestring. Større grad av egenomsorg er viktig for å gi den 
enkelte bedre helse- og livskvalitet, men er også en forutsetning for en bærekraftig 
helse- og omsorgstjeneste» (Regjeringen, 2012). Når plagene opptrer blir de ofte 
behandlet med reseptfrie legemidler som eksempel Paracet® eller plantebaserte 
legemidler som Hypericum Stada®. Folkemedisin er ikke så vanlig å møte lenger (kun 
enkelte kjerringråd), noe som til dels skyldes kunnskapsnivå hos kundene og lett 
tilgjengelig medisinsk hjelp. Det er omtrent 65 000 leger, rundt 900 apotek og mange 
effektive legemidler (Legeforening, 2019; Apotekforening, 2017). 
 

1.5 Reseptfrie legemidler 
Legemidler er preparater, stoffer eller droger som skal forebygge eller lindre sykdommer 
eller smerter. Reseptfrie legemidler eller «over the counter» (OTC), er legemidler som 
kan utleveres uten resept på apoteket og er egnet for bruk uten tilsyn av helsepersonell.   
OTC deles i to grupper: reseptgruppe F - som er reseptfrie legemidler og reseptgruppe CF 
- som er reseptpliktige legemidler, hvor enkelte pakninger, styrker, legemiddelformer 
med videre er unntatt reseptplikt. Alle legemidler skal ha en godkjent 
produktinformasjon som inneholder bruksområder og begrensninger. Reseptgruppen 
bestemmes på bakgrunn av legemidlets virkestoff, styrke, pakningsstørrelse, 
legemiddelform, dosering og indikasjon (Statens legemiddelverk, 2016). 
 
Det var forbud med reklame av reseptfrie legemidler på TV frem til januar 2016. Selv om 
det er tillat med reklame i dag, skal den oppfylle krav i legemiddelforskriften for å kunne 
vises på alle medieplattformer. I legemiddelforskriften fremgår det blant annet at 
legemiddelinformasjonen skal være enkelt å forstå og formidles på en tydelig måte, og 
informasjon om nytten og risiko skal også være med (Statens legemiddelverk, 2016). 
 

1.6 Farmasøytpliktige legemidler 
Farmasøytutlevering foreslås for å sikre bedre og enklere tilgang til utvalgte legemidler, 
samt å frigjøre ressurser hos fastlegen. Farmasøytutlevering er basert på «Pharmacist 
Only Medicine», en ordning som i dag finnes i England, Australia og New Zealand. Dette 
innebærer å innføre en tredje kategori av legemidler, mellom de reseptpliktige og de 
reseptfrie - farmasøytpliktige legemidler. Legemidlene kan utleveres av farmasøyt, 
forutsatt at pasienten oppfyller forhåndsdefinerte kriterier og at kvalitetssikret, 
standardisert informasjon gis. Denne kategorien trenger ikke bare å bestå av legemidler 
som i dag er reseptpliktige. Reseptfrie legemidler hvor man ser behov for en bedre 
oppfølging av bruken, kan også være aktuelle (Regjeringen, 2012).  
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1.8 Salg utenom apotek – LUA ordning  
Reseptfrie legemidler i selvvalg har ført til mange interne diskusjoner. Mange mente at på 
den måten mister apotekene sin enerett for å selge legemidler og det hadde de rett i 
(Thune, 2006). Apotek mistet sin enerett for salg av reseptfrie legemidler, og fra 
november 2003 ble det tillatt å selge legemidler utenfor apoteket (LUA). Legemidler 
utenom apotek eller LUA ordning går ut på at visse reseptfrie legemidler kan omsettes i 
dagligvarebutikker, bensinstasjoner og kiosker. Ordningen skal bedre tilgjengeligheten og 
gi priskonkurranse til apotek. For at utsalgstedene får tillatelse til å selge reseptfrie 
legemidler må de registreres i Mattilsynets registre. Det er Legemiddelverket som har 
ansvaret for ordningen og bestemmer hvilke legemidler som kan selges på disse stedene. 
Visse krav skal oppfylles for LUA-legemidler som eksempel at befolkningen er kjent med 
både legemidlet og bruksområde, og at tilstrekkelig informasjon er lett tilgjengelig på 
pakningen og pakningsvedlegget. I motsetning til apotek, skal ikke personalet i 
utsalgsstedene gi råd eller informasjon om legemidlene. Om det kommer spørsmål rundt 
legemiddelegenskapene eller bruken av de, skal kunden henvises til lege eller apotek. I 
tillegg er det aldersgrense på atten år som gjelder ved utlevering av legemidler fra 
utsalgsstedene (Regjeringen, 2012). Legemiddelreklame er forbudt inne i utsalgstedene 
og i nærheten av de, men nødvendig informasjon om indikasjon og dosering kan være 
tilgjengelig for kundene på en skriftlig måte (Regjeringen, 2012).  
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2. Hensikt 
 
Apotek er et lavterskeltilbud, og blir ofte oppsøkt i forbindelse med medisinsk 
egenomsorg og veiledning. Apoteket er pålagt å utlevere all nødvendig informasjon til 
kundene og informasjonen er lovpålagt. Undersøkelse som ble gjennomført av 
Forbrukerinspektørene til NRK sendte ut jenter på 13, 15 og 17 år til femten forskjellige 
apotek. Stikkprøvekontrollen avslørte at det ikke gis tilstrekkelig informasjon, ved salg av 
reseptfirelegemidler. Jentene fikk enten dårlig eller ingen rådgivning, til tross for den 
påbudte veiledningen (Farmasiforbund, Farmasiliv nr. 2, 2016).   
 
Med bakgrunn i dette ble det interessant å finne ut om hva som kan ligge i grunn for den 
dårlige eller manglende rådgivningen. Dermed er hensikten med oppgaven: Hva er 
farmasøytenes erfaringer ved salg av reseptfrie legemidler i Norge? 
 
Følgende hovedspørsmål skal besvares ved hjelp av gruppeintervju: 

- Hvordan skiller man et godt kundemøte fra et dårlig kundemøte?  
- Hvordan kommunisere med kunden?  
- Hvordan utøve farmasøytisk skjønn?  
- Hvordan kan man bidra til økt etterlevelse hos kunder? 
- Hvordan opprettholde diskresjon i selvvalget?  
- Prioriteres utvikling av kompetanse på apoteket? 
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3. Metode 
 
Med fokus på farmasøytenes erfaringer ved salg av reseptfrie legemidler, ble det valgt en 
kvalitativ metode som går «i dybden og får mange opplysninger fra få undersøkelses 
enheter», istedenfor «å gå i bredden og innhente et lite antall opplysninger om mange 
undersøkelses enheter» (Dalland, 2012, s. 113). Kvalitativ metode er en forskningsstrategi 
som anvendes for å beskrive, analysere og tolke kvaliteter eller egenskaper ved det 
fenomenet som skal studeres. Den kan bygges på menneskelige erfaringer 
(fenomenologi), opplevelser, tanker og forventninger. Kvalitative data gir en annen type 
informasjon og kan ikke gjøres om til tall, som kvantitative data. De som blir intervjuet, 
blir presentert for en rekke åpne og uformelle spørsmål og svarene som fås vil være så 
forskjellige, at det ikke blir mulig å presse inn i statistikk (Kvale & Brinkmann, 2009).    
 

3.1 Ustrukturert gruppeintervju 
Intervju er en «utveksling av synspunkter» mellom mennesker som diskuterer samme 
tema. Den kan brukes som hovedmetode med formål om å skaffe en dyp og beskrivende 
informasjon fra informantenes egne erfaringer, tanker og følelser (Kvale & Brinkmann, 
2009). Gruppeintervju beskrives som en ikke-styrende intervjuform, hvor mange 
forskjellige vinkler om fokustema er viktige (Kvale & Brinkmann, 2009). Det er spesielt 
egnet til bruk der det skal læres om holdninger eller erfaringer i miljø, hvor mennesker 
samarbeider. Gruppeintervju eller fokusgruppeintervju som det også blir kalt er passende 
dersom det er et område, hvor samhandling mellom deltakere kan få frem mange 
emosjonelle og spontane synspunkter, enn når et individuelt intervju blir brukt 
(Malterud, 2012).  
 
Det finnes strukturerte og ustrukturerte fokusgruppeintervjuer. Jo mer samtalen blir styrt 
av moderator, desto mer strukturert er fokusgruppen. Et ustrukturert 
fokusgruppeintervju innebærer at deltakerne i stor grad snakker fritt med hverandre og 
ikke med moderator (Wibeck, 2000). 
 
Hensikten med oppgaven var ikke å komme frem til fellesnevner eller enighet, men å få 
frem farmasøytenes meninger, tanker og opplevelser rundt tema om salg av reseptfrie 
legemidler. Ved hjelp av ustrukturert gruppeintervju ble det lettere å utrykke følsomme 
eller delikate synspunkter, som vanligvis ikke er tilgjengelige. Det bidro også til at det ble 
mulig å få frem meninger fra ulike områder som savnes eller områder som kan forbedres 
(Malterud, 2017).  
 
Intervjuene ble ledet av farmasøyt som har jobbet på apoteket siden 2012, og hatt erfaring 
med salg av reseptfrie legemidler. Farmasøyten fikk moderatorrollen som sørget for at 
samtalen belyste temaene så bra som mulig. Moderatoren var ansvarlig for å skape et 
behagelig og åpent miljø, hvor det var lett å dele personlige synspunkter.  
 

3.2 Utarbeidelse av intervjuguide  
Intervjuguide ifølge Kvale og Brinkmann er «et manuskript som strukturerer 
intervjuforløpet mer eller mindre stramt» (Kvale & Brinkmann, s.43). Intervjuguide 
kjennetegner samtaleformen som skaper kunnskap, og er et hjelpemiddel som leder 
intervjueren gjennom intervjuprosessen. En slik guide kan være detaljert med en 
rekkefølge av spørsmål som skal avdekkes, eller inneholde tema og forslag til spørsmål 
som er åpne for endringer (Dalland, 2012). Ifølge Richard Krueger bør en intervjuguide 
for fokusgrupper bestå av fem hovedspørsmål: åpning-, introduksjon-, overgang-, nøkkel- 
og avslutningsspørsmål (Krueger, 1998). Med utgangspunkt i oppgavens problemstilling 
ble det utarbeidet en intervjuguide. Først ble det laget utkast med flere varianter av 
spørsmål, som ble gjennomgått sammen med veiledere. Konklusjonen var at spørsmålene 
var for detaljerte, noe som kunne begrense diskusjoner. Intervjuguiden skulle ikke være 
for detaljert, da formålet med intervjuene var å få vite noe nytt som ikke var kjent fra før. 
Dermed ble de spørsmålene slått sammen og endret til store og åpne hovedspørsmål, som 
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dannet rom for diskusjon. I tillegg ble det også utarbeidet caser og mer detaljerte 
spørsmål som skulle brukes i de tilfeller hvor samtalen stoppet (vedlegg 2).  
 
Deretter ble det gjennomført pilotintervju på apoteket som moderator har jobbet på. 
Intervjuet varte i nesten en time og gruppen besto av fire deltakere. Etter endt intervju ble 
deltakere spurt om spørsmålene var lette å forstå, og intervjuguiden ble endret ytterligere 
ut ifra tilbakemeldingene. Intervjumaterialet ble transkribert og analysert, for å se om 
svarene var relevante i forhold til problemstillingen før moderatoren gikk videre med 
gjennomførelse av nye intervju. Struktur til den endelige intervjuguide ser ut som 
følgende:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Intervjuguideoppbygging.   

 

3.3 Utvalg og rekruttering 
I denne studien var det viktig at de personene som ble intervjuet hadde både kunnskap og 
erfaring ved salg av reseptfrie legemidler. Farmasøytene som gjennomførte 
kundeveiledninger i selvvalget var valgt for å belyse problemstillingen. Det var ingen krav 
til informantene, når det gjelder kjønn, alder, utdannelsesgrad og arbeidserfaring. Det 
viktigste var at de var engasjerte, frivillige til å delta og tilgjengelige. Hvor mange 
informanter som trengtes for denne studien, ble avgjort underveis. «Intervju så mange 

Grunnleggende informasjon: 
Presentasjon av oppgaven og innhenting av muntlig samtykke 

Åpningsspørsmål: 
Presentasjon av deltakere (ingen opptak tas under den delen) 

Introduksjonsspørsmål: 
Om begrepet «reseptfrie legemidler» og generelle erfaringer ved salg av reseptfrie 
legemidler 
 

Avsluttende spørsmål: 
Om hva deltakere anser viktigst av alt som ble tatt i intervju, og eventuelle 
forbedringsforslag  
  

Sluttspørsmål: 
Om deltakere har noe ekstra som de ønsker å ta opp  
 

Avslutning: 
Kort oppsummering og takking for deltakelse 

 

Hovedspørsmål med caser: 
Hvordan skiller man et godt kundemøte fra et dårlig kundemøte? Case: typisk Paracet 
kunde 
Hvordan kommunisere med kunden? Case: to kommunikasjonsutfordrende kunder  
Hvordan utøve farmasøytisk skjønn? Case: kunde med potensiell fare for misbruk og 
kunde som er åpen om off-label bruk 
Hvordan kan man bidra til økt etterlevelse hos kunder? 
Hvordan opprettholde diskresjon i selvvalget? Case: kunde med ekstra behov for 
diskresjon 
Prioriteres utvikling av kompetanse på apoteket? 
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personer som det trengs for å finne ut det du trenger å vite» (Kvale & Brinkmann, 2009,s. 
129). Fra starten var det ønskelig å intervjue totalt 15-16 personer, som skulle deles inn i 
grupper på 3-6 deltakere. Om det ikke ble innsamlet tilstrekkelig data med 15-16 
informanter, skulle rekruteringen foregå ytterligere inntil metningsgraden ble oppnådd. 

 
Inklusjonskriterier: 
-Provisorfarmasøyter og reseptarfarmasøyter av begge kjønn og variert alder 
-Farmasøytene fra forskjellige apotekkjeder 
-Farmasøytene som har erfaring med kundeveiledning i selvvalget 
-Farmasøytene med varierende arbeidserfaring 
 
Eksklusjonskriterier: 
-Apotekere, bestyrere og stedfortredere  
 

3.4 Teknisk gjennomføring  
Deltakere fra fem apotek i Akershus fra tre kjeder: Apotek1, Vitus apotek og Boots, ble 
kontaktet per telefon med spørsmål om interesse til å bli med i prosjektet. Deretter ble 
det sendt informasjonsskriv til de per e-post (vedlegg 3). Et av apotekene som ble 
kontaktet i forbindelse med oppgaven, var apotek som moderator har jobbet på tidligere.  
Informantene som viste interesse for deltakelse, ble kontaktet igjen senere for å avtale tid 
og sted. Informantene i studien var kvinner og menn, som var enten reseptarer eller 
provisorer med arbeidserfaring fra 1-18 år. Alle som ble spurt stilte opp, men det var ikke 
nødvendig å inkludere alle likevel. Det ble gjennomført fire gruppeintervjuer med grupper 
fra tre til fem personer. Antallet av intervjuene ble bestemt ut ifra metningsgraden. Den 
ble nådd når det ikke var mulig å innhente «noe nytt», fordi informantene tok opp nesten 
det samme under de ulike gruppeintervjuene.  

 
Slik som forventet gikk det ikke helt etter planen, når det gjelder avtaler for 
gruppeintervju. En avtale ble avlyst, mens annen ble flyttet til uken etter. Alle intervjuene 
ble gjennomført under perioden oktober - desember 2018. To apotek ble intervjuet før 
åpningstider fra klokken 8.00, mens for to siste passet tidsrommet etter stengetid fra 
klokken 18.00. Det var ønskelig at intervjuene skulle holdes av et annet sted enn apoteket, 
men det var ikke gjennomførbart for alle deltakere. Dermed ble intervjuene avholdt på 
apotekets inforom eller pauserom. Intervjuene varte i cirka en time. Tidsforbruket var 
avtalt på forhånd. To av gruppene pratet mens alarmen gikk, men de ble enige om å 
fullføre intervjuet. I forkant av intervjuet har informantene gitt sitt muntlige samtykke til 
å delta. Deltakelsen var ikke bindende, og alle som ville trekke seg fikk mulighet til det, 
uten at det måtte oppgis noen årsak eller grunn.  
 
Intervjuene ble innledet med at deltakerne presenterte seg, blitt kjente med formålet av 
oppgaven, tidsramme for intervju og hva det oppnådde materialet blir brukt til.  Det ble 
presisert at navn eller andre personopplysninger ikke skulle brukes mens det ble tatt 
opptak. Når intervjuet startet, ble lyd spilt inn på telefon med kodelås som kun moderator 
hadde tilgang til. Ifølge Kvale og Brinkmann ved hjelp av opptak kan intervjueren 
konsentrere seg fylt om intervjuenes emne og dynamikk (Kvale og Brinkmann, 2009). 
Opptakene har registrert ordbruk, pauser og tonefall og moderatoren hadde mulighet til å 
høre på opptakene flere ganger etter endt intervju.  
 
Intervjuguide ble brukt med variert grad. Under pilotering var guiden brukt veldig aktivt 
både for å se om alle spørsmål var relevante og lette å forstå, og fordi moderator hadde 
glemt å poengtere at det forventes diskusjon mellom deltakere. Det var første gang 
studenten skulle opptre som moderator, men øvelser gjør mester og rollen ble forbedret 
fra gang til gang. I utgangspunktet skulle hovedtemaer og caser tas opp under intervju og 
for sikkerhets skyld mer detaljerte spørsmål ble notert for de situasjoner med stillhet. 
Moderatoren merket at guiden ble brukt mindre og mindre fra gang til gang, og på det 
siste intervju hadde deltakerne dekt alle tema og caser gjennom en livlig diskusjon.  
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Som avsluttende steg har moderatoren oppsummert diskusjonen, og takket informantene 
for deltakelse.  
 

3.5 Dataanalyse 
Analyse av datamaterialet er en forbindelse eller en slags bro mellom rådata og resultater 
ved fortolkninger og oppsummeringer av det organiserte materialet (Kvale & Brinkmann, 
2009). I denne studien ble det valgt tematisert tilnærming som analysemetode. Ifølge 
Braun og Clarke er tematisering en grunnleggende metode for analyse av kvalitative 
tilnærminger. Tematisering er identifisering, rapportering og analysering av 
gjentakelsene eller temaer innenfor datamaterialet. Den kan gi rike og detaljerte, men 
likevel komplekse data. Det var viktig å ta stilling til hva som var relevante data i 
innsamlede rådata og hvordan man skal fokusere på innholdet (Braun & Clarke, 2006).  
Analyseringen foregikk dermed gjennom flere steg, som er beskrevet under. 
 
Datamaterialets kjennskap: 
Etter endt intervju ble materialet transkribert og følelser ble registrert i parentes. Selv om 
det var en tidskrevende prosess, ble det på den måten mulig å bli kjent med data og få 
grundig forståelse. Det var utfordrende å transkribere gruppeintervjuene, fordi 
deltakerne snakket ofte samtidig og meninger ble flettet inni hverandre. Opptakene ble 
dermed spolt fram og tilbake for å få med hvert enkelt ord som ble sagt av hver enkel 
deltaker. Etter endt transkribering ble materialet lest og fortolket (hermeneutikk). Under 
lesingen ble det søkt etter betydninger, mønstre og tegn for koder som ble formert under 
analysen.  
 
Kodeutarbeidelse:  
Under lesing av materialet har analytikeren laget liste av ideer om hva er det som finnes i 
transkriptene, og hva som er interessant for oppgaven. Deretter ble kodene som 
identifiserer egenskaper ved datamaterialet utarbeidet. Det ble gjort manuell koding av 
transkribert materialet ved bruk av fargepenner i programmet Microsoft Word og 
meningsbærende enheter ble slått sammen med definisjoner som indikerte innhold i 
kodene. Analysen ble gjennomført med full fokus på hver eneste setning, for å oppdage så 
mange koder som mulig. Datamaterialet ble også kodet av ekstern analytiker som er en 
farmasøyt og studerer videre til provisor. 
 
Temautarbeidelse: 
Lang liste av identifiserte koder på tvers av datamaterialet ble sortert i potensielle temaer. 
På dette steget har analytikeren benyttet seg av tankekart som hjalp til med 
visualiseringen av koder og hvordan de kan kombineres for å danne tema (Figur 7).  
Mange koder dannet hovedtemaer, andre dannet undertemaer, mens noen av de ble 
annullert fordi de ikke var relevante til oppgavens problemstilling. Temaer ble studert 
nærmere etter endt sortering og hver enkel måtte inneholde sammenhengende mønster 
av materialet. Materialet måtte også varieres fra et tema til et annet. For å underbygge og 
illustrere temaer, ble de presentert med utdrag fra datamaterialet i beskrivende format. 
Gjenfortelling av informantenes historier med egne ord, ga et fyldigere innblikk i enhvers 
fortelling. Gjengivelse av sitater var en måte å eksemplifisere, nyansere og utdype temaer 
på.  
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Figur 7. Tankekart av koder som bygger opp temaer.  

 

3.6 Etiske vurderinger  
Etiske vurderinger brukes for å ivareta personvernet og for å sikre troverdighet av 
resultater (Dalland, 2012). Datamaterialet fra intervjuene ble behandlet på en korrekt 
måte med tanke på anonymitet. Informantene ble kodet som: farmasøyt 1,2,3...16, og av 
hensyn til anonymitet ble de ikke presentert ytterligere. Det ble ikke laget noe liste for 
deltakernavn eller apotek som informantene har jobbet på. Opplysninger som ble brukt i 
denne masteroppgaven kan verken direkte eller indirekte spoles tilbake, eller identifisere 
personer som har deltatt i prosjektet.  
 
I forkant av intervjuene ble det klargjort hva prosjektet skal gå på, og hva innsamlet 
informasjon blir brukt til. Alle intervjupersoner fikk skriftlig informasjonsskriv som 
inneholdt blant annet opplysninger om projektens problemstilling, anonymitet og 
fleksibilitet for deltakelsen (Vedlegg 3). Det ble presisert at påmeldingen ikke var 
bindende og at informantene kunne trekke seg når som helst uten å måtte oppgi grunn. 
Informantene ble også informert om at samtalene skal tas opp for lyd og at lydopptakene 
blir slettet i ettertid (senest 15. februar). For å opprettholde studiens kvalitet ble det kort 
oppsummert diskusjonens innhold, som avslutning på intervju. På den måten hadde 
informantene mulighet for å rette opp moderatorens oppfatning og forståelse. Under 
transkriberingen og analysering ble datamaterialet behandlet med hensyn til å ivareta 
opprinnelige meninger til informantene. Datamaterialet var analysert av to personer: 
intern analytiker og ekstern analytiker.  
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3.7 Litteratursøk 
Litteratur som ble brukt i oppgaven var først og fremst funnet i pensumlitteratur, 
forskningsrapporter og fagartikler. For å finne bakgrunnslitteratur som var relevant for 
oppgavens problemstilling ble det foretatt søk på følgende nettstedene: Google Scholar, 
Kunnskapssenteret, Farmatid, Pubmed, Medline og Helsebiblioteket. Søket ble 
gjennomført i tidsperioden fra oktober 2018 – desember 2018. Ord og begreper som ble 
kombinert i søket var: «reseptfritt», «reseptfrie legemidler», «farmasøytenes erfaringer», 
«legemiddelinformasjon», «legemiddelreklame», «farmasøytutlevering», «salg», 
«omsetning», «etterlevelse», «farmasøytisk skjønn», «kommunikasjon», «kompetanse», 
«kundemøte», «diskresjon» osv. For å identifisere aktuelle artikler ble de vurdert først fra 
tittelen og deretter etter abstrakt. Artiklene som ble ansett som aktuelle ble lest i fulltekst.   
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4. Resultater 
 
For å belyse problemstillingen «Hva er farmasøytenes erfaringer ved salg av reseptfrie 
legemidler i Norge?» ble det tatt svar på hovedspørsmål som dannet følgende tema:  
 

- Et kundemøte 
  - Et godt kundemøte 
  - Et dårlig kundemøte 

- Kommunikasjon 
- Farmasøytisk skjønn 
- Etterlevelse 
- Diskresjon 
- Kompetanseutvikling 

Heretter følger en tematisk oversikt over resultatene.  
  

4.1 Et kundemøte  
I denne studien var det interessant å se forskjellen mellom et godt og et dårlig kundemøte 
fra informantenes ståsted.  
 

4.1.1 Et godt kundemøte 
Tema om gode kundemøter var en gjennomgangstema i datamaterialet. På forespørsel 
om hva som bygger opp et godt kundemøte, ble det nevnt flere faktorer som spiller en 
viktig rolle. Ut ifra intervjuene kom det fram, at det er viktig med å løse kundens 
problemstilling og avdekke behov.   
 

 
Det neste som ble diskutert i gruppene er behovskartlegging, som hjalp til med å løse 
kundens problemstilling. For å få mest mulig informasjon fra kunden, er åpne spørsmål 
til stor hjelp. På den måten kan farmasøyten fange opp ting i fortellingen til kunden og 
anbefale passende løsning. Finne ut hvem som skal behandles er et startpunkt for 
kartleggingen. 
 

 
Noen av farmasøytene har også poengtert, at det er ikke alltid tilstrekkelig med 
egenomsorg, og ved behovskartlegging blir det mulig å sile slike kunder som skal henvises 
videre til lege. 
 

  

«Kunden har jo problemstilling også må du avklare den ved å stille spørsmål, 
kommunisere. Så jeg tenker hvis kunden kommer ut fra apoteket med en løsning, så 
er jeg fornøyd med kundemøtet mitt i alle fall», F14.  
  
«Kartlegge behovet, for det er ikke alltid at det de er på jakt etter, er nødvendigvis 
passende», F4. 
 
«Det er helt klart når de som kommer og har et reelt problem, hvor du har på en 
måte fanget opp ting som de ikke var klare over, og fant løsning på bakgrunn av det 
som de ikke har tenkt på engang», F8. 

«Må finne ut hvem som trenger hjelp først, om det er dem selv eller om det er noen 
andre. Når du finner ut hvem som skal bruke legemidlet, så kommer det logisk nok 
mange andre spørsmål som «Har du brukt den før?», «Hva har fungert?», «Hva 
bruker du av faste medisiner?», F2. 

«Selvfølgelig også henvise til legen, når jeg ser at egenomsorg ikke er til hjelp her», 
F12.  
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Mange av farmasøytene sa at en og samme kunde ble behandles ulikt fra apotek til 
apotek. Løsningen, som felles retningslinjer kunne være til hjelp her.  
  

 
Flere av farmasøytene mente at det var viktig at kunden er fornøyd og forstår den 
informasjonen som er gitt. 
 

 
Tre av farmasøytene ga uttrykt for at kundemøtene ikke alltid skal ende opp i salg av 
produkter for å defineres som vellykket.  
 

 
Sist, men ikke minst ble det sagt, at det er viktig at farmasøytene er utstyrt med all 
nødvendig informasjon.  
 

 

4.1.2 Et dårlig kundemøte 
Det første som kom fram i alle fokusgrupper, var at det er vanskelig å kommunisere eller 
gi råd til «avvisende» kunde.  
 

 
Faktor på farmasøytmangelen ble nevnt av flere. En farmasøyt nevnte de tilfellene når 
farmasøyten står med en kunde i selvvalget og blir ropt inn i resepturen på grunn av 
farmasøytkontroll. Det kom også fram at farmasøytene må ofte forlate sine kunder når en 
telefonresept skal tas imot. 
 

 

«Har vært bort i det mange ganger, hvor kunden sa at det ble anbefalt andre ting på et 
annet apotek», F4.  

«De må også være fornøyde med den løsningen, når de da er fornøyde, det er gjerne 
de som kommer tilbake og forteller «Jeg har prøvd det og det funket, tusen takk!» og 
det er jo det aller beste», F7. 
 
«Ikke minst at kunden er innforstått med hvordan legemidlet skal brukes, takker for 
informasjonen og kommer tilbake», F15. 

«Skjer også at kunden vil kjøpe noe, hvor jeg er ærlig og sier at det er bortkastet, og i 
den casen er det ikke optimal behandling. Jeg synes ikke at det er bra kundemøte, 
fordi det var et salg», F8.  

«Kunden kommer inn fordi kunden er ute etter en eller annen ting. Så det er liksom å 
bidra med den kunnskapen man har for å hjelpe kunden på best mulig måte», F6.  

«Ja, hvor kunden er avvisende og viser veldig tydelig at de vil avvise alt som du 
kommer til å si. Da føler du at din rolle som farmasøyt blir vanskelig å utføre. Du er 
jo menneskelig du også», F4. 
 
«Eller at kunden selv avbryter «Men nei, dette her har jeg ikke tid til å høre på!». De 
har på en måte bestemt seg før de kom. Du har for eksempel de typiske Paracet 
kundene. Du får aldri informert de. Fordi de på en måte viser med kroppsspråket at 
de selv vet hva de skal ha, og hvordan det funker», F2. 

«Ja, bemanning er en viktig faktor. At den ikke bestandig er optimal med tanke på 
kundemøte. Når vi står i reseptur og teknikere kommer og spør etter anbefalinger, så 
får vi kanskje ikke stilt de riktige spørsmål», F16.  
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En annen faktor som ble nevnt videre, er tidsfaktor som henger også sammen med 
farmasøytmangelen og stresset kunde.  
 

 

4.2 Kommunikasjon  
Vellykket kommunikasjon starter med en serviseopplevelse, her vil det si at farmasøyten 
skal hilse på kunden og ønske kunden velkommen frem for alt. En av fokusgruppene 
nevnte at de har en regel på å vise kunden «jeg ser deg» innen de 3 første sekundene 
kunden ankommer apoteket. Det gjøres ved enten å hilse på kunden, eller nikke og smile 
om farmasøyten er opptatt.  
 

 
Det var en del diskusjon i gruppene om hva som er riktig når det gjelder å ta initiativ med 
engang, eller la kunden titte litt først.  
 

 

«Noen ganger så føler jeg, at de gangene jeg står i reseptur så får jeg kanskje ikke 
alle opplysninger som jeg burde ha fått. Det er mye bedre å få startet opp en samtale 
på null og få stilt alt da. Noen teknikere gjentar kanskje ikke spørsmål når de spør 
oss, og muligens glipper også informasjonen som er avgjørende om hva man skal gi 
råd om da. Så tid og bemanning er det viktigste, for de gode kundemøtene», F2.  

«Ting som kan forhindre et godt kundemøte er tidsfaktor. Det er vanskelig å få til bra 
kundemøte, hvis du har ti stykker som står i kø. Og det er da ofte kunde som sier «O 
nei, det er så mange i kø. Du trenger ikke å sjekke det for meg nå!», F5. 
 
«Hvor du ser lang kø og mange av de skal ha Paracet. Da sier du ofte det samme til 
hvert enkel kunde. Da havner du oppi den: « Hei! 44 kroner. Les bruksanvisning. 
Pose? Ha det!» selv om du ville ha brukt mer tid, om det var mindre kø», F9. 

«Om du ikke har kontakt med alle kunder, i det minste så skal du ha blikkontakt. Du 
skal vise kundene at du har sett de. Det er en del av serviceopplevelsen. Og de du ikke 
viser at du har sett, er det stor sjanse for at de går», F13.  

«Jeg prøver så fort som mulig å ta kontakt med kundene og høre om de trenger hjelp 
til noe. Og hvis de sier «Nei», så sier jeg «Bare kom og spør hvis det er noe dere lurer 
på» og på den måten lar dem få vite at jeg har sett dem», F3.  
 
«Jeg er ikke fan av det der å bare stå og henge i kassa. Jeg oppsøker kunden og spør 
om det er noe de letter etter, eller om det er noe jeg kan finne for de. Det er ofte at de 
letter etter noe, og ikke titter som vi tror», F5.  
 
«Etter at jeg har spurt i starten pleier jeg å spørre igjen, fordi at kunden kan følge 
seg teit når han/hun først avviste hjelp og trenger hjelp likevel», F11. 
 
«Mens jeg foretrekker å si «Bare si ifra, hvis du trenger noe hjelp» for jeg er ikke noe 
personlig glad når folk hopper på meg med en gang når jeg er kunde. Så derfor jeg 
går ikke veldig tett på de. Jeg vil gjerne vise de at jeg har sett de, men vil ikke være 
for på, fordi mange kan synes det er ubehagelig. Mange foretrekker å se først, før de 
spør», F6. 
 
«Jeg synes det kommer veldig an på situasjonen, fordi de ofte sier «Åh så bra, det var 
det jeg lett etter». Det kommer også veldig an på hvordan du spør. Ellers jeg vet hva 
dere mener, jeg hater sånn opplegg som er på klesbutikker. Det er det verste jeg vet», 
F3. 
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Samtidig ble det tatt opp, dersom farmasøytene møter kunden ved hyllene så har de bedre 
mulighet til å avklare behovet. Blir kunden derimot møtt i kassen, er casen på det 
avsluttende steget.  
 
Farmasøytenes kommunikasjon er veldig variabel og varierer fra scenario til scenario. De 
fleste farmasøytene ga utrykk for at det er viktig med veiledende informasjon som fører til 
at kunden er med på å bestemme. Farmasøytene fra fokusgrupper gikk aldri imot kunden 
med ønske om å styre samtalen. Veiledende kommunikasjon gikk over til styrende i noen 
tilfeller hvor kunden ikke klarte å bestemme seg.    
   

 
Det var diskusjon i to av fokusgrupper om hva som er riktig løsning i situasjon hvor 
kunden ikke klarer å bestemme seg. En av løsningene var å runde samtalen med: «Da går 
vi for den». Den setningen skapte en viss uenighet hvor noen av informantene sa, at 
farmasøytene ikke skal bestemme over kundens valg.  
 

 
En løsning som ble tatt opp er å ikke gi kunden alt for mange valg, fordi at kunden kan bli 
forvirret.  
 

 
Alle gruppene var enige om at det ikke alltid er like lett å kommunisere med kunder. Det 
avhenger ikke bare av kommunikasjons ferdighetene til farmasøytene men også av 
kunder selv. Kunder som ikke er åpne for kommunikasjon, eldre kunder og kunder med 
dårlige språkkunnskaper, ble nevnt som potensielt utfordrende. Informantene ga utrykk 
at det er lettere å kommunisere med kundene som er åpne for kommunikasjon.  
 

 
Situasjoner hvor kunden snakker eller forstår dårlig norsk behandles på lik linje som 
andre situasjoner. Farmasøytene skal prøve å avdekke behovet og forsikre seg at 
informasjonen er mottatt. Alle informanter utrykte at det er en del utfordringer som er 
knyttet til det, som eksempel kultur hvor det er uhøflig å tilstå misforståelser.  
 

«Kommunikasjon er veldig variabel. Du får også kunder som er bare «lost» og ikke 
skjønner noen ting. Da er det kanskje litt mer styrende fordi du vil forhindre at de 
bruker medisiner feil. Men man går aldri frem med intensjonen om å styre», F4. 

«Jeg føler at det må være kundens valg, men mange er ikke enige med meg og mener 
at vi må velge på vegne av kunde. Jeg er viss uenig der. Til syvende sist, så er det 
kunden som bestemmer, men at vi kan på en måte være tydelig på hva vi mener er 
det beste valget i forhold til de opplysninger som vi har fått. Det er veldig sjeldent at 
jeg sier til kunden: «Du skal ta den her!». 

«Jeg har fått beskjed på opplæringen, at vi ikke skal gi så mange ting å velge 
mellom. Fordi det blir utrolig vanskelig for kunden å velge. Da hjelper det ofte å 
konsentrere seg på maksimalt to valg. På halsbrann for eksempel, så sier jeg først 
generelt, at det er mange forskjellige virkemåter, og at de to har for eksempel samme 
virkningsmekanisme», F16. 

«Det er fint med kunder som er åpne for kommunikasjon. Det er noen som blir sure 
hvis du gir til og med standardinformasjon», F3. 
 
«Kunder som kommer på apoteket og er allerede irriterte av en ekstern faktor. Da er 
det litt vanskelig å roe dem ned, for så å gi dem den informasjonen som de trenger», 
F7. 
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Det ble likevel tatt opp flere virkemidler som kan være til hjelp her, som eksempler 
kroppsspråk, google translate og andre kollegaer som kan språket. 
  

 
Det ble også nevnt at familiemedlemmer som kan norsk eller engelsk kan brukes som 
ressurs, men ikke i alle tilfeller.  
 

 
Informanter angitt andre tilfeller som er utfordrende, spesielt å finne ut om kunden er 
gravid.  
 

 
Forslaget som kom opp av andre informanter, som muligens kunne gjort saken lettere, er 
å nevne alle kontraindikasjoner i samme setning.  
 

 

4.3 Farmasøytisk skjønn 
I denne studien var det interessant å se hvordan informantene beskriver sitt farmasøytisk 
skjønn og hvordan de behandler forskjellige kundecaser. Ut ifra informantenes 
fortellinger, kan det konkluderes at farmasøytisk skjønn er veldig varierende fra 
farmasøyt til farmasøyt. Den kan også endres med tid, som eksempel med tiden blir den 
mer fleksibel, eller etter en spesiell episode blir den mer streng.  
 

 

«Dessverre i slike situasjoner hvor du har kunden med begrenset norsk, svarer 
kunden med «ja» på alle spørsmål. Du får ikke bekreftende «ja» for mottatt og 
forstått informasjon. I noen land så er det uhøflig å si «nei». Selv om de forstår 
spørsmålet, vil de likevel ikke si «nei» til uforstått informasjon», F4.  

«Bruke kroppsspråk og folk forstår kroppsspråket, fordi det var noe som vi brukte 
før i tiden. Det kommer naturlig. Da viser jeg pakninger og sier den er det samme 
som den. Når det er lignende preparater, så later jeg som hendene mine er vektskåler 
som lander på samme nivå. I tillegg peker jeg på virkestoffet», F1.   
 
«Google translate i dette tilfellet er ikke så dumt», F15. 
 
« Spørre andre kollegaer om de kan det språket som vedkommende forstår», F11.  

«Ja, språket. Særlig i de tilfellene hvor de har barn som tolk, eller pårørende som 
tolk. Da tenker du at denne informasjon er kanskje ikke er pårørendes informasjon, 
og du blir usikker hvordan de kan tolke den videre. Særlig barn som skal tolke for 
mor. Om det er informasjon som de formidler riktig, eller om det i det hele tatt er 
informasjon som er beregnet til barn, som eksempel angrepiller», F1. 

«Synes også det er ubehagelig med å finne ut om kunden er gravid. Noen ganger så 
er det ikke alltid like lett å skjønne det. Du kan ikke spørre direkte», F10.  

«Ibux anbefales ikke til personer med magesår, astma, ved hjerteproblemer og for 
gravide», F4.  

«Farmasøytisk skjønn er veldig personlig og individuell. Jeg kan vurdere annerledes 
enn andre. Av og til så er jeg redd «er jeg for snill» eller «er jeg for firkantet». Men 
jeg kan på en måte si, at hvis kunden har fått nødvendig informasjon av meg, så kan 
jeg forsvare det ved at jeg har utvist skjønn», F10. 
 
«Hvis du har vært for snill når du utviste ditt farmasøytisk kjønn, også får du 
baksmell når noe har skjedd, så blir du fort veldig firkantet etter det», F9.  
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Når det gjelder å selge flere pakker samtidig til en kunde, så sa informantene at det 
gjelder å høre på kundens forklaring. Det ble også påpekt at i slike caser er det viktig å gi 
informasjon om hva gjentagende bruk eller misbruk kan føre til.      
 

 
Videre ble det påpekt at legemiddeltyper også behandles forskjellig, som eksempel er det 
flere som er strengere ved salg av Ibux® enn ved salg av Paracet®.  
 

 
Under temaet om farmasøytisk skjønn ble også off-label bruk nevnt. Eksempler som ble 
diskutert er: Zyrtec® og Gem® pulver ved fyllesyke, Scheriproct® salve mot mørke ringer 
under øynene og linsevæske som brukes i produksjon av slim. Alle informanter sa at de 
vurderer slike caser ut ifra skadefaren, og hvor informasjonen er hentet fra (lege, 
skjønnhetsblad, internett). Informantene sa at de ville frarådet off-label bruk ved å gi 
kundene ekstra informasjon. Flere farmasøytene sa at slik salg ikke kan nektes. 
 

4.4 Etterlevelse 
Alle fokusgrupper sa, at når kunden oppsøker apotekenes selvvalg, så har kunden 
motivasjonen for å finne en løsning og bruke legemidlet riktig. Det ble nevnt flere tilfeller 
hvor kundene ikke hadde brukt legemidler riktig med tanke på administrasjonsmåte, som 
eksempel stikkpiller som ble svelget. Informantene mente at for å øke etterlevelsen skal 
farmasøytene i det minste informere kunder om administrasjonsmåten og maksimal 
døgndose. Legemiddelinformasjonen skal formidles på den måten som kunden forstår 
uten å bruke for kompliserte farmasøytiske terminer. Kunden skal også være med og 
bestemme behandlingen. Kunden kjenner seg selv best og velger dermed mest passende 
løsning. Eksempel på det: neglesopp behandling med Nalox® som skal smøres hver dag, 
kontra Loceryl® som skal pensles en til to ganger i uka.  

 
For å forebygge at legemidler blir administrert feil, har flere informanter ønsket 
klisterlapper i neon farger som skulle settes på legemiddelpakninger. Klisterlappene 
kunne inneholdt følgende tekst: «svelges hel», «appliseres på huden» med mer. 
 

4.5 Diskresjon 
Diskusjon om selvvalgs diskresjon skilte seg særlig i to fokusgrupper. Farmasøytene 
hadde forskjellige meninger som gjaldt deres apotek. Grunnen til det var apotekets 
utforming og mangel på inforom. Informantene ønsket at reoler med intimprodukter 
skulle være plassert lenger unna selvvalgs kassene. På den måten ville det vært mulig å ha 

«Kommer an på. Høre på historien og om de har en god forklaring. Hvorfor ikke? 
Hvis det kommer tydelig at det er flere som skal bruke det, så er det en ting. Om det 
er derimot en person som skal bruke det, og bruker det stadig, så er det kanskje et 
problem som bør tas opp med legen. Da kan du si, at om du får det på resept så blir 
det i tillegg rimelig. Ta fram det billigkortet som kan kanskje hjelpe til», F4. 
 
«Når kunden sier for eksempel, mannen min er også syk, vi er forkjølet begge to og 
på grunn av smittefaren vil vi ha en til hver av nesespray. Det synes jeg er innafor. 
Men hvis kunden derimot sier, jeg skal ha de to og begge to er til meg selv, fordi jeg er 
avhengig av det, da er det greit å gi ekstra informasjon og faktisk være litt streng og 
begrense salget», F1.  

«Jeg er ikke så streng på utlevering av Paracet, eller nesespray, når de kommer med 
god grunn. Pursennid, Dulcolax, Ibux med mer er jeg derimot mer firkantet», F3.   

«Gi all nødvendig informasjon om det legemidlet, men husk å formidle den på en 
måte som kunden vil forstå uten å bruke alt for kompliserte ord. For oss er det 
selvfølge og vi vet mange ting som vi personlig synes er logiske, men det er ikke alltid 
slik i kundens øynene», F8. 
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en åpen samtale med kunder som er sjenerte. Inforommet derimot skulle ligge i 
nærheten. 
 

 
Andre informanter i de to gruppene mente at diskresjonen kan lett oppnås selv i de 
apotek med «dårlig» utforming. Løsninger som å snakke lavere, avlede kunden ved å si 
«kunne du bli med meg, jeg skal vise deg noe» kunne brukes for å opprettholde 
diskresjon. Andre løsninger som ble nevnt av alle grupper var, å skjerme produkter fra 
andre kunder, og holde produktene på hoftehøyde. 
 

   
En av fokusgruppe nevnte også kunde som faktor, som gjør det vanskelig å ivareta 
diskresjon. 
 

 

4.6 Kompetanseutvikling 
Alle informanter mente at de er fornøyde med innholdet i kompetanseutviklingen de 
mottok. E-læringskursene blir ansett som lærerike, og er en av de viktigste elementene 
som skaper gode kundemøter. 
 

 
Det kan dessverre konkluderes med at det ikke er nok tid til det, og opplæringen er 
nedprioritert. 
 

 
En fokusgruppe sa at selv om det settes av tid, så blir ikke tiden brukt fornuftig med tanke 
på e-læring. 
 

 
Kompetanseutviklingen som førte til apotekets kortsiktig gevinst derimot, ble ansett som 
viktig. Den tok all oppmerksomhet og andre ting ble satt på vent. I tillegg fikk alle ansatte 
frist på å gjennomføre det.    
 

«Om vårt inforom lå ved siden av selvvalgs kassene, kunne vi ha brukt det selv i de 
tilfeller hvor det var kø. I vårt apotek er den plassert et stykke unna og dermed ikke 
blir brukt så aktivt», F7 .  

«Jeg lærte også om hvordan du skal holde produktet. Hvis du holder produktet høyt 
oppe så er det kanskje mange som får det med seg. Holder du produktet derimot på 
hoftehøyde, da blir det mer diskre», F5.   
 
«Eller legge pakkene på disken og peke på de, istedenfor å si navnene», F9.  

«Du ser det også veldig på kroppsspråket til kunden. Hvis det kommer en kunde og 
sier høyt «Du jeg skal ha krem mot sopp» da forstår du fort at kunden er ikke så 
sjenert og ikke bryr seg så mye om de som er rundt. I disse casene pleier jeg å snakke 
lavt for å skjerme andre kunder, for det kan oppleves negativt for noen», F16.  

«Har opplevd flere ganger at om jeg ikke tok det kurset, så ville jeg ha dummet meg 
foran kunden, fordi den informasjonen har gått i glemmeboka», F1.  

«For å opprettholde kompetanse og friske opp kunnskaper, så synes jeg at det bør 
settes mer fokus på det. Så det er en ting som burde legges til rette», F3.  

«Dessverre er selvvalget det mest nedprioriterte området. Selv om det ble satt av tid, 
så hender det at en er syk, eller lignende og du må da gå og hjelpe til» F5.  
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«Opplevde at hvis det var noe som førte til apotekets gevinst, som medisinstart eller 
inhalasjonsveiledning ble det tatt litt mer seriøst. Det ble satt av tid til det. Jeg følte 
det var dårlig, hvis jeg vil ta kurs om syrenøytraliserende, så er det fort 
nedprioritert», F13. 
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5. Diskusjon 
 
Denne studiens problemstilling er: Hva er farmasøytenes erfaringer ved salg av reseptfrie 
legemidler i Norge? I diskusjonsdelen blir resultatene diskutert opp mot problemstilling, i 
lys av litteratur og teoretisk perspektiv som ble presentert tidligere. Dette kapittelet 
starter med en metodediskusjon.  
 

5.1 Metodediskusjon.  
Det ble valgt kvalitativ metode fordi målet med studien var å finne farmasøytenes 
erfaringer, opplevelser, tanker og holdninger rundt salg av reseptfrie legemidler. 
Kvalitativ metode er en forskningsstrategi som anvendes for å beskrive, analysere og tolke 
kvaliteter eller egenskaper ved det fenomenet som skal studeres (Kvale & Brinkmann, 
2009).    
 
Videre stod valget mellom individuell intervju og fokusgruppeintervju. Gruppeintervju 
ble ansett som mest fordelaktig da den er spesielt egnet til bruk der det skal læres om 
holdninger eller erfaringer i miljø hvor mennesker samarbeider og diskusjonen i 
gruppene kan provosere frem mange emosjonelle og spontane synspunkter enn når et 
individuelt intervju blir brukt (Malterud, 2017). Det ble valgt å inkludere farmasøytene 
både provisorer og reseptarer som jobber i apotek og har erfaring med salg av reseptfrie 
legemidler. Det ble gjennomført fire gruppeintervjuer fra tre til fem deltakere og 
intervjuene varte i cirka en time.  
 
Ledere som apotekere, bestyrere og stedfortredere ble ekskludert fordi en av oppgavene 
til ledere er å motivere sine ansatte til gode kundemøter. Med ledere til stedet blir andre 
informantene ikke så ærlige når det kommer til refleksjon over sin egen kundehåndtering 
i selvvalget. Det kan også føre til at emosjonelle og spontane synspunkter holdes igjen og 
muligens også problemer/årsaker som fører til dårlig kundeveiledning.  
 
Fokusgrupper i studien er dannet ut ifra hvilke apotek farmasøytene arbeidet på, det vil si 
intervjuene hvor alle kjente alle. Det var fordi at deltakere ønsket å gjennomføre intervju 
på sitt arbeidssted. Det var likevel et gruppeintervju hvor deltakere var ukjente for 
hverandre fordi at apoteket var nyåpnet. Med bruk av denne type gruppering var det 
mulig å danne både blandede grupper med variasjon i alder, kjønn og arbeidserfaring og 
mer homogene grupper. Det er både fordeler og ulemper med begge fordelingene. I en 
homogen gruppe kan faktorene som alder, kjønn eller arbeidserfaring ses bort ifra. Det er 
også naturlig å tenke at det blir mindre diskusjoner, da de fleste kommer til å ha lignende 
erfaringer. I motsetning til blandede grupper, hvor variasjonen mellom informantene vil 
skape større diskusjoner.  
 
Selve intervjuet kan være strukturert eller ustrukturert.  Jo mer samtalen blir styrt av 
moderator, desto mer strukturert et intervju er. Et ustrukturert fokusgruppeintervju 
innebærer at deltakerne i stor grad snakker fritt med hverandre og ikke med moderator 
(Wibeck, 2000). Fordi at det kan være vanskelig å distansere seg som forsker i et 
kvalitativ intervju, ble det bestemt å gjennomføre ustrukturerte intervjuer hvor deltakere 
bestemmer innholdet selv og samtalen blir stort sett styrt av det livlige samspillet i 
gruppen og ikke av intervjueren/moderatoren. Moderator hadde likevel med en 
intervjuguide som var oppbygd av hovedspørsmål som skulle besvares under samtalen. 
 
En av styrkene til oppgaven, er pilotering av intervjuguide som førte til forbedringer av 
den. En annen styrke er koding av datamaterialet av en ekstern analytiker, for å forhindre 
at intern analytikker overså koder eller at forskerens egne synspunkter påvirket 
fortolkningene.  
 
Det finnes flere momenter som kunne ha påvirket resultatene i denne studien. De kan 
være knyttet til gruppeintervjuer, der deltagere kan være sjenerte eller av andre årsaker 
ikke ønsker å dele sine synspunkter med resten av gruppen. Informantene kunne for 
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eksempel, føle usikkerhet om hva de kunne fortelle uten å ødelegge for ledelsen i 
apotekkjeder. Det er også utfordrende å kontrollere om svarene som er mottatt er forstått 
riktig, noe som er lettere å få til under et individuelt intervju. Deltakelsen var frivillig og 
meninger til deltakere i prosjektet kunne ha skilt seg fra meninger til de som ikke har 
deltatt. En fokusgruppe avlyste avtalen for å delta, og informantene fra denne gruppen 
kunne ha hatt andre tanker som påvirket resultatene.  
 
Studien har kun sett på problemstillingen fra farmasøytenes ståsted. Det ideelle kunne ha 
vært om det ble samkjørt med kvantitativ metode i form av spørreskjema for apotekets 
kunder, spesielt for de apotek som har deltatt i prosjektet. Dette for å se om 
farmasøytenes meninger samsvarer med kundenes. Samtidig er kundemøtene i selvvalget 
stort sett er behandlet av apotekteknikere, derfor kunne studien også inkludert teknikere.  
 

5.2 Resultatdiskusjon 
Som følge av resultater, er det viktigste for farmasøytene å løse kundens problemstilling, 
avdekke behov og finne passende behandling. For å kunne kommunisere riktig og gi 
optimal veiledning er det viktig at farmasøytene er utstyrt med nødvendig informasjon og 
eventuelt fått frisket opp det som er glemt.  
 

5.2.1 Et kundemøte  
Selv om det ikke finnes felles standarter, følger farmasøytene ofte følgende mønster i sine 
kundemøter (Skau, 2005): 
1). Åpner samtalen; med for eksempel «Hva kan jeg hjelpe deg med?»   
2). Etablerer forhold; for å få kundens tillit er det viktig med respekt, empati og forståelse. 
3). Spør for å klargjøre situasjonen; å spørre er en viktig hjelpemiddel. Evnen til å stille 
gode spørsmål hvor farmasøyten får med seg all nødvendig informasjon kurser mot 
vellykket kundemøte. Det lønner seg å stille åpne spørsmål hvor man får beskrivende svar 
og ikke bare «ja» eller «nei».                                                                                                                                             
4). Lytter aktivt; ved hjelp av nonverbal kommunikasjon hvor farmasøyten nikker, smiler 
og bruker blikkontakt.                                                                                                                                        
5). Samarbeider om gode løsninger; når behovene er kartlagt og problemet er avdekket, 
skal farmasøyten sammen med kunden finne en passende løsning. Farmasøytens rolle er 
å dele kunnskap, mens kunden kjenner seg selv best og vet hvilke behandling som kan 
håndteres på best mulig måte. Misfornøyd kunde eller misforstått informasjon kan føre til 
dårlig etterlevelse som går ut over behandlingen.                                                                                             
6). Forklarer og oppklarer; ut ifra situasjonen skal farmasøyten vurdere hvilke 
informasjon som skal formidles og måten den skal formidles på. Målet er ikke bare å 
presse informasjon på kunden, men å sikre seg selv at informasjonen er faktisk forstått. 
Muntlig informasjon kan suppleres med skriftlig som eksempel brosjyrer.                                                          
7). Lukker samtalen; svare på spørsmål som kunden eventuelt har, og avslutte samtalen 
med for eksempel «Ta kontakt hvis det skulle være noe». 
 
Studien viser at deltagende farmasøytene følger bransjestandarder og interne instrukser 
som ligner på punktene som er nevnt over. I tillegg til å følge punktene over, hadde 
farmasøytene spesiell oppmerksomhet på uoppfordret informasjon. Den informasjonen 
gis på bakgrunn av individuell, faglig og helhetlig vurdering og bidrar til bedre 
egenomsorg. Samtidig forebygges legemiddelrelaterte problemer, som eksempel 
bivirkninger. Uoppfordret informasjon er en god hjelpemiddel, dersom farmasøyten har 
tid og mottakelig kunde foran seg. I en stresset hverdag blir den nedprioritert.  
 
Informantene har også rettet ekstra oppmerksomhet mot viktigheten av å stille spørsmål i 
punkt 3 av listen. Det korresponderer ikke med studier som viser at det blir stilt for få 
spørsmål rundt rådgiving ved kjøp av OTC, noe som kan føre til feil behandling og i verste 
fall skade (Rutter P., 2015). 
 
Videre påpekte farmasøytene at det er viktig at kunder med samme problem får tilnærmet 
likt anbefaling, uavhengig hvilke apotekansatt eller apotek de oppsøker hjelp fra. Helt 
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forskjellige råd kan føre til at kunden får en oppfatning at apotekansatte er uprofesjonelle. 
Farmasøytene uttrykte at behovskartleggingen og rådgiving varierte fra ansatt til ansatt. 
Farmasøytene ønsket dermed felles retningslinjer som alle apotekansatte kan støtte seg 
på. Det er et godt forslag som kan gjennomføres i fremtiden.  
 
En masterstudie som ble gjennomført i Norge i løpet av januar og februar 2018 
konkluderte det samme, at det er varierende rådgiving som gis i apotekene   (Ahmed FM., 
2018). Studien gikk ut på å undersøke hvordan apotekpersonalet håndterer kunder med 
fokus på personalets behovskartlegging, behandling og rådgivning omkring egenomsorg 
av halsbrann. Det var totalt 99 apotek som var besøkt av en ukjent kunde som enten 
etterspurte noe mot halsbrann eller etterspurte spesifikt etter Somac Control®. 
Resultatene varierte fra scenario til scenario. I scenario 1, stilte 98% av apotek varierende 
behovskartlegende spørsmål kontra scenario 2 med 58%. I scenario 1 ble det anbefalt alt 
ifra antacida/alginater (55%), histamin H2-antagonister (31%) og protonpumpehemmere 
(14%), kontra scenario 2 hvor kunden fikk spesifikt etterspurt produkt i nesten alle 
tilfeller. Rådgivningen ble gitt i varierende grad 98% i scenario 1, kontra 62% i scenario 2 
(Ahmed FM. ,2018). 
 

5.2.2 Kommunikasjon  
Farmasøytenes kommunikasjon var veldig variabel og varierte fra case til case. De fleste 
farmasøytene ga utrykk for at det var viktig med veiledende informasjon, som fører til at 
kunden er med på å bestemme. Farmasøytene fra fokusgrupper gikk aldri imot kunden 
med ønske om å styre samtalen, men veiledende kommunikasjon gikk over til styrende i 
noen tilfeller hvor kunden ikke klarte å bestemme seg. Løsningen som kom fram her var å 
ikke gi kunden alt for mange valg. Det er logisk at begrenset utvalg kan bidra til enklere 
avgjørelse. På den andre siden om det kommer flere forslag, velger kanskje kunden noe 
annet. Setningen som «Vi går for den her» kan unngås om farmasøyten gir kunden 
tenkerom, istedenfor å presse kunden å velge med engang.   
 
Kommunikasjon avhenger ikke bare av kommunikasjonsferdighetene til farmasøytene 
men også av kunder selv. Et eksempel er eldre kunder, kunder med dårlige 
språkkunnskaper og avvisende kunder. Funnene i studien viser at uansett utfordringer 
blir alle tilfeller behandlet likt med forskjellige hjelpemidler. I tilfellet med kunden som 
ikke kan norsk eller engelsk brukes kroppsspråk, andre kollegaer som kan språket, familie 
og google translate. Det er positivt at farmasøytene prøver å løse slike 
kommunikasjonsutfordrende caser. Dagens teknologi som google translate kan fungere 
som en bra løsning i kundemøter hvor kroppsspråk, familie som ressurs eller andre 
kollegaer er uegnet. Masterstudien som ble gjennomført i 2012 beskrev hjelpemidler som 
familie (særlig barn som tolk) og kollegaer som kan språket, som løser 
kommunikasjonsutfordrende problemer rundt innvandrer kunder. Det kommer dessverre 
fram i studien at rådgivning er veldig varierende, hvor noen av farmasøytene valgte å si 
kun det viktigste eller å legge skriftlig informasjon i posen. Det som også skilte seg, at 
mange håpet på at legene hadde gitt nødvendig informasjon, og dermed fraskrev 
farmasøytene fra seg ansvaret (Lees K., 2012). 
 

5.2.3 Farmasøytisk skjønn  
I denne studien sa farmasøytene at farmasøytisk skjønn er veldig personlig og individuell. 
Den kan også endres med tid. Avhengig av egne erfaringer blir den mer fleksibel eller 
streng.   
 
De vanligste casene hvor farmasøytisk skjønn blir brukt i selvvalget, er når kunden ønsker 
å kjøpe flere pakker av samme legemiddel. Farmasøytene er åpne for kundens forklaring 
og viser empati og forståelse og ved mistanke om misbruk blir kunden henvist videre til 
lege eller salget begrenses. Flere pakker av samme legemiddel blir solgt når det 
framkommer tydelig at det er flere som skal bruke de. I dette tilfellet gis all nødvendig 
informasjon om bruk og informasjon om hva gjentagende bruk eller misbruk fører til. 
Dette stemmer godt overens med utleveringsforskriften, som inneholder punktene om 
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forsyning med nødvendig informasjon og forebygging av misbruk (Utleveringsforskrift, 
kap. 10, 2018). Når salget begrenses, er det to sider av saken. På den ene siden, farmasøyt 
som forebygger misbruk. På den andre siden, kunden som oppsøker andre steder. Det 
finnes ikke fasit om hva som er en god løsning i slike caser.  
 
Farmasøytene sa at de behandler forskjellige legemidler ulikt. Som eksempel er de mer 
påpasselige når det gjelder Ibux®, Pursennid® og Dulcolax® enn når det gjelder Paracet®. 
Denne studien forsterker dessverre funn til NRKs forbrukerinspektørene 
(Farmasiforbund, Farmasiliv nr. 2, 2016). Til dels fordi Paracet® ikke blir anset som mest 
farlig av de preparatene som selges fra apotek, og fordi farmasøytene forventer at 
kundene besitter med nødvendig informasjon grunnet: «Alle vet hva Paracet er!». Det ble 
solgt rundt 3,4 million Paracet® pakker i 2017 fra norske apotek (Farmastad, 2019, 
Vedlegg 4). Paracetamol er virkestoffet i Paracet® tablettene, og er langt ifra et harmløst 
stoff. Det ble rapportert 1667 av forgiftningshendelser i 2016, med en klar økning fra 
2007 med 936 tilfeller (Folkehelseinstituttet, 2017). Funn som er oppdaget av 
forbrukerinspektørene kan reduseres/unngås i fremtiden om alle legemidler blir 
behandlet likt.  
 
Farmasøytene ønsket at det ble foretatt pakningsreduksjon for legemidler som Ibux, noe 
som tidligere ble gjort med Voltarol® 25 milligrams tabletter. Reduksjon av Ibux 
pakninger og økning i pris, kan gjøre kundene mer beviste på valget og bruken av de. 
Samtidig kan dette øke nettkjøp av Ibux fra utlandet. Farmasøytene uttrykte også at 
Pursennid® og Dulcolax® ble til farmasøytpliktige legemidler, da de legemiddelgruppene 
trenger tettere oppfølging. Slik praksis kan fange opp kunder med bulimi som skal 
henvises til lege. Dette kan være et godt forslag fordi at hyppig bruk av avføringsmidler 
kan føre til forstyrrelser i tarmfunksjoner.  
 
Farmasøytisk skjønn blir også utvist i caser med off-label bruk. Slike caser blir vurdert ut 
ifra skadefaren og hvor informasjonen er hentet fra (lege, skjønnhetsblad, internett). For 
eksempel dersom det er lege som har anbefalt å bruke Canesten® på ringorm så er det en 
god nok forklaring. Tilfeller med andre informasjonskilder blir frarådet. Farmasøytene 
utrykte at de er litt mer forsiktige med å nekte salget. Noen av de sa «Vi kan jo ikke nekte 
det!», og det er ikke korrekt. Farmasøytene kan nekte salget av legemidler som kan føre 
til skade. Casene med kortison som brukes under øynene etter tips fra skjønnhetsblad, er 
nettopp det eksemplet hvor nekting er fornuftig (Forskrift om legemidler fra apotek, § 10-
4, 2018).       
 

5.2.4 Etterlevelse  
Farmasøytene sa at uoppfordret informasjon er et viktig verktøy for å øke etterlevelse av 
reseptfrie legemidler. Masterstudien som ble gjennomført i 2012 gikk ut på å se hva slags 
informasjon som gis i apotek og hva ønsker kundene. Den resulterte i at tre firedeler av 
deltakere i studien fikk uoppfordret informasjon og de mente at informasjonen var nyttig. 
Studiens konklusjonen var at kunder som bruker reseptfrie legemidler har behov for 
legemiddelinformasjon. Dermed ønsket studien fremtidig bevisstgjøring omkring 
uoppfordret informasjon som fremmer riktig legemiddelbruk og økt etterlevelse (Grbic, 
2016).    
 
Farmasøytene i denne studien nevnte flere tilfeller hvor kundene ikke har brukt 
legemidler riktig med tanke på administrasjonsmåte, som eksempel stikkpiller som ble 
svelget. Selv om mye av informasjonen står både på pakninger og pakningsvedlegget er 
det dessverre fort gjort for kunden å bruke legemidlet feil. Det kom opp forebyggende 
tiltak som klisterlapper i neon farger med følgende tekst: «svelges hel», «appliseres på 
huden» med mer.  
 

5.2.5 Diskresjon 
Av apotekloven fremgår det at: «Apotekets publikumssone skal være entydig avgrenset 
og egnet til å ivareta publikums behov for diskresjon» (Apotekloven, 2000, kap. 5). I 
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denne studien kommer det dessverre fram at apotekets utforming ikke alltid strekker til 
for å opprettholde diskresjon i selvvalget. Farmasøytene ønsket at inforommene skulle 
være i nærheten mens reolene med intimprodukter flyttes bort fra selvvalgs kasser. Det er 
ikke enkelt å få flyttet på inforommene, men løsning som å be kunden om å bli med bort 
fra kassen kan være optimal. Reoler med intimprodukter kan flyttes bort fra selvvalgs 
kasser ved endring i planogrammer. På den måten blir det enklere for en sjenert kunde å 
stille spørsmål og motta informasjon. Samtidig har ansatte mindre kontroll på varene, og 
det kan forekomme en del svinn, spesielt på angrepiller eller andre kostbare legemidler og 
handelsvarer. Om det er dobbeltkasser i selvvalget, ønsket noen av farmasøytene at de ble 
adskilt og plassert på forskjellige kanter av apoteket. På den måten ville det ikke vært stor 
samling av kunder på et sted. Dette kan være en grei løsning som kan forbedre diskresjon 
i selvvalget, men er også vanskelig å gjennomføre. Selv om apotekets lokaler ikke alltid 
strekker til for å ivareta diskresjon, kan diskresjonen likevel forbedres med hjelp av 
ansatte.  
 

5.2.6 Kompetanseutvikling  
I denne studien sa flere farmasøytene at de var fornøyde med e-læringen som tilbys på 
apotekene. Farmasøytene har gjennomført månedlige e-læringskursene som var utformet 
som videoklipp med forskjellige oppgaver og en test på slutten. Flere nevnte at de likte 
også kundecaser hvor farmasøytene kunne trene på ulike kundesituasjoner.  
 
Det kom dessverre fram at opplæringen som ikke fører til kortsiktig økonomisk gevinst, er 
ikke så prioritert. Frister for gjennomføring av e-læring er ofte ikke holdt og noen av 
ansatte gjennomførte kursene på fritiden sin. Dessverre er det mange apotek som ikke vil 
betale ansatte for å gjøre dette på fritiden. Det blir dermed lite motiverende å 
gjennomføre kursene, etter mange timer på jobb.  
 
Mye kunnskap blir glemt over tid, dersom man ikke praktiserer eller bruker det 
regelmessig. Apotekloven slår fast «Apotekkonsesjonæren skal medvirke til nødvendig 
videre- og etterutdanning», dette kan også forstås som utdanningen skal vedlikeholdes og 
oppdateres i nødvendig utstrekning, slik at apotekansatte besitter med nødvendig 
informasjon (Apoteklov, 2018). På den andre siden sier Helsepersonelloven at 
helsepersonell har et selvstendig ansvar for å holde seg faglig oppdatert 
(Helsepersonellov, 2018). Tilfeller hvor farmasøyten ikke har gitt rådgiving som følge av 
manglende eller glemt informasjon kan reduseres om kunnskaps oppfriskninger og 
oppdateringer blir prioritert. Detter er et område som kan fokuseres på mer i fremtiden.  
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6. Konklusjon 
 
Denne studien viser at farmasøytene har forskjellige erfaringer med salg av reseptfrie 
legemidler i Norge. Det viser seg at farmasøytene aktivt følger bransjestandarder og 
interne instrukser i enhver kundemøte. Salget skjer ved at kundens problemstilling 
avdekkes, behovet kartlegges og utleveringen suppleres med nødvendig informasjon.  
 
Det er viktig at kunden med samme problem får tilnærmet likt anbefaling på apotekene. 
Bransjefelles retningslinjer som alle apotekansatte kan støtte seg på, kan fungere som en 
bra løsning i fremtiden.  
 
Farmasøytene er generelt flinke til å forebygge misbruk eller feilbruk. De kan være enda 
flinkere med off-label bruk i fremtiden, og nekte utlevering i tilfeller som kan føre til 
skade. 
 
Det viser seg at reseptfrie legemidler behandles ulikt. Mange av deltakerne utrykte at de 
er mer påpasselig ved salg av Ibux®, Dulcolax® og Pursennid®, enn ved salg av Paracet®. 
For å unngå fremtidige funn, hvor apotekansatte ikke gir nødvendig informasjon er det 
nødvendig å behandle alle legemidler likt.  
 
Noen av deltakere ikke er fornøyde med utformingen til apotek, med tanke på inforom, 
dobbeltkasser og reolene med intimprodukter som står for nært kassene. Selv om 
apotekets lokal ikke alltid strekker til for å ivareta diskresjon, kan diskresjonen likevel 
forbedres av ansatte. Inforom og dobbeltkasser derimot kan planlegges bedre for 
nyopprettede apotek.  
 
Farmasøytene er fornøyde med kompetanseutviklingen som gjennomføres på apoteket, 
men e-læringen blir dessverre nedprioritert. I tilfeller hvor farmasøytene ikke gir 
informasjon på bakgrunn av manglende, uoppdatert eller glemt kunnskap, kan 
forebygges ved systematiske og obligatoriske oppfriskninger av kompetanse.  
 
Dette er et lite bidrag som peker på områder som anses viktige for å oppnå god 
kundemøte ved salg av reseptfrie legemidler.   
  
Denne studien ble gjennomført i Akershus-området. Fremtidig forskning som dekker 
flere fylker kan dermed være fordelaktig. Studien har sett på flere relevante spørsmål 
samtidig. Det kunne også vært nyttig om fremtidige studier gikk mer i dybden på hvert 
enkelt spørsmål som ble benyttet i denne studien.  
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Vedlegg 1. Eksempel på utfordret informasjon ved salg av nesespray; F=farmasøyt, 
K=kunde (Granås, Bakken, 2010, side 210). 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F: Kjenner du til bruken? 
eller 

Har du brukt den før? 

K: Ja, jeg har brukt den før. 

F: Da kjenner du sikkert til at 
nesesprayen ikke bør brukes 
sammenhengende i mer enn 7-10 
dager, for ellers kan du risikere å 
få tett nese av nesesprayen.  

K: Nei, jeg har ikke brukt den før. 

 

K: Jeg har allerede brukt den i  
1 måned, men er fremdeles veldig 
tett.   

 

F: Denne nesesprayen bør ikke 
brukes sammenhengende i mer 
enn 7-10 dager, for da kan du 
risikere å få tett nese av 
nesesprayen.  
 
Dosering står på boksen (vis 
frem) og du bør ikke bruke mer 
enn dette.  
 
Jeg vil anbefale deg å snyte deg 
godt før du sprayer, og 
eventuelt å skylle først med 
saltvann dersom det er mye 
snørr. Da vil nesesprayen 
komme bedre til. 
 
I boksen ligger et 
pakningsvedlegg, og jeg vil 
anbefale deg å lese igjennom 
dette.  
 

Et alternativ her 
å si prisen, ta 
imot betaling og 
ekspedere neste 
kunde. 
Men er det god 
praksis? 

Kunde legger en nesespray på 
disken, og vil betale. (Nesesprayen 
har indikasjon ”Mot tett nese ved 

forkjølelse”) 

 

Et alternativ her 
å si prisen, ta 
imot betaling og 
ekspedere neste 
kunde. 
Men er det god 
praksis? 
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Vedlegg 2. Intervjuguide  
 
Grunnleggende informasjon 
Presentasjon av moderator, presentasjon av oppgaven og innhenting av muntlig 
samtykke. 
 
Åpningsspørsmål 

- Kan dere si litt om hvem dere er? 
- Hvor mange år har dere jobbet i apotek? 
- Hvor mange ansatte er det på deres apotek? 

Introduksjonsspørsmål 
- Hva tenker dere når dere hører begrepet «reseptfrie legemidler? 
- Hva slags erfaringer har dere ved salg av reseptfrie legemidler?  

Hovedspørsmål 
     - Hvordan skiller man et godt kundemøte fra et dårlig kundemøte? 

- Hva legger dere i begrepet «et bra kundemøte»? 
- Hvilke faktorer tror dere er viktig for å oppnå et godt kundemøte? 
- Hvilke faktorer forhindrer dere fra å ha et godt kundemøte? (Eksempel: 

sliten, umotivert, for mye å gjøre osv.) 
- Hvilke behovskartleggende spørsmål stiller dere til kunden? (Eksempel: 

Hvor lenge har du vært plaget? Hvordan beskriver du symptomene? Har 
du vært i kontakt med lege? Har du brukt noe tidligere?)  

- Hvor lang tid bruker dere på et kundemøte? 
 

❖ Case A: Det kommer en kunde som plukker Paracet® og går fort til kassa. Han virker 
stresset og tar fram lommeboken for å betale. Hvordan går dere fram?  

 
     - Hvordan kommunisere med kunden? 

- Tar dere initiativ med en gang, eller venter dere til dere blir stilt spørsmål? 
- Hvordan kommuniserer dere med kunden? (styrende, veiledende)  
- Hvilke spørsmål stiller dere? (Eksempel: åpne eller lukkede spørsmål)  
- Hvilke utfordringer hadde dere? Kan dere komme med noen eksempler 

hvor det var vanskelig å kommunisere med kunden? 
 

❖ Case B: En eldre mann av utenlandsk opprinnelse ankommer apoteket, og plukker 
med seg Ibumetin® og Ibux®. Det viser seg at han forstår og snakker dårlig norsk. 
Hvordan går dere fram? Hvordan kommuniserer dere? Hvordan forsikrer dere at han 
forstår den informasjonen som er gitt?  
 

❖ Case C: En kvinne kommer inn på apoteket, og sier at hun har muskelsmerter. Hun 
ønsker å kjøpe Ibux®. Dere ser at hun har rund mage og mistenker at hun er gravid. 
Hvordan går dere fram i denne situasjonen? 

 
     -Hvordan utøve farmasøytisk skjønn?  

- Er dere «snille» eller «strenge» når det gjelder farmasøytisk skjønn? 
- Har dere merket variasjon i deres farmasøytisk skjønn? For eksempel: Har 

deres farmasøytisk skjønn endret seg siden endt utdannelse eller blitt mer 
fleksibel med tiden? 

- Er det noen spesielle situasjoner hvor dere er ekstra strenge? 
- Kommer dere på noen eksempler hvor det var vanskelig å utøve sitt 

farmasøytisk skjønn? 
- Hva gjør dere om dere ser off-label bruk? 
- Kommer dere på noen eksempler med off-label bruk? 
- Har dere havnet i situasjonen hvor dere nektet salget da det var oppfattet 

som farlig med off-label bruk?  
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❖ Case D: En eldre kvinne ønsker å kjøpe to pakker Dulcolax®. Hun er kjent på 
apoteket, da hun regelmessig handler det samme. Hvordan går dere fram?  
 

     -Hvordan kan man bidra til økt etterlevelse hos kunder? 
- Hvilke faktorer kan føre til dårlig etterlevelse?  
- Hva gjør dere for å avdekke kundens etterlevelse? 
- Hvordan håndterer dere situasjonen når kunden er usikker eller er i tvil? 
- Kommer dere på noen eksempler på dårlig etterlevelse i forbindelse med 

reseptfrie legemidler?  
 
❖ Case E: Kunde kommer med Scheriproct® salve til kassen i selvvalget. Dere stiller 

behovskartleggende spørsmål, og det viser seg at kunden skal bruke salven under 
øynene for å unngå utposninger og mørke ringer. Dette var noe kunden hadde lest i et 
skjønnhetsblad. Hvordan går dere fram?  

 
     -Hvordan opprettholde diskresjon i selvvalget?  

- Hva gjør dere for å opprettholde diskresjon? 
- Gir dere all nødvendig informasjon til en «sjenert» kunde? På hvilke måte 

gjør dere det?  
- Bruker dere inforommet?  
- I hvilke situasjoner blir inforommet brukt? 

 
❖ Case F: En kvinne har plukket Norlevo®, og legger den på disken. Det er flere kunder 

i kø bak henne. Hvordan går dere fram for å gi kvinnen all den nødvendige 
informasjonen?  

 
     -Prioriteres utvikling av kompetanse på apoteket? 

- Hvor ofte skjer det? Er det ofte nok, eller ønsker dere mer? 
- Hvilke kompetanseutvikling gjennomgås det på apoteket? 
- Er kompetanseutvikling nok prioritert? 
- Er det noen andre interne treninger som finnes på deres apotek? 
- Hjelper kompetanseutvikling på deres faglig veiledning? 

 
Avsluttende spørsmål  

- Av alt vi har hatt i dag, hva synes dere er viktigst?  
- Har dere noen forbedringsforslag?  

Sluttspørsmål  
- Er det noen som vil tilføye noe? 

Avslutning 
Kort oppsummering og takking for deltakelse 
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Vedlegg 3. Informasjonsskriv 
 

 

 

Masterprogrammet i Farmasi 
Umeå Universitet 
 
 
 
 
 
 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 
 

Mitt navn er Zareta Ljanova og jeg er masterstudent i farmasi ved Umeå Universitet. Jeg 
skal skrive min masteroppgave som handler om farmasøytenes erfaringer ved utlevering 
av reseptfrie legemidler.  
Hensikten med studien er å få frem farmasøytenes erfaringer, opplevelser, tanker og 
holdninger rundt og i forbindelse med utlevering av reseptfrie legemidler. Dermed er det 
ønskelig å intervjue reseptarer og provisorer som har kundeveiledning i apotek. Studien 
er basert på fokusgruppeintervju og hvert gruppeintervju skal bestå av 3-5 deltakere.  
Intervjuet vil vare i cirka en time og skal tas opp for lyd. Det skal handle om: gode 
kundemøter, kommunikasjon, diskresjon, farmasøytisk skjønnsutøvelse og etterlevelse. I 
forkant av intervju forutsettes det at du gir ditt muntlige samtykke til å delta, og vi blir 
enige om tid og sted sammen. Deltakelsen er frivillig og samtykke kan trekkes tilbake når 
som helst, uten at du måtte oppgi årsak.  
Alt kommer til å behandles konfidensielt, og den informasjonen jeg får kommer ikke til å 
kunne tilbakespores til deg som fagperson. Alle opptak blir slettet etter innlevering av 
masteroppgaven den 15. februar 2019.  
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Vedlegg 4. De tretti mest solgte virkestoffer fra apotek, i periodene: 2000-2002 og 
2015-2017  
 
 

 
 
 
Informasjonen er hentet fra Farmastad, etter skriftlig forespørsel (Farmastat AS, 2019).   
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