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    Sammenfatning 

Introduksjon : Siden det første apotek i Norge ble åpnet og frem til 1960 årene, har 

farmasøytens rolle vært å tilberede og utlevere legemiddel på bestilling fra leger. Bevilling 

til å drive apotek ble gitt av kongen i statsråd, og kunne kun gis til personer som fylte 

kravene til å bli apoteker. Bestemmelsene for drift og bevilling var stort sett uforandret i 

mer enn 400 år.  Da apotekloven ble forandret i 2001, fikk Norge en av de mest liberale 

apoteklovene i Europa. Den største endringen var at restriksjonene på eierskap ble 

opphevet, så nå kunne hvem som helst, utenom legemiddelprodusenter og leger eie 

apotek. Yrkesrollen til farmasøyter har også forandret seg, fra fremstilling av legemidler 

til å bli mer rettet mot kundekontakt, service og informasjon. 

Formål : Formålet er å beskrive hvor store forandringene har vært for apotekene, og hva 

som er situasjonen for dagens farmasøyter. Studien tar også for seg hvordan 

farmasøytrollen kan se ut i fremtiden. 

Metode : Dette er en litteraturstudie som bygger på vitenskapelige orginalartikler, men  

også internettsider og bøker. 

Resultat : Resultatet viser at farmasøytens rolle er en helt annen i dag enn for bare noen 

tiår siden. I dag fins det nesten ingen produksjon av legemidler i norske apotek, og 

farmasøytens oppgave er stort sett reseptekspedisjon, kundeveiledning og service. 

Apotekloven i 2001 førte til at det ble flere apotek, lengre åpningstider og billigere 

legemidler. Apotekenes utseende forandret seg også, og det ble bygget store selvvalg for 

reseptfrie varer og handelsvarer. 

Diskusjon : Studiene som jeg så på viser at god kommunikasjon mellom leger og 

farmasøyter, og mellom farmasøyter og kunder  er av stor betydning for 

legemiddelbehandlingen, og ved å tilby nye helserelaterte tjenester  vil vi også kunne 

beholde seriøsiteten vår og klare den økonomiske konkurransen. 

Konklusjon : Farmasøyten har en viktig rolle i helsevesenet. Det er derfor av stor 

betydning at vi klarer å ivareta seriøsiteten og kompetansen vår og bruke den til det beste 

for kunden. 
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1. Introduksjon  

Introduksjonen skal gi en kort historikk til apoteket og farmasøytens rolle i samfunnet. 

Resultatdelen tar for seg hvordan reglene for apotek (og dermed også farmasøytenes 

rolle), har forandret seg de siste decennier i Norge.   

1.1 Apotekets rolle i samfunnet  

Dagens apoteket skal sikre forsvarlig utlevering og tilgjengelighet av legemidler, og 

medvirke til riktig legemiddelbruk gjennom veiledning og farmasøytiske tjenester. De er 

også pålagt lokalt lagerhold og tilgjengelighet av viktig medisinsk utstyr. Apotekloven 

legger vekt på å bevare apotekene som en faghandel, og at det ikke skal utvannes gjennom 

produkt som ligg langt fra det legemiddel og helsefaglige fordi dette kan redusere 

kundens tillit til den faglige kompetansen. Loven stiller også krav til at personalets 

kompetanse er tilstrekkelig for å sikre god kvalitet og sikkerhet. Apotekene har også 

ansvar for å produsere de legemiddel som ikke er tilgjengelig gjennom vanlig distribusjon. 

I tillegg har apotekene oppgaver som farmasøytisk tilsyn, multidose og tilrettelagt 

utlevering av legemiddelassistert rehabilitering (1).  

I forhold til Lov om apotek (apotekloven) § 1-3 er definisjonen på apotek : salgssted for 

legemidler til sluttbruker hvor det gis legemiddelfaglig veiledning, som er fysisk 

tilgjengelig for publikum (2). 

Apotekenes kundeservice omfatter i forhold til Regjeringens høringsnotat, Helse og 

Omsorgsdepartementet blant annet (3) : 

 Hjemmeleveranser til private kunder. 

 Direkteleveranser til offentlige kunder. 

 Veilednings- og opplæringstjenester for grupper med spesielle diagnoser. 

 Informasjonsvirksomhet overfor det ordinære publikum. 

 Informasjon og undervisningaktiviteter overfor helsepersonell. 

 Dosedispensering og klargjøring av legemidler til enkeltpasienter og 

helseinstitusjoner. 

 Kunderabatter og lave priser. 

 Korte ventetider. 

 Døgnåpne apotek eller apotek med utvidede åpningstider.                                                                                                                              

 Spesialkompetanse innen sykepleieartikler og handelsvarer.                                                                      
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1.2 Farmasøytens yrkesrolle 

I 1850 årene ble det etablert grossistforretninger i Christiania og flere ferdigproduserte 

preparat og medisiner kom på markedet, både i utlandet og i Norge. Myndighetene mente 

at farmasøyter med doktorgrad i kjemi var å foretrekke når det ble ledig et apotek i 

hovedstaden. Grunnlaget for dette var  at de ville være best til å håndtere og kontrollere 

de nye fabrikkproduserte kjemiske råvarene og produktene som kom inn til landet. Dette 

ble også lagt til grunn for forslag til endringer når det gjaldt den farmasøytiske 

utdanningen (1). 

Nye ferdigproduserte medikament fra 1880 årene var blant annet desifiserende midler, 

febernedsettende midler og sovemidler. Alle disse ble utviklet og produsert utenfor 

apotek. Kontroll, oppbevaring, dispensering og salg av disse nye legemidlene krevde helt 

nye kunnskaper av farmasøyten enn dyrking, innsamling og tilbereding ut fra 

planteuttrekk (1).    

Den eldre tids farmasøyt var utdannet til å produsere legemidler, og frem til midten av det 

forrige århundrede foregikk det meste av legemiddelproduksjonen på det enkelte apotek. 

Oppgavene var å skaffe, bearbeide og kontrollere reseptpliktige og reseptfrie legemidler 

(4). 

Dette har gradvis blitt overtatt av farmasøytisk industri,og farmasien har i løpet av de 

siste tiårene i økende grad fokusert på pasienten og godt resultat av 

legemiddelbehandlingen. 

1.2.1 Etiske retninglinjer for farmasøyter. 

Etiske retningslinjer for farmasøyter er utformet i tråd med intensjonen i International 

Pharmaceutical Federations (FIP) (5). 

Retningslinje nr. 1  

1.1  Farmasøyten skal arbeide for at legemidler fremstilles, distribueres og brukes til beste 

for pasientene. 

1.2 Farmasøyten skal utføre sitt arbeid i samsvar med anerkjente faglige standarder og 

vitenskapelige prinsipper. 

1.3 Farmasøyten skal bidra til at pasienten får best mulig faglig legemiddelveiledning. 

Retningslinje nr. 2 

2.1 Pasienten autonomi skal respekteres. 

2.2 Farmasøyten skal respektere pasientens personlige integritet. 

2.3 Farmasøyten skal respektere pasientens kulturelt eller verdimessig baserte syn på 

helse og behandling. 

Retningslinje nr. 3 

3.1 Farmasøyten skal sørge for å være faglig oppdatert til enhver tid. 

3.2 Farmasøyten skal basere sin opplysnings- og rådgivningsvirksomhet og sitt arbeid 
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forøvrig på den farmasøytiske kunnskap. 

3.3 Hvis arbeidsgiver krever eller ønsker at farmasøyten handler i strid med det faglige 

forsvarlige, plikter farmasøyten å gi uttrykk for sine faglige innvendinger.                                     

 

   Retningslinje nr 4                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4.1 Farmasøyten skal utføre sitt arbeid på en tillitvekkende måte. 

4.2 Farmasøyten skal ikke motta gave eller annen ytelse eller fordel som er egnet til, eller 

av giver ment, å skulle påvirke farmasøytens yrkesutøvelse. 

4.3 Farmasøyten skal ikke gi eller tilby gave, ytelse eller annen fordel i den hensikt, eller 

med den mulige virkning, å påvirke andres yrkesutøvelse 

Retningslinje nr. 5 

5.1 Farmasøyten skal til enhver tid opptre med sikte på å fremme en god profesjonskultur 

og virksomhetskultur. 

5.2 Farmasøyten skal ikke beskytte kolleger som skader profesjonens anseelse. 

5.3 Farmasøyten kan ha en rett, og noen ganger en plikt, til å varsle om kritikkverdige 

forhold  

   1.3 Den farmasøytiske profesjonen 

Farmasøytisk kunnskap står sentralt i all virksomhet i apotekvesenet og danner også 

grunnlaget for farmasøytisk industri. Det er i dag utdanning på tre nivåer til arbeid med 

legemidler. Utdanning til apotektekniker fra videregående skole. Reseptarfarmasøyt med 

bachelorgrad fra høyskole og provisorfarmasøyt med femårig integrert mastergrad. 

Apoteker, cand.farm. og reseptar har fellesbenevnelsen farmasøyt. Reseptarer kan ikke bli 

apotekere, men kan bestyre filialapotek. Autoriserte provisorer kan søke om konsesjon for 

apotekdrift (7). 

1.4 Apotekloven 

Frem til den nye apotekloven kom 1.mars 2001, var alle apotek, unntatt de offentlige 

sykehusapotekene, enkeltmannsforetak. Etter 2001 sto tre store kjeder frem med hver sin 

grossist, og i 2005 hadde de tre apotekkjedene Norsk Medisinaldepot 

AS,Apokjeden/Apotek1 og Holtung/Alliance Unichem en samlet markedsverdi på 85 

prosent (6). 

Da den nye apotekloven kom, var en sentral målsetting at legemiddelomsetningen skulle 

effektiviseres og rasjonaliseres gjennom økt konkurranse mellom apotekene. Det ble også 

lagt til grunn at det ville bli flere apotek, at apotekene ville få en sentral plass i forhold til 

kundene, at servicen ville bli bedre, ekspedisjonene raskere, apotekene ville ha lengre 

åpningstider, og den farmasøytiske kompetansen ville kunne utnyttes bedre.  

Apotekloven åpnet også for generisk bytte i apotekene. Dette er legemidler som 

inneholder samme aktive virkestoff og som har samme form som salve, tablett, stikkpille 

etc. Bakgrunnen for generisk bytte var å redusere de offentlige legemiddelutgiftene. Dette  

kom også kundene til gode (6).                                                                                                            
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   2. Hensikt 

Hensikten med denne litteraturstudien har vært å se på de store forandringene apotekene 

har gjennomgått de siste tiårene, og hvordan dette har forandret farmasøytenes hverdag. 

 Hvordan har apotekvesenet i Norge forandret seg? 

 Hva kan gjøres for at apoteket fortsetter å ha en seriøs rolle i helsevesenet? 

 Hvordan ser den fremtidige farmasøytrollen ut?  

 

3. Metode 

Metoden er litteraturgjennomgang av  undersøkelser som svarer på formålet. 

Artikkelutvalget har blitt gjort av litteratur som fins om farmasøytens rolle i apoteket i 

nåtid og hvordan den kan se ut i fremtiden. Søk har blitt gjort i Pubmed i tiden 28.03-14 

til og med 24.05-14 med søkeordene: 

 The Pharmacist role. Dette gav 4088 treff. Men jeg begrenset det så til å gjelde 

kliniske studier og de siste fem år og fikk da 88 studier. 

 Pharmaceutical services. Dette gav 55702 studier, så begrenset jeg det til kliniske 

studier og de siste fem år og fekk 798 studier, så begrenset jeg det videre med 

oversiktstudier, sammendrag tilgjengelig, full tekst tilgjengelig, fri full tekst 

tilgjengelig, mennesker og fekk 472 treff. 

  The Pharmaceutical sales, med begrensingene kliniske studier og de siste fem år gav 

25 treff. 

 Community Pharmacy services, med begrensningene kliniske studier og de siste fem 

år gav 135 treff. 

 Pharmaceutical self selection, med begrensningene kliniske studier og de siste fem 

årene gav syv studier. 

 Pharmacist AND drugstore, med begrensningene kliniske studier og de siste fem år 

gav 85 treff. 

 Pharmacist AND drugstore AND otc hadde begrensningene kliniske studier og der ble 

det fire treff. 

Søkemotoren Google Chrome ble også benyttet med søkeordene: dagens farmasøyt, 

apotekfarmasøyt, farmasøytens yrkesrolle og farmasøytens retningslinjer. Kildene som 

ble valgt ut hadde mest relevant informasjon i forhold til problemstillingen.  

Søkninger har også blitt gjort på sidene til apotekforeningens internettsider med 

søkeordene:apoteket før og farmasøytens rolle. I tillegg til to bøker med tittelen: Riktig 

medisin, en historie om apotekvesenet og farmasøytenes historie i Norge 1858-2008. 

Blant disse ble det valgt ut fem kliniske studier, og 17 oversiktsartikler. 
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 4. Resultat 

Her er et overblikk over hvordan apotekets rolle og priser på legemiddel har blitt 

forandret med endret regelverk de siste årene, og hvilken effekt dette har hatt på 

farmasøyten rolle og kontakten med kunden.  

4.1 Bakgrunn med forslag til ny apoteklov 

I  1995-96  ble det fra Sosial og helsedepartementet oppnevnt to utvalg for å gå gjennom 

offentlige refusjonsordninger som rekvireres på blå resept, vurdere behovet for endringer, 

og rammevilkårene for omsetningen av legemidler. I januar 1997 la de frem sine 

innstillinger. Grundutvalget med » Rammevilkår for omsetning av legemidler. 

Lønnsomme legemidler» (NOU 1997:6) og Strømutvalget med «Piller, prioritering og 

politikk. Hva slags refusjonsordninger trenger pasienter og samfunn?»På bakgrunn av 

desse utvalgene kom forslaget til ny apoteklov (8).   

   4.2 Grunnleggende forandringer 

1.mars 2001 trådte apotekloven i kraft i Norge. Formålet var i følge § 1-1 : 

«Denne lov har til formål å sikre forsvarlig utlevering av legemidler til sluttbruker. Den 

skal medvirke til riktig legemiddelbruk i befolkningen og til god tilgjengelighet i alle deler 

av landet til legemidler og farmasøytiske tjenester som har god kvalitet og rimelig pris.» 

(8).  

To grunnleggende forandringer ble innført på legemiddelområdet, og den ene var en 

friere regulering av etablering og eierskap av apotek. Tidligere var det myndighetene som 

bestemte både antall apotek og hvor de skulle ligge, mens med den nye apotekloven var 

det ingen begrensning på antall eller beliggenhet. Kravet om at eierne skulle være 

universitetsutdannet ble også fjernet, og det fins heller ikke idag noe krav om dette (7). 

I begynnelsen av 2001 var det etablert 397 apotek i Norge. Ett år senere var det 461. To år 

senere var det 502. Økningen fortsatte og ved inngangen til 2010 var det totalt 660 apotek 

i Norge (9). 

4.2.1  Gevinstdelingsmodellen og generisk bytte 

En av målsettingene ved den nye apotekloven var at legemiddelomsetningen skulle 

effektiviseres og rasjonaliseres ved økt konkurranse mellom apotekene. Det ble opprettet 

en gevinstdelingsmodell som gikk ut på at det ble satt en maksimal innkjøpspris til apotek 

og en maksimal utsalgspris fra apotek. Disse prisene ble satt ut fra prisen på 

orginallegemiddelet, og dersom apoteket fikk kunden til å bytte til et rimeligere 

kopilegemiddel, så ville apoteket kunne beholde halvparten av mellomlegget mellom 

makspris og pris på det rimeligste legemiddelet. Apoteket og kunden kunne dele 

«gevinsten», derav namnet gevinstdelingsmodellen (9).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Den andre forandringen var muligheten til generisk bytte i apotekene. Dette er legemidler 

som inneholder samme aktive virkestoff, og som har samme form (for eksempel tablett, 

salve, stikkpille etc). Generisk bytte innebar at apotekene kunne utlevere et annet 

likeverdig preparat enn det legen hadde skrevet på resepten. Men da var forutsetningen at 
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legen ikke hadde reservert seg mot et slik bytte, og at kunden samtykket. Hensikten med 

byttet var å redusere de offentlige utgiftene, og ved å bytte til et rimeligere kopilegemiddel 

ville folketrygden (og kunden) spare penger. Det var derfor et mål å få mer av forbruket 

over til billigere kopipreparat, slik at prisnivået gikk ned (9). 

4.2.2 Indeksprissystemet 

Under behandlingen av statsbudsjettet for 2002, la Sosial og helsedepartementet frem at 

generisk bytte hadde funnet sted i mindre grad enn det var grunnlag for og ønske om, og 

at et for nært felleskap mellom grossister og apotek kunne hindre konkurranse mellom 

likeverdige legemidler. Dette var grunnlaget for indeksprissystemet og det var laget i 

forhold til intensjonen i apotekloven om at konkurransen i markedet og kundene skulle 

styre legemiddelomsetningen, og at resultatet av konkurransen skulle danne grunnlaget 

for refusjonssatsene. Markedsforholdene mellom leverandør, grossist og apotek vises i 

figur 1.  Men konkurransen var ikke alltid like sterk lokalt, slik som i Halden i 2003 der 

alle byens fire apotek tilhørte samme kjede (10). 

I juni 2004 ble en utredning av Apotekloven og indeksprissystemet lagt frem for Sosial og 

helsedepartementet. Den konkluderte med at målene med den nye apotekloven 

hovedsaklig var nådd, men prisene hadde ikke gått ned og flere forhold kunne tyde på at 

kvaliteten på apotektjenestene var svekket (10). 

   

 

       LEVERANDØR 

 

               GROSSIST 

 

                   APOTEK 

   Fig.1 Markedsforholdene under indeksprissystemet 

 

4.2.3 Ny prismodell 

I 2004 ble det bestemt at indeksprismodellen skulle avskaffes,  og i statsbudsjettet for 

2005 la Helse og omsorgsdepartementet frem forslag til ny prismodell som ble kalt 

trinnprismodellen (Forsyningskjeden vises i figur 2). Noen av argumentene som ble brukt 

for å avvikle indeksprismodellen var at den gav grobunn for at aktørene ikke konkurrerte 

men tvert om opptrådte samlet. I trinnprismodellen ble refusjonssatsene for generiske 

legemidler fastsatt som en prosentsats av den prisen  orginalpreparatet hadde på det 

tidspunkt patentet utløp.                                                                                                                                                                     

I den første perioden på seks måneder skulle trinnprisen være 70 prosent av prisen i 

utgangspunktet. I den neste seksmånedersperioden ble prosentsatsen igjen redusert etter 

forskjellige satser ut fra omsetningen, og etter ett år så skulle trinnprisen for de mest 

omsatte virkestoffene være 30 prosent av prisen i utgangspunktet. 

Med trinnprismodellen ble det en endring i reguleringene på legemiddelområdet og 

tankene om markedstyring ble også kraftig redusert (10). 
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                LEVERANDØR 
 
 
 

 
                       
                       APOTEKKJEDE 
 
 

   Fig.2 Forsyningskjeden under trinnprissystemet 
 

 
4.3 Kjededannelse 

 
Før kjededannelsen i 2001 var alle apotek, unntatt sykehusapotekene, eid av 
enkeltpersoner og drevet som enkeltmannsforetak. De tre dominerende kjedene var i 
2005 Apokjeden (Apotek 1), Alliance Unichem og Norsk Medisinaldepot (Vitus). De ble 
eid av store internasjonale selskap som  eide norske holdingselskap, som igjen eide 
grossisten og apotekkjeden. Tabell 1 viser hvordan eierforholdene har forandret seg siden 
2001. 

 
 
  Tabell 1 Fordeling av eierskap (10) 

Dato Alliance 
apotek, 
heleide 

Apotek 
1, 
heleide 

Vitusapotek, 
heleide 

Offentlige  
sykehusapotek 

Andre, 
herunder 
deleide 
kjedeapotek 

Sum 

01.01.2001 - - - 28 369 397 
01.01.2002 66 77 91 28 199 461 
01.01.2003 89 130 100 30 153 502 
01.01.2004 109 155 106 30 120 520 
01.01.2005 114 168 113 30 110 535 
 

 
4.4 Prisnedgang på legemiddel 

 
Som en følge av omlegging av pris og avansesystemet, ble prisene for noen av de mest 
brukte legemidlene i Norge rimeligere fra 1.januar 2014. Dette ble gjort for at folketrygd 
og pasient ikke skal betale mer enn nødvendig, og at for å prisene på byttbare legemidler 
skulle bli mer like i forhold til våre naboland. 
 
Legemiddelverket anslår at det spares rundt 2 milliarder kroner hver år på trinnpris og 
generisk bytte, se tabell 2 for eksempel på noen priser (11).                                                                                                                                                   
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Tabell 2. Eksempel på nye priser : 

Norske kroner Trinnpris (uten 

reservasjon) 

Maksimalpris 

(ved reservasjon) 

Differanse 

(merkostnad) 

Atorvastatin 40 

mg, 100 tabletter 

 

171,30 

 

640,40 

 

469,10 

Simvastatin 40 

mg,  

100 tabletter 

 

93,40 

 

445,50 

 

352,10 

Kandesartan 16 

mg,  

100 tabletter 

 

159,60 

 

550,80 

 

391,20 

Escitalopram 10 

mg, 98 tabletter 

 

128,10 

 

586,40 

 

458,30 
 

 
                                                                                                                                                             

4.5 Salg av legemidler utenom apotek 

 
Det er Legemiddelverket som har ansvaret for salg av legemiddel utenom apotek (LUA), 
en ordning som ble innført i 2003, og Mattilsynet har ansvaret for at regelverket blir 
overholdt. (13) 

                                                                                                                                                                             

§ 1. Forskriftens virkeområde 
Denne forskrift gjelder omsetning til allmennheten av reseptfrie legemidler og 

reseptpliktige legemidler unntatt reseptplikt, herunder: 

a) legemidler omfattet av en liste fastsatt med hjemmel i forskriften § 6, 

b) legemidler som etter forskrift om legemidler § 3-15 eller § 3-16 er godkjent av Statens 

legemiddelverk som naturlegemiddel eller tradisjonelt plantebasert legemiddel, og 

c) legemidler med innhold av nikotin til bruk ved røykeavvenning (nikotinholdige 

legemidler). 

 
                                                                                                                                                                 
Statens legemiddelverk kan dersom hensynet til folkehelsen tilsier det bestemme at       
legemidler som omfattes av første ledd bokstav b) ikke kan omsettes i henhold til denne   
forskriften. Legemiddelverket offentliggjør liste over disse legemidlene. Med omsetning 
menes kjøp og salg uavhengig av om det ytes vederlag. Forskriften gjelder ikke omsetning 
av legemidler fra apotek eller medisinutsalg. Endret ved forskrift 20 des 2010 nr. 1713  (i 
kraft 1 jan 2011) (13). 
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   4.6 Kundekommunikasjon 
 
Kundekommunikasjon er naturligvis viktig ved salg av alle typer av legemiddel, og de to       
første studiene har undersøkt akkurat dette men da kun for reseptfrie legemiddel. Den 
siste studien handler om generisk bytte av reseptpliktige legemidler, kommunikasjon og 
tillit. 
 

Pasientsikkerhet og feilmedisinering innen helsevesenet har fått økt fokus siste årene i 
England, og når det gjelder salg av reseptfrie legemidler fra apotek eller medisinutsalg så 
er det av stor betydning at legemidlene blir solgt i forhold til offentlige retningslinjer (14).   
 

En observasjonsstudie av Watson et al i 2006 vurderte «standard stilte spørsmål», opp i 
mot kundekommunikasjon. Bakgrunnen var vurdering av kommunikasjon i apotek når 
det gjaldt utlevering av reseptfrie legemidler. Siden 1990 tallet har Royal Pharmaceutical 
Society of Great Britain (RPSGB) brukt en veiledning ved utlevering av reseptfrie 
legemidler, hvor apotekpersonell skal  stille spørsmålene : «hvem skal ha legemidlet?», 
«hvor lenge har symptomene vært til stede?», »hvorfor skal du ta legemidlet?», »har du 
tatt andre medisiner for symptomene?», »tar du andre medisiner fast?». 
 
 
Et tilfeldig utvalg på 25 prosent ble utvalgt av 364 observasjoner. Videre ble hver av de 91 
konsultasjonene fordelt på to grupper, en gruppe for å identifisere problem i 
samtaleprosessen (steg en), og en for å tilføre menneskelige feil til samtalen. (steg to og 
tre)På første steget var målet å identifisere de forskjellige typer problem som kunne 
oppstå under konsultasjonen. På steg to å vurdere hvilken kundesamtaler som var på linje 
med RPSGB sine retningslinjer, og på tredje steget å vurdere hvor alvorlig mangelen på 
informasjon var (15). 

 
Retningslinjene til RPSGB  er blant annet at «tilstrekkelig» informasjon blir gitt i 
kundesituasjonen. Det er også av viktighet at farmasøyt blir konsultert når det er behov 
for det, og at det blir tatt spesielt hensyn til kundegrupper som for eksempel eldre.  
 
 
 

Kundegruppe Produkt Informasjon Kommentar 
Kvinne 30-39 år Canesten krem Det blir ikke 

stilt noen 
spørsmål eller 
gitt noen 
informasjon 

Dette blir vurdert som 
et brudd på RPSGB 
retningslinjer 

Kvinne 40-49 
år 

Ibuprofen Det blir ikke 
stilt noen 
spørsmål eller 
gitt noen 
informasjon 

Dette blir vurdert som 
et brudd på RPSGB 
retningslinjer 

Kvinne 60-69 Øredråper Apotekansatt 
stilte alle 
spørsmålene i 
følge RPSGB 
retningslinjer  

Dette ble rangert som 
god 
kundekommunikasjon 

Fig.4 Eksempel på konsultasjon av kunder etter RPSGB retningslinjer (15) 
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Konklusjonen i denne studien er at i trinn 1 blir 83 prosent av de undersøkte 
kundetilfellene  vurdert som brudd på retningslinjene, og enten det skjer bevisst eller 
ubevisst så er det noe som trenger videre utvurdering (15). 
 
I 2008 ble en randomisert kontrollert studie av Watson et al publisert (16). Bakgrunnen 
var at reseptfrie legemidler skal være trygt å kjøpe på apotek, men at dette ikke alltid 
oppnås. Det deltok 22 farmasøyter og 34 apotekassistenter fra 20 apotek. I »ukjent 
kunde» (ukjent kunde er en måte å måle kundeopplevelse), besøket ble samtalen tatt opp 
på band. Spørreskjema ble også levert ut og samlet inn etter deltakelsen. Hvert apotek 
mottok tre besøk, og feedback ble gjort umiddelbart etter første og andre besøk. Studien 
som ble utført i Skottland, var basert på kvalitetsvurdering av  informasjon fra apotek på 
utleverte reseptfrie legemidler, og skulle måle dagens kundekommunikasjon for så å 
kunne forbedre den. 
 

I følge studien kan dårlig kundekommunikasjon føre til feildiagnostisering, forsinket 
tilgang til rett medisin og bivirkninger, og dårlig kommunikasjon mellom apotekansatte 
og kunder er ofte en årsak til manglende utøvelse av ideel praksis.  

                                                                                                                                                                               
Veiledningen RPSGB og «ukjent kunde» ble brukt som rettesnor ved evaluering av 
studien. Konklusjonen på denne studien er at kommunikasjonen kan forbedres, og at et 
studie i større skala er nødvendig for å evaluere effektiviteten ved bruk av «ukjent kunde» 
(16). 
 

Generisk bytte ble introdusert med apotekloven 1.mars 2001, men 13 år etter er det 
fortsatt usikkerhet og utfordringer ved ordningen knyttet til blant annet kommunikasjon. 
 
En norsk studie utført av Toverud et al ble i 2011 publisert i det internasjonale tidskriftet 
«European Journal of Clinical Pharmacology». Målet for studien var å undersøke 
hvordan erfaringene var med hensyn til generisk bytte. Rekrutteringen pågikk i 2004 og 
den besto av 22 personer i aldergruppen 51-76 år. Alle de involverte hadde erfaring med 
både orginalpreparat og generisk bytte av legemiddel mot høyt blodtrykk. Det ble sendt ut 
invitasjon fra apotek til kunder som oppfylte kriteriene til deltakelse. Først ble et enkelt 
spørreskjema sendt ut for å få litt bakgrunnsinformasjon om deltakerne. Det ble så gjort 
gruppeintervju som ble tatt opp og analysert av et dataprogram (17). 
 

De fleste deltakerne hadde brukt blodtrykksenkende medisiner i mer enn 10 år. Tre av 
deltakerne hadde ulike hjerteproblem og 22 av de hadde høgt blodtrykk. Bare noen få av 
kundene opplyste at de tok legemidlet sitt som forskrevet, og ca halvparten kunne fortelle 
at de hadde unnlatt å ta en dose ganske ofte og da spesielt om kvelden, på ferie eller når 
de var opptatt. Noen kunder hadde også den oppfatningen at det ikke spilte noen rolle om 
de ikke tok legemidlet, siden det etter deres mening ikke var noen alvorlig tilstand de led 
av. 
 

Alle deltakerne hadde blitt informert om at den generiske substitusjonen hadde samme 
virkning som det orginale legemiddelet, men nesten alle deltakerne hadde den 
oppfatningen at det generiske byttet var av dårligere kvalitet. Det ble også tatt opp at den 
fysiske forskjellen på tablettene kunne skape forvirring. 
                                                                                                                                                                 

 
Deltakerne ble også spurt om bivirkninger hadde forandret seg etter generisk bytte, noe 
som fem av de kunne bekrefte. Men stort sett var de enig om virkningene var stort sett 
likedan før og etter generisk bytte. 
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I denne studien uttrykte deltakerne stor tillit til legen, men usikkerheten oppsto når de 
kom på apoteket og farmasøyten ville foreta et generisk bytte. På bakgrunn av tilliten til 
legen hadde de følt seg tryggere om legen kunne ha snakket med dem på forhånd om 
bytte, for så å skrive ut det generiske legemiddelet som skulle utleveres (17). 
 
 

   
 
 
   4.6.1 Bransjestandard for apotek i Norge  

 
I Norge har vi en bransjestandard som ble vedtatt av Norges Apotekerforening, 
Farmasiforbundet og Norges Farmaceutiske Forening våren 2003. 
 

Bakgrunnen for den norske bransjestandarden er dokumentet «Nordiske retningslinjer 
for God ApotekPraksis» (GAP), som er utarbeidet med bakgrunn i kundens behov og 
forventninger. Den er en kvalitetsikring av utlevering av både reseptfrie og reseptpliktige 
legemidler.   
  

Bransjestandarder skal danne grunnlaget for bransjens egen kvalitetskontroll. Selv om  
minimumskravene allerede  er  nedfelt i lover og regler, ønsker apotekbransjen å gå 
utover minstekravene som er satt av myndighetene. Standardene skal brukes i utviklingen 
av rutiner og målbeskrivelser når det gjelder ekspedering og utlevering av både 
resepliktige og reseptfrie legemidler. Men om det er ønskelig kan  enkeltapotek og 
apotekkjeder utvikle enda strengere kvalitetskrav til sin egen virksomhet. 
 

Som helsepersonell blir det stilt krav til kompetanse og forsvarlig utøvelse av yrket. I 
tillegg skal det gjenspeiles i apotekenes kundepraksis (12). 

                                                                                                                                   
 
 
4.7 Bedre utnyttelse av farmasøyters kompetanse 
 

I Regjeringens høringsnotat 2011-2015 blir bedre utnyttelse av farmasøyters kompetanse 
tatt frem som et virkemiddel for å bidra til riktigere legemiddelbehandling og 
legemiddelbruk. Ofte er det ulike leger som foreskriver ulike legemidler, og dette øker 
sjansen for legemiddelrelaterte problem og uheldige kombinasjoner. I følge 
regjeringsnotatetet har prøveprosjekt av legemiddelgjennomganger vist gode resultat. 
Disse har bestått av et tverrfaglig team av lege, farmasøyt og eventuelt sykepleier (18). 

                                                                                                                                                                         
Tradisjonelt har farmasøyter vært knyttet til rådgivning og tilsyn, men en farmasøyt kan 
også bidra til legemiddeloppfølging. For kunder (spesielt de med kroniske lidelser) er det 
viktig å få forståelse av viktigheten av eget legemiddelbruk, bivirkninger og toleranse. 
Dette er noe farmasøyten kan hjelpe til med (18). 

 
Artikkelen «Pharmacist and physician collaborative prescribing» skrevet av McKinnon et 
al, (19) omhandler hvordan leger og farmasøyter samarbeider for fornyelse av resepter 
per faks i Canada. Tilsammen ble 190 forespørsler om reseptfornyelse fra kunder mottatt 
i løpet av den tiden studien pågikk. I ett av tilfellene ble bruk av  legemidlet avbrutt og 
dosen av et annet legemiddel økt. I et annet kundetilfelle fikk farmasøyten mistanke om 
myalgi utløst av statiner. Statinene ble så seponert og legetime ble bestilt. Men i mer enn 
50 prosent av reseptfornyelsene var det ikke nødvendig å konsultere lege.    
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I følge studien har et slikt samarbeid blitt stadig mer vanlig, og at dette er viktig for å 
bedre sikkerheten og effektiviten rundt denne prosessen. Resultatet av studien viser at 
dette er en effektiv og tidsparende prosess for legen, men at det for farmasøyten og 
apoteket ble brukt 4,5 timer i uken på 27 reseptfornyelser. Men dersom farmasøyten 
selvstendig kunne fornye resepter og kun i tilfeller som krevde tiltak kontaktet lege, ville 
dette ha blitt en mer effektiv prosess for begge parter. Farmasøyter har kompetanse til å 
utføre denne oppgaven, og dermed lette legenes  hverdag.  

 
 

   4.7.1 Bedre legemiddelrutiner 
 

En annen måte å utnytte farmasøytisk kompetanse er tilgang til elektroniske journaler. 
Ifølge Nasjonal helse og omsorgsplan (2011-2015). Meld. St. 16, så er en elektronisk 
kjernejournal et mål for å sikre korrekt legemiddelbruk. Helsepersonell i alle deler av 
helsetjenesten vil da kunne ha tilgang til journalen, hvor det finnes en oppdatert liste over 
legemidler. Men inntil dette etableres må det finnes en oppdatert medisinliste for den 
enkelte pasient, noe som er spesielt viktig ved bytte av lege (18). 

 
Målet med studien «Using novel Canadian resources to improve medication 
reconciliation at discharge» : a study protocol for a randomized controlled trial» av 
Tamblyn et al (20), var å analysere muligheten for at en elektronisk journal kunne 
forebygge akutte innleggelser eller reinnleggelser som i mange tilfeller skjer som følge av 
overdosering, feilforskrivning, eller ufullstendig informasjon vedrørende legemidler. 
 

Deltakerne i denne randomiserte kontrollerte studien besto av 3714 personer som brukte 
reseptbelagte medisiner ved akuttinnleggelsen, og de ble sammenlignet med vanlig 
tradisjonell akuttbehandling. 
 

I følge studien gjelder akuttinnleggelse inntil 7 prosent av tilfellene, noe som koster 
samfunnet store summer. Konklusjonen i denne studien er at dette er noe som kan 
reduseres ved journalføring via en elektronisk database gjort av lege, farmasøyt og 
sykehuspersonell.  

 

5. Diskusjon 

Denne litteraturstudien tar opp ulike områder som omhandler farmasøytens yrkesrolle og 

forandringene som har skjedd innen apotekvesenet, viktigheten av god kommunikasjon 

og samarbeid mellom profesjoner. Fire områder har blitt tatt frem til diskusjon. 

5.1 Forandringene i apotekvesenet 

Med den nye apoteklovens inntreden i det norske samfunnet i 2001 ble det store 

forandringer som endret farmasøytenes hverdag, og fokuset ble flyttet fra produksjon og 

handtering av legemiddel til kundeservice og salg. Apotekvesenet hadde i stor grad vært 

en skjermet næring siden det første apoteket ble etablert.En del av lovendringen var å øke 

tilgjengeligheten av apotek og innføre generisk bytte for å øke konkurransen og få lavere 

utsalgspriser. Flere preparat hadde blitt fritatt fra reseptplikt, og mer tid gikk til kontakt 

med kundene.   

I følge en ECON analyse (uavhengig analyseinstitutt) fra 2004 (21), ble virkningene av 

den nye loven analysert. Den viste at samlet årsverk fra januar 2001 til januar 2003,  
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hadde økt med knapt tre prosent mens antall apotek hadde økt med 26 prosent i samme 

periode. Dette indikerte færre årsverk og færre farmasøyter i hvert apotek. Tre av fire 

farmasøyter mente arbeidsbelastningen hadde blitt større, og 40 prosent mente at 

arbeidsbelastningen til tider eller ofte var uforsvarlig, og når det gjaldt etterutdanningen 

kunne det se ut som den ble erstattet med mer salgsfremmende virksomhet. Men som en 

konsekvens av loven så det ut som det hadde blitt en effektivisering av rutiner i apotek 

som gikk på innkjøp, lagerhold osv, noe som hadde frigjort tid for farmasøyten. Det ble 

også innført direktereseptur, selvbetjening og lengre åpningstider, noe som førte til 

nedgang i ventetiden (22).   

En ting som viste seg å være tidkrevende var innføringen av generisk bytte. I den norske 

studien av Toverud et al ser vi at kundene har stor tillit til legen, men når de kommer på 

apoteket og får spørsmål om generisk bytte blir de veldig usikre (17). »Er dette samme 

legemiddel?», « har det samme virkning?», «hvorfor er det billigere?», er noen av 

spørsmålene kundene ofte stiller. Ofte er utseende og form på tablettene annerledes, og  

ikke sjelden må farmasøyten bruke tid på å overbevise kunden om at han får det samme 

legemiddelet. Men det er nok et forbedringspotensiale når det gjelder informasjon om 

generisk bytte fra både forskriver, apoteket og helsemyndighetenes side. Om kunden får 

samme informasjon både hos legen og på apoteket vil dette kunne skape trygghet hos 

kunden og forhindre feilmedisinering.  

I forhold til da apotekloven ble endret i 2001, stod det i november 2003 nesten 2000 flere 

varenummer på den generiske listen. Noe som målt i apotekenes innkjøpspris (AIP) og 

antall pakninger, utgjorde nær 40 prosent av omsetningen (22). Generisk bytte var i stor 

grad noe nytt for kundene, og tidkrevende å forklare for farmasøytene.  

Totalt salg av legemiddel i Norge var i 2013 13,6 milliarder kroner fra grossist til apotek 

(AIP), og med apotekenes maksimale utsalgspris (AUP) på 20 milliarder. I forhold til 

2012 var det en økning i humane legemidler på to og en halv prosent (22).   

I tillegg til økt salg av legemiddel, er det samtidig stor mangel og etterspørsel etter 

farmasøyter, ikke bare i distriktene men også i byer og tettsted. Det er til enhver tid ca 150 

ledige farmasøytstillinger rundt omkring i landet, og ved at farmasøyten også vil få nye 

arbeidsområder i fremtiden, slik som blant annet tverrfaglige team som består av leger og 

sykepleiere, vil etterspørselen bare øke.  

En annen av forandringene i apotekvesenet var innføringen av salg av reseptfrie 

legemidler utenfor apotek (LUA) i november 2003. Nå kunne det selges legemidler fra 

både dagligvarebutikker, kiosk og bensinstasjoner, og man kunne kjøpe legemidler uten 

bruk av fagpersonale som var til stede og gav råd. Dagligvarehandelen økte salget av de 

mest solgte legemidlene fra 46 prosent i 2012 til 47 prosent i 2013 (22). Hvordan 

utviklingen blir i fremtiden og hvordan dette vil virke inn på apotekets omsetning og 

faglige kompetanse er vanskelig å si. Men ved kjøp av reseptfrie legemidler i apotek vil 

kundene møte fagpersonell. I tillegg er apotek et lavterskeltilbud hvor det er mulighet for 

samtale og gode råd. 

 

 



14 
 
 

5.2 Viktigheten av god kommunikasjon 

Hva er god kommunikasjon i møte med kunden? I både studien fra 2006 av Watson et al 

(15), og i den randomiserte studien fra 2008 (16), ser man at kommunikasjonsvikt kan 

føre til både feildiagnostisering og bivirkninger. Her ser man også at selv om «standard 

stilte spørsmål» etter RPSGBs retningslinjer skal være tilstede ved salg av reseptfrie 

legemidler, så er det den menneskelige faktoren som svikter.   

I den norske studien av Toverud et al (17), hvor målet var å undersøke erfaringene med 

generisk bytte på resept, var usikkerheten stor blant deltakerne. De viste mistillit til 

farmasøyten, og det førte til kommunikasjonsvikt i forståelsen av substitusjonsmedisinen. 

I Norge har vi bransjestandarder for apotek (GAP),  som blant annet handler om at i 

møtet med kunden skal apoteket være veiledere og gi råd. Apoteket skal avdekke behov og 

eventuelt henvise til lege. Apoteket skal gi råd og veiledning tilpasset kunden, og kunne gi 

kunden mulighet til selv å forebygge og behandle plager, enten det er med eller uten bruk 

av legemidler eller handelsvarer. Apoteket skal også veilede om legemidler basert på 

faglige vurderinger, bruke informasjonsmateriell og også kunne anbefale internettsider 

eller oppslagsverk. Retningslinjene er basert på at kundens behov alltid skal stå i sentrum 

og vises respekt for. 

  

5.3 Seriøsiteten til apotekvesenet 

Apotekene skal sikre forsvarlig utlevering av legemidler til befolkningen og medvirke til at 

legemidler blir brukt på en riktig måte. Apotekene har også leveringsplikt og skal sørge 

for tilgjengelighet både når det gjelder legemidler og viktig medisinsk utstyr. Dette er de 

primære oppgavene. 

Etter apotekloven skal apotekene opprettholdes som faghandel, og ikke utvannes ved salg 

av produkt som står langt bort fra det helse og legemiddelfaglige, i følge St. meld. nr. 18 

(1). 

En TNS gallup gjort for Apotekforeningen november 2011 viser at nær ni av ti nordmenn 

har et godt inntrykk av de ansattes faglige kvalifikasjoner. Undersøkelsen viser også at 

apotekene får en poengsum på 77 av 100 mulige, når det gjeld tillit. Sett i forhold til andre 

virksomheter innen helsesektoren, ligger tilliten  helt i toppskiktet (23). 

Dette viser at apotekene har klart å skape en god tillit i befolkningen basert på høy 

fagkunnskap, god service og informasjon. Legemidlene blir handtert og utlevert basert på 

kunnskap. Dette fører til at kunden blir møtt på en måte som får han til å føle seg trygg. 

Når tilbakemeldingene blir så positive som gallup undersøkelsen viser, da har apotekene 

gjort en god jobb for samfunnet.  

  5.4 Den fremtidige farmasøytrollen 

I møte med en stadig større eldre befolkning og nye store folkesykdommer, er 

farmasøytene en viktig del av helsevesenet. Flere trenger medisinsk behandling og ofte 
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trengs det flere legemidler samtidig, noe som kan føre til legemiddelrelaterte problemer. 

Disse utfordringene er noe som spesielt farmasøytene med sin fagkompetanse kan bidra 

med å forebygge og redusere virkningene av. 

I studien av Toverud et al, kan man også se eksempel på hvordan kundene lar være å ta 

det foreskrivne legemidlet. Blant annet fordi det i følge dem selv ikke var noe alvorlig 

tilstand de led av, og fordi de mente generisk substitusjon var av dårligere kvalitet (17).  

Ifølge Apotekforeningen skal det i slutten av september 2014 starte en forskningstudie i 

Norge som skal omfatte 1500 mennesker. Dette er pasienter som skal starte opp med 

hjerte/kar-legemiddel for første gang, og undersøkelsen skal dreie seg om ekstra 

oppfølging fra farmasøyt kan gi motivasjon til å følge behandlingen. Det er første gang 

apotekbransjen gjennomfører et slikt prosjekt. Legemidlene det er snakk om er 

blodtynnende legemidler, blodtrykksenkende legemidler og enkelte kolesterolsenkende 

legemidler. Det er av stor betydning at legemidlene blir tatt på rett måte,både for å hindre 

dødsfall og øke livskvaliteten til pasientene (24).    

Fremtidige oppgaver for farmasøyten kan være å forebygge livstilsykdommer som f.eks 

diabetes, og hjelpe til med røykeavvenning. Farmasøyten kan også tillegges flere oppgaver 

når det gjelder folkehelsearbeid. Avlasting av fastlegene, kan også være ei oppgave for 

farmasøyten. Et samarbeid som kan ses i studien av Mc Kinnon et al, hvor farmasøyter 

fornyer resepter som kunden er avhengig av, og hvor effektivt og tidsbesparende dette 

samarbeidet kan være (20). Vil en av de fremtidige oppgavene også være å kunne bestille 

time hos farmasøyt til samtale, slik at apotekene på samme måte som legene kan ta betalt 

for tjenestene?  

Som en konsekvens  av tettere oppfølging av kundene, vil det også bli et større behov for 

journalføring på samme måte som i resten av helsetjenesten. Noe som kan sees i den 

canadiske studien om farmasøyters og legers samarbeid (19).    

6. Konklusjon 

Artiklene jeg har sett på i denne studien, tar opp forskjellige problemstillinger som finnes 

ikke bare i Norge, men også andre steder i verden.  

Farmasøyten har en viktig rolle i dagens helsevesen, men fokuset vil nok i fremtiden i 

enda større grad flyttes fra handtering av legemidler til farmasøytiske 

rådgivningstjenester og folkehelsearbeid. 

God kommunikasjon er essensielt i møte med kunden. Men også samarbeid mellom 

profesjoner, og det å verdsette hverandres kompetanse slik at man sammen kan håndtere 

de ulike utfordringene helsevesenet står ovenfor i fremtiden. 

  7. Takk 

Jeg vil spesielt takke veilederne mine Mattias Hedenström og Solveig Nordbø for gode råd 

og tilbakemeldinger under arbeidet med eksamensarbeidet. Takk til Apotek 1 Gruppen AS 

for økonomisk støtte i studietiden, og en stor takk også til mine barn Ingrid og Marie for 

deres tålmodighet disse tre årene. 
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