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Sammendrag 

Apotek er en arena med lett tilgjengelig helsepersonell for kundene. Helsetjenester i 
apotek er et lavterskeltilbud som rettes mot et bredt publikum. Flere helsetjenester 
eksisterer i ulike former i norske apotek i dag. Tjenestene inkluderer 
legemiddelsamtale, tjenester rettet mot kronikere med diabetes, astma og KOLS og 
hjerte- og karsykdom. Røykesluttveiledning, multidose og føflekkskanning finnes 
også. Målet med oppgaven er å finne hvilke helsetjenester som apotekkundene føler 
har en naturlig plass i apotek og hvilke type tjenester som er populære. Interessen for 
nye tjenester som vektkontroll, ernæring og kosttilskudd og reise ble undersøkt. 
Metoden som ble brukt var spørreskjema. Inkludert i studien var apotekkunder over 
18 år som sa seg villige til å delta i spørreundersøkelsen. Oppgaven tar for seg hva 
kundene vil og hva de fremtidige brukerne av helsetjenestene selv ønsker. 
 
Føflekkskanning, reisepakken og blodtrykksmåling var de mest populære tjenestene. 
Oppgaven videreutvikler reisepakken som helsetjeneste i apotek. En ny tjeneste skal 
oppfylle norske myndighetskrav og være gjennomførbart i apotek. Utvikling av 
tjenesten innebærer kvalitetssikring av hva som er nødvendig opplæring før 
reisepakken kan bli en etablert tjeneste i norske apotek.  
 
Diskusjonen dreier seg om hva som er en naturlig del av en reisepakke. Innholdet vil 
være reisevaksinasjon, informasjon om forebyggelse og tiltak mot myggoverførte 
sykdommer, reiseapotek, solråd, informasjon om forebyggelse av mage- og 
tarminfeksjoner og bruk av faste legemidler på reisen. Et kunnskapsløft hos 
farmasøytene er nødvendig i forhold til hvilke vaksiner som er anbefalt, 
injeksjonsteknikk og medikamentell malariaprofylakse. 
 
Reisepakken som helsetjeneste kan organiseres på ulike måter. Den kan utføres i 
samarbeid med reisevaksinasjonsklinikk, i samarbeid med fastlege eller ved at 
apotekene selvstendig tilbyr tjenesten. En selvstendig organisering av reisepakken 
krever en ansvarlig lege som har godkjent standard operasjonsprosedyrene i 
reisepakken. Helsetjenester i apotek er et lavterskeltilbud som skal fange størst mulig 
del av befolkningen. En selvstendig organisering fra apotekene vil gjøre det mulig for 
alle apotek i landet å tilby reisepakken, og det vil være til kundens beste. Vid 
geografisk dekning av reisepakken gjør tjenesten lett tilgjengelig for mange og er 
dermed i tråd med hva en helsetjeneste i apotek er. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nøkkelord: helsetjenester i apotek, reisepakke, reisevaksinasjon, malariaprofylakse 
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1. Introduksjon 

Ulike helsetjenester blir i dag utført i norske apotek. Utstrekningen og utføringen 
varierer med type tjeneste og apotekkjede. Flere studier er blitt gjennomført i Norge 
om effekt og utførelse [1-3]. Det har over en lang periode blitt jobbet politisk med 
økonomisk støtte og samfunnsstøtte da helsetjenester i apotek foreløpig ikke er 
statlig regulert i Norge.  
 
Apotek er lett tilgjengelig for pasienter og er en arena som ikke er fullt utnyttet med 
tanke på den enkle tilgangen til helsepersonell. Farmasøyter med både høyskole- og 
universitetsutdanning er lett tilgjengelig for kundene ved både personlig oppmøte og 
telefonkontakt uten behov for timebestilling. Dette er bakgrunnen for lavterskeltilbud 
som helsetjenester i apotek er. Klinisk farmasi er viktig i utviklingen av helsetjenester 
i apotek. Faginnholdet i klinisk farmasi lærer farmasøyter å bidra til å forebygge 
legemiddelrelaterte problemer i samarbeid med pasienten og annet helsepersonell 
[1]. 
 
Helsetrappen er en billedlig fremstilling av koblingen mellom de ulike aktørene i 
helsetjenesten i Norge. Arbeidet som utføres i apotek er en viktig del av apotektrinnet 
i helsetrappen. Helsetjenester bidrar til nytt innhold i dette trinnet og denne 
oppgaven skal tydeliggjøre helsetjenester i apotek og dermed apotekets viktige rolle i 
denne helsetrappen. Her tydeliggjøres helsetjenester som et lavterskeltilbud ved at 
apotek tilhører trinnet før lege og sykehus i denne helsetrappen [1]. Som en generell 
inndeling kan man si at egenomsorg og apotek tilhører den private næring og fastlege 
og sykehus som oftest er offentlige tilbud. 
 
 

 
Figur 1. Helsetrappen [1]. 

 

1.1 Hva er en helsetjeneste i apotek? 
Apotekforeningen er Norges bransjeorganisasjon for apotekene. Foreningen jobber 
med å sikre gode rammevilkår for apotekene og med å være tilstede i norsk 
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helsevesen og farmasi. En stor oppgave for Apotekforeningen i dag ligger i 
opplæringsvirksomhet [4]. Apotekforeningen definerer en helsetjeneste i apotek slik: 
 
«helsetjenester i apotek er et supplerende lavterskel helsetilbud, bygget på 
apotekenes kjernekompetanse og rettet mot et bredt publikum.» [1] 
 
Helsetjenester er et faglig tilbud fra apotekene som forebygger sykdom, bedrer 
sykdomsforståelse og etterlevelse av legemiddelbehandling. Helsetjenester i apotek 
blir utført av autorisert helsepersonell, i hovedsak apotekteknikere, 
reseptarfarmasøyter og provisorfarmasøyter. Det må vurderes for hver tjeneste hvilke 
yrkesgrupper som kan utføre den og om det eventuelt kreves ekstra opplæring som er 
nødvendig for utførelse av tjenesten. Farmasøyter har nødvendig kompetanse på 
legemiddelområdet. Farmasøyter i apotek tilegner seg daglig erfaring med veiledning 
av pasienter i riktig legemiddelbruk og kvalitetskontroll i forhold til legens 
forskrivning [1-3]. 
 
Notatet fra kunnskapssenteret om helsetjenester i apotek oppsummerer at tjenester 
som er et helhetlig tilbud som retter seg spesielt mot kronikere har best 
dokumentasjon. Kunnskapssenteret definerer blant annet følgende tjenester som 
helsetjenester i apotek; legemiddelsamtale, oppfølging av pasienter med diabetes og 
pasienter med KOLS og astma, røykesluttveiledning og kolesterolmålinger [3]. 
 

1.2 Hvilke helsetjenester finnes i apotek i dag? 
Det finnes forskjellige helsetjenester som blir utført i norske apotek i dag. 
Utbredelsen varierer og det er forskjeller mellom de ulike apotekkjedene. I denne 
oppgaven legges fokus på legemiddelsamtale, veiledning for pasienter med diabetes, 
astma og KOLS og hjerte- og karsykdommer, røykesluttveiledning, multidose og 
føflekkskanning. Grunnen til fokus på akkurat disse helsetjenestene i denne 
oppgaven ligger i den faglige interessen og utbredelsen i norske apotek. Farmasøytisk 
kunnskap i apotek er viktig og grunnsteinen i alle lavterskeltilbud i apotek som en 
helsetjeneste er. De tjenestene som er valgt ut blant eksisterende tjenester innebærer 
oppgaver som viser farmasøytisk kompetanse. Helsetjenester i apotek generelt blir 
også utført med økonomisk interesse fra apotekkjedene. 
 

1.2.1 Legemiddelsamtale 

I en legemiddelsamtale vil pasienten få råd om praktisk bruk av legemidler og 
informasjon om hvorfor det er viktig med riktig legemiddelbruk. En bedre 
etterlevelse av legemiddelbruken vil føre til lavere legemiddelkostnader og bedre 
ressursutnyttelse selv om det ikke nødvendigvis betyr lavere sykelighet [1, 5-7]. En 
legemiddelsamtale er ikke en fullstendig legemiddelgjennomgang. Denne tjenesten i 
apotek har ikke tilgang til kliniske data som laboratorieverdier. Fokus vil derfor være 
på administrasjon, bivirkninger og interaksjoner. Polyfarmasi vil indikere hvilke 
pasienter som vil ha størst utbytte av en slik tjeneste [1]. 
 
Apotekforeningen utførte i 2007 en pilotstudie om legemiddelsamtaler i apotek og 
definerte begrepet som ”en planlagt, strukturert og dokumentert samtale hvor målet 
er at pasienten får innsikt i, blir trygg på og oppnår best mulig effekt av sin 
legemiddelbehandling” [8]. 
 
Gjennomgang av legemiddelbruk med pasienten utover det som rutinemessig blir 
gjort i en hver reseptekspedisjon kan bidra til færre legemiddelrelaterte problemer. 
Dokumentasjon finnes på at en legemiddelgjennomgang rettet mot spesielt utsatte 
pasientgrupper kan bedre helse og være kostnadseffektivt [9]. En slik samtale 
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innebærer informasjon om bivirkninger, avdekker eventulle legemiddelrelaterte 
problemer og gir individuell tilpasning av legemiddelbruken. En gjennomgang av alle 
legemidler skal bedre bruken av legemidlene og etterlevelsen av behandling initiert 
av lege. Denne tjenesten kan også ta for seg veiledning i riktig bruk av utstyr som i 
forbindelse med diabetes og astma og KOLS. Studier viser at en legemiddelsamtale 
ikke nødvendigvis fører til lavere dødelighet eller færre sykehusinleggelser, men kan 
bedre etterlevelsen av medisinbruk og gi økt kunnskap [10]. Flere studier fokuserer 
særlig på bruk av medisiner mot type 2 diabetes og hjerte- og karsykdommer. Det 
finnes lite bevis som viser at pasientene blir friskere, men pasientenes etterlevelse 
øker og pasientene blir tryggere på egen medisinbruk og på den måten bedrer helsen. 
Intervensjon er ofte nødvending og samarbeid med legen bedrer medisinbruken [11-
13]. Momenter som er viktig for et positivt utfall av legemiddelsamtalen er 
planlegging av gjennomføringen, dosejustering ved behov og oppfølging. Et positivt 
utfall vil være bedre behandlingsetterlevelse og sykdomskontroll hos kroniske 
pasienter [3]. 
 
I en studie gjort av Apotekforeningen har legemiddelsamtaler blitt evaluert. 
Tjenesten identifiserer legemiddelrelaterte problemer og at apotek er et egnet sted for 
denne tjenesten. Pasientene selv synes tjenesten er nyttig og de føler seg tryggere på 
egen legemiddelbruk [2]. 
 
Norske apotek gjennomfører i dag en helsetjeneste som heter legemiddelsamtale. 
Fokuset er på legemiddelbruk og er en samtale som foregår i apotekets 
informasjonsrom, uforstyrret fra andre kunder og ansatte. Vanlig tidsbruk på selve 
samtalen er 30 minutter. Eksempler på temaer som blir tatt opp er riktig 
legemiddelbruk, polyfarmasi, resetpfrie legemidler, naturmidler og effekt av mat- og 
drikkeinntak sammen med legemidlene [14]. 
 

1.2.2 Diabetes 

Det var 156 537 brukere av diabetesmidler (ATC-kode A10 - midler til 
diabetesbehandling) i 2011 [15][vedlegg 1]. I tillegg er det noen pasienter som er 
diagnostisert med diabetes som ikke bruker legemiddelbehandling og en større andel 
som har diabetes uten å vite om det. Mye tyder på at type 2 diabetes vil øke mer i 
fremtiden [16]. 
 
Det kan tenkes to ulike fokus ved en helsetjeneste rettet mot diabetes. Ett fokus vil 
være å identifisere risikopasienter og henvise til lege. Ett annet fokus vil være 
oppfølging av blodsukkermåling og riktig bruk av diabetesutstyr. Blodsukkermåling 
eksisterer i dag som en etablert helsetjeneste, mens diabetesrisikotest har foreløpig 
vært utført på prøvestadiet og i kampanjeperioder [1]. 
 
Helsetjenesten kan inneholde opplæring om sykdommen diabetes, hypo- og 
hyperglykemi, injeksjonsteknikk og blodsukkermålinger. Tjenesten kan utvides med 
å måle blodsukker og lipider og veilede om kosthold og mosjon. Virkning som ønskes 
oppnådd er reduksjon av HbA1c, gjennomføre opplæringstiltak, oppfølging av 
legemidler med eventuell dosejustering og tilbakemelding til lege ved dårlig kontroll 
av egen diabetes [3]. 
 

1.2.3 Astma og KOLS 

I 2011 var det 418 029 brukere av astma og KOLS-medisiner (ATC-kode: R03 – 
midler ved obstruktiv lungesykdom) i Norge [15][vedlegg 2]. Behovet for opplæring 
virker reellt. I en undersøkelse gjort av Astma- og allergiforbundet oppga 75,9 % at de 
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var usikre på om de brukte astmamedisinen sin riktig. Mange var usikre på 
inhalasjonsteknikken, opptrappingsbehovet eller usikkerhet rundt overforbruk [17]. 
 
Opplæring og demonstrasjon i inhalasjonsteknikk og sykdomslære er viktig for denne 
pasientgruppen. Denne delen er ofte en del av legemiddelsamtalen med pasienter 
som lider av kroniske sykdommer [3]. 
 
Rapporten fra Apotekforeningen beskriver en tjeneste som kalles inhalasjonsjekk. En 
inhalasjonssjekk innebærer demonstrasjon og opplæring av riktig 
inhalasjonsteknikk. En slik tjeneste vil være nyttig for alle førstegangsbrukere og de 
som opplever problemer, bruker ulike typer inhalasjoner eller har et stort forbruk av 
anfallsmedisin. Den etablerte tjenesten i Norge fokuserer på demonstrasjon av 
inhalasjonsteknikk [1]. 
 
Danske apotek utfører en helsetjeneste som sjekker bruk av inhalasjonsmedisiner.  
Denne modellen er godt dokumentert og enkel å gjennomføre. Gode erfaringer fra 
Danmark kan ligge til grunn for liknende utførelse i Norge. Danske apotek får 
statsstøtte for denne tjenesten slik at apotekkundene ikke betaler for 
inhalasjonsjekken. Inhalasjonsteknikken blir demonstrert og kundene får gode råd 
rundt sin inhalasjonsmedisin [18]. 
 

1.2.4 Hjerte- og karsykdom 

Tjenester som hører til her er blodtrykksmåling og kolesterolmåling. Målet med disse 
tjenestene er å bedre kontroll av risikofaktorer som igjen vil forebygge alvorlig 
sykdom. Inneholdet i en tjeneste rettet mot hjerte- og karsyke er lipidkontroll, 
kolesterolmåling, blodtrykksmåling, legemiddelgjennomgang, oppfølging og råd om 
sykdommen, kosthold og fysisk aktivitet [3]. 
 
Risikogrupper inneholder de over 50 år, røykere, mennesker med usunt kosthold, 
høy kroppsmasseindeks, høyt blodtrykk, diabetes eller som har foreldre eller søsken 
med hjerte- og karsykdom. En tjeneste kan være kolesterolmåling for de i 
risikogruppen som gir resultater som viser om legebesøk kan være nødvendig. En 
annen del er å bevisstgjøre legemiddelbruken hos pasienter som bruker 
kolesterolsenkende legemidler. En kolesterolmåling vil sjekke om behandlingsmålet 
nås. Dårlig etterlevelse av kolesterolbehandling har ofte grunn i manglende forståelse 
for viktigheten av behandlingen. Kolesterolmåling og blodtrykksmåling har vært 
utført i norske apotek i ulike kampanjeperioder og som pilotprosjekter hvor det 
finnes størst erfaring med kolesterolmåling, men ingen av de foreligger som etablerte 
tjenester i dag [1]. 
 
I følge reseptregisteret var det 495 432 brukere av kolesterolsenkende legemidler i 
2011. Kolesterolsenkende legemidler omfatter alle legemidler under ATC-kode C10 – 
lipidmodifiserende midler [15][vedlegg 3]. I 2011 var det 800 912 brukere av 
blodtrykksmidler i Norge. Blodtrykksmidler innbefatter følgende ATC-koder; C02 – 
antihypertensiva, C03 – diuretika, C07 – betablokkere, C08 – kalsiumantagonister 
og C09 – midler med virkning på renin-angiotensinsystemet [15][vedlegg 4]. 
 

1.2.5 Røykeslutt 

Røykesluttveiledning finnes i ulike former. Tjenesten kan innebære motivasjon, 
informasjon om nikotinerstatningsprodukter, rådgivning og oppfølging. Opplæring 
av farmasøyter i forkant av røykesluttjenesten har vist bedre resultater på røykeslutt 
hos brukerne av tjenesten. For varig røykeslutt hos deltakere i denne tjenesten  er det 
viktig med oppfølging [3]. 
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Røykesluttveiledning krever spesiell kompetanse. Tjenesten avhenger av at 
apotekansatte gjennomgår tilrettelagt opplæring. Skadevirkninger av røyking er 
velkjent. Individuell tilpasning av tjenesten kreves. Oppfølging av helsepersonell øker 
sjansen for å lykkes [1, 19, 20]. Røykeslutt er alltid røykerens egen avgjørelse, 
apotekansattes oppgave er å motivere etter beslutningen om røykeslutt og underveis 
[1]. 
 

1.2.6 Multidose 

Multidose er ferdig doserte legemidler til den enkelte bruker levert i poser for hvert 
enkelt tidspunkt. Økt kvalitetssikring er forbundet med denne tjenesten. Multidose 
bedrer etterlevelsen, men feilbruk fra pasientens side oppstår fortsatt. Det finnes få 
studier som viser sammenheng mellom økt etterlevelse og bedre helse og mindre 
sykehusinnleggelser. Det er få feil som oppstår ved en maskinell dosepakking og 
multidose fører til færre uoverenstemmelser mellom journal og  doseringskort [21, 
22]. Ordinasjonskortet (legens legemiddeloversikt for pasienten) gjelder som resept 
og gir farmasøyten bedre innsikt i pasientens legemidler. Den økte 
pasientsikkerheten forbindes med økte muligheter for faglig intervensjon, sikrere 
dosering, mindre destruksjon av legemidler og bedre samarbeid mellom 
helsepersonell [23]. 
 
Norske myndigheter ønsker økt bruk av multidose. Myndighetene ser store fordeler, 
særlig for mottakere av pleie- og omsorgstjenester [9]. Fordelene ved multidose kan 
fint overføres til private personer og kan lette etterlevelse av medisinbruken hos den 
vanlige apotekkunden, særlig hos de som bruker flere typer legemidler. 
 

1.2.7 Føflekkskanning 

Malignt melanom (føflekkreft) kan opptre over hele kroppen. Både nye og gamle 
føflekker kan endres til kreftceller. Å oppdage føflekkreft tidlig øker sjansen for å bli 
frisk på langt sikt. I 2010 var det 1518 mennesker som ble diagnostisert med 
føflekkreft [24]. 
 
Føflekker sjekkes etter det som kalles ABCDE-kjennetegn. Forbokstavene henviser til 
assymetri, begrensning, kulør (farge), diameter og endring. Tjenesten 
føflekkskanning opplyser om tiltak som kan redusere risikoen for føflekkreft. 
Apoteket tar bilde av den mistenkelige føflekken som skal sjekkes. Det blir brukt en 
lysteknologi som gir informasjon om huden 2 millimeter ned. Bildet blir sendt til 
hudlege som analyserer føflekken og gir tilbakemelding til kunden. Siden september 
2010 har det blitt skannet i underkant av 6000 føflekker i norske apotek og blant 
disse har det blitt oppdaget 60 tilfeller av kreft per januar 2013 [25, 26].  
 

1.3 Tjenester som vurderes for fremtiden 
Denne oppgaven tar også for seg tjenester som i dag ikke finnes tilgjengelig i Norge. 
Inspirasjon til disse tjenestene er hentet fra apotek i andre land og hva samfunnet 
kan tenkes å være opptatt av. En hoveddel av oppgaven er å undersøke om 
apotekkundene finner noen av disse helsetjenestene interessante. 
 

1.3.1 Vektkontroll 

Det blir stadig flere overvektige i Norge. Det finnes sosioøkonomiske og etniske 
forskjeller. Personer som er overvektige eller lider av fedme har en økt risiko for 
utvikling av en rekke sykdommer. Disse sykdommene inkluderer type 2 diabetes, 
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sykdommer i gallen, søvnapné, høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdommer, slitasjegikt 
i knær og hofter og enkelte kreftsykdommer. Endringer i den generelle livsstilen i 
samfunnet er grunnen til økt overvekt i befolkningen. Folk har lavere fysisk aktivitet 
enn tidligere uten at energiinntaket er blitt tilpasset en mer stillesittende hverdag. 
Arvelige og psykiske faktorer spiller også en rolle. Hovedbehandlingen av overvekt og 
fedme er kostholdsveiledning og økt fysisk aktivitet [27]. 
 
Vektkontroll tenkes som en del av en tjeneste om generelle livsstilsråd. Inkludert i 
tjenesten er veiing, kontroll av kroppsfettprosent og utregning av BMI (body mass 
index). Det vil bli gitt generell informasjon om energiforbruk og motivasjon til gode 
kostholds- og treningsvaner.  
 
Apoteket har forskjellige produkter som kan hjelpe med vektreduksjon. Alli® er et 
reseptfritt legemiddel som hemmer nedbryting av fett og dermed reduserer 
energiopptaket. Andre produkter er blant annet fiberkomplekser som øker 
metthetsfølelsen og måltidserstattere i form av shaker, supper og barer. 
Hjelpemidlene kan gi raskere vektreduksjon, men skal alltid gjennomføres sammen 
med sunt kosthold og fysisk aktivitet. En vektnedgang krever at kaloriinntaket er 
lavere enn energiforbruket. Råd og informasjon om kosthold, mosjon og inntak av 
vitaminer og mineraler samt opplysninger om riktig bruk av hjelpemidler vil være en 
viktig rolle for apotekene i en slik tjeneste [28]. 
 

1.3.2 Ernæring og kosttilskudd 

Ulike næringsstoffer har gunstig helseeffekt på blant annet hjerte- og karsystemet, 
noen kreftformer, fosterutvikling og osteoporose [29-32]. Kosttilskudd selges i dag i 
flere kanaler og apoteket har konkurranse fra helsekostbutikker, matvarebutikker og 
internett [29]. 
 
Viktige næringsstoffer i kroppen er karbohydrater, fett og proteiner. Næringsstoffene 
gir energi og er byggesteiner som er viktig for kroppens funksjon, utvikling og vekst. I 
tillegg er vitaminer og mineraler viktig i små doser for kroppens normale funksjon. 
Målet med ernæringsanbefalinger er å forebygge mangelsykdommer. Nasjonalt råd 
for ernæring oppgir spesifikke verdier for hva som er anbefalt inntak og øvre grense 
av vitamin A, vitamin B6, B9 og B12 (pyridoksin, folat og kobalamin), vitamin C, 
vitamin D, vitamin E, kalsium, kalium, jern, jod og selen. Kosttilskudd supplerer 
inntaket av fiskeolje, vitaminer og mineraler fra mat og drikke. Tilskudd inneholder 
konsentrerte næringsstoffer og lages i ferdigpakket og dosert form. De 
kosttilskuddene det konkluderes med som har overbevisende årsakssammenheng er 
fiskeolje og fiber. Fiskeolje (EPA og DHA, 200 - 500 milligram daglig) og fiber (50 
gram daglig) gir et friskere hjerte. Generelle råd som blir gitt gjelder forebygging av 
sykdom hos friske mennesker [29]. 
 
Det kan tenkes at flere er usikre på om de spiser riktig for å få i seg alle vitaminer og 
mineraler som anbefalt. Råd om vitamintilskudd, omega-3, kosttilskudd og riktig 
sammensatt ernæring er en tjeneste som vurderes for fremtiden. 
 

1.3.3 Reise 

Nordmenn reiser mye og det er blitt vanligere å reise til eksotiske reisemål. En aktuell 
helsetjeneste kan inneholde råd om hvilke vaksiner som er anbefalt ved opphold i 
ulike land i verden, om det er nødvendig med forebyggelse mot malaria, 
myggbeskyttelse, reiseapotek, solbeskyttelse og forebygging av mage- og 
tarminfeksjoner. Det vil være naturlig og informere om generell reisehygiene og 
sykdomforebyggelse. 
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Folkehelseinstituttet har oversikt over hvilke vaksiner som kreves ved 
utenlandsreiser. Avhengig av hvor man reiser i verden kan aktuelle vaksiner være 
mot for eksempel gulfeber, hepatitt A, meningokokk og tyfoid. En grunnvaksinasjon 
er anbefalt som nordmenn får gjennom barnevaksinasjonsprogrammet [33]. Malaria 
er utbredt i store deler av verden. Det anbefales individuell risikovurdering for hver 
enkelt reisende. Malariaprofylakse er anbefalt i en rekke land. Det skilles mellom 
myggstikkprofylakse og medikamentell profylakse. Myggstikkprofylakse innebærer 
blant annet bruk av sokker, langbukser og lange ermer ved utendørsopphold etter 
solnedgang. Førstevalget av myggmidler til voksne er midler som inneholder 
dietyltoluamid (DEET). Medisiner som brukes forebyggende mot malaria kan være 
Malarone® eller Lariam® [34]. 
 
Reiseapotek er et begrep apotekene allerede har god kjennskap til. Et reiseapotek 
tilpasses reisemål og reiselengde, men bør inneholde det man trenger for å gi 
førstehjelp til små skader og behandling av mindre plager. I tillegg til produkter til 
for eksempel førstehjelp, desinfiserende midler, solprodukter, diarémidler og 
lindring av insektsstikk, kan en slik tjeneste inneholde gode råd om generelle 
reisevaner med tanke på mat, drikke og legemidler [35]. 
 

1.4 Hvorfor gjennomføre helsetjenester i apotek? 
Målet med helsetjenester er å understøtte behandling startet av lege eller identifisere 
pasienter i risikogrupper [1]. Det oppleves økende feilbruk av legemidler og det er en 
økt kompleksitet i legemiddelbehandlingen [2]. Folk lever lengre enn før, og med en 
eldre pasientgruppe følger polyfarmasi og økte utfordringer i forhold til 
legemiddelbruk. Helsetjenester i apotek kan bedre legemiddelbruk og etterlevelse [2, 
3, 10, 36]. I denne oppgaven undersøkes det hvilke helsetjenester apotekkundene selv 
vurderer som interessante og kan tenke seg å benytte seg av. Videre vil jeg ut i fra 
interessen fra svarene videreutvikle spesielt én tjeneste for fremtiden. Det er viktig at 
helsetjenester standardiseres slik at det blir en forutsigbarhet for pasientene og for 
samarbeidende helsepersonell. Det finnes mange studier på de forskjellige 
helsetjenestene og hva de innebærer [1, 3, 5-8, 10-13, 19-22, 36]. De studiene er utført 
av helsepersonell og fokuset ligger på apoteksiden. Jeg vil med denne oppgaven 
fokusere på de fremtidige brukerne av tjenestene. Hva vil de? Hvilke helsetjenester 
vil apotekkundene benytte seg av? Ut ifra hvilke tjenester som har høy popularitet 
blant kundene selv, skal jeg diskutere og skissere hvordan én tjeneste kan 
gjennomføres i norske apotek. 
 
Problemstillingen for oppgaven om helsetjenester i apotek er: 
 
Hvilke helsetjenester ønsker dagens apotekkunder å benytte seg av? Diskusjon om 
hvordan én helsetjeneste med høyt interessenivå blant kundene kan gjennomføres i 
apotek. 
 
Målet med oppgaven er å finne den av de nye foreslåtte helsetjenestene som er mest 
populær blant apotekkundene. Denne tjenesten skal kartlegges og videreutvikles. Den 
nye helsetjenesten med høyest interessenivå skal utvikles med tanke på å oppfylle 
norske myndighetskrav og være gjennomførbart for både apoteket, apotekansatte og 
apotekkundene. 
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2. Metode 

2.1 Litteratursøk 
I litteratursøkningen til introduksjonsdelen ble søket avgrenset til å gjelde land med 
helsesystemer som er sammenlignbare med Norge. I følge kunnskapssenteret er det 
Australia, New Zealand, Storbrittania, Irland, Belgia, Island, Finland, Sverige og 
Danmark [3]. 
 
Litteratursøk ble gjort i PubMed, Cochrane, de skandinaviske apotekforeningene; 
apotek.no, apoteket.se og apoteket.dk og offentlige opplysningssider som 
reseptregisteret, Folkehelseinstituttet og kunnskapssenteret. Søkeord var 
helsetjenester i apotek samt det ble søkt på hver enkelt tjeneste. I PubMed ble blant 
annet følgene søkeord benyttet: medication use review, adherence, pharmacist-
intervention og community pharmacy. Medication use review er blitt tolket som 
legemiddelsamtale, mens clinical medication review er en legemiddelgjennomgang 
hvor farmasøyten har tilgang til kliniske data som laboratorieverdier. Clinical 
medication review er dermed bevisst utelukket fra søkene. Søkene ble utført i 
tidsrommet september til desember 2012. Artikler har også blitt hentet fra 
referanselistene til andre aktuelle rapporter innenfor tema helsetjenester i apotek. 
 

2.2 Spørreskjema 
Spørreskjemaer ble levert ut til apotekkunder [vedlegg 5]. Spørreskjema er en 
kvantitativ metode. Det er søkt REK (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig 
forskningsetikk) hvor en jurist har vurdert spørreskjemaet. Det er konkludert med at 
det ikke finnes spesielle etiske problemstillinger å ta hensyn til i denne oppgaven.  
 
Et spørreskjema består av identiske spørsmål til et utvalg personer som kalles 
respondenter. Med bakgrunn i forskningsetikk er det viktig og bevare anonymitet og 
ikke overbelaste respondentene. Respondentene skal kjenne til hva undersøkelsen 
går ut på, såkalt informert samtykke. Vanligvis blir resultatene presentert i tabeller 
eller som statistiske mål hvor tallene ikke kan kobles til enkelte individer. 
Gruppemessig indiskresjon er et uttrykk som omhandler skjevhet i utvalget. Dette 
fører til at resultatet fra spørreundersøkelsen kobles til en gruppe av samfunnet. 
Gruppen i denne oppgaven er apotekkunder, da alle spørreskjemaene blir besvart av 
mennesker som får tildelt skjemaene på et apotek [37].  
 
Det finnes ulike metoder for utforming av spørreskjemaer. Det kan være skriftlig eller 
muntlig. Det må tas hensyn til om respondentene klarer å fylle ut skjema selv, eller 
om det må påberegnes hjelp til utfyllingen. Tidspunktet for utfyllingen må vurderes 
og det kan være hensiktsmessig fornuftig å gjøre dette i forbindelse med ventetid. En 
god spørreundersøkelse har et enkelt og tydelig språk og tidsbruken bør begrenses 
[38]. 
 
Det finnes tre tydelige utfordringer med spørreskjemaer. Det er respondentenes vilje 
til å svare, evne til å svare og forståelse av spørsmålene. Løsning for utfordring med 
vilje til å svare er å lage et kort og presist spørreskjema som fører til liten tidsbruk for 
respondentene. Problem med evne til å svare kan forbedres med og spørre om temaer 
som respondenten har et nært forhold til. Temaet må altså være relevant for de som 
svarer og det antas oppfylt her da det er naturlig og tenke at apotekkunder har et 
relevant forhold til helsetjenester i apotek. For å unngå store utfordringer med 
forståelse av spørsmålene anbefales det korte og konkrete spørsmål [39]. 
 
Ved utforming av spørsmålene er det viktig at spørsmålene ikke blir ledende, men at 
de forblir nøytrale. Spørsmålsstillingen skal ikke favorisere et alternativ og heller ikke 
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utelukke motstridende oppfatninger. Slike spørsmål kan gi et upålitelig resultat [40]. 
Høy grad av struktur oppnås med flest lukkete spørsmål i spørreskjemaet. Fordelen 
med flest lukkete spørsmål er at respondentene kan besvare flere spørsmål på kortere 
tid. Åpne spørsmål gir rom for å gå i dybden [41]. Det er ett åpent spørsmål med i 
spørreskjemaet og resten av spørsmålene er lukkete. 
 
Fordeler med spørreskjema som metode er at det er rimelig og effektivt. Fordelen 
med at kundene svarer selv er at det krever ingen opplæring. Ulemper med 
spørreskjema er et det ikke fanger opp kompleksiteten i temaet og informasjon kan 
dermed gå tapt. Polit og Beck mener den beste fremgangsmåten for å utforme et 
spørreskjema er og tilegne seg kunnskap om temaet først [41]. 
 
Layouten av spørreskjemaet ble nøye vurdert. Utseende er viktig for respondentenes 
opplevelse av undersøkelsen og for svarprosenten. Det anbefales god plass mellom 
spørsmålene [42]. Grafisk avdeling hjalp til med den datatekniske utformingen av 
spørreskjemaet og den endelige layouten. To metoder nevnes for distribusjon av 
spørreskjema. Postenquéte henviser til distribusjon av spørreskjema per post. 
Gruppeenquéte henviser til distribusjon ved direkte utdeling til en gruppe [43]. I den 
senere tid brukes det også en del digitale spørreskjemaer hvor undersøkelsen blir 
distribuert over internett og respondentene svarer digitalt og sender sine svar tilbake 
over internett til de eller den som foretar undersøkelsen [37, 38]. Gruppen i denne 
oppgaven er apotekkundene og direkte utdeling til respondentene føltes mest 
fornuftig med tanke på tids- og ressursbruk. 
 
Hele prosessen med spørreskjemaene ble utført i apoteket, det vil si både utlevering, 
utfylling og innlevering. Ulike helsetjenester i apotek ble ramset opp og kunden 
skulle krysse av for de tjenestene som kunne være aktuelle for den kunden å benytte 
seg av. Helsetjenestene som ble forklart i spørreskjemaet var legemiddelsamtale, 
multidose, føflekkskanning, kolesterolmåling, blodtrykksmåling, blodsukkermåling, 
diabetesrisikotest, hjelp til røykeslutt, vektkontroll, ernæring og kosttilskuddsråd og 
reisepakke. Det var også inkludert et åpent spørsmål om kundenes egne forslag til en 
helsetjeneste og hva den kunne innebære, i tillegg hva de generelt var villige til å 
betale for en helsetjeneste. Bakgrunnsinformasjon om kunden var også inkludert i 
egne definerte spørsmål. Spørreskjemaet i sin helhet slik det ble delt ut til 
apotekkundene kan ses i vedlegg 5. Apotek som var deltakene i oppgaven ved og 
levere ut spørreskjemaer til kundene sine var i ulike deler av Norge. Dette sørget for 
en noe spredt geografisk bakgrunn av respondentene. Ulike typer apotek var også 
inkludert i studien. Det var senterapotek i storbyer, bygdeapotek som er typisk 
resepttungt apotek og apotek med forskjellige oppgaver som multidose og 
bandasjistoppgaver. Tidsbruken for respondentene var to - tre minutter. Inkludert i 
studien er alle kunder over 18 år som besvarte spørreskjema i apoteket. Både 
reseptkunder og selvvalgskunder er inkludert. Eksklusjonskriterier var at 
spørreskjemaet ikke kunne tas med hjem eller ut fra apoteket, men utfyllingen måtte 
skje i apoteket og leveres direkte tilbake for å sikre flest mulig svar. Spørreskjemaer 
som ikke var fullstendig utfylt ble også ekskludert fra studien. 
 
 

2.3 Analyse 
Det finnes metoder og verktøy for analyse av spørreskjemasvar. En metode for 
kvalitetsforbedring er statistisk prosesskontroll (SPC). IBM SPSS Data Collection er 
et annet program som brukes til datainnsamling, analyse og rapportering. Slike 
verktøy kan brukes på både store og små tallmaterialer. Bruksområdene innebærer 
analyse av datamateriell, kontroll av undersøkelser og bedre forståelse av 
tallmateriellet. Andeler er en av parameterene som kan monitoreres og analyseres 
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med et dataverktøy. Det interessante med denne spørreundersøkelsen er å finne 
andelen respondenter som finner de ulike helsetjenestene aktuelle. Indikatorer i 
undersøkelsen er helsetjenestene, i tillegg til hvor ofte man besøker apotek, hva man 
bruker apoteket til, om man tidligere har benyttet seg av en helsetjeneste, hva man er 
villig til å betale og generelle indikatorer som alder, kjønn og utdannelse. En 
tidsperiode for innsamling av svar må også settes opp og innsamling av data til denne 
undersøkelsen foregikk over fire uker, fra uke 49 - 52 i 2012 [44, 45]. 
 
Det innsamlede materialet må gjennomgå en kvantitativ analyse. En analyse av den 
innsamlede informasjonen skal tolkes og finne ut hvilke svar de gir på 
problemstillingen. Det er viktig å være selvkritisk og lese svarene objektivt [46]. 
Datamaterialet samles i Microsoft Excel og frekvenstabeller og/ eller figurer er ansett 
som en fornuftig måte å fremstille innsamlede data på [46]. 
 
Microsoft Excel ble brukt til dataanalysen og statistiske beregninger i denne 
oppgaven. Andre analyseverktøy er mer fornuftig og bruke ved elektroniske 
spørreskjemaer, og større og mer komplekse analyser. Excel er et regneark som kan 
formatteres til tabeller, formler og diagrammer [47]. Spørreskjemaet har enkle 
spørsmål med svaralternativer og den innsamlede informasjon er forholdsvis 
ukomplisert å tolke. Excel vil fungere utmerket til den oppgaven og omfavner alle 
analyser som er nødvendige for den innsamlede informasjonen fra spørreskjemaene. 
Alle svar fra spørreskjemaene ble manuelt lagt inn i en datamatrise. 
 
De statistiske beregningene ble gjort med et konfidensintervall på 95 prosent, som gir 
et signifikansnivå på 5 prosent. P-verdien er lik 0,05. Dette gir resultater på p-verdi 
mindre enn 0,05 (< 0,05) som statistisk signifikant og p-verdi større enn 0,05 (> 
0,05) som ikke statistisk signifikant. Beregningene ble gjort ved hjelp av 
kjikvadrattester. 
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3. Resultat 

3.1 Resultat litteratursøk 
Litteratursøk ble utført i ulike databaser, blant annet PubMed, Cochrane, de 
skandinaviske apotekforeningene og offentlige opplysningssider. Under følger en liste 
med resultat fra de forskjellige litteratursøkningene. 
 

 PubMed: Søk på health service pharmacy ga i underkant av 30 000 treff. Søk 
på medication use review ga cirka 6000 treff. Søk på tobacco intervention 
pharmacy og asthma inhalation pharmacy ga henholdsvis 53 og rundt 350 
treff. Hver enkelt av de andre helsetjenestene ble også søkt på, uten at det 
finnes tilgjengelig tall på antall treff på disse søkene. Artiklene ble luket ut 
etter interesse og egnethet, og denne oppgaven bruker 14 artikler funnet i 
PubMed. 

 Cochrane: 20 treff på søk etter health service pharmacy. Tre artikler herfra er 
brukt i oppgaven. 

 Skandinaviske apotekforeninger: Etter søk på ulike ord og tjenester er 
bakgrunnsinformasjon funnet i fem artikler fra apotek.no, tre artikler fra 
apoteket.se og seks artikler fra apoteket.dk. 

 Offentlige opplysningssider: Syv rapporter er generert fra reseptregisteret, ti 
artikler er hentet fra Folkehelseinstituttet og en artikkel fra 
kunnskapssenteret er brukt som bakgrunnslitteratur. 

 Andre: Pensumbøker, faglitteratur og personlig kommunikasjon er også 
brukt, i tillegg til fire artikler som er funnet fra referanselister fra andre 
aktuelle rapporter og artikler. 
 

3.1.1 Helsetjenester i andre land 

Flere europeiske land tilbyr helsetjenester i sine apotek. Sverige har en tjeneste som 
inneholder personlig legemiddelsrådgivning, i tillegg til hjerte- og karkontroll som 
innebærer blodtrykks-, kolesterol- og blodsukkermåling og midjemål og en 
helsecoachtjeneste [48]. Helsecoachtjenesten oppmuntrer og støtter kunden i forhold 
til en livsstilsendring. I Danmark har de ordninger hvor kundene kan få to ulike typer 
medisingjennomganger [49, 50]. Den ene tjenesten som tilbys i Danmark likner på 
den type legemiddelsamtale som er tatt opp i denne oppgaven. 
Medisingjennomgangen som helsetjeneste inneholder en vurdering av interaksjoner, 
bivirkninger, dosering, effekt og etterlevelse [49]. Den andre typen 
medisingjennomgang i Danmark rydder opp i medisinskapet og går gjennom 
oppbevaring av medisiner, praktisk bruk og eventuelle hjelpemidler [50]. I tillegg 
utfører danske apotek inhalasjonssjekk, multidose og røykesluttveiledning [51-53].  
 
I Storbritannia tilbys det også legemiddelsamtaler. Andre tjenester som tilbys er 
røykesluttjeneste, vektnedgangstjeneste og et program som hjelper menn med 
håravfallsproblematikk [54]. Irland tilbyr blodtrykksmåling og kolesterolmåling i 
sine apotek. Spesielt for irske apotek er at de tilbyr influensavaksine til kundene [55]. 
 
Finlands apotekforening opplyser om ulike tjenester utført i finske apotek. Multidose 
og legemiddelsamtale er blant helsetjenestene i tillegg til en astmatjeneste, 
helsekontroll og røykesluttveiledning. Astmatjenesten er en utfyllende tjeneste i 
tillegg til en ren inhalasjonssjekk. Det gis veiledning om medisinering, PEF-måling og 
råd om behandling og livsstil. Røykesluttveiledningen innebærer rådgivning om 
nikotinerstatningsprodukter og noen apotek har i tillegg et femtrinnsprogram med 
individuell veiledning. Helsekontrollen er en tjeneste som måler blodtrykk og 
midjeomkrets og kartlegger risikoen for diabetes, slag og hjerteinfarkt. En personlig 
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rådgivning vurderer om livsstilsendring i form av røykeslutt og endret diett påvirker 
risikoen for sykdommer [56]. 
 
Vektkontroll og blodtrykksmåling er blant helsetjenestene som ble undersøkt i 
spørreskjemaet som mulige nye tjenester her i landet. Liknende tjeneste som 
vektkontroll eksisterer som nevnt allerede i Sverige, Storbritannia og Finland [48, 54, 
56]. Blodtrykksmåling blir utført som en egen tjeneste eller som del av en tjeneste i 
Sverige, Finland og Irland [48, 55, 56]. Vektkontrollen ble beskrevet i spørreskjemaet 
som en tjeneste som inneholder veiing, kontroll av kroppsfettprosent og utregning av 
kroppsmasseindeks. I tillegg vil det bli gitt generell informasjon om energiforbruk og 
motivasjon til gode treningsvaner og kostholdsvaner. Med en popularitet blant 
respondentene på 28 prosent var dette en av de minst aktuelle tjenestene (se figur 3). 
Blodtrykksmåling var derimot populært og hadde en interesse blant respondentene 
på 58 prosent (figur 3). Blodtrykksmåling viser seg derfor å være aktuell som en 
tjeneste som måler blodtrykk i tillegg til å inneholde informasjon om hjertesunne 
levevaner og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Som beskrevet i spørreskjemaet 
vil tjenesten også ha fokus på kosthold og mosjon. 
 
Helsetjenester som innholder reiseråd og reisevaksinasjon finnes i noen land. Det er 
lite utbredt i Europa, men USA har lang erfaring med reisevaksinasjon på apotek. En 
studie utført i Storbritannia har sett på behovet for en utvidet tjeneste om 
reisemedisin på apotek. Britiske apotek tilbyr i dag en reisemedisintjeneste, men uten 
reisevaksinasjon og malariaprofylakse. Den britiske studien konkluderte med at 
reisende oftest besøker apoteket før reisen og de fleste reiser er for ferieformål. 
Resultatet viste at kundene gjerne ville bruke apoteket til reiseråd og vaksinasjon 
[57]. I USA finnes det reiseklinikker drevet av farmasøyter. Noen klinikker baserer 
seg på telefonkonsultasjoner og farmasøyten samarbeider med lege om forskrivning 
av nødvendige legemidler. Apotek tilbyr også en helsetjeneste som innebærer all 
vaksinasjon, andre legemidler og opplæring i reiseråd på ett sted. Kunden har først 
en samtale med farmasøyt hvor farmasøyten kartlegger reisen og 
medisineringsbehovet. Farmasøyten kontakter deretter fastlegen om resept og avtaler 
en time med kunden hvor han eller hun kommer tilbake og får satt vaksinene. I 
ettertid følger farmasøyten opp med dokumentasjon til legen om vaksinasjonen og 
følger opp pasient etter hjemkomst ved behov for videre vaksinasjon hvor doseringen 
tilsier det. Ofte har apoteket et eget lokale som fungerer som reiseklinikk. Der finnes 
tilgjengelig utstyr som nye kanyler, bokser til riktig oppbevaring av brukt 
injeksjonsutstyr, kjøleskap til vaksinene og datamaskin med tilgang til internett. 
Kundene er også i USA tilfreds med dette tilbudet og studier viser at kundene stoler 
på farmasøytenes anbefalinger. Helsesystemet i USA er ikke direkte sammenlignbart 
med Norge, men reisevaksinasjon på apotek i USA blir i hovedsak betalt av kundene 
selv. Noen får utgiftene dekket av sin forsikring, men flesteparten betaler selv fordi 
reisevaksinasjon og legemidler til reise generelt ikke dekkes av forsikring [58,59].  
 

3.2 Resultat spørreskjemaer 
Totalt ble det samlet inn 379 spørreskjemaer fra like mange respondenter fra ni 
apotek. Seks av spørreskjemaene var ikke riktig og/ eller fullstendig utfylt og ble 
dermed ekskludert fra resultatet. 373 av spørreskjemaene hadde fullstendige svar og 
er inkludert i resultatet. Den geografiske fordelingen blant de 373 respondentene 
vises i figur 2. 61 av respondentene er fra spørreskjemaer samlet inn fra to apotek i 
Telemark og 312 respondenter er fordelt fra innsamlete spørreskjemaer på syv apotek 
i Rogaland. 
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Figur 2. Geografisk fordeling av respondentene. 

 
Figur 3 viser en oversikt over hvilke tjenester respondentene krysset av som aktuelle 
for de å benytte seg av. 
 

 
Figur 3. Popularitet av tjenester. Prosent av respondenter som har krysset av for at en 
tjeneste er aktuell for de å benytte seg av. n=373. 

 
Av allerede eksisterende helsetjenester viser det seg at følgende helsetjenester var 
aktuelle for respondentene nevnt med synkende popularitet; føflekkskanning, 
legemiddelsamtale, blodsukkermåling, multidose og røykesluttveiledning. Like 
kriterier for tjenester vurdert for fremtiden er reisepakken, blodtrykksmåling, 
kolesterolmåling, ernæring og kosttilskudd, diabetesrisikotest og vektkontroll. 
 
Fordelingen mellom respondentene viste en stor overvekt av kvinner. Av de som 
svarte var nærmere 80 prosent kvinner og drøye 20 prosent var menn som vist i figur 
4. Figur 5 viser fordelingen mellom de ulike aldersgruppene blant respondentene. 
Alle aldersgrupper er representert, men med en overvekt av de under 50 år. 
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Figur 4. Kjønnsfordeling. Fordelingen mellom menn og kvinner blant respondentene. 
Figur 5. Aldersfordeling. Fordelingen mellom de ulike aldersgruppene blant 
respondentene. 

 
Figur 6 viser fordelingen blant respondentene med tanke på utdanning. Resultatet 
viser at høyest andel av respondentene har fullført videregående skole, tett fulgt av ett 
til tre år på høyskole eller universitet. Andelen som har gått på høyskole eller 
universitet er på over 50 prosent når man samler antall fullførte år og det er dermed 
flere av respondentene som har tatt høyere utdanning enn fullført videregående 
skole. 
 

 
Figur 6. Utdanning. Fordelingen mellom hvor lang utdannelse de ulike respondentene har. 

 
Et av bakgrunnsspørsmålene omhandlet hva respondentene brukte apoteket til. 
Svaralternativene var om de handler legemidler fast, handler legemidler av og til og/ 
eller om de handler andre ting enn legemidler. Fordelingen ses i figur 7. Det var 
mulig å krysse av for flere enn ett alternativ. Av de 373 svarene var det 209 
respondenter som handler legemidler fast på apoteket. 162 handler legemidler av og 
til og 223 svarte at de handler andre ting enn legemidler på apoteket.  
 



19 
 

 
Figur 7. Hva brukes apoteket til? Fordelingen mellom hva respondentene besøker 
apoteket for. Det var mulig å krysse av for flere enn ett alternativ. Handler andre ting enn 
legemidler, n=223. Handler legemidler fast, n=209. Handler legemidler av og til, n=162.  

 
Tabell 1 viser hvor mange respondenter totalt som krysset av i spørreskjemaet for at 
legemiddelsamtale var en aktuell helsetjeneste å benytte seg av og hvor mange av de 
som handler legemidler fast på apoteket. Det var seks prosentpoeng høyere interesse 
fra de respondentene som handler legemidler fast og den totale interessen for 
legemiddelsamtale. P-verdien er lik 0,217 (> 0,05) og forskjellen er dermed ikke 
statistisk signifikant. 
 
Tabell 1. Interesse for legemiddelsamtale. *  

Interesse for legemiddelsamtale 
 

 

 
Antall kryss 

Av antall 
spørreskjemaer Prosent 

Av alle respondenter (n=373) 180 
 

373 48 % 

Av respondentene som handler legemidler fast 
(n=209) 112 

 
209 54 % 

* Forskjellen mellom hvor mange respondenter totalt som ville benytte seg av en legemiddelsamtale og 
hvor mange av de som handler legemidler fast som ville benyttet seg av denne tjenesten. 
 
40 prosent av alle respondenter har brukt helsetjeneste tidligere og 60 prosent har 
ikke brukt helsetjeneste tidligere. Tabell 2 viser fordelingen mellom de som vil 
benytte seg av de nye foreslåtte helsetjenestene og om de har benyttet seg av en 
helsetjeneste i apotek tidligere. Den største forskjellen er på seks prosentpoeng av de 
som har brukt helsetjeneste tidligere og som også ønsker ernæring og kosttilkudd 
som en tjeneste i apotek i forhold til positivitet til nye tjenester generelt for alle 
respondenter. Det er mindre negative forskjeller mellom de som har benyttet seg av 
helsetjenester tidligere og samtidig ønsker de andre nye tjenestene. P-verdien er lik 
0,495 (>> 0,05) og statistiske beregninger beviser at forskjellene ikke er statistiske 
signifikante. 
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Tabell 2. Nye tjenester og tidligere brukt helsetjeneste. * 

Nye tjenester og tidligere brukt 
helsetjeneste 

 

 

 

Antall 
kryss 

Av antall 
spørreskjemaer Prosent 

Brukt helsetjeneste før, totalt av alle respondenter 149 
 

373 40 % 

Ikke brukt helsetjeneste før, totalt av alle 
respondenter 224 

 
 

373 60 % 

Brukt helsetjeneste før og ønsker blodtrykksmåling 84 
 

215 39 % 

Brukt helsetjeneste før og ønsker vektkontroll 42 
 

105 40 % 

Brukt helsetjeneste før og ønsker ernæring og 
kosttilskudd 83 

 
179 

46 % 

Brukt helsetjeneste før og ønsker reisepakken 89 
 

234 38 % 
*Fordelingen mellom tidligere brukt helsetjeneste blant alle respondenter og blant respondenter som 
ønsker å benytte seg av de nye foreslåtte helsetjenestene som blodtrykksmåling, vektkontroll, ernæring 
og kosttilskudd og reisepakken. 

 
Reisepakken var den mest populære helsetjenesten som ikke allerede eksisterer i 
norske apotek med en total popularitet på 63 prosent. Nedenfor vises resultater 
knyttet til reisepakken. Figur 8 viser aldersfordelingen blant de som ville benyttet seg 
av reisepakken. Figur 9 viser hvor ofte respondentene besøker apoteket i løpet av ett 
år og figur 10 viser fordelingen over hva de er villig til å betale for en helsetjeneste i 
apotek. Tabell 3 viser kjønnsfordelingen mellom alle respondenter og de som ønsker 
reisepakken. 
 

 
Figur 8. Reisepakken og alder. Fordelingen mellom de ulike aldersgruppene blant de 
som ville benyttet seg av reisepakken som en helsetjeneste. 

 
Aldersfordelingen viser at 70 prosent av respondentene som ønsket en reisepakke var 
under 50 år. 17 prosent var i aldersgruppen 50 – 59 år og kun 13 prosent var over 60 
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år. Faktiske tall viser at flere mellom 18 – 59 år ønsker reisepakken i forhold til 
faktiske tall for alle respondenter. Forskjellene i alder blant respondentene mellom 
alle som har svart på spørreskjemaet og de respondenter som ønsker reisepakken er 
beregnet med kjikvadrattest. Resultatet av den statistiske beregningen viser at 
forskjellene er små og kan benevnes som naturlige variasjoner. Aldersforskjellene er 
ikke statistiske signifikante med en p-verdi som er lik 0,189 (> 0,05). 
 

 
Figur 9. Reisepakken og respondentenes besøksfrekvens på apoteket. Fordelingen 
mellom hvor ofte respondentene besøker apoteket av de som ville benyttet seg av reisepakken 
som en helsetjeneste. 

 
Et av de demografiske spørsmålene i spørreskjemaet spurte om hvor ofte 
respondentene besøker et apotek i løpet av ett år. Resultatet blant de som ville 
benyttet seg av reisepakken, som vist i figur 9, forteller at majoriteten besøker 
apoteket syv ganger eller oftere i løpet av ett år. En veldig liten andel av 
respondentene, syv prosent, besøker et apotek færre enn fire ganger i året. Resultatet 
hjelper med å vise sammensetningen blant respondentene som ønsker reisepakken 
som helsetjeneste i apotek.  
 
Fordelingen mellom hvor mye respondentene er villig til å betale for en helsetjeneste 
i apotek og samtidig vil benytte seg av en reisepakke viser at halvparten av 
respondentene vil betale mellom 100 og 200 kroner. Figur 10 viser at fordelingen er 
nokså jevn mellom de andre svaralternativene, med en litt høyere svarprosent for 
200 til 300 kroner. Forskjellene i betalingsvillighet mellom de som ønsker 
reisepakken og alle respondenter totalt er ikke statistiske signifikante med en p-verdi 
som er lik 0,837 (>> 0,05). 
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Figur 10. Reisepakken og  respondentenes betalingsvillighet for en helsetjeneste 
i apotek. Fordelingen mellom de som ville benyttet seg av reisepakken som en tjeneste 
koblet til hva de er villig til å betale for en tjeneste. 

 
Tabell 3 viser kjønnsfordelingen mellom menn og kvinner som ønsker reisepakken 
som helsetjeneste og totalt av alle respondenter. Kjikvadratberegninger gir en p-verdi 
som er lik 0,037 (< 0,05) som viser at forskjellene er statistiske signifikante og flere 
kvinner enn menn vil ha reisepakken 
 
Tabell 3. Reisepakke og kjønn 

 
Reisepakke og kjønn 

 

    

 Mann Kvinne Totalt antall respondenter 

Av alle respondenter 78 295 373 

Ønsker reisepakke 41 193 234 

 
Tabell 4 lister opp forslagene til helsetjenester i apotek, utenom de beskrevet i 
spørreskjemaet, som er blitt foreslått av respondentene selv. Forslagene er hentet fra 
det åpne spørsmålet i spørreskjemaet hvor de spurte kunne komme med egne forslag 
til helsetjenester. Tabellen er delt opp mellom menn og kvinner. Forslagene er 
skrevet ordrett fra slik respondentene selv skrev det i spørreskjemaet. Andre 
kommentarer som var skrevet i spørreskjemaet er utelatt her, da tabellen kun viser 
forslag til helsetjenester.  
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Tabell 4. Respondentenes egne forslag. Fordelt mellom menn og kvinner er det listet 
opp de forslagene fra spørreundersøkelsens åpne spørsmål om egne forslag til helsetjenester i 
apotek. 

 Respondentenes egne forslag til helsetjenester i apotek 
Menn: Hurtigtester av for eksempel laktose, fruktose etc. og Helicobacter pylori 

  Klamydiatest 

  Vaksine 

  Munnhygiene - råd og sjekk. Allergitester 

Kvinner: Blodprøver, crp 

  
Blodtrykksautomat. Slik de hadde på helsekostforetninger før. Man stikker inn armen 
og måler og får resultatet etter 5 minutter 

  Man kan ta U-stix og BS-måling på apotek. Dette behøver ikke å gjøres kun hos legen. 

  Hudanalyse. Samtale om helsemessige problemer 

  Allergitest slik som i svenske apotek 

  Fotbehandling. Håndbehandling 

  Gi henvisning til fysioterapi og skrive enkle resepter 

  Sårskift. Hjelp til inngrodde negler 

  Allergitesting. Hudanalyse 

  Allergitest. Astmatest. Benskjørhetstest. Dermatologi 

  Få sjekket eventuelt utslett som oppstår plutselig på kroppen. 
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4. Diskusjon 

4.1 Generelle resultat 
Generelt var det høy interesse blant respondentene for helsetjenester i apotek og flere 
av tjenestene var det interesse for blant over halvparten av de spurte. Populariteten 
av tjenestene var variende og den mest populære var føflekkskanning med en 
interesse på 71 prosent. Føflekkskanning er en eksisterende tjeneste og interessen 
tyder på at det er et nødvendig tilbud og at apoteket blir sett på som en naturlig arena 
for denne tjenesten. Kolesterolmåling, legemiddelsamtale og blodsukkermåling var 
også populære tjenester som allerede eksisterer i ulike former med interesse på 
henholdsvis 55 prosent, 48 prosent og 45 prosent. Mindre populære tjenester var 
multidose og røykesluttveiledning. Fra disse tallene må det tas hensyn til at dette er 
tjenester som ikke er aktuelle for alle. Multidose vil være aktuelt for de som bruker 
flere legemidler fast. Røykesluttveiledning vil kun være aktuelt for de som røyker. I 
følge Statistisk sentralbyrå var det i 2011 17 prosent dagligrøykere i alderen 16 - 74 år 
og andelen av-og-til røykere var 11 prosent [60]. De to alternativene av 
røykesluttveiledning hadde henholdsvis en interesse på 15 prosent og 13 prosent. 
Studiepopulasjonen er skjevfordelt i forhold til den generelle befolkningen i Norge. 
Røykesluttjenester er trolig relativt populært blant de aktuelle respondentene da ikke 
alle røyker.  
 
Av de foreslåtte nye tjenestene var reisepakken mest populær med en interesse på 63 
prosent. Blodtrykksmåling følger med interesse på 58 prosent og deretter ernæring 
og kosttilskudd med 48 prosent. De minst populære nye tjenestene var 
diabetesrisikotest med 35 prosent interesse og vektkontroll med en popularitet på 28 
prosent. Reisepakken vakte stor interesse blant respondente og det er ikke så 
overraskende med tanke på reisevanene til nordmenn. Folk reiser oftere og til mer 
eksotiske steder enn tidligere og en tjeneste med reiseråd var derfor populær. 
Statistisk sentralbyrå utfører systematisk reiseundersøkelser og viser at i 2011 utførte 
nordmenn 6,71 millioner utenlandsreiser med ferieformål og 1,43 millioner 
yrkesreiser til utlandet [61]. 
 
Bakgrunnsinformasjon fra spørreskjemaene viser at det var en skjevfordeling mellom 
menn og kvinner blant respondentene. 21 prosent av de som svarte var menn og 79 
prosent var kvinner. Erfaringen fra utdeling av spørreskjemaene tilsier at kvinnene 
var oftere villige til å svare på spørreskjemaene, og at flere kvinner enn menn ble 
spurt om å delta i undersøkelsen. Her hadde det vært interessant å vite fordelingen 
blant bakgrunnspopulasjonen, altså fordelingen mellom menn og kvinner blant de 
som besøkte apoteket i løpet av studieperioden. Denne type bakgrunnsinformasjon 
finnes dessverre ikke tilgjengelig.  
 
Alle aldersgrupper var representert, men med høyest fordeling av svar fra 
aldersgruppene 18 - 29 år (25 prosent), 40 - 49 år (22 prosent) og 30 - 39 år (18 
prosent). Denne aldersfordelingen var ikke ventet, da flere eldre bruker legemidler. 
Mer enn halvparten av alle legemidler brukes av pasienter over 65 år. I gjennomsnitt 
bruker personer over 70 år tre – fem legemidler fast [62]. Annet resultat i denne 
oppgaven kan bero på flere faktorer. Inkludert i studien var både reseptkunder og 
selvvalgskunder. Selvvalgskundene handler handelsvarer som for eksempel hudpleie, 
kroppspleie og sminke. Av de kundene tenkes det en overvekt av yngre personer. 
Skjevhet i studiepopulasjonen skyldes også utvalget som har blitt spurt om å delta i 
undersøkelsen. Flere kvinner enn menn har blitt spurt om å delta og det kan dermed 
tenkes at flere yngre også har blitt spurt om å delta.  
 



25 
 

Utdanningsnivået fordeler seg også utover hele skalaen av utdannelse, fra kun 
grunnskole til flere år på høyskole eller universitet. Fordelingen av utdannelse blant 
respondenten kan ikke kobles direkte til noen tolkning av det generelle resultatet. 
 
Et av spørsmålene i spørreskjemaet omhandlet hva respondentene brukte apoteket 
til. Svaralternativene var om de handlet legemidler fast, handlet legemidler av og til 
eller om de handler andre ting enn legemidler. Det var mulighet for å krysse av på 
flere alternativer. Resultatet viser at over halvparten handler legemidler fast og 
handler andre ting enn legemidler på apoteket. Her kan det tenkes en skjevfordeling i 
forhold til den generelle befolkningen siden undersøkelsen faktisk ble utført på 
apotek.   
 
Legemiddelsamtale er en tjeneste som tenkes mest populær blant de som bruker 
legemidler fast. Tabell 1 sammenlikner andelen av alle respondenter som vil benytte 
seg av en legemiddelsamtale med andelen av respondenter som handler legemidler 
fast og samtidig vil benytte seg av en legemiddelsamtale. Forskjellen er forholdsvis 
liten fra 48 prosent til 54 prosent. Statistiske beregninger viser en p-verdi som er lik 
0,217 (> 0,05) og dermed er ikke forskjellene statistiske signifikante. Det virker 
naturlig at legemiddelsamtale som helsetjeneste er mer populær blant de som bruker 
legemidler fast og forventingen var nok at forskjellen skulle være større. Resultatet 
tyder på at legemiddelsamtale generelt er en populær tjeneste uavhengig om man 
bruker legemidler fast eller ikke og kan vise til en del usikkerhet rundt egen 
medisinbruk uansett om den er fast eller sporadisk. 
 
Resultatet viser at 40 prosent av respondentene tidligere har brukt en helsetjeneste i 
apotek og dermed har 60 prosent ikke gjort det. Blodtrykksmåling, vektkontroll, 
ernæring og kosttilskudd og reisepakken er av de nye tjenestene som er foreslått i 
spørreskjemaet og tanken var om det var flere av de som var kjent med apotekenes 
helsetjenester fra før som stilte seg positive til nye helsetjenester. Av respondentene 
som ville benyttet seg av blodtrykksmåling hadde 39 prosent benyttet seg av en 
helsetjeneste tidligere. For vektkontroll er andelen 40 prosent, for ernæring og 
kosttilskudd 46 prosent og 38 prosent for reisepakken. Det er dermed en svært liten 
forskjell på disse kriteriene, hvor den største prosentvise forskjellen er på seks 
prosentpoeng for helsetjenesten ernæring og kosttilskudd. P-verdien er lik 0,495 (>> 
0,05) og ulikhetene er dermed ikke statistiske signifikante. Resultatet kan dermed 
ikke vise at det er hold i teorien om at det er flere av de som tidligere har brukt 
helsetjeneste som ville benyttet seg av en ny tjeneste i apotek. Tallene forteller heller 
at det generelt er forholdsvis stor interesse for de nye foreslåtte tjenestene og at 
respondentene er positive uavhengig om de er kjent med apoteket som arena for 
helsetjenester fra før av eller ikke.  
 

4.2 Respondentenes egne forslag til helsetjenester i apotek 
Tabell 4 viser respondentenes egne forslag til helsetjenester i apotek. Allergitester er 
en tjeneste som flere respondenter skrev som forslag i spørreskjemaet. Ulike former 
ble foreslått, blant annet allergitest for laktose og allergitesting som finnes i Sverige 
etterspørres. Andre tester er også foreslått som klamydiatest, astmatest, 
benskjørhetstest, hudanalyse, blodprøver og urinstix. Blodprøveforslaget er kommet i 
sammenheng med CRP (C-reaktivt protein), så det kan tenkes at respondenten 
mener en sjekk for bakteriell eller virusinfeksjon i kroppen. En enkel blodprøve fra 
fingeren brukes til og kontrollere CRP. CRP er et protein som finnes i blodet som 
øker ved betennelse i kroppen. En slik blodprøve kan tenkes mulig og gjennomføre i 
apotek [63]. Blodtrykksmåling er også foreslått to ganger selv om det er en tjeneste 
allerede beskrevet i spørreskjemaet. Vaksine er også foreslått uten noe mer 
spesifisering. Om det menes influensavaksinering, reisevaksinasjon eller annen type 
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vaksinasjon vites ikke. Reisevaksinasjon blir tatt opp i helsetjenesten som kalles 
reisepakken. Et forslag kommer også på at apotekene kan forskrive enkle resepter. 
 
Det er noe like forlag, men også mye forskjellig som ble foreslått av respondentene i 
det åpne spørsmålet om egne forslag til helsetjenester i apotek. Felles for mange av 
forslagene er derimot at det er forholdsvis enkle tester som nå kun blir utført hos 
legen, og som flere synes kunne passe som en helsetjeneste på apotek. Dette kan 
tolkes som at apotek blir sett på som en seriøs aktør og at respondentene stoler på 
apotekansattes kunnskap. Siden spørreundersøkelsen ble utført på apotek kan det 
også tenkes at respondentene generelt er mer positive til apotek og tjenestene som 
finnes på apotek enn hvis studien hadde inkludert den generelle befolkningen og ikke 
kun allerede eksisterende apotekkunder. Allikevel viser den årlige undersøkelsen fra 
Apotekforeningen i 2012 at 99 prosent av befolkningen har handlet på et apotek det 
siste året [64]. 
 
Ulike former for allergitesting har blitt foreslått av respondentene selv. Allergi 
skyldes en kombinasjon av immunologiske egenskaper og faktorer fra miljø. De 
immunologiske egenskapene kalles atopi. Mennesker med atopi danner IgE-
antistoffer mot allergener som vanligvis ikke er sykdomsfremkallende. 
Antigenpositive celler hos atopikere produserer interlevkiner som stimulerer B-
lymfocytter til å produsere spesifikke IgE-antistoffer mot det allergenet som startet 
prosessen. IgE-antistoffene knytter seg til mastceller på overflaten og basofile og 
eosinofile granulocytter. Denne prosessen kalles sensibilisering. Når mennesker med 
atopi senere eksponeres for allergenet binder allergenet seg til IgE-antistoffene og det 
frigjøres inflammatoriske substanser som for eksempel histamin som forårsaker en 
allergisk betennelse. Diagnostiseringen skjer oftest med sykdomshistorie, men det 
finnes tester som kan bekrefte eller avkrefte allergi. Slike tester kan tenkes utført i 
apotek. I hovedsak er det to blodtester som kan være aktuelle; prikktest og paneltest. 
Prikktest er førstevalg og har både høy sensitivitet og spesifisitet. Testen påviser 
nøyaktig hvilket spesifikt IgE som er bundet til hudcellene. En paneltest har også høy 
sensitivitet, men svært lav spesifisitet. Paneltest bekfrefter om det er allergi mot et 
eller flere allergener, men ikke hvilket allergen [63]. 
 

4.3 Reisepakken 
Reisepakken viste seg å være den mest populære tjenesten av de nye foreslåtte 
helsetjenestene for fremtiden. Resultatet viste at av alle spurte respondenter var 63 
prosent interesserte i reisepakken. Respondentenes svar har blitt analysert i forhold 
til alder, kjønn, hvor ofte de besøker apoteket og hvor mye de er villig til å betale for 
en helsetjeneste. 
 
70 prosent av alle som var interessert i reisepakken var under 50 år. Til 
sammenlikning er den totale andelen av alle respondenter under 50 år, 65 prosent. 
Statistiske beregninger viser til en p-verdi som er lik 0,189 (> 0,05) og dermed er 
ikke denne prosentvise forskjellen i alder mellom alle respondenter og de som ønsker 
reisepakken statistisk signifikant. Forskjellen på fem prosentpoeng er altså ikke 
statistisk signifikant, men heller forventede og naturlige variasjoner i alder.  
 
Mange ønsker en reisepakke, også de yngre og det kan forklares med den nye trenden 
med å reise til mer eksotiske reisemål enn det som tidligere var vanlig i samfunnet. 
Som tidligere nevnt utførte nordmenn 6,71 millioner feriereiser til utlandet i 2011 i 
følge Statistisk Sentralbyrå [61]. Aldersgruppen 18 - 29 år er høyest representert 
blant de som krysset av for reisepakken på spørreskjemaet med en andel på 28 
prosent. Unge mennesker kan tenkes å bruke mindre legemidler enn eldre og dermed 
ikke vant med apoteket på samme måte som de som bruker mange faste legemidler. 
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Denne kundegruppen er dermed mulige nye kunder og reisepakken kan være en 
tjeneste som gjør de fortrolige med apotekenes kompetanse. En annen side av saken 
kan tenkes å være at eldre reiser til mindre eksotiske reisemål enn yngre og ser en 
mindre verdi av reisepakken enn de som er noe yngre. Det er ikke store forskjellen i 
aldersfordelingen mellom de som vil ha reisepakken og den totale andelen, men det 
er interessant at en reisepakke muligens kan gjøre flere yngre kjent med apoteket 
som tilbyder av helsetjenester. Tall fra Statistisk sentralbyrås reiseundersøkelse viser 
at aldersfordelingen for reiser med ferieformål er som følger; 16 – 24 år: 15 prosent, 
25 - 44 år: 39 prosent, 45 - 64 år: 33 prosent og 65 - 79 år: 13 prosent [65]. Disse 
tallene samsvarer med respondentenes alder på de som ønsker reisetjeneste hvor 
flesteparten er under 50 år. Aldersinndelingen er ikke lik på spørreskjemaet og 
undersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå, så det er ikke mulig med nøyaktig 
sammenliknelse. Tallene viser allikevel et relativt samsvar. 
 
Besøksfrekvensen blant de som ønsker reisepakken viser at mange er ofte innom 
apoteket og over halvparten besøker apoteket minimum annen hver måned. Dette 
tyder på at disse respondentene er kjent med apoteket. I denne studien har ikke 
besøksfrekvensen blant alle respondenter og respondenter som ønsker reisepakken 
blitt sammenliknet. Dette demografiske spørsmålet er undersøkt for å vise noe av 
sammensetningen blant de som vil ha reisepakken og kan blant annet brukes til 
markedsføringsformål av helsetjenesten. En svakhet i metoden gjør at disse tallene 
muligens ikke er representativt for befolkningen. Spørreskjemaene ble levert ut og 
fylt ut på apotek, og det er dermed allerede eksisterende apotekkunder som har vist 
sin interesse for de ulike helsetjenestene. Besøksfrekvensen på apoteket kunne blitt 
annerledes hvis studien inkluderte respondenter fra andre arenaer enn på apoteket. 
Andelen av respondenter som besøker apoteket null - tre ganger i løpet av et år ville 
antakelig blitt høyere hvis spørreskjemaene hadde blitt utlevert på andre arenaer enn 
apotek da de som aldri besøker apoteket har blitt ekskludert fra studien på grunn av 
utlevering- og innsamlingssted for spørreskjemaene.  
 
Betalingsvilligheten fra spørreskjemaet (figur 10) viser tydelig at mellom 100 og 200 
kroner er en pris mange er villige til å betale for en helsetjeneste. Andelen i denne 
prisgruppen er på 50 prosent. Under 100 kroner er det 14 prosent som har sagt seg 
villig til å betale, 24 prosent har svart 200 til 300 kroner og tolv prosent er villig til å 
betale over 300 kroner. Dette tyder på at reisepakken som en tjeneste bør tilstrebe å 
koste apotekkundene et sted mellom 100 og 200 kroner. Spørsmålet i spørreskjemaet 
om betalingsvillighet var helt generelt og ble ikke koblet opp mot noen spesifikke 
tjenester. Det betyr at hvor mye respondentene er villig til å betale ikke kan kobles 
direkte mot reisepakken. Prisen de har sagt seg villig til å betale inkluderer alle de 
oppramsete helsetjenestene. Det kan derfor tenkes at noen er villig til å betale mindre 
og noen er villige til å betale mer for akkurat reisepakken som helsetjeneste. Allikevel 
gir resultatene en god indikasjon på hvor mye reisepakken bør koste for at 
respondentene skal benytte seg av tjenesten. Kjikvadratberegninger viser at 
forskjellen i betalingsvillighet mellom alle respondenter og de som ønsker 
reisepakken ikke er statistiske signifikante med en p-verdi som er lik 0,837 (>> 
0,05). Dette igjen styrker påstanden om at betalingsvillighet mellom 100 og 200 
kroner er riktig for mange, da denne kostnadsintervallen er mest populær både blant 
respondenter som ønsker reisepakken og blant alle respondenter. 
 
Tabell 3 viser kjønnsforskjellene mellom alle respondenter og de som ønsker 
reisepakken som helsetjeneste. P-verdien er lik 0,037 (< 0,05) etter 
kjikvadratberegninger og viser en statistisk signifikant forskjell. Flere kvinner enn 
menn vil ha reisepakke. Grunnen til dette kan tenkes at kvinner generelt er mer 
trygghetssøkende og planlegger mer enn menn. Hvis familien skal på utenlandsreise 
kan man muligens anta at kvinner oftest liker å ha mest kontroll på alle aspekter av 
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feriereisen og dermed også er mer opptatt av sykdomsforebyggelse og gode reiseråd. 
At flere kvinner enn menn vil ha reisepakken kan være en nyttig kunnskap i eventuell 
markedsføring av helsetjenesten.  
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5. Utvikling av reisepakken som helsetjeneste 

5.1 Hvordan kan reisetjenesten praktisk utføres i apotek? 
Alle helsetjenester som utføres i apotek bør standardiseres. Dette sikrer at kundene 
får en lik opplevelse uavhengig av hvilket apotek de besøker. Standardisering er en 
kvalitetssikring for kunden som blir utarbeidet av de ulike apotekkjedene, da det ikke 
nødvendigvis er myndighetene som standardiserer tjenesten. I legemiddelassistert 
rehabilitering og offentlige informasjonskampanjer er det utviklet standarder fra 
myndighetene [1, 3]. Andre helsetjenester er utviklet av de ulike apotekkjedene og de 
respektive fagavdelingene. Reisepakken kan dermed skape konkurranse i markedet 
ved at kun en kjede tilbyr reisepakken og bruker det som markedsføring for sine 
apotek. For å skape et felles system for alle apotekkjedene må myndighetene på 
banen ved at for eksempel Apotekforeningen utarbeider en standard for den nye 
tjenesten. 
 
En sjekkliste gjør at de apotekansatte også gir lik informasjon til hver bruker av 
helsetjenesten. En standardisert tjeneste øker forutsigbarheten for kundene og 
eventuelle samarbeidende helsepersonell. Det virker fornuftig å utvikle en standard 
operasjonsprosedyre (SOP) som følger alle punktene som reisepakken inneholder. 
Punktene omhandler hvilke vaksiner som er anbefalt ved opphold i ulike land i 
verden, forebyggelse mot myggoverførte sykdommer og mage- og tarminfeksjoner, 
solråd og reiseapotek. Som nevnt vil tjenesten gjelde feriereiser til turistreisemål, 
men ulike råd vil allikevel gjelde ulike land. Informasjonen vil derfor variere etter 
hvor kunden skal reise. SOPen kan deles inn etter verdensdeler og deretter spesifikke 
land hvor det er nødvendig. Flere av punktene har apotek allerede god kunnskap om, 
men særlig reisevaksinasjon og malariaprofylakse er noe apotek per i dag ikke 
selvstendig tilbyr. Det må derfor fokuseres på disse områdene når det gjelder den 
praktiske utviklingen av tjenesten. 
 
Hvis man ser på erfaringen med reisevaksinasjon på apotek fra andre land ville det 
være naturlig for kunden å bestille time til denne tjenesten. Avhengig av hvilken 
modell man legger reisepakken opp etter kan det vurderes unødvendig med 
timebestilling her i Norge. Reisepakken kan legges opp slik at apoteket har en 
ansvarlig lege som har godkjent prosedyrene og indikasjonstillingen, og apoteket kan 
da være helt selvstendig i hvert kundemøte ved oppfølging av de bestemte 
prosedyrene. Reisevaksinasjonsklinikkene har i dag et slikt system som fungerer, 
hvor sykepleierne er opplært til hele rådgivningen og vurdering av nødvendigheten av 
vaksinasjon. Ved et liknende system kan det vurderes unødvendig å bestille time på 
forhånd, også hvis et eventulet samarbeid med vaksinasjonskontoret skjer på et fast, 
forhåndsbestemt tidspunkt eller i samarbeid med kundens fastlege. Timebestilling vil 
altså ikke være nødvendig og helsetjenesten vil oppleves lettere tilgjengelig for 
kundene.  
 
I Norge finnes det mange vaksinasjonskontorer som har erfaring med 
reisevaksinasjon og anbefaling og forskrivning av malariaprofylakse. Centrum 
vaksine er et slikt kontor som samarbeider med reisevaksinasjonsklinikker spredt 
over landet. Klinikkene finner sted i Oslo, Bærum, Tønsberg, Skien, Kristiansand, 
Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim og Bodø. Informasjon fra sykepleier på 
vaksinasjonsklinikken har gitt innsikt om hvordan reisevaksinasjon fungerer i praksis 
på en slik klinikk [66]. Kunnskapen reisevaksinasjonsklinikkene sitter inne med gjør 
at et samarbeid mellom de og apoteket kan skape en god og fungerende tjeneste. Lege 
og/ eller sykepleier fra klinikkene kan for eksempel ha en fast dag i uken hvor de 
utfører sine tjenester på apoteket. I et slikt tilfelle vil det ikke være nødvendig for 
kunden å bestille time i forkant. Samarbeidet kan også fungere ved at klinikken og 
apoteket henviser til hverandre. Det vanligste spørsmålet klinikken får omhandler 
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hvilke vaksiner man trenger. Det vitner om usikkerhet om hvilke vaksiner som er 
nødvendig og det er kunnskap apoteket har innhentet i forbindelse med å tilby 
reisepakken. Klinikken benytter seg alltid av Folkehelseinstituttets oppdaterte 
informasjon når det gjelder hvilke vaksiner som er anbefalt til hvilket land. Dette er 
informasjon apoteket også kan benytte seg av. Alle kundemøter er ulike og 
anbefalingene er alltid individuelle. Reiseklinikken opererer derfor ikke med noen 
fastsatt anbefaling etter reisemål, men tar utgangspunkt i reiserådene fra 
Folkehelseinstituttet [66].  
 
Det finnes selvfølgelig utfordringer med et samarbeid. To ulike aktører, apoteket og 
reisevaksinasjonsklinikken, har begge økonomiske interesser i tjenesten og det må 
skapes klare grenser for hvordan den økonomiske delen skal løses. Samtidig er det en 
felles utnyttelse hvor begge aktører får igjen for samarbeid med den andre. Hvis et 
slikt samarbeid skal oppstå vil klinikken være ansvarlig for selve vaksinasjonen og 
apoteket er ansvarlig for levering av legemidler og andre ting nødvending til 
reiseapoteket. Et praktisk aspekt ligger også i utforming av lokaler og hvor i landet 
dette samarbeidet skal finne sted. Alle apotek har informasjonsrom og dette burde 
være et godt utgangspunkt for et avskjermet sted til å sette vaksiner. En av de største 
ulempene med et slikt samarbeid er at det ikke kan tilbys i alle apotek. Et samarbeid 
er avhengig av å foregå hvor det finnes reisevaksinasjonsklinikker. Det finnes 
betydelig flere apotek enn slike klinikker. Et av hovedpunktene med en helsetjeneste i 
apotek er at det er et lavterskeltilbud som er lett tilgjengelig for alle. For å holde den 
tråden er det til kundenes beste at alle apotek kan tilby reisepakken som tjeneste. 
Dette kan apoteket da selvstendig gjøre enten ved samarbeid med fastlegene eller 
med en ansvarlig lege inneforstått med operasjonsprosedyren. 
 
SYSVAK er det nasjonale vaksinasjonsregisteret i Norge. Helsepersonell har 
meldeplikt om vaksinasjon, inkludert reisevaksinasjon, såfremt kunden har gitt sitt 
samtykke. Reiseklinikken registerer alle vaksinasjoner i SYSVAK og det er også noe 
apoteket må følge opp ved en reisetjeneste [66, 67]. 
 
Erfaringer fra reisevaksinasjonsklinikkene er at hepatitt A-vaksine er den vaksinen 
som oftest blir satt, men gjerne i kombinasjon. Førstevalget er Twinrix® som 
vaksinerer mot både hepatitt A og hepatitt B. Det vanlige doseringsregimet bruker 
seks måneder på fullstendig beskyttelse og denne er førstevalget hvis det er tid. Hvis 
det er kort tid til avreise settes Havrix® som er hepatitt A-vaksine og Engerix-B® 
som er en hepatitt B-vaksine. For full beskyttelse av hepatitt A er det anbefalt en 
boosterdose seks - tolv måneder etter første dose. Hepatitt B overføres ved direkte 
kontaktsmitte som ved seksuell kontakt eller blodkontakt. Reiseklinikken anbefaler 
som regel kombinasjonsvaksine fordi de erfarer at reisende sjelden planlegger 
aktiviteter som gir økt smittefare for hepatitt B som ubeskyttet sex eller tatoveringer 
[66]. Tall fra reseptregisteret viser at det er solgt flest hepatitt A-vaksiner, etterfulgt 
av kombinasjonsproduktet og solgt minst av ren hepatitt B-vaksine [15] [vedlegg  6-
8]. Dette bør tas med i betraktning når det gjelder hvilken opplæring som må gis til 
de som skal sette vaksinene. Hvis apotekene selvstendig skal tilby reisepakken uten et 
samarbeid med en reisevaksinasjonsklinikk, er det behov for opplæring av 
injeksjonsteknikk for farmasøytene. I USA hvor apotekene tilbyr reisevaksinasjon har 
de ofte egne klinikker i apoteket som er utrustet til en reisetjeneste. Kriteriene som 
blir trukket frem er tilgang til nye kanyler, korrekt oppbevaring av brukte kanyler, 
kjøleskap til vaksinene og datamaskin med internettilgang [59]. De nevnte kriteriene 
klarer apotek i Norge også å oppfylle. De fleste apotek har nok allerede oppfylt disse 
kriteriene. 
 
Det finnes formelle krav som må oppfylles for å drive vaksinasjonsvirksomhet utenfor 
legekontor eller helsestasjoner. Vaksinasjonsboka til Folkehelseinstituttet fremlegger 
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at det må finnes en lege som har ansvar for indikasjonsstillingen og for vaksinene 
som gis. Legen skal sørge for tilstrekkelig opplæring og nødvendige ferdigheter. 
Muligheten er der for at apotek kan gjennomføre dette uten samarbeid med 
vaksinasjonskontor, men det må finnes en ansvarlig lege. Opplæringen innebærer 
blant annet korrekt oppbevaring av vaksinene, vurdering av indikasjoner og 
kontraindikasjoner, informasjon til kunden om fordeler og bivirkninger og å holde 
seg faglig oppdatert. Dette er punkter som apotekansatte allerede har god kjennskap 
til. Videre innebærer ferdighetene å kunne administrere vaksinen korrekt og 
dokumentere riktig i journal, vaksinasjonsattest og SYSVAK. Dette er punkter hvor 
apotekene trenger opplæring. Ett unntak fra disse punktene som må oppfylles for å få 
lov til å sette vaksiner utenom helseinstitusjon gjelder gulfebervaksinasjon. Søknad 
må sendes til kommunelege eller bydelsoverlege om myndighet til å kunne utstede 
gyldig internasjonalt gulfebervaksinasjonssertifikat [68]. 
 
Hvis reisepakken utføres av apoteket alene i samsvar med en ansvarlig lege eller i 
samarbeid med kundenes fastlege tenkes tjenesten utført kun av farmasøyter fordi 
den faglige vurderingen som blir gjort for hver kunde er tilpasset kunnskapsnivået til 
farmasøyter. Hvis tjenesten blir utført i samarbeid med reisevaksinasjonsklinikk kan 
klinikken utføre den faglige vurderingen og tjenesten kan tenkes også utført av 
apotekteknikere i tillegg til farmasøyter. Tjenesten tenkes i hovedsak utført av både 
reseptarfarmasøyter/ bachelor i farmasi og provisorfarmasøyter/ master i farmasi. 
Utdanningen er henholdsvis tre år og fem år. Bachelor i farmasi tilbys på tre steder i 
Norge; høyskolen i Oslo og Akershus, høyskolen i Nord-Trøndelag og universitetet i 
Tromsø. Utdanningsnivået til provisorfarmasøyter er lik minimum nivået til 
reseptarfarmasøyter, derfor har studieplanene til bachelorgraden blitt undersøkt i 
forhold til kompetanse på reisemedisin. Hva farmasøytene lærer i utdanningen 
bestemmer hvor stor opplæring som kreves for å kunne utføre reisepakken som 
helsetjeneste og hva kunnskapsløftet burde inneholde.  
 
Farmasøyter er gjennom sin utdannelse godt rustet til å gjennomføre helsetjenester. 
Undervisning i samfunnsfarmasi gir kunnskap om legemiddelpolitikk og lovverk. 
Kunnskaper om farmakologi og klinisk farmasi blir gitt på alle studiestedene. Ingen 
av studiestedene har undervisning spesielt rettet mot reisemedisin.  Studieplanene 
innebærer at studentene skal kjenne til utvalgte sykdomstilstander med tanke på 
etiologi, patofysiologi og symptomatologi, for eksempel cellulære 
virkningsmekanismer. Farmasøyter skal kunne foreta faglig begrunnede vurderinger 
for å sikre riktig og forsvarlig legemiddelbruk. Utvalgte sykdommer blir undervist på 
alle studiestedene og det er fokus på pasientkasuistikker hvor studenten skal forklare 
laborasjonsverdier og foreslå terapivalg tilpasset den enkelte pasient. En viktig 
ferdighet som trenes på er og formidle fagstoff på et nivå tilpasset pasienter og 
kunder [69-71]. Farmasøyter får ikke spesifikk kunnskap om reisemedisin i 
utdannelsen, så det er et behov for kompetanseutvikling av farmasøytene som skal 
utføre reisepakken som helsetjeneste. Grunnlaget ligger hos alle farmasøyter i kraft 
av utdanningen innen blant annet farmakologi. Et kurs om reisevaksinasjon 
inkludert dokumentasjon i vaksinasjonsregisteret og anafylakseberedskap, og 
forebyggelse og tiltak mot myggoverførte sykdommer vil være et fornuftig tiltak i 
kompetanseutviklingen. Hvis tjenesten skal utføres alene av apoteket, vil praktisk 
opplæring i injeksjonsteknikk også være nødvendig. Slike ferdigheter blir ikke 
undervist i farmasiutdanningen og det vil være et behov for opplæring av 
farmasøytene som skal sette vaksinene.  
 
Havrix®, Twinrix® og Engerix-B® er vaksiner mot hepatitt A, kombinasjonsvaksine 
og hepatitt B. I en reisepakke vil det være naturlig at disse vaksinene vil være aktuelle 
og opplæring av injeksjonsteknikk av disse vil være nødvendig. Alle disse tre 
vaksinene skal settes intramuskulært i deltoidområdet (skuldermuskel/ 
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overarmsmuskel) [72]. Injeksjon krever sterilt utstyr. Vanlig intramuskulær kanyle er 
0,8 x 40 mm. Huden skal desinfiseres med 70 prosent alkohol og deretter vente til 
huden er tørr. Vaksinen bør ha romtemperatur ved injeksjon. Dette kan oppnås ved 
og rulle vaksinen horisontalt mellom hendene. Sprøyten blir da samtidig omrystet 
uten skumdannelse. Det anbefales å trekke sprøytestempelet tilbake (aspirere) etter 
at kanylen er satt, før intramuskulær injeksjon. Aspirering kontrollerer at ingen 
blodårer er truffet. Injeksjonen er mindre smertefull ved langsom injeksjon, cirka ti 
sekunder. Når kanylen er trukket ut av huden vil et fast trykk med bomullsdott eller 
tupfer redusere blodsiving. På grunn av eventuell allergisk reaksjon er det anbefalt 
med 20 - 30 minutters observasjon etter vaksineringen [73]. Allergiske reaksjoner 
innbefatter lokale, vasovagale og alvorlige allergiske reaksjoner. Lokal reaksjon 
krever ingen behandling foruten eventuell lindring av symptomer med 
smertestillende eller kløestillende. Vasovagale reaksjoner oppstår fordi 
nervesystemet reagerer på selve stikkprosedyren og ikke innholdet i vaksinen. 
Blekhet, svimmelhet og besvimelse er vanlige symptomer. Det er ikke farlig i seg selv, 
men besvimelse kan forårsake fallskader. Alvorlig allergisk reaksjon viser seg som 
elveblest over hele kroppen og pustevansker. En slik reaksjon krever utredning og 
skal rapporteres til Folkehelseinstituttet som en mistenkt vaksinebivirkning. Ved en 
svært alvorlig systemisk reaksjon må kunden legges ned, helst med beina høyt og 
adrenalin injiseres intramuskulært eller subkutant så raskt som mulig. Kunden skal 
overvåkes og lege kontaktes [62, 74]. 
 
Den praktiske utviklingen av tjenesten trenger også fokus på malariaprofylakse da 
den delen vurderes som mest nødvendig med ekstra opplæring i tillegg til 
reisevaksinasjon. Det finnes klare retningslinjer fra myndighetene i forhold til 
hvilken medikamentell behandling som anbefales ut i fra reisemål. Reisepakken som 
tjeneste burde inneholde en landsoversikt lik den Folkehelseinstituttet tilbyr for å 
kunne gi kundene riktig råd i forhold til hvor de skal reise på ferie. Inndelingen er 
klar etter hvor langt opphold man skal ha, hvor man skal oppholde seg og hvilken 
type forebygging mot myggoverførte sykdommer, spesielt malaria, som er anbefalt 
[34, 75, 76].  Kunden anbefales å bruke reisepakken minimum to - tre uker før avreise 
på grunn av noen medikamentelle tiltak skal starte før avreise som for eksempel bruk 
av Lariam®. Visse vaksiner har et doseringsregime på seks måneder for fullstendig 
beskyttelse, som for eksempel kombinasjonsvaksine mot hepatitt A og hepatitt B. 
Dette kan løses ved enkeltvaksiner, men kundene bør oppfordres til å bruke 
reisepakken tidligst mulig før reisen, men minimum to - tre uker før avreise [72]. 
 
 
I tillegg til det farmasifaglige aspektet av tjenesten er det viktig å huske på kunden og 
være bevisst på kommunikasjon. I en helsetjeneste er apotekets oppgave og hjelpe 
kunden til å oppnå det han eller hun vil. I reisepakken er målet og gi kunden en fin og 
trygg reiseopplevelse. Effektiv kommunikasjon optimaliserer hva kunden gjør med 
rådene som blir gitt. En god kommunikasjon mellom kunde og farmasøyt vil dermed 
øke sjansen for best mulig behandling. Reisepakken krever toveiskommunikasjon og 
kundens behov avdekkes best ved å stille åpne spørsmål og ved å lytte til kunden. 
Samarbeid med annet helsepersonell er også nødvendig uavhengig av hvilken metode 
man legger opp tjenesten etter. Det er viktig og stole på erfaringen og kunnskapen til 
legen eller sykepleieren. I kommunikasjonen er det viktig og huske at alle har et felles 
mål, nemlig det beste for kunden [77]. 
 

5.2 Fordeler og ulemper 
I utviklingen av en reisepakke som en helsetjeneste i apotek må gevinsten for kunden 
vurderes. Apoteket må tilby noe i denne tjenesten som gjør at kundene vil velge 
apoteket som arena fremfor andre helsetilbud. Apotek er lett tilgjengelig for kundene 
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og tilbyr et lavterskeltilbud. Det kan tenkes at flere vil tilegne seg kunnskap før sin 
utenlandsreise fordi en reisepakke på apotek vil være lettvint for kundene. Apoteket 
får brukt sin kunnskap til fordel for kundene og flere helsetjenester vil bidra til at 
samfunnet ser hvilken kompetanse som finnes blant apotekpersonell. En 
helsetjeneste som reisepakken er lite utbredt i Europa, men er som nevnt etablert i 
USA. Kundene er godt fornøyd med tilbudet og viser tillit til farmasøytene og 
anbefalingene som blir gitt i en slik tjeneste. Den økonomiske dekningen i USA 
avhenger av hvilke vaksiner som blir satt, men noen av utgiftene blir dekket av 
myndighetene og noe må kunden betale selv, eventuelt gjennom egen forsikring [57-
59].  
 
I reisepakken som diskuteres som helsetjeneste tilbudt i Norge må kundene selv 
belage seg på å betale for vaksinene og utgiftene i den forbindelse. Det er slik 
ordningen er per dags dato også og kundene betaler selv uavhengig om de går til 
fastlegen eller vaksinasjonsklinikk. Hos fastlegen betaler kundene en vanlig 
egenandel for legekonsultasjon. På dagtid er dette 136 kroner hos en allmennlege og 
180 kroner for konsultasjon hos lege som er spesialist i allmennmedisin. 47 kroner er 
taksten for laboratorieprøver, men utstyr som blir brukt må kunden betale i tillegg 
[78]. Hos en vanlig reisevaksinasjonsklinikk opereres det med dyrere kostnad for 
kunden med konsultasjonspris på 295 kroner, reseptgebyr på 150 kroner og en 
prosedyretakst per vaksine på 100 kroner [66]. Kostnadene for selve vaksinene, 
malariaprofylaksen og andre varer må selvfølgelig beregnes utenom kostnaden for 
selve tjenesten. Kostnaden for tjenesten i apotek inkluderer blant annet farmasøytens 
tidsbruk og injeksjonsutstyr. Tidsbruken vil avhenge av hvordan tjenesten blir lagt 
opp. Det kan tenkes 15 minutters bruk på kunden med informasjon av alle deler 
inngående i reisepakken og  selve vaksinasjonen foruten observasjonstiden på grunn 
av eventuell allergisk reaksjon, og 15 minutters bruk på samarbeid med lege om 
forskrivning av legemidler og eventuell utstedelse av Schengenattest. 
Gjennomsnittslønn for en apotekansatt provisorfarmasøyt/ master i farmasi var 307 
kroner i timen i 2011. Tilsvarende timelønn for en apotekansatt reseptarfarmasøyt 
var 227 kroner [79]. Begge yrkesgrupper skal kunne utføre helsetjenesten og regner 
dermed fra den høyeste timelønnen på 307 kroner. 30 minutters tidsbruk av 
farmasøyt vil muligens være rimelig å betale 200 kroner for, og dermed holde seg 
innenfor betalingsvilligheten til respondentene. Halvparten av respondentene var 
villig til å betale mellom 100 og 200 kroner for en helsetjeneste. Apoteket burde med 
dette kunne konkurrere prismessig mot de andre alternativene som finnes 
tilgjengelig for kunden.  
 
Det finnes fordeler og ulemper med at reisepakken modelleres etter et samarbeid 
med reisevaksinasjonsklinikk og med at apotekene selvstendig skal være ansvarlig for 
tjenesten. Kundenes fordel med at apotekene selvstendig tilbyr tjenesten er at den vil 
kunne tilbys over hele Norge og være tilgjengelig i et større geografisk område enn 
hvis man samarbeider med reisevaksinasjonsklinikker. Åpningstidene til de fleste 
apotek er også lengre enn for de fleste fastleger og tjenesten vil være lettere 
tilgjengelig for kunden som bruker av tjenesten. For kunden finnes det få ulemper 
med at apotekene selvstendig tilbyr reisepakken, men det krever mer av apoteket i 
form av opplæring og kunnskapsløft. Utvikling av en slik tjeneste vil koste apotekene 
mye, både økonomisk og med tanke på ressursbruk. Tids- og ressursbruk vil være 
særlig fremtredende i opplæringsfasen før reisepakken kan bli en etablert tjeneste i 
norske apotek. 
 
Reisepakken kan også legges opp på to ulike måter om apoteket selv skal stå for hele 
prossessen i helsetjenesten. Apoteket kan enten samarbeide med en ansvarlig lege 
som står inne for de standard operasjonsprosedyrene utviklet til tjenesten, eller 
farmasøyten kan kontakte fastlegen i hvert enkelt tilfelle og dermed la fastlegen ta 
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den endelige beslutningen om vaksinasjonsnødvendighet og medikamentell 
malariaprofylakse. Metoden hvor apoteket har en ansvarlig lege gjør at hele 
reisepakken kan utføres til samme tid og kunden trenger ingen timebestilling. Hvis 
farmasøyten skal kontakte kundens fastlege er det nødvendig med to konsultasjoner 
på apoteket for kunden fordi først må kundens behov avdekkes, deretter kontakt med 
fastlege for resept på eventuelle legemidler og tilslutt en konsultasjon på apoteket 
hvor vaksiner blir satt. Etter vurdering av de ulike løsningene som diskuteres rundt 
reisepakken vil metoden hvor apotekene selvstendig tilbyr tjenesten i samarbeid med 
en ansvarlig lege være mest hensiktsmessig. Vurderingen tas ut i fra kundenes behov 
og med tanke på at en helsetjeneste skal rettes mot et bredt publikum og være et 
lavterskeltilbud [1]. 
 

5.3 Hva skal reisepakken som en helsetjeneste inneholde? 
Innholdet i reisepakken bør samsvare med den beskrivelsen gitt av tjenesten i 
spørreskjemaet [vedlegg 5]. Det er på det grunnlaget respondentene har sagt de ville 
benytte seg av tjenesten og derfor er det viktig at tjenesten som tilbys tar 
utgangspunkt i det innholdet. I følge spørreskjemaet kan reisepakken tilby råd om 
hvilke vaksiner som er anbefalt ved opphold i ulike land i verden, når man trenger 
forebyggelse mot malaria, myggbeskyttelse, reiseapotek, solbeskyttelse og 
fordøyelsesubehag. Informasjon om generell reisehygiene og sykdomsforebyggelse er 
også nevnt. Videre vil kriterier og innhold diskuteres i hver sine punkter. 
 

5.3.1 Reisevaksinasjon 

Reisevaksinasjon er oftest nødvendig ved reiser til land utenfor Vest-Europa, Nord-
Amerika, Australia og New Zealand. Folkehelseinstituttet har delt inn sine 
reisevaksinasjonsråd i to grupper, turistreiser og langvarige utenlandsreiser. Det vil 
her fokuseres på turistreiser som varer opptil tre - fire uker. Dette gjøres fordi det er 
andre hensyn og spesielle forholdsregler som må tas ved langvarige 
utenlandsopphold eller ved opphold i områder med dårlige hygieniske og sanitære 
forhold eller ved nær og langvarig kontakt med lokalbefolkningen. Den type reise som 
ekskluderes fra reisepakken er for eksempel arbeidsopphold, ryggsekktur og besøk til 
tidligere hjemland [33,75]. Reisepakken begrenses dermed til råd om vaksinasjon ved 
feriereiser til turistreisemål. 
 
Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Dette er 
vaksinasjoner som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet som befolkningen er 
oppfordret til å følge. Påfyllingsdose er anbefalt cirka hvert tiende år. Denne 
påfyllingsdosen blir ikke fulgt opp av helsevesenet så alle voksne må selv passe på 
dette. Det kan dermed tenkes at disse vaksinene er aktuelle for mange. Andre aktuelle 
vaksiner er hepatitt A- og hepatitt B-vaksine, japansk encefalittvaksine, 
meningokokkvaksine og tyfoidvaksine. Flere land krever dokumentasjon på 
gulfebervaksinasjon som dekkes av et internasjonalt vaksinasjonssertifikat. 
Skogflåttencefalittvaksine anbefales hvis man skal oppholde seg i skogsområder i 
Sentral- og Øst-Europa, Baltikum, Bornholm, Åland eller Stockholms skjærgård. 
Pneumokokkvaksine og influensavaksine har samme indikasjon som ved opphold 
kun i Norge. Det vil si at personer 65 år og eldre og de som tilhører definerte 
risikogrupper for influensa og pneumokokksykdommer anbefales disse vaksinene 
[33, 75, 80]. 
 

5.3.2 Forebyggelse og tiltak mot myggoverførte sykdommer 

De viktigste myggoverførte sykdommene er malaria, denguefeber, chikungunyafeber, 
japansk encefalitt og gulfeber. Det viktigste og beste tiltaket for å hindre smitte er å 



35 
 

forebygge mot myggstikk. Dette gjelder selv om det finnes vaksiner mot de fleste 
typer og det er anbefalt medikamentell profylakse mot malaria. Reisende til tropiske 
og subtropiske strøk er mest utsatt for myggoverførte sykdommer. Anbefalingene 
omfatter å bruke klær som dekker armer og bein etter solnedgang i områder med 
malaria og hele døgnet i områder med denguefeber, bruke myggmidler på 
utildekkede kroppsdeler og impregnert myggnett rundt sengen. Reisende bør 
oppholde seg minimalt ubeskyttet utendørs etter solnedgang. Myggmidler som skal 
brukes på huden anbefales og inneholde dietyltoluamid (DEET) og myggnett og klær 
anbefales impregnert med permetrin. DEET i konsentrasjoner under 20 prosent 
beskytter i inntil tre timer, mens konsentrasjoner rundt 50 prosent beskytter opp mot 
tolv timer. Statens forurensningstilsyn har satt en grense på 20 prosent DEET som er 
tillatt i myggmidler solgt i Norge. MyggA Original inneholder 19 prosent DEET, mens 
MyggA Spray inneholder 9,5 prosent DEET. Disse alternativene selges i norske 
apotek. Andre tiltak er og ta hensyn ved åpning og lukking av vinduer og dører. 
Hotellrom med klimaanlegg er vanligvis myggfrie [75, 76]. 
 
Malaria er en febersykdom forårsaket av Plasmodium-parasitten og smitter 
mennesker gjennom myggstikk og invaderer røde blodlegemer. Sykdommen kan 
være dødelig etter få dagers feber, men malaria kan forebygges med god og 
tilstrekkelig informasjon og tiltak. Det finnes ingen tilgjengelig malariavaksine. I 
tillegg til myggstikkprofylakse finnes det medikamentell profylakse, men ingen av 
legemidlene gir fullstendig beskyttelse mot malaria. De vanligste legemidler brukt 
som malariaprofylakse er atovakvon-proguanil (Malarone®), mefloksin (Lariam®), 
doksycyklin og hydroksyklorokinsulfat (Plaquenil®). Opplever man feber etter reise 
til malariaområder er det alltid viktig og kontakte lege umiddelbart.  
 
Malarone® er et av de mest utprøvde legemidlene for malariaprofylakse. 
Bivirkningene er lette mageplager, utslett, håravfall og munnsår. Tablettene doseres 
daglig fra én dag før til én uke etter opphold i malariaområde. Som forebyggende 
bruk skal ikke behandlingen overskride 28 dager. Lariam® kan brukes profylaktisk 
over flere år, men har bivirkninger som søvnproblemer, mareritt, depresjon, 
forvirring, svimmelhet, psykose og koordinasjonsproblemer. Det er derfor anbefalt å 
begynne medisineringen to - tre uker før avreise for å undersøke om den reisende 
tåler behandlingen. Doseringen er én gang ukentlig på samme ukedag med start 
senest én uke før innreise til malariaområdet og fortsettes i fire uker etter utreise. 
Doksycyklin er vanligvis ikke førstevalg, men er et rimeligere alternativ enn 
Malarone® og kan i kortere perioder brukes som profylakse. Tablettene tas én dag 
før innreise og fortsettes i fire uker etter utreise fra malariaområde. På grunn av 
resistensproblematikk er ikke doksycyklin anbefalt for lenger enn tre måneders 
behandling. Klorokinforbindelser som Plaquenil® brukes ikke lenger som 
malariaprofylakse til turister unntatt til spedbarn under 5 kg, gravide eller til voksne 
som ikke tåler Malarone® eller Lariam® [75, 76].  
 
Risikoen for malariasmitte varierer mellom ulike land og årstider. Hele Afrika sør for 
Sahara, unntatt helt sør, er derimot alltid regnet som høyrisikoområde. 
Folkehelseinstituttet har utarbeidet en fullstendig landsoversikt over de land og 
områder som er anbefalt myggstikkprofylakse og eventuelt hvilken medikamentell 
profylakse som foretrekkes. Verdens helseorganisasjon (WHO) har utarbeidet et kart 
som viser hvor i verden det finnes malariarisiko (figur 11). 
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Figur 11. Land og områder berørt av malaria i 2010. Oversikt over malariautbredelse 
vist i et verdenskart utformet av Verdens helseorganisasjon (WHO) [81]. 

 

5.3.3 Reiseapotek 

Reisende bør investere i et reiseapotek. Apotek har allerede god kjennskap til alle 
produkter som er anbefalt i et reiseapotek. Utenom faste legemidler, solkremer, 
forebyggelse mot mage- og tarminfeksjoner og myggstikkprofylakse som nevnes i 
egne punkter, er førstehjelpsprodukter og hygieneprodukter gode råd. Eksempler på 
produkter er plaster, kompresser, sårrens, reisesyketabletter, kondomer, 
kløestillende/ lindrende etter insektsstikk og salttabletter. Økt lufttrykk i fly gjør det 
viktig med bevegelse av beina under flyreisen. Utsatte grupper anbefales å forebygge 
blodpropp ved bruk av støttestrømper. Risikogrupper for blodpropp under flyreise 
inkluderer eldre, gravide, røykere, nylig opererte og alvorlig syke, for eksempel 
kreftsyke. I tillegg til eventuelle faste medisiner er det lurt å ha med seg 
smertestillende og febernedsettende medisin hvor paracetamol er førstevalg [35, 75, 
80]. 

5.3.4 Solråd 

Feriereiser til utlandet er ofte til varmere strøk hvor solens UV-stråler er sterkere enn 
det vi er vant til i Norge. Det er viktig å bruke solkrem med riktig solfaktor tilpasset 
den enkelte hudtype for å unngå solbrenthet. Kreftforeningens solvettregler er 
anbefalt å følges. De fire reglene råder til å ta pauser fra sola, bruke klær, solhatt og 
solbriller, bruke solkrem med minst UVA-faktor 15 og unngå solarium. Dette 
overføres til reisepakken ved å gi råd om og bruke solkrem med høy nok faktor på 
ubeskyttet hud flere ganger daglig. Lette, løstsittende bomullsklær, også på hodet, 
beskytter mot sterk sol. Ved reise til land med mye og/ eller sterk sol er det viktig å 
drikke rikelig alkoholfri drikke og gjerne ta salttabletter for å unngå dehydrering [75, 
82]. 
 

5.3.5 Forebyggelse mot mage- og tarminfeksjoner 

Diaré betegnes som økt tarmtømming av løs eller vandig avføring i forhold til 
personens vanlige tarmbevegelser. Diaré er ingen sykdom i seg selv, men tegn på en 
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underliggende sykdom som for eksempel mage- og tarminfeksjon. Ved akutt diaré 
anbefales stoppende midler som loperamid. Probiotika brukes både behandlende og 
forebyggende [83]. Kjente probiotika er melkesyrebakterier og gjæren 
Saccharomyces. Antibiotika kan vurderes ved E.coli-infeksjoner og er anbefalt ved 
blant annet tyfoidfeber og kolera. Matforgiftning og fremmed bakteriekultur som ofte 
er årsak til diaré på reise behandles vanligvis ikke med antibiotika [83]. Noen 
diarésykdommer kan forebygges med vaksine. Tyfoidvaksine, koleravaksine og 
rotavirusvaksine til spedbarn kan være aktuelt i enkelte tilfeller. Turistdiaré er oftest 
ufarlig, men fører til økt væskebehov hvor glukose-elektrolyttpulver er anbefalt. 
Årsaken til turistdiaré er vanligvis fremmed bakteriekultur og forurenset vann. 
Inntak av probiotika som melkesyrebakterier kan forebygge plager grunnet en 
fremmed bakteriekultur som oppstår på reise [35, 75]. 
 

5.3.6 Informasjon om bruk av faste legemidler på reisen 

Et personlig reiseapotek inneholder faste legemidler som den reisende bruker og må 
medbringe på reise. Dette punktet presiser de regler som gjelder for medbringelse av 
legemidler på utenlandsreise. Opplysninger om hvilke regler som gjelder og eventuelt 
utstedelse av Schengenattest vurderes som en naturlig del av reisepakken.  
Informasjon om bruk av faste legemidler på reisen er lite forklart i spørreskjemaet. 
Det ble i etterkant oppdaget at bruk av faste legemidler var for dårlig spesifisert. Slik 
informasjon anses som en viktig del av en reisepakke og en viktig jobb for apotekene. 
Reisepakken inkluderer dermed informasjon til kunden om hva som kan medbringes 
av faste legemidler på reisen.  
 
Statens legemiddelverk opplyser om generelle regler som gjelder for medisiner på 
utenlandsreiser. Reglene tilsier at ved reise innenfor EU/ EØS kan man ha med 
maksimalt ett års forbruk av medisiner. Ved reise utenfor EU/ EØS kan man ha med 
maksimalt tre måneders forbruk av legemidler. Det finnes flere unntak til denne 
regelen. Legemidler som er oppført på Dopingforskriften har regelen om maksimalt 
en måneds forbruk og det gjelder ved reise til alle land. Ellers er det også unntak for 
legemidler med narkotiske virkestoffer og psykotrope virkestoffer i tillegg til 
sentralstimulerende legemidler. Eksempler på slike legemidler er sterke 
smertestillende, sovemedisin, beroligende og sentralstimulerende legemidler som 
Concerta®, Equasym® og Ritalin® [84-87]. 
 
Det skilles på reiser innenfor og utenfor Schengenområdet. Schengenkonvensjonen, 
artikkel 75, sier at man ved reise innenfor Schengenland skal dokumentere at man 
som reisende eier legemidler medbrakt, dersom legemidlene er klassifisert som 
narkotika eller psykotrope stoffer. Dokumentasjonen er standardisert som en 
Schengenattest. Apoteket skal utstede en attest for hvert legemiddel og attesten er 
gyldig i inntil 30 dager. To kopier lages hvor kunden får den ene og den andre 
beholdes på apoteket i gyldighetsperioden til attesten. Skal man være på reise i 
Schengenland i lenger enn 30 dager oppfordres reisende til og kontakte det aktuelle 
lands ambassade.  Ved reise utenfor Schengenland må den reisende også 
dokumentere at medisinen er til personlig, medisinsk bruk. Dette kan gjøres ved og 
oppbevare legemidlene i originalemballasjen med tilhørende apoteketikett på. Ny 
narkotikaforskrift trådte i kraft 14. februar 2013. Den nye forskriften skiller ikke 
mellom ulike typer narkotiske legemidler som tidligere og betyr at legemidler med 
innholdsstoffer på narkotikalisten kan medbringes for en måneds forbruk både 
innenfor og utenfor Schengenområdet. Ved reise utover en måned utenfor 
Schengenområdet kreves erklæring fra Statens legemiddelverk for narkotiske 
legemidler[85-89]. 
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6. Konklusjon 

Spørreskjema ble brukt som metode for å finne svar på hva de fremtidige brukerne av 
helsetjenester i apotek vil benytte seg av. Resultatet viser at føflekkskanning er den 
tjenesten flest apotekkunder vil benytte seg av. Videre i synkende popularitet var 
reisepakken, blodtrykksmåling, kolesterolmåling, legemiddelsamtale, ernæring og 
kosttilskudd, blodsukkermåling, diabetesrisikotest, vektkontroll, multidose og tilslutt 
røykesluttalternativene. 
 
Neste del av problemstillingen var å finne svar på hvordan en populær tjeneste kan 
gjennomføres i norske apotek. Reisepakken var den tjenesten med høyest 
interessenivå av de nye, foreslåtte tjenestene for fremtiden. 
 
Reisepakken inneholder flere elementer som farmasøyter allerede har god kjennskap 
til fordi de allerede utføres på apotek i dag. Elementene som det allerede finnes god 
kunnskap om er bruk av faste legemidler på reisen, reiseapotek, solråd og 
forebygging av mage- og tarminfeksjoner. Reisevaksinasjon og forebygging av 
myggoverførte sykdommer er elementer som krever opplæring av farmasøytene før 
reisepakken som helsetjeneste kan utføres i apotek. Basiskunnskapen er allikevel 
tilstede, og det virker sannsynlig at en slik opplæring vil være mulig. Tjenesten kan 
enten utføres av apoteket alene med konsultasjon av kundens fastlege, eller i samråd 
med en ansvarlig lege eller i et større samarbeid med reisevaksinasjonsklinikker. For 
kundens beste vil en metode hvor apoteket selvstendig er ansvarlig være å foretrekke. 
 
Innholdet i reisepakken vurderes til og være faglig forsvarlig for farmasøyter i apotek 
å utføre. Reisepakken inneholder rådgivning rundt reisevaksinasjon og eventuelt 
sette vaksiner hvis nødvendig og etterkontroll for boosterdose hvis det er anbefalt. 
Informasjon om forebygging av myggstikk inkludert eventuell medikamentell 
behandling i forhold til reisemål vil bli gitt. I tillegg til tips om reiseapotek og solråd, 
vil rådgivning om forebyggelse av mage- og tarminfeksjoner inkluderes i reisepakken 
samt utstedelse av Schengenattest. Behovet for opplæring av farmasøytene innebærer 
kursing om reisevaksinasjon, vaksinasjonsteknikk, dokumentasjon i SYSVAK, 
forebyggelse av myggoverførte sykdommer og medikamentell malariaprofylakse. 
Reisepakken burde formidle at kunden anbefales og kontakte apoteket for tjenesten 
minimum to - tre uker før avreise på grunn av noen medikamentelle tiltak skal starte 
før avreise som for eksempel bruk av Lariam®. Visse vaksiner har et doseringsregime 
på seks måneder for fullstendig beskyttelse, som for eksempel kombinasjonsvaksine 
mot hepatitt A og hepatitt B. Dette kan løses ved enkeltvaksiner, men kundene bør 
oppfordres til å bruke reisepakken tidligst mulig før reisen, men minimum to - tre 
uker før avreise. Oppfølging av kunden etter hjemkomst kan også være nødvendig for 
oppfølgingsdose av Havrix®. 
 
Videre arbeid med denne helsetjenesten vil innebære utvikling av en konkret 
standard operasjonsprosedyre og utvikling av et eventuelt samarbeid med 
reisevaksinasjonsklinikker eller ansvarlig lege hvis en av de metodene for 
gjennomførelse av reisepakken vurderes mest hensiktsmessig. Det må søkes om 
tillatelse til å utstede internasjonalt vaksinasjonssertifikat. Lokalene i apoteket må 
vurderes og eventuelt tilpasses reisepakken som tjeneste. Det viktigste arbeidet vil 
være å utvikle opplæringsmateriell til kursing av farmasøyter om reisepakken som 
helsetjeneste i apotek og da spesielt reisevaksinasjon, injeksjonsteknikk og 
medikamentell malariaprofylakse.  
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9. Vedlegg 

Vedlegg 1: Reseptregisteret diabetesmidler 
 

Reseptregisteret 
 

Rapport dato: 15.11.2012 

13:59 
 

     

 

http://www.reseptregisteret.no 
 

        
Nasjonalt folkehelseinstitutt 

                                     

OBS! DDD og omsetning er 0 for mindre enn 5 pasienter. 

  

                             

     Antall 
brukere 

     Diabetesmidler 2011 Alle 
aldre 

Begge 
kjønn 

Hele 
landet 

   156 537 

     

            ATC/DDD-versjon: 2012 

         

   Valgte måltall: Valgte søkekriterier: 

   Antall brukere Legemiddel:  - Diabetesmidler omfatter 
"A10 - Midler til diabetesbehandling". 

      Periode: 2011 

      Ikke valgte søkekriterier: 

      Alder: tallene i rapporten er for alle aldre 

      Kjønn: tallene i rapporten er for begge 
kjønn 

      Bosted: tallene i rapporten er for hele 
landet 
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Vedlegg 2: Reseptregisteret astma og KOLS-medisiner 
 

Reseptregisteret 
  

Rapport dato: 15.11.2012 

13:56 
 

      

  

http://www.reseptregisteret.no 
 

         
Nasjonalt folkehelseinstitutt 

                                        

OBS! DDD og omsetning er 0 for mindre enn 5 pasienter. 

  

                               

     Antall 
brukere 

     Astma- 
og 
KOLS-
midler 

2011 Alle 
aldre 

Begge 
kjønn 

Hele 
landet 

   418 029 

     

             ATC/DDD-versjon: 2012 

         

   Valgte måltall: Valgte søkekriterier: 

   Antall brukere Legemiddel:  - Astma- og KOLS-midler omfatter 
"R03 - Midler ved obstruktiv lungesykdom". 

      Periode: 2011 

      Ikke valgte søkekriterier: 

      Alder: tallene i rapporten er for alle aldre 

      Kjønn: tallene i rapporten er for begge kjønn 

      Bosted: tallene i rapporten er for hele landet 
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Vedlegg 3: Reseptregisteret kolesterolsenkende 
 

Reseptregisteret 
   

Rapport dato: 15.11.2012 

13:49 
 

       

   

http://www.reseptregisteret.no 
 

         
Nasjonalt folkehelseinstitutt 

                                        

OBS! DDD og omsetning er 0 for mindre enn 5 pasienter. 

  

                               

     Antall 
brukere 

     Kolesterolsenkende 
midler 

2011 Alle 
aldre 

Begge 
kjønn 

Hele 
landet 

   495 432 

     

             ATC/DDD-versjon: 2012 

         

   Valgte måltall: Valgte søkekriterier: 

   Antall brukere Legemiddel:  - Kolesterolsenkende midler 
omfatter "C10 - Lipidmodifiserende midler". 

      Periode: 2011 

      Ikke valgte søkekriterier: 

      Alder: tallene i rapporten er for alle aldre 

      Kjønn: tallene i rapporten er for begge kjønn 

      Bosted: tallene i rapporten er for hele landet 
 

    
 



 

Vedlegg 4: Reseptregisteret blodtrykksmidler 
 

Reseptregisteret 
   

Rapport dato: 11.03.2013 

18:48 
 

       

   

http://www.reseptregisteret.no 
 

         
Nasjonalt folkehelseinstitutt 

                                        

OBS! DDD og omsetning er 0 for mindre enn 5 pasienter. 

  

                               

     Antall 
brukere 

     Blodtrykksmidler 
(brukes også 
ved andre 
hjerte/kar 
sykdommer) 

2011 Alle 
aldre 

Begge 
kjønn 

Hele 
landet 

   800 
912 

     

             ATC/DDD-versjon: 2012 

         

   Valgte måltall: Valgte søkekriterier: 

   Antall brukere Legemiddel:  - Blodtrykksmidler (brukes også ved 
andre hjerte/kar sykdommer) omfatter "C02 - 
Antihypertensiva, C03 - Diuretika, C07 - Betablokkere, 
C08 - Kalsiumantagonister, C09 - Midler med virkning 
på renin-angiotensinsystemet". 

      Periode: 2011 

      Ikke valgte søkekriterier: 

      Alder: tallene i rapporten er for alle aldre 

      Kjønn: tallene i rapporten er for begge kjønn 

      Bosted: tallene i rapporten er for hele landet 

    



 

Vedlegg 5: Spørreskjema med følgebrev 

 



 

 



 

 
 
 
 
 



 

Vedlegg 6: Reseptregisteret hepatitt A-vaksine 
 

Reseptregisteret 
 

Rapport dato: 12.02.2013 

11:20 
 

     

 

http://www.reseptregisteret.no 
 

         
Nasjonalt folkehelseinstitutt 

                                        

OBS! DDD og omsetning er 0 for mindre enn 5 pasienter. 

  

                               

      Antall 
brukere 

      J07BC02 2011 Alle 
aldre 

Begge 
kjønn 

Hele 
landet 

   8 172 

      

             ATC/DDD-versjon: 2012 

         

   Valgte måltall: Valgte søkekriterier: 

   Antall brukere Legemiddel:  - J07BC02 hepatitt A, 
inaktivert, helvirus 

      Periode: 2011 

      Ikke valgte søkekriterier: 

      Alder: tallene i rapporten er for alle 
aldre 

      Kjønn: tallene i rapporten er for 
begge kjønn 

      Bosted: tallene i rapporten er for 
hele landet 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vedlegg 7: Reseptregisteret kombinasjonsvaksine hepatitt A og hepatitt B 
 

Reseptregisteret 
 

Rapport dato: 12.02.2013 

11:21 
 

     

 

http://www.reseptregisteret.no 
 

         
Nasjonalt folkehelseinstitutt 

                                        

OBS! DDD og omsetning er 0 for mindre enn 5 pasienter. 

  

                               

      Antall 
brukere 

      J07BC20 2011 Alle 
aldre 

Begge 
kjønn 

Hele 
landet 

   6 420 

      

             ATC/DDD-versjon: 2012 

         

   Valgte måltall: Valgte søkekriterier: 

   Antall brukere Legemiddel:  - J07BC20 
kombinasjoner 

      Periode: 2011 

      Ikke valgte søkekriterier: 

      Alder: tallene i rapporten er for alle 
aldre 

      Kjønn: tallene i rapporten er for begge 
kjønn 

      Bosted: tallene i rapporten er for hele 
landet 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vedlegg 8: Reseptregisteret hepatitt B-vaksine 
 

Reseptregisteret 
 

Rapport dato: 12.02.2013 

11:22 
 

     

 

http://www.reseptregisteret.no 
 

         
Nasjonalt folkehelseinstitutt 

                                        

OBS! DDD og omsetning er 0 for mindre enn 5 pasienter. 

  

                               

      Antall 
brukere 

      J07BC01 2011 Alle 
aldre 

Begge 
kjønn 

Hele 
landet 

   2 207 

      

             ATC/DDD-versjon: 2012 

         

   Valgte måltall: Valgte søkekriterier: 

   Antall brukere Legemiddel:  - J07BC01 hepatitt B, 
renset antigen 

      Periode: 2011 

      Ikke valgte søkekriterier: 

      Alder: tallene i rapporten er for alle 
aldre 

      Kjønn: tallene i rapporten er for 
begge kjønn 

      Bosted: tallene i rapporten er for 
hele landet 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vedlegg 9: Begreper og forkortelser 
 
EPA: Eicosapentaenoic acid. Omega-3 flerumettet fettsyre. Karboksylsyre med kjede 
bestående av 20 karbon og fem cis dobbeltbindinger.  
 
DHA: Docosahexaenoic acid. Omega-3 flerumettet fettsyre. Karboksylsyre med kjede 
bestående av 22 karbon og seks cis dobbeltbindiger. 
 
IgE-antistoffer: Immunglobulin E-antistoffer. 
 
Mastceller: Celler som finnes over alt i huden, slimhinner i øyne, luftveier og tarm, 
mye bindevev  og årevegger. De produserer, lagrer og sender ut ulike inflammatoriske 
substanser som histamin, heparin, proteaser, leukotriener og prostaglandin.  
 
B-lymfocytter: Lymfocytter som produserer antistoffer. Lymfocytter er celler i 
blodbanen som sirkulerer i kroppen ved å migrere til blant annet lymfeknuter. B-
lymfocytter beskytter kroppen mot mikroorganismer som bakterier og virus og er 
ansvarlig sammen med andre lymfocytter for det ervervede immunforsvar. 
 
Granulocytter: Hvite blodceller som dannes i benmargen. Eosinofile granulocytter er 
tallrikt til stede ved allergier og de basofile er fåtallige med svært virksomme 
substanser som histamin, som bidrar i betennelsesprosessen. 
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