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Sammendrag 

 
Sammen med kreft er hjerte- og karsykdommer de hyppigste dødsårsakene i Norge når 
man ser alle aldersgrupper under ett. Apotek kan være et godt sted til å utføre 
helseundersøkelser forbundet med risikokartlegging av hjerte- og karsykdommer for å 
nå de som ikke gjør helsesjekker hos legen. Apotek 1 har gjennomført omfattende 
kampanjer innen risikotesting for hjerte- og karsykdom. Kartlegging av 
høyrisikopersoners holdning til resultatet av sin risiko, og eventuelle helsegevinster ved 
denne tjenesten fra apotek er bakgrunnen til denne oppgaven. 
 
Hensikten med denne oppgaven er å undersøke om helsemålinger og risikotester i 
apotek har noen helsegevinster. Hvilke tiltak gjør høyrisikopersonene etter at de får 
påvist forhøyet risiko for utvikling av hjerte- og karsykdom. 
 
Apotek 1 markedsførte sin kampanje til alle voksne over 18 år via diverse kanaler og 
fastlegene ble informert ved at apotekene lokalt sendte et informasjonsbrev. Denne 
oppgaven er bygget på en spørreundersøkelse som ble delt ut fra 55 apotek til 
høyrisikopersoner under en kampanjeperiode på en uke hvor risikotest ble tilbudt. Det 
ble totalt mottat 361 utfylte spørreundersøkelser. 
 
Ut ifra de 361 spørreskjemaene som ble mottatt av høyrisikopersonene (107 menn og 
254 kvinner) viste det seg at 42 % av mennene og 59 % av kvinnene aldri hadde 
diskutert sin risiko for hjerte- og karsykdom med legen før testen. 54 % av mennene og 
59 % av kvinnene mener at risikotesten ikke har økt deres bekymringer/ engstelser 
rundt helsen. 74 % av mennene og 62 % av kvinnene mener at risikotesten har gjort 
dem mer bevisste på sin helse. I tillegg mener 82 % av mennene og 78 % av kvinnene at 
de er glad at de tok risikotesten for å få mer kunnskap til sin helsetilstand. Flertallet av 
høyrisikopersonene ville starte med et eller annet tiltak for å redusere sin risiko for 
hjerte- og karsykdom etter risikotesten. 
 
Studien tyder på at helsemålinger i apotek i en stor grad dekker de personene som av 
ulike grunner ikke vil ta slike målinger hos legen. Dette er i samsvar med hva andre 
studier har vist tidligere. Studien viser at risikotest og helsemålinger i apotek øker 
bevissthet rundt helsen og personer som tok risikotest på apoteket er glad for å ha tatt 
testen. Observasjonene viser at en slik tjeneste fra apotek motiverer de som benytter 
seg av tjenesten til å ta helsegrep for å forebygge/ redusere sin risiko for hjerte- og 
karsykdom. Det er grunn til å tro at slike tjenester i apotek vil være verdiskapende for 
kundene og lønnsomt for apoteket. 
 
Studien tyder på at risikotest for hjerte- og karsykdom på apotek er en viktig satsning 
innen helseforebyggende arbeid og gjør at folk tar grep om sin egen helse. Studien viser 
også at apotek er et egnet sted for gjennomføring av helsemålinger og risikotester.  
 
Nøkkelord: Risikotest, helsemålinger, hjerte- og kar, spørreundersøkelse, apotek 
 
 



3 
 

1. Innledning. 

1.1 Hjerte- og karsykdommer 
 
Hjerte- og karsykdommene skyldes arvelige faktorer i sammen med miljøfaktorer som 
røyking, høyt blodtrykk, høyt kolesterolnivå og diabetes. Om lag 15 000 får et akutt 
hjerteinfarkt pr år og halvparten er under 74 år ifølge Statistikk fra Hjerte- og 
karregisteret (1, 2). 
 
Hjerte- og karsykdommer sammen med kreft er de hyppigste dødsårsakene i Norge alle 
aldersgrupper tatt under ett. Antall dødsfall som følge av ischemisk hjertesykdom var 
4852 personer i 2012. Dødsfall som følge av hjerneslag var 3116 dette året.  Situasjonen 
har endret seg kraftig bare på 20 år fordi stadig færre dør av hjerte- og karsykdom. I 
1989 var det 50 prosent flere dødsfall som følge av iskemisk hjertesykdom og 
hjerneslag enn det var av kreftsykdommer totalt(1). 
 
Årsaken til forekomst varierer og alder har en betydning siden hos barn og unge 
forekommer det ikke ofte. Antall tilfeller har gått betraktelig ned de siste tiårene(3). I 
Oslo er dødeligheten av hjerte- og karsykdommer høyere i indre øst enn i ytre vest, 
viser en undersøkelse fra 1994-98. En rekke risikofaktorer for hjerte- og karsykdom er 
mer utbredt i Oslo øst enn i Oslo vest. Slike risikofaktorer er diabetes, fysisk aktivitet, 
røyking og kroppsvekt(1). 
 
Norge og andre nord- og vesteuropeiske land begynner å nærme seg, og faktisk gå forbi 
Middelhavs-landene når det gjelder dødsfall som følge av hjerteinfarkt(1). Men her i 
Norge ser det ut for i de senere årene å ha stabilisert seg og også bedret seg som følg av 
bedre livsstil(3). 
 
Ischemisk hjertesykdom er en hyppig dødsårsak i de industrielle land og tiltagende 
hyppighet av sykdommen sees i alderen mellom 40 og 50 år(3). 
 
 

1.2 Risikofaktorer for hjerte- og karsykdom 
Høyt serumkolesterol, høyt blodtrykk og røyking utgjør de såkalte klassiske 
risikofaktorene for hjerte- og karsykdommer. Små endringer i disse risikofaktorene kan 
ha betydelig effekt på risikoen(1,2). 
Nedgangen i hjerte- og karsykdommer i Norge kan forklares med en nedgang i 
serumkolesterolnivået i befolkningen. Dessuten er mindre røyking (spesielt hos menn), 
nedgang i blodtrykk, økt inntak av frukt og grønnsaker, samt bedre behandling er også 
viktige faktorer (4).  
 
Risikofaktorene for hjerte- og karsykdommer deles ofte inn i miljøfaktorer 
(påvirkelige/ modifiserbare) og arvelige faktorer (upåvirkelige/ ikke-modifiserbare). De 
påvirkelige faktorene er av størst praktisk betydning, fordi disse kan endres i en positiv 
eller negativ retning. Disse faktorene er røyking, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, høyt 
blodglukose, abdominal fedme og/eller overvekt, samt fysisk inaktivitet og et ugunstig 
kosthold. Vanligvis kjenner man ikke det på kroppen når noen av disse risikofaktorene 
er forhøyet. Dette gjelder spesielt høyt blodtrykk, høyt kolesterol og høyt blodsukker. I 
følge Diabetesforbundet er det kun halvparten av alle som har diabetes type 2 i Norge 
som er klar over at de har sykdommen. Den andre halvparten på om lag 175 000 
mennesker er ikke klar over at de har diabetes. Forhøyede blodglukoseverdier, eller 
påvist diabetes type 2 er ofte assosiert med andre risikofaktorer og fører derfor til en 
høy risiko for hjerte- og karsykdommer innen 10 år (5). Menn med diabetes type 2 har 
to til fire ganger høyere risiko enn ikke-diabetikere. For kvinner er risikoen tre til fem 
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ganger så høy (6). Høy kroppsmasseindeks (KMI eller BMI) er også en risikofaktor for 
hjerte- og karsykdommer. Fysisk aktivitet har en positiv effekt på mange av 
risikofaktorene. Fysisk aktivitet har en gunstig effekt på blodtrykket, øker high-density 
lipo protein (HDL)-kolesterolet, samt hjelper med å kontrollere vekten og minsker 
risikoen for utvikling av diabetes type 2 (7,8).  
 
De upåvirkelige risikofaktorene som arvelig belastning for å få hjerte- og karsykdom, 

psykososiale forhold og kjønn er også av betydning. Risikoen for hjerte- og karsykdom 

øker med økende alder. Tidlig forekomst av hjerte- og karsykdom i familien er også en 

viktig risikofaktor for fremtidig sykdom (8-13). Risikoen er størst hvis 

førstegradslekninger som foreldre, søsken eller egne barn har fått påvist hjerte- og 

karsykdommer tidlig (<55 år for menn og <65 år for kvinner) (15, 16). 
 

1.3 Helsemålinger i apotek 
 
I mange land, inkludert Norge også etter hvert, har det skjedd en utvikling i apotekene 
fra å være er sted der man primært ekspederer resepter til å kunne tilby flere tjenester 
som enkle helseundersøkelser og grunnleggende livsstilsråd i tillegg (17-19). Apotek 
kan være et godt sted til å utføre helseundersøkelser forbundet med risikokartlegging 
av hjerte- og karsykdommer for å nå de som ikke gjør helsesjekker hos legen (20, 21). 
Apotek har en bred kundegruppe som oppsøker apotekene regelmessig. Dette gjør at 
apotek kan være et egnet sted for gjennomføring av helsemålinger, samt 
opprettholdelse av lavterskeltilbudet (22). En studie har vist at enkelte helsemålinger 
på apotek hadde spesielt suksess i å involvere grupper med lavere sosioøkonomisk 
status. Dermed kan apotek potensielt redusere noen sosiale ulikheter i helse (17).  
Det er ulike årsaker til at visse personer i befolkningen ikke oppsøker lege (18). De vil 
kanskje ikke oppta fastlegen sin unødvendig, eller har ikke råd til eller lyst til å oppsøke 
fastlegen sin. Man har sett at terskelen for å be om å gjennomføre helseundersøkelser 
er høyere hos legen enn en spontan sjekk på et apotek. Andre fordeler med slike tester i 
apotek er at apotekene har lengre åpningstider enn et legekontor (21).  
 
Helsemålinger i apotek i Norge blir tilbudt både som faste tjenester, og/eller i form av 
intensive kampanjeperioder. Apotekene kvalitets sikrer og gjennomfører disse 
tjenestene i tett samarbeid med seriøse aktører i helsetjenesten.  
 

Apotekbransjen i Norge har som følge av lavterskeltilbud på diverse helseundersøkelser 
fått kritikk fra legene (23). Kritikken går på at apotekene går ut av sin definerte sone 
som er ekspedering av legemidler og veiledning rundt det. Apotekene har også blitt 
beskyldt å drive med diagnostikk og unødvendig medisinering. Dessuten går noe av 
kritikken på at slike helsemålinger hos friske individer vil gi unødvendige bekymringer 
rundt helsen. Apotekbransjen har i flere anledninger besvart disse kritikkene fra 
legestanden og argumentert for hvorfor slike tjenester likevel hører hjemme i apoteket 
(24). Forebygging og tidligere diagnostisering og behandling av sykdom er viktige grep i 
samhandlingsreformen. En rekke sykdommer, bl.a. hjerte-/ karsykdom, kan hindres 
eller utsettes hvis tegn til sykdom blir oppdaget tidligere. Når helsepersonell i apotek 
gir publikum anledning til å bli kjent med risiko for utvikling av visse sykdommer, får 
folk mulighet til å ta helsegrep tidligere, i følge apotekbransjen. Apotekene vil kunne gi 
et godt bidrag til det forebyggende helsearbeidet ved å tilby viktige forebyggende og 
lavterskelhelsetjenester (24). 

En masteroppgave fra 2013 (25) har undersøkt effekten av en kolesterolkampanje som 
ble gjennomført av apotekkjeden Boots. Oppgaven konkluderer med at en 
lavterskelkampanje i apotek var hensiktsmessig for å tiltrekke seg individer på tvers av 
sosioøkonomiske forskjeller, og at apotek kan være en passende arena for enkle 



5 
 

helseundersøkelser med kolesterolmålinger. Kvinner i studien bak masteroppgaven 
hadde høyere kolesterolnivå enn menn i de fleste aldersgruppene, og færre kvinner enn 
menn med hjerte- og karsykdom hadde tilfredsstillende kolesterolnivå.  

 

1.4 Bakgrunn for oppgaven 
 
Denne oppgaven bygger på data som er samlet inn i forbindelse med en nasjonal 
kampanje i perioden 26.februar – 4.mars 2014 som Apotek 1 gjennomførte for andre 
gang. Kampanjen gikk ut på et lavterskeltilbud for å gjennomføre en gratis risikotest for 
utvikling av hjerte- og karsykdommer. Risikotesten omfatter målinger av blodtrykk, 
totalkolesterol, blod glukose og KMI (kroppsmasseindeks). I tillegg til spørsmål om 
status for sigarettrøyking, arvelig belastning for å få hjerte-/ karsykdom og fysisk 
aktivitet. En samlet risikoscore fra disse risikofaktorene angir hvor høyt eller lavt en 
persons risiko er for utvikling av hjerte- og karsykdom. Bakgrunnen for risikotesten er 
Nasjonale retningslinjer for individuell primærforebygging av hjerte- og 
karsykdommer. Apotek 1 og Feiringklinikken (spesialisert sykehus for behandling av 
hjertesyke, eid av organisasjonen Landsforeningen og hjerte- og lungesyke - LHL) 
utviklet denne risikotesten i 2013. Samarbeidet mellom Apotek 1 og LHL (og 
Feiringklinikken) har utgangspunkt i den årlige kampanjen til LHL med navnet 
”Hjertelig hilsen” med mål om å spre kunnskap om hjerte- og karsykdom hos kvinner 
primært.  

Samarbeidet mellom Apotek 1 ønsket Feiringklinikken ønsker å rekruttere deltagere til 
sitt forebyggende forskningsprosjekt ”Hjerteløftet” (26) som er finansiert av 
Helsedirektoratet. Målet med ”Hjerteløftet” er å finne ut om det å ta tak i risikofaktorer 
på et tidlig stadium kan redusere faren for å utvikle hjerte- og karsykdom i 
fremtiden.Dette vil i sin tur også bidra til ny og bedre kunnskap omkring hvordan 
samfunnet kan bli bedre til å forebygge sykdom 

I sin første kampanje i 2013 gjennomførte helsepersonell i Apotek1 14 500 risikotester. 
Apotekene registrerte anonyme data fra disse testene. Det viste seg at 30 % av de som 
hadde tatt testen i 2013 hadde forhøyet risiko for utvikling av hjerte- og karsykdom. 
Disse hadde fått livsstilsråd for å redusere sin risiko for sykdom, i tillegg til anbefaling 
om å diskutere dette med sin lege(27). For å få kjennskap til hvilke tiltak personer med 
høy risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom foretar seg etter sin risikokartlegging i 
apotek, ønsket Apotek 1 å gjennomføre en undersøkelse blant et utvalg av disse 
personene i en lignende kampanje i 2014. Kartlegging av disse personenes holdning til 
resultatet av sin risiko, og eventuelle helsegevinster ved denne tjenesten fra apotek er 
bakgrunnen til denne oppgaven.  
 

2. Hensikt 

Hensikten med denne oppgaven er å undersøke om helsemålinger og risikotester i 
apotek har noen helsegevinster. Det er ønskelig å sjekke hvilke tiltak 
høyrisikopersonene gjør etter at de får påvist forhøyet risiko for utvikling av hjerte- og 
karsykdom.  
 
Oppgaven vil også kartlegge i hvilken grad disse høyrisikopersonene etterlever de 
rådene de får fra helsepersonell i apotek, og hva de synes om slike tjenester fra apotek. 
Oppgaven skal videre gi en pekepinn på om apotek er et egnet sted for helsemålinger og 
risikotester.  
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3. Metode 

Denne oppgaven er bygget på resultater fra en spørreundersøkelse som ble delt ut fra 
utvalgte Apotek 1 til perosner som gjennomførte risikotest for hjerte- og karsykdom i 
perioden 26.februar – 4.mars 2014 , og som fikk en total risikoscore på 4 eller høyere 
(Se tabell 1 og 2). For å gi en bedre forståelse av bakgrunnen for gjennomføring av 
denne oppgaven og resultatene, vil de viktigste elemneter i organisering og 
gjennomføring av kampanjen i Apotek 1-apotekene omtales. 
  

3.1 Organisering og gjennomføring av kampanjen i Apotek 1 
 
I Apotek 1s kvalitetessystem ble det utarbeidet aktuelle instrukser med beskrivelse av 
gjennomføring av risikotesten og de ulike helsemålingene Instruksene omfattet både 
den praktiske gjennomgangen av de ulike målingene og hvordan de ansatte skulle 
kommunisere med kundene før, under og etter testen.  Alle ansatte skulle også ta et 
obligatorisk e-læringskurs om gjennomføring av risikotesten. Dessuten fikk de 
apotekene som ikke hadde fått mulighet å være med på en heldagskurs året før tilbud 
om et slikt heldagskurs. Opplæringen var kvalitetssikret og gjennomført i tett 
samarbeid med helsepersonell hos Feringklinikken.  
 
Apotek 1 markedsførste sin kampanje via diverse kanaler. Dette ble gjort via digital 
anonsering i noen velkjente og aktuelle nettsider. I tillegg var det fokus på kampanjen i 
nettsidene til Apotek 1 og sosiale medier, samt oppslag i lokale aviser og utdeling av 
brosjyrer i forkant av kampanjen fra apotekene. Fastlegene ble informert ved at 
apotekene lokalt sendte et informasjonsbrev der den praktiske gjennomføringen og 
formålet med kampanjen var beskrevet.  
 

3.1.1 Inklusjonskriterier for risikotesten 

 Målgruppen for risikotesten var personer over 18 år som ikke hadde hatt hjerte-
/karsykdom (f.eks angina pectoris, hjerteinfarkt, hjertesvikt) 

 Personer som fikk medikamentell behandling mot enkelte risikofaktorer som 
høyt blodtrykk, høytkolesterol, høyt blodsukker ble ikke ekskludert  

3.1.2 Tolkning av risikoscoren 

I risikotestskjemaet registrerer apotekansatte verdier for blodtrykk, blodglukose, 
totalkolesterol, KMI/ livvidde, i tillegg til status for sigarettrøyking, arvelig belastning 
for å få hjerte-/ karsykdom og fysisk aktivitet (Se tabell 1). Til hver av disse 
risikofaktorene er det definert en risikoscore (poeng). Ut ifra summen av de ulike 
risikofaktorene (total risikoscore) fikk man en indikasjon på hvor lav/ høy en persons 
risiko var for å utvikle hjerte-/ karsykdom.  
 
Tabell 1 Risikotesten som ble benyttet i apotekene. I kolonne 2 er de tilsvarende 
risikoscorene angitt 

Risikofaktor Ja Nei Forklaring 
Høyt kolesterol 1,5 0 Total kolesterol > 5, 

LDL> 3 mmol/L? 
Total kolesterol: 
…………….      mmol/L 

Diabetes eller 
høyt blodsukker 

2,5 0 Fastende 
blodsukker > 5,6, 
ikke-fastende > 7 
mmol/L (eller 
allerede kjent 

Blodsukkerverdi:  
 
………………     mmol/ L  
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Tabell 2. Tolkning av total risikoscore 
Totalscore  Risiko for hjerte-/ karsykdom Tiltak 

 
Din 
totalscore 
tilsvarer: 
 
 

 0-3 Liten risiko Ingen tiltak nødvendig 

 4-7 Middels høy risiko Ta kontakt med fastlegen for videre 
undersøkelser. Er du mellom 35 og 67 år 
kan prosjektet “Hjerteløftet” være aktuelt. 

 8-10 Høy risiko 

 > 10 Svært høy risiko Ta kontakt med fastlegen snarlig for å 
igangsette tiltak. Er du mellom 35 og 67 år 
kan prosjektet “Hjerteløftet” være aktuelt. 

 

3.1.3 Definisjon av høyrisikepersoner 

Høyrisikopersoner i denne oppgaven referer til individer med en samlet risikoscore på 
4 eller høyere. Dette omfatter personer med middel høy risiko, høy risiko og svært høy 
risiko. Se tabell 2 over. 
 

3.1.4 Veiledning av personer med forhøyet risiko 

Personer med forhøyet risiko fikk enkle livsstilsråd for selv å gjøre tiltak for å redusere 
sin risiko, og ble anbefalt å ta med risikoskjemaet for å diskutere resultatene med 
fastlegen ved neste legetime. Personer i aldersgruppen 35 – 67 år fikk i tillegg råd om å 
snakke med sin fastlege om muligheten for deltagelse i forebyggingsprosjektet 
”Hjerteløftet” i regi av Feiringklinikken og Helsedirektoratet (26).  
 

diabetes)? 
Høyt blodtrykk 1 0 Blodtrykk > 130/90 

mm/Hg?  
1) Gj.snitt 

blodtrykk: 
 
……………… 
mm/Hg 

2) 
3) 

Overvekt 0,5 0 -Livvidde >102 cm 
(menn), 88 cm 
(kvinner)? 
-BMI > 30? 

Livvidde:                            cm 

eventuelt BMI:                

Røyking 2 0  
Arv med hjerte-
/karsykdom 

2 0 Hjerte-/karsykdom (eks. hjerteinfarkt, hjerneslag) 
hos mor, far, søsken, barn før 55 år (mann) og 65 år 
(kvinne)? 

Fysisk inaktiv 2 0 Fysisk aktivitet mindre enn 30 minutter daglig? 
Totalscore:   
(maks 11,5) 

   

Kvinne < 60 år  
/ 1,5 

-  
Totalscore deles på 1,5 Mann < 40 år 

Korrigert/ 
endelig 
risikoscore 

 -  
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3.2 Spørreundersøkelse 
Det ble utarbeidet et spørreskjema med utgangspunkt i oppgavens hensikt bestående 
av 14 spørsmål (se vedlegg 1). Spørreskjemaet ble utdelt sammen med et følgebrev (som 
var en del av selve spørreskjemaet) og en ferdigfrankert konvolutt . Det ble sendt 30 
spørreskjemaer og konvolutter til 55 utvalgte apotek (se figur 1 under). Dette tilsvarer 
total 1650 spørreskjemaer som var tilgjengelig i disse apotekene for utdeling til 
høyrisikopersonene. Disse apotekene ble valgt siden de hadde gjennomført flest 
risikotester fra Apotek 1s kampanje i 2013. Dette for å sikre å få en tilfredsstillende 
antall besvarelser fra kundene for denne oppgaven. Apotekene ble på forhånd kontaktet 
via e-post fra hovedkontoret til Apotek 1, slik at de ble informert om hva de skulle gjøre 
med spørreskjemaene. I den kommunikasjonen fikk apotekene også informasjon om 
hensikten med spørreundersøkelsen og hvilke kunder som skulle skulle bli utdelt 
skjemaet. Alle apotekene var positive til å bidra.  
 
På enkelte av spørreskjemaene hadde respondentene ikke besvart alle spørsmålene i 
undersøkelsen.  
 
 
 

 
Figur 1 Prosessen bak spørreundersøkelsen 
 

3.3 Registrering av data og analyse 
 
Excel ble brukt for plotting og analyse av besvarelsene fra spørreskjemaene. Beregning 
av prosentandelene er gjort ved å ta utgangspunkt i antall menn (n=107) og kvinner 
(n=254) i undersøkelsen selv om ikke alle disse har besvart alle spørsmålene. På 
spørsmål med flere svaralternativer (rangering fra 1-6) er den totale prosentandelen 
per spørsmål beregnet ved å summere prosentandelene ( 4-6 ). 

3.4 Etiske vurderinger 
Spørreundersøkelsen er en frivillig og anonym undersøkelse og det er ikke mulig å linke 
dataene til enkeltindivider som gjennomførte risikotesten og besvarte spørreskjemaet. 
Dette betyr at prosjektet faller utenfor bestemmelsene for personopplysningsloven og 
helseregisterloven for bruk av personopplysninger. Prosjektet er dermed ikke ansett 
som helseforskning og krever ikke godkjennelse fra REK (Regionale komiteer for 
medisinsk og helsefaglig forskningsetikk). Prosjektets omfang ble drøftet med 
Datatilsynet og fikk klarsignal om å gjennomføre undersøkelsen uten behov for søknad 
om forhåndsgodkjenning og/eller konsesjon 
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4. Resultat 

For å kunne knytte resultatene fra spørreundersøkelsen til de grunnleggene 
nøkkeltallene/ funnene fra kampanjen som Apotek 1-apotekene registrerte (26) under 
kampanjeperioden 26.februar – 4.mars 2014, presenteres først resultater fra denne 
kampanjen. Deretetter presenteres resultatene fra spørreundersøkelsen som er 
gjennomført blant et utvalg av høyrisikopersonene. 

4.1 Tall fra Apotek 1 kampanjen  
• Totalt 8 668 risikotester ble gjennomført i Apotek 1 (29 målinger i snitt per 

apotek) 

• 29 % av testpersonene var menn, 71 % kvinner. Snittalderen på testpersonene 

var 61 år 

• 32 % (2773 stk) hadde en risikoscore tilsvarende middels høy eller høy 

• 0,4 % (35 stk) hadde en risikoscore tilsvarende svært høy 

• 66 % (5721 stk) hadde en total kolesterol på 5 mmol/L eller høyere, 13,8 % (789 

stk) av disse brukte allerede legemidler mot dette 

• 46 % (3987 stk) hadde et gjennomsnittlig blodtrykk på 130/90 mm Hg eller 

høyere, 35,6 % (1419 stk) av disse brukte allerede legemidler mot dette 

4.2 Funn fra spørreundersøkelsen 
 
 
Av total 1650 potensielle spørreskjemaer, vet vi ikke hvor mange som reelt ble delt ut. 
Vi  vet da ikke svarsekvensen, men 361 spørreskjemaer ble fylt ut og returnert. Dette 
tilsvarer 6,5 spørreskjemaer per apotek av de 55 apotekene. Men totalt besvarte 361 
personer spørreundersøkelsen (107 menn og 254 kvinner). Nedenfor er det en graf over 
fordelingen av kvinner og menn i alderen 18 til over 81 år. Størst andel av de som svarte 
spørreundersøkelsen i alle aldersgruppene var kvinner, aller flest er det i aldersgruppen 
61-81 år. Det kan skyldes at her er det tatt et aldersintervall på 20 år og ikke på 10 år 
som det er på de andre gruppene. Tar man hensyn til det, så ligger svars frekvens på lik 
linje med gruppen 51-61 år.   
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Figur 2. Antall kvinner og menn som er med i spørreundersøkelsen 

 
 
 
Utvalgte svar fra spørreundersøkelsen 
 
Under presenteres det et utvalg av de viktigste spørsmålene i spørreundersøkelsen som 
har vært for spesiell betydning med tanke på hensikten med studien. På hvert spørsmål 
er det angitt svarene fra begge kjønn i hver sin tabell.  
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Spørsmål 3. Har du diskutert din risiko for hjerte/karsykdom med 
fastlegen din før du tok risikotesten på apoteket? (tabell 3 og 4) 
 
Av totalt 107 menn svarer 18 % av alle mennene at de har diskutert sin risiko med sin 
lege før de tok testen på apoteket. 48 % av mennene i studien har snakket med sin lege 
om risikoen men det er mer enn 6 måneder siden, mens 42 % av mennene aldri har 
gjort det.  (tabell 3)  
 
 
 
Tabell 3. Menn i alle aldre – spørsmål 3 
 

Menn 4 
personer 

4 
personer 

15 
personer 

18 
personer 

51 
personer 

4 
personer 

Andel i 
prosent 

 18-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61-81 år 81 år og 
over 

Antall 
svar 
96/107 

Ja i 
 
nnen de 
siste 
måneder 

  3 4 11 1 18 % 

Ja, men 
mer enn 
6 
måneder 
siden 

1  7 5 19  30 % 

Nei, 
aldri 

3 4 5 9 21 3 42 % 

 

 
Av totalt 254 kvinner svarer 16 prosent at de har diskutert sin risiko med legen før de 
kom på apoteket. 25 prosent av kvinnene har snakket med sin lege, men det er mer enn 
6 måneder siden. Mens 59 prosent av kvinnene aldri har snakket med legen sin om 
risiko for hjerte-/karsykdom (tabell 4).  
 
Tabell 4. Kvinner i alle aldre – spørsmål 3 
 

Kvinner 6 
personer 

15 
personer 

20 
personer 

63 
personer 

139 
personer 

11 
personer 

Andel i 
prosent 

 18-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61-81 år 81 år og 
over 

Antall 
svar 
253/254 

Ja innen 
de siste 
måneder 

 1 1 8 29 1 16 % 

Ja, men 
mer enn 
6 
måneder 
siden 

 2 3 11 46 1 25 % 

Nei, 
aldri 

6 12 15 44 65 8 59 % 
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Spørsmål 6. Hvilke(n) av følgende endringer har du allerede 

gjort/planlegger å gjøre som resultat av risikotesten? Sett gjerne flere kryss 

hvis aktuelt. (Siden det er flere svarsalternativer på dette spørsmålet, er det vanskelig 

å vite eksakt hvor mange som har svar) tabell 5 og 6) 

Resultatet viser blant annet at flere kvinner enn menn har økt/ planlegger å øke fysisk 

aktivitet etter at de tok testen; 50 % av kvinnene (tabell 6) har økt sin fysiske aktivitet 

sammenlignet med 36 % av mennene (tabell 5) 

Tabell 5. Menn i alle aldre – spørsmål 6 

Menn 18-30 
år 

31-40 
år 

41-50 
år 

51-60 
år 

61-81 
år 

81 år og 
over 

Andel i 
prosent  
n= 107 

Økt fysisk aktivitet 2 4 7 8 14 3 36 % 

Spiser sunnere  2 9 8 20  36 % 
Stumpet røyken   2  2  4 % 

Ingen av 
alternativene 

2  2 1 11 1 16 % 

Annet 1   1 4  6 % 

 

Tabell 6. Kvinner i alle aldre – spørsmål 6 

Kvinner 18-30 
år 

31-40 
år 

41-50 
år 

51-60 
år 

61-81 
år 

81 år og 
over 

Andel i 
prosent  
n= 254 

Økt fysisk aktivitet 3 11 15 26 66 6 50 % 
Spiser sunnere 4 3 12 15 56 3 37 % 
Stumpet røyken 1 2 2 1 14  8 % 
Ingen av 
alternativene 

  2 8 21 3 13 % 

Annet   3 10 30  17 % 
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Spørsmål 7. Har du tenkt å kontakte/allerede kontaktet fastlegen din for 

nærmere utredning etter at du fikk resultatene av risikotesten fra 

apoteket? (tabell 7 og 8) 

Det var ikke store forskjeller mellom det mannen svarte og de kvinnene svarte på dette 

spørsmålet (tabell 7 og 8 henholdsvis). Flertallet av respondentene fra begge kjønn 

oppgir at de ikke vil kontakte sin lege for nærmere undersøkelse av risikoen. Noen flere 

kvinner oppgir at de ikke vil kontakte sin lege etter risikotesten (55 % mot 45 %).  

Tabell 7. Menn i alle aldre – spørsmål 7 
 
Menn 18-30 

år 
31-40 
år 

41-50 
år 

51-60 
år 

61-81 
år 

81 år og 
over 

Gjennomsnitt 
i prosent  
(Antall svar 
86/107) 

Ja 1 1 1 10 24 1 36 % 
Nei 3 3 4 8 27 3 45 % 
 
Tabell 8. Kvinner i alle aldre – spørsmål 7 

Kvinner 18-30 
år 

31-40 
år 

41-50 
år 

51-60 
år 

61-81 
år 

81 år og 
over 

Gjennomsnitt 
i prosent  
(Antall svar 
242/254) 

Ja  5 5 36 50 6 40 % 
Nei 5 10 15 27 80 3 55 % 
  
 
 
 
 
Spørsmål 8. Hvis du allerede har vært hos legen etter risikotesten: Hvilke 
råd/tiltak fikk du anbefalt fra legen? Sett gjerne flere kryss (Siden det er fler 
svarsalternativ på dette spørsmålet, er det umulig å vite eksakt hvor mange som har 
svart) (tabell 9 og 10) 
 
Her ser man blant annet at prosentandelen er høyere hos menn (tabell 9) der hele 17 % 
fikk råd om å trene mer og 6 % av mennene fikk råd om å spise sunnere. Til 
sammenligning fikk 5 % av kvinnene råd om å trene mer og 1 % fikk råd om å spise 
sunnere.  
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Tabell 9. Menn i alle aldre – spørsmål 8 
 
Menn 18-

30 
år 

31-
40 
år 

41-
50 
år 

51-
60 
år 

61-
81 
år 

81 år 
og 
over 

Gjennomsnitt 
i prosent 
N=89/107 

At jeg skulle trene mer   2 2 12 2 17 % 
At jeg skulle spise sunnere   4 1 1  6 % 
At jeg skulle stumpe røyken   1 2 1  4 % 
Fikk medisin mot høyt 
blodtrykk 

  1  1 2 4 % 

Fikk medisin mot høyt 
blodsukker 

      0 % 

Fikk medisin mot høyt 
kolesterol 

  1 1 1 2 5 % 

Fikk anbefalt å delta i 
hjerteløft i regi av 
feiringklinikken 

2      2 % 

Ingen av alternativene 1 2 5 5 7 2 21 % 
Annet 1 2 1 7 18  27 % 
 

 

 
 
Tabell 10. Kvinner i alle aldre – spørsmål 8 
Kvinner 18-

30 
år 

31-
40 
år 

41-
50 
år 

51-
60 
år 

61-
81 
år 

81 år 
og 
over 

Gjennomsnitt 
i prosent 
n=114/254 

At jeg skulle trene mer  2 1 2 7  5 % 
At jeg slulle spise sunnere   1 1 1  1 % 

At jeg skulle stumpe 
røyken 

   2 1  1 % 

Fikk medisin mot høyt 
blodtrykk 

   1 9  4 % 

Fikk medisin mot høyt 
blodsukker 

      0 % 

Fikk medisin mot høyt 
kolesterol 

 1   9 1 4 % 

Fikk anbefalt å delta i 
hjerteløft i regi av 
feiringklinikken 

      0 % 

Ingen av alternativene 1 1 5 11 16  13 % 
Annet  5 6 6 21 3 16 % 
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Svar på følgende spørsmål på en skal fra 1-6 der 1=helt uenig og 6=Helt 

enig: 

Spørsmål 9. Risikotesten har gjort at jeg er mer bevisst på min helse nå 
enn før (tabell 11 og 12) 
 
Når det gjelder spørsmålet om å bli mer bevisst på sin helse nå enn før, er forskjellen 
liten mellom menn (tabell 11) og kvinner (tabell 12). Det er hele 75 % menn (4-6) som 
er mer bevisst på sin helse etter risikotesten og 62 % kvinner (4-6) 
  
Tabell 11. Menn i alle aldre – spørsmål 9 

Menn 18-30 
år 

31-40 
år 

41-50 
år 

51-60 
år 

61-81 
år 

81 år og 
over 

Gjennomsnitt 
i prosent   
n=97/107 

1)    1 1 4  6 % 
2)     2 3 1 6 % 
3)    2 1 2  5 % 
4)  2  4 3 11  19 % 
5)  2 3 2 6 16 1 28 % 
6)  1 1 6 5 15 2 28 % 
 

Tabell 12. Kvinner i alle aldre – spørsmål 9 

Kvinner 18-30 
år 

31-40 
år 

41-50 
år 

51-60 
år 

61-81 
år 

81 år og 
over 

Gjennomsnitt 
i prosent  
n=197/254 

1)     3 1 1 2 % 
2)   3 1 1 4  4 % 
3)   2 1 3 19  10 % 
4)  1 3 6 9 22  16 % 
5)  2 3 5 10 20  16 % 
6)  1 4 7 17 43 5 30 % 
 
Spørsmål 10. Risikotesten har ikke økt mine bekymringer/engstelser 
rundt min helse (tabell 13 og 14) 
 
Her var svaret tilnærmet likt mellom mennene og kvinnene. Tabellene 13 og 14 viser 
henholdsvis at 54 % av mennene og 59 % av kvinnene (4-6) oppgir at risikotesten ikke 
har økt deres bekymringer/ engstelser rundt sin helse. 
 
Tabell 13. Menn i alle aldre – spørsmål 10 
 
Menn 18-30 

år 
31-40 
år 

41-50 
år 

51-60 
år 

61-81 
år 

81 år og 
over 

Gjennomsnitt 
i prosent  
(Antall svar 
96/107) 

1)  2  4 1 13  19 % 
2)     2 3  5 % 
3)   1 2 3 7  12 % 
4)    1 3 7 1 11 % 
5)  1 1 2 2 4  9 % 
6)  1 2 6 7 17 3 34 % 
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Tabell 14. Kvinner i alle aldre – spørsmål 10 
 
Kvinner 18-30 

år 
31-40 
år 

41-50 
år 

51-60 
år 

61-81 
år 

81 år og 
over 

Gjennomsnitt 
i prosent 
(Antall svar 
203/254) 

1)   2 3 6 18 1 12 % 
2)     4 1  2 % 
3)   1 2 2 12  7 % 
4)    4 6 13  9 % 
5)  2 3 8 8 16  15 % 
6)  2 8 3 19 54 5 36 % 
  
 
Spørsmål 11. Jeg er glad jeg tok risikotesten for å få mer kunnskap til min 
helsetilstand (tabell 15 og 16) 
 
Her svarte også mennene og kvinnene tilnærmet likt. Tabell 15 og 16 viser henholdsvis 
at 82 % av mennene og 78 % av kvinnene (4-6) var glade for å ha tatt risikotesten for å 
få mer kunnskap til sin helsetilstand. 
 
Tabell 15. Menn i alle aldre – spørsmål 11 
 
Menn 18-30 

år 
31-40 
år 

41-50 
år 

51-60 
år 

61-81 
år 

81 år og 
over 

Gjennomsnitt 
i prosent  
(Antall svar 
96/107) 

1)  1    3  4 % 
2)     1   1 % 
3)      3  3 % 
4)    2 2 4 1 8 % 
5)  1 1  4 6 1 12 % 
6)  2 3 13 11 35 2 62 % 
 

Tabell 16. Kvinner i alle aldre – spørsmål 11 

Kvinner 18-30 
år 

31-40 
år 

41-50 
år 

51-60 
år 

61-81 
år 

81 år og 
over 

Gjennomsnitt 
i prosent  
(Antall svar 
219/254) 

1) A    2 6 2 4 % 
2) B  1  1 1  1 % 
3) C  1  1 6  3 % 
4) D   1 1 8  4 % 
5) E  1 4 5 17  11 % 
6) F 5 12 15 35 88 6 63 % 
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Spørsmål 12. Jeg er veldig fornøyd med hvordan den apotekansatte 
gjennomførte testen og håndterte meg som kunde (tabell 17 og 18) 
 
Både mennene og kvinnene svarte tilnærmet likt også på dette spørsmålet. Tabellene 17 

og 18 viser at henholdsvis 88 % av mennene og 83 % kvinnene (svarsalternativ 4 – 6) er 

fornøyd med hvordan apotekansatte gjennomførte risikotesten. 

Tabell 17. Menn i alle aldre – spørsmål 12 

Menn 18-30 
år 

31-40 
år 

41-50 
år 

51-60 
år 

61-81 
år 

81 år og 
over 

Gjennomsnitt 
i prosent  
(Antall svar 
95/107) 

1) A       0 % 
2) B       0 % 
3) C 1      1 % 
4) D   2 1 1 1 4 % 
5) E  1 1  2 1 5 % 
6) F 3 3 12 18 46 2 79 % 
 
 
Tabell 18. Kvinner i alle aldre – spørsmål 12 

Kvinner 18-30 
år 

31-40 
år 

41-50 
år 

51-60 
år 

61-81 
år 

81 år og 
over 

Gjennomsnitt 
i prosent  
(Antall svar 
222/254) 

1)   1  1 6 2 4 % 

2)        0 % 
3)     1   0 % 
4)   1 1  3  2 % 
5)    1    0 % 
6)  5 13 18 43 119 7 81 % 
 

 

Spørsmål 14. Vil du anbefale denne tjenesten fra apoteket til en venn eller 

et familiemedlem? (tabell 19 og 20) 

Alle mennene (tabell 19) og alle kvinnene (tabell 20) som besvarte spørsmålet om de 

ville anbefale risikotesten til familie og venner svarte ja.  

Tabell 19. Menn i alle aldre – spørsmål 14 

Menn 18-30 
år 

31-40 
år 

41-50 
år 

51-60 
år 

61-81 
år 

81 år og 
over 

Gjennomsnitt 
i prosent  
(Antall svar 
92/107) 

Ja 4 4 15 17 48 4 86 % 

Nei       0 % 
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Tabell 20. Kvinner i alle aldre – spørsmål 14 

Kvinner 18-30 
år 

31-40 
år 

41-50 
år 

51-60 
år 

61-81 
år 

81 år og 
over 

Gjennomsnitt 
i prosent  
(Antall svar 
236/254) 

Ja 5 15 20 63 122 11 93 % 

Nei       0 % 

 
 
Ut ifra resultatene fra Apotek 1-kampanjen i begge rundene (både i 2013 og 2014), ser 
man en god respons fra publikum som ønsker å teste sin risiko for utvikling av hjerte- 
og karsykdom på apotek. Resultatene fra Apotek 1-kampanjene viser at om lag 30 % av 
de som testet seg på apoteket hadde forhøyet risiko for utvikling av hjerte- og 
karsykdom. Denne studien viser at 30 % av mennene og 25 % av kvinnene av 
høyrisikopersonene ikke hadde diskutert sin risiko for hjerte- og karsykdom med sin 
lege de siste 6 månedene før risikotesten. Hele 42 % av menene og 59 % av kvinnene 
hadde aldri hatt en samtale med sin lege om risiko for hjerte- og karsykdom. Det er 
også bemerkelsesverdig å se at over 45 % av mennene og 55 % av kvinnene i denne 
undersøkelsen ikke ville oppsøke legen for videre undersøkelser, til tross for forhøyet 
risiko for utvikling av hjerte- og karsykdom og en aktiv anbefaling fra apotekpersonale. 
Disse personene har likevel valgt å benytte seg av tilbudet fra apoteket. Tidligere 
studier har omtalt lignende grunner til at noen grupper velger heller å oppsøke 
apoteket for gjennomføring av enkle helsemålinger enn å gjøre det hos legen (17,20).  

 

5. Diskusjon  

5.1 Har risikotest og helsemålinger på apotek helsegevinster? 
 
 
Funnene over indikerer at helsemålinger i apotek i en stor grad dekker de personene 
som av ulike grunner ikke vil ta slike målinger hos legen. Det er grunn til å tro at denne 
gruppen ikke ville blitt kjent med sin risiko for utvikling av hjerte- og karsykdommer, 
hvis ikke de hadde fått dette tilbudet fra apotek. De ville dermed ikke hadde fått viktig 
informasjon om risikofaktorer, og heller ikke ville hatt mulighet å sette i gang 
eventuelle tiltak for å redusere sin risiko for hjerte- og karsykdom. På denne måten 
dekker helsemålinger i apotek et tomrom og et ikke-avdekket behov i helsetjenesten, og 
ikke minst innen forebyggende helsearbeid. Dette er i samsvar med funn fra andre 
studier som har vist at apotek kan være et egnet sted til å utføre helseundersøkelser 
forbundet med risikokartlegging av hjerte- og karsykdommer for å nå de som ikke gjør 
helsesjekker hos legen (19, 20, 24). Resultatene fra denne studien tyder på at det er 
behov for helsemålinger og risikotester i apotek, og at disse tjenestene er ettertraktet.  

En av kritikkene til helsemålinger og risikotester på apotek var relatert til en mulig 
unødvendig økt bekymring rundt helsen til testpersonene (28). I denne studien ser man 
imidlertid at 54 % av mennene og 59 % av kvinnene mener at risikotesten ikke har økt 
deres bekymringer/ engstelser rundt sin helse. Om lag 74 % av mennene og 62 % av 
kvinnene oppgir at risikotesten på apoteket har gjort dem mer bevisste på sin helse. 
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 I tillegg mener 82 % av mennene og 78 % av kvinnene at de er glad at de tok 
risikotesten for å få mer kunnskap til sin helsetilstand. Det tyder på at risikotesten fra 
apotek har ført til økt helsebevissthet. Dette er viktig for at befolkningen tar et bedre 
grep om sin egen helse slik at livsstilssykdommer kan bekjempes på en effektiv måte.  

Et annet positivt aspekt ved denne risikokartleggingen på apotek er de tiltakene som 
respondentene allerede hadde satt i gang (når de besvarte spørreundersøkelsen) eller 
som skulle sette i gang for å redusere sin risiko. Det dreier seg om økt fysisk aktivitet 
(36 % av mennene og 50 % av kvinnene), sunnere kosthold (36 % av mennene og 41 % 
av kvinnene) eller røykeslutt (4 % av mennene og 8 % av kvinnene). Studien viser også 
at de som har valgt å undersøke seg videre hos legen har fått de samme rådene fra 
legen. Av de som har oppsøkt legen etter risikotesten oppgir 14 personer at de har fått 
forskrevet legemidler mot høyt blodtrykk. 16 personer oppgir at de har fått forskrevet 
kolesterolsenkende legemidler. Disse observasjonene viser at helsemålinger og 
risikotester fra apotek motiverer de som benytter seg av tjenesten til å ta helsegrep for å 
forebygge/ redusere sin risiko for hjerte- og karsykdom. Dette er en viktig helsegevinst 
av risikotesten fra apotek, og nyttig tiltak innen helseforebyggende arbeid.   

5.2 Er helsemålinger og risikotester gunstig for apotekbransjen? 
 
Det er grunn til å tro at det å gi ansatte i apotek mulighet til varierte og interessante 
arbeidsoppgaver vil kunne bidra til å gjøre apotekene til en mer interessant 
arbeidsplass for viktige helsepersonell. Dette er spesielt viktig å være bevisst på siden i 
Norge i de siste årene har vært en bekymringsverdig mangel i antall apotekfarmasøyter 
(28). I enkelte tilfeller har dette resultert i stengte apotek og et dårligere tilbud på en 
livsviktig helsetjeneste lokalt (29). Å teste ut og utvikle nye tjenester kan på denne 
måten tenkes å være et av de faktorene som kan føre til opprettholdelse av apotekene 
som et ettertraktet arbeidssted for farmasøyter og apotekteknikere. I sin tur vil dette 
være med på å opprettholde apotek som et viktig lavterskeltilbud i helsetjenesten. 
Kombinert med god geografisk tilgjengelighet med apotek over hele landet og lange 
åpningstider, vil kontinuerlig tilgang på helsepersonell være en viktig helsesatsing.  

Å innføre nye tjenester kan også sees på som en normal utvikling av apotekets 
sortiment og arbeidsoppgaver. Kjernevirksomheten i apotekene er ekspedering og 
kvalitetssikring av resepter og veiledning i forhold til riktig legemiddelbruk. I Norge er 
maksimal apotekavanse på reseptpliktige legemidler regulert, Legemiddelverket 
evaluerer avansen hvert fjerde år (31). Dette begrenser apotekenes fortjeneste ved salg 
av reseptpliktige legemidler. På den måten vil andre tiltak og verdiskapende 
helsetjenester gjøre det lønnsomt å drive apotek, og bruke tid på andre viktige oppgaver 
som reseptekspedisjon og legemiddelrådgivning.  
 
Det som er viktig å påpeke er at apotekene ikke kan tilby slike tjenester på fast basis 
gratis (24). En bør i utgangspunktet tilknyttes en finansieringsordning fra 
helsemyndighetene til helsetjenester i apotek. Denne studien tyder på at helsemålinger 
i apotek er ettertraktet og gir fornøyde apotekkunder. Samtlige respondenter ville 
anbefale denne tjenesten fra apoteket til sine venner eller familiemedlemmer. I tillegg 
svarte 88 % av mennene og 83 % av kvinnene at de var veldig fornøyd med hvordan de 
apotekansatte gjennomførte testen og behandlet dem. Det viser at publikum ønsker 
slike tjenester fra apotek velkommen. Det er grunnlag til å tro at slike tjenester i apotek 
vil kunne være verdiskapende for kundene og lønnsomt for apoteket.  
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5.3 Begrensninger og fremtidige studier 
 
Denne oppgaven har ikke tatt stilling til spørsmålet om betalingsviljen hos 
befolkningen, hvis dette skulle være en betalt tjeneste uten finansiering fra staten. Ut 
ifra denne oppgaven er det vanskelig å trekke noen sikre konklusjoner om hvordan de 
kundene som fikk tilbud om risikotesten gratis ville forholdt seg til tjenesten hvis de 
måtte betale for det. Fremtidige studier i dette feltet bør kunne belyse spørsmålet rundt 
betalingsviljen nærmere.  

En annen tilnærming for fremtidige studier kunne være å undersøke helsemålinger og 
risikotester i apotek ut ifra et samfunnsøkonomisk perspektiv; hvilke kost/nytte vil 
slike tjenester fra apotek ha? Videre bør det gjennom fremtidige studier belyses hvilke 
grupper i samfunnet har nytte av slike tester. Ut ifra denne oppgaven er det vanskelig å 
si noe om hvilken sosialgruppe i samfunnet testen har truffet mest.  

Siden det viste seg at over 45 % av mennene og 55 % av kvinnene i denne 
undersøkelsen ikke ville ta en nærmere undersøkelse av sin risiko for hjerte- og 
karsykdom hos legen, bør studier innen dette feltet avdekke de eksakte grunnene. Det 
kan gjøres ved å følge opp noen av disse personene nærmere og ha et 
fokusgruppeintervju eller lignende med dem.  

 

6. Konklusjon 

Funnene fra denne studien tyder på at risikotest og helsemålinger under veiledning fra 
apotekansatte er en viktig satsning innen helseforebyggende arbeid. Det er behov for 
slike tjenester for blant annet å nå de som av ulike årsaker ikke oppsøker lege for å 
sjekke sin risiko for sykdom.  
Konklusjonen må være at det tyder på at apotek er et egnet sted for gjennomføring av 
helsemålinger og risikokartlegging for hjerte- og karsykdommer, og kan gi 
helsepersonell i apotek flere interessante arbeidsoppgaver, som igjen er viktig for 
videreutvikling av apotekkonseptet.  
Men det var en del begrensninger med denne spørreundersøkelsen som ikke kunne gi 
de konkrete og mer korrekte svar. Det er riktig og tenke seg at denne studien gir en 
generell oversikt over hva folk tenker rundt å ta risikotester på apotek og helsenytten av 
den. Også at dette kan være en del av fremtiden for farmasøyter på apotek. 
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9. Appendix 

Vedlegg 1: Spørreundersøkelse 
 
Tusen takk for din tid!  

Jeg jobber med en bacheloroppgave innen farmasi og ønsker å kartlegge hvordan du 

opplevde hjerte-/ kar risikotesten hos Apotek 1, samt hvordan denne testen vil påvirke 

ditt syn på egen helse og hverdagen din. Jeg setter stor pris på at du tar deg tid og 

bruker ca. 4 minutter på å besvarer vedlagte spørreundersøkelse etter gjennomføring av 

risikotesten, og sender den tilbake kostnadsfritt i vedlagte konvolutt  innen 31. mars. 

Dine svar vil være grunnlaget for min oppgave og vil behandles anonymt. Tusen takk! 

Kristel Karlsen Nuri - Arendal 26. feb 2014 

Spørreundersøkelsen: 

1. Kjønn:  a. Mann b. Kvinne 

2. Alder: 

a.18-30 år b. 31-40 år c.41-50 år d.51-60 år e.61-80 år    f.81 år eller eldre 

 

3. Har du diskutert din risiko for hjerte-/karsykdom med fastlegen din før du tok 

risikotesten på apoteket? 

a. Ja, innen de siste 6 måneder 

b. Ja, men mer enn 6 måneder siden 

c. Nei, aldri 

4. Før risikotesten, brukte du en eller flere av disse medisinene? Sett gjerne flere kryss 

a. Medisin mot høyt blodtrykk 

b. Medisin mot høyt blodsukker (diabetes) 

c. Medisin mot høyt kolesterol 

d. Ingen av disse medisinene 

5. Hva synes du om resultatet ditt av risikotesten? 

a. Det var som jeg hadde forventet 

b. Det var overraskende 

c. Annet: ________________ 

6. Hvilke(n) av følgende endringer har du allerede gjort/ planlegger å gjøre som resultat av 

risikotesten? Sett gjerne flere kryss hvis aktuelt 

a. Øke fysisk aktivitet 

b. Spise sunnere 

c. Stumpe røyken 

d. Ingen av de alternativene 
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e. Annet: ________________ 

7. Har du tenkt å kontakte/ allerede kontaktet fastlegen din for nærmere utredning etter at 

du fikk resultatet av risikotesten fra apoteket? 

a. Ja  b. Nei 

 

8. Hvis du allerede har vært hos legen etter risikotesten: Hvilken råd/ tiltak fikk du anbefalt 

fra legen? Sett gjerne flere kryss 

a. At jeg skulle trene mer 

b. At jeg skulle spise sunnere 

c. At jeg skulle stumpe røyken 

d. Fikk forskrevet medisin mot høyt blodtrykk 

e. Fikk forskrevet medisin mot høyt blodsukker (diabetes) 

f. Fikk forskrevet medisin mot høyt kolesterol 

g. Fikk anbefaling å delta i prosjektet ”Hjerteløftet” i regi av Feiringklinikken 

h. Ingen av de alternativene 

i. Annet: ________________ 

 

Svar på følgende spørsmål på en skala fra 1 til 6 der 1 er ”helt uenig” og 6 er ”helt enig”: 

9. Riskotesten har gjort at jeg er mer bevisst på min helse enn før 

a. 1  b. 2 c. 3 d. 4 e. 5 f. 6 

10. Risikotesten har ikke økt mine bekymringer/engstelser rundt min helse 

a. 1  b. 2 c. 3 d. 4 e. 5 f. 6 

11. Jeg er glad at jeg tok risikotesten for å få mer kjennskap til min helsetilstand 

a. 1  b. 2 c. 3 d. 4 e. 5 f. 6 

12. Jeg er veldig fornøyd med hvordan den apotekansatte gjennomførte testen og håndterte 

meg som kunde 

a. 1  b. 2 c. 3 d. 4 e. 5 f. 6 

 

13. Hvilken del av tjenesten synes du var mest nyttig? Sett gjerne flere kryss 

a. At jeg lærte noe generelt om risikofaktorer for hjerte-/karsykdom 

b. Å få et mål for min egen risiko 

c. Samtalen med apotekansatt om min risiko 

d. Annet: ________________ 

14. Ville du anbefale denne tjenesten fra apotek til en venn eller et familiemedlem? 

a. Ja  b. Nei 
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