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SAMMENDRAG 

Medisinetterlevelse er en utfordring ved antidepressiv behandling, og etter fire uker er det  
inntil 50% av pasientene som ikke bruker antidepressiva som forskrevet av sin allmennlege. 
Det er en rekke eventuelle problemstillinger pasientene bør være klar over ved initiering av 
antidepressiva, som initiale, vanligvis forbigående bivirkninger, og forsinket effekt. I denne 
studien er det utført en spørreundersøkelse blant pasienter, telefonintervju av farmasøyter, 
og en gjennomgang av allerede utførte studier på dette området. Målet med studien var å 
undersøke hvor viktig informasjon ved initieringen er for medisinetterlevelsen, og hvilken 
rolle farmasøytene har i denne sammenheng. Resultatene viser at informasjon om, og 
forståelse for behandlingen er viktig for medisinetterlevelsen, og at det er et stort 
forbedringspotensial på dette området. Farmasøytene kan, med sin kompetanse og 
muligheter til rådgivning i kundemøtene på apoteket, bidra til å øke medisinetterlevelsen for 
denne pasientgruppen. 
 
 
Nøkkelord: Medisinetterlevelse, etterlevelse, antidepressiva, initiering av antidepressiva, 
depresjon, farmasøytintervensjon, SSRI. 
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1. INNLEDNING 

Depresjon er den vanligste psykiske lidelsen i Norge (1). Lidelsen kan forekomme i lett, 
moderat eller alvorlig grad, og kan også være et symptom på andre psykiske lidelser. Norge 
taper hvert år omlag 44 milliarder kroner (estimert) i form av tapte arbeidsinntekter og 
sykefravær, som følge av depresjoner. Fra 1990-2008 økte forbruket av antidepressiva i 
Norge, fra 12 til 55 DDD per 1000 innbyggere (2). Selektive serotoninreopptakshemmere, 
heretter forkortet til SSRI, gis en gang daglig siden de har halveringstid på ett døgn eller mer, 
og tas fortrinnsvis om kvelden (3). Opptrapping anbefales for å minske forekomst av initiale 
bivirkninger. Dette gjelder ikke fluoksetin. Initiale bivirkninger avtar oftest etter en til to 
uker. Eksempel på initiale bivirkninger er diaré, hodepine, skjelvinger, svette og 
søvnforstyrrelser. Moderat vektøkning kan forekomme ved langtidsbruk, og 20-30% kan 
oppleve vedvarende seksuelle bivirkninger. 

1.1. Effekt og oppfølging 
Oppfølging og kontroll av pasientene er viktig, med tanke  på både dosering, effekt, 
bivirkninger,  eventuell selvmordsrisiko ved oppstart, og med tanke på motivasjon til videre 
behandling (4). Oppfølging og vurdering bør skje etter fire uker. Doseringen bør følges opp 
og individualiseres ved hjelp av å måle serumkonsentrasjon, samt vurdering av effekt og 
bivirkninger. Dette bør utføres for å undersøke årsak ved eventuell terapisvikt, eller ved 
mistanke om toksiske bivirkninger eller interaksjoner. Informasjon til pasienten, eventuelt til 
pårørende er viktig, at de gjøres oppmerksomme på at det kan ta inntil fire til seks uker for å 
oppnå full effekt. Det er anbefalt at vedlikeholdsbehandlingen (etter oppnådd effekt) varer 
like lenge som depresjonen har vart, men minimum seks måneder. Dette for å unngå at 
depresjonen tar seg opp igjen. Seponeres behandlingen tidligere, er det en 50% sjanse for 
residiverende depresjon (4). 

1.2. Seponering 
Seponeringssyndrom ved avslutting av antidepressiva innebærer gastrointestinale 
symptomer, generelle somatiske symptomer, sensoriske symptomer (lammelser og 
nummenhet), bevegelsessymptomer som parkinsonisme og akatasi, søvnforstyrrelser, 
nedsatt kognisjon og aktivering eller mani (4). Disse symptomene er oftest milde og av kort 
varighet. Hos noen pasienter kan symptomene vedvare over måneder. Serotonerge 
legemidler med kort halveringstid som paroksetin og venlafaksin, er oftere rapportert med 
disse symptomene, enn fluoxetin som har lengre halveringstid. Seponeringssyndrom 
oppleves av en stor andel (20-50%) av pasientene, oftest ved brå seponering, og inntreffer få 
dager etter seponering. De kan derfor skilles fra tilbakevendt depresjon, som kan inntreffe 
etter et par uker. For å unngå dette er langsom nedtrapping, over minst fire uker, å anbefale 
dersom behandlingen har gått over minst fem uker. Gjeninnsetting av legemidlet, og deretter 
enda langsommere seponering, eventuelt overgang til preparat med lengre halveringstid, som 
fluoksetin, eller legemidler med mindre serotonerg og antikolinerg effekt, kan være 
nødvendig ved sterke symptomer ved seponering. 
 
En studie av Bull et al. publisert i 2002, undersøkte forholdet mellom kommunikasjonen 
mellom lege og pasient, og opprettholdelse av antidepressiv behandling (5). Studien ble 
utført i California, og inkluderte 401 pasienter og 137 leger, derav 15 familieleger, 75 
indremedisinere, 45 psykiatere og to allmennleger.  Resultatene viser at det er en uenighet 
mellom pasient og lege, i forhold til instruksjoner som ble gitt. 75% av legene rapporterer å 
ha instruert pasientene om å opprettholde behandlingen i minst seks måneder, mens bare 
34% av pasientene husket å ha motta denne instruksjonen. 56% av pasientene rapporterte at 
de ikke fikk noen form for instruksjon fra legen. Det vises en større mulighet for seponering, 
hos de som ikke fikk, eller ikke husker denne instruksjonen, og det samme gjelder òg de som 
ikke diskuterte bivirkninger med sin lege. Det konkluderes her med at tydelige instruksjoner 
om behandlingslengde, og diskusjon om bivirkninger, vil kunne redusere risikoen for 
seponering av behandlingen med SSRI, og tilsvarende resultat for pasienter med minst tre 
oppfølgingsbesøk hos legen.  
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1.3. Forskrivninger 
I 73% av tilfellene, initieres behandlingen av fastlege, og dette gjelder i hovedsak eldre 
pasienter. Unge pasienter  settes oftere i gang med behandling hos psykiatere enn eldre 
pasienter (6). Dermed er de eldre i større grad avhengige av fastlegens kompetanse. 
 
En norsk prevalensstudie av Kjosavik et al , publisert i 2011,  undersøker insidensraten av 
antipsykotisk og antidepressiv medisinbehandling i Norge, og andel av disse som er initiert 
av henholdsvis allmennleger eller spesialister (7). Denne studien viser at 72,6% av 
forskrivningene for antidepressiva utføres av allmennlege, se tabell 1. Data er hentet fra 
reseptregisteret, og koblet til data fra fastlegeordningen, fra juni 2004 til august 2009.  Årene 
2004 til 2007 var baselineperioden, der informasjon  om tidligere forskrivninger ble hentet 
fra reseptregistret. Studieperioden var hele 2008, og oppfølgingsperioden var fra 1. januar 
2009 til 31. august 2009. Studiepopulasjonen inkluderte hele Norges befolkning, 4 768 212 i 
2008, som hentet ut minst en resept på antipsykotika eller antidepressiva, forutsett at de ikke 
hadde fått denne type medisin i baselineperioden. Lithium, bupropion, prochlorperazine, L-
tryptophan og 5-hydroxy-tryptophan ble ekskludert fra studien av ulike årsaker, blant annet 
andre indikasjoner. Begrensinger med denne studien er at reseptregisteret inneholder ikke 
diagnostisk informasjon, og heller ikke institusjonell behandling og behandling på sykehus. 
Turnusleger innen psykiatrien kunne ikke skilles fra leger uten spesialitet. Det kan være 
forskjell på forskrivningsmønster mellom disse, siden turnusleger innen psykiatrien kan ha 
samme praksis som spesialistene. Spesialister i psykiatri som jobbet som allmennleger ble 
regnet som allmennleger uten spesialitet. Spesialister innen psykiatri ble regnet som 
psykiatere. Leger som var verken allmennlege eller psykiater, ble regnet som annen spesialist 
eller uten spesialitet. Dette gjelder stort sett turnusleger i ulike kliniske settinger, inkludert 
psykiatri. Turnusleger har, som leger, forskrivningsrett i Norge, dette inkluderer også 
psykotrofiske legemidler. Studien konkluderer med at det i hovedsak er allmennleger som 
initierer disse behandlingene, og dette gjelder spesielt eldre pasienter. Dette er i tråd med 
andre kilder (6). Studien viser også at hver tredje pasient ikke hentet ut påfyll av medisin 
etter initieringen, som samsvarer med resultatene i studien av van Geffen et al. som omtales 
nærmere nedenfor (8).   
 
Tabell 1. Andel av forskrivninger av antidepressiva for de ulike forskrivergruppene i Norge i 
2008. Tallene i tabellen er hentet fra Kjosavik et al. (7).  

ALDER ALLMENNLEGER PSYKIATERE ANDRE 
SPESIALISTER 

LEGER UTEN 
SPESIALITET 

<20 ÅR 51,6% 25,5% 6,9% 16% 

20-39 ÅR 71,7% 8,5% 6,2% 13,6% 

40-59 ÅR 73,5% 4,8% 9,1% 12,6% 

60-69 ÅR 75,2% 3,3% 10% 11,5% 

70-79 ÅR 75,2% 2,4% 9,9% 12,5% 

>80 78,1% 1,1% 7,5% 13,3% 

GJENNOMSNITT 72,6% 6,3% 8,1% 13% 

 

1.4. Medisinetterlevelse  
Tidligere studier som viser at inntil 38% av pasienter som starter på antidepressiv 
behandling ikke henter medisin flere ganger etter initieringen, er bakgrunnen for en 
nederlandsk studie fra 2008 av van Geffen et al. (8). Her undersøkes karakteristikker og 
årsaker som kan assosieres med ikke-aksept av SSRI-behandling. Pasienter som ble initiert 
av sin allmennlege ble her inkludert. Denne studien viser at 22% av pasientene ikke henter ut 
medisin mer enn en gang (kun initieringen). Karakteristikker som her assosieres med ikke-
aksept, er lav grad av utdannelse og uspesifikke symptomer  (stress, utmattelse og rastløshet) 
som indikasjon for behandlingen. Ikke-aksept ble også i større grad sett hos pasienter over 
60 år. Hovedårsaken til ikke-aksept av behandlingen var frykt for bivirkninger, samt 
opplevelse av bivirkninger. Resultatene viser også at 55% seponerte behandlingen uten å 
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informere allmennlegen. Forfatterne mener at leger og farmasøyter bør ha mer fokus på 
behandlingsutfordringer, spesielt hos disse gruppene som er nevnt ovenfor. 
 
En artikkel av Lars Tanum, publisert i Utposten i 2011, viser at opp mot 50% av pasientene 
ikke bruker antidepressiva som forskrevet av sin allmennlege etter fire uker (9). Informasjon 
til pasienten er viktig for høy etterlevelse. Medisinetterlevelsen synes å øke dersom pasienten 
forstår medisinens effekt i kroppen, og er klar over hvilke bivirkninger som kan oppstå.  
Oppfølging ukentlig eller hver 14. dag anbefales initialt for å kartlegge effekt og bivirkninger. 
Dette bør, ifølge Tanum, utføres systematisk, med standardiserte verktøy.  
 
I en oversiktsstudie av Hov et al., publisert i Tidskriftet for Den norske legeforening i 2012,  
er det studert medisinetterlevelse ved flere vanlige behandlingsområder (10). Resultatene 
viste veldig varierende tall for psykofarmaka mellom studiene, fra 21% til 80% 
medisinetterlevelse, men at generelt sett etterlevelsen var synkende, under behandlingstiden. 
Metodene i de ulike studiene ble og nevnt som ulike. Det er flere måter å måle etterlevelsen 
på, noen er mer inngripende enn andre, og kan påvirke resultatene. Et eksempel er 
elektronisk dosett, som er et pålitelig verktøy, men der det er en mulighet for at deltakerne 
føler seg overvåket og dermed er mer etterlevende. Andre metoder, som pasienters 
selvrapportering kan gi upålitelige svar. En sammenkopling av apotekregister og sistnevnte 
kan være et eksempel, for validering. En annen metode er måling av serumkonsentrasjonen 
av legemidlet. 
 
Ordene  "medisinetterlevelse" eller bare "etterlevelse", er her benyttet om det engelske ordet 
"adherence", og blir brukt gjennom hele studien. Dette beskriver i hvilken grad en pasient 
følger medisinske råd på riktig måte, det vil si hente ut medisinen på apoteket, innta det til 
riktig tid og i rett dose, og eventuelt fullfører behandlingen (10). 

Informasjon til pasient Følgende er sitert fra Norsk legemiddelhåndbok (4): "Ved 
behandlingens start bør pasienten og helst pårørende informeres om følgende: 

1. Den begynnende gunstige virkningen av legemidlet kommer gradvis, gjerne i løpet av 
1–2 uker, og full effekt kan ikke ventes før etter 4–6 uker eller mer. 

2. Bivirkningene kan være plagsomme, spesielt i startfasen. Ved uventet sterke 
bivirkninger økes ikke dosen etter skjema før legen er kontaktet. Ved munntørrhet er 
omhyggelig tannhygiene viktig for å hindre karies; sukkerfri tyggegummi, bruk av 
fluor og hyppig skylling med vann kan hjelpe. 

3. Overdosering av trisykliske antidepressiva kan være farlig både for barn og voksne. 
Preparatene må oppbevares betryggende. 

4. Bør ikke kombineres med alkohol (i alle fall ikke utover små mengder). Bilkjøring er 
uforsvarlig ved fremtredende bivirkninger, særlig tretthet. 

5. Annen lege eller tannlege som pasienten søker, må informeres om medikasjonen." (4) 

1.5. Apotekenes kompetanse og tillit 
Med tanke på den høye tilliten den norske befolkningen har til apotek, kan apotekenes 
kompetanse og mulighetene i kundemøtene benyttes (11). TNS gallup har utført 
undersøkelsen "Apotekbarometeret" to ganger årlig siden 2001. Denne viser stadig at 
nordmenn har høyere tillit til apotek, enn til sykehus og leger.  

1.6. Spørsmålsstilling  
 
Hvilken rolle har farmasøytene i at kunden får viktig informasjon ved initiering av 
antidepressiv behandling, og er informasjon ved initiering viktig for medisinetterlevelsen? 
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2. METODE 

For å undersøke kundene sitt synspunkt nærmere, ble det utformet en spørreundersøkelse. 
10 norske apotek, fordelt over hele landet, ble kontaktet, og inkludert i undersøkelsen etter 
tillatelse fra ledere og de inkluderte farmasøytene. Hvert apotek fikk informasjon om 
undersøkelsen, og fikk tilsendt 10 spørreundersøkelser hver, som ble levert ut til kunder på 
behandling med SSRI, på de respektive apotek. Inklusjonskriterier var alder over 18 år, 
kunde på apoteket, og som fikk behandling med SSRI. De ble rekruttert til studien i 
sammenheng med å hente ut SSRI på resept. 
 
Det totale antall spørreundersøkelser som ble sendt ut var 100 stykk.  97 stykk ble levert ut til 
kundene fra 20. desember 2012 til 10. februar 2013. 37 svar ble mottatt per 28.februar 2013. 
Svarprosenten var dermed på 37%. Resultatene ble registrert og analysert ved hjelp av Excel. 
Undersøkelsene ble levert ut av farmasøyter, sammen med kort muntlig informasjon fra 
apoteket, og ferdigfrankerte konvolutter, slik at kunden selv kunne sende besvarelsen inn per 
post, og dermed sikre anonymiteten. Totalt 13 spørsmål med svaralternativer ble inkludert, i 
tillegg til et avsluttende, frivillig kommentarfelt. Noen av de andre spørsmålene inneholdt 
også kommentarfelt. Se vedlegg 1. 
 
Deretter, når alle undersøkelser var utlevert, ble farmasøytene på de respektive apotek 
intervjuet. Dette intervjuet ble utført etter undersøkelsen ble delt ut blant kundene, for å 
unngå at farmasøytene hadde blitt påvirket før møtet med kundene, og dermed få mer 
realistiske svar fra kundene. Intervjuene av farmasøyter ble utført per telefon, fra 25. januar 
til 14. februar 2013. Intervjuene ble spilt inn med applikasjonen Ipadio, med tillatelse fra 
intervjuobjektene. Personlige intervju lot seg ikke gjennomføre på grunn av praktiske 
årsaker, som avstander og tidsmangel. Se vedlegg 2. 
 
Bakgrunnsinformasjonen i innledningen er hentet fra Norsk legemiddelhåndbok, som 
inneholder  informasjon både generelt om behandlinger og anbefalinger, og om de konkrete 
legemidlene. En artikkel skrevet av en overlege, hentet fra Utposten er også inkludert her, i 
tillegg til tre relaterte studier og Nasjonalt folkehelseinstitutt sine nettsider. En artikkel fra 
Tidsskrift for Den norske legeforening, Dagens Medisin og Apotekforeningen er òg inkludert. 
For å finne ut mer om medisinetterlevelse ved antidepressiv behandling, ble det søkt etter 
vitenskaplige artikler ved hjelp av Pubmed fra 1.desember 2012 til 14.februar 2013 . Noen av 
originalstudiene som er brukt her er hentet fra referanser i oversiktsartikler som er publisert 
i 2011 og 2012. Seks originalstudier er inkludert i resultatdelen. To studier, utenom de 
tidligere studiene, er òg inkludert i diskusjonsdelen. 
 
Søkeord Google: informasjon ved oppstart antidepressiva, studier antidepressiva, adherence 
antidepressiva, depresjon, antidepressiva, SSRI. 

 
Søkeord Pubmed: antidepressants and adherence, antidepressants and initiating, 
antidepressants and initiating and adherence, information and antidepressants and 
adherence, pharmacists and adherence and antidepressants. 
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3. RESULTAT 

3.1. Kundenes synspunkt 
 
Antall svar totalt var 37. En besvarelse ble ekskludert, fordi deltakeren ikke hadde sett side 2 i 
skjemaet.  Av de 36 inkluderte besvarelsene, var 25 kvinner, 10 menn og 1 ukjent. Antall som 
ble initiert av fastlege var 33,  og 3 av spesialist. Av de 3 som startet av spesialist, er det en 
mann mellom 18-30 år, en mann mellom 31-45 år og en kvinne over 75 år. Aldersfordelingen 
var: 18-30år : 3 personer, 31-45 år: 9 personer, 46-60 år: 10 personer, 61-75 år: 6 personer, 
over 75 år: 8 personer. 
 
I ett tilfelle var det ikke krysset av for noen alternativer på spørsmålet om hva legen hadde 
informert om, men siden det var skrevet i det tilhørende kommentarfeltet at legen hadde 
informert om at Cipramil ville ta bort/dempe depresjonen, ble dette tolket som informasjon 
om effekt. En deltaker hadde ikke krysset av for noen alternativer for oppfølging av lege, men 
hadde skrevet ved siden av alternativet "usikker/husker ikke", at hun var utenlands, men fikk 
god oppfølging hjemme før avreise. Dette ble tolket som usikker/husker ikke. I ett annet 
tilfelle hadde ikke deltakeren krysset av for noen alternativer om tidligere bruk av legemidler 
for depresjon, men hun hadde skrevet "Valium etter fødselsdepresjon, ett år", på spørsmålet 
om hvilket tidligere legemiddel. Dette ble derfor tolket som ja, men dette var imidlertid lenge 
siden, siden hun er over 76 år. Det samme gjaldt en annen besvarelse, og det ble også her 
tolket som ja, på spørsmålet om tidligere bruk, siden det står "Har brukt Fluoxetin i 13 år", på 
neste spørsmål. 
 
De fleste menn syntes det var viktig å få informasjon ved oppstart. Når det gjelder kvinner 
var det flere som syntes at det var svært viktig, enn viktig. Det er òg flere menn, enn kvinner, 
som syntes informasjon ved oppstart var ikke viktig og litt viktig. Se figur 1. 
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Figur 1 . Hvor viktig  informasjon var ved oppstart. Tallene er i prosent av henholdsvis 
menn og kvinner. (En deltaker i aldersgruppen 46-60 år, hadde ikke svart på spørsmålet om 
kjønn, og svarte "ikke viktig" på dette spørsmålet). 
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Som figur 2 viser, syntes alle de tre deltakerne i aldersguppen 18-30 år, at det var viktig å få 
informasjon ved oppstarten. Det var flest deltakere i aldersgruppen 46-60 år, som ikke syntes 
dette var viktig. Generelt syntes de fleste deltakerne at det var viktig, eller svært viktig å få 
informasjon.  
 

0

20

40

60

80

100

120

Ikke viktig Litt viktig Viktig Svært viktig Usikker Ikke svart

18-30 år 

31-45 år

46-60 år

61-75 år

Over 75 år

 
Figur 2. Alder i forhold til hvor viktig informasjonen var ved oppstart. Tallene er vist i 
prosent av totale antall av studiepopulasjonen i den aktuelle aldersgruppen. 
 
 
De fleste av deltakerne fikk informasjon om bivirkninger, seponering og effekt fra sin lege ved 
oppstarten, som vist i figur 3. Halvparten av deltakerne fikk ingen informasjon fra apoteket 
ved oppstarten.  
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Figur 3. Hvilken informasjon fikk deltakerne fra lege, og fra apotek . Tallene er vist i prosent 
av den totale studiepopulasjonen. 
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En stor del av deltakerne svarte  ikke at de  fikk informasjon om tannhelse på apoteket ved 
oppstarten, men samtidig svarer  nesten halvparten av deltakerne at de fikk informasjon om 
munntørrhetsmidler. Se figur 4. 
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Figur 4. Hvor mange deltakere som fikk informasjon om munntørrhetsmidler på apoteket 
(spørsmål 12) mot hvor mange som ikke svarte munntørrhet på spørsmål 10. Tallene er i 
prosent av den totale studiepopulasjonen per kjønn. (I tillegg var det en deltaker med ukjent 
kjønn, som hadde svart ingen informasjon fra apotek, men ja på informasjon om 
munntørrhetsmidler på apotek).  
 
Resultatene viser at flere uten tidligere bruk, syntes informasjonen var viktig og svært viktig 
ved oppstart. Se figur 5.  Av de 16 deltakerne med tidligere bruk av legemidler mot depresjon, 
var det 7 som hadde brukt SSRI. De som hadde brukt andre antidepressiva enn SSRI 
tidligere, syntes informasjon ved oppstart var viktigere, enn de som hadde brukt SSRI 
tidligere, som vist i figur 6. 
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Figur 5. Tidligere bruk av legemidler mot depresjon i forhold til hvor viktig informasjon ved 
oppstart var. Tallene er i prosent av deltakere med, respektiv uten tidligere bruk av 
legemidler mot depresjon. 
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Figur 6. Hvor viktig informasjon ved oppstart var, for de som tidligere hadde brukt SSRI, 
mot de som hadde brukt andre legemidler mot depresjon (eksklusiv SSRI). Tallene er i 
prosent av antall i de respektive gruppene. 
 
De som startet opp for mer enn ett år siden, fikk mindre informasjon ved oppstart, enn de 
som har startet opp nylig, som vist i figur 7. Resultatene viser òg at flere av de som startet opp 
for mindre enn seks måneder siden, har fått informasjon om munntørrhetsmidler. Det 
samme gjelder informasjon om bivirkninger. 
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Figur 7. Varighet av nåværende behandling, i forhold til hvilken informasjon som ble gitt 
ved oppstart, fra apotek. Tallene er i prosent av antall i de respektive gruppene. 
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Figur 8 viser at når det gis informasjon på apoteket, skjer dette stort sett uoppfordret, det vil 
si at kunden ikke må be om informasjon. 
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Figur 8. Informasjon gitt uoppfordret på apoteket. Tallene er i prosent av antall det var 
aktuelt for (de som hadde fått informasjon).  
 
 
En deltaker svarer at hun ikke fikk info om munntørrhetsmidler på apoteket da hun begynte 
for sju år siden, men at det siste året har hun fått informasjon om munntørrhet og 
seponering. På spørsmålet om hvilken informasjon de fikk fra legen ved oppstart var det 
mulig å skrive kommentarer. Det var delte meninger her, en deltaker tok initiativ til 
informasjon selv; "Jeg spurte masse selv, da jeg er skeptisk til legemidler generelt." Og en 
deltaker svarer; "Dessverre, ingen informasjon." Det samme gjaldt spørsmålet om 
informasjon fra apotek/farmasøyt ved oppstart. For eksempel svarer en deltaker; "Ingen 
informasjon fra apotek. Ikke behov, en sykepl. og legens info var nok." En annen deltaker 
savnet informasjon om munntørrhet; "Kunne ønsket meg opplysninger om hvordan å 
beskytte tennene bedre når du blir tørr i munnen. Fikk hull i løpet av de første mnd. Fikk da 
info fra tannlegen." To deltakere kommenterer at de har fått informasjon om interaksjoner:  " 
Vanskelig å huske. Har brukt det i ca 11 år. Har fått spørsmål i forhold til Marevan." og 
"Passet dårlig sammen med tablett for beinskjørhet. Gå ned fra 2 til 1 tablett." Det var også 
mulighet å skrive kommentarer på spørsmålet om hvor viktig det var å få informasjon ved 
oppstart. Her var det òg delte meninger. Noen ville ha mer informasjon; "Skulle gjerne hatt 
mer info- bl.a. det kan føre til angst og uro", og "Savnet informasjon om bivirkninger".   Mens 
det for andre var omvendt;  "Informasjon om bivirkninger ville ha gitt meg flere 
bekymringer. Leste selv om disse i pakningsvedlegget etter en del uker". " , "Følte at eg fekk 
den info eg trengte fra fastlegen", og "Leser selv!". Det var òg anledning til å skrive egne 
kommentarer på slutten av spørreskjemaet, for å fange opp eventuelle andre tema. Her er 
noen eksempler: "Jeg er fornøyd med all info jeg har fått ang. mine medisiner og jeg føler de 
hjelper/virker på meg...litt ihvertfall :) ." "Legen vil trappe ned Cipralex, men det blir 
forferdelig. Så ga en farmasøyt meg opplysning om at det finnes alternativer. Det gjorde meg 
svært optimistisk". "Preparatet var/er midt i blinken for meg :) ". "Meget godt fornøyd med 
apoteket". 
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3.2. Farmasøytenes synspunkt 
 
En generell oppfatning blant de ti farmasøytene som ble intervjuet i denne studien, er at det 
er veldig varierende hvilken informasjon kunden har fått fra lege, og om de har fått 
informasjon. Tre av ti farmasøyter opplever at pasientene stort sett, eller i stor grad har fått 
informasjon fra lege, og i en av disse tre tilfellene dreier det seg oftest (for minst halvparten 
av pasientene) om samme lege. De resterende opplever at dette er varierende, at det blir gitt 
for lite informasjon, og at det noen pasienter har fått tilstrekkelig, mens andre ikke har fått 
noen informasjon. En farmasøyt opplever at spesialister gir god informasjon, mens det 
varierer mer mellom fastlegene. "Mange ganger opplever jeg ikke det. Opplever ofte at de 
ikke har fått tilstrekkelig informasjon om viktige tema, som at det tar tid før full effekt." 
"Varierende. Noen har fått god informasjon, mens andre ikke har fått noen." 
 
Den type informasjonen som farmasøytene opplever at pasientene har fått fra lege, er også 
veldig varierende. Se tabell 2.  "De er flinke å informere om at man må vente på effekten og 
om bivirkninger, men de er dårlige på å informere om munntørrhet." og motstridende: "At 
det er lang behandlingstid. De mangler informasjon om bivirkninger og at de må vente på 
effekt."  
 
Tabell 2. Tallene viser hvilken andel av de ti farmasøytene som opplever at pasienten har 
fått informasjon om de ulike temaene hos sin lege. 
  

Forventet 
effekt 

 
Vente 
på 
effekt 

 
Bruk og 
dosering 

 
Bivirkninger 
(inkl. 
munntørrhet) 

 
Munn-
tørrhet 

 
Inter-
aksjoner 

 
Bil-
kjøring/ 
tretthet 

 
Behandlings-
lengde 

 
Sepon
-ering 

 
For-
verring 
initialt 

Andel 
farma-
søyter 

 
1/10 

 
4/10 

 
2/10 

 
4/10 

 
1/10 

 
1/10 

 
1/10 

 
1/10 

 
2/10 

 
1/10 

 
Seks av ti farmasøyter mener at de er flinke til å spørre kundene ved oppstart om de har fått 
informasjon. Ni av ti svarer at når de spør kunden, så gjør de det uoppfordret (uten at 
kunden spør). " Ja, oftest. Er mer oppmerksom når det er første gang, stiller flere spørsmål 
for å sikre at de har fått informasjon. Dersom det ikke er oppstart, informerer jeg om 
bivirkninger." og  "Ja, på denne type medisin." 
 
Noen gir informasjon uoppfordret, for å unngå å stille ledende spørsmål. "Informerer 
uansett. Vil unngå ledende spørsmål." Noen årsaker til at det ikke blir spurt, eller gitt 
informasjon uoppfordret, er mangel på tid og en opplevelse av at kunden ønsker diskresjon. 
Informasjonen som farmasøytene gir ved oppstart varierer litt. De fleste informerer både om 
bivirkninger, spesielt munntørrhet, og at man må vente på effekten. "Om de har brukt det 
før, og om munntørrhet." Se tabell 3 nedenfor. 
 

Tabell 3. Tallene viser hvilken andel av farmasøytene som informerer om de ulike temaene. 
  

Avdekke 
tidligere 
bruk 

 
Vente 
på 
effekt 

 
Generisk 
bytte 

 
Bivirkninger 
(inkl. 
munntørrhet) 

 
Munn-
tørrhet 

 
Inter-
aksjoner 

 
Bil-
kjøring/ 
tretthet 

 
Bruk  
og 
dosering 

 
Sepon-
ering 

 
For-
verring 
initialt 

Andel 
farma-
søyter 

 
1/10 
 

 
6/10 

 
1/10 

 
10/10 

 
10/10 

 
1/10 
 

 
1/10 

 
2/10 

 
3/10 
 

 
1/10 

 
Samtlige av farmasøytene føler at pasientene setter pris på å få informasjon, med unntak av 
noen få pasienter som ikke ønsker informasjon, har hørt det tidligere, eller syns det er et 
vanskelig tema. "Ja, de føler at de blir hørt. Ofte følsomme kunder som trenger bekreftelse på 
informasjon." og " Ja, de fleste. Noen syns det er vanskelig."  
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En farmasøyt nevner også å oppleve blant kunder som har brukt medisinen en stund, at de 
blir overrasket over at ingen har informert dem tidligere, verken lege eller farmasøyt/apotek. 
Flere farmasøyter synes diskresjon kan være en utfordring. De fleste synes det går bra så 
lenge det ikke er mange kunder i lokalet.  I noen apotek, der det er trangt mellom 
resepturene, eller liten plass generelt, kan det være vanskelig å unngå at andre kunder 
overhører samtalen. En nevner problemet med diskresjon i forhold til tunghørte pasienter, 
når man må heve stemmen. "Alltid en utfordring. Men har ikke fått noen tilbakemeldinger 
fra kunder om at det har vært et problem. God avstand mellom resepturene. Oftest et 
problem med eldre som hører dårlig, må heve stemmen." To av farmasøytene nevner at 
diskresjonen kan opprettholdes ved å unngå å bruke avslørende ord i samtalen, som 
preparatnavn og diagnose. I tre av tilfellene nevnes informasjonsrom som en mulighet, men 
for en av farmasøytene føles dette drastisk. En annen forteller at informasjonsrommet ikke er 
lett tilgjengelig fra resepturen. Må man gå bakover i lokalet, og da blir det ikke benyttet. Fire 
av farmasøytene synes det stort sett går bra i forhold til diskresjon. En av disse opplever sin 
nåværende arbeidsplass som bedre enn den forrige, der lokalene var dårlige, og dermed ga 
utfordringer i forhold til diskresjon. "Her går det greit, god avstand til andre kunder. Har 
vært problemer i andre apotek, der jeg har jobbet før, på grunn av dårlige lokaler". 
 
Når det gjelder faglig kunnskap på dette området, i samtaler med kundene, svarer to 
farmasøyter at de ikke føler seg trygge på dette. Den ene mener å ha behov for repetisjon, og 
den andre trenger mer kompetanse. De resterende føler seg stort sett trygge på området, og 
det nevnes også at dette er vanlige legemidler som man har erfaring med å ekspedere, og at 
det er standard informasjon. Men flere nevner likevel et forbedringspotesial; "Ja, stort sett. 
Men kan alltid bli bedre." 
 
Figur 9 viser at alle farmasøytene informerer om bivirkninger og munntørrhet, og at seks av 
ti farmasøyter informerer om den forsinkede effekten. Resultatene viser òg at farmasøytene 
har inntrykk av at legene generelt informerer i for liten grad. 
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 Figur 9. Oversikten viser hva farmasøytene informerer om (når de informerer), og hva 
farmasøytene opplever at legen har informert om. 
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3.3. Litteraturgenomgång 

3.3.1. Evaluation of a pharmacist intervention on patients initiating 
pharmacological treatment for depression: A randomized controlled 
superiority trial 
 
Effekten av ekspedering med farmasøytintervensjon (CPI: community pharmacist 
intervention) i forbindelse med initiering av antidepressiv behandling i 
primærhelsetjenesten, ble vurdert og sammenlignet med vanlig ekspedering (UC: usual care) 
i en randomisert, kontrollert studie fra Spania av Rubio-Valera et al., publisert i 2012 (12).  
 
Det ble her målt på helserelatert livskvalitet (HRQOL ved hjelp av Euroqol-5D), 
medisinetterlevelse, kliniske symptom (PHQ-9) og pasientenes tilfredshet med den 
farmasøytiske servicen. Pasientene ble evaluert tre ganger i løpet av den seks måneders lange 
oppfølgingsfasen. Evalueringene ble utført ved starten, samt etter tre og seks måneder. 
Pasientene ble rekruttert ved fire senter innenfor  primærhelsetjenesten (som inkluderte 30 
allmennleger) i Barcelona-området. Pasienter mellom 18-75 år, som hadde fått resept fra en 
allmennlege på antidepressiva, med depresjon og dystemi som indikasjon, ble inkludert. Et 
annet inklusjonskriterium var at pasienten godtok å hente ut påfyll av den aktuelle medisinen 
ved det samme apoteket under hele studien. Eksklusjonskriterier besto av tidligere bipolar 
forstyrrelse, tidligere medisinmisbruk, psykotisk bakgrunn. Pasienter som hadde fått 
behandling med antidepressiva eller hatt kontakt med en spesialist innen psykisk helsevesen 
de siste to månedene, og personer med kognitiv svikt ble også ekskludert. Antall deltagere ble 
kalkulert ut fra tidligere studier, og det ble estimert at 162 pasienter ville gi en 80% styrke på 
å måle forskjellene ved 5% signifikansnivå (p= 0,05). Statistikkprogrammet STATA 11.0 ble 
nyttet for å utføre analysene. 
 
Legene stilte klinisk diagnose ved rekrutteringene, og denne diagnosen ble ved studiens start 
bekreftet med DMS-IV diagnostisering, ved hjelp av et intervjuskjema kalt SCID-1. Dette var 
legene blindet for, og dermed inkluderte de pasienter etter sin vanlige praksis.  De 58 
farmasøytene, som representerte 24 apotek, fikk alle et åtte timer langt opplæringskurs, for å 
homogeniseres. To av apotekene forlot studien, det ene stengte og det andre på grunn av at 
farmasøyten som var ansvarlig for studien sluttet. 
 
Intervensjonsgruppen: Under den første kontakten med farmasøyten, ved behandlingens 
oppstart, fikk pasienten informasjon om medisinen, og en kort diskusjon om behandlingen 
og sykdommen, for å rette opp eventuelle misoppfattninger og for å styrke pasientens 
forståelse for sykdommen. Dette første møtet varte i gjennomsnitt 14,4 minutter. De neste 
kontaktene, ved tre og seks måneder, varte i gjennomsnitt 7,7 minutter. Her ble det tatt opp 
et sammendrag fra det første møtet, og en kontroll av fremgangen, med tanke på forbedring, 
bivirkninger og eventuelle spørsmålsstillinger.   
Kontrollgruppen: Pasientene fikk vanlig oppfølging og ekspedering av medisin fra  
henholdsvis allmennlege og farmasøyt. Dette varierte mellom apotekene, men gikk 
hovedsaklig ut på å ekspedere medisinen, svare på eventuelle spørsmål fra pasienten, og gi 
grunnleggende informasjon om hvordan de skulle ta medisinen.   
 
Medisinetterlevelse ble målt ved hjelp av apotekenes dataregister for tidspunkt og mengde 
uthentet medisin. Dersom pasientenes påfylling av ny medisin kunne tilsvare mindre enn 
80% av den foreskrevne dosen, eller mer enn en måned uten medisin, ble dette definert som 
ikke-etterlevelse. Åtte psykologer med opplæring i forhold til studien, gjennomførte 
vurdering ved start, og etter tre og seks måneder. Et spørreskjema kalt PHQ-9 ble benyttet 
for å vurdere pasientenes kliniske grad av depresjon. Helserelatert livskvalitet (HRQOL) ble 
evaluert ved hjelp av Euroqol-5D (et standardisert måleverktøy for helsestatus), og spanske 
tariffer og nytteindekser. Et spørreskjema ble benyttet for å måle pasientenes tilfredshet med 
den farmasøytiske servicen. Det ble også kontrollert for kroniske fysiske lidelser, med ja eller 
nei som svaralternativer. 
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Hovedanalysen inkluderer totalt 179 pasienter,  92 og 87 pasienter i henholdsvis 
kontrollgruppen og intervensjonsgruppen. Per protokollanalysen inkluderer kun de som 
mottok intervensjonen som planlagt, 64 pasienter i intervensjonsgruppen, og 87 pasienter i  
kontrollgruppen. Alle planlagte vurderinger ble gjennomført av 120 pasienter totalt. 19 
pasienter ble bare evaluert i den første kontakten. Henholdsvis sju og 33 pasienter deltok 
ikke på den andre og tredje kontakten. Gjennomsnittsalderen i studien var 46,6 år, og 75,4% 
av deltakerne var kvinner. Det ble justert for kjønn i analysene. 
 
Forfatterne viser til at, selv om resultatet i hovedanalysen, for medisinetterlevelse ikke nådde 
statistisk signifikans (p=0,209), ville intervensjonsgruppen mer sannsynlig vise 
medisinetterlevelse enn kontrollgruppen, ved både tre måneders evaluering (henholdsvis 
83,3% og 67,7%) og ved seks måneders evaluering (henholdsvis 67,3% og 46,3%). Resultatet i 
per protokollanalysen (som inkluderer de pasientene som fullførte alle de planlagte 
kontaktene) viser, ifølge forfatterne, samme trend som hovedanalysen, og  forskjellen mellom 
de to gruppene var her nærmere statistisk signifikans, selv om den ikke nådde den 
(P=0,055). Resultatene i hovedanalysen viste at for å forebygge ikke-etterlevelse hos èn 
pasient etter seks måneder, måtte intervensjonen implementeres hos fem pasienter 
(NNT=5). NNT i PP-analysen var 3,5. Se tabell 4. 
 
Tabell 4. Sannsynligheten for å opprettholde etterlevelse, samt NNT. Tallene er hentet fra 
Rubio-Valera et al. (12). 
                    Hovedanalysen               Per protokoll-analysen 

 Start 3 mnd 6 mnd Start 3 mnd 6 mnd 

Kontroll - 61,9% 40,2% - 43,8% 25,7% 

Intervensjon - 78,4% 60,1% - 72,9% 54,4% 

NNT  6,1 5  3,4 3,5 

  
Når det gjaldt tilfredshet med den farmasøytiske servicen, var den sett på som høy hos begge 
grupper, og det ble ikke observert noen forskjell mellom gruppene. Resultatene viste ingen 
forskjell i klinisk depresjonsgrad mellom gruppene ved tre eller seks måneder. Begge 
gruppene viste en forbedring i symptombildet. Resultatene for helserelatert livskvalitet 
(HRQOL) viste at intervensjonsgruppen hadde en høyere grad av total forbedring enn 
kontrollgruppen, henholdsvis 0,25 og 0,14 i hovedanalysen og henholdsvis 0,27 og 0,16 i per 
protokollanalysen. Effektstørrelsen var lav til medium, henholdsvis 0,31 og 0,32. Resultatene 
for per protokollanalysen og hovedanalysen vises i figur 10 og  11 nedenfor. 
  

 
Figur 10. HRQOL i hovedanalysen. Totalforbedringen her var 0,14 og 0,25 for henholdsvis 
vanlig behandling og intervensjonen. Tallene er hentet fra Rubio-Valera et al. (12). 
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Figur 11. HRQOL i PP-analysen. Totalforbedringen her var 0,16 og 0,27 for henholdsvis 
vanlig behandling og intervensjonen. Tallene er hentet fra Rubio-Valera et al. (12). 
 
 
Forfatterne konkluderer med at denne type intervensjon ikke fører til bedre 
medisinetterlevelse, eller forbedring i det kliniske symptombildet, men derimot at det vil 
hjelpe pasienter å forbedre HRQOL, helserelatert livskvalitet. Resultatene i denne studien 
viser, ifølge Rubio-Valera et al. at for å kunne forbedre medisinetterlevelsen eller de kliniske 
symptomene, er ikke denne kortfattede intervensjonen i apotek effektiv nok. Men det 
konkluderes med at intervensjonsgruppen har en forbedring i graden av medisinetterlevelse 
som, til tross for at den ikke er statistisk signifikant, er klinisk viktig. Det samme gjelder 
helserelatert livskvalitet. Forfatterne mener at det er behov for videre kartlegging av dette, og 
nevner også en mer intensiv intervensjon initialt, isteden for flere mindre intervensjoner. 
Dette for å kartlegge årsaker til, og forhindre ikke-oppstart (non-initiation). Det nevnes 
avslutningsvis at i denne studien ble intervensjonen muligvis mindre effektiv på grunn av 
mangel på kontinuitet.  
 
Forfatterne lister opp noen begrensninger med denne studien, blant annet vide 
inklusjonskriterier som kunne føre til stor variasjon, men også en fordel at det fører til 
generalisering av resultatene. En annen begrensing som diskuteres, er at farmasøytene hadde 
møter med både intervensjonsgruppen og kontrollgruppen, og at dette kan ha ført til "smitte" 
mellom møtene, selv om de ble bedt om å være oppmerksomme på dette. Muligheten til å 
observere forskjeller, og effekten av intervensjonen, kan være svekket av at bare 74% av 
intervensjonsgruppen mottok minst en av de tre farmasøytintervensjonene. Dette nevnes 
også i konklusjonen, der forfatterne mener at en mindre sårbar metode, med èn intervensjon 
initialt kan være en fordel. En annen faktor kan være at noen av pasientene byttet apotek 
under studien, til tross for at de på forhånd aksepterte å ikke gjøre det. I tillegg så møtte 
pasientene i intervensjonsgruppen opp på få møter. Forfatterne mener uansett at ved bare en 
kort intervensjon ved oppstarten av behandlingen vil kunne forbedre medisinetterlevelse og 
den helserelaterte livskvaliteten, men at dette krever videre undersøkelser. Det nevnes også 
to faktorer som kan ha påvirket farmasøytenes motivasjon og evne til å utføre intervensjonen, 
og dermed kan ha påvirket resultatene; Studien ble utført under finanskrisen, som påvirket 
den økonomiske levedyktigheten til apotekene, og at inklusjonsperioden ble forlenget som 
følge av lav forekomst av nye pasienter. Bruken av apotekets register for uthentet medisin 
som et mål på medisinetterlevelse, har begrensninger siden det ikke sier noe om medisinen 
tas på riktig måte/tidspunkt, eller om de tas i det hele tatt. Det nevnes likevel at i en tidligere 
studie, er det vist en god sammenheng mellom elektronisk dosett og mengde uthentet 
medisin. Og forfatterne mener denne måten å måle på gir informasjon uten at pasienten var 
klar over å bli vurdert når de ikke møtte opp på oppfølgingene. 
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3.3.2. The decision to continue or discontinue treatment: Experiences 
and beliefs of users of selective serotonin-reuptake inhibitors in the 
initial months; A qualitative study 
 
Årsaker til kontinuering og seponering av behandling med SSRI, ble undersøkt i en kvalitativ 
studie av van Geffen et al. publisert i 2011 (13).  Pasientene ble rekruttert ved hjelp av register 
på sju ulike apotek i Nederland, og ble først kontaktet per telefon og deretter per brev. De 
hadde også mulighet til å trekke seg fra studien ved starten av intervjuet. Intervjueren, en av 
forfatterne, hadde gjennomført opplæring med en lærer som hadde erfaring med 
intervjuteknikker. Intervjuene varte mellom 30 og 75 minutter. Intervjuene var basert på 
emner koblet til tre faser av medisinbruk; initiering av behandling, utførelse og seponering. 
Intervjuene startet med et åpent spørsmål, om hvordan pasienten startet med behandlingen, 
for å oppnå at pasientene spontant fortalte om sine tanker. Kontaktinformasjon ble destruert 
rett etterpå, og all identifiserende informasjon ble fjernet for å sikre anonymiteten.  
 
Inklusjonskriteriene  i studien var at medisinen var forskrevet av en allmennlege i løpet av de 
foregående fire månedene, at pasienten hadde brukt medisinen sammenhengende i to 
måneder, og ingen bruk av antidepressiva det siste året innen starten av den nå aktuelle 
medisinen. Diagnoseinformasjon var ikke tilgjengelig, så dermed ble målet om å inkludere 
kun pasienter som hadde depresjon/angst som indikasjon ikke nådd. 18 pasienter over 18 år, 
hvorav ni var "continuers" og ni var "discontinuers", ble intervjuet tre måneder etter oppstart 
av behandlingen. De som ikke hentet ut ny resept på den aktuelle SSRI-medisinen innen 30 
dager etter den teoretiske sluttdatoen for den forrige resepten, ble i denne studien klassifisert 
som "discontinuers". Sju av pasientene hadde, ifølge forfatterne, tidligere erfaring med 
antidepressiva. De som hadde hatt negative erfaringer, ville likevel la tvilen komme den nye 
medisinen til gode. Positive erfaringer førte til at det var enklere for dem å ta kontakt med 
legen denne gangen, ved eventuelle problem. Sju av de ti pasientene som fikk anbefalt fra 
legen om å starte behandlingen, stolte på legen sin og følte ikke at de hadde andre valg, eller 
så ingen annen utvei. Tre pasienter opplevde diagnosen som et sjokk, og var generelt 
skeptiske til medisiner. De var ikke enige med legen umiddelbart, og de hadde behov for å 
diskutere, og konferere med både legen og familie/venner, før initiering. I noen tilfeller 
diskuterte legen med pasienten for å overbevise dem, og forklarte om mangel på serotonin i 
hjernen. Dette argumentet opplevdes forskjellig. I to tilfeller, var ikke legen særlig involvert i 
avgjørelsen, medisinen ble forskrevet på grunnlag av anbefaling fra annet helsepersonell, og i 
ett tilfelle ble medisinen hver gang forskrevet etter at pasienten ringte legen, i perioder med 
symptomer. Fem av pasientene ba selv om å få starte på behandlingen, etter å ha brukt SSRi 
tidligere, eller lest om det i media. 
 
van Geffen et al. skriver videre at fleste pasientene hadde delte følelser om å starte 
behandlingen, og etter overveielser endte halvparten opp med en hovedsaklig negativ 
innstilling, og halvparten med en hovedsaklig positiv innstilling.  Noen av pasientene med 
positiv innstilling hadde mindre skepsis til behandlingen, mer tro på at medisinen var trygg 
og effektiv, og en innstilling om at på lik linje med fysiske problemer,  må psykiske problemer 
behandles. Enkelte så på antidepressiva som milde og harmløse, mens noen derimot var 
bekymret for bivirkninger og avhengighet, men de innså at dette var noe som måtte følge 
med medisinbruk. Noen tanker blant de negativt innstilte pasientene, handlet om lav selvtillit 
og en følelse av svakhet, og en redsel for stigmatisering. Noen av de hadde også en negativ 
innstilling til medisiner generelt, og noen spesielt til SSRI. I tillegg var det bekymringer for 
bivirkninger, langtidseffekt på hjerne og personlighet, mangel på tro på medisinen, og redsel 
for avhengighet. Videre skriver forfatterne at de fleste hadde fått informasjon om at tiden før 
effekten kommer kan ta flere uker, og noen hadde også fått informasjon om at symptomene 
kunne forverres de første ukene. At selvmordstanker kunne oppstå, var èn person klar over , 
og  halvparten var klar over at de skulle fortsette behandlingen i seks måneder etter remisjon 
av symptomer, og at nedtrapping er nødvendig ved seponering. Over halvparten hadde fått 
informasjon om initiale bivirkninger. Det var delte meninger om kvaliteten på informasjonen 
de fikk fra legen. Flere var fornøyde med denne, og følte ikke behov for noe mer. Noen hadde 
derimot problemer med å oppfatte, eller huske informasjonen på grunn av tilstanden de var i. 
Seks pasienter hadde en negativ mening om informasjonskvaliteten, på grunn av manglende 
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eller forvirrende informasjon. Tre av pasientene ble ikke informert om årsaken til 
forskrivningen.  Noen ble forvirret av at man kunne få utsettingssymptom når medisinen ikke 
skulle være avhengighetsdannende.  Å være forberedt på eventuelle bivirkninger ble av flere 
ansett som viktig. De fleste pasientene hadde lest informasjonsbrosjyren de fikk fra legen, og 
noen hadde også fått personlige informasjonsbrev fra apoteket, som de satte pris på. 
Internett ble bare brukt av noen få pasienter som informasjonskilde.  
 
Ifølge forfatterne var noen forskjeller mellom pasientene,  at en større andel "continuers" 
hadde bedt legen om medisinen selv, enn "discontinuers", der flere ikke hadde hatt noen 
form for kommunikasjon med legen ved forskrivningen. Sistnevnte hadde i tillegg oftere enn 
negativ innstilling til denne behandlingen. "Continuers" hadde  i større grad fått god 
informasjon om eventuelle problemer med behandlingen. "Discontinuers" derimot, var 
mindre fornøyde, og noen av dem søkte også etter informasjon på egen hånd. De første ukene 
av behandlingen var vanskelige for de fleste, og for halvparten av pasientene var 
bivirkningene veldig plagsomme eller føltes truende. Selv om de fleste var klar over at initiale 
bivirkninger kunne oppstå, ble noen av de overrasket over graden av bivirkninger, og at de 
faktisk oppsto i akkurat deres tilfelle. Dette forbedret seg hos de fleste etter den første 
måneden, men to av tre var likevel fortsatt plaget av bivirkninger som påvirket deres 
hverdagsliv, som blant annet munntørrhet og apati.  Resultatene viste ingen klar forskjell 
mellom "continuers" og "discontinuers" når det gjaldt grad av opplevde bivirkninger, men en 
mulighet for at førstnevnte opplevde bivirkninger oftere. Det var delte meninger om 
kontakten pasientene hadde med legen sin. For eksempel følte noen pasienter at deres 
bekymringer om blant annet bivirkninger, ikke ble tatt på alvor av legen. Dette gjaldt også 
pasienter som ellers hadde en positiv oppfatning om rådgivningen og kontakten med sin lege. 
Noen rapporterte om at informasjonen de fikk fra legen og fra eventuelle andre 
helsearbeidere var motstridende og forvirrende. Ingen av pasientene fikk noen form for 
rådgivning fra farmasøyter.  Alle "continuers" var fornøyde med rådgivningen og 
kommunikasjonen med legen, mens seks av ni "discontinuers" var misfornøyde. De følte ikke 
at de ble tatt på alvor, og så på informasjonen de fikk som utilstrekkelig.  
 
Tanken om å seponere medisinen var til stede hos begge grupper, men etter å ha vurdert 
fordeler mot ulemper, bestemte "continuers" seg for å fortsette behandlingen. Åtte av ni  
"discontinuers"  ventet bare på riktig tid og grunn til å stanse behandlingen , og fem av de 
seponerte medisinen på egen hånd, uten å kontakte eller informere legen. Årsaker til å 
vurdere seponering var at de så på bruk av SSRI som noe unaturlig,  ønske om å takle sine 
problemer uten, demping av følelser, redsel for avhengighet og bivirkninger. Èn person 
nevnte også mangel på effekt som en årsak. Fire personer nevnte forbedring av symptomer, 
og dermed at de ikke trengte medisinen, som en årsak. Faktiske årsaker til seponering var at 
de følte seg bedre, plagsomme bivirkninger, epilepsianfall, bekymringer om skadevirkninger 
på hjernen, ineffektivitet, og graviditet. Èn pasient brukte alltid medisinen når  symptomer 
oppstod, og seponerte når symptomene forsvant. Etter seponering, følte fortsatt fire av 
pasientene seg bra, mens fire fikk et tilbakefall av symptomene. Tre av de sistnevnte startet 
opp igjen med medisinen. 
 
Forfatterne nevner noen begrensinger med studien, som  seleksjon, mangel på systemisk 
data, liten studie og hukommelsesskjevheter. Det nevnes òg styrker med studien, som at den 
er kvalitativ, den representerer flere ulike synspunkter, den skiller mellom tre 
medisineringsfaser, fokus på initieringsfasen og identifisering av betydningen av 
beslutningsprosessen. Forfatternes konklusjon er at faktorer som forhindret aksept  for SSRI, 
og førte til vurderinger om seponering, var mangel på delt beslutningsprosess mellom pasient 
og lege, begrenset rådgivning under behandlingen, mangel på kunnskap om bruk, pasientens 
negative innstilling mot SSRI og selve sykdommen. Videre at allmennleger og annet 
helsepersonell, som farmasøyter, bør opptre  mer støttende under starten og under de første 
månedene av behandlingen, ved å avdekke pasientens eventuelle vurderinger om å seponere 
behandlingen. At pasientene er delaktige i beslutningsprosessen er, ifølge forfatterne, òg noe 
man bør ha med fokus på, og at studier viser at dette har positiv innvirkning på både 
medisinetterlevelse og utfall av depresjonen. 
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3.3.3. The impact of a pharmacist intervention on 6-month outcomes in 
depressed primary care patients 
 
Adler et al. har i en randomisert, kontrollert studie publisert i 2004,undersøkt hvilke utfall en 
farmasøytintervensjon ville ha blant deprimerte pasienter i primærhelsetjenesten (14). En del 
av spørsmålsstillingen var om annet helsepersonell enn allmennleger kunne øke bruk av 
antidepressiva, og valget falt på kliniske farmasøyter på grunn av deres unike kunnskap om 
medisinbehandling. Det ble gått ut fra at de kunne bistå allmennlegene med rådgivning, 
medisinhistorikk og til å forbedre kommunikasjonen med pasientene. Studien ble utført på ni 
ulike helsesentre i Boston, USA.  
 
Pasienter med MDD (major depressive disorder) og dystemi ble inkludert. De som hadde 
blitt behandlet med antidepressiva tidligere, eller som fikk behandling ved registreringen, ble 
inkludert på lik linje med de som aldri hadde brukt antidepressiva. Pasienter ble definert som 
tidligere brukere dersom de første gang brukte antidepressiva over ett år innen screeningen. 
Bruk som er mer nylig, kan forvirres med nåværende episode, og dermed klassifiseres de som 
nåværende brukere. Inkluderingen gjaldt også pasienter med kronisk depresjon, 
angstsykdommer og personlighetsforstyrrelser, og alkoholikere med en ikke-pågående 
alkoholisme. Derimot ble nåværende alkoholikere, pasienter med bipolare og psykotiske 
sykdommer, gravide, samt de som hadde født de siste seks måneder, og pasienter med akutt 
livstruende sykdom ekskludert.  Randomiseringen ble utført av et integrert datasystem. Den 
endelige studiepopulasjonen var på 507 pasienter; 258 pasienter i intervensjonsgruppen og 
249 pasienter i kontrollgruppen. 
 
Farmasøytintervensjonen gikk ut på å innhente en grundig medisinhistorikk på pasientene, 
vurdere pasientenes medisinrelaterte problemer, overvåke medisinenes effektivitet (særlig 
depresjonssymptomer) og toksisitet, gi pasientene opplæring om depresjon og 
antidepressiva, oppmuntre til oppstart og opprettholdelse av antidepressiv behandling, samt 
å legge til rette for kommunikasjon med pasientens allmennlege (PCP). Pasientene skulle 
kontaktes etter 2, 4, 6, 8 og 12 uker, og etter 6, 9 ,12 og 18 måneder. Intervensjonen ble utført 
av fem kliniske farmasøyter med doktorgrad, og disse ble opplært i henhold til 
studieprotokollen. En del av intervensjonens mål var å forbedre pasientenes måte å ta 
medisinene på, ved hjelp av en terapeutisk allianse mellom farmasøytene og pasientene. 
Pasientenes allmennleger ble kontinuerlig oppdatert under studien, og den fullstendige 
rapporten ble integrert i pasientenes journaler. Pasienter som startet opp på antidepressiv 
behandling, eller en ny medisin, fikk oftere kontakt enn de som allerede ble behandlet. 
Gjennomsnittlig tid farmasøytene brukte per pasient, var 70 minutter i løpet av seks 
måneder. Totalkostnaden for dette ble beregnet til mellom 80 og 100 $ per pasient. Målet 
med intervensjonen var å fjerne barrierer som forhindret pasienter både å starte opp, og bli 
værende på antidepressiv behandling. Kontrollgruppen fikk vanlig behandling, bortsett fra at 
allmennlegen mottok resultatet for depresjonsscreeningen  (DSM-IV diagnosen). Alle 
resultater ble basert på pasientenes egne rapporter, og denne metoden ble validert ved å 
sammenligne apotekenes register for de 33% av pasientene som dette var tilgjengelig for. Det 
viste seg å være et samsvar på 91% , både positivt og negativt. De primære målene var graden 
bruk av antidepressiva, og endringer i depresjonsgrad ved hjelp av en modifisert BDI (mBDI) 
etter seks måneder. Bivirkninger ble indirekte målt ved endringer i PCS og MCS (Physical 
and Mental Component Summaries) fra SF-12, som er et utdrag fra SF-36, et spørreskjema 
for kartlegging av generell helserelatert livskvalitet. MHI-5 ble også nyttet for å analysere 
depresjonsspesifikke kliniske utfall, ved tre og seks måneder. 
 
Resultatene viste at de som var klassifisert som ikke-brukere av antidepressiva ved studiens 
start, hadde en større grad av tidligere erfaringer med antidepressiva, og høyere mBDI-score 
(mer symptomer på depresjon), enn eksisterende brukere. Det var en større andel pasienter i 
intervensjonsgruppen enn kontrollgruppen  på antidepressiva ved både tre og seks måneder, 
henholdsvis 60,6 mot 48,9 og 57,5 mot 46,2% (Initialt var det henholdsvis 49,6 og 49,3%). Se 
tabell 5.  Disse resultatene nådde statistisk signifikans. Ved seks måneder viste resultatene en 
større nedgang i mBDI-scorene (symptomer), for intervensjonsgruppen enn kontrollgruppen 
(17,7 henholdsvis 19,4), men dette resultatet var ikke statistisk signifikant (p=0,16). En liten 
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forskjell mellom intervensjonsgruppen og kontrollgruppen ble sett på MCS og MHI ved 6 
måneder (48,4 mot 38,6 og 51,9 mot 49,0), men p-verdien var 0,19 og 0,15 så disse 
resultatene er ikke statistisk signifikante. Ingen forskjell ble sett på PCS (42,9 for begge 
gruppene). Resultatene ved 12 og 18 måneder er konsekvent med seksmånedsresultatene. 
 
Tabell 5. Graden av bruk av antidepressiva. Her er det skilt mellom de som fikk 
antidepressiv behandling allerede ved starten av studien, og ikke-brukere. Tallene er hentet 
fra Adler.et al. (14). 
 Ikke-brukere ved studiens start Brukere ved studiens start 

 Antall Intervensjon 
% 
 N=115 

Kontroll 
% 
N=119 

P-verdi Antall Intervensjon 
% 
 N=117 

Kontroll  
% 
N=110 

P-verdi 

Initialt 234 0 0 - 227 100 100 - 

3 mnd 179 29,2 11 0,005 181 90,7 87,2 0,5 

6 mnd 176 32,3 10,9 0,001 183 83,4 78,4 0,33 

 
 
60,3% av pasientene som var ikke-brukere ved studiens start, hadde aldri tidligere brukt 
antidepressiva. For disse var graden av bruk ved 6 måneder høyere i intervensjonsgruppen 
enn kontrollgruppen (henholdsvis 27,1 mot 5,9 %). Resultatet var statistisk signfikant 
(p=0,008). For ikke-brukere som tidligere hadde brukt antidepressiva (39,7%), var resultatet 
lignende, 42,4 mot 15,1%, og statistisk signifikant (p=0,024). Forfatterne har også analysert 
resultatene for pasienter som tradisjonelt blir sett på som vanskelige å behandle, se tabell 6. 
Graden av bruk av antidepressiva for pasientene som var ikke-brukere ved studiens start, er 
også her høyere for intervensjonsgruppen enn kontrollgruppen, ved seks måneder, for 
pasienter med kronisk depresjon, for pasienter med dystemi, og for pasienter med potensiell 
personlighetsforstyrrelse. Resultatene er statistisk signifikante. 
 
Tabell 6. Graden av bruk av antidepressiva for grupper som tradisjonelt er vanskelige å 
behandle. Tallene er hentet fra Adler et al. (14). 
 
 

 
Antall 

 
Intervensjon (%) 

 
Kontroll (%) 

 
P-verdi 

Kronisk depresjon 53 42,7 13,9 0,05 

Dystemi 41 47,8 15,6 0,06 

Potensiell 
personlighetsforstyrrelse 

99 37,1 13,4 0,01 

 
For flere resultater, blant annet om mental helse, se originalartikkelen av Adler et al.  
 
Forfatterne skriver at intervensjonens mål ble oppnådd, og at den var mest vellykket for de 
som var ikke-brukere ved starten av studien, siden intervensjonen klarte å oppnå initiering 
og opprettholdelse av antidepressiv behandling i 6 måneder for 32% av pasientene, mot 11% i 
kontrollgruppen (p=0,001). Dette er, ifølge forfatterne, i tråd med tidligere studier. Det 
nevnes også at de vide inklusjonskriteriene i denne studien har redusert intervensjonens 
effekt, men at dette reflekterer realiteten i motsetning til studier med strengere 
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inklusjonskriterier. Videre skriver Adler et al. at intervensjonen også var vellykket med tanke 
på de gruppene som blir sett på som vanskelige å behandle. Det var også vellykket for 
pasienter som aldri hadde brukt antidepressiva, og for de som seponerte behandlingen under 
studien.  Forfatterne mener at på grunn av disse gode resultatene, til tross for at 
intervensjonen i seg selv ikke førte til signifikante bedre BDI-score, vil farmasøyter kunne 
komplettere andre typer behandling, som en del av pasientenes primære helseteam. Det ble 
forsøkt å finne en årsak til de positive resultatene, som ulike pasientkarakteristikker, som 
interagerte med intervensjonen, men dette mislyktes.  Men forfatterne tror at det å få 
oppfølging fra annet helsepersonell har bidratt til de gode resultatene, på grunnlag det her  
kunne ses en doseresponseffekt basert på tiden som farmasøytene hadde med pasientene. 
 
Begrensinger med studien som forfatterne diskuterer er redusert generaliserbarhet som følge 
av at studiepopulasjonen ble redusert ved starten, vide konfidensintervaller for utfallene 
(mBDI), mulige seleksjonsbias, urenheter i kontrollgruppen, og bruk av riktig dose. Videre 
nevnes det at forholdene (uavhengig av studien) kan ha endret seg under studien, som er et 
generelt problem med RCT`s, en lang tid mellom søknad og rapporterte resultat.  
 
Konklusjonen til forfatterne er at man nå bør differensiere mellom de som ikke er 
diagnostisert, men som sannsynligvis ville hatt fordel av behandling, og de som får 
behandling, men uten forbedring. Videre at farmasøyter er en ressurs i denne sammenheng 
som kan benyttes i større grad, spesielt med tanke på førstnevnte, ved å hjelpe til med 
oppstart og opprettholdelse av behandling. Denne gruppen er imidlertid redusert, som følge 
av mindre stigmatisering og forbedringer innen klinisk praksis det siste tiår, og denne 
studien viser at mange av pasientene som ble diagnostisert ved screeningen, allerede ble 
behandlet. Derimot er pasienter med kronisk depresjon en gruppe som tradisjonelt er 
vanskelig å behandle, og ikke alltid får tilfredsstillende effekt av  behandlingen. Forfatterne 
mener at denne gruppen kan ha nytte av mer komplekse behandlingsregimer, og denne type 
intervensjoner, som er utført i denne studien.  

3.3.4. Randomized trial of pharmacist interventions to improve 
depression care and outcomes in primary care 
 
I en studie av Capoccia et al. publisert i 2004, evalueres effekten av en farmasøytintervensjon 
på pasienter i primærhelsetjenesten i Washington(15). Pasientene ble her randomisert til 
enten vanlig behandling (UC), eller utvidet behandling (EC) i ett år. Pasienter ble rekruttert 
til studien av sin lege, dersom de ble diagnostisert med en ny depresjonsepisode, og ble 
initiert på antidepressiva. Helsepersonellet (inkludert farmasøyt) som var med i studien, var 
ansatt på The University of Washington Family Medical Center (UWFMC), og inkluderte 
blant annet allmennleger, turnusleger, psykiater og psykiatristudent, klinisk farmasøyt, 
farmasøytstudent, sykepleiere, sosialarbeider og annet helsepersonell. Samarbeidet mellom 
disse optimaliserer pasientenes behandling.   
 
Pasientene ble screenet av den kliniske farmasøyten, og farmasøytstudenten, etter 
rekruttering, ved hjelp av evalueringen PRIME-MD, to spørreskjema og en test for 
alkoholmisbruk (AUDIT). De som var under 18 år, terminalt syke, psykotiske, nylig  alkohol- 
eller narkotikamisbruk, to eller flere selvmordsforsøk, gravide og ammende, ikke snakket 
godt engelsk eller som ikke ville bruke denne klinikken som eneste sted for helsebehandling i 
løpet av det året studien varte, ble ekskludert. 
 
Kontrollgruppen (UC) fikk vanlig behandling med tilgang til, og oppmuntring om å benytte 
seg av de ressursene som klinikken hadde i form av helsepersonell. Intervensjonsgruppen  
fikk utvidet behandling (EC) fikk i tillegg til dette, oppfølgingssamtaler per telefon fra den 
kliniske farmasøyten og farmasøytstudenten, i samarbeid med pasientenes lege og 
psykiatristudenten på klinikken. Dette ble utført ukentlig  de første fire ukene, deretter 
annenhver uke til og med uke 12, og en annenhver måned i 4-12. måned. I uke 4 og 12 ble 
pasientene oppmuntret til å besøke sin lege. Temaene i samtalene inkluderte symptomer, 
bekymringer, og initialt ble det fokusert på opplæring og støtte, dosejusteringer og 
bivirkninger. Det ble utlevert resept for påfylling av medisinen, og tilbud om avtaler med 
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personell innen mental helse. Eventuell endring av doseringstidspunkt, bytte eller seponering 
av antidepressiva, tilleggsbehandling for søvnvansker og seksuell dysfunksjon ble også 
vurdert. 
 
For å måle utfall ble SCL-20 for depresjonssymptomer benyttet ved studiens start, samt etter 
3, 6 og 9 måneder. DSM-IV i kombinasjon med førstnevnte for å vurdere forbedring av 
depresjon ved 6, 9 og 12 måneder. SF-12 ble benyttet for å vurdere medisinsk utfall, som 
generell helsestatus, smerte og generell helseoppfatning ved studiens start, samt etter 3, 6, 9  
og 12 måneder. Medisinetterlevelse, pasientens tilfredsstillelse og kliniske besøk ble målt ved 
hjelp av intervju. 74 pasienter ble inkludert i studien, derav 41 og 33 pasienter til henholdsvis 
intervensjonsgruppen (EC) og kontrollgruppen ( UC). Henholdsvis 90 og 91% av pasientene 
fullførte alle fire oppfølgingene. Omlag 43% av alle pasientene hadde tidligere brukt 
antidepressiva for depresjon. Bortsett fra at det var en større andel pasienter diagnostisert 
med klinisk depresjon (MDD) i intervensjonsgruppen, 53% mot 28% i kontrollgruppen, var 
det ingen signifikante forskjeller mellom de to gruppene. Farmasøytene gjennomførte i 
gjennomsnitt 11 intervensjoner per pasient (440 totalt), som gjennomsnittlig varte i 15 
minutter. Intervensjonene tok 109 timer totalt for alle pasienter, i løpet av studien (1 år). 83% 
av disse ble utført via telefon. 75 kliniske intervensjoner ble også utført, av enten lege eller 
farmasøyt, og hovedandelen av disse i uke 1. Uke 4 og 12 var anbefalt i studieprotokollen, 
men i de ukene var det kun 14% av intervensjonene som ble utført. 
 
Ingen signifikant forskjell ble sett for medisinetterlevelse eller for pasientens tilfredshet med 
behandlingen for hele studieperioden. For sistnevnte var pasientene i intervensjonsgruppen 
mer fornøyde enn kontrollgruppen under de første seks månedene, når intervensjonene i 
hovedsak ble utført, men forskjellen ble redusert mot slutten av studien, se figur 12.  
 
 

 
Figur 12. Tallene er hentet fra Capoccia et al. og viser medisinetterlevelsen for de to 
gruppene, over 12 måneder. 
 
Medisinske utfall og depresjonssymptomer under hele studieperioden viste heller ingen 
signifikant forskjell. Begge gruppene viste forbedringer i løpet av studien. Ingen forskjell ble 
sett når det gjaldt antall besøk til klinikken. Forfatterne skriver at i motsetning til andre 
studier, viser ikke resultatene her noen forskjell mellom gruppene. Men det er imidlertid en 
forskjell angående pasientenes tilfredshet i den perioden som intervensjonen i hovedsak ble 
utført. Dette kan være på grunn av at pasientene i intervensjonsgruppen følte seg ekstra godt 
i vare tatt i denne perioden. Videre er resultatet her kanskje ikke representativt, fordi også de 
som fikk vanlig behandling har fått bedre oppfølging enn det som gjelder på vanlige 
helseklinikker. Her er tilbudet utvidet og spesialister og leger samarbeider med farmasøyt og 
annet helsepersonell.  Kontrollgruppen fikk også både tilbud og oppmuntring om å benytte 
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seg av disse. Forfatterne nevner også at det kan ha vært epost- eller telefonkontakt mellom 
pasient og lege, uten at dette er dokumentert. I tillegg var det 86% av pasientene i 
intervensjonsgruppen som ikke besøkte sin lege i uke 4 og 12, som var protokollen. 
Etterlevelsesgrad for antidepressiva varierer mellom 4-40% over seks måneder i normale 
settinger. I denne studien var den over 70%. Dette kan ifølge Capoccia et al. forklares med at 
pasientens selvrapportering av dette ikke ble validert mot apotekets register, i tillegg til alle 
fordeler med denne klinikken, som nevnt ovenfor. Det kan også ha oppstått en "smitteeffekt" 
mellom gruppene, men det nevnes av forfatterne at tidligere erfaringer har vist denne 
effekten til å være minimal. En annen begrensing med studien, er at populasjonen er veldig 
homogen, bestående hovedsaklig av hvite, unge, forsikrede kvinner med videregående 
utdanning, og dermed har begrenset generaliserbarhet. Forfatterne håper likevel at 
resultatene, til tross for studiens begrensinger,  kan virke motiverende for å drive denne type 
klinikker, med godt samarbeid mellom ulike typer helsepersonell, for å forbedre 
behandlingstilbudet. 

3.3.5.  A pharmacy-based coaching program to improve adherence to 
antidepressant treatment among primary care patients 
 
Med bakgrunn i at effekten av antidepressiv behandling reduseres av "non-adherence", ble en 
nederlandsk studie publisert i 2005, utført av Brook et al. (16). Målet med studien var å 
undersøke om "coaching" som en farmasøytintervensjon kan være et verktøy til å forbedre 
medisinetterlevelse (som var hovedutfallet) og symptomer på depresjon blant pasienter som 
behandles med ikke-trisykliske antidepressiva.  Dette er en randomisert, kontrollert studie, 
med en seks måneders oppfølgingsperiode. 19 farmasøyter i ulike deler i Nederland deltok, 
og disse skulle fra april 2000 til april 2001 rekruttere, og samtidig dele ut et spørreskjema til 
alle over 18 år, som hentet ut ikke-trisykliske antidepressiva på en ny resept, forskrevet av en 
allmennlege. Apotekenes dataregister og elektronisk tablett-teller, som alle deltakerne fikk 
utdelt, ble benyttet for å måle etterlevelsen. Intervensjonsgruppen fikk tilbud om tre 
opplæringsmøter med farmasøyt, hvert på 20 minutt, ved oppstarten, etter to uker og etter 12 
uker. I tillegg fikk de med hjem en video som handlet om viktigheten av medisinetterlevelse. 
Pasientene i intervensjonsgruppen måtte delta på alle de tre møtene, og se videoen for å 
inkluderes i studien. Medisinen måtte også være forskrevet av en allmennlege.  
 
Både intervensjonsgruppen og kontrollgruppen ble fulgt i seks måneder, henholdsvis 64 og 
71 pasienter. Blokkrandomiseringen på pasientnivå ble utført før utdeling av 
administreringsskjemaene til apotekene. Via tablett-telleren, kalt eDEM, ble det registrert 
hvor mange ganger den ble åpnet. Disse tallene ble sammenlignet med apotekregisteret, og 
det viste seg at sistnevnte overestimerte  etterlevelsen med 5%. Resultatene for de 28 
pasientene, der bare tall fra apotekregister var tilgjengelig, ble etterlevelse dermed nedjustert 
med 5%. Ved starten, og etter tre og seks måneder, ble symptomer på depresjon vurdert av 
pasientene selv, ved hjelp av en skala, SCL-13. 
 
Resultatene i studien viser en signifikant forskjell i etterlevelse hos intervensjonsgruppen i 
forhold til kontrollgruppen, henholdsvis 90% og 73%, i PP-analysen (per protokollanalysen), 
som måler intervensjonens effekt. Her ble kun de som gjennomførte studien som planlagt 
inkludert. "Intention-to-treat"-analysen, som måler effektiviteten av intervensjonen, viser 
ingen signifikant forskjell mellom gruppene når det gjelder etterlevelse (henholdsvis 76% og 
73%). Ingen av analysene viste noen forskjell når det gjelder depresjonssymptomer. 
 
Begrensinger med studien er, ifølge Brook et al. at et lite antall av pasientene fikk den 
planlagte intervensjonen. Ikke alle i intervensjonsgruppen møtte opp på alle møtene.  Det 
kan være at forskjellen ble redusert siden intervensjonen ikke ble fullstendig for alle. I tillegg 
nevnes det at alle, inkludert kontrollgruppen,  benyttet tablett-teller som i seg selv er vist å 
øke etterlevelse. Dette forklares med at pasientene vet at de overvåkes, og dermed er det en 
mulighet for at de er mer beviste. Ifølge forfatterne viser tidligere studier også at apotekenes 
registre er valide sammenlignet med tablett-telleren. Videre nevner forfatterne at de som 
droppet ut av studien hadde en mer negativ innstilling til medisinens effekt. Kun 23% av 
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disse hadde tro på medisinen. 77% av de som fullførte hadde tro på den. Forfatterne mener 
dette beviser at pasientens forventninger er viktige. Studiepopulasjonene i begge gruppene 
var ganske homogene, det var ingen signifikante demografiske og helserelaterte forskjeller.  

3.3.6. Patients’ perceptions of information received at the start of 
selective serotonin-reuptake inhibitor treatment: implications for 
community pharmacy 
 
I en kvalitativ, retrospektiv studie publisert i 2009, av van Geffen et al. studeres pasientenes 
oppfatning av mottatt informasjon ved initiering av behandling med SSRI i Nederland(17). 
Målet med studien var å identifisere behovet for informasjon, og farmasøytenes potensielle 
rolle i den forbindelse. Seks apotek ble inkludert, og herfra ble det rekruttert pasienter til 
studien som var over 18 år, og fikk sin første SSRI-forskrivning i løpet av de foregående seks 
måneder. Pasienter som i løpet av ett år før den aktuelle forskrivningen hadde brukt 
antidepressiva, ble ekskludert. Dette gjaldt også samtidig bruk av antipsykotika, 
epilepsimedisinene valproinsyre (Orfiril) og karbamezapin (Tegretol), eller litium, for å 
ekskludere de med alvorligere grader av depresjon, som psykotisk depresjon. 
 
Semistrukturerte telefonintervju ble gjennomført, som inkluderte blant annet spørsmål om 
hvilken informasjon de fikk, og hvor de fikk den fra. Det ble også spurt om synspunkter på 
farmasøytens rolle i denne sammenheng. I tillegg ble det tatt opp temaer som effekt, 
bivirkninger og avhengighet, utdanningsnivå og jobbstatus, samt om fortsatt bruk, og årsak 
til bruk. Intervjuene ble gjennomført av to av forfatterne, og tok mellom 20 og 50 minutter å 
fullføre. 112 pasienter ble rekruttert til studien, men 17 pasienter trakk seg, og det lyktes ikke 
å få kontakt  med alle per telefon, så totalt 41 pasienter ble intervjuet. Pasientenes 
gjennomsnittlige behandlingslengde med SSRI var 12 uker. Hvilken informasjon pasientene 
ønsket, men ikke mottok ved initiering av behandling med SSRI, inkluderte forsinket effekt, 
bivirkninger, avhengighet, årsak til bruk, konsekvenser av langtidsbehandling, interaksjoner 
og behandlingslengde og seponering. De tre førstnevnte ble rangert som mest viktige. 
  
Behovet for mer informasjon var, ifølge forfatterne, varierende, men selv om 1/3 av 
pasientene ikke hadde behov for mer informasjon, hadde halvparten av disse fått lite 
informasjon. De resterende 2/3 av pasientene ønsket ytterligere informasjon. Noen ønsket 
mer informasjon om spesifikke tema, og noen ønsket mer detaljer, spesielt om ulempene, for 
å bedre kunne avgjøre om de ønsket behandlingen. De fleste hadde blitt informert om den 
forsinkede effekten, og dette ble sett på som veldig viktig. Fire av pasientene sa at de ville ha 
seponert behandlingen på grunn av bivirkningene, dersom de ikke var klar over den 
forsinkede effekten. Fem pasienter var imidlertid ikke informert om dette, og tre pasienter 
savnet informasjon om tiltak når de faktisk ikke opplevde en effekt på det forventede 
tidspunktet. Når det gjaldt bivirkninger initialt, var omtrent halvparten informert om dette 
av legen og/eller farmasøyten, mens andre leste selv om dette i pakningsvedlegget. Seks av 
pasientene var ikke klar over om, og når de initiale bivirkningene ville avta. To pasienter var 
blitt frarådd av sin lege å lese pakningsvedlegget, siden de ikke ville vite detaljer om 
bivirkninger fordi de ville blitt mer redde for å bruke medisinen, eller at de ville bli mer 
oppmerksomme på bivirkninger. To andre pasienter ville heller ikke ha detaljert informasjon, 
av samme årsak som de to førstnevnte, men disse var ikke blitt frarådd dette av sin lege. 
Videre skriver forfatterne at en frykt for avhengighet opplevdes for halvparten av pasientene, 
og de savnet mer informasjon om dette. Denne frykten ble for noen forårsaket av at de viste 
at man kunne få utsettingssymptomer ved brå seponering, og at medisinen skal trappes ned. 
Denne frykten var årsaken til at fire av pasientene seponerte medisinen, reduserte dosen eller 
bare brukte medisinen midlertidig. Det var store variasjoner med tanke på informasjon om 
indikasjon og virkningsmekanisme. Ni av pasientene var ikke overbeviste om at de hadde 
behov for denne medisinen, og følte behov for mer informasjon. Tre pasienter viste ikke at 
det var antidepressiv medisin de ble forskrevet. Et ønske blant noen var informasjon om 
alternativ behandlingsmetoder, og flere ønsket også mer informasjon om skadelige 
langtidseffekter. Noen pasienter hadde blitt informert om at man måtte bruke medisinen i 
minst ett halvt år, kanskje ut livet i noen tilfeller, og halvparten hadde ikke fått noe 
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informasjon om dette. Det var heller ikke alle som hadde behov for denne informasjonen. At 
medisinen skal trappes ned før seponering, var det under halvparten som var klar over. De 
resterende så ikke på dette som et tema man måtte diskutere før det eventuelt ble aktuelt. En 
vanlig oppfatning blant pasientene var at det var legen sitt ansvar, og at det var legen som var 
den mest passende til å gi informasjonen, basert på kunnskapen de sitter inne med om 
pasientene. Farmasøytens rådgivende rolle var ukjent for de fleste, og informasjonen de fikk 
på apoteket var begrenset til legemiddelbruk, referering til pakningsvedlegg og opplysning 
om at de kunne ta kontakt dersom de hadde flere spørsmål. Som eksempel på gode erfaringer 
med apoteket, som fem pasienter hadde opplevd, ble det nevnt informasjon om interaksjon, 
og hjelp til å løse problem med administrering. De fleste satte pris på skriftlig informasjon, 
som en hjelp når de hadde spørsmål eller usikkerheter. Skriftlig informasjon ble òg sett på 
som av bedre kvalitet enn den muntlige. Flere årsaker ble nevnt angående at apoteket var et 
uegnet sted å motta informasjon, som var oppfatningen til halvparten av pasientene. Dette 
var mangel på diskresjon og tid, et inntrykk av at de ansatte der virket ukomfortable med å 
informere om antidepressiva, og en bekymring blant pasientene om å risikere å motta 
motstridende informasjon.   
 
van Geffen et al. skriver videre at pasientene ble bedt om forslag til bedre praksis for 
farmasøytene. De fleste hadde ikke høye forventninger til farmasøytenes rådgivning, men 
halvparten hadde forslag til forbedring. Disse inkluderte mer praktisk og konkret 
informasjon, informasjon om bilkjøring, alkohol, glemte doser, deling av tabletter, om 
pakningsvedlegget og nyttige nettsider med pålitelig informasjon. Bivirkninger ble også 
nevnt som et adekvat tema å diskutere med farmasøyter. Et generelt ønske blant pasientene, 
var at farmasøytene skulle vurdere, og ta hensyn til pasientenes informasjonsbehov. 
Angående e-postkontakt med farmasøyten var det delte meninger. Noen ønsket 
oppfølgingssamtaler for å kunne diskutere problemstillinger som eventuelt oppstår etter 
initiering. Det var generelt stor variasjon i informasjonsbehovet til de ulike pasientene i 
studien, og dette var blant annet avhengig av om de hadde brukt antidepressiva tidligere, og 
om de tidligere hadde mottatt informasjon.  
 
Forfatterne konkluderer med at pasienter kan ha fordel av personlig tilpasset informasjon 
ved oppstart av antidepressiv behandling, og at farmasøytene kan ha en viktig rolle i 
samarbeid med legen, når det gjelder informasjon og rådgivning. Det er, ifølge forfatterne, 
noen forskjeller i resultatet her, i forhold til andre studier, som for eksempel at pasientene 
her ikke tok opp spørsmål om dosering, og i mindre grad spørsmål om opprettholdelse og 
seponering av behandlingen. Forfatterne forklarer dette med at pasientene nylig hadde 
initiert behandlingen, og dermed så på dette som mindre relevant. En annen forskjell fra 
andre studier, var at her følte mange pasienter behovet for mer informasjon om indikasjonen, 
for å føle seg tryggere på at dette var riktig behandling. Her nevnes og den biokjemiske 
forklaringen om neurotransmittorer, som for noen var hjelpsom for forståelsen. Forfatterne 
mener denne forklaringen bør brukes med forsiktighet, da den for noen kan forsterke 
avhengigheten av medisiner. Begrensinger som diskuteres av forfatterne er at det i denne 
studien er en liten studiepopulasjon, mulige hukommelsesskjevheter, årsak til behandling 
kan avvike fra legens diagnose, seleksjon kan ha forekommet når mange av de rekrutterte 
trakk seg. Disse kan ha vært "discontinuers", siden (uvanlig)  mange i denne studien var 
"continuers". Dermed har man gått glipp av hvilke behov de førstnevnte hadde. Resultatene 
viser, som i andre studier, at farmasøytens rolle som rådgiver og informasjonskilde er ukjent 
for mange. Forfatterne forklarer dette med at i Nederland, i motsetning til i USA, er 
apotekteknikere autoriserte til å gi råd og informasjon til pasientene, under oppsyn av 
farmasøyter. I USA er farmasøytene forpliktet til å gi informasjon og tilby rådgivning, men 
dette er stort sett begrenset til nye forskrivninger/initieringer av behandlinger. Derfor mener 
forfatterne at det er et forbedringspotensial, og et behov for en utvikling og implementering 
av farmasøytenes rådgivende rolle, i både USA og andre land. Dette bør utvikles i samarbeid 
med leger, og å på best mulig måte fordele, og bli enige om hvilken informasjon som gis av 
hvem. 
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4. DISKUSJON 

4.1. Kundenes synspunkt 
 
På grunn av tidsmangel, og en tenkelig utfordring med å få kunder til å svare, ble det ikke 
valgt noe krav med tanke på andel menn og kvinner, eller i forhold til alder. Men siden det 
blir spurt om kjønn og alder  i undersøkelsen, kan man likevel se på trender. Siden 
svarprosenten var  >50%, er det ikke utført statistiske analyser. Det ble forsøkt å unngå 
geografiske forskjeller, ved å velge ti apotek over hele landet der undersøkelsen ble delt ut. 
Men siden det ikke er mulig å vite hvor svarene kom fra, kan det være noe man må ta hensyn 
til. Noe som òg må tas hensyn til når man tolker resultatene fra kundeundersøkelsen, er den 
lave svarprosenten. 37 svar kom inn, i forhold til 100 som ble delt ut. En ble ekskludert på 
grunn av at personen ikke hadde svart på side 2 i undersøkelsen. Det ble vurdert nettbasert 
spørreundersøkelse. Det kunne gitt flere svar. Men da ville ikke man fått kunder fra samme 
apotek som farmasøytene som ble intervjuet. Og det er òg mulig at man ville gått glipp av de 
eldre, som er en stor gruppe. Mange eldre har ikke tilgang til internett. Utvalget ville dermed 
ikke blitt representativt. Man kunne bedt kundene svare på apoteket istedenfor å ta med 
spørreskjemaet hjem, for å øke responsen. Men man risikerer da at kundene bekymrer seg 
for manglende anonymitet. Dette kan føre til mindre ærlige svar, og at flere er skeptiske til å 
delta. I tillegg kan mangel på tid være en faktor for kundene. Kundene ble imidlertid tilbudt å 
fylle ut spørreskjemaet i apoteket, dersom de ønsket dette. Når det gjelder tannhelse, så 
virker det som mange ikke har koblet dette til munntørrhet. Det er mange som svarer at de 
ikke fikk informasjon om tannhelse på apoteket, men som derimot har svart at de fikk 
informasjon om munntørrhetsmidler på apoteket. Det burde kanskje ha vært alternativet 
"tannhelse/munntørrhet" istedenfor "munntørrhet" på de aktuelle spørsmålene i 
undersøkelsen. Se figur 3 og 4 i resultatdelen. At andelen kvinner i forhold til menn er høyere 
her, gjenspeiler realiteten med tanke på at alvorlig depresjon rammer 24% av kvinner og 10% 
av menn i løpet av livet, ifølge Nasjonalt folkehelseinstitutt (18). Det samme gjelder andel 
som initieres av fastlege i forhold til spesialist, ifølge en artikkel av Petter Morten Pettersen, 
publisert i Dagens Medisin i 2011 (6). Av de tre som startet hos spesialist, er det en mann 
mellom 18-30 år, en mann mellom 31-45 år og en kvinne over 75 år. Tidligere studier viser at 
det er flest unge som startes av spesialist (6). Dette kan ikke gjenspeiles her, på grunn av for 
liten studiepopulasjon. Varighet av behandlingen kan avgjøre hva de husker om oppstarten. 
En veldig stor andel, 25 av 36, hadde brukt legemiddelet i over ett år, og det er en fare for 
hukommelsesskjevheter, såkalte "recallbias". Figur 7 viser varighet av behandlingen i forhold 
til hvilken informasjon deltakerne fikk ved oppstart, og forskjellene her kan komme av at 
forholdene har forandret seg eller som følge av hukommelsesskjevheter, eller en 
kombinasjon. Dette er og noe man må ta hensyn til i forhold til figur 3, som viser hvilken 
informasjon deltakerne fikk ved initieringen. Flere kommenterer også dette i 
kommentarfeltet, at de har brukt legemiddelet lenge, og ikke husker starten.  For eksempel: 
"Vanskelig å huske. Har brukt det i ca 11 år. Har fått spørsmål i forhold til Marevan." og "Har 
brukt dette i ca 4 år nå uten å klare å slutte. Husker ikke info fra legen." og samme person om 
informasjon fra apotek: "Pga lenge siden oppstart husker jeg ikke. Jeg fikk god info denne 
gangen som var nyttig."  Det er også mulig at det er et økt fokus på informasjon på apotekene 
i dag, enn for over ett år siden.  En person svarer: " Fikk ikke informasjon om 
munntørrhetsmidler på apoteket da hun begynte for sju år siden, men skriver at det siste året 
har hun fått informasjon om munntørrhet og seponering."  
 
Bare en person hadde brukt legemiddelet i under en måned, og to personer hadde brukt det 
mellom en til tre måneder. Her ville det vært optimalt å ekskludere de som hadde brukt 
legemiddelet i over ett år. Men på grunn av tidsmangel, og avstander, ville det vært vanskelig 
å få stor nok populasjon De man har gått glipp av i denne undersøkelsen, er de som har 
seponert behandlingen. Dette kan påvirke resultatet. Alle deltagere står fortsatt på den 
aktuelle behandlingen. Man får ikke med synspunktene til de, som av en eller annen grunn, 
seponerte behandlingen. 
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Det er et tankekors at det er de eldre som oftest får uskrevet antidepressiva uten kontakt med 
spesialister (7,6) når tidligere studier (8) viser at de er i risikogruppen for ikke-aksept, og 
dermed ikke blir adekvat behandlet. Når det gjelder denne aldersgruppen, så er det også en 
utfordring med polyfarmasi, som kan føre til dårligere medisinetterlevelse, eventuelle 
interaksjoner og kontraindikasjoner, og flere og mer alvorlige bivirkninger. 

4.2. Farmasøytenes synspunkt 
 
Alle de ti farmasøytene som ble invitert, takket ja til å delta i denne studien.Bare en 
farmasøyt nevner (uoppfordret) å informere om interaksjoner, men dette kan være et 
misvisende tall, og kan komme av at det rutinemessig nevnes i alle tilfeller det er aktuelt, og 
at det ikke bare er knyttet til denne type medisiner. Det er òg bare en farmasøyt som 
informerer om at det i starten kan oppleves en forverring. Årsaken til at flere ikke nevner det, 
kan være at det er en "skremmende" opplysning, og man vil trå varsomt på grunn av 
diagnosen. 
 
Årsaken til at munntørrhet er noe alle tenker på, er økt fokus på dette problemet, og at det 
finnes reseptfrie hjelpemidler, som blant annet sugetabletter  på apoteket. Dermed kan man 
også hjelpe pasienten med dette, som kan oppleves som motiverende. Kommentarer som 
tretthet, er her tolket som informasjon om bilkjøring, og omvendt. Det samme med andre 
medisiner og interaksjoner, samt opptrapping og dosering. Når farmasøyten svarer "vanlige 
bivirkninger", så tolkes det som bivirkninger inklusiv munntørrhet. En farmasøyt svarte at 
hun informerte om ; "at ved oppstart kan de føle seg verre, at de skal fortsette, at det går 
over". Dette svaret tolkes som inklusiv bivirkninger initialt, og at de må vente på effekt. Man 
må ta høyde for at dette er farmasøytenes oppfatning, etter hva de får inntrykk av fra 
pasienten. Pasienter kan være nølende med å spørre om informasjon, siden dette for mange 
kan være et ømfintlig tema. Det kan være at pasienten ikke forteller alt, og/eller at pasienten 
har glemt informasjonen fra legen. Sistnevnte er et eksempel på at det ikke skader å 
informere en gang for mye enn for lite. 

Ved å sammenligne figur 3 og 9, ser man at det er uenighet om hva farmasøytene opplever, 
og hva pasientene opplever. Alle farmasøytene svarer at de informerer om bivirkninger 
initialt, mens det kun er ca 25% av pasientene som opplevde dette ved initieringen. Det kan 
være en forklaring at mange av pasientene har brukt medisinen i over ett år, og at det etterpå 
har blitt mer fokus på det. Det er òg uenighet om informasjon fra lege. Det kan og være at 
farmasøytene oppfatter at kundene ikke har fått informasjon om effekt fra lege, for eksempel 
på grunn av at det er et ømfintlig tema for pasientene eller at det er på grunn av 
tidsperspektivet. Farmasøytenes synspunkter er mer nylige, enn mange av pasientenes 
initiering. 25 av 36 startet opp på den nåværende behandlingen for over ett år siden. 

4.3. Studiene 
 
Fire av studiene er RCT`s, med mellom 74 og 507 deltakere. To av studiene er kvalitative, og 
inkluderer 18 og 41 deltakere. Studiene er utført i USA, Nederland og Spania, og har 
sammenlignbare kriterier, bortsett fra en studie av Rubio-Valeraa et al. som ekskluderer 
deltakere over 75 år (12).  En studie av Capoccia et al. skiller seg fra de andre, med tanke på 
type klinikk og oppfølgingen til kontrollgruppen (15).  Studiene skiller seg òg noe fra 
hverandre med tanke på intervensjonenes omfang og oppfølgingsperioder. Som nevnt 
innledningsvis, kan tablett-teller og selvrapportering i seg selv være en intervensjon, på 
grunn av at deltakerne føler seg overvåket. Dette er noe man må ta hensyn til når man tolker 
resultatene. 
 
Randomiseringen er beskrevet i studien "Evaluation of a pharmacist intervention on patients 
initiating pharmacological treatment for depression: A randomized controlled superiority 
trial" av Rubio-Valeraa et al. (12). Blinding av pasient og farmasøyt lot seg ikke gjennomføre, 
men de som målte utfallet var blindet. Pasientene ble også bedt om å ikke diskutere studien 
seg mellom. Det er ingen måte  måle dette på, så her må man ta høyde for en viss grad av 
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påvirkning. Pasienter over 75 år er ekskludert, de er en stor målgruppe, med flere 
utfordringer, som hadde vært nyttig i forhold til medisinetterlevelse. Men det er mulig at 
denne kundegruppen i hovedsak benytter andre  helsetjenester, som for eksempel 
hjemmesykepleie for administrering av medisiner. Kontrollgruppen fikk, ifølge 
studieprotokollen, utlevert medisin, svar på spørsmål og grunnleggende informasjon. Det 
står ikke beskrevet hva den grunnleggende informasjonen som kontrollgruppen fikk fra 
farmasøytene inneholdt. Variasjoner kan også finnes mellom de ulike apotekene og legene. 
Det gjør det vanskelig å bedømme forskjellen mellom intervensjon og kontroll. 
Gjennomsnittsvarigheten på de første møtene kan tyde på at det har vært en  betydelig 
forskjell mellom de to gruppene med tanke på hvor mye informasjon som ble gitt. 
Kontrollgruppen hadde en gjennomsnittsvarighet på 7,8 minutter i det første møtet, mens 
intervensjonsgruppen hadde 14,4 minutter. Varigheten på oppfølgingsmøtene var like, 
gjennomsnittlig 7,7 minutter. Dette taler for at intervensjonsgruppen fikk mer informasjon 
og oppfølging i det første møtet enn kontrollgruppen, som også var planen. Det er ingen 
garanti for at uthentet medisin, og medisinen som faktisk inntas er tilsvarende. Om det tas på 
riktig måte er også vanskelig å gi svar på. Men dette kan kanskje fanges opp ved de tre 
farmasøytmøtene under behandlingen. Dette er også noe som gjelder kontrollgruppen, så 
feilen blir kanskje lik for begge grupper. Dersom ikke den gruppen med intervensjon føler et 
større press på å hente ut medisin, men likevel ikke tar den, eller ikke tar den på riktig måte. 
Det kan diskuteres for og mot metoden med å utelukkende bruke tall fra apotekets register, 
eller om den burde valideres med enten tablett-teller eller pasientenes egne rapporter. På den 
andre siden kan dette, som nevnt tidligere, i seg selv bli en intervensjon da pasientene kan 
føle seg overvåket. 
 
I studien, "The decision to continue or discontinue treatment: Experiences and beliefs of 
users of selective serotonin-reuptake inhibitors in the initial months. A qualitative study",av 
van Geffen et al., er det ikke skilt mellom diagnoser (13). Antidepressiva kan benyttes for 
flere indikasjoner enn angst og depressjon, men her var det ikke mulig å identifisere dette. 
Det står ikke beskrevet i studien om dette ble undersøkt under intervjuene, bortsett fra at det 
er tatt hensyn til samtidig bruk av bensodiazepiner. Oppfølgingen burde vært minst seks 
måneder, siden det er anbefalt minste behandlingstid. Videre studier bør utføres, med minst 
seks måneders oppfølging, for å avdekke hva som skjer med "continuers" etter de første tre 
månedene. Hukommelsesskjevheter er et potensielt problem, som er diskutert av forfatterne. 
Men de nevner at de fikk frem veldig differensierte svar under intervjuene, og ingen nye tema 
dukket opp i de siste intervjuene. Det er en relativ liten studiepopulasjon, 18 pasienter. Men 
siden det er en kvalitativ studie, der varigheten på intervjuene var fra 30-75 minutter, gir 
studien viktig og utfyllende informasjon. Derimot er seleksjon, som forfatterne og nevner 
(relativt mange av deltakerne er pensjonister eller arbeidsledige), en faktor som kan være 
mer avgjørende, og en større populasjon kunne gitt bedre generaliserbarhet. Et 
inklusjonskriterium var at de måtte ha brukt den nåværende behandlingen i minst to 
måneder. Dermed utelukkes pasienter som seponerte medisinen tidligere, og denne gruppens 
synspunkter. Denne studien tyder på at flere pasienter ikke har fått god nok informasjon ved 
oppstarten av behandlingen, og dermed kan få informasjon med fordel på apoteket. Også de 
som har fått informasjon fra lege, kan ha glemt eller misoppfattet informasjonen, så det kan 
være en fordel å få informasjon repetert eller bekreftet på apoteket. Studien  viser en 
sammenheng mellom "continuers" og tillit til behandlingen, og god informasjon vedrørende 
behandlingen og  problemer som kan oppstå ved oppstart, i tillegg til andre faktorer. 
 
Studien av Adler et al. om effekten av en farmasøytintervensjon, har en relativ stor 
studiepopulasjon (14). Men også her, som i de fleste studier, fører  inklusjonskriteriene til at 
det ikke stemmer fullstendig med realiteten. Dette er noe man må ta hensyn til, at man ikke 
overfører resultater til de gruppene som her er ekskludert, som for eksempel de med 
nåværende alkoholisme, bipolar sykdom og psykotisk sykdom. Derimot så fører dette til at 
studiene kan sammenlignes, siden de fleste studier har lignende kriterier. Andre sykdommer 
kan påvirke resultatene, men det er en fordel at populasjonen er representativ med realiteten 
når det gjelder demografisk fordeling, at den er generaliserbar. Alle pasientene som de hadde 
data på ved seks måneder, 384 pasienter, ble inkludert i hovedanalysen, selv om de aldri 
hadde møte med en farmasøyt, som var en viktig del av intervensjonen. Dette kan ha påvirket 
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forskjellene negativt. Kontrollgruppen fikk standard behandling ("pcp-care"), men dette kan 
variere mellom legene og apotekene, og påvirke resultatene. På den andre siden er det òg noe 
som er aktuelt i realiteten. Farmasøytene ekspederte både intervensjonsgruppen og 
kontrollgruppen, og det kan være en risiko for at de ikke har klart å skille riktig mellom 
gruppene, at de er påvirket av intervensjonen, en smitteeffekt kan forekomme. Tidligere 
studier viser, ifølge forfatterne, godt samsvar mellom pasienters selvrapportering og 
apotekregister. Denne intervensjonen kostet totalt mellom 80 og 100 $ per pasient. Et 
spørsmål er om pasientene eller myndighetene er villige til å betale denne prisen, basert på 
effekten. 
 
Det kan være flere mulige årsaker til ikke signifikante forskjeller mellom de to 
pasientgruppene i studien av Capoccia et al. (15). Forbedringspotensialet er kanskje ikke så 
stort for behandlingen som gis her. Som nevnt i resultatdelen, gir denne kombinasjonen av 
helsepersonell et bredt og godt tilbud, også for kontrollgruppen. Dette er også en årsak til at 
denne studien er vanskelig å sammenligne med andre studier, selv om inklusjons- og 
eksklusjonskriteriene er sammenlignbare. Men til tross for at det ikke ble sett signifikante 
forskjeller mellom gruppene avslutningsvis, viser resultatene angående pasientenes 
tilfredshet at det er en forskjell mellom gruppene i den perioden intervensjonen ble utført. 
Det er derfor grunn til å tro at dette har hatt en positiv effekt. Studien er ikke uten videre 
overførbar til situasjonen i Norge, der de fleste ikke har tilgang til denne type klinikker, og 
der mange blir initiert til antidepressiv behandling uten kontakt med spesialister. En slik type 
klinikk som drives her, kan være utfordrende å realisere alle steder, både praktisk, og med 
tanke på både økonomi og ressurser, som kvalifisert personell. Det kan likevel motivere for 
bedre samarbeid mellom de ulike instansene, som primær- og spesialisthelsetjenesten og 
blant annet apotekene. 
 
Studien av Brook et al. har undersøkt om farmasøytintervensjoner kan forbedre 
antidepressiv behandling og utfall i primærhelsetjenesten (16). Selv om resultatene initialt 
viser at verken etterlevelse eller antidepressive symptom ble forbedret ved hjelp av korte 
opplæringsmøter/kontakter med farmasøyter i kombinasjon med utlevering av en 
informasjonsvideo, så hadde de pasientene som gjennomførte alle møtene i intervensjonen 
en signifikant bedre etterlevelse enn kontrollgruppen (per protokollanalysen).  Selv om antall 
deltakere som ble inkludert her er lavt, 29 av totalt 64 i intervensjonsgruppen,  gir denne 
analysen et mer nøyaktig svar, siden den inkluderer kun den delen av populasjonen som 
fullførte intervensjonen slik den var tenkt. Siden bruk av apotekets register samsvarer godt 
med tablett-teller, kan det være en ide å utføre videre studier med bruk av bare 
apotekregister, for å unngå at tablett-telleren blir en intervensjon i seg selv. Eventuelt kan 
man ha to kontrollgruppe, der den ene gruppen får tablett-teller, som dermed kan være 
kontrollen til den første kontrollgruppen. I tillegg kan man undersøke flere ting med bruk av 
apotekenes registre, som behandlingslengde og annen medisinbruk. Det kan være vanskelig å 
få rekruttert de med negativ innstilling til å delta i en studie, men hvilken effekt 
intervensjonen ville hatt på akkurat denne gruppen ville vært svært interessant og nyttig å 
undersøkt. Dette kan og ha påvirket resultatet, at mange av de med negativ innstilling 
droppet ut. Det kan ha gjort studiepopulasjonen mindre generaliserbar i forhold til realiteten, 
men likevel sammenlignbar med andre studier, siden dette mest sannsynlig gjelder studier 
generelt. Pasientene eller farmasøytene var ikke blindet. dette er en svakhet som også nevnes 
av forfatterne. Farmasøytene ekspederte både kontrollgruppen og intervensjonsgruppen, og 
kan ha blitt påvirket i møtene, selv om de fikk god opplæring før studien.  En smitteeffekt kan 
være vanskelig å unngå, og for å ikke få skjevheter som avhenget av farmasøytene, så bør det 
fordeles, slik at ikke resultatet avhengte av enkelte farmasøyter. Det var god fordeling her, 
alle farmasøyter hadde begge gruppene så ujevnheter mellom apotekene ble redusert. Men 
som nevnt tidligere, har andre forfattere av andre studier nevnt at denne smitteeffekten er 
minimal (15). 
 
Studien "Perceptions of Information Received at the Start of Selective Serotonin-Reuptake 
Inhibitor Treatment: Implications for Community Pharmacy", av van Geffen et al. er en 
relativt liten studie, med 41 deltakere (17). Men den avdekker ønsker og mangler angående 
informasjon ved initiering av behandling med SSRI. Noe som kan relateres til praksisen i 
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Norge, er at også apotekteknikere er autoriserte til å gi råd og informasjon til pasientene, som 
i Nederland, og det at farmasøytenes, og apotekenes rolle som rådgiver kan være ukjent for 
mange. I studien nevnes mangel på diskresjon i apoteket som en barriere. Dette kan og 
relateres til Norge, og som telefonintervjuene med farmasøyter i denne studien avslørte, at 
farmasøyter føler det som et problem i noen tilfeller. Som også forfatterne her konkluderer 
med, kan det være et behov for pasienttilpasset informasjon på apotekene, i samarbeid med 
lege. En mulighet er å være enige med forskrivende leger om standardinformasjon, og 
eventuelt tilpasse ved behov. 

4.4. Generell diskusjon  
 
Media være en opplysningskilde på både godt og vondt. Informasjon som gis her er ofte 
dramatisk for å tiltrekke seg lesere. Og i noen tilfeller vil nok mange danne seg en oppfatning 
uten å lese alt, og kritisk vurdere oppslagene. Et eksempel på dette er et oppslag om en 
artikkel på nettsiden til Norges største avis, VG, 20 februar 2013 (19) "Slår alarm om 
antidepressiva", om en kronikk nylig publisert i Tidskrift for Den norske legeforening. Slike 
oppslag har potensial til å skremme, eller bekymre pasienter som bruker antidepressiva, eller 
som har depresjon og/eller angst. Som en studie viser, er blant annet internett en kilde til 
informasjon for 18,5% av pasientene, og spesielt blant unge (20). Denne studien viser også at 
32,1% av pasienter på antidepressiv behandling har familie og venner som informasjonskilde. 
Dette forsterker nok behovet for adekvat og riktig informasjon, og oppfølging fra 
helsepersonell. 
 
Avslutningsvis kan det nevnes en nasjonal kampanje som nå pågår på alle apotek i Norge, i 
forbindelse med at nye typer antikoagulantia, de to førstnevnte nedenfor, dekkes av 
refusjonsordningen (blå resept) fra 1.januar 2013.  Denne kampanjen omfatter rådgivning fra 
farmasøyt, samt et informasjonsskriv, for både nye brukere av Pradaxa, Xarelto eller Eliquis, 
i tillegg til de som skal gå over fra Marevan (warfarin) til en av de tre  legemidlene. Tidligere 
var det kun Marevan som ble omfattet av denne refusjonsordningen.  Kampanjen er et 
samarbeid mellom Apotekforeningen og Apokus (Apotekenes kompetanse- og 
utviklingssenter). Informasjonsskrivet, som er en del av kampanjemateriellet, er utviklet i 
samarbeid med Statens legemiddelverk. Alle involverte farmasøyter gjennomgikk ekstra 
opplæring om tromboseprofylakse før kampanjen startet. Målet med kampanjen er å sikre en 
trygg oppstart, eventuell overgang fra Marevan, og riktig medisinetterlevelse. I tillegg ønsker 
Apotekforeningen å synliggjøre og å dokumentere farmasøytenes kompetanse. 
Farmasøytintervensjoner og helsehjelp i denne sammenheng blir derfor dokumentert ved 
hjelp av informasjonsskriv som skannes ved utlevering, samt eget skjema for utfylling ved 
helsehjelp dersom farmasøytene, på grunn av uklarheter, må kontakte lege. Så langt (per 
6.mars 2013) er over 3000 rådgivninger og 54 meldinger om helsehjelp registrert. 
Kampanjen startet 1. februar 2013 og skal pågå ut 2013.  
 
Ved overgangen fra hjertemedisinene digitoxin til digoxin i løpet av 2012, ble det registrert en 
rekke dødsfall som følge av feilmedisinering, til tross for at Legemiddelverket gikk ut med 
advarsler i forkant. Dette er òg en motivasjon for denne type kampanjer. 
 
Per i dag inkluderes ikke legemiddelsamtaler og legemiddelgjennomganger i 
refusjonsordningen i Norge. Denne type service er både tid- og ressurskrevende for 
farmasøytene, og med denne kampanjen vil behovet for farmasøytenes kompetanse, og 
rådgivningenes nytteverdi dokumenteres. Det kan være et skritt på veien til å få 
myndighetene til å se, og å verdsette denne kompetansen.  
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5. KONKLUSJON 

Studiene i resultatdelen viser en positiv effekt av farmasøytintervensjoner, og sammen med 
studiene innledningsvis viser de at informasjon om, og forståelse for behandlingen er viktig 
for medisinetterlevelse ved antidepressiv behandling. Farmasøytene kan bidra til en 
forbedring på dette området, ved å tilby informasjon, støtte  og veiledning, helst i samarbeid 
med lege. Spørreundersøkelsen og intervjuene med farmasøyter, som er utført i denne 
studien, viser at det er et behov for å tilby kundene  informasjon og rådgivning på apotekene 
ved initiering av antidepressiva. Intervjuene viser òg at kundene stort sett setter pris på dette. 
Spørreundersøkelsen, samt studier viser at de fleste initieres av fastlege, og dette øker 
betydningen av at kundene får veiledning og informasjon på apoteket. Noe som er viktig i 
forhold til dette, er at farmasøytene føler seg faglig trygge på dette området, i tillegg til at 
diskresjon er mulig på apoteket. Både intervjuene og spørreundersøkelsen i denne studien 
viser at det er et forbedringspotensial, for både leger og apotek/farmasøyter, når det gjelder 
informasjon og oppfølging for denne type behandling. Større studier bør utføres for å 
kartlegge kundenes synspunkt bedre, der det inkluderes en større studiepopulasjon, i tillegg 
til å kartlegge synspunktene til de som har seponert behandlingen. En kampanje og 
standardisert rådgivning, som den som er nevnt avslutningsvis i diskusjonsdelen, kan være 
en måte å øke fokuset på rådgivning, informasjon og oppfølging ved initiering av 
antidepressiv behandling.  
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VEDLEGG 1. SPØRREUNDERSØKELSE  

 
 
1. Kjønn:         Mann           Kvinne   
 
 
 
2. Alder        18-30            31-45            46-60          61-75          Over 76  
 
 
 
3. Hvilket legemiddel står du på: 
 
Cipralex/Escitalopram          Cipramil/Citalopram         Fluoxetin            Fevarin       
 
Paroxetin/Seroxat           Zoloft/Sertralin 
 
 
 
4. Hvor lenge har du brukt dette legemiddelet: 
 
Under 1 måned        1-3 måneder          4-6 måneder        6-12 måneder       Over 1 år 
 
 
 
5. Har du tidligere brukt legemidler for depresjon?    Ja        Nei  
 
 
 
6. Dersom ja, hvilket legemiddel? 
 
Kommentarfelt:  
 
 
 
Spørsmålene gjelder oppstart av den nåværende behandlingen: 
 
 
7. Var det fastlege eller spesialist(i psykiatri) som startet behandlingen? 
 
Fastlege        Spesialist       Vet ikke 
 
 
 
8. Hvilken informasjon om behandlingen fikk du fra lege ved oppstart? 
 
Ingen        Bivirkninger        Effekt        Kombinasjon med alkohol        Tretthet og bilkjøring  
 
Tannhelse          Seponering(avslutting)         Annen informasjon          Usikker  
 
Kommentarfelt:  
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9. Fikk du oppfølging av lege etter oppstart av legemiddelet? 
 
Nei       Ja, etter  4-6 uker       Ja, etter 2-3 måneder         Ja, etter 3-6 måneder        
 
Ja, etter 6-12 måneder        Ja, over 1 år etter oppstart        Ja, men husker ikkje tidspunkt 
 
Usikker/husker ikke 
 
 
 
 
10. Hvilken informasjon om behandlinge fikk du fra farmasøyt/apoteket ved oppstart? 
 
Ingen        Bivirkninger        Effekt        Kombinasjon med alkohol        Tretthet og bilkjøring  
 
Tannhelse          Seponering(avslutting)          Annen informasjon         Usikker  
 
Kommentarfelt:  
 
 
 
 
11. Dersom du fikk informasjon, informerte farmasøyten/apoteket deg uoppfordret? (Dette  
spørsmålet kan du hoppe over dersom du ikke fikk informasjon). 
 
Ja       Nei      Usikker 
 
 
 
12: Fikk du informasjon om munntørrhetsmidler på apoteket? 
 
Ja        Nei        Usikker/Husker ikke 
 
 
 
13. Hvor viktig var det for deg å få informasjon om legemiddelet ved oppstarten? 
 
Ikke viktig       Litt viktig        Viktig       Svært viktig         Usikker 
 
Kommentarfelt: 
 
 
 
 
14. Kommentarer (valgfritt) 
 
 
 
 
Tusen takk for ditt svar! 
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VEDLEGG 2. INTERVJU AV FARMASØYTER 

 
Spørsmålene gjelder oppstart av antidepressiv behandling 
 
1) Opplever du at kundene har fått tilstrekkelig informasjon fra legen ved oppstart av 
antidepressiva? 
 
2) Hva slags informasjon? 
 
3) Spør du kunden om de har fått informasjon? 
 
4) Informerer du/tar du initiativ uppfordret? (selv om kunden ikkje spør). Hvis ikke, årsak?  
 
5) Hva informerer du om? 
 
6) Får du inntrykk av at kunden setter  pris på informasjon? 
 
7) Er diskresjon en utfordring i samtaler med kunden?  
 
8) Føler du deg faglig trygg på dette området, når du skal informere kunden? 
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