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Sammendrag 

Innledning 
Med økt innvandring i Norge vil apotekpersonalet stadig møte flere utfordringer på 
grunn av språkbarrierer. I følge apotekloven har apoteket ansvar for at kunden får 
tilstrekkelig og forståelig informasjon slik at legemidlet blir brukt riktig, noe som kan 
være en utfordring når det gjelder fremmedspråklige kunder. 
 
Hensikt  
Hensikten med denne oppgaven var å se hvordan, fra farmasøytens perspektiv, de 
opplever det å ekspedere fremmedspråklige kunder og hvordan håndtere 
legemiddelkommunikasjonen til den fremmedspråklige kunden i praksis.   
 
Metode 
Det ble gjennomført en skriftlig spørreundersøkelse blant farmasøyter i norske apotek. 
Totalt var det 19 tilfeldige apotek, et apotek i hvert fylke, fra de største apotekkjedene i 
Norge; Apotek 1, Vitus-apotek og Boots apotek, som ble valgt for å delta i studien.  Det 
var 18 av disse som deltok i studien. I tillegg ble det gjort søkninger i PubMed og på 
Google. 

 
Resultat 
Resultatene viser at det kan oppstå en del utfordringer når farmasøyter ekspederer 
fremmedspråklige kunder. Mange av farmasøytene kunne melde at detaljert 
informasjon ikke ble gitt i kundeekspedisjoner hvor språkbarrieren førte til 
kommunikasjonsproblemer. Tilbakemeldningene viste at farmasøytene synes generisk 
bytte er et vanskelig tema, noe som kan føre til feilbruk på grunn av 
kommunikasjonsvansker og misforståelser. De synes at det er viktig å bruke den tiden 
man trengte, uansett kundegruppe. Om problemet er så stort at det krever tiltak, mente 
en av farmasøytene at apotekkjedene må forhandle frem en avtale, slik at kjedene kan 
få statlig kompensasjon for det. Et hjelpeverktøy som ofte ble brukt av farmasøytene 
var Google translate. Mange oppga at de ofte opplevde at den fremmedspråklige 
kunden tok med seg familiemedlemmer eller andre for å tolke for dem. Farmasøytene 
synes ikke noe særlig om når barn opptrer som og slike kundesituasjoner var de bevisst 
restriktive med å gi informasjon. De var enige om at når kunden selv har med ”tolk”, 
kan det ses som en bekreftelse på at kunden gir ”tolken” fullmakt på å motta 
informasjon.  
 
Diskusjon og Konklusjon 
Det kommer tydelig fram i studien at det kan oppstå en del utfordringer, spesielt når 
farmasøyter ekspederer fremmedspråklige kunder som verken kan snakke ”litt” norsk 
eller engelsk. Farmasøytene glemmer ikke nødvendigvis faget, men på grunn av 
språkbarrierene så fører det til at man ikke gir så detaljert informasjon som man ville 
gitt til en kunde som snakket samme språk. I denne studien sees ingen forskjeller 
mellom fylkene på landsbasis. Det er tydelig at dette er en viktig problemstilling som 
krever tiltak. 
 
Nøkkelord:  
Apotek, farmasøyt, fremmedspråklige kunder, generiskbytte, språkvansker. 
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1. Introduksjon  

1.1 Innvandrere i Norge 
Det bor i dag innvandrere i alle Norges kommuner, men det er store variasjoner i antall 
innvandrere i de forskjellige fylkene (Figur 1). Norge er delt inn i 19 fylker som består 
av 428 kommuner (1). De fylkene som har flest innvandrere er Oslo, Akershus, 
Buskerud og Rogaland. Nord-trønderlag, Nordland, Hedmark, Oppland og Troms er de 
fylkene som har lavest andel innvandrere (2). Tall som Statistisk sentralbyrå la ut den 
24.4.2014 viser at i Norge bor det i alt 633 100 innvandrere med bakgrunn fra 221 ulike 
land (3). 

                                  

                           Figur 1. Andel innvandrere i fylkene 1.januar.2012 (1) 

1.2 Innvandreres helse 
 
Når det gjelder innvandreres helse så er den dårligere enn den øvrige befolkningen og 
det er påvist høyere forekomst av sykdommer som diabetes, brystkreft, overvekt og 
hjerte og karsykdommer blant dem (4). Kunnskapen som i dag finnes om deres helse, 
er mangelfull, selv om det finnes flere ulike teorier om hvorfor de har en dårligere 
helse. Teorier som har blitt nevnt er blant annet; dårligere levevilkår, opplevd 
forfølgelse og tortur i hjemlandet (5). I en rapport fra Den norske legeforeningen er det 
skrevet at sykdomskurven til innvandrere stiger brattere med alderen enn resten av 
befolkningen og mange av dem oppsøker ikke lege selv om de har behov for det (6). En 
av årsakene til at de ikke oppsøker lege, kan være kommunikasjonsproblemer (5).  

 
1.3 Språkbarrierer 
 
Tolk er en tjeneste som kan brukes for å unngå at liv og helse står i fare på grunn av 
kommunikasjonsfeil (7). I pasientrettighetsloven står det at man som helsepersonell er 
ansvarlig for å ta en vurdering om det er behov for tolk (8). Blir dette brukt og 
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hvor kvalifiserte er de ”tolkene” som blir brukt? I en spørreundersøkelse som ble utført 
i 2007 i regi av Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDi), oppga 40 % av fastlegene 
at pasientene ganske ofte brukte voksne familiemedlemmer som tolk. Fastlegene 
opplevde dette problematisk når det gjaldt utveksling av sensitive opplysninger. I en 
rapport fra Den norske legeforening påpekes at det er for liten bruk av kvalifiserte 
tolkere i helsevesenet (5).  En annen rapport fra Nasjonal Kompetanseenhet for 
Minoritetshelse (NAKMI), utgitt i 2013, viser at det er ulike forståelse av når tolk bør 
brukes, både fra helsepersonell og pasient/kunde sin side (9). Selv om pasienten kunne 
”litt norsk” var ikke det godt nok for å kunne ha en samtale med helsevesenet. 
Internasjonale og Norske studier har vist at språkbarrierer og kulturelle forskjeller er 
noen av årsakene til feil og uheldige hendelser i behandlingen hos den 
fremmedspråklige kunden/pasienten (5,6,10,11,12,13). I undersøkelsen som ble gjort av 
IMDi så mente 60 % av fastlegene at dårlige norskkunnskaper kunne være med å øke 
risikoen for feildiagnostisering og feilbehandling (5). En intervjustudie, publisert i 2011 
av Håkonsen og Toverud som ble gjort blant 83 første generasjons pakistanske 
innvandrere i Oslo, konkluderer med at kultur kan være med å påvirke 
legemiddelbehandlingen. Totalt var de 46 % av deltakerne som ikke tok sine legemidler 
som de hadde fått beskjed om, under ramadan (11). I en norsk intervjustudie utført av 
Karine Lees, nevnte de fleste av totalt 19 farmasøytene som ble intervjuet, at de ikke 
hadde tenkt at medisineringen til muslimske kunder kunne være et problem under 
ramadan, for det hadde de aldri fått noe spørsmål om (12). 
 
På grunn av språkbarrierer, kulturelle forskjeller og at enkelte innvandrergrupper har 
spesielle helseproblemer, så ble det i august 2013 lansert en ny Nasjonal strategi for 
innvandreres helse (14).  Regjeringens mål er at alle skal ha likverdig helse og 
omsorgstjeneste 
 

1.4 Apotekets ansvar 
 
Årlig dør minst 1000 norske personer (etniske og ikke-etniske) på grunn av uheldig 
bruk av legemidler og bivirkninger, og 12 % av pasientskader skyldes feilbruk av 
legemidler (15). Feilbruk av legemidler koster Norge flere millioner kroner årlig. For å 
redusere disse kostnadene og for at forbrukeren skal kunne sikre sin helse er det ikke 
bare legene som har en viktig jobb å gjøre. Apotekene spiller også en viktig rolle her 
(16). Samarbeidet mellom legen og farmasøyten er et sentralt tiltak for å unngå 
unødvendige feil (17) og apoteket er siste mulighet pasienten/kunden har for å sikre 
riktig legemiddelbehandling før medikamentet tas i bruk (16). 

En stor andel av apotek i Norge eies av apotekkjeder. De 3 største apotekkjedene er 
Apotek 1, Vitus-apotek og Boots apotek. Per 27.02.14 finnes totalt 768 apotek spredt i 
Norge; Apotek 1 står for 295 apotek, Vitus-apotek for 196 apotek og Boots-apotek for 
150 apotek (18). Apotekpersonalet er autorisert helsepersonell som består av 
farmasøyter og apotekteknikere. Farmasøyter har ekspedisjonsrett og bredest 
kunnskap på legemidler (19). Som farmasøyt er du enten reseptarfarmasøyt, med en 
bachelorgrad i farmasi eller provisor/cand.pharm farmasøyt, med en mastergrad i 
farmasi.  Apotekene i dag representeres av mange ulike nasjonaliteter, årsakene til 
dette er rekruttering av utenlandske farmasøyter (20) og at farmasi-utdannelsen er 
veldig populært blant innvandrere (21).  Høsten 2001 var det 650 studenter som tok 
masterprogrammet og 33 % av disse var innvandrere. At apoteket er et flerkulturelt 
kompetansemiljø kan være bra for kommunikasjonen med fremmedspråklige kunder 
(11,12). I følge apotekloven har apoteket ansvar for at kunden får tilstrekkelig og 
forståelig informasjon slik at legemidlet blir brukt riktig (22), noe som kan være en 
utfordring når det gjelder fremmedspråklige kunder (11,12,13). Apotekpersonalet skal 
forsikre seg om at kunden har forstått informasjonen, slik at det ikke oppstår 
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misforståelser som kan føre til feilbruk. De har også ansvar for å vise faglig skjønn, slik 
at den informasjonen som blir gitt, tilpasses hvert enkel kundens behov og ønske (22). 

Økt innvandring og resultater fra studier tyder på at apotekpersonalet vil møte flere 
utfordringer på grunn av språkbarrierer (3,11,12,13). I studien til Håkonsen og Toverud 
viste det seg at deltakerne ofte opplevde, at apotekpersonellet leverte ut medisiner uten 
å gi mer tillegginformasjon enn det som sto på etiketten. For å bli bedre forstått brukte 
noen av studiedeltakerne apotek hvor noen av de ansatte snakket samme språk som 
dem (11,14). I en annen intervjustudie skrevet av samme forfattere i 2010, der 
deltakerne var 82 førstegenerasjons pakistanske innvandrere i Oslo, oppga en tredel at 
de ikke forsto språket når de hentet legemidler på apoteket. Det viste seg at 10 % av de 
som deltok i studien både brukte originalpreparat og generika samtidig uten at de selv 
visste om det. Grunnen til dette var at disse kundene hentet sine legemidler på 
forskjellige apotek, og de hadde problemer med å kommunisere med apotekpersonalet 
(13). 

Det er utført studier i Norge som omhandler helsevesenet i møte med den 

fremmedspråklige kunden/pasienten generelt, men det finnes kun noen få som tar for 

seg den fremmedspråklige kunden på apotek (11,12,13). Studiene som finnes med 

lignende problemstilling tar kun for seg Oslo område, et av fylkene i Norge med flest 

fremmedspråklige beboere (2,3,11,12,13) 

1.5 Fremmedspråklig og innvandrere 
 
I studien brukes begrepene ”fremmedspråklig” og ”innvandrere”. Fremmedspråklig 
betegner personer som ikke har norsk som morsmål.  Innvandrere er personer som er 
født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og som på et tidspunkt har innvandret til 
Norge (23). 

2. Hensikt 

Hensikten med denne oppgaven var å se saken fra farmasøytenes perspektiv; hvordan 
opplever de å ekspedere fremmedspråklige kunder og hvordan håndteres 
legemiddelkommunikasjonen til den fremmedspråklige kunden i praksis.   
 
I tillegg til disse problemstillingene er det interessant å se hvilke tanker 
apotekpersonell har rundt dette temaet, og å se om det er noen forskjell mellom fylkene 
på landsbasis. 

3. Metode 

For å finne bakgrunnsinformasjon om temaet ble det gjort søkninger i PubMed den 
31.03.14, med Mesh termer som ”Emigrants and Immigrants", "Language" og 
”Norway”. Antall treff ble 10 artikler og blant disse ble det valgt ut en intervju-studie 
som ble gjort blant første generasjons pakistanske innvandrere i Oslo i, og en annen 
studie som kom opp under forslag til relaterte søk. I tillegg ble det gjort søkninger på 
Google med norske søkeord som ”betjening av innvandrerkunder” og 
”fremmedspråklige kunder i apotek”, for å finne stoff som var mest relevant til 
problemstillingen og for å få frem relevante fakta. Blant disse Google søkene ble det 
funnet et sammendrag av intervjustudie som ble gjort i 2012 blant farmasøyter i Oslo 
område som også ble tatt med for å bygge denne oppgaven. Siden denne studien enda 
ikke er publisert ble forfatteren kontakten via e-post der det ble forespurt om en kopi av 
studien.  
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3.1 Kvalitativ studie 
 
For å kunne svare på problemstillingen ble det brukt en kvalitativ undersøkelsesmetode 
ved hjelp av en skriftlig spørreundersøkelse som ble laget. Kvalitativ metode er velegnet 
til å kunne se hvordan personen opplever en situasjon, og hva en føler og tenker om et 
tema, gjennom intervjuer eller skriftlige spørreundersøkelser (24). Kvalitative data 
kan defineres som setninger, uttrykk og ord. Metoden egner seg også best å bruke i 
studier hvor det er relativt få deltakere med.  
 
Grunnen til valg av en spørreundersøkelse er at det ikke er så ressurskrevende 
sammenlignet med intervjustudier (25). Da apotekene i Norge er kjent for å ha mangel 
på farmasøyter, var et spørreskjema mest aktuelt. Deltakerne kan selv fylle ut 
spørreskjemaet når det passer dem. Kostnadene å gjennomføre en slik studie er 
forholdsvis lave. En fordel med spørreskjema kontra intervju er at det er lettere for 
deltakerne å svare ærlig når man er anonym (24).  
 

3.2 Utforming av spørreskjemaet 
 
Spørreskjemaet ble utarbeidet i slutten av mars. For å få ideer på relevante spørsmål 
ble en tidligere studie benyttet (12). Første utkasten ble sendt til veileder for eventuelt 
kommentarer og justeringer. Spørreskjemaet innholder 16 enkle spørsmål, der de første 
seks spørsmålene var kvantitative og var ment for å få en liten kartlegging om 
deltakernes bakgrunn. Resten av spørsmålene var for det meste kvalitative, og skulle gi 
farmasøytene mulighet til å gi personlige beskrivelser av situasjoner og erfaringer. 
 

3.3 Utvalg av deltakere og spørreundersøkelsen 
 
Til spørreundersøkelsen er det valgt ut et tilfeldig apotek i hvert fylke innen de 3 største 
apotekkjedene i Norge; Apotek 1, Vitus apotek og Boots apotek, der en farmasøyt i hvert 
apotek skulle svare på et spørreskjema. Det ble på forhånd bestemt at det skulle være 
noenlunde like mange apotek fra hvert apotekkjede: syv apotek 1, seks vitus-apotek og 
seks Boots apotek. For å se om det var store geografiske forskjeller ble det valgt at hele 
Norge skulle inkluderes i denne studien. 
 
Apotekene ble kontaktet per telefon den 01.04.14. Der de ble kort fortalt hva studien 
gikk ut på, hvorpå de bekreftet om de ønsket å delta eller ikke. Da noen apotek takket 
nei for å delta, måtte det velges ut nye apotek. Det var for å kunne oppnå målet som var 
et apotek i hvert fylke. Spørreskjemaet samt medfølgende introduksjonsbrev (Se 
vedlegg 1 og 2), som forklarte opplegget og hensikten med oppgaven, ble sendt til 
apotekene per e-post. Spørreundersøkelsen var anonym og ble behandlet konfidensielt 
for å skåne de som deltok. Deltakeren fikk en tidsfrist på 14 dager til å svare og kunne 
når som helst velge å avbryte sin deltakelse. 
 

3.4 Analyse av spørreundersøkelsen 
 
Spørreskjemaene ble gjennomgått, analysert og tolket etter hvert som deltakerne 
sendte dem inn. Hvert spørreskjema ble merket med det fylket det tilhørte og ble lagt i 
to forskjellige bunker, der bunke en var de fylkene med mest innvandrere, bunke to 
med de med minst innvandrere. Analysen ble gjennomført som en strukturert kvalitativ 
analyse med ferdigdefinerte kategorier, ved at hvert spørsmål utgjorde en kategori. For 
å kunne få et innblikk av deltakernes svar ble analysen gjennomført i henhold til 
«konvensjonell innholdsanalyse» (26) der sammendraget av hvert spørsmål er 
forfatterens tolkning av de individuelle svar uten forhåndsdefinert hypotese eller teori.   



4 
 

4. Resultat 

Resultatene av spørreundersøkelsen er delt i underrubrikker, og rekkefølgen er etter 
spørsmålene i spørreskjemaet. Unntatt er de 6 første spørsmålene i skjemaet, de ble 
samlet under bakgrunnsinformasjon fra deltakerne. For å kunne gi et totalt inntrykk av 
denne spørreundersøkelsen ble de ulike resultatene sammenlignet og noen av 
deltakernes svar ble skrevet som sitater.  
 

4.1 Bakgrunnsinformasjon fra deltakerne 
 
Apotekene som deltok bestod av små, mellomstore og store apotek fra de 3 største 
apotek kjedene i Norge; Apotek 1, Vitus-apotek og Boots apotek. Tabell 1 gir en oversikt 
over fylker og apotekkjeder som deltok i studien. Totalt var det 18 (95 %) deltakere som 
svarte på denne spørreundersøkelsen, 16 kvinner og 2 menn i alderen 27-61 år. Deres 
fartstid i apotek varierte fra 2,5-35 år, i gjennomsnitt 16 år. Det var 72 % som oppga 
norsk som sitt morsmål. Totalt ble 8 andre språk oppgitt som andre språk de behersket 
godt. Engelsk og tysk var de to språkene flest oppga. 
   
 
Tabell 1. Fylker og apotekkjeder som deltok 
Fylke nummer Fylke Apotek kjede 

1 Østfold Apotek 1 
2 Akershus Apotek 1 
3 Oslo Vitus-apotek 
4 Hedmark Boots apotek 
5 Oppland Apotek 1 
6 Buskerud Apotek 1 
7 Vestfold Apotek 1 
8 Telemark Vitus-apotek 
9 Aust-Agder Apotek 1 
10 Vest-Agder Apotek 1 
11 Rogaland Vitus-apotek 
12 Hordaland Apotek 1 
14 Sogn og Fjordane Vitus-apotek 
15 Møre og Romsdal Vitus-apotek 
16 Sør-Trøndelag Boots apotek 
17 Nord-Trøndelag Boots apotek 
18 Nordland Vitus-apotek 
19 Troms Boots-apotek 
 
 

4.2 Lett for å ”glemme” faget 
 
På spørsmålet, om det stemmer at farmasøyter har lett for å glemme faget når de møter 
fremmedspråklige kunder på apoteket, var det noen som svarte at det stemte mens 
andre ikke var helt enige. Deltakerne beskrev at man ikke nødvendigvis glemte faget 
men man ga ut informasjonen som var mest relevant for kunden slik at legemidlet ble 
brukt riktig. Man ga ikke så detaljert informasjon som man ville gitt til en kunde som 
snakket samme språk. Farmasøytene oppga at de i ekspedisjoner hvor det var 
språkbarrierer fokuserte på å gi det mest nødvendige av informasjon, fordi informasjon 
om, for eksempel, servicesalg kun ville bidra til å forvirre kunden.  
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”Jeg er nok enig i det. Da tenker jeg på fremmedspråklige kunder som ikke forstår 
engelsk eller norsk. Da blir jeg kun fokusert på å forstå hva de vil ha, og ikke veiledning 
eller den informasjonen som jeg gir en vanlig kunde som forstår norsk, evt. engelsk. ” 
 
”Det tror jeg varierer fra person til person, men det er klart det er en utfordring her.” 
 
”Det kan være vanskelig å informere like godt og like mye i slike situasjoner. Man blir 
kanskje redd for at mye informasjon kan bli vanskelig å håndtere for kunden. Begrenser 
til det mest nødvendige. ” 
 
”Her er det forskjell på fremmedspråk. Engelsk er forholdsvis enkelt å forklare på, 
dersom kunden ikke forstår engelsk like godt handler det om å sortere det viktigste av 
informasjon slik at dette i hvert fall kommer fram.” 
 
”Det kan være vanskelig å nå fram med den informasjonen man ønsker å gi hvis man 
ikke kan kommunisere på et felles språk. Ofte må det gå på enkeltord og fingerspråk.” 
 
”Tja, det kan jo hende noen farmasøyter vegrer seg for å gi tilleggsinformasjon dersom 
man ikke prater samme språk som kunden. Dessuten kan det også være at man er redd 
for at kunden skal misforstå dersom man ikke får uttrykt seg korrekt. Dermed vil noen 
utelate ekstra informasjon for ikke å forvirre kunden eller gjøre han/hun usikre dersom 
det er språkbarriere. Generelt sett, tror jeg de fleste vil gjøre sitt ytterste for å gi ekstra 
informasjon og veilede med hjelp av tegning eller mimikk.” 

 
4.3 Språk - et hinder for riktig bruk av legemidler 
 
Neste spørsmål gikk ut på om de var enige i at språk kan være et hinder for riktig bruk 
av legemidler. Alle studiedeltakerne var enige i det og spesielt når det gjaldt kunder 
som verken kunne snakke litt norsk eller engelsk. Her får farmasøytene en utfordring, 
som må mestres på best mulig måte i møte fremmedspråklige kunder. Generisk bytte 
var et tema farmasøytene synes var utfordrende, noe som kan føre til feilbruk på grunn 
av kommunikasjonsvansker og misforståelser. Det ble også nevnt at denne kunde 
gruppen ofte kommuniserte dårlig med sin fastlege så da var det ekstra viktig at 
apoteket gjorde sitt beste for å hindre feilbruk. For hos fastlegen så har man begrenset 
tid per kunde, noe man ikke har på apoteket. 
 
”Ja. Kunden gjør seg ikke forstått og vi oppfatter feil behov. Vi gjør oss ikke forstått i 
forhold til riktig bruk. Informasjon vi gir oppfattes feil. ” 
 
”Dersom man ikke er sikker på å gi riktig informasjon kan det resultere i feil bruk av 
legemidlene. Et problem er med generisk bytte, der navn og utseende på preparatene 
kan variere fra gang til gang. ” 
 
”Ja, dersom kunden ikke skjønner hva som blir sagt, evt. ikke kan lese det som står 
skrevet på etiketten blir god compliance ofte vanskelig. Viktig å forsikre seg om at 
kunden faktisk forstår bruken. ” 
 
”Helt klart. Særlig ved legemiddelformer som ikke er tablett. Har opplevd at en 
fremmedspråklig kunde hadde teipet fast stikkpiller til et vondt kne.” 
 
”Det er klart at hvis du ikke får all informasjonen du trenger, kan det fort føre til 
feilbruk. Har du ikke fått beskjed om og ”ta kuren ut”, er det lett å slutte når man føler 
seg bra. Astmakunder har gjerne også blitt henvist til pakningsvedlegget, som kanskje 
ikke er på et språk de forstår. Vi må jo huske at disse kundene sannsynligvis, i alle fall 
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ofte, også kommuniserer dårlig med sin lege, og ikke alle i den bransjen er kjent for å ta 
seg god tid. Så da er det ofte opp til apoteket da. ” 
 

4. 4 Mange fremmedspråklige kunder innom apoteket 
 
Neste spørsmålet var et lukket spørsmål om de forskjellige apotekene hadde mange 
fremmedspråklige kunder innom apoteket. Mange av farmasøytene svarte at de hadde 
en del slike kundegrupper, noen hadde noen få innimellom og et par hadde ikke så 
mange fremmedspråklige kunder innom apoteket. Svarene tyder på at det er svært 
vanlig med fremmedspråklige kunder over hele landet selv om det er et par som ikke 
opplever mange fremmedspråklige og at de som kommer innom kan ofte litt norsk. I 
fremmedspråklige kunder inkluderte deltakerne ikke bare innvandrere, men også 
turister og de kommer fra mange forskjellige land. 
 
”Noen innimellom, men ikke så ofte på dette apoteket. På mitt forrige apotek, som er et 
senterapotek i Oslo hadde vi mange kunder om dagen. ”  
 
”Vi har turister både sommer og vinter. I tillegg har vi mange asylsøkere som bor i byen 
og som er innom daglig. ”  
 
”Ja, de fremmedspråklige kundene våre er stort sett fra Øst-Europa, Europa og 
Russland. ” 
 

4.5 Håndtering der språket er en utfordring 
 
Farmasøytene ble spurt hvordan de håndterte situasjoner hvor språket er en 
utfordring. Engelsk var det språket som ble mest brukt når deltakerne kom i slike 
situasjoner, der språket var en utfordring. Google translate var et hjelpeverktøy som ble 
ofte brukt av farmasøytene selv om deltakerne følte at det ikke var noe garanti på at det 
ble riktig oversatt. De er også flinke til å informere den fremmedspråklige kunden om 
hvilket språk som beherskes i apoteket. Det kom mange gode eksempler; snakke 
tydelig/rolig, tegne, vise, peke for å nevne noen av dem 
 
 
”Det hender at vi må be dem om å ringe noen som kan oversette. Eller legger ved en 
infolapp og ber om kunden kan få den oversatt av noen.” 
 
”Vi har jo litt forskjellige kompetanse blant oss kollegaer, det spiller vi på. Ellers hjelper 
det jo veldig om jeg tar meg god tid og stresser ned, så er min erfaring at disse kundene 
ønsker informasjon, men har mange ganger unnlatt å spørre på grunn av språk. Ellers 
så bruker vi av og til Google translate. ” 
 
”Jeg snakker engelsk med mange, uavhengig av deres morsmål. Det er det språket som 
flest kunder kan. ” 
 
”Prøver primært å kommunisere direkte i skranke /reseptur. Kan eventuelt ta med inn 
på eget informasjons rom. Prøver å gjenta informasjon flere ganger for å sikre at den er 
forstått. Prøver å snakke ”enkelt”, rolig og tydelig. ” 
 
”Forsøke å vise med kroppsspråk, spør om de skjønner engelsk. Hvis det er helt 
”umulig” har jeg brukt Google translate, og viser på skjermen. Felleskatalogen har også 
videoer over inhalasjonsmedisiner, som er fine som forklaring. ” 
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4.6 Behov for tolk 
 
På spørsmålet om de ofte opplevde at kunden har med seg tolk, oppga mange at de ofte 
opplevde at den fremmedspråklige kunden tok med seg familiemedlemmer eller andre 
for å tolke for dem. Det kommer mange eksempler på at barn ofte opptrer som tolk for 
sine foreldre, noe farmasøytene ikke synes noe særlig om, fordi det er en usikkerhet om 
det som blir sagt blir videreformidlet riktig. I slike kundesituasjoner der hvor barn er 
tolk var deltakerne restriktive med å gi informasjon. 
 
”Det er helt korrekt, i den situasjonen opptrer barn som ”foreldre” og inntar en posisjon 
som helt klart påvirker hele kundemøtet.” 
 
”Ja, forholdsvis ofte. Det er jo ofte en lettelse for meg, for da føler jeg meg mere sikker 
på at kunden får den informasjonen han trenger (særlig hvis tolken er en voksen 
person). Men det kan nok være en falsk trygghet, hvis ikke tolken vet hva han snakker 
om kan det fort bli feil. Prøver alltid å snakke enkelt i disse situasjonene. ” 
 
”Ja, barn eller ektefelle er vanlig. Utenlandske arbeidstakere, for eksempel fra Polen, 
har med seg en fra jobben som hjelp. ” 
 

4.7 Taushetsplikt 
 
For å følge opp spørsmålet om de ofte opplevde at kunden har med seg tolk, ble de 
spurt om hvordan taushetsplikten ivaretas i slike situasjoner.  Farmasøytene mente at 
så lenge kunden selv har med ”tolk”, er dette godt nok som en bekreftelse på at kunden 
gir ”tolken” fullmakt til å motta informasjon. Men de er allikevel påpasselig med å kun 
svare på det ”tolken” spør om og gir kun nødvendig informasjon slik at legemidlet blir 
brukt riktig.  Det var en av farmasøytene som ikke hadde tenkt over det med 
taushetsplikten. 
 
”Prøver å gi minst mulig informasjon om hva medikamentet brukes til. Konsentrerer 
meg heller på dosering og tidspunkt som medikamentet skal tas og eventuelt 
bivirkninger. ” 
  
”Taushetsplikten gjelder for alle kundemøter. Hvis kunden velger selv å ta med seg tolk 
eller liknende språkhjelp er det faktisk en avgjørelse og rettighet som vi ikke kan 
begrense. Jeg går ut i fra at tillitsgrunnlag for valg av den slags tolk eller hjelp er noe 
kunden kan avgjøre selv.” 
 
”Stort sett er det deres venn, eller nær pårørende, det er ikke offentlig tolk, så jeg regner 
med at tolk som ble valgt av klienter, har forståelse at han selv har taushetsplikt.” 
  
”Man antar at kunden har gitt tolken fullmakt til å få informasjon i de tilfeller det er 
nødvendig. Har ikke opplevd vanskelige situasjoner der. ” 

 
4.8 Tar mer tid 
 
Fremmedspråklige tilhører en kundegruppe som ofte tar mer tid, og farmasøytene ble 
spurt om de var enige i at det burde settes av ekstra tid til disse kundemøtene. Det 
kunne virke som de fleste var enige at det var viktig å bruke den tiden man trengte, 
uansett kunde gruppe. En mening som kom fram var, om problemet var så stort at det 
ekstra farmasøyttid var nødvendig, må apotekkjedene forhandle frem en avtale for å få 
statlig kompensasjon for dette. 
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”Vi bruker automatisk mer tid på kunder som trenger det. Men synes ikke 
fremmedspråklige skal få mer tid en for eksempel en eldre kunde som hører 
dårlig/dement osv. Hvis en er alenefarmasøyt og travelt så begrenser det seg selv med 
tid. ” 
 
”Ja, det er naturlig. Da kan vi invitere kunden til inforommet, slik at det ikke blir 
forvirrende for kundene som venter i kø. ” 
 
”Vi setter av den tiden som trengs til alle kundene våre! Noen trenger 30 sekunder noen 
30 minutter! ” 
 
”Faglig rådgivning og informasjon på apoteket krever tid. Vi ser at fremmedspra ̊klige 
kunder er mer tidskrevende og det er en utfordring å løse en driftssituasjon som krever 
ekstra tid i resepturen for spesielle kundegrupper. Samtidig er det ikke helt korrekt at 
noen grupper skal ha differensiel behandling slik at det går utover andre kundegrupper. 
Hvis problemet er så stort at det krever tiltak som krever ekstra farmasøyt tid må 
apotekkjedene forhandle frem en avtale slik at vi får statlig kompensasjon for det.” 
 

 
4.9 Nettbasert kurs  
 
Ansatte på apotek tilbys e-læringskurs med tema innenfor ulike områder. Det kan være 
alt fra farmasifaglige kurs til service-kurs. Kurs i kulturforståelse har de ikke. 
Farmasøytene ble spurt om de synes at dette burde være et tilbud. Mange kunne tenkt 
seg et kurs innen kulturforståelser for å få en større innsikt i deres forståelse og 
tradisjoner for legemiddelbruk. For dette kunne være med å bedre veiledningen til den 
fremmedspråklige kunden. 

”Ja, gjerne det. Da vil vi jo bedre kunne veilede disse kundene.” 

”Ja, det er en god ide! For eksempel for å forstå andre kulturers tanker rundt 
legemidler fra deres stå sted. Mange handlinger vil ellers virke ubegripelig eller at man 
ikke kan tenke seg at det kan skje, som for eksempel og ikke ta medisiner i 
fasteperioden.” 

”Vi hadde litt om dette på studiet, blant annet noen øvelser hvor vi trente på nettopp 
kommunikasjon på tvers av språk, også uten å bruke ord. Det hadde vært veldig fint 
med en oppfriskning på dette i blant. ” 

”Ja, det kunne absolutt vært nyttig. Det er imidlertid svært mange ulike kulturer vi 
møter. Men kanskje spesielt kunnskap om tilsetningsstoffer som ikke kan inntas av 
visse grupper(med opprinnelse fra svin og kyr). Det er sikkert også andre 
problemstillinger som er aktuelle.” 

4.10 Apotekpersonalet rik på språk 
 
Farmasøytene ble her spurt om de kunne nevne fordeler og ulemper ved at de 
forskjellige apotekkjedene rekrutterer utenlandske farmasøyter. At apotekkjedene 
rekrutterer utenlandske farmasøyter har både positive og negative sider, fler språklige 
farmasøyter skaper kundekretser som har behov for assistanse på eget språk, men 
samtidig kan det føre til misforståelse og kommunikasjonsproblemer pågrunn av språk.  
 
Her er det en liten oversikt på de mest nevnte fordelene og ulempene ved rekruttering 
av utenlandske farmasøyter. 
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Ulemper ved rekruttering av utenlandske farmasøyter: 

Språkforståelser (vanskeligheter med å forstå ulike norske dialekter og norske 

begrep). 

Ulik kulturforståelse. 

Misforståelser som skyldes språk. 

Kan norsk dårlig. 

Språkproblemer. 

Kommunikasjonsproblemer. 

 
Fordeler ved rekruttering av utenlandske farmasøyter: 

Gir arbeidskraft til apotekene. 
Morsmålet til farmasøyten - et nyttig verktøy for å hjelpe kunder som snakker 
samme språk. 
Ny kompetanse i form av språk. 
Øker kulturforståelser mellom oss. 
Bidrar med andre kulturer og språk. 

 
”Så lenge de snakker godt nok norsk til å ivareta de norskes kunders behov, så ser jeg 
kun på det som en ekstra styrke på apoteket. ” 
 
”Fremmedspråklige kunder vil automatisk migrere til de apotekene som har 
farmasøyter som snakker deres språk og forstår deres kultur. Vi har/ har hatt svenske, 
finske, tyske, russiske og danske farmasøyter på vårt apotek. De er en viktig ressurs.” 
 
”Fordeler er når man får kunder som prater dere eget språk. Da vil kunden få bedre 
informasjon enn den ville ha gjort på norsk.” 
  
”Yrkesrollen som farmasøyt handler om å være i dialog med kunder, i startfasen kan 
dette være en stor utfordring for både apotekene og kundene. Det tar lang tid før en 
utenlandsk farmasøyt fungerer tilfredsstillende på egen hånd. Utdanningssystemet må 
tilrettelegges slik at nok farmasøyter blir utdannet i Norge slik at arbeidsplassen 
beholder sitt anseende og ikke overtid bli stigmatisert på grunn av misstenksom 
kvalitet av individer som ikke holder den standard som kreves på apoteket.” 
   
”Rådgivningsvirksomhet blir sveket når forståelsen av språket ikke er tilstrekkelig.  Det 
er nok mange nye utenlandske farmasøyter sliter med dette i begynnelsen. Opplæring 
av utenlandske personal må følges veldig tett over lang tid.” 
 

4.11 Innspill fra deltakerne 
 
Tilslutt ble deltakerne spurt om de hadde tips eller ideer å komme med, for å gjøre det 
lettere for både apoteket og den fremmedspråklige kunden, slik at feilbruk og 
misforståelser kunne unngås. Her var det mange gode innspill som å snakke rolig, stille 
kontroll spørsmål, bruk av informasjon videoer fra felleskatalogens hjemmeside etc. 
Her kom det også fram at det er viktig å informere kunden om hvilket språk som 
beherskes på apoteket. 
 
”Se kundens behov. Bruk den tiden det trengs med kundebehandling, informere hvilket 
språk som beherskes på ditt apotek. ” 
 
”Kampanjer rettet mot fremmedspråklige. Ta med tolk på apoteket for bedre 
rådgivning for eksempel. Plakater i apoteket og brosjyrer på fremmedspråk. ” 
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”Utarbeidelse av skriftlig materiell på ulike språk, evt. En tjeneste på nett hvor vi kan 

hente informasjon. ” 
 
”Ja, den utenlandske kunden må lære seg språket så fort som mulig og sette seg i de 
kulturelle betingelser som landet de bor i burde forvente seg. Integrasjonsproblemer 
starter veldig tidlig i landet, dette må forandres, integreringspolitikk har vært totalt 
mislykket og dette preger alle områder i samfunnet. Språkkurser burde være lett 
tilgjengelige for alle ny innkomne i landet.” 
 

5. Diskusjon 
 
Hensikten med oppgaven var å se situasjonen fra farmasøytenes perspektiv; hvordan 
opplever de å ekspedere fremmedspråklige kunder og hvordan 
legemiddelkommunikasjonen til den fremmedspråklige kunden håndteres i praksis.   
 
I tillegg til disse problemstillingene var det også interessant å se hvilke tanker 
apotekpersonell har rundt dette temaet, og om det er noen forskjeller mellom fylkene 
på landsbasis. 
 

5.1 Deltakere og metode 
 
For å kunne svare på oppgavens hensikt ble det laget et spørreskjema som ble tilsendt 
via e-post til apotek, i de 19 forskjellig fylkene i Norge.  Deltakerne var farmasøyter fra 
de 3 største apotek kjedene i Norge; Apotek 1, Vitus-apotek og Boots apotek. De svarte 
på spørreskjemaet med 16 enkle spørsmål, som omhandlet deres oppfatning av 
hvordan legemiddelkommunikasjonen er mellom farmasøyt og den fremmedspråklige 
kunden. De seks første spørsmålene var ment for å få en liten kartlegging om deres 
bakgrunn.  Samt spørsmål ni, som var et lukket spørsmål om de forskjellige apotekene 
hadde mange fremmedspråklige kunder innom apoteket, dette spørsmålet var ment for 
å få en viss kartlegging på hvorfor de har svart slik de har gjort på de kommende 
spørsmålene. Resten av spørsmålene var for det meste kvalitative, og skulle gi 
farmasøytene mulighet til å gi personlige beskrivelser av situasjoner og erfaringer. 
 

5.2 Diskusjon av studien og studiene 
 
Resultatene viser at det kan oppstå en del utfordringer spesielt, når farmasøyter 
ekspederer fremmedspråklige kunder som verken kan snakke ”litt” norsk eller engelsk. 
Flesteparten skrev at man ikke nødvendigvis glemte faget, men at språkbarrierene fører 
til at man ikke gir så detaljert informasjon som man ville gitt til en kunde som snakket 
samme språk. Dette problemet sees også i en tidligere intervjustudie av Karine Lees 
(12). Det varierte fra farmasøyt til farmasøyt hvor mye den enkelte vektla veiledning, 
når det var kommunikasjonsvansker. Det var også flere som nevnte at det var lettere å 
fraskrive seg ansvaret i håp om at legen hadde gitt den informasjon som 
pasienten/kunden trengte. Deltakerne i Toverud og Håkonsen`s studie av 2011, 
opplevde ofte at apotekpersonalet leverte ut medisiner uten å gi noen form for 
informasjon og når de fikk informasjon, var det kun det som sto på etiketten (11). 
På Helsenorge, Mighealth og Apotekforeningens sine hjemmesider finnes det 
helserelatert informasjon på andre språk (27,28), noe apotekpersonell kunne vært 
flinkere til å bruke eller informere om. Ulempen er at kunder som ikke kan noe norsk 
kan få problemer med å finne fram til brosjyrene inne på hjemmesidene på grunn av 
språket. Det kunne ha blitt laget ”kampanje- plakater” som kan henges rundt i 
apoteket, legesenter der det sto kort informasjon på flere språk, om at det finnes slik 
materiell og en direkte link til siden for å gjøre det enklere for den fremmedspråklige 
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kunden. Inne på hjemmesiden til EMEA (European Medicines Agency) finnes det 
pakningsvedlegg på 22 ulike språk på legemidler som er godkjent etter sentrale 
prosedyrer (fortrinnsvis nyere legemidler) (29). Et annet forslag er at alle apotek kunne 
hatt en pc stående i apoteket med eget språkprogram eller disse pakningsvedleggene 
som ligger inne på EMEA. Der kan fremmedspråklige kunder skanne inn 
pakningen/skrive inn virkestoffet på legemidlet, velge ønsket språk og man får 
informasjon på legemidlet på eget språk. 
 
Generisk bytte var et tema farmasøytene synes var utfordrende, noe som kan føre til 
feilbruk på grunn av kommunikasjonsvansker og misforståelser. Selv om legemidler 
inneholder nøyaktig samme virkestoff og effekt som originalpreparatet er allikevel 
mange av de fremmedspråklige kundene skeptiske til å bruke dem (11,12,13). I studien 
av Karine Lees følte farmasøytene også at generisk substitusjon var et vanskelig tema å 
forklare (12). Grunnen til det kunne ofte være kommunikasjonsproblemer eller 
kulturelle holdninger. I en annen studie gjort blant første generasjons pakistanske 
innvandrere i Oslo, av Toverud og Håkonsen, var det 73 % av disse som gikk på 
kopimedisiner (13). Av studiedeltakerne var 25 % skeptiske til å bytte over til noe annet 
enn det legen hadde skrevet fordi de trodde det var forfalskninger, noe som kunne ha 
en sammenheng med hva som finnes på markedet i deres hjemland. Mange i studien 
nevnte at grunnen til at de ikke ønsket billigere alternativ var at billigere legemidler 
ikke kunne ha samme kvalitet som dyrere legemidler. I store deler av verden er falske 
legemidler et stort og økende problem (30). Produsentene av falske legemidler 
forholder seg ikke til de strenge kravene som legemiddelindustrien har. Falske 
legemidler kan være forurenset, inneholde et annet virkestoff eller annen mengde 
virkestoff enn det er angitt på pakningen. Ved bruk av slike legemidler øker risikoen for 
alvorlige bivirkninger, toksisitet og overdosering. Det er sett tilfeller hvor legemidler 
har innholdt asfaltmaling og gulvvoks (31). Legemiddelverket burde kanskje lage en 
brosjyre på flere ulike språk, om hva generisk bytte er og litt om Norges strenge krav til 
kvalitet på legemidler? Kunne dette være med å gjøre det lettere for farmasøyter og 
samtidig bidra til at det ikke oppstår feilbruk, på grunn av misforståelser? I 
intervjustudien til Toverud og Håkonsen, viste det seg at 10 % av de som ble intervjuet 
brukte både original og kopipreparat samtidig uten at de var klar over det (13). Hadde 
en slik brosjyre eksistert kunne kanskje disse 10 % vært unngått? 
 
Helsedirektoratets sider opplyser at det er viktig å bruke kvalifisert tolker og ikke bruke 
barn og andre familiemedlemmer som tolk i situasjoner hvor tolk er nødvendig (8). 
Grunnen til at man ikke skal bruke barn som tolk er at de kan settes i situasjoner der de 
får tilgang til informasjon de ikke burde hatt av hensyn til alder. I denne studien oppga 
farmasøytene at de ofte opplevde at den fremmedspråklige kunden tok med seg 
familiemedlemmer eller andre for å tolke for dem.  Mange oppga at barn ofte ble brukt 
som tolk og det var noe de synes var vanskelig. I de tre andre studiene blir det også 
oppgitt at mindreårige barn ofte opptrer som tolk for sine foreldre (11,12,13). De fleste 
farmasøytene synes dette er ille og opplever at det er begrenset informasjon de kan gi til 
disse barna, fordi man ikke vet om riktig informasjon videreformidles til foreldrene 
(12). En av farmasøytene i samme studie nevnte et eksempel på et slikt tilfelle der 
barnet var tolk, og en av hennes kollega overhørte at barnet oversatte feil til sine 
foreldre. Farmasøytene i denne studien var enige om at så lenge kunden selv har med 
”tolk”, er dette godt nok som bekreftelse på at kunden gir ”tolken” fullmakt på å motta 
informasjon.  
 
Mange av farmasøytene i denne studien kunne tenkt seg et kurs innen kulturforståelser 
for slik å få en større innsikt i fremmedspråkliges forståelse og tradisjoner for 
legemiddelbruk. En av de viktige funn i Karine Less sin studie var at farmasøytene ikke 
var klar over at visse muslimske kunder gjorde endringer i sitt legemiddelregime på 
grunn av Ramadan (12). Håkonsen og Toverud konkluderer i sin studie med at kultur 
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kan være med å påvirke legemiddelbehandlingen. Totalt var det 46 % av deltakerne 
som ikke tok sine legemidler slik de hadde fått beskjed om, under ramadan (11).  
 
Google translate var et hjelpeverktøy som ofte ble brukt av farmasøytene i denne 
studien. Et problem deltakerne opplevde ved å bruke dette verktøyet var at de ikke 
hadde noe garanti på at det ble riktig oversatt. I 2006 kom Google best ut blant 40 ulike 
oversettelsesprogrammer, da det ble testet oversettelser av kinesiske og arabiske 
tekster (32). Det kunne vært interessant å undersøke hvor nøyaktig Google translate 
oversetter til forskjellige språk, spesielt når det gjelder helsefagspråk.  
 
Når farmasøytene kom i en kunde situasjon der det var språkbarrierer passet de på å; 
snakke rolig og tydelig, prøve å gjenta informasjon flere ganger og å stille 
kontrollspørsmål underveis for å sikre at informasjonen var forstått og informere 
kunden om hvilket språk som beherskes i apoteket. En annen ting som også blir nevnt 
under innspill fra deltakere er å ha kampanjer rettet mot fremmedspråklige kunder. 
Hver måned har de forskjellige apotek kjedene ulike kampanjer med ulike temaer. Årlig 
har også kjedene diabeteskampanje i forbindelse med verdens diabetesdag, der kunder 
kan komme innom for å ta en gratis diabetesrisikotest og sjekk av blodsukkeret, under 
veiledning av helsepersonell. Diabetesrisikotesten er et spørreskjema, utviklet av 
helsedirektoratet i samarbeid med diabetesforbundet (33). Ved å svare på åtte enkle 
spørsmål kan kunden få sin statistiske risiko for å utvikle diabetes. I fjor hadde et 
apotek i Oslo i samarbeid med Diabetesforbundet en egen diabeteskampanje rettet mot 
innvandrerbefolkningen (34). Denne kampanjen ble veldig godt tatt i mot og hele 180 
diabetesrisikotester og blodsukkermålinger ble gjennomført denne dagen, samtidig 
som kundene fikk veiledning på sitt eget språk. Apotekpersonalet fikk ikke bare vist 
sine faglige kunnskaper men også sine språk kunnskaper. Statistikken viser at 
innvandrere er en spesielt utsatt risikogruppe når det gjelder diabetes og hjerte-
karsykdommer (4), og at språkbarrieren forhindrer at disse får informasjonen de 
trenger (6). Hadde det vært en ide å bruke språkkunnskapene apotekpersonalet har, og 
ha egne kampanjer eller aktivitetsdager på apoteket rettet mot fremmedspråklige 
kunder?  
 
Farmasøytene som deltok i spørreundersøkelsen mente at apotekkjedenes rekruttering 
av utenlandske farmasøyter både har positive og negative sider. Flerspråklige 
farmasøyter skaper en kundekrets med behov for assistanse på eget språk, men 
samtidig kan det føre til misforståelser og kommunikasjonsproblemer nettopp pågrunn 
av språket. Det ble også skrevet av deltakerne at språkkurs burde være lett tilgjengelige 
for alle ny innkomne til landet. En av deltakerne skrev at de hadde voksenopplærings-
senter i nærheten, og to ganger i året kom de innom apoteket på omvisning. Da gikk en 
lærer eller apotekansatt gjennom hyllene og forklarte hvordan produktene brukes. 
Voksenopplæring er et tilbud innvandrere og flyktninger kan få (35). De må 
gjennomføre minimum 300 timer med norskopplæring, der 50 timer er 
samfunnskunnskap som skal formidles på et språk innvandreren forstår. Noen grupper 
innvandrere har verken plikt eller rett til gratis norskopplæring, en av gruppene er 
personer under 16 eller over 55 år. 
 
Studien til Toverud og Håkonsen viser at deltakerne, for å unngå 
kommunikasjonsproblemer, bevisst valgte å gå til apotek med ansatte som behersket 
samme språk (11). Karine Less studie sier at kjedene ikke har noen oversikt over hvilket 
språk personalet i de enkelte apotek behersker (12).  Apotekene i de ulike kjedene 
representeres av mange ulike nasjonaliteter (18). Ved å innføre et system over hvilke 
språkkompetanse som finnes i de forskjellige apotekene, kunne apotekkjedene 
definitivt vært med å sikre riktig legemiddel behandling hos mange fremmedspråklige 
kunder. 
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Farmasøytene i denne studien synes det er viktig å bruke den tiden man trenger, 
uansett kundegruppe. Om problemet imidlertid er så stort at det krever ekstra 
farmasøyttid, mente en av farmasøytene at apotekkjedene må forhandle frem en avtale, 
slik at kjedene kan få statlig kompensasjon for det. Et legemiddelpolitisk hovedmål er 
riktig bruk av legemidler (36). Den 3. mars 2014 ble stortingets helse- og 
omsorgskomité invitert av apotekforeningen til et miniseminar som omhandlet 
hvordan apotekene kunne bidra til å nå dette målet. I august 2013 ble det lansert en ny 
nasjonal strategi for innvandreres helse, på grunn av språkbarrierer, kulturelle 
forskjeller og at enkelte innvandrergrupper har spesielle helseproblemer (14). 
 Regjeringens mål er at alle skal ha likverdig helse og omsorgstjeneste. I denne studien 
og andre studier som er gjort ser man tydelig at detter er en viktig problemstilling som 
krever tiltak (11,12,13). Kunne man også holdt et slikt seminar, der man kan 
argumentere og legge fram forslag om hvordan apotekene kan være med å nå dette 
målet? 
 
Svarene viser tydelig at dette er viktige problemstillinger, også innenfor apotek. 

 
5.3 Styrker og svakheter  
 
Studiens forfatter har jobbet som apotektekniker i 10 år og har innvandrerbakgrunn. 
Ved å jobbe i apotek har forfatteren erfart at fremmedspråklige kunder (som behersker 
samme språk som forfatteren) har fått mindre informasjon enn norske kunder. Dette 
kan ha påvirket noe av hvordan innsamlende data ble analysert og tolket. 

 
For å kunne svare på studiens problemstilling ble det brukt en kvalitativ 
undersøkelsesmetode ved hjelp av en skriftlig spørreundersøkelse. Denne studien 
fanger opp en begrenset del av farmasøytenes hverdag med den fremmedspråklige 
kunden. Den gir ikke en nøyaktig bilde av situasjonen men man kan allikevel danne seg 
et generelt bilde.  Det har sine fordeler og ulemper å bruke skriftlig spørreundersøkelse 
som metode (23,36). Grunnen til valg av en spørreundersøkelse var at det ikke er så 
ressurskrevende sammenlignet med intervjustudier. At farmasøytene selv kunne fylle 
ut spørreskjemaet når det passet han/henne, bidro til at de fleste apotekene takket ja til 
å delta. Det er stor mangel på farmasøyter i norske apotek, derfor var et spørreskjema 
mest aktuelt. Kostnadene for å gjennomføre studien ble forholdsvis lave, da 
spørreskjemaet ble utsendt via e-post. Spørsmålene i spørreskjemaet er relativt enkle, 
men det utelukkes likevel ikke at det kan finnes personer som har vært usikre når de 
skulle svare på det. Man har ikke samme mulighet til å oppklare misforståelser som ved 
for eksempel intervju-studier. Et personlig oppmøte gjør at det kan oppnås bedre 
kontakt med deltakeren og gi en bedre dialog om selve temaet, enn ved at deltakerne 
svarer på et skjema. En annen svakhet kan også være at en får færre tilbakemeldinger 
og det tar tid å få skjemaet tilbake selv om det er satt en tidsfrist. Det er også 
tidkrevende å gå igjennom svarene man har fått. Ved en skriftlig spørreundersøkelse er 
det viktig å stille riktig spørsmål. For å undersøke om spørsmålene i et spørreskjema 
fungerer, kan man utføre en pilotundersøkelse, før spørreskjemaene sendes til 
deltakerne. På grunn av mangel på tid ble det ikke gjort i denne studien. For å få ideer 
på relevante spørsmål, ble en tidligere studie benyttet, noe som kan gi en viss garanti 
for at spørsmålene var brukenes (12). 
 
Det ble på forhånd bestemt at det skulle være noenlunde like mange apotek fra hvert 
kjede: syv apotek 1, seks vitus-apotek og seks Boots apotek. Noe som ikke ble som 
planlagt. Da apotekene ble kontaktet per telefon var det noen apotek som ikke ønsket å 
delta, derfor måtte det velges ut nye apotek. Alle 3 apotekkjedene var godt representer i 
denne studien selv om det ikke var cirka like mange fra hvert kjede(Tabell 1). Da det 
manglet svar fra et apotek ble ikke alle fylkene representert i denne studien. Siden 
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deltakerne i denne studien er godt spredt i landet kan man fortsatt få et vis bilde om 
hvordan farmasøyter i hele Norge ser på fremmedspråklige kunder. 
 
Analysen ble gjennomført som en strukturert kvalitativ analyse med ferdig definerte 
kategorier, ved at hvert spørsmål (vedlegg 1) utgjorde en kategori. Under studiens gang 
har metode delen vokst  og man ser at en dypere innblikk av analyse metoden kunne 
vært med å tilføre mer i denne studien selv om resultat delen er brukanes som en første 
studie. 
 
Det skulle vært nevnt i informasjonsbrevet, hvordan begrepet ”fremmedspråklig” skulle 
forstås, slik at det ikke kunne oppstå misforståelser der. 
 
På grunn av tidsbegrensning er det kun foretatt en farmasøyt i hvert fylke som svarte på 
denne skriftlige spørreundersøkelsen. Det er for få deltakere for å kunne danne et 
helhetlig bilde av situasjonen. For å få et bredere grunnlag på den problemstillingen 
kunne det være interessant å få utført denne skriftlige spørreundersøkelsen eller 
fokusgruppeintervjuer på flere farmasøyter, i alle landets 19 fylker. Det ville også være 
interessant om andre grupper som for eksempel apotekteknikere også deltok. 
 

6. Konklusjon 

Det kommer tydelig fram i studien at det kan oppstå en del utfordringer, spesielt når 
farmasøyter ekspederer fremmedspråklige kunder som verken kan snakke ”litt” norsk 
eller engelsk. Farmasøytene glemmer ikke nødvendigvis faget, men språkbarrierene 
fører til at de ikke gir så detaljert informasjon som de ville gitt til en kunde som snakket 
samme språk. Når farmasøytene kom i en kunde situasjon der det var språkbarrierer så 
passet de på å ; snakke rolig og tydelig, prøve å gjenta informasjon flere ganger og stille 
kontrollspørsmål underveis for å sikre at informasjonen er forstått og informere 
kunden om hvilket språk som beherskes i apoteket. I denne studien kan man ikke se 
noen forskjeller mellom fylkene på landsbasis, men det er for få deltakere per fylke for å 
kunne påstå at dette er et problem i hele landet. Noen apotek i visse fylker opplever 
problemstillingen oftere enn andre apotek og dette kan ha en sammenheng med hvor 
mange innvandrere det bor i fylkene. Man ser tydelig at dette er en viktig 
problemstilling som krever tiltak, forslag er å; utvikle informasjonsmateriell på ulike 
språk, lage en oversikt over hvilke  språkkompetanser som finnes i hvert enkelt apotek  
og ha egne kampanjer/ aktivitetsdager  rettet mot fremmedspråklige kunder. Dette kan 
være ressurskrevende innen apotek på grunn av få farmasøyter men kan imidlertid gi 
besparelser på lengre sikt, samtidig som det kan redde liv.  
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9. Vedlegg 1 
 
 
 
   
                                 Spørreundersøkelse til bacheloroppgave 

Hei! 

Mitt navn er Sussanna Campos og er inne i mitt siste semester som reseptar student på 
Umeå universitet i Sverige. Jeg har nå begynt å skrive min bacheloroppgave om 
”Fremmedspråklige kunder i møte med apotek”. Og har derfor laget et spørreskjema til 
farmasøyter for å kunne samle inn data til denne oppgaven. Dette er en 
spørreundersøkelse med 16 spørsmål, som ikke tar mer enn 15 minutter. Den er 
anonym og behandles konfidensiell, slik at opplysningene ikke kan knyttes til 
apotekkjedene eller enkeltpersoner.  Du som deltaker kan når som helst velge å avbryte 
undersøkelsen. 
Litt om bakgrunn til valg av tema 
Med økt innvandring til Norge vil vi stadig møte flere utfordringer i kommunikasjon på 
grunn av språkproblemer og ulike kulturer/religioner/livssyn. Målet med denne 
studien er å finne ut om språk er et hinder for riktig bruk av legemidler, er det sånn at 
farmasøyter ”glemmer” litt av faget når man møter fremmedspråklige kunder? Og 
hvordan bør man som farmasøyt håndterer dette på en best mulig måte? 
 
Hadde satt veldig stor pris på om du tok deg tid til å svare på den. På forhånd tusen 
takk! Tidsfrist for besvarelse er, innen 14.april.2014 og sendes til 
susie210@hotmail.com. Det ferdige resultatet av denne studien kommer til å kunne 
finnes på Umeå universitets hjemmeside www.umu.se under høsten 2014. Er det noe 
du lurer på angående denne spørreundersøkelsen så kan du kontakte meg eller min 
veileder Anne Cecilie Mikkelsen 
Med Vennlig hilsen 
 
 
 
 
 

  

                                                       

 

 

 

 

 
 
 
 

Anne Cecilie Mikkelsen 

Apoteker, Apotek 1 Gressvik 

Mobil: 90 58 54 74 E-post: 

annececilie.mikkelsen@apotek1.no  

  

 

Sussanna Campos 

Student, reseptarprogrammet 

Umeå universitet 
Mobil: 45 47 41 10  E-post: 

susie210@hotmail.com 

mailto:Susie210@hotmail.com
http://www.umu.se/
mailto:annececilie.mikkelsen@apotek1.no
mailto:susie210@hotmail.com
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10. Vedlegg 2 
 

Spørreskjema 

                                 ”Fremmedspråklige kunder i møte med apotek” 

 
 
 
1. Er du? (Sett X) 

Mann             Kvinne       
  

 
2. Fødselsår: 19___ 
 
 

3. Er du provisorfarmasøyt (masterfarmasøyter eller cand.pharm.) eller 

reseptarfarmasøyt (bachelorfarmasøyter)? 

4. Hvor mange år har du jobbet som farmasøyt? 

 
5. Morsmål? 
 
 
6.  Er det andre språk som du behersker godt? 
 
 
 
7.  Noen hevder at helsepersonell har lett for å ”glemme” faget når man møter 

fremmedspråklige kunder, stemmer det? Fint om du kan utdype 
 
 
 
8.  Er du enig i at språk kan være et hinder for riktig bruk av legemidler? Kom 

gjerne med eksempler 
 
 
 
9. Har dere mange fremmedspråklige kunder innom apoteket?  
 
 
 
10.  Hvordan håndterer du/dere kunder der hvor språket er en utfordring? 
 
 
 
11. Opplever dere ofte at kunden har med tolk? (Ektefelle, barn, andre etc.) 
 
 
 
12. Hvordan ivaretas taushetsplikten i slike situasjoner der kunden har med tolk?  
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13.  Fremmedspråklige kunder er en gruppe som ofte tar mer tid. Bør farmasøytene 
sette av ekstra tid til dette? Begrunn svaret! 

 
 
 
14.  Apotekene tilbyr sine ansatte nettbaserte kurs innen for ulike områder/temaer 

(rådgivning, kommunikasjon, service etc.). Burde apotekene også tilby sine 
ansatte kurs om kulturforståelser? Begrunn svaret! 

 
 
 
 
15. De forskjellige Apotek kjedene rekrutterer hvert år utenlandske farmasøyter, og 

utfordringen for de er språket. Kan du nevne fordeler og ulemper med 
rekruttering av utlandske farmasøyter? 

 
 
 
 
 
 
16.  Har du noen tips eller ideer som kan gjøre det lettere for både apoteket og den 

fremmedspråklige kunden, slik at det ikke blir noen hinder for riktig bruk av 
legemidler og misforståelser? 

 
 

 

11. Rettelser 
 
I brevet som ble sendt ut til deltakerne, sto det ”Fremmedspråklige kunder i møte med 
apotek” som tittel. Under arbeidet ble tittelen endret til ” Farmasøyten i møte med den 
fremmedspråklige kunden”. 
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