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Sammenfatning 
Introduksjon: De seneste årene har interessen for helsetjenester på apotek i Norge 
økt, både på det politiske plan, i apotekene og blant kundene. Spesielt Norges 
Apotekforening har hatt dette som en av sine fokusområder. Slike tjenester kan være 
gode supplementer til andre tjenester i helsesektoren, siden de blir lett tilgjengelige,  
lavterskeltilbud for kundene. Flere helsetjenester er allerede godt etablerte i 
apotekene som f.eks. føflekkskanning, multidose og legemiddelsamtaler. Samtidig 
ønskes det en mer permanent satsning rundt tjenester som f.eks. blodtrykksmåling 
og kolesterolmåling.     
 
Dette prosjektet består av to deler. Den første delen omfatter å samle inn informasjon 
fra apotekkunder ved hjelp av spørreskjema om hvilke helsetjenester norske 
apotekkunder ønsker å se på apotek. Dette resulterte i tjenesten blodtrykksmåling. 
Den andre delen av prosjektet går ut på å utarbeide og videreutvikle denne 
helsetjenesten. Her ble intervju med leger og faglitteratur brukt som hjelp. 
 
Hensikten med denne oppgaven er å undersøke og kartlegge hva den norske 
apotekkunden ønsker av helsetjenester på apotek. Deretter, velge ut en av de mest 
ettertraktede tjenestene og forsøke å finne ut hvordan denne tjenesten kan utformes 
videre, slik at den kan tilbys som et permanent tilbud på apotek  i fremtiden. Et av 
målene er å finne ut hvordan denne tjenesten kan være til nytte for kundenes helse. 
Her er det fokus på stort fagelig innhold, lett tilgjengelighet og kvalifisert personell 
som kan rådgi og veilede. 
 
Metode: Det ble brukt en kvantitativ og en kvalitativ metode i denne oppgaven. 
Søkemotorene Pubmed, Cochrane og Google ble brukt for å søke etter originalartikler 
og oversiktsartikler rundt temaene helsetjenester på apotek og blodtrykksmåling. 
Søkeordene som ble brukt var blant annet: health services in/and pharmacies, blood 
pressure and heart deseases o.l.    
 
Resultat: I første del av prosjektet, resulterte innsamlingen av spørreskjemaene i 
373 svar fra kundene. Her kom føflekkskanning på første plass med 71 % av svarene 
for den helsetjenesten flest kunder vil se på apotek. På andre plass kom reisepakken 
og på tredje plass kom blodtrykksmåling. I andre del av prosjektet ble det samlet inn 
svar fra fem leger ved hjelp av intervju. Disse legene svarte på hvordan 
blodtrykksmåling utføres på et legesenter og hvordan det bør utføres på apotek. Her 
kom legene med sine forslag til hva som er det viktigste å tenke på for apoteket ved en 
slik måling.  
 
Diskusjon og konklusjon: I første del av oppgaven blir det diskutert rundt hvilke 
problemstillinger som oppstod som f.eks. at tidsperioden, desember måned, var en 
ugunstig tid for å foreta en slik undersøkelse. Det ble også sett på hva grunnen var til 
at føflekkskanning var en av de mest populære tjenestene og det ble diskuter omkring 
hvordan resultatet av helsetjenestene var i forhold til demografiske aspekter. Det var, 
for eksempel, flere kvinner enn menn som deltok i prosjektet. Hva har det å si i 
forhold til resultatet? I andre del av oppgaven ga legene relativt like svar. De var alle 
enige i at omgivelsene rundt blodtrykksmålingen må være av en rolig karakter. De 
anbefalte gjentatte målinger på hver kunde, at apoteket følger de retningslinjene som 
finnes og at dette ville være et supplerende tilbud og ikke et alternativ til legen.  
Legene var litt uenige i hvilket blodtrykksapparat som er best å bruke for målingene. 
 
 
 
Nøkkelord: helsetjenester på apotek, blodtrykksmåling i apotek, blodtrykksapparat. 
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1. Introduksjon 
 
I de senere årene har etterspørselen etter helsetjenester i apotek økt både på det 
politiske plan, hos apotekene selv og blant den enkelte kunden. Folk etterspør lett 
tilgjengelige tjenester på apotek om sine helsetilstander, medikamenter og som 
samtidig ikke krever legekonsultasjon og lang ventetid. En helsetjeneste i apotek er i 
denne oppgaven definert som et fagelig tilbud med fokus på å forebygge sykdom, som 
forbedrer legemiddelbruk og som er utført av autorisert helsepersonell i apotek. 
Definisjonen gitt fra Norges Apotekforening er: “Helsetjenester i apotek er et 
supplerende lavterskel helsetilbud, bygget på apotekenes kjernekompetanse og rettet 
mot et bredt publikum”. Flere helsetjenester har allerede blitt etablert i de norske 
apotek, som for eksempel legemiddelsamtaler, multidose og føflekkskanning, men 
sammenlignet med våre naboland, så er det et stykke å gå og det finnes muligheter 
for forbedring på dette området. Apotkforeningen gjennomførte et prosjekt med 
navnet; “Helsetjenester i apotek” i 2007 hvor de blant annet så på muligheten av å få 
flere nye og permanente helsetjenester på apotek med en bred faglig forankring i det 
farmasøytiske miljøet. Her så de også på hvor viktig det er at apotekene kan tilby 
dette. Apotekforeningen har, som strategi for apotekene i år 2012-2014, satsningen 
på helsetjenester, på sin øverste agenda (1-5). 
 
Denne oppgaven består av to deler. Den første delen omfatter innsamling av 
informasjon fra apotekkunder ved hjelp av et spørreskjema, angående hvilke 
helsetjenester norske apotekkunder ønsker å se på apotek.  Her kunne  også kundene 
komme med egne forslag til helsetjenester på apotek. Den andre delen av oppgaven 
går ut på å utarbeide og videreutvikle en av de mest etterspurte helsetjenestene, som 
hadde best respons blant kundene, og som ikke allerede finnes som et permanent 
tilbud på alle apotek. Her ble intervju med leger og faglitteratur brukt som hjelp. 
 

1.1 Helsetjenestene 
I enkelte norske apotek i dag, tilbys en del helsetjenester allerede, som for eksempel 
legemiddelsamtale, multidose, blodsukkermåling, hjelp til røykslutt og 
føflekkskanning. Tjenester som ikke er tilgjengelige i alle apotekkjeder, er for 
eksempel blodtrykksmåling, kolesterolmåling, reiseveiledning (reisepakken) og vekt- 
& ernæringstjenester. Det finnes variasjoner på hva den enkelte apotekkjeden tilbyr 
av tjenester. Nye forslag som ble tatt opp i denne oppgaven og som ikke finnes på 
apotek per dags dato er reisepakken, diabetesrisikotest, vekt- og ernæringsveiledning 
og hjelp til røykeslutt alternativ 2. I denne oppgaven har fokuset vært rettet mot de 
helsetjenestene som apotekkundene kunne velge mellom på spørreskjemaet. Dette 
gjelder følgende helsetjenester: 

1.1.1 Legemiddelsamtale 
En legemiddelsamtale er definert som en  uforstyrret samtale mellom kunden og en 
farmasøyt og har fokus på kundens legemiddelbruk. Samtalen tar utgangspunkt i 
kundens spørsmål og behov, den finner sted i apotekets informasjonsrom og 
varigheten er ca. 30 minutter. Dette er en helhetlig vurdering som farmasøytene gjør 
av pasientens medikasjonsliste. Både reseptpliktige og reseptfrie legemidler tas med i 
vurderingen og vurderingen går ut på å avdekke eventuelle interaksjoner, 
bivirkninger og feilmedisinering. Her går farmasøyten igjennom legemidlenes styrke, 
dosering og effekt og forsikrer seg om at kunden tar disse medisinene som forskrevet. 
I tillegg kan opplæring i bruk av diabetesutstyr, astmautstyr og annet medisinsk 
utstyr gis (6).  
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Et eksempel på en mulig problemstilling kan være at kunden har blitt innlagt på 
sykehus og fått medisiner der som fastlegen ikke vet om ved utskrivelse. Kunden 
fortsetter da å stå på disse medisinene, når behandlingen egentlig skulle ha opphørt 
etter utskrivelse fra sykehus. Dette kan farmasøytene være med på å avdekke ved å gå 
gjennom medisinlisten til kunden. En legemiddelsamtale kan også være til god hjelp 
ved kartlegging av hvor god compliance (etterfølgelse) kunden har. Spørsmål som 
kan være aktuelle å stille kunden, er om kunden tar medisinene til rett tid og om 
kunden vet hva de forskjellige medisinene brukes for. Spesielt hos eldre, ved 
polyfarmasi, kan problemer oppstå ved at de ikke husker hva de forskjellige 
medisinene brukes for og lignende. Her kan for eksempel multidose være et godt 
alternativ (7-10). 

1.1.2 Multidose 
For mange kundegrupper er det ikke nok med dosetter, men heller at de trenger en 
mer tilrettelagt medisinering. Dette gjelder for eksempel psykisk utviklingshemmede, 
eldre som ikke har hjemmehjelp osv. Multidose kan da være en god løsning. Her blir 
legemidlene kunden bruker, posjonert opp i poser med rett dosering for de ulike 
tidspunktene kunden skal ta de i løpet av dagen. Dette kan være en stor hjelp for 
disse kundene, slik at de kan ta rett medisin til rett tid. Per dags dato er det slik i 
Norge, at enkelte apotek gjør dette og distribuerer til et stort antall områder i landet. 
Grunnen til dette, er at selve ordningen er en tidskrevende prosess og ikke alle apotek 
har kapasitet til å kunne utføre dette på apotekene. I Norge blir slike dosepakkede 
legemidler/multidose levert av Farmaka AS til apotekene (11).  

1.1.3 Føflekkskanning 
Føflekkskanning er et tilbud som ble innført i noen apotek i Norge etter at man så at 
Norge ligger veldig høyt oppe på hudkreft og føflekkskreftstatistikken i Europa. Dette 
er trender både Folkehelseinstituttet og Helse- og omsorgsdepartementet viser til 
som bekymringsverdig. Sistnevnte ga ut en stortingsmelding hvor de sa: “Det har 
vært en stor økning av føflekksvulst de siste tiårene, med en sjudobling av 
insidensratene. Sykdommen øker raskest av alle kreftsykdommer, og omtrent likt for 
begge kjønn. Risikoen er knyttet til soleksponering, muligens spesielt til 
solforbrenning i barne og ungdomsår, og svulsten oppstår oftest på soleksponerte 
deler av kroppen. Føflekksvulst forekommer vesentlig hyppigere i Sør-Norge enn i 
Nord-Norge. Det er beregnet at UV-stråler fra sollys kan forklare 95% av tilfellene av 
ondartet føflekksvulst. Bedre beskyttelse mot solstråler ville med andre ord forhindre 
de aller fleste tilfeller av slik hudkreft” (12,13).  
 
Hensikten med denne tjenesten er å kunne oppdage eventuelle maligne (ondartede) 
føflekker i et tidlig stadium, hvor det kan da gis rask videre behandling hos legen. 
Ønsket, er å gi et supplerende tilbud til eksisterende helsetjeneste som en får om en 
oppsøker hudlege. Sertifiserte ansatte på apoteket tar bilder av føflekken/e som 
kunden opplever som unormale. Med unormale føflekker menes føflekker som har 
endret farge og/eller form eller har andre plager assosiert med dem. Bildene som blir 
tatt på apoteket blir sendt videre til hudleger, ved hjelp av avansert bildeteknologi, 
som analyserer disse bildene. Kunden får svar etter en til to uker, enten via post (hvis 
føflekken er helt normal) eller via telefon (hvis den må undersøkes nærmere). I 
sistnevnte tilfelle, blir kunden henvist videre til nærmeste hudlege i forhold til 
kundens bosted for å fjerne føflekken og/eller for videre behandling (12).  

1.1.4 Kolesterolmåling 
Kolesterolmåling på apotek, har enda ikke blitt innført som et fast tilbud, men det 
hadde vært interessant å kartlegge om dette er et tilbud folk ønsker å benytte seg av. 
Høsten 2012, ble kostnadsfritt kolesterolmåling gjennomført på apotekene flere 
steder i Norge og flere apotek kunne melde fra om lange køer og kunder som 
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etterspurte denne tjenesten som et fast tilbud. Derfor er denne tjenesten verdt å se 
nærmere på.  
 
I følge Folkehelseinstituttet har 8 av 10 menn og 6 av 10 middelaldrende kvinner 
kolesterol over anbefalt verdi på 5 mmol/l. Flere studier viser sammenhengen 
mellom å ha høyt kolesterol og utvikling av hjerte-og karsykdommer (14-18). 
 
I denne pakken inngår måling av totalkolesterol kombinert med rådgivning og 
veiledning om hjertesunne levevaner. Her rettes oppmerksomheten på risikoen for 
hjerte- og karsykdommer med fokus på blant annet kosthold og mosjon. Denne 
tjenesten kan inneholde kolesterolmålinger som finner ut om personer er i 
risikogruppen for hjerte-og karsykdommer. Ved høye kolesterolverdier bør kunden 
henvises videre til fastlegen sin for diagnostisering og eventuell medisinering. I denne 
tjenesten kan det også motiveres til riktig legemiddelbruk for å bedre compliance. 
Flere studier har vist dårlig måloppnåelse med legemiddelbehandlingen, som blant 
annet kan skyldes at pasientene ikke forstår hvor viktig det er med behandlingen og 
dermed ikke følger legens anvisninger. Her kan apotekene bidra meg motivasjon og 
informasjon (19,21). 

1.1.5 Blodtrykksmåling 
Blodtrykksmåling har lenge vært diskutert som et fast helsetilbud som bør tilbys på 
alle apotek. Enkelte apotekkjeder har tilbudt dette i pilotprosjekter, men ingen 
apotek har dette som et fast helsetilbud. Dette kan tenke seg å være en god tjeneste 
for de som ønsker å måle blodtrykket på apotek, istedenfor å måtte vente og bestille 
time hos fastlegen. Samtidig kan det i denne tjenesten, tilbys informasjon om 
hjertesunne levevaner og risikofaktorer knyttet til hjerte- og karsykdommer, hvor 
fokuset rettes på kosthold og mosjon (22-26). 
 
I følge Folkehelseinstituttet, vil høyt blodtrykk over tid føre til hjerte- og 
karsykdommer som for eksempel hjerneslag og hjerteinfarkt. Personer som i flere år 
går med et høyt blodtrykk, har ofte fortykkelse av veggen i venstre hjertekammer, noe 
som er et tegn på at hjertet er belastet. Et blodtrykk på rundt 120/80 regnes som et 
normalt blodtrykk. Trykket måles når hjerte trekker seg sammen og når det er 
avslappet; systolisk/diastolisk tilsvarende overtrykk/undertrykk. Livsstilsråd som går 
ut på å holde normal kroppsvekt, ha et kosthold med mindre salt, mer frukt, 
grønnsaker og magre melkeprodukter, i kombinasjon med økt fysisk aktivitet og 
moderasjon i alkoholforbruket, har vist seg i studier å kunne senke trykket hos 
personer med moderat forhøyet blodtrykk. Disse livsstilsendringene bør utprøves før 
eventuell innsetting av blodtrykksregulerende legemidler. Helsedirektoratet har gitt 
ut Nasjonale retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdommer, disse 
inkluderer råd om behandling av høyt blodtrykk ved hjelp av livsstilsendringer og 
legemidler (27-29). 

1.1.6 Blodsukkermåling 
Blodsukkermåling er i dag tilbudt på mange apotek. For videre utarbeiding av denne 
helsetjenesten, kan det tenke seg at denne pakken kan inneholde måling av det 
fastende blodsukkeret, informasjon om diabetesvennlige levevaner og tiltak for  
forebygging av diabetes. Også her vil informasjon om hjertesunne levevaner og 
risikofaktorer knyttet til hjerte- og karsykdommer, hvor fokuset er på kosthold og 
mosjon, spille en stor rolle (25). 

I følge Diabetesforbundet er det rundt 375.000 personer i Norge i dag som har  
diabetes. Av disse har rundt 25.000 diabetes type 1, mens resten har diabetes type 2. 
Rundt halvparten av de med diabetes type 2 har ennå ikke fått diagnosen, og lever i 
dag med diabetes uten selv å vite om det. Diabetes type 1, også kalt insulinavhengig 
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diabetes, oppstår i alle aldersgrupper, men er mest vanlig hos barn, ungdom og unge 
voksne. Diabetes type 2 rammer for det meste personer over 40 år, men stadig yngre 
mennesker får også denne diabetes typen (30-32).  

I følge Folkehelseinstituttet utgjør diabetes 2 minst 8 av 10 diabetestilfeller i Norge 
og her er arv, overvekt og mangel på fysisk aktivitet viktige årsaker til utvikling av 
diabetes type 2. Å oppdage et høyt blodsukker tidlig er viktig for å kunne gi god 
behandling og for å kunne forebygge hjerte- og karsykdommer. Her kan apotekene 
bidra med kartlegging og informasjonsgivning (33). 

1.1.7 Diabetesrisikotest 
I denne tjenesten måles det fastende blodsukkeret, langtidsblodsukkeret (HbA1c) og 
det sjekkes om kunden er i faresonen for diabetes type 2. Dette gir et bedre bilde over 
blodsukkeret, sammenlignet med om en kun hadde målt det fastende blodsukkeret. I 
denne pakken kunne det følge med informasjon om risikofaktorer for utvikling av 
diabetes type 2 og mulighetene for å kunne forebygge dette (32,34-37). 

1.1.8 Hjelp til røykeslutt (alternativ 1) 
Røyking er helsefarlig og har negativ virkning både på kropp og miljø. Mange trenger 
råd om hvordan de kan slutte å røyke og trenger veiledning med å velge rette 
nikotinprodukter. I dette helsetilbudet kan det gis veiledning i valg av 
nikotinerstatningsprodukter og informasjon om helsegevinster ved røykeslutt. Her 
kan det brukes kartleggingsmetoder som viser hvor mye kunden røyker daglig og 
dermed finne et behandlingsregime som passer vedkommende (38).  

1.1.9 Hjelp til røykeslutt (alternativ 2) 
Her kan det samme tilbys som i alternativ 1, men at det i tillegg gis personlig 
oppfølging gjennom flere samtaler over en periode på 6 måneder. Dette er for de 
brukerne som trenger en ekstra støtte og motivasjon for å kunne slutte med røyking. 
Her kan apoteket også bidra med å informere om hva som finnes av medikamentell 
behandling på resept (39). 

1.1.10 Vektkontroll 
Flere og flere er opptatt av vekt og kroppsbilde. Mange kommer på apoteket og kjøper 
slankeprodukter. I denne tjenesten vil ikke fokuset kun være på å gå ned i vekt, men 
også hvordan den enkelte kan ha sunne levevaner og ha en sunn kropp. Dette 
helsetilbudet vil inkludere veiing, kontroll av kroppsfettprosent og utregning av BMI. 
Generell informasjon om energiforbruk og motivasjon til gode kostholds- og 
treningsvaner gis også i denne helsepakken (40). 

1.1.11 Ernæring og råd om kosttilskudd 
I en stressfull hverdag, kan det være veldig vanskelig å få i seg riktig sammensatt 
ernæring av det man trenger av dagsbehovet. I dette helsetilbudet kan det gis faglige 
råd om mineral- og vitamintilskudd, Omega-3, kosttilskudd og om hvordan å kunne 
få i seg riktig sammensatt næring og ha et variert kosthold. Her rettes fokuset på om 
vedkommende tar rette vitaminer og mineraler sett i forhold til alder og livssituasjon 
og i forhold til de anbefalingene som er gitt fra Helsedirektoratet. Anbefalingene fra 
Helsedirektoratet tar for seg fordelingen av energigivende næringsstoffer (proteiner, 
karbohydrater og fett), inntaket av vitaminer og mineraler, salt, alkohol og 
anbefalinger rundt fysisk aktivitet (41). 
 
Det er viktig å spesifisere at det foreligger variasjoner mellom aldersgrupper, hvilken 
livssituasjon kundene har og det eventuelle sykdomsbildet til den enkelte. I forhold til 
dette kan det utarbeides spesielle råd i forhold til hver enkel kunde.  
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1.1.12 Reisepakken 
I dag reiser mange lengre enn kun til Europa og flere reiser til mer avsidsliggende 
destinasjoner. Derfor kan det være et behov for å vite mer om hvilke vaksinasjoner en 
må ta før en reiser, om man må ta malariamedisin og eventuelt hvilke, samtidig som 
man kan trenge en påminnelse om alt man behøver på reisen inkludert myggmidler, 
solbeskyttelse og forebyggelse av fordøyelsesbesvær. Denne informasjonen kan 
apoteket bidra med. Informasjon om generell reisehygiene og sykdomsbeskyttelse 
kan også gis i denne reisepakken. Dette er et stort område som dekker flere aspekter 
ved reise og tjenesten finnes ikke i dag i noen apotek (42). 
 

1.2 Hensikten med oppgaven 
Hensikten med dette prosjektet er å undersøke og kartlegge hva den norske 
apotekkunden ønsker av helsetjenester på apotek og velge ut en av de mest 
ettertraktede tjenestene og forsøke å finne ut hvordan å utforme denne tjenesten 
videre for at den kan tilbys som et permanent tilbud på apotek i fremtiden. Målet er å 
finne ut hvordan denne tjenesten kan være til nytte for kundens helse. Her er det 
fokus på stort fagelig innhold, lett tilgjengelighet og kvalifisert personell som kan 
rådgi og veilede. 
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2. Metoder 
 

2.1 Valg av metode 
I første del av arbeidet er det benyttet en kvantitativ metode hvor spørreundersøkelse 
ble brukt. I andre del av prosjektet ble en kvalitativ metode brukt i form av intervjuer 
for å innhente opplysninger.  

2.2 Litteratursøk 
I første del av prosjektet ble artiklene som ble brukt funnet ved hjelp av 
søkemotorene Pub Med (Medline), Cochrane og Google. Søkeordene som ble brukt 
var; helsetjenester på apotek, health services in/and pharmacies, blood pressure and 
heart diseases, diabetes and pharmacies and coronary diseases, cholesterol and 
coronary diseases, legemiddelsamtale, multidose, føflekkskanning, kolesterolmåling, 
blodsukkermåling, diabetesrisikotest, hjelp til røykeslutt, vektkontroll, ernæring og 
kosttilskudd.  
 
Fra Apotekforeningens studie “Helsetjenester i apotek” ble det funnet flere referanser 
og artikler som er brukt i dette arbeidet. For å undersøke hva som utføres av 
helsetjenester i apotek i andre land, ble det søkt på de overnevnte ordene i 
kombinasjon med ordene: Sverige, Danmark og Storbritannia. For utforming av 
spørreskjema ble det søkt på: Hvordan lage spørreskjema? Alle søkene i del 1 av 
prosjektet ble gjort mellom tidsperioden 15.10.12 til 19.11.12.  
 
Informasjon har også blitt hentet fra forskjellig kurslitteratur som for eksempel 
sykdomslære, fra forskjellige nettsteder som for eksempel apoteket.se og fra 
forskjellige forbund som for eksempel Farmasiforbundet, Statistisk sentralbyrå, 
Diabetesforbundet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet med mer. Søkene etter 
artikler har i hovedsak blitt gjort via referanser i review-artikler som er tatt med i 
denne oppgaven, samt via realaterte artikler og linker. 
 
Sammen med eksterne veiledere i fagavdelingen i Boots Norge og en annen 
medstudent, ble det utformet et spørreskjema. Grafisk avdeling stod for layouten. 
Spørreskjemaet inneholdt relevante spørsmål og målet ble satt til at det skulle utdeles 
til ca. 200 kunder, til forskjellige apotek, ulike steder i landet. Ut i fra de svar som ble 
samlet inn, skulle det kartlegges hvilke to tjenester som ikke fantes som faste tilbud 
på apotek fra tidligere og som kundene var mest interesserte i. Hver av oss studenter, 
valgte en helsetjeneste som vi ønsket å fokusere videre på i de to individuelle 
prosjektene.  
 
Videre ble det sendt en søknad til etisk komite: REK (Regional komité for medisinsk 
og helsefaglig forskningsetikk REK Sør-Øst-Norge), hvor det ble spurt om et slikt 
prosjekt med spørreskjema kunne gjennomføres uten særskilt godkjenning fra dem. 
Svaret var at: “Slik prosjektet er fremstilt i fremleggelsevurderingen fremstår dette 
som et forskningsprosjekt hvor formålet ikke er å frembringe generaliserbar 
kunnskap om helse og sykdom, men at prosjektets formål er å undersøke hvorvidt 
helsetjenester skal tilbys ved apotek. For dette kreves det ingen godkjenning fra 
REK”. 
 
I andre del av prosjektet ble det søkt på blodtrykksmåling i forskjellige søkemotorer 
som for eksempel Google. Artikler om blodtrykksmåling i apotek, som for eksempel 
accuracy blood pressure in pharmacies ble søkt i Pubmed. Det ble også søkt på dette i 
apotekforeningens hjemmeside. Kursbøker ble søkt i for å finne ut mer fagstoff rundt 
emnet blodtrykk og blodtrykksmåling. Aktuelle nettsider ble også gjort søk i blant 
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annet NEL-Norsk Elektronisk Legehåndbok og hjerte og karsykdommer ble søkt etter 
på forskjellige nettsider (2,43,44,45).  
 
For utregning av sample size og power calculation ble disse sidene brukt: Statistical 
solutions og Emergency medicine journal. Alle disse søkene ble gjort i perioden 
10.01.13 til 15.02.13 (46,47).  
 

2.3 Spørreundersøkelse – kvantitativ metode 
I del 1 av prosjektet, falt valget på å gjennomføre en spørreundersøkelse i Boots-
apotek i Norge. Det ble utformet et spørreskjema fordi dette er en metode som passer 
godt når en ønsker å gjøre en undersøkelse med flere personer enn en har tid til å 
intervjue. Muligheten for å raskt samle inn informasjon fra mange personer er en stor 
fordel. Ulempene ved en spørreundersøkelse er at det ikke gir mulighet for å hente ut 
tilleggsopplysninger om de som er med i undersøkelsen. En har kun tilgjengelig den 
informasjonen som er tatt med i spørreskjemaet. Et spørreskjema er tidskrevende å 
utforme, siden spørsmålene som stilles må være nøytrale og ikke veilede eller 
missvise respondanten ved utfylling.  

2.4 Intervju – kvalitativ metode 
I del 2 av prosjektet, hvor hovedfokuset gikk ut på å utforme helsetjenesten 
blodtrykksmåling i apotek, ble det valgt å intervjue fem leger om blodtrykksmåling på 
legekontor, andre instanser og på apotek. Her ble intervju valgt som metode for 
innhenting av informasjon. Dette, på grunn av at det gir en større mulighet til å stille 
flere spørsmål og få inn tilleggsopplysninger om temaet fra kompetansedyktig 
helsepersonell. Intervjuene ble spilt inn på båndopptaker og skrevet ned ordrett 
senere. Det ble også foretatt et lite intervju over telefon med 15 legesentre, spredt 
rundt om i landet, hvor de ble spurt om hvem som utfører blodtrykksmåling på det 
enkelte legesenteret. Legesentrene ble spurt om det kun er legene som utfører 
blodtrykksmålingene der, eller om annet helsepersonell også kan gjøre dette. 
 
Det ble utarbeidet en disposisjon for hvilke problemstillinger og spørsmål en ville 
utforske og finne svar på med hjelp av legeintervjuene. Her var hovedfokuset på: 
Hvordan foregår tradisjonell blodtrykksmåling på et legekontor, legesenter eller hos 
fastlegen? Hvordan kan dette implementeres på apotek? Hvordan skissere et slikt 
tilbud på apotek og i praksis hvordan få det gjennomført? Hva er de viktigste 
punktene å tenke på når det gjelder blodtrykksmåling? Hva er kritikkpunktene som 
kan komme fra kunder, leger, helsepersonell og media? Hvilken betydning har 
innføring av blodtrykksmåling på apotek ut i fra et samfunnsperpektiv?  

2.5 Valg av studiegrupper 
I første del av prosjektet, ble valget av hvilke kunder som skulle få være med i 
undersøkelsen gjort ved at kun kunder fra alderen 18 år og oppover kunne være med i 
prosjektet. Inklusjonskriteriene omfattet både kunder som leverte inn resepter og 
kunder som handlet i selvvalget. Ni tilfeldige apotek ble valgt ut til studien. Disse lå 
forskjellige steder i landet, hovedsaklig i Øst og Vest Norge. Beliggenheten til disse 
apotekene er vist i figur 1. Hele apotekpersonellet på de 9 apotekene som deltok i 
undersøkelsen, ble informert om hva de skulle spørre om og all personell kunne 
delta. Det var ikke begrenset kun til farmasøytene. Apotekene var alt fra multidose 
apotek, bandasjist apotek, senter apotek til bygde apotek. Målet var å samle inn 200 
ferdig utfylte spørreskjemaer hvor, om mulig, alle kunder som besøkte de aktuelle 
apotekene fra og med uke 49 til og med uke 52 i 2012, ville bli tilbydt å være med i 
spørreundersøkelsen. Eksklusjonskriteriene var at ingen fikk ta med seg 
spørreskjemaet hjem, for å unngå at det ikke ble levert tilbake. Skjemaer som ble 
ufullstendig utfylt ble ikke tatt med i resultatet. Dette gjaldt skjemaer hvor kundene 
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bare hadde utfylt de to første sidene og ikke den tredje siden. Spørreundersøkelsen 
skulle utføres på apoteket, slik at det ble kun samlet inn svar fra de som besøkte 
apoteket. Det ble totalt samlet inn 379 spørreskjemaer, 6 ble kassert på grunn av 
ufullstendig utfylling av spørreskjemaene. 373 skjemaer var fullstendige og av disse 
ble 312 svar samlet inn på 7 apotek i Rogaland og 61 svar samlet inn på 2 apotek i 
Telemark.  
 
 

 

 
 

Figur 1: Innsamlingen ble foretatt på 7 forskjellige apotek i Rogaland og 2 apotek i 
Telemark. I Rogaland ble det samlet inn 312 svar og i Telemark ble det samlet inn 
61 svar (figuren er modifisert etter figur av Kristian Vangen – referanse 55). 
 
I andre del av prosjektet ble legene tilfeldig valgt fra det samme legekontoret. Det ble 
valgt å intervjue flere leger slik at det ble dannet et bedre grunnlag for resultatet. 
Legene ble valgt tilfeldig og fra samme legekontor for å lette arbeidet i å få tid til å 
intervjue alle på samme sted. Lege nr. 5 ble valgt siden vedkommende hadde jobbet 
på flere forskjellige instanser som for eksempel legevakten, sykehus, akutten, 
kirurgen, legesenter og eldrehjem hvor legen har vært med på å måle blodtrykk på 
alle disse instansene. Her vil eventuelle forskjeller og likheter bli sammenlignet med 
svarene fra de andre legene. Noe som kan gi et bilde om hvorvidt det varierer ulike 
steder, når det gjelder hvordan blodtrykket blir målt og hvilke forhåndsregler som 
blir tatt. Samtidig er det inkludert i denne delen, en liten spørreundersøkelse hvor et 
kort intervju ble gjennomført over telefon med 15 legesentre. Grunnen til dette var for 
å se om det legesenteret hvor legene ble intervjuet, er representativt for andre 
legesentre, i forhold til spørsmålet om det er kun leger som måler blodtrykket eller 
om annet helsepersonell også kan gjøre dette. Dette, for å kunne gi et bilde over om 
apotekpersonell kan gjøre det også eller om det i hovedsak kun bør utføres av leger. 
Legesentrene ble valgt tilfeldig og befant seg i Sør, Vest og Øst Norge. Det ble 
inkludert både bygde- og storby legesentre. En oversikt over hvor i landet disse 
legesentrene befant seg er vist i figur 2. 
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Figur 2: Beliggenheten rundt om i landet over legesentrene som ble kontaktet per 
telefon (figuren er modifisert etter figur av Kristian Vangen – referanse 55). 
 

2.6 Analysering av resultatet og diskusjon 
I del 1 av prosjektet ble det sett på trender, likheter og ulikheter i resultatet. 
Hovedfokuset ble også rettet mot svarene rundt blodtrykksmåling som helsetjeneste. 
Dette, fordi videre i studien ble denne helsetjenesten den som skulle videreutvikles. 
Resultatet av alle svarene som ble samlet inn, ble analysert ved hjelp av Microsoft 
Excel hvor frekvensen av de forskjellige svarene ble målt og vurdert. Statistiske 
analyser ble også gjort hvor p-verdi ble utregnet. Trender ble sett på når det gjaldt 
forskjeller og likheter, sammenligninger mellom mann, kvinne, gammel og ung ble 
gjort og responsen på de forskjellige helsetjenestene ble undersøkt. I diskusjonsdelen 
ble problemstillinger som oppstod ved spørreundersøkelsen analysert og diskutert. 
Her ble også svarresultatene fra blodtrykksmåling som en helsetjeneste analysert. 
 
I del 2 av prosjektet ble hovedfokuset rettet mot hvilke svar legene ga hver for seg og 
det ble sett på om det fantes noe mønster eller likheter, eventuelt ulikheter. 
Resultatet av disse svarene ble analysert og diskutert. I denne delen av prosjektet 
ønsket man å finne ut hvordan en slik helsetjeneste kan utføres i apotek og dermed 
skissere et tilbud som kan implementeres i apotek. 
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3. Resultat  
 

3.1 Del 1 - Resultatene av spørreundersøkelsen  
Her ble svarresultatene av kundeundersøkelsen samlet i Microsoft Excel. Ut i fra 
dette ble det laget grafer over målingene. Totalt ble det samlet inn 373 fullstendige 
spørreskjemaer og av disse svarene var blodtrykksmåling en av de helsetjenestene 
folk flest ville ha på apotek. 
 

3.1.1 Demografiske spørsmål 
Av de 373 svarene som ble samlet inn, var 295 kvinner og 78 menn. Det var flest 
kvinner i aldersgruppen 18 til 29 år og flest menn i aldersgruppen 30 og 39 år. 
Flesteparten av de som var med i studiegruppen, hadde videregående skole 
utdanning som høyeste fullførte utdanning. 
 

3.1.2 Kjønnsfordeling  
I dette prosjektet var det flest kvinner som deltok, 79 % var kvinner og 21 % var 
menn. Vist i figur 3. Videre skilte kjønnene lag i hvilken aldersgruppe som var 
overrepresentert i undersøkelsen. Det var flest kvinner i aldersgruppen 18 – 29 år og 
40 – 49 år og flest menn var mellom 30 og 39 år og mellom 50 og 59 år. Fordelingen 
vises i figur 4. 
 
 
 

 
 

Figur 3: Antall kvinner og menn som var med i undersøkelsen. Kvinner var 
overrepresentert i undersøkelsen. 
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Figur 4: Antall kvinner og menn som er fordelt i de forskjellige aldersgruppene. 
Det var flest kvinner i aldersgruppen 18 – 29 år og flest menn i aldersgruppen 30 - 
39 år. 

3.1.3 Aldersfordelingen  
Det ble valgt 7 aldersgrupper i dette prosjektet. Alle deltakere måtte være over 18 år. 
Aldersgruppe 1 gikk fra 18 – 29 år, gruppe 2 gikk fra 30 – 39 år, gruppe 4 fra 50 – 59 
år, gruppe 5 fra 60 – 69 år, gruppe 6 fra 70 – 79 år og aldersgruppe 7 var de over 80 
år. Det viste seg at flesteparten som var med i prosjektet var i aldersgruppen 18 – 29 
år. Det var få i alderen 80 +.  

3.1.4 Utdanning 
Spørsmålet som ble stilt i denne undersøkelsen var: “Hva er din høyeste fullførte 
utdanning?” Valgene som ble gitt var 1: grunnskole, 2: videregående skole, 3: 1 – 3 år 
høyskole/universitet, 4: 4 – 5 år høyskole eller universitet og valg 6: 5 – 6 års 
utdanning eller doktorgrad. Størsteparten av kundegruppen som var med i 
undersøkelsen, svarte at de hadde fullført til videregående skole som vist i figur 5. 
Kun 16 kunder hadde fullført 5 - 6 års utdanning eller tatt doktorgrad. Mange hadde 
også fullført 1 – 3 år høyskole eller universitet. 
 
 

 
 

Figur 5: Utdanningsnivået blant kundemassen. Flesteparten av disse hadde 
videregående skole utdanning som høyeste fullførte utdanning. 
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3.1.5 Benyttelse av helsetjenester på apotek  
 
Kundene fikk spørsmål om de har benyttet seg av helsetjenester på apotek tidligere 
og av alle 373 som var med i undersøkelsen, svarte 40% ja og 60% nei. Fordelingen 
over disse resultatene blir vist i figur 6. De fleste kvinner og menn, har ikke benyttet 
seg av helsetjenester på apotek tidligere. 
 
 

 
 
Figur 6: Andel kvinner, menn og det totale antall kunder som har og ikke har 
benyttet seg av helsetjenester på apotek. 124 kvinner svarte ja (42%) og 171 kvinner 
svarte nei (58%). 25 menn svarte ja (32%) og 53 menn svarte nei (68%).  
 

3.1.6 Besøk av apotek  
 
Kundene ble spurt om hvor ofte de besøker apotek i løpet av ett år og figur 7 viser 
hvordan kundene svarte. Her ble det gitt fire svaralternativ. Svaralternativ 1, var 0-3 
ganger i året, 2 var 4-6 ganger, 3 var 7-11 ganger og 4 var 12 ganger eller mer/en gang 
i måneden eller mer. 
 
  

 
 
Figur 7: Antall ganger kundene omtrentlig besøker apoteket i løpet av ett år.  
1 = 0 - 3 ganger per år, 2 = 4 – 6, 3 = 7 – 11 og 4 = 12 eller flere ganger per år. 
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Fordelingen viser at flesteparten av kundene besøker apoteket en gang hver måned 
eller oftere. Av disse var størsteparten (28 personer) i aldersgruppen 30-39 år. Av 373 
som var med i undersøkelsen, er det kun 36 personer som ikke besøker apoteket i det 
hele tatt, eller besøker det inntil tre ganger i året. Av disse var størsteparten (17 
personer) mellom 18 og 29 år. Figur 8 viser fordelingen mellom de under og over 50 
år og hvor ofte de besøker apoteket. De som besøker apoteket oftest i løpet av ett år er 
under 50 år. 
 
 

 
 

Figur 8: Antall kunder som er under eller over 50 år og hvor ofte de besøker 
apoteket i løpet av ett år. De som besøker apoteket oftest i løpet av ett år, er de 
under 50 år. 1 = 0 - 3 ganger per år, 2 = 4 – 6, 3 = 7 – 11 og 4 = 12 eller flere ganger 
per år. 
 

3.1.7 Bruk av apotek   
 
Figur 9 viser en oversikt over hva kundene bruker apoteket til. Svaralternativ 1 betyr 
at kunden handler kun legemidler fast, 2 betyr at kunden handler kun legemidler av 
og til, 0g svaralternativ 3 betyr at kunden handler andre ting enn legemidler. Figuren 
viser også de som svarte kombinasjoner av disse tre svaralternativene. 
 
Resultatet viser at flesteparten av kundene svarte alternativ 1 + 3, som betyr at de 
både handler medisiner fast og handler andre ting enn legemidler. Flesteparten som 
svarte dette lå i aldersgruppene 40-49 år (22 stk), 50-59 år (21 stk) og 60-69 år (20 
stk).  
 
Svaralternativene 1 og 2 + 3 følger tett etter med likt antall svar (91 stk). Hos de som 
kun har svart alternativ 1, at de handler legemidler fast, er det overrepresentativt med 
kunder i aldersgruppen 50-59 år (20 stk) og av de 6 kundene som var med i 
spørreundersøkelsen og som er over 80 år, svarte halvparten at de handler legemidler 
fast, to av dem svarte 2 + 3 og en svarte 1 + 3. Av de som svarte alternativ 1 viser 
resultatet at disse besøker apoteket fra 4 til 12 ganger eller mer, i året. 
 
 



14 
 

 
 
Figur 9:  Antall kunder som 1 = handler legemidler fast, 2 = handler legemidler av 
og til og 3 = handler andre ting enn legemidler og kunder som svarte 
kombinasjoner av disse tre svaralternativene. 
 
Tallene viser at av svaralternativene 1, 2 og 3, så er det flere som velger å bruke 
apoteket til å handle legemidler fast (91 stk) enn å kun komme til apoteket for å 
handle andre ting enn legemidler (21 stk).  

3.1.8 Pris for helsetjeneste på apotek  
 
Kundene ble spurt om hvor mye de er villige til å betale for en helsetjeneste på 
apotek. Ut i fra denne undersøkelsen var det prisklassen 2 som var fra 100 – 200 kr 
som var prisen de fleste i undersøkelsen var villige til å betale. Det var 174 personer 
som valgte denne prisklassen og etter denne kom prisklasse 3 hvor 91 kunder var 
villige til å betale mellom 200 – 300 kr. I figur 10 vises fordelingen av hva kundene 
svarte. Det var kun 49 kunder som ønsket å betale mer enn 300 kr for helsetjenester. 
 
 

 
 
Figur 10: Fordelingen over antall kunder og hvor mye de er villige til å betale for 
en helsetjeneste på apotek. Prisklassene 1, 2, 3 og 4 tilsvarer under 100 kr, 100 – 
200 kr, 200 – 300 kr og over 300 kr. De fleste ønsket prisklassen 100 – 200 kr. 
 
Spørreundersøkelsen viste at det var flest (70 personer) kunder med videregående 
utdanning som ønsket prisklassen 2, på 100-200 kr. Det var noen få flere menn enn 
kvinner som ønsket prisklassen 100 – 200 kr som vist i figur 11. Forskjellen var liten 
hvor 49% av mennene og 46% av kvinnene ønsket prisklasse 2. 



15 
 

 
 
Figur 11: Andel kvinner og menn som svarte på hvor mye de var villige til å betale 
for helsetjenester. Prisklassene 1, 2, 3 og 4 tilsvarer under 100 kr, 100 – 200 kr,  
200 – 300 kr og over 300 kr. De fleste kvinner og menn ønsket prisklassen  
100 – 200 kr. 
 

3.1.9 Helsetjenester som er aktuelle  
 
Kundene ble spurt om hvilke helsetjenester som er aktuelle for dem å benytte seg av 
og fikk forslag på forskjellige tjenester. I figur 12, vises fordelingen over hvilke 
helsetjenester og hvor mange kunder som ville at disse skulle bli tilgjengelige på 
apotek. Føflekkskanning hadde høyst oppslutning med 71% av stemmene, imens 
røykeslutt alternativene 1 og 2 hadde laveste oppslutning (15% og 13%). Reisepakken, 
som var et nytt forslag til helsetjenester, kom på andre plass i målingen og 
blodtrykksmåling kom på tredje plass, tett etterfulgt av kolesterolmåling. 
 
 

 
 

Figur 12: Fordelingen over hvilke helsetjenester kundene ønsker å benytte seg av i 
apotek. 
 
Når det gjelder røykesluttveiledningene, tas det hensyn til at ca. 20% av befolkningen 
røyker og det antas det samme blant disse respondentene. Derfor vil 15 og 13% 
tilsvare ca. 75 og 70% av de som røyker som kan tenke seg disse tjenestene. 
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Undersøkelsen viste at 215 personer ville ha blodtrykksmåling som en helsetjeneste 
på apotek. Av disse var det 109 kunder som var villige til å betale mellom 100 – 200 
kr for målingen og 56 kunder kunne tenke seg å betale 200 - 300 kr for tjenesten som 
vist i figur 13. Det ble målt p-verdi på alder knyttet opp mot hvem som valgte 
blodtrykksmåling som en helsetjeneste og hvem som ikke gjorde det. P-verdien ble 
0,535816. 
 
 

 
 

Figur 13: Antall kunder som ønsket blodtrykksmåling som en helsetjeneste og hva 
de var villige til å betale for tjenesten. 
 

3.1.10 Egne forslag til helsetjenester på apotek  
 
Kundene kom med disse forslagene på hvilke helsetjenester de ville ha på apotek: 
 

• Hurtigtester for f.eks. laktose, fruktose etc. og Helicobacter pylori. 
• Klamydiatest. 
• Blodprøver, CRP. 
• Blodtrykksautomat. Slik de hadde på helsekostforetninger før. Man stikker 

inn armen og måler og får resultatet etter 5 min. 
• Vaksine. 
• Hudanalyse. Samtale om helsemessige problemer. 
• Allergitest slik som i svenske apotek. 
• Fotbehandling. Håndbehandling. 
• Gi henvisning til fysioterapi og skrive enkle resepter. 
• Sårskift. Hjelp til inngrodde negler. 
• Allergitesting. Hudanalyse. 
• Allergitest. Astmatest. Benskjørhetstest. Dermatologi. 
• Få sjekket evt. utslett som oppstår plutselig på kroppen. 
• Munnhygiene-råd og sjekk. Allergitester. 

 
Noen leger oppga at de var leger og svarte slik: 
 

• “Jeg er lege og synes dette var bra helsetjenester”. 
• “Lege: Man kan ta U-stix og BS-måling på apotek. Dette behøver ikke å gjøres 

kun hos legen”. 
• “Svarer på dette som lege, og hva jeg kunne tenkt meg for mine pasienter. 

Både føflekkskanning og vekt/ernæring foretrekker jeg at blir fulgt opp av lege 
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e.l. Da det lett kan bli brukt på feil måte. Ingen andre forslag, men de som er 
nevnt der er gode forslag:)”. 

 

3.2 Del 2 – Resultatet av legeintervju 
I del 2 av prosjektet gjengis svarene fra intervjuene med legene og utformingen av 
helsetjenesten blodtrykksmåling, utarbeides. Fem leger ble intervjuet på samme 
legesenter. Første delen av intervjuet gikk ut på å kartlegge hvordan 
blodtrykksmåling gjøres på legekontor og legesentre. Den siste legen (lege nr.5) ble 
også spurt om hvordan blodtrykksmåling blir utført på legevakt og sykehus, for å 
sammenligne om blodtrykksmåling gjøres annerledes på disse instansene. Den andre 
delen av intervjuet gikk ut på å utforme og skissere denne helsetjenesten på apotek og 
tar for seg prosessen over hvordan dette kan utføres. Her var spørsmålene i 
intervjueskjemaet rettet mot blodtrykksmåling på apotek.  

3.3 Blodtrykksmåling hos leger på legesentre og legekontor 
For å forenkle mengden data som ble samlet inn ved hjelp av disse intervjuene, er det 
gjort en sammenfattning av legesvarene som ble gitt i første del av intervjuet. Første 
del av intervjuskjemaet gikk ut på hvordan blodtrykksmåling utføres av leger på 
legesentre og legekontorer og hva som er viktig å ta hensyn til ut i fra legenes 
perspektiv. Hovedfokuset her er hvordan måles et blodtrykk på et legekontor? 

3.3.1 Pasienttype og antall målinger 
Legene var alle enige om at det er viktig å ta hensyn til hvilken type pasient som skal 
måle blodtrykket sitt hos legen. Lege nr. 1 sa at de pasientene som man må være nøye 
med og måle tre ganger, er de som kommer spesifikt til blodtrykksoppfølging, altså 
de som står på blodtrykksmedisin. Det samme sa lege nr. 2 at legen er da mer nøye 
med å måle flere ganger på begge armer hos disse som går på blodtrykksregulerende 
legemidler, enn hos de som er ofte inne til kontroll. Her sa legen det kan være nok 
med ett blodtrykksmål, bare for å se om det ligger der det pleier å ligge. Lege nr. 3 
mente at når det kommer til hvilken pasienttype man har inne, så er aldersforskjell 
en tydlig ting å ta hensyn til. “Av eldre så er det mange som står på 
blodtrykkssenkende legemidler og da blir disse målingene en del av oppfølgingen hos 
disse pasientene”. Videre kommenterte legen at hos unge ser de på om det er en 
indikasjon for å måle blodtrykket. Legene sa de måler blodtrykket som en standard 
på pasienter med risikofaktorer og i tillegg måler de det som en del av helseattestene 
pasientene trenger, som for eksempel førerkort eller offshore attester. I tillegg til at 
legene nevnte de pasientene som har risikofaktorer som de som må følges nøye opp, 
nevnte lege nr. 1 også gravide som en av de pasientgruppene legen bør sjekke 
blodtrykket på regelmessig og da spesielt følge med på stigningen i trykket.  
 
Alle de fem legene sa at det avhenger av hvilken pasienttype de har inne, om de velger 
å ta tre målinger eller kun en. Alle legene sa at det ideelle er om man kan ta tre 
målinger for å følge boken, men de fleste legene, sa de kun utførte en måling når det 
var en vanlig rutinekontroll av pasientens blodtrykk og første målingen var helt fin. 
Lege nr. 1 sa at ved måling av blodtrykket tre ganger, så ser legen bort fra den første 
målingen og tar gjennomsnittet av de to siste  målingene. Mens lege nr. 2 sa at legen 
tar gjennomsnittet av alle tre målingene. Lege nr. 5 sa det var ulik praksis i forhold til 
hva man gjør på legevakten og sykehus kontra legesentrene. På legevakten og 
sykehus ønsker enn å ta en rask måling og da tas det som oftest bare en måling i følge 
lege nr. 5. På legesentrene kan man ha bedre tid til pasientene så flere målinger kan 
tas.  
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3.3.2 Hvem kan måle et blodtrykk? 
På spørsmål om hvem som kan måle blodtrykket på et legekontor, svarte alle disse 
legene at på dette legekontoret kan sykepleierne også måle trykket når det er i 
forbindelse med rutinekontroll, sertifikat, årskontroll for diabetes og lignende, men 
at det i hovedsak er legene som gjør det. Lege nr. 1 sa at: “På dette legekontoret så har 
vi to sykepleiere og en bioingeniør, så de gjør det der ute også, men det er nok 95% 
legen som gjør det”. Videre sa lege nr. 1 at sykepleierne har god trening i å måle 
blodtrykk. 
 
I dette prosjektet ble det ringt til 15 andre legesentre rundt omkring i Sør-Norge, for å 
sjekke om dette legesenteret, hvor intervjuene ble foretatt, er representativt for de 
fleste andre legekontorer hvor det måles blodtrykk. Resultatet vises i tablell 1. Av 
totalt 15 legesentrene, svarte 8 legesentre at det var kun legene som utførte 
blodtrykksmålingen, i mens 7 legesentre svarte at annet helsepersonell kunne også 
måle blodtrykket, men at det var i hovedsak legene som gjorde det. Ett av disse 
legesentrene svarte at begge kunne måle det, men at det i hovedsak var annet 
helsepersonell som målte det og ikke legene. Av de legesentrene som svarte at begge 
utførte målingene, sa de at det i hovedsak var legene som utførte målingene når 
pasientene var inne hos legene.  
 
Av de legesentrene som sa at kun legene utførte målingene, var det ingen som oppga 
at grunnen var at det kun er legene som har kompetansen til det. Enten svarte de at 
det gikk raskere når legen målte det, når pasientene var inne for konsultasjonen sin, 
eller at de ikke har sykepleiere eller annet personell som kan utføre målingene. Ett 
legesenter svarte at blodtrykksapparatet var kun inne hos legene.    
 
 
Tabell 1: Hva de forskjellige legesentrene svarte ved spørsmål om hvem som kunne 
utføre blodtrykksmålingen hos dem. Er det kun legene eller kan annet 
helsepersonell, som for eksempel sykepleiere, også utføre blodtrykksmåling?  
 

 
Antall 
lege-

sentre 

 
Kun legene som måler 

blodtrykket 
 

 
Begge, både legene og annet helsepersonell 

1 Kun legene fordi det er enklest.  
2  Begge, men i hovedsak legene. 
3  Begge, men i hovedsak annet helsepersonell som måler 

det. 
4  Begge, men i hovedsak legene som gjør det når 

pasientene er inne hos dem. 
5 Kun legene ved konsultasjonene med 

pasientene. 
 

6 Kun legene når pasientene er inne hos 
legen. 

 

7  Begge, men i hovedsak legene. 
 
 

8 

 Begge, men i hovedsak legene når pasientene er inne hos 
dem. Helsesekretærene og sykepleierne gjør det også i 
blandt. 

 
9 

 Begge, men i hovedsak legene når pasientene er inne hos 
legen.  

10  Begge gjør det her. 

11 Kun legene fordi vi har ingen 
sykepleiere. 

 

12 Kun legene fordi det går raskere.  
13 Kun legene når pasientene er inne hos 

legen. 
 

14 Kun legene fordi enkleste måte.  
 

15 
Kun legene fordi vi har ingen 
sykepleiere og blodtrykksapparatet 
kun inne hos legene. 

 



19 
 

3.3.3 Omgivelsene rundt målingen 
Alle legene understreket at det er viktig at pasienten får hvilt seg og tatt det med ro 
før selve målingen utføres. At pasienten får slappe av, at det ikke måles med en gang 
pasienten kommer inn, at pasienten sitter godt tilbakelent i stolen, at pasienten ikke 
er stresset og at pasienten er avslappet. Avledningsmanøvere var det flere leger som 
nevnte, alt fra å snu måleapparatet vekk fra pasienten til å snakke om noe helt annet 
enn selve målingen og blodtrykket. Alle legene mente at dette var det viktigste 
aspektet ved å utføre en blodtrykksmåling. Lege nr. 1 sa at legen er ute etter 
hviletrykket, ikke det trykket som pasienten har når han kommer løpende inn på 
legekontoret. Under målingen sa lege 2, 3 og 4 at pasienten skal helst ikke snakke, 
men heller slappe av i kroppen og puste ut. Lege nr. 3 sa at: “noen ganger kan 
pasienten være litt anspent i armen og det kan spille inn”. Hun mente at hvis det var 
en pasient som ikke har målt blodtrykket så mange ganger tidligere, så er det greit å 
si litt kort om det på forhånd. Lege nr. 2 sa: “Det viktige er at pasienten er rolig og 
avslappet, sitter godt tilbakelent i stolen og ikke er stresset. For det kan straks påvirke 
puls og blodtrykk hvis pasienten er stresset. Så at pasienten ikke kommer rett ned i 
stolen når du hiver på et blodtrykksapparat også måler straks, men at du sitter og 
prater litt også tar blodtrykket etter kanskje 5 minutter. Det er viktigt fordi noen 
pasienter blir veldig stresset for at de skal måle blodtrykk og da kan det være faktisk 
vanskelig å få målt det. Da er det bedre å ha en sånn 24 timers måler å ha med seg 
hjem som pumper seg selv opp og gir oss et resultat hvordan pasientens blodtrykk 
faktisk er gjennom hele dagen, når han sover, når han er i aktivitet på jobb og når han 
trener”. Flere av de andre legene nevnte også et 24 timers måleapparat som de kunne 
sende med pasienten hjem hvis trykket var et så kalt “kontortrykk”, at pasienten er 
stresset fordi de er hos legen.  

3.3.4 Hvilket utstyr brukes på legesentre? 
Fire av de fem legene foretrakk et manuelt blodtrykksapparat med stetoskop og 
oppblåsbar mansjett, hvor man pumper opp manuelt. Et eksempel på et slikt apparat 
er vist i figur 14. Det var dette de hadde stående på kontorene sine, men lege nr. 2 er 
også fornøyd med å bruke de elektriske apparatene. Lege nr. 3 stolte mer på det 
manuelle apparatet enn det elektroniske. Lege nr. 2 mente det var forskjell fra 
legekontor til legekontor, når det kommer til hvilke blodtrykksapparat de bruker. 
Legen sa at noen legekontor har avanserte elektroniske målere, men selv foretrakk 
legen å bruke det manuelle og mente at den gir litt mer presise målinger. Lege nr. 5 sa 
at legene på legevakten måler med elektroniske apparater og legene på legesentre 
måler med manuelle apparater.  
 
Legene fikk spørsmål om det kreves erfaring å måle med de manuelle 
blodtrykksapparatene og om disse er de beste og mest nøyaktige. Lege nr. 5 svarte at 
teknikken for å måle med et manuellt apparat krever litt erfaring i forhold til at den 
som måler med et slikt apparat må lytte nøye etter.  Legen forklarte at: “Mansjetten 
blåses da opp til den stopper blodgjennomstrømningen i armen, da høres ingen ting i 
stetoskopet, så løses mansjetten opp litt etter litt og den første lyden som høres, er 
det systoliske blodtrykket”. Legen fortsetter med å påpeke at dette er viktig å gjøre 
nøyaktig og mente det kanskje er derfor de fleste sykepleiere ikke gjør det. 
“Mansjetten må blåses ut veldig forsiktig for hvis dette gjøres for fort, synker hele 
trykket med en gang og da høres ingen ting”. Dette mente legen krever litt erfaring. 
Det diastoliske tykket registreres når en slutter å høre trykket sa legen. Akkurat det 
samme sa lege nr. 1 som også jobber på legevakten hvor det brukes elektriske 
måleapparater, men legen mente på grunn av sin lange erfaring som lege så foretrekk 
legen å høre trykket selv. Deretter begrunnet legen det med å si at på legevakten, når 
legen ikke stolte på måleverdiene på de elektriske apparatene der, så legger legen 
alltid på mansjett/det manuelle apparatet for å høre trykket selv. Legen sa: “Så det er 
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jo en kompetanse man har, for det er jo veldig svake lyder man skal høre på, så det er 
noe jeg kan”.  
 
Når det kom til nøyaktighet, presisjon og hvilke av disse apparatene som er best å 
bruke, var legene litt usikre. Lege nr. 5 mente at det muligens finnes forskjell på 
manuelt mål og elektronisk mål, men legen mente manuell måling er det beste fordi 
det er mer nøyaktig. Lege nr. 3 nevnte at det er greit å bruke de elektriske, men at en 
da bør sammenligne de med et standard apparat eller med flere andre elektriske 
apparater for å se at de ligger kallibrert på et greit nivå. Dette mente legen var lurt å 
gjøre slik at en kan stole på det apparatet en har. Legen trivdes best med det 
manuelle og mente det har litt med kontakten med pasienten å gjøre. Lege nr. 2 sa at 
de på dette legesenteret bruker det manuelle, men at legen også har brukt de 
elektroniske og var veldig fornøyd med disse siden de gir gjennomsnittstrykket, puls 
og alt i ett. Legen mente at det er mange som mener at disse er de mest presise, 
inkludert sykehusene. Samtidig understreket legen at det ikke var de store 
forskjellene mellom et manuelt og et elektronisk apparat, hvor legen sa: “...synes altså 
at det ikke er den store forskjellen mellom de. Selvfølgelig hvis et apparat måler 
veldig høye blodtrykk at det er greit å kontrollere med et sånt manuelt, men kanskje 
et litt godt elektronisk kan være likså greit som et sånt manuelt”. 
 

 
 

Figur 14: Et manuellt blodtrykksapparat. De fleste legene foretrakk å bruke et slikt 
apparat. 

3.3.5 Grenseverdiene 
Fire av de fem legene sa at avgjørelsen om et blodtrykk er for høyt eller ikke, er 
avhengig av hvilken pasienttype som er inne hos legene. Lege nr. 5 mente et normalt 
blodtrykk bør ligge på 120/80 og hypertensjon/høyt blodtrykk er over 140/90. Lavt 
blodtrykk mente legen muligens var rundt 100/50. Lege nr. 4 sa at hvis det er en 
eldre person som har 140/85, så er det ikke nødvendig å sette inn medikasjon, siden 
eldre har ofte litt høyere trykk enn yngre. Dette mente lege nr. 2 også, at unge kvinner 
har ofte lavere blodtrykk sammenlignet med eldre kvinner som ofte har høyere. 
Samtidig tok denne legen opp at det var andre kriterier for diabetikere. Lege nr. 1 og 
3 nevnte også at diabetikere har en litt mer intens behandling, hvor grensen på høyt 
blodtrykk for disse, er rundt 130 eller 135/80. Lege nr. 1 understreket poenget med å 
si: “Det kommer an på pasienten, alder og problemstilling. Hvis man skal følge 
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retningslinjer på diabetikere for eksempel, så skal man jo være veldig streng. Så er 
det noe man må se an, for eksempel hvis en pasient ligger langt unna retningslinjene,  
så bør man ikke helt himle med øynene og si: “oj, dette her var ille!”. Så det er noe 
med å se det i forhold til den pasienten som sitter der.”  

3.3.6 Innsetting av blodtrykkssenkende legemiddel 
På spørsmål om hvordan prosessen er i fra å oppdage at noen har høyt blodtrykk over 
tid, til innsetting av legemiddel, svarte fire av de fem legene, at det kommer an på 
hvor høyt trykket er og om det har vært høyt i en lengre periode. Lege nr. 5 sa at hvis 
blodtrykket har ligget over normalen på 140/90 over en viss tid, begynner man å 
regulere blodtrykket ved hjelp av medisinering. Legen understreket at det er viktig å 
begynne behandling, hvis pasienten har andre hjerte- og kar risikofaktorer. Dette 
nevnet lege nr. 3 også, hvor legen sa at det gjøres en helhetsvurdering med 
kartlegging av risikoprofil i forhold til diabetes, kolestrol, livsstil, vekt, røyking og 
familieanamnese. Legen sa også at det først utføres en grundig samtale med 
pasienten hvor legen informerer om at blodtrykket kan gå ned hvis pasienten legger 
om livsstilen sin i forhold til kosthold og aktivitet. Dette gir legen minst tre måneder 
på, før det vurderes medisinering, med mindre det er veldig høyt. Lege nr. 2 vektla 
også disposisjonen pasienten har for utvikling av hjerte-og karsykdommer og ser på 
hva slags pasient det er. Er pasienten gravid, for eksempel? Legen nevnte at noen 
ganger kan pasienten få med en mansjettmåler, ett 24 timers blodtrykksappart, hvor 
legen får målingene gjort på pasienten i løpet av et døgn. Legen sa at hvis blodtrykket  
fortsetter å være høyt, settes det inn en liten dose med blodtrykkssenkende 
legemiddel. Lege nr. 4 svarte at det er avhengig av hvor høyt det er og at noen 
pasienter får blodtrykkssenkende legemidler bare etter en måling, hvis trykket er 
veldig høyt, men legen mente at som regel så er det en utvikling legen har sett lenge 
og tenker at det er på tide å starte opp med behandling. Legen sa videre at før det 
startes opp behandling, gjør legen flere standard undersøkelser som for eksempel 
EKG eller hjerteprøve og røntgen av lungene. Legen sa dette gjøres for å utelukke om 
det er noen spesiell grunn til at pasienten har et så høyt blodtrykk. Legen poengterte 
at det ikke alltid tas røntgen, men at det er anbefalt. Legen mente det er lurt å ta EKG 
for å se at det ikke er store forandringer på hjertet. Legen pleier også å ta vanlige 
blodprøver med nyre- og leververdier. Hvilken medisin som gis sa legen er avhengig 
av nyrefunksjonen til pasienten og hva de tåler og ikke tåler. 

3.3.7 Når måle gjentatte ganger? 
På spørsmålet om når en bør måle flere ganger, svarte alle legene at det kommer an 
på tilstanden til pasienten. Lege nr. 2 sa at hvis pasienten er litt stresset eller ikke 
klarer å slappe helt av, så lønner det seg med en ekstra måling. Dette sa legen gjaldt 
spesielt hvis de to målingene som tas er veldig forskjellige, da tas en tredje og en 
fjerde måling for å se om det stemmer. Dette poengterte lege nr. 4 også, at hvis man 
er usikker på om tallet er riktig, om pasienten er stresset eller tallet er veldig høyt, så 
tar man gjentatte målinger for å kontrollere det. Lege nr. 3 tok opp dette med 
kontrotrykk, at hvis det er mistanke om at det er et såkalt kontortrykk (at man er 
nervøs siden man er hos legen), så hjelper det ofte å si det til pasienten: “..at her kan 
det være at det er litt høyt fordi du er hos legen. Jeg pleier ofte å si at ofte bare det å 
se oss, gjør at blodtrykket stiger”. Legen sa videre at man har hatt noen veldig 
fasinerende målinger på hvor det har synket enormt  i løpet av konsultasjonen og 
hvor pasienten har klart å slappe av. Det samme nevnte lege nr. 5, angående “hvit 
frakk syndromet”. Andre pasienttyper legene sa var viktige å følge opp, med ekstra 
målinger, var i følge lege nr. 5, pasienter som går på blodtrykkssenkende legemidler 
hvor legen måler hver tredje måned og i følge lege nr. 1 gravide pasienter. Dette sa 
legen gjaldt spesielt gravide kvinner som har fått en blodtrykksstigning. Da må 
pasienten komme inn for måling flere ganger i uken og legen følger disse veldig tett 
for å se om det ikke er noe svangerskapsforgiftning. Legen understreket hvor viktig 
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det er å følge med på stigningen i blodtrykket hos gravide pasienter og sa videre: 
“...kanskje hadde hun 90/70 så er det da 110 eller 120/90, egentlig ikke høyt for en 
annen, men det er stigningen”.   

3.3.8 Hvordan uttrykke måleresultatet? 
Ved spørsmål om hvordan legene formulerer seg når de skal gi et måleresultat på 
blodtrykket til pasienten, svarte de fleste legene at de sier tallet/verdien uten å 
skremme pasienten. Lege nr. 3 sa det er viktig å være ærlig og ikke tåkelegge det. 
Legen mente det er en balansegang, uten å skremme pasienten for mye, men at man 
også må si fakta hvis blodtrykket viser seg å være veldig høyt. Legen påpekte at dette 
kan være en utfordring, men at det er viktig å forklare hva som er prosessen videre. 
Lege nr. 2 kom med forslag til hva man kan si, som for eksempel hvis det er et høyt 
blodtrykk: “..dette var litt i overkant av hva jeg har lyst vi skal ha, så dette tror jeg vi 
skal kontrollere igjen”, og hvis det er et normalt trykk pleier legen å si: “...dette var 
fint, fint blodtrykk!”. Lege nr. 1 mente det er alltid viktig å trøste hvis det er et høyt 
blodtrykk og ikke overføre beskymring til pasienten. Dette sier legen er en viktig rolle 
som lege og all helsepersonell, så legen pleier å si til pasienten: “jo, kanskje litt høyt, 
men, men vi skal gjøre sånn og sånn...” Legen begrunner dette med at ellers får 
pasienten enda et helseproblem som beskymrer og det hjelper ikke, men samtidig 
sider legen at pasienten må forstå at det må gjøres noe med det. Lege 5 sa at det 
kommer an på om pasienten er kjent for legen fra tidligere at vedkommende har et 
høyt blodtrykk og om pasienten står på medisiner for det.  
 

3.4 Blodtrykksmåling som et helsetilbud på apotek 
For å forenkle mengden av data samlet inn ved hjelp av disse intervjuene, er det gjort 
en sammenfattning av legesvarene som ble gitt i andre delen av intervjuet, 
blodtrykksmåling som et helsetilbud på apotek. Her var hovedfokuset hva er viktig å 
tenke på for apoteket ved gjennomføring av dette tilbudet. 
 

3.4.1 Viktig å tenke på for apoteket 
Spørsmålet som ble stilt legene var: “Hvis blodtrykksmåling skulle bli utført på 
apotek, hva er viktig å tenke på for oss som apotekpersonell?” Lege nr.3 svarte at det 
viktigste er å lage en rolig setting rundt den det gjelder og at det ikke gjøres midt ute i 
apoteket. Legen kom med et forslag på at det kan være et sted som er en litt adskilt 
del i apoteket, hvor kunden kan få satt seg ned, målt i rolige, greie forhold og fått målt 
trykket flere ganger. Både lege nr. 3 og flere andre leger sa at det er viktig hvis 
blodtrykket er for høyt, at kunden får informasjon om å ta det opp med fastlegen sin, 
men ikke skremme eller gjøre kunden engstelig. Legen mente at hvis kunden var ute 
på handletur rett før målingen, så vil det være en litt stresset situasjon slik det også er 
på legekontoret. Derfor sa legen at det er en grei måte å gjøre det på, å henvise videre 
til legen hvis det skulle være for høyt. Lege nr. 1 sa at hvis man klarer å prate om noe 
helt annet med kunden, så ser man at blodtrykket synker. 
 
De andre legene sa det samme som det de sa under omgivelsene rundt 
blodtrykksmålingen, hvor man må tilstrebe å få en rolig setting eller atmosfære rundt 
selve målingen. Lege nr. 5 sa: “La kunden slappe av litt før dere begynner med 
målingen, prøv å avlede oppmerksomheten vekk fra målingen, mål blodtrykket tre 
ganger og kunden bør helst ikke snakke under målingen”. Lege nr. 4 understreket at 
det bør være relativt like prosedyrer, slik at det blir sammenlignbart med forskjellige 
eller tidligere målinger. Legen mente det var ingen ting i veien for å gjennomføre en 
slik tjeneste på apoteket. Lege nr. 2 sa blandt annet at det er viktig at det blir utført på 
riktig vis på apoteket, praktisk sett.  
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Legene fikk også spørsmål om hva som er viktig å kommunisere til pasienten, før, 
under og etter målingen og når var det viktig at apoteket henviste videre til fastlegen. 
Her svarte lege nr. 3 at så lenge blodtrykket målte over normalgrensen på 140/90 og 
målingen er gjort under rolige forhold, så bør apoteket henvise til fastlegen, men at 
man ikke trenger å konkludere med at pasienten skal begynne på behandling. Legen 
fortsatte videre med å si at på apoteket finnes det veldig mye god informasjon om 
forebygging, som livsstil, kosthold og lignende og dette var greit å opplyse kunden om 
slik at de vet litt om det før de går til legen. Lege nr. 2 sa at kunden bør opplyses om 
at dette er kun en kontroll, verdien bør skrives ned og gis til kunden og at kunden har 
selv ansvaret for å ta det videre og få en utredning eventuelt.  
 
Ved spørsmål om når på døgnet et blodtrykk bør foretas på apoteket sa legene at det 
ikke spilte noe stor rolle, men lege nr. 4 sa at det er greit å få målt det sånn ca. likt for 
den enkelte pasient. Legene nr. 1 og 2 sa begge at tidspunktet på døgnet når det 
passer best å måle blodtrykket er når pasienten er rolig og avslappet. Leg nr. 1 sa: 
“Generelt for alle så synes jeg det er dumt hvis de kommer stressende fra en jobb og 
lett etter en parkeringsplass og kommer løpende inn. Det er det å den dagen kanskje 
ha fri eller i hvert fall ha fri halve dagen, og ikke stesse, ha god tid, sitte på 
venterommet og lese noe. For jeg er egentlig ikke ute etter stresstrykket, for det har vi 
alle. Det skal vi ha og, når vi løper, men det er hva er det i rolig tilstand?”.  

3.4.2 Dialog lege-apotek 
Legene ble spurt om hvordan dialogen mellom apotek og lege burde være etter at en 
pasient har vært inne og målt blodtrykket sitt på apoteket. Her påpekte legene at det 
er viktig å opprettholde taushetsplikten. Enkelte leger nevnte at en elektronisk 
kommunikasjon ville vært ideelt, men at dette trolig ligger litt frem i fremtiden. Lege 
nr. 1 foreslo at kunden, etter endt konsultasjon på apoteket, får med seg en utskrift 
over målingsverdien. På denne utskriften kan det stå dato og litt annen informasjon 
mente legen. Legen fortsatte med å anbefale at pasienten tar med utskriften til sin 
lege, hvor legen legger dette inn i pasientens journal. Flere av de andre legene nevnte 
også at et skriv eller et kort som gis til pasienten som vedkommende tar med til sin 
lege, ville være en god løsning. Legene var også veldig klare på at det i hovedsak er 
kundens eget ansvar å ta kontakt med legen ved en forhøyet blodtrykksmåling og at 
det ikke er apotekets eller legens ansvar å fange inn pasienten.  

3.4.3 Fordeler og ulemper som helsetilbud på apotek 
Fordelene legene vektla var at dette var et lavterskel tilbud som kan være mindre 
skremmende for kundene, det er fort gjort for kundene å få sjekket trykket uten for 
lang ventetid og lett tilgjengelighet. En fordel lege nr. 3 nevnte var at hvis kundene 
får hele pakken med risikovurdering og informasjon i forhold til vekt, kosthold, arv 
og aktivitet, så kan dette være et godt forebyggende tiltak. Lege nr. 5 mente at en 
fordel er at dette kan være hjelpsomt for legene, hvis pasienten er regelmessig på 
apoteket og måler blodtrykket og tar med seg en oversikt/historikk på alle målingene, 
så vil legene få en tettere og helhetlig oversikt over hvordan pasientens blodtrykk er 
over tid, siden det kan hende at den ene dagen hvor pasienten er hos fastlegen og 
måler trykket sitt, kan være veldig avvike fra virkeligheten. Legene pekte også på at 
det kan være mindre stressende for kundene å dra på apoteket å få målt trykket og da 
blir det et mer reelt blodtrykksmål. 
 
Ulempene legene nevnte var blant annet at man bruker mange ressurser på å teste 
folk som ikke trenger det og mange som ikke trenger videre behandling kommer og 
tester seg. Lege nr. 4 mente at man kanskje ikke ville få noe ut av det og at tjenesten 
ikke vil føre til at man fanger opp noen flere med høyt blodtrykk enn ellers, noe som 
kan sees på som overforbruk av undersøkelser og helsetjenester. Dette påpekte lege 
nr. 1 også at enkelte shopper veldig helsetjenester og disse trenger ofte ikke disse 
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tjenestene. En annen ulempe lege nr. 3 nevnte var at blodtrykket kan bli kunstig høyt 
og kan gi kunden unødvendig angst. Lege nr. 5 nevnte ulempen ved at apoteket ikke 
kan gå videre med den informasjonen en har og kan ikke iverksette tiltak. Legen sa: 
“Pasienten kan få en falsk trygghet hvor de tenker at det er helsepersonell som har 
målt og de sa at det ikke er noe galt med trykket, så da trenger jeg ikke å gå til legen”. 
Legen gikk videre med å si at på grunn av at apoteket ikke har historikk på pasienten 
som labbverdier, sykdomshistorie og blodprøver, så har de ikke forutsetninger for å 
gi en riktig vurdering. Det kan være en stigning i blodtrykket som apoteket ikke 
fanger opp, på grunn av manglende bakgrunnshistorie på kunden og dermed mente 
legen at apoteket kan tro at trykket er helt normalt. Dette var også synspunktet til 
lege nr. 1 hvor dette med hvordan kommunisere hvis apoteket oppdager et høyt 
blodtrykk hos for eksempel en gravid kvinne. 

3.4.4 Kritikkpunktene 
Legene mente at noe av det verste som kunne skje i forbindelse med å ha denne 
tjenesten på apotek, er at man skaper unødvendig stress og beskymring for kunden 
ved et høyt blodtrykk. To av legene nevnte også at hvis en gravid kvinne kom for å 
måle og har svangerskapsforgiftning, men blodtrykket ikke er så høyt og apoteket 
ikke fanger opp dette og sier alt er normalt, så vil dette kunne ha alvorlige 
konsekvenser. Et annet kritikkpunkt som legene understreket var om kundene 
erstattet apotekets blodtrykksmåling med å oppsøke legen. Dette kan ha alvorlige 
følger, mente lege nr. 5, om kundene erstattet legen med apoteket og de tenker at 
apoteket vil ta tak i situasjonen og iverksette tiltak. Legen var veldig klar på at 
kundene må være bevisste på at dette ikke erstatter legerollen, men at det blir et 
supplement. Flere leger pekte også på viktigheten av å kunne sammenligne tidligere 
målte trykk hos pasienten, for å oppdage eventuell stigning. Lege nr. 2 nevner blant 
annet at er det et faretruende blodtrykk og dette ikke blir gjort noe med og ikke fulgt 
opp, så kan det utvikle seg til å bli en alvorlig situasjon. Lege nr. 1 nevnte også faren 
ved at apoteket eventuelt bagatelliserer et resultat og eventuelt uttaler seg på 
områder som en ikke har grunnlaget for å uttale seg over.  

3.4.5 Gjentatte målinger eller engangsmåling og oppfølgingen 
For å kartlegge hvordan oppfølgingen av pasientene bør være fra apotekets side etter 
at apoteket har målt blodtrykket på pasientene, ble legene spurt om dette. De ble også 
spurt om pasienten bør gå gjentatte ganger på på apoteket og måle trykket eller om 
det holder med en engangsmåling.  
 
De fleste legene mente at oppfølgingen burde foretas av fastlegen til pasienten og ikke 
av apoteket. Lege nr. 3 sa at siden det er legene som står ansvarlige for behandlingen, 
så er det viktig for legene å få sett pasientene sine regelmessig og legen mente at: 
“hvis legene glipper pasientene ut der, så kan det være en ulempe”. Lege nr. 5 sa også 
noe av det samme: “Igjen er det dette med hvor er det ansvaret ligger? Ansvaret ligger 
egentlig hos pasienten, dere kan på en måte ikke følge opp. Det må være en sånn 
ekstra tjeneste som pasienten velger å benytte seg av. Jeg føler det er opp til 
pasienten, det er et tilbud dere har, så må pasienten selv velge om de vil gå en gang 
eller flere ganger”. Lege nr. 2 mente at dette helsetilbudet på apoteket bør være en 
engangsmåling, et engangstilbud uten den oppfølgingen, for da kan det skli fort ut 
mente legen. Legen sa at det kan fort være noe som mistes, det kan gå lang tid og da 
kan det være dumt hvis det var noe som det skulle gjøres noe med, mente legen. 
Legen sa at det er grunnen til at selve oppfølgingen bør skje hos fastlegen som har 
labbverdier, sykehistorie og alt annet på pasienten. Lege nr 3 sa i tillegg at hvis 
pasienten har startet blodtrykkssenkende behandling, så kan det være fornuftig om 
pasienten ønsker å gå litt ekstra på apoteket for å sjekke blodtykket i tillegg til de 
faste kontrollene hos legen, for å kunne se om behandlingen fungerer som den skal. 
Hovedregelen sa legen er at pasienter som står på blodtrykksregulerende medisiner 
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er inne til kontroll hver tredje måned hos legen, men legen påpekte at hvis det ser 
stabilt ut så kan det gå lengre intervaller, eller kortere hvis det er behov for det. Legen 
mente at i mellom disse kontrollene hos fastlegen, kunne pasienten gå til apoteket for 
en ekstra sjekk om pasienten ville det. Lege nr. 5 satte fokus på at kundene kan få en 
falsk trygghet hvis de går og måler blodtrykket kontinuerlig på apoteket og unnlater å 
gå til legen sin for oppfølgingen. Samtidig sa legen at det kan være en kontinuerlig 
måling hos apoteket hvor kunden får en oversikt over måleverdiene som han/hun tar 
med til legen sin, men legen understreket at kunden må forstå at apoteket er kun et 
supplement til fastlegen, ikke noe som skal erstatte legen. Legen nr. 1 sa også at 
kunden kan gjerne følges opp flere ganger av apoteket, men at hovefokus bør være på 
å følge opp med råd og veiledning om hva et blodtrykk er, også lignende. Lege nr. 4 
kom med forslaget om at hvis dette skulle være et tilbud på apoteket, så burde det 
være en slik måling hver gang pasienten henter ut blodtrykksmedisinene sine. Legen 
begrunnet dette med at det er fort gjort at blodtrykkspasienter faller litt ut av 
systemet, dermed går de på samme dose veldig lenge og får da liten effekt av 
medisinene etterhvert. Legen sa samtidig at det ikke har noen hensikt i å måle oftere 
enn en gang i måneden i oppstartsfasen av en behandling og når trykket har 
stabilisert seg sa legen at to målinger i året kanskje holder. 

3.4.6 Mangel på compliance 
Legene ble spurt: “Om apotekpersonell skulle oppdage mangel på, eller dårlig 
compliance etter samtale med pasienten, altså at de ikke tar medisinene sine riktig 
eller lignende, hvordan synes du som lege dette bør rapporteres videre til fastlegen og 
hvordan kan apotekpersonell motivere pasienten til å ta medisinene sine riktig?”. Alle 
legene syntes dette spørsmålet var interessant. Lege nr. 3 sa at dette var et kjempe 
godt poeng og legen mente at det er viktig for oss alle, både legene og 
apotekpersonell, å informere pasientene om hvorfor de skal ta de medisinene de tar. 
Samtidig hvis man skulle oppdage dårlig compliance, sier legen videre, så er det 
viktig å finne ut hva årsaken til det er. Hvis det er bivirkninger, må man prøve ut 
andre medisiner. Hun påpeker at det er viktig å ha en samtale med pasienten om 
hvorfor det er så nødvendig at pasienten tar medisinen. Hun begrunnet det med at: 
“For akkurat når det gjelder blodtrykk, så er jo utfordringen den, at en ikke kjenner 
noe på kroppen. Det er jo en forebyggende behandling som vil gi effekt på sikt, men 
man merker det ikke så mye der og da og da er utfordringen, hos mange, å ta 
medisinen av den grunn”. 
 
Når det gjelder hvordan apoteket skal rapportere manglende compliance videre til 
fastlegen var det flere leger som nevnte taushetsplikten. Lege nr. 5 mente at på grunn 
av taushetsplikten, så var det uakseptabelt for apotekpersonell å snakke med legen 
om det, så apotekpersonell måtte ta det med pasienten mente legen. Her påpekte 
legen at det alltid er viktig og ikke være moraliserende og si:” hvorfor tar du ikke 
blodtrykksmedisinene dine?” eller “du må gjøre det”. Legen mente en bør møte 
pasienten der de er, spørre forsiktig og prøve å finne ut årsaken. Legen kom med 
forslag på, om det var vanskeligheter knyttet til at pasienten glemmer å ta  
medisinene, så kunne man tilby doseringsdosett som fås kjøpt på apoteket. Legen 
påpekte at hvis apoteket føler at samtalen med kunden ikke fører frem, så er det ikke 
mye mer apoteket kan gjøre med det, bortsett fra å anbefale at pasienten tar det opp 
med legen sin. Legen sier også at det ikke er sikkert at legen kan klare å motivere 
pasienten heller og at til sist så er det pasienten som velger hva hun/han vil gjøre.  
 
Legene nr. 1, 2 og 4 sa alle det samme, at det er et problem og at apoteket bør 
oppmuntre pasienten til å fortelle det til fastlegen. Lege nr. 1 sa at det ideelle hadde 
vært om apoteket kunne ringe til legen og fortelle det, mens lege nr. 4 sa at det trolig  
ikke vil fungere med noe rapporteringssystem. Legen mente at man må fortelle 
pasientene om ulempene og fordelene ved en slik behandling, så må de bestemme det 
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selv om de skal ta medisinene. Legen påpekte også at det er vanskelig for legen å vite 
hvilke pasienter som er i tvil om de skal bruke medisinene eller ikke og da er det 
vanskelig å informere disse. 

3.4.7 Fra et samfunnsmessig perspektiv 
Legene ble spurt om de trodde at dette kunne være et godt tilbud å innføre på apotek 
ut i fra et samfunnsmessig perspektiv, med tanke på bedring av folkehelsa og om det 
har en effekt på lang sikt. Fire av de fem legene svarte ja, det trodde de. Lege nr. 4 
svarte at folk ikke vil bli mer bevisste på blodtrykket sitt, ved å innføre dette på 
apotek. Legen sa at de har gjerne en eller annen sykdom, som gjør at de fanger opp de 
som har mest nytte av medisinene. Lege nr. 5 sa at dette ville ha en effekt med tanke 
på at man kan oppdage flere som har høyt blodtrykk og at flere da kanskje vil søke 
leger. Videre sa legen at alt må bevises via studier, hvis man skal dokumentere at det 
hjelper, og at dette krever mer forskning. Lege nr. 3 mente også at hos enkelte kan 
dette ha effekt, men på folkehelseperspektiv så kreves det ofte store studier for å si 
helt sikkert mente legen. Legen fortsatte med å si at det uansett er viktig at folk har 
fokus på forebygging av hjerte- og karsykdommer og at hvis man får dette 
helsetilbudet til å fungere greit og har gode retningslinjer, så mente legen det kan 
være til hjelp. 
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4. Diskusjon 
 

4.1 Del 1 – Diskusjon av spørreundersøkelsen 
Det ble valgt en kvantitativ metode for innsamling av informasjon fra kundene og en 
kvalitativ metode for innsamling av informajson fra legene. På bakgrunn av den tiden 
som var til disposisjon, så måtte det samles inn mest data fra kundene for kartlegging 
av hvilke helsetjenester som var mest attraktive for kundene. Da egner det seg best 
med en kvantitativ metode. Den samme metoden kunne ha blitt brukt for legene 
også, men her ble det valgt intervju, for å få mer utdypning i svarene og for å kunne 
følge opp svarene med andre spørsmål og på den måten få mest mulig informasjon 
om emnet. Det måtte derfor være en begrensning i hvor mange leger som ble valgt for 
å intervjues, ellers ville ikke tiden strekke til for å behandle all innsamlet data. Selve 
intervjumetoden er en kvalitativ metode. 
 
Det som er viktig å tenke på i utformingen av et spørreskjema er at de viktigste 
spørsmålene en ønsker svar på kommer først i spørreskjemaet, at det er åpne 
spørsmål (hvor kunden kan svare selv og ikke bare ja og nei svar) så vel som kryss 
spørsmål (ja og nei og valgmuligheter) og at spørsmålene er enkle å forstå og ikke kan 
misforstås. Lengden på skjemaet er også viktig å tenke på og hvor mye tid 
respondenten må bruke for å svare. I dette prosjektet ønsket en også å få litt 
bakgrunnsinformasjon om kundene, så det ble i tillegg stilt demografiske spørsmål 
om kjønn, alder og utdannelse. Spørreskjemaet som ble brukt for å samle inn 
informasjon med, inneholdt blant annet forslag på forskjellige helsetjenester som 
kundene kunne krysse av på for hva som passet best for dem. Det ble lagt ved et 
følgebrev som forklarte hvordan skjemaet skulle fylles ut, og som fortalte hvem som 
utførte undersøkelsen og hva hensikt var med undersøkelsen. Her ble det også gitt 
informasjon om at dataene ble behandlet anonymt. 

4.2 Problemstillinger 
I del 1 hvor spørreundersøkelsen ble utført viste det seg flere problemstillinger som 
en kanskje ikke hadde tenkt på før oppstarten. I denne delen av prosjektet reflekteres 
det over hva som kunne ha blitt gjort bedre og hva som var bra.  

4.2.1 Dårlig tidsperiode 
Spørreundersøkelsen ble utført i desembermåneden hvor det er en travel hverdag for 
mange, samtidig var det mange andre prosjekter som måtte utføres på apotekene den 
tiden. Apotekpersonellet måtte allerede gi mye informasjon til kundene, samtidig 
som de skulle utføre denne spørreundersøkelsen. Det var fokus på mersalg av 
julegaver, gi gode kundeanbefalinger som en blir målt på av kjeden og anbefale 
dagens julekalendergave. Dette var derfor et ugunstigt tidspukt/tidsperiode å foreta 
en slik spørreundersøkelse på. Samtidig måtte dette gjøres under denne perioden, på 
grunn av tidsbegrensningen for denne oppgaven. Likevel opplevde vi at det var 
mange av kundene som tok seg tid til å svare, ga positive tilbakemeldinger og ville 
bidra med hjelp. 

4.2.2 Misforståelser 
Flere spørsmål dukket opp hos kundene, som gikk ut på misforståelser rundt hva som 
ble spurt om i spørreskjemaet. Mange leste ikke første siden hvor ordet helsetjenester 
på apotek er definert og dermed forstod de ikke første spørsmålet hvor spørsmålet er: 
“Har du benyttet deg av en helsetjeneste i apotek tidligere?”. Her var det mange som 
svarte ja og alle som ble gjort oppmerksomme på hva en helsetjeneste på apotek 
betydde, endret svarene sine til nei. Derfor kan det foreligge feil her hos de som ikke 
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ble gjort oppmerksomme på det. Mange trodde helsetjenester på apotek betydde å 
hente ut reseptene sine eller få råd og veiledning om et produkt fra apotekpersonell. 

4.2.3 Forslag til helsetjenester fra kundene 
Noen av kundene kommenterte at de fleste av de helsetjenestene vi foreslo, får de 
utført hos legen og det var derfor ikke behov for å gjøre dette på apotek. Andre kom 
med egne forslag til hvilke tjenester som kunne tilbys.  
 
Hudanalyse var det flere som nevnte under egne forslag til helsetjenester på apotek. 
En kunde skrev under egne forslag til helsetjenester: “Å få sjekket evt. utslett som 
oppstår plutselig på kroppen.” Hudanalyse hvor en ser på hudtilstander som eksem, 
utslett ol. kan tenke seg å bli aktuelt på apotekene etterhvert, men kan være litt 
innviklet siden en da beveger seg inn på å stille diagnoser om folks hudtilstander, noe 
som er forbeholdt leger. Hudanalyse blir gjort på flere apotek i Norge i dag. Da ser 
man på hudtilstand, hudtype, aldring, solsensitivitet og solskader. Etter at kunden 
har fått analysert huden, blir det skreddersydd et hudpleieprogram som omfatter 
riktige renseprodukter og hudpleieprodukter for den kunden. Tjenesten er i dag 
kostnadsfritt for kunden. 
 
Allergitest på apoteket var det flere som nevnte som forslag. Dette utføres på enkelte 
apotek i Sverige og kunne vært aktuelt for norske apotek også. I Norge finnes det 
cøliaki tester som en kan ta, men det har vært uttrykt litt skepsis til lignende 
hjemmetester (48). 
 
Noen leger kom også med egne forslag på enkle tester som kan utføres på apotek og 
ikke kun hos legen, som f.eks. u-stix og blodsukkermåling. En av legene var litt mer 
skeptisk og dette er noe en bør ta hensyn til ved utarbeiding av nye helsetjenester på 
apotek. Hun svarte: “Svarer på dette som lege, og hva jeg kunne tenkt meg for mine 
pasienter. Både føflekkskanning og vekt/ernæring foretrekker jeg at blir fulgt opp av 
lege e.l. Da det lett kan bli brukt på feil måte. Ingen andre forslag, men de som er 
nevnt der er gode forslag:)” Dette er viktig å tenke på når en skal utforme en 
helsetjeneste som i dette prosjektet med blodtrykksmåling. Måleverdiene en får ved 
denne tjenesten må ikke brukes på feil måte og kundene må få riktig og god 
informasjon og målingen. 
 
Andre forslag som ble nevnt var blodprøver som f.eks. CRP, klamydiatest, 
hurtigtester for for eksempel laktose, fruktose osv. og helicobacter pylori test, 
vaksine. Alle disse testene, krever at man jobber med blod og urin og dette kan være 
litt innviklet siden disse testene gjerne krever forskjellige typer utstyr og maskiner 
som kan være vanskelig å ha på apotekene. Når det gjelder vaksinasjon kan det tenke 
seg at det kan komme noe lignende slik det var under svineinfluensaepedemien, hvor 
vaksinasjon ble utført på skoler, bedrifter og andre instanser. Her kan det like godt ha 
blitt utført på apotek. Klamydiatest er det noen apotek som selger og derfor kan det 
være noe kunden kunne teste selv hjemme.  
 
Flere av kundene nevnte forslag som en finner i forskjellige velværesalonger, som for 
eksempel fot - og håndbehandling, sårskift og hjelp til inngrodde negler. Dette er 
muligens ikke noe som apotekene i første omgang vil rette fokus på, så dette blir nok 
ikke å se i apotek i nærmeste fremtid.  
 
Noen interessante forslag kom angående at farmasøytene kan skrive enkle resepter 
og gi henvisning til fysioterapi. Debatten om hvorvidt farmasøyter skal få 
forskrivningsrett på enkelte legemidler, slik det er i andre land, har pågått i lang tid. 
Dette kan muligens bli mulig i fremtiden (49). 
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En kunde tok opp muligheten å få målt blodtrykket sitt på apotek ved hjelp av et: 
“blodtrykksautomat slik de hadde på helsekostforretninger før. Man stikker inn 
armen og måler og får resultatet etter 5 min”. Dette kan være en enkel løsning på å 
måle et blodtrykk, men jeg mener en fortsatt må ha helsepersonell som kan 
informere og foreta en slik måling. Nøyaktigheten av en slik automat er noe annet 
man må ta hensyn til og at det blir utført på en forsvarlig måte. 

4.2.4 Apotekenes beliggenhet 
De geografiske områdene apotekene ligger i er en annen ting å ta i betraktning. Hvor 
langt ligger apotekene ifra folks hjem og hvor langt ligger legekontorene ifra folks 
hjem? Hvis apoteket ligger i nær beliggenhet og det er langt å kjøre til nærmeste 
legekontor, så kan folk være mer villige til å benytte seg av de helsetjenestene som 
finnes på apotekene. Kanskje det hadde vært store forskjeller i undersøkelsen hvis 
man hadde skilt mellom bygdeapotek og storbyapotek, men dette var vanskelig å 
kartlegge i dette prosjektet. Av de 9 apotekene som var med i undersøkelsen, ble det 
inkludert både bygdeapotek og store senterapotek, men på grunn av skjev fordeling 
av antall personer som svarte på undersøkelsen, kan vi ikke her trekke noen klare 
konklusjoner om forskjeller og likheter i kundenes svar på de forskjellige apotek. På 
grunn av dette, var det ikke mulig å sammenligne disse apotekene siden antall 
innsamlede svar fra disse apotekene varierte veldig. Ett apotek hadde kun samlet inn 
4 stykker spørreskjemaer og et annet apotek over 200 stykker. Så det blir skjev 
fordelig hvis en skulle sammenligne disse.  

4.2.5 Type apotek 
I undersøkelsen ønsket en å undersøke om det var forskjeller eller likheter mellom 
hvilke type apotek, for eksempel mellom bandasjistapotek, multidoseapotek og andre 
apotektyper som fast tilbyr noen typer helsetjenester. Det var ikke nok svargrunnlag 
samlet inn fra de enkelte apotek til å kunne gjøre dette. Her kan det tenke seg at det 
finnes forskjeller mellom hvilke kundegrupper apotekene trekker til seg og hva de 
enkelte ønsker av helsetjenester. Muligens kan det tenkes at et apotek med multidose 
som en  fast helsetjeneste og har en stor kundegruppe som bruker denne tjenesten, er 
mer positive til multidose som en helsetjeneste i forhold til et apotek hvor 
føflekkskanning er en tilbydt tjeneste. Dette kan også observeres på det apoteket hvor 
det ble samlet inn flest svar, over 200 svar, hvor føflekkskanning er et fast helsetilbud 
på dette apoteket. Føflekkskanning var overrepresentert med 71% av 
svaralternativene som den mest populære helsetjenesten som var aktuell for 
kundene.  

4.2.6 Innsamlingsprosessen 
Motivasjonen til de ansatte på apoteket var også essensielt i innsamlingsprosessen. 
Mange ansatte ønsket ikke å spørre kundene om de ville være med i undersøkelsen. 
Noen syntes det var vanskelig å spørre så mange ganger, hvis de fikk nei av kundene. 
Andre syntes det opptok så mye tid og visste ikke helt hva de skulle svare ved 
spørsmål fra kundene. På det apoteket hvor jeg selv delte ut spørreskjemaer ble det 
samlet inn flest svar og jeg tror det kan skyldes at det var enklere å motivere og 
informere andre kollegaer til å tørre å spørre kundene. Kundene er også mer villige til 
å svare når man sier at det er egen masteroppgave en ønsker svar på. Flere oppdaget 
at det var enklere å spørre kvinner i forhold til menn og yngre i forhold til eldre. Dette 
kan ha gitt en skjev fordeling over studiegruppene. 

4.2.7 En stikkprøve av befolkningen 
En av begrensningene av metoden er at vi har med kun de kundene som besøker 
apotekene. De som sjelden eller aldri er på apoteket, hadde det også vært interessant 
å vite om de kunne tenke seg å ha helsetjenester på apotek og i så fall hvilke. Kunne 
det tenke seg at vi hadde fått inn andre type svar om undersøkelsen hadde blitt utført 
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utenom apoteket? For på apoteket kommer det apotekkunder. Hva med alle andre 
kunder som ikke besøker apoteket? Et annet viktig faktum å påpeke er at denne 
spørreundersøkelsen var kun en liten stikkprøve av befolkningen og kan ikke 
representere hele Norges befolkning. Prosjektet hadde helt sikkert vist andre 
forskjeller om den hadde vært landsdekkende og større deler av Norges befolkning 
hadde vært med i undersøkelsen.  
 
Forholdet mellom, hvor mange spørreskjemaer vi printet ut og delte ut til kundene 
sammenlignet med hvor mange samlet inn, burde muligens vært kalkulert for å se 
hvor stor prosentdel av kundene som sa nei til å være med på undersøkelsen i forhold 
til hvor mange som valgte å svare på undersøkelsen. I tillegg kan man regne ut hvor 
sterk en spørreundersøkelse er ved hjelp av power and samplesize calculation eller 
statistical power. Power og samplesize estimering, blir brukt av forskere for å finne 
ut hvor mange subjekter som trengs for å besvare spørsmålene i undersøkelsen og 
som videre settes opp mot 0-hypotesen.  

4.2.8 Tidsaspektet 
Tidsaspektet på apotekene er en annen problemstilling å ta hensyn til. I en travel og 
stressfull apotekhverdag er det vanskelig å få satt inn tid til ekstratjenester. Noen vil 
kanskje argumentere med at dette vil oppta mye tid, som man ikke kan sette av, 
spesielt hvis det er stor pågang på disse tjenestene. På apoteket er det flere ting som 
må ordnes som for eksempel kampanjer, varetelling, sortimentsendringer og 
lignende. I tillegg kommer betjeningen av kunder, håndtering av varer og annet 
forefallende arbeid. Samtidig sliter enkelte apotek med for liten bemanning og til 
tider lange køer og mye trafikk. Enkelte kunder i undersøkelsen argumenterte for at 
de ikke var interesserte i at det ble slike helsetjenester på apotek, hvis det betydde at 
det ble lengre ventetid for uthenting av resepter og ekspedering av kunder. En kunde 
skrev: “Hvis disse tjenestene skulle gjøre at det tar lengre tid å få ut reseptene, så er 
det ikke ønskelig. Det blir for mye venting med så mange tjenester. Ellers høres det 
bra ut!” 
 
På den andre siden, kan dette tilrettelegges slik at de kundene som vil ha en 
helsetjeneste utført, kan forhåndsbestille en time for en slik konsultasjon. Et 
eksempel på dette er legemiddelsamtaler, hvor farmasøyten forbereder seg til møtet 
ved å gå igjennom alt som skal tas opp ved konsultasjonen og kunden får satt opp en 
time for når han/hun skal komme tilbake. En helsetjeneste på apotek er også å 
betegne som vanlig kundetid. Kundene betaler for tjenesten og det er viktige faglige 
helsetibud som vil gagne kunden og apoteket, så apotekene bør ta seg tid til det og 
tilrettelegge for når det er mest beleilig at kunden kommer. Dette kan gjøres ut ifra 
hvilken dag det er flest ansatte på jobb og når på dagen det er mest rolig på apoteket. 
Er det en dag hvor flere er på jobb, kan det være slik at kunden ikke behøver å bestille 
tid for en blodtrykksmåling, men kan få gjort det der og da. Dette vil muligens være 
mest gunstig for de kundene som ønsker å måle blodtrykket sitt, samtidig som de 
henter ut blodtrykksmedisinene sine. 

4.2.9 Kostnader 
Kostnadene knyttet til en slik tjeneste, er viktig å tenke på både for kundens del og for 
apoteket sin del. Hvor mye skal apoteket ta betalt for denne tjenesten? Kundene fikk 
fire forskjellige svaralternativer når det gjaldt pris og hva de var villige til å betale. 
Her vil det være forskjeller på hva kundene er villige til å betale, med tanke på hvilke 
helsetjenester det er snakk om. Hver tjeneste vil koste forskjellig ut i fra hvor mye tid, 
materiellforbruk og ressurser som kreves til hver enkelt tjeneste. Reisepakken, hvor 
kunden får råd og veiledning om hva han/hun, bør ta med seg på reisen, kan for 
eksempel ikke koste 500 kr. Samtidig bør ikke prisen på blodtrykksmåling i apotek 
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overstige det som det koster å måle trykket hos legen. Kostnaden for pasient og 
apotek er viktig å ta hensyn til.  
 
Når det gjelder blodtrykksmåling så vil hovedkostnadene for apoteket være knyttet til 
den tiden en ansatt bruker på hver blodtrykksmåling og som man dermed mister fra 
andre oppgaver i apoteket. Utstyret koster første gang en kjøper inn det og brosjyrer 
som for eksempel fagkort og timekort vil koste litt. Ellers er det ikke annet utstyr 
knyttet til målingen som vil koste noe. For kunden vil nok prisen spille en rolle for om 
man ønsker å benytte seg av tjenesten eller ikke.  På den ene siden, hvis det koster 
like mye eller mer som å gå til legen, kan det være slik at mange foretrekker å 
oppsøke legen, for da får de svar på andre ting i tillegg, for samme pris som på 
apoteket. På den andre siden, så kan det være et nyttig tilbud for de som har litt 
legeskrekk, siden dette er et lavterskeltilbud. Det kan også være et gunstig tilbud for 
de kundene som ønsker å slippe å stå i kø med lang ventetid hos legen, for å få målt 
trykket sitt.  
 
Hvis en beregner at det koster ca. 600 kr i timen for hver apotekansatt (noen mer, 
andre mindre ut i fra hvilken utdanning og lønnsavtale vedkommende har), da vil 
100 kr tilsvare 10 minutter arbeidstid. Hvis en da sier at en slik 
blodtrykkskonsultasjon med kunden vil ta ca. 30 minutter. Da vil det koste 300 kr for 
apoteket, som er den summen det koster å betale en ansatt å utføre målingen. Om 
apoteket korter ned tiden til 15 minutter per konsultasjon blir kostnadene 150 kr. Hos 
legen betaler kunden normalt 180 kr for en konsultasjon. Kunder som ofte er hos 
legen og har et høyt legemiddelforbruk, kan ha frikort og da betaler de ingen ting for 
legekonsultasjonen.  Jeg mener da at prisen bør være under det det koster å få målt 
det hos legen og ligge omtrent på 150 kr. Det kan gjøre at flere da ønsker å benytte 
seg av tilbudet. Eventuelt kan prisen settes til 200 kr, slik at apoteket får en 
fortjeneste på ca. 50 kr per kunde som måler trykket sitt. Selve opplæringen av 
apotekpersonellet kan også koste litt, med tanke på heldagskurs og andre typer 
opplæring knyttet til oppstarten av en slik helsetjeneste. Dette bør også tas med i 
beregningen. 
 
I Sverige er prisen 450 kr for en helhetlig vurdering av hjerte-og karsjekk. I den 
pakken  inngår det blodtrykksmåling, kolesterolmåling, blodsukkermåling, 
midjemåling, en vitenskapbasert risikobedømning og et helseskjema som fylles ut. 
Dermed er dette en mye mer omfattende prosess, enn en enkel blodtrykksmåling. 
Prisen på 450 kr blir derfor i høyeste laget for kun en blodtrykksmåling, mener jeg, 
men denne helsepakken for hjerte- og karsykdommer kan tenke seg å bli kombinert 
med blodtrykksmåling i Norge også (50).  
 
I følge denne kundeundersøkelsen viste det seg at flesteparten av kundene var villige 
til å betale mellom 100 til 200 kr, så dette kan være et godt argument for å legge seg i 
denne prisklassen. I tabell 2, ser en hva ulike helsetjenester i apotek koster. 
Blodsukkermåling koster 75 kr. Her brukes det mer materiale enn ved en 
blodtrykksmåling, men tiden det tar å måle et blodsukker er kortere enn det vil ta å 
måle tre blodtrykksmålinger. Dermed kan det tenke seg at å sette en pris på under 
100 kr for blodtrykksmåling ikke vil lønne seg for apoteket, når prisberegningen en 
apotekansatt vil bruke på en 15 minutters konsultasjon vil være på 150 kr. 
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Tabell 2: Eksempler på hva forskjellige helsetjenester koster i en av de norske 
apotekkjedene. 
 

Navn på tjenesten Pris 
Legemiddelsamtale 150 
Blodsukkermåling 75 

Føflekkskanning (første skan) 350 
Føflekkskanning (påfølgende 

skan) 
150 

Røykesluttveiledning 450 
Multidose pris/uke 100 

Multidose pris/uke (medlemmer) 75 
 

4.2.10 Analysering av resultatet 
Flesteparten av kundene som var med i undersøkelsen svarte føflekkskanning som en 
av de helsetjenestene de kunne tenke seg å ha i apotek. Flere visste ikke at det 
allerede blir tilbydt i norske apotek og ble svært positivt overrasket. En annen ting 
som var spennende å se, var at reisepakken som var et nytt forslag til en 
helsetjeneste, var veldig interessant for mange. Den var den andre mest valgte 
tjenesten.  
 
Spørreundersøkelsen viste at veldig mange kunder besøker apoteket ofte, flesteparten 
opptil en gang i måneden eller mer. Kundene i dette prosjektet svarte at de handler 
legemidler fast, samtidig som de handler andre ting enn legemidler. Dette viser at 
apotekene bør imøtekomme kundene med å tilby det de har behov for og resultatet 
kan peke på at helsetjenester kan bli aktuelle for mange kunder.  

4.2.11 Demografisk kartlegging 
Flere kvinner enn menn deltok i undersøkelsen, muligens hadde resultatet blitt 
annerledes om det hadde vært omvendt. Det kunne kanskje vært en idè å ha inkludert 
likt antall menn og kvinner i undersøkelsen for å se om det er noen likheter eller 
forskjeller i hva det enkelte kjønn svarer. 
 
Alderen varierte mye, med flest i aldersgruppen 30-35 år. Spørreundersøkelsen 
kunne også ha rettet seg mer mot en enkelt aldersgruppe hvis en ønsket å se nærmere 
på det. Det hadde vært interessant å se om den eldre gruppen benytter seg mer av 
helsetjenester enn den yngre generasjonen. En teori er at eldre har gjerne andre 
sykdommer som de oppsøker legen sin for og dermed får de utført andre 
helsetjenester hos legen, imens den yngre klassen er ikke så ofte hos legen og det kan 
tenke seg at det vil være disse som i hovedsak vil benytte seg av helsetilbud på apotek. 
Den yngre grenen er gjerne opptatt av å forebygge sin helsetilstand og søker muligens 
til helsetilbud som støtter opp dette og velger utradisjonelle helsemetoder. Dette er 
noe som en kunne sett nærmere på, men på grunn av at dette ikke var hensikten med 
oppgaven, er det ikke blitt gjort her. P-verdien for de som valgte blodtrykksmåling 
som en aktuell helsetjeneste, i forhold til de som ikke gjorde det, fordelt på alder, 
viste 0,535816, noe som ikke er signifikant, dermed kan en ikke konkludere med 
dette. 
 
En hadde regnet med at flere eldre enn yngre ville vært med i dette prosjektet, siden 
man trodde at flere eldre enn yngre besøker apotek, men dette var ikke tilfelle i denne 
undersøkelsen. Det var flest unge under 50 år som var med i spørreundersøkelsen. 
Dette kan henge sammen med at det var flest innsamlede svar fra et senterapotek, 
hvor kanskje ikke eldre besøker så mye. 
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Utdanningsnivået i prosjektet lå på videregående utdanning. I undersøkelsen var de 
fleste som deltok i alderen 18–29 år og dette kan muligens passe inn med  at 
utdanningsnivået var høyest på det videregående skoleplanet. En tanke som en ville 
se nærmere på, var om utdanningsnivået kan gjenspeile hvor mye kundene ønsket å 
betale for en helsetjenestene. Kan det være slik at de med utdanning 6 år eller mer er 
mer vllige til å betale mer for en helsetjeneste, eller er disse mer skeptiske til 
helsetjenester. Hva velger ungdommen som går i videregående i forhold til unge 
voksne?  

4.2.12 Bias 
Seleksjonsbias kan ha oppstått i denne undersøkelsen på grunn av at spesielle 
subgrupper ble spurt, dermed kan variabiliteten i studiegruppen være ensidig. Under 
prosjektets gang, i innsamlingsprosessen, viste det seg at det var enklere å spørre 
kvinnelige kunder om de ville være med i spørreundersøkelsen. Disse svarte som 
oftest ja til å være med i undersøkelsen, i mens menn svarte som oftest nei.  Dette kan 
skyldes den skjeve fordelingen på antall kvinner og menn som deltok, hvor det ble 
samlet inn flest svar fra kvinner. Den samme forskjellen ses også blant gammel og 
ung, hvor flest svar ble samlet inn hos den yngre generasjonen. Dette kan skyldes at 
disse svarte som oftest ja til å være med i spørreundersøkelsen, i motsetning til de 
eldre.  
 
En annen mulig årsak til at det var overrepresentert med unge i studiegruppen, kan 
være at flesteparten av svarene i spørreundersøkelsen ble samlet inn på et 
kjøpesenter. Muligens er det flere unge enn eldre som besøker apotek på kjøpesentre. 
Mange eldre foretrekker å gå til sitt faste lokale apotek, hvor de oppbevarer reseptene 
sine.  
 

4.3 Del 2 – Diskusjon av legeintervju  
 
Det ble valgt å intervjue flere leger istedenfor kun en og det var en fordel her, da en 
fikk et bedre bilde over temaet. Enda flere leger kunne ha blitt intervjuet for å få en 
bedre kartlegging, men på grunn av tidsbegrensingen som var, ble det avgjort at fem 
leger var tilstrekkelig. 

4.3.1 Problemstillinger 
Intervjuene ble utført på en mandag og legekontoret sa at mandager er veldig 
stressfulle dager for dem, så legene hadde liten tid. De tok meg inn innimellom 
konsultasjonene de hadde med pasientene. Spørsmålene ble stilt så raskt som mulig. 
Legene hadde dårlig tid, så de ga korte og raske svar tilbake. Det ideelle hadde vært å 
sende intervjuspørsmålene på forhånd til dem, slik at de rakk å tenke over svarene, 
lese seg opp på emnet og gjøre opp sine meninger rundt det, deretter foreta 
intervjuene. Intervjuene kunne også gjerne ha vart over en lengre tidsperiode, f.eks. 
en time, istedenfor ca. 15 minutter slik det gjorde her. Dette ville gitt flere muligheter 
til å stille flere spørsmål og få en bedre dialog med legene. Ett av intervjuene ble gjort 
i løpet av 10 minutter og det gir en hastverk i svarene.  
 
Noen av spørsmålene gjentok seg selv og emnet, de var bare formulert på en annen 
måte (følgespørsmål for eksempel), dette var bevisst, for da ble det gitt flere eller 
andre type svar når de ble gjentatt. Mer informasjon ble samlet inn på grunn av dette 
til tross for tidsaspektet. 
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4.3.2 Analysering av resultatet og disposisjon 
Det var interessant å se at svarene var nokså like hos alle legene og tilsvarte det 
faglitteraturen sier rundt emnet. Dette gjorde det enklere å utarbeide et 
blodtrykkmålingstilbud på apotek. Alle legene var veldig klare på hvordan 
omgivelsene rundt en slik måling må være, for å få et korrekt hvileblodtrykk. De var 
også nokså enige om at antall målinger som utføres på hver kunde, varierer i forhold 
til hvilken pasienttype det er. Legene anbefalte at en følger retningslinjer for 
blodtrykksmåling som sier at en helst skal måle tre ganger og ta gjennomsnittet av de 
to siste målingene. Når det kommer til hvem som kan måle et blodtrykk og om det 
kun er forbeholdt legene, så viste dette prosjektet at annet helsepersonell kan også 
måle blodtrykk. Manuellt blodtrykksapparat er å foretrekke blandt legene, men andre 
instanser bruker også de elektriske. Det vil kreve grundig opplæring og erfaring i 
bruk av manuelle målere, hvis apotekpersonell skulle bruke dette, så derfor kan det 
være greit å bruke de elektriske istedenfor. Apoteket bør ha klare prosedyrer for hva 
definisjonen på et høyt blodtrykk er som i følge legene og annen litteratur er et 
blodtrykk over 140/90 og hvis kunden går lenge med et slikt blodtrykk vurderes 
innsetting av legemiddel hos legen. Gjentatte målinger kan utføres på apoteket, men 
det er viktig at kunden vet at denne helsetjenesten kun er et supplement og ikke noe 
som erstatter legen. Måten resultatet av en slik konsultasjon kommuniseres til 
kunden er svært viktig. Hensikten er ikke å skremme eller gjøre kunden urolig, ved et 
eventuelt høyt trykk. Her er det nødvendig at den som utfører målingen klarer å 
formidle god nok informasjon til kunden. Kunden har selv ansvar for å ta det videre 
med legen og følge opp målingen. Apoteket er bundet av taushetsplikten og kan 
dermed ikke utgi informasjon om kundens målinger til fastlegen uten samtykke fra 
kunden. Et skriv eller timekort hvor målingene står oppført kan leveres ut til kunden 
sammen med informasjon om blodtrykk. Om apoteket skulle oppdage mangel på 
compliance hos pasienter som står på blodtrykkssenkende legemidler, bør en 
motivere og gi fagelig informasjon om hvorfor det er viktig å følge opp behandlingen. 
En klar fordel ved å ha en slik tjeneste på apoteket er at den er lett tilgjengelig for 
kunden og muligheten for å få en mer korrekt blodtrykksmåling (hvis forholdene er 
lagt til rette) er til stede. Kritikkpunktene og ulempene ved en slik måling på apotek 
er at kundene erstatter dette tilbudet med legekontroll eller at apoteket ikke fanger 
opp en uheldig stigning i blodtrykket/høyt blodtrykk. 
 

4.4 Utforming av tjenesten 
Svarene legene ga var nokså like og varierte ikke mye. Ut i fra de svarene legene ga og 
den litteraturen som finnes rundt emnet, kom jeg frem til en mulig løsning på 
hvordan blodtrykksmåling kan utføres og tilbys som en fast helsetjeneste på apotek.    

4.4.1 Utstyr  
Samtlige leger som ble spurt i dette prosjektet, foretrakk å bruke et manuellt 
blodtrykksmålingsapprat som er et stetoskop med mansjett. De begrunnet dette med 
at de følte det var mer nøyaktig å bruke eller at de bare var vant til den formen for 
måling. Noen av de kommenterte at de elektriske appratene også var greie og raske å 
bruke, eksempler av disse er vist i figur 15 og 16. Litteraturen som finnes rundt dette 
med nøyaktighet og presisjon på de forskjellige måleappartene viser både studier som 
taler for og imot både de manuelle og de elektroniske (51-54).  
 
Siden det krever litt ekstra kompetanse og erfaring ved bruk av de manuelle 
apparatene, kan det foretrekkes med de elektroniske i bruk på apotek. Her finnes 
både varianten hvor trykket blir målt i overarmen og pulstrykket rundt håndleddet. 
For mest nøyaktig trykk, anbefales det å måle rundt overarmen.  
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Figur 15 og 16: Forskjellige elektroniske måleapparat. På apotek selges det i dag 
blodtrykksapparat som måler blodtrykket i overarmen, blodtrykksapparat tilpasset  
kvinner og apparat som måler blodtrykket/pulsen i underarmen. Displayet på et 
elektronisk blodtrykksapparat, angir tydelig det systolisk, diastolisk og pulstrykk. 
 

4.4.2 Opplæring og kompetanseutvikling  
Det ble valgt å ringe til 15 legekontorer for å danne seg et bilde om hvem som måler 
blodtrykk på disse legesentre, om det kun er legene eller kan annet helsepersonell 
også gjøre dette. Dette, for å kunne se hvilken kompetanse som kreves og om det 
legesenteret jeg valgte å intervjue er representativt sammenlignet med andre 
legesentre i Norge. En teori er at hvis annet helsepersonell kan måle blodtrykk på et 
legekontor, så er det ikke noe i veien for at dette kan gjøres av apotekpersonell på 
apotek. Derimot hvis det skulle vise seg at det er overrepresentativt med legekontorer 
hvor kun leger utfører blodtrykksmåling, kan en vurdere om blodtrykksmåling bør 
være forbeholdt legene. Det var nokså likt fordelt med tanke på resultatet, hvor 10 av 
15 legesentre hadde både leger annet helsepersonell som utførte denne sjekken. De 
legesentrene hvor kun legene gjorde det ga som begrunnelse at det ikke jobbet 
sykepleiere der eller at det var enklest at legene gjorde det under pasientens 
konsultasjonstime. Ingen ga begrunnelsen at det kun er legene som er egnet til å måle 
blodtrykket. 
 
Men det er svært viktig at de på apoteket som skal utføre denne helsetjenesten, har 
gode nok kunnskaper og kompetanse til å gjøre dette. Alle de tre største 
apotekkjedene i Norge i dag, tilbyr en e-lærings plattform hvor det finnes kurs og 
fagopplærings programmer som gir kunnskap, opplæring og informasjon om et 
emne. Her kunne en utforme et Neo-kurs (e-læringskurs) f.eks. hvor de som utfører 
kurset, lærer det teoretiske rundt blodtrykk og blodtrykksmåling steg for steg. Dette 
kurset kan avsluttes med en kunnskapstest for å se om den enkelte har lært det kurset 
krever. Består man ikke testen, må man ta kurset på nytt. Dette kunne være et av 
hjelpemidlene for de som skal jobbe med denne målingen og også for resten av 
apotekpersonellet siden spørsmål vil kunne dukke opp fra kunder hvis dette blir en 
fast tjeneste på apoteket.  
 
I tillegg bør kjedene tilby et heldags kurs hvor det praktiske rundt blodtrykksmåling 
læres. Her kan man få trene seg på forskjellige forsøkspersoner og få innføring og 
opplæring i hvordan denne tjenesten skal utføres på en forsvarlig måte. Det praktiske 
er veldig viktig her, slik at apotekpersonell kan få øvd seg og ta opp spørsmål som kan 
dukke opp rundt dette emnet før tjenesten settes i gang.  
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Fagkort og timekort bør også være noe som apoteket kan tilby sammen med denne 
tjenesten. Eksempler på hvordan disse kan se ut er vist i figur 17. Hvis det utformes et 
enkelt fagkort, A5-format, hvor det står om hva som regnes som forhøyet blodtrykk, 
hvordan forebygge dette, helsefordeler, risikofaktorer, hvordan et blodtrykk måles og 
at dette kan gjøres på apoteket, kan dette være en god måte å gi ut 
tilleggsinformasjon på. Det er ikke alltid at kunden husker alt den apotekansatte har 
fortalt, så det er greit å ha noe skriftelig informasjon også som styrker budskapet. 
Dette fagkortet kan deles ut til kundene eller ligge tilgjengelig på apoteket slik at 
kundene ser det. Kanskje det kunne være en ide at apotekpersonell spør alle 
pasienter som henter ut blodtrykkssenkende legemidler om når de sist hadde målt 
blodtrykket og informere om at apoteket tilbudte dette som lege nr.4 foreslo kunne 
gjøres. Dette kan gjøres samtidig som det gis ut fagkort hvor det står om høyt 
blodtrykk og at dette kan gjøres på apoteket om ønskelig. 
 

 
 
Figur 17: Informasjon som kan gis til kunden. Et fagkort med informasjon rundt 
emnet blodtrykk og blodtrykksmåling. Et forslag til hvordan et timekort kan se ut 
med dato for når målingen er utført, hva måleverdien var, navn og fødselsdato på 
kunden. 
 
Timekortet kan gis til alle kunder som ønsker å bestille tid for blodtrykksmåling eller 
de som har vært på apoteket og målt hvor en da fører inn hva verdien på blodtrykket 
var. Dette kan være et godt hjelpemiddel for når de oppsøker legen sin, å ha en 
oversikt over siste målte blodtrykksverdier (lege nr.5). 
 
Samtidig er det viktig med markedsføring hvis folk skal vite om at apoteket har 
begynt med denne helsetjenesten. Her kan media, som tv-reklamer og annonser være 
til stor hjelp.  

4.4.3 Før målingen 
Det alle legene var enige i var selve settingen og omgivelsene rundt en slik måling. 
Det skal gjøres under rolige og avslappede forhold og en skal unngå stressfull 
atmosfære for kunden. Flere apotek i dag har egne informasjonsrom hvor kunden 
kan bli med inn og få hjelp ved sensetive spørsmål som for eksempel inkontinens. 
Rommet brukes også for å foreta legemiddelsamtale eller andre saker som skjermer 
kunden fra resten av publikumsområdet. Et eksempel på hvordan et slikt rom kan se 
ut er vist i figurene 18 og 19. Dette rommet kan med fordel brukes til 
blodtrykksmåling. Her får kunden sitte i fred og ro, slappe av, lene seg godt tilbake i 
stolen og finne roen i kroppen. Imens kan eventuelt farmasøyten små prate med 
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kunden og prøve å avlede oppmerksomheten fra målingen. Det er da viktig at alt 
utstyret som trengs for målingen ligger klart og  tilgjengelig slik at ikke det skapes en 
stressfull atmosfære hvor farmasøyten løper rundt og leter etter blodtrykksapparatet 
f.eks. Det er derfor viktig med hvordan farmasøyten opptrer og oppfører seg. Er han 
eller hun veldig stresset og har hastverk, kanskje det er lang kø i resepturen eller mye 
å gjøre ellers på apoteket og farmasøyten har det travelt med å gå tilbake til de andre 
kundene, da kan denne stressfulle væremåten smitte over på kunden. Det er 
esenssielt at det skapes en trygg og rolig atmosfære før, under og etter måling. Ut i fra 
det legene svarte, er det anbefalt å ikke snakke så mye om selve målingen i forkant, 
slik at kunden ikke blir urolig eller veldig oppmerksom på stigningen, men heller gi 
informasjon etter at selve målingen er utført. 
 

  
 
Figur 18 og 19: Et eksempel på hvordan et informasjonsrom kan se ut. Dette 
rommet er avskjermet fra resten av lokalet, hvor døren også kan lukkes for 
diskresjon.  
 
Det anbefales at kunden ikke har gjort noe stressrelatert arbeid ½ timen før 
målingen, heller ingen anstrengt fysisk aktivitet, mosjon eller lignende. 
 
Flere leger nevnte at avledningsmanøvere var nyttige å bruke, som for eksempel å 
vende blodtrykksapparatet vekk fra kunden slik at ikke vedkommende følger med på 
blodtrykksstigningen. Dette så de av erfaring at kunne påvirke blodtrykket. 
 
Viktig at kunden ikke har stramme klær rundt den armen mansjetten settes på, heller 
ikke at mansjetten sitter for stramt eller for løst under målingen. Riktig 
mansjettstørrelse må velges, så her bør apoteket ha tilgjengelig flere forskjellige 
størrelser slik at en har en som vil kunne passe en hvilken som helst overarm. 
Kunden skal ikke anspende armen eller knytte håndneven, men ha den liggende 
hvilende på bordet eller håndlenet på stolen. På figur 20 vises det hvordan armen bør 
ligge og mansjetten sitte, uten at plagg strammer rundt armen.   
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Figur 20: Armen bør ligge på bordet, avslappet, ingen klær som strammer over 
armen og ingen knyttneve. Måleapparatet er også vendt vekk fra kunden, for å 
unngå at kunden følger med på måleverdiene. 
 

4.4.4 Under målingen 
Basert på legeintervjuene, så anbefalte de tre målinger og gjennomsnittet av de to 
siste gir trykket, selv om noen av legene ikke måler tre ganger når det er en vanlig 
kontroll. På apoteket bør standarden være høy og en bør følge de retningslinjene som 
finnes og være ekstra nøye, derfor rådes det å ta tre målinger på hver kunde. Merker 
man at kunden er urolig og ikke klarer å slappe av, kan man avslutte konsultasjonen 
med en måling, når en ser at kunden har roet seg ned. En bør tilstrebe å opprette en 
rolig atmosfære rundt kunden som i figur 21.    
 
Det anbefales at kunden ikke prater under selve målingen siden dette kan ha effekt på 
blodtrykksstigningen. Med de elektriske mansjettene pumpes de automatisk opp ved 
hjelp av apparatet og etter noen minutter vises resultatet på skjermen. Ved bruk av 
manuell mansjett krever dette litt lytteferdigheter hvor en først lytter etter det 
systoliske trykket, deretter det diastoliske trykket og det krever erfaring. På apoteket 
er det mest relevant å bruke det elektriske apparatet som beregner trykket selv.  
 
Ved tre målinger med det elektriske apparatet, må en beregne litt tid, siden det tar 
noen minutter å blåse opp mansjetten og så tømme den for luft, før det gjøres en 
andre gang, så en tredje gang. Den totale tiden for en blodtrykksmåling bør ligge 
mellom 15 til 30 minutter for at den apotekansatte skal kunne utføre alle de tre 
målingene og kunne gi tilstrekkelig med informasjon til kunden. Hvis målingene 
viser en høy verdi, anbefales det å ta en pause for så å snakke litt om hjertesunne 
levevaner. Dette kan få kunden til å roe seg litt ned og mot slutten av sesjonen kan 
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det tas en siste måling. Flere av legene anbefalte å gjøre dette hvis en merket at 
kunden var altfor anspent eller stresset.  
 

 
 

Figur 21: Hvordan en blodtrykksmåling av en kunde kan se ut. Det er viktig at 
kunden er avslappet og ikke stresser. 
 

4.4.5 Etter målingen 
Etter målingen er det viktig å presentere resultatet for kunden på en måte som ikke 
virker skremmende eller urovekkende. Det er meget viktig å forsikre seg om at 
kunden forstår at dette er et supplement til legen, men at det ikke erstatter legens 
rolle. Er blodtrykket høyt må en henvise til fastlegen for videre kontroll. Det er viktig 
at ikke vi som apotekpersonell påtar oss ansvaret for noe vi ikke skal ha ansvar over. 
Kundens helsetilstand og oppfølging er først og fremst kundens og legens ansvar. 
Fastlegen har den primære oppfølgingen av pasienten, noe som både lege nr. 2 og 5 
understreket i intervjuene. 
 
Bruker pasienten blodtrykksregulerende legemidler bør farmasøyten spørre litt rundt 
legemiddelbruken; hvordan, når og hvor ofte tar pasientene medisinene sine. 
Oppdages mangel på compliance, bør kunden få en motiverende og informativ 
samtale om hvorfor det er viktig å bruke disse medisinene fast. Mange ser ikke nytten 
av blodtrykksregulerende legemidler, på grunn av seneffekten, og kan raskt slutte å ta 
de grunnet at den forebyggende helsefordelen sees ikke før om flere år slik også lege 
nr. 4 poengterte.   
 
Ut i fra hvilken kundetype som benytter seg av tjenesten bør den apotekansatte gi 
grundig informasjon om blodtrykk og selve målingen. Herunder også de 
helsefordelene et stabilt blodtrykk medbringer. Her kan risikofaktorer tas opp, råd og 
veiledning om hjertegode levevaner med mer. Del ut fagkort og informasjon rundt 
emnet (se figur 22). Før opp måleverdien på timekortet, som kunden kan ta med til 
legen ved neste konsultasjon. 
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Figur 22: Etter avsluttet målesesjon bør det gis god informasjon til kunden og 
utdeling av  fagkort og timekort, til kunden, anbefales. 
 
Det er viktig at kunden kan ta opp det han eller hun lurer på og at en forsikrer seg 
om, så langt det er mulig, at kunden har forstått den informasjonen som er gitt. Det 
er viktig at i det kunden betaler for tjenesten, føler at han/hun har fått god hjelp, 
gode anbefalinger og god kundeservice. 
 
Helsetjenesten som kan utarbeides her kan for eksempel bestå av to deler; 
enkelmåling av blodtrykk, hvor en ser på om kunden har høyt blodtrykk og bør 
oppsøke lege for videre behandlingsregime, eller gjentatte målinger, som for 
eksempel ved hver uthenting av blodtrykkssenkende medisiner. Disse 
blodtrykksverdiene kan kunden da ta med seg til fastlegen sin, som en hjelp for legen. 
De fleste legene som ble intervjuet anbefalte at dette helsetilbudet burde være 
engangsmålinger på apoteket og ikke den oppfølgingen som bør være forbeholdt 
legene. Derfor bør dette tilbys kun som en støtte for den videre behandlingen kunden 
har hos sin lege. 
 
Det som er viktig er at det må utarbeides en form for registrering over alle målinger 
som blir utført slik at dette kan kvalitetsikres. Hvis ikke disse målingene registreres 
eller om det ikke føres en oversikt over disse, så vil det være slik som det er med OTC 
i dag. At en ikke vet hva kunden kjøper og har ingen muligheter for å danne seg et 
bilde av dette ved hjelp av statestikk eller studier. 
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5. Konklusjon 
Det er interessant å se at apotekene i Norge begynner å tenke litt i andre retninger 
enn tidligere når det gjelder å få flere helsetjenester på apotek. Det ser ut til at 
kundene også ønsker å se flere helsetilbud på apotek og det var spennende å se i dette 
prosjektet at føflekkskanning, reisepakken og blodtrykksmåling var så attraktive 
tilbud. Dette var et lite prosjekt og det ville vært veldig interessant om en lignende 
undersøkelse kunne blitt gjort i en større skala for å få mer omfattende resultater og 
for å kartlegge hva den norske kunden har behov for.  
 
Apotekpersonell sitter inne med mye kunnskap om helse og legemidler som kundene 
kan dra nytte av, så det er positivt at apotekene begynner å fokusere mer på slike 
helsetilbud.     
 
Legene var alt i alt enige om hvordan et slikt helsetilbud bør utføres på apotekene og 
de var veldig klare på at det viktigste var at omgivelsene rundt en blodtrykksmåling 
blir gjort under rolige forhold, uten stress. Gjentatte målinger var å foretrekke i følge 
de retningslinjene som finnes og legene mente at dette bør være et 
tilleggstilbud/supplerende tilbud til fastlegen. Alle legene stilte seg positive til at 
blodtrykksmåling kan bli et permanent helsetilbud på apotekene, men de nevnte også 
at det kan medføre at enkelte erstatter legen med dette eller overdriver bruken av de. 
Det må understrekes at dette ikke skal være et alternativ til legen.   
 
Dette er et meget interessant område som har blitt rettet fokus på i apotekene nå og 
det vil være spennende å se om en kan måle effekten av å ha slike helsetilbud på 
apotek med store studier i fremtiden. 
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8. Vedlegg 
8.1 Spørreskjema til kundeundersøkelsen  
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8.2 Disposisjon for del 2 av oppgaven 
 

 
DISPOSISJON - BLODTRYKKSMÅLING SOM EN HELSETJENESTE PÅ 

APOTEK 
 

Hva jeg ønsker å finne ut av er: 
 
Hvordan foregår tradisjonell BT-måling på et legekontor, legesenter eller hos 
fastlegen? 
 
- Hva er viktig å tenke på? 
- Hva er forskjellen mellom at det utføres på et legekontor i forhold til på et   

apotek hvor man ikke har leger rundt seg? 
- Forskjellige personer som måler. Er det primært legene som tar BT eller kan 

annet helsepersonell også måle det/forskjellige personer som måler? Er det 
like bra? 

- Er dette legesenteret/legekontoret (hvor intervjuene har blitt utført) 
representativt eller ikke for om kun legene tar bt-målingen eller andre? 

- Hvordan vil steget være fra lege til at apotek kan gjøre det? 
 
Skissere et tilbud på apotek!!! 
 
- Hva er problematisk med dette? 
- Hva er fordelen med dette? 
- Hvordan tror jeg at denne tjenesten kan utføres på apotek.  
 
Hva er  de viktigste punktene å tenke på når det gjelder blodtrykksmåling? 
 
- Fordeler og ulemper ved en slik helsetjeneste på apotek.  
- Hva gir man råd om? 
- Hvordan formidle resultatet? 
- Gjentatte målinger eller engangsmåling? Kanskje begge deler. Kanskje måle 

flere ganger for å sjekke om det er feil.  
- Hvordan får vi til en slik tjeneste selv med de utfordringer den innebærer? 
- BT-måling på apoteket vil være primært at man får sjekke det og får vite 

nivået, så bli henvist videre til lege hvis det skulle være utenom normalen. Vi 
tar en sjekk, men sitter ikke med fasit svaret, legene er de som holder 
kontrollen. Apoteket kan måle det innimellom for kunden som et supplement 
eller et ekstratilbud til legen, men skal ikke være et alternativ til legen. 
Oppfølgingen tas fortsatt hos legen.  

 
Hvordan  kan en slik tjeneste gjennomføres på apotek? 
 
- Hva slags kompetanse/opplæring må de ansatte ha? Hva er den apotek 

ansattes rolle, hva bør man si? 
- Hva slags materiale brukes? 
- Hvilke forskjellige blodtrykksapparater er best å bruke? 
- Hvilken kunnskap (f.eks. neo kurs) må læres? 
- Hva må man tenke på i forhold til forskjellige pasientgrupper/pasienttyper, 

f.eks. gravide, de som bruker blodtrykkssenkende. 
- Hva sier man til kundene før, under og etter målingen? F.eks. Har du målt 

blodtrykket før. Viktig med kartlegging. Gi ut et kort/skriv hvor målingene 
står. Viktig å følge trykket over tid hvis det er for høyt. Ikke ta raske 
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beslutninger. Vi vet ikke hva de har hatt tidligere. Slik ser bilde ut i dag, men 
dette kan variere, spesielt over tid. 

- Compliance; når de står på blodtrykkssenkende legemidler, viktig å motivere 
og si at det er viktig å følge legens forskrivninger og bruke medisinene sine 
riktig. For apoteket; den verdien man måler sees i lys av at pasienten bruker 
blodtrykkssenkende medisiner. Det er forskjell mellom en som bruker og en 
som ikke bruker medisiner. 

 
Kritikkpunkter som kan komme fra kunder, leger og helsepersonell, media mm? 
 
- Kunder; Hva får de ut av resultatet? Hos legen kan det være et annet resultat, 

hvordan takle dette? Blodtrykket varierer veldig og eventuelt så må man måle 
flere ganger for å se om det stemmer eller er feil. 

- Leger; Her har de full oversikt over diagnoser og legemiddelbruk. Har 
apotekpersonell nok kunnskap om pasienten for å kunne utføre en slik måling 
og gi råd. Kommer det i konflikt med legens råd og behandlingsregime? Her 
må en trå forsiktig. Ha forståelse for hva legene tenker på i forhold til BT-
måling og deres synspunkter og standpunkter er viktig, siden de sitter inne 
med en spesiell ekspertise. Legen kan se det kliniske bildet bedre. På apoteket 
sitter vi ikke med blodprøver, bakgrunnsinformasjon om pasienten, historikk 
osv. 

- Media; Skepsis om dette er en kvalitetstjeneste. Hvilken informasjon blir gitt 
og er den presis og av god kvalitet i forhold til de opplysninger man får hos 
legen. Blir selve målingene gjort riktig? Har man kompetansen som kreves til 
å takle et godt eller et dårlig resultat av målingen? Skal apoteket erstatte lege? 
Overta legenes jobb? Viktig å ta frem at nei, dette er en tilleggstjeneste. Viktig 
at legen har oversikt.  

- Mot argument som taler for : De kunne like godt kjøpt et BT-apparat og måle 
hjemme, isteden for  å komme til apotek. Så vil det ikke da være et argument 
at på apotek har du fagpersonell som kan gi bedre veiledning, enn om man 
gjorde det hjemme alene.  

- Mot argument som taler for: “Hvit frakk - syndromet”. Kundene mer 
avslappet med å ta det på apotek enn hos legen. Kan gi et mer riktig resultat 
også, siden de da ikke har nerver. 

 
Hvilken betydning har det ut i fra et samfunnsperpektiv? 
 
- Hvilken betydning har dette for folkehelsen i et helhetlig perspektiv? 
- Vil det bidra til en positiv effekt ved å redusere forekomsten av høyt blodtrykk 

i befolkningen? 
- Kan en måle resultatene en får til senere studier for å kartlegge dette? 
- På sikt kan en vurdere å få til kommunikasjonen apotek til lege elektronisk på 

lik linje med andre helseinstanser som sender beskjeder elektronisk til legen. 
Slik som sykehuset gjør til legene.



 
  



 

 
 

 

Kemiska institutionen 
901 87 Umeå, Sweden 
Telefon : 090-786 50 00 
Texttelefon 090-786 59 00 
www.umu.se 


