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Sammendrag  

Innledning 
Legemiddelkommunikasjon har vært og er omdiskutert i de fleste apotek og innenfor 
helsesektoren. Hensikten med en legemiddelsamtale er å vurdere kundens totale 
legemiddelbruk, sett i forhold til diagnoser, effekt og bivirkninger. På norske apotek 
kan alle kunder be om en utvidet samtale for å gjennomgå legemiddelbruk. 
 
Hensikt 
Hensikten med oppgaven er å se på farmasøytens rolle i forhold til 
legemiddelkommunikasjon og farmasøytiske tjenester i apotek. 
 
Metode 
Oppgaven er todelt: - en spørreundersøkelse blant farmasøyter på apotek i ulike kjeder 
og en litteraturstudie. Spørreundersøkelsen besto av et skjema med 27 spørsmål som 
omhandlet hvilke tanker omkring farmasøytiske tjenester og deres kontakt med legen. 
Den ble distribuert ut til 40 farmasøyter på apotek i Vestfold fylke og svarfrekvensen 
var 100 prosent.  
 
Resultat og konklusjon  
Totalt 65 prosent av farmasøytene som svarte på undersøkelsen trodde ikke legen ga 
tilstrekkelig informasjon til pasienten angående deres legemidler. Hele 20 prosent 
valgte å ikke svare på dette spørsmålet. Det er usikkert hva pasient oppfatter av 
informasjon fra legen, og hva pasienten husker i ettertid. Det er behov for et mer 
effektivt kommunikasjonssystem mellom lege og apotek for å bedre pasient og 
kundeinformasjon. Mange farmasøyter er negative til å gi kunder diagnoser, men de 
fleste er enige i at legene ikke gir nok informasjon til sine pasienter når det gjelder bruk 
av legemidler. Spørreundersøkelsen viste at ved terapiområder som kols, astma og 
diabetes er det behov for utdypet legemiddelinformasjon. Farmasøytene er også 
positive til blodtrykk- og kolesterolmåling på apotek. Ved å ha tilgang til kundens 
legemiddelliste, kan farmasøyten vurdere helheten av kundens legemiddelbruk. Per i 
dag har farmasøyten kun oversikt over legemidler hentet på det aktuelle apoteket. 
 
For å oppnå en bedre etterlevelse i bruk av legemidler, bør det bli et tettere samarbeid  
mellom leger og farmasøyter. Innholdet og hensikten i Nasjonal helseplan er god, hvis 
planene kan bli iverksatt og brukt på en helsefremmende måte 
 
Nøkkelord 
Legemiddelsamtale, spørreundersøkelse, farmasøyt, utdypet legemiddelsamtale, 
informasjonsutbytte.
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1. Innledning 

1.1 Etterlevelse av forskrevet legemiddelsbehandling 
Dårlig etterlevelse av behandling bestemt av legen,  er i dag et problem innenfor helse 
og omsorgstjenesten. Dette forårsaker blant annet en unødvendig plage for pasienten. 
For at kundene skal få best mulig hjelp med sin legemiddelbehandling, er et godt 
samarbeid mellom lege som forskriver og farmasøyt veldig viktig (1). Slik  det er i dag 
har hverken lege eller farmasøyter tilgang til alle informasjonskilder, og dermed heller 
ikke hele bildet av hvilke legemidler som forskrives, hentes ut eller hvilke legemidler 
som brukes (2). Et tettere samarbeid mellom  farmasøyter og forskrivende lege, vil gi 
tettere og bedre bruk og oppfølging av legemidler. Dette kan begrense bivirkninger og 
feilbruk av legemidler, samt at  informasjonsflyten til kunden blir bedre (1). 
 
Mange kunder med langvarige sykdommer eller som bruker flere legemidler kan 
behøve ekstra støtte i sin legemiddelbehandling, spesielt de som går både til fastlegen, 
til sykehuslege og som i tillegg har en sykehjemslege. Ved uttak av nye medisiner burde 
det bes om en ny legemiddelgjennomgang på apoteket. Kundene har en egen fri vilje til 
å følge råd om bruk av legemidler, men ved å følge anvisningene som gis til 
legemiddelet kan bivirkningene begrenses og effekten på pasientens/kundens helse kan 
bli bedre (2).  
 
Farmasøytisk rådgivning defineres ofte som å gi informasjon om legemidler. Det finnes 
ingen publisert konsensus om hvordan farmasøytisk rådgivning skal defineres pr. i dag. 
Informasjonsplikten er nedfelt i bransjestandarder og etiske retningslinjer både 
nasjonalt og internasjonalt. I apotekloven kapittel.6 § 6-5 og § 6.6 (3) står det at "all 
informasjon skal ivareta hensynet til forsvarlig og medisinsk riktig legemiddelbruk " 
Utleveringsforskriften og apotekloven påpeker at apotek skal bidra til at kunder som 
mottar legemidler skal få tilstrekkelig med opplysninger og informasjon om legemidler 
til at det kan brukes riktig (3,4) Hvert apotek har nær kontakt med hver kunde og 
kundens behov for farmasøyten kan derfor få en stor betydning av kundens etterlevelse 
av forskrevet legemiddelbehandling. Hele hensikten med kontakten mellom farmasøyt 
og kunde, er at kunden skal få best mulig nytte av de forskrevne legemidlene (2). 
 

1.2 Farmasøytiske tjenester på apotek i Norge i dag. 
Farmasøytisk rådgivning har som hovedoppgave å fremme riktig legemiddelbruk. 
Apotekene i Norge kan i dag tilby sine kunder ulike farmasøytiske tjenester, enten 
gratis eller mot en avgift. Det finnes per i dag ikke noen farmasøytisk tjeneste som er 
implementert i apotek, der relevant informasjon formidles til legen (2). Noen apotek 
tilbyr sine kunder multidose hvor oftest en farmasøyt registrerer legemidler på 
bestilling fra lege (5). I slike  tilfeller  er kontakten mellom lege og farmasøyt ofte 
hyppigere og grundigere, enn i møte mellom kunde og farmasøyt på apoteket (11) 
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I Norge finnes det totalt 768 apotek, fordelt mellom kjedene Apotek 1, Boots apotek, 
Vitusapotek, Ditt apotek, sykehusapotek og andre frittstående apotek (5) 
(figur 1) 
 

 
 
Figur 1. Apotekkjede fordeling. 

 
Apotek i Norge tilbyr ulike tjenester, avhengig av hvilken kjede de tilhører. Her er noen 
forslag: 
 
Boots apotek tilbyr sine kunder en rekke tjenester som måling av blodtrykk, kolesterol, 
blodsukker, føflekk-scanning, tarmkreft-test og legemiddelsamtaler. Disse testene 
utføres mot et gebyr på de forskjellige apotekene (6) 
 
Vitusapotek har foruten legemiddelsamtaler, tilbud om en tjeneste hvor du kan laste 
ned en app på telefonen din og bestille medisiner. Det vil si at apoteket gjør klar 
legemidlene dine og sender deg en SMS når de er klargjort (7). 
 
Ditt apotek har samme grossist som Vitus, og tilbyr de samme tjenestene (8). 
 
Apotek 1 tilbyr sine kunder legemiddelsamtaler gratis, og der målet er å gi riktig råd og 
veiledning. I apotek 1 kan du bli avtalekunde, noe som innebærer at legemidlene dine 
er klare til å hentes til avtalt tid. De har også fokus på kampanjeuker flere ganger i året 
hvor de tilbyr blodtrykk-, kolesterol- og blodsukkermålinger. Tjenestene er gratis i 
kampanjeperioden (9). 
 
Sykehusapotekene tilbyr oftest legemiddelsamtaler til kunder oftest innad på sykehuset 
i samråd med legen (10) 
 
Flere kjeder tilbyr dosepakking av legemidler, såkalt multidose. Både pleiehjem, kunde 
tilhørende hjemmesykepleie og private kunder benytter seg av dette. Kunde betaler selv 
egenandel på legemidler, og pakkegebyret  betales oftest av den enkelte kommune (11).
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1.3 Nasjonal helse og omsorgsplan 2011-2015 
Den 8. april 2011 framla stortinget Nasjonal helseplan 2011-2015(12). Denne 
omhandler helse på alle plan, hvor legemiddelgjennomganger er et av temaene. 
Regjeringen foreslår å lovfeste at spesialisthelsetjenesten og kommunene skal ha et 
felles elektronisk journal,- og informasjonssystem sammen. Hensikten med en 
legemiddelgjennomgang er vurdering av en persons totale legemiddelbruk i forhold til 
diagnose og legemidlets effekt(12). 
 
Den Nasjonale helseplanen foreslår en helseportal som skal være til hjelp for hele 
befolkningen når det gjelder helsetjenester, sykdom og behandling Dette skal være 
tilgjengelig for både pasienter og helsepersonell (13).  
 
Det foreslås også en nasjonal kjernejournal. Dette er et elektronisk system som pasient 
og helsepersonell har tilgang til for å få oppdaterte og riktige opplysninger om den 
aktuelle pasientens legemiddelbruk. Den vil inneholde all nødvendig informasjon 
tilgjengelig på et sted. Eksempel på nødvendig informasjon er  personalia på kunde, 
navn på fastlege, opplysninger om pårørende, utleverte legemidler og  kritisk 
informasjon. All bruk av journalen vil loggføres.  En slik journal vil sørge for at 
pasientinformasjon til enhver tid er oppdatert (14). Et pilotprosjekt ble startet i 
Trondheim høsten 2013 hvor fastleger og helespersonell innenfor akuttmedisin er de 
som har foreløpig tilgang (14). Annet definert helsepersonell ved sykehus, sykehjem, 
hjemmetjenesten og spesialister vil få tilgang i neste fase. Annet helsepersonell 
deriblant farmasøyter vil få tilgang i perioden 2016-2020 avhengig av hvor rask 
implementeringen gjøres (15). Effekt av kjernejournalen har allerede hatt betydning i 
akutte tilfeller i Trondheims området (14) 
 
Et annet tema i helseplan er et tettere samarbeid mellom sykepleiere, leger og 
farmasøyter (14). På sykehus er det ofte en farmasøyt til stede ved utskrivelse av 
pasient, men i kommunesektoren er det  få farmasøytstillinger. En farmasøyt kan gi 
rådgivning og ha ansvar for legemiddelgjennomganger i hjemmebasert omsorg, 
sykehjem, ved bytte av  omsorgsplass, institusjoner og på apotek (16). 
 
I 2013 ble elektronisk resept (e-resept) innført i alle apotek og legekontor i Norge. Dette 
er en enklere, tryggere og mer effektiv måte ved rekvirering og ekspedering av resepter. 
Ved bruk av e-resept er målet  å  minske riskoen for antall feilekspederinger (17). I 
tillegg vil det legges mer vekt på multidose i fremtiden, noe som kan bidra til at 
legemiddelhåndteringen blir enklere og tryggere (14). 

1.4 Har farmasøytiske tjenester en betydning for bedre legemiddelbruk? 
Det finnes et begrenset tilbud til pasienter når det gjelder informasjon og opplæring om 
bruk av legemidler. Resultatene i den siste ”Commonwealth Fund” - undersøkelsen, 
viser at Norge skårer dårligere enn gjennomsnittet på slik informasjon (18).  
Legemiddelrelaterte problemer (LRP) er definert som en ”hendelse eller et forhold i 
forbindelse med legemiddelbehandling som reelt eller potensielt forstyrrer ønsket 
helseeffekt” (19) . 
 
I en studie utført i Norge deltok 135 personer som tilsammen brukte 1003 
reseptpliktige legemidler. Det var registrert bruksområde for 736 av totalt 1003 
legemidler (som utgjør tilsammen 73,4 prosent). Tallene viser at 43 av de 135 
personene (32 prosent) som deltok i studien ikke kjenner til bruksområdet for ett eller 
flere av sine legemidler (20).  
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I statsbudsjettet for 2012 er det gitt bevilgninger til ulike prosjekt innenfor å sikre mer 
riktig legemiddelbruk. Flere av prosjektene er rettet mot legemidler og eldre. Prosjekt 
som omhandler multidose, ved skifte av omsorgsnivå, samtaler i både privat-  
og spesialisthelsetjenesten  samt bruk av legemiddelgjennomganger er prosjekter det er 
lagt vekt på (16).  
 
Veileder for legemiddelgjennomganger er nå sendt ut på høring. Farmasøyten 
kommuniserer med de samme kundene som er hos lege, og forhåpentligvis ser legene 
at en mer strukturert legemiddelsamtale med en farmasøyt vil være en ekstra 
kvalitetssikring for den enkelte pasient. Dette vil i tillegg bidra til bedre oppfølging og 
korrekt bruk av den foreskrevne behandlingen (16). 
 
1.5 Studier gjort i Norge, Danmark, Sverige og England. 
Det er utført flere studier som omhandler temaet legemiddelkommunikasjon på apotek. 
Disse studiene er referert under: 

1.5.1 Sverige:  

I Sverige 
Legemiddelverket fikk i oppdrag å initiere og vurdere en försöksverksamhet med 
strukturert legemiddelsamtale på apotek. En delrapport var klar i september 2013, og 
selve rapporten skal være ferdigstilt i desember 2014 (2). 
 
Legemiddelverket tolker en strukturert legemiddelsamtale som: 

 En samtale mellom farmasøyter og kunde 
 På apotek 
 Hensikt til å forbedre etterlevelsen til ordinert legemiddelbehandling 
 Samtaler skjer i samarbeid med lege 

 
Hensikten med rapporten var å få kunnskap og se om det er gjennomførbart med 
strukturerte legemiddelsamtaler i apotek. Det ble gjort studiebesøk i Norge, England, 
Nederland og Sverige. I tillegg er det brukt en stor mengde studier. Forutsetninger for å 
kunne gjennomføre legemiddelsamtalene og at det skal ha en positiv effekt på 
etterlevelsen er: 
 

 Kompetent personale 
 Tid og ressurser for at apotek skal tilby tjenesten 
 Eget avlukke på apotek der samtalen kan skje 
 Tettere samarbeid mellom lege og apotek 
 Pasient/kunde og lege ser nytten av samtalen. 

 
Det ble gjennomført 4 gruppesamråd med pensjonist respektive myndighetsaktørene 
farmasøyt, lege og kunde. Noen synspunkter som kom frem om hvilke pasientgrupper 
som burde få utvidede legemiddelsamtaler var: 
 

 De personer som er utskrevet fra sykehus og fått nye medisiner 
 De personer med legemidler for langvarig sykdom, som astma/kols og høyt 

blodtrykk. 
 Samtaler med personer som har fått utskrevet nye legemidler innenfor 

diagnoser som astma, hypertoni og diabetes type II. 
 Må relateres til et tett samarbeid og kommunikasjon mellom lege, apotek og 

kunde. 
Det bør også foretas en oppfølgingssamtale med kunden innen et par uker. 
 

 Hvordan dette skal gjøres er ikke helt avklart ennå, men man har sett at langsiktige mål 
er viktig og kobling til nåtid og til det arbeidet som gjøres innenfor eHälsostrategin 
Eksempel er å gjøre tilgjengelig informasjon fra ulike datakilder via NOD (Nationell 
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ordinationdatabas) definisjon (21). Nasjonal eHelse handler om hvordan fremtidens 
pleie og omsorg som helhet skal fungere og forbedres med hjelp av e-tjenester (22). 

 
 
 1.5.2 Danmark: 

700 000 innbyggere i Danmark bruker mer en 5 legemidler og er oftest utsatt for 
legemiddelproblemer. I 2013 viste det seg at 94 prosent av de som bruker mer enn 5 
forskjellige legemidler opplevde problemer med legemidler som krevde 
legekonsultasjon (23) Å implementere kognitive tjenester i apotek som består av 
forskjellige studier og som krever tilpasning, krever økt kunnskap og er tiltak som er 
nødvendig for å gjennomføre prosessen.  

  
Hensikten var å se på faktorer som spiller inn når det gjelder informasjon på apotek i 
forhold til ITAS (Inhalator Technique assessment Services) i tillegg til administrasjon 
av ITAS, ledelsens tiltak og verdier av apotekets eier og ansatte. 
ITAS er en 10 minutters interaktiv veiledning i apotek, hvor apotekansatte gir 
veiledning i inhalasjonsteknikk på individuelle astma pasienter i skranken på apoteket, 
og ga råd om riktig legemiddelbruk. 
 
Metoden var en kvalitativ studie som ble gjennomført med 12 danske apotekansatte 
mellom mai og august 2010. Alle 12 ansatte hadde ansvaret for å forberede 
gjennomføringen av (ITAS). Intervjuene ble bruk til og utforske hvilke barrierer i 
implementeringsfasen de ansatte hadde, og hvordan de alle overvant disse barrierene. 
Denne studien er utført 5 år etter at ITAS ble implementert i apotek, men som ennå 
ikke fungerte. 
 
Den vanskeligste utfordringen for implementeringen av ITAS, var for lederne å få med 
seg de som ikke ennå hadde startet ITAS gjennomgang. Det var ikke mangel på 
kompetanse, men mangel på egen mestringsevne for å kunne gjennomføre 
implementering. I tillegg var mangel på tid og muligheter til å utføre tjenesten, og å få 
støtte fra ledelsen til å utføre tjenesten var også problematisk.  
 

1.5.2.1 Rapport om penger spart i Danmark 

En rapport fra Pwc dokumenterer en sparing i regi av apotekernes helsefaglige innsats. 
Apotekenes helsefaglige innsats er estimert til å spare helseutgifter på ca 1,3 milliarder 
kroner i året, samt in innsparing på omtrent 3,3 millioner kroner når det gjelder besøk 
på skadestue, besøk hos lege og innleggelse på sykehus (24) 
 
Rapporten viser at litt under halvparten av den estimerte sparingen finnes innenfor 
apotekenes helsefaglige innsats i forbindelse med salg av reseptmedisin, mens litt over 
halvparten av sparingen finnes innenfor apotekenes helsefaglige innsats i forbindelse 
med salg av håndkjøpsmedisin. Verdien av apotekets innsats er  å forbedre kundens 
Compliance → korrigere feil i resepter, løse kundens LRP (legemiddelrelatert problem), 
problemer ved bruk av reseptmedisin og håndkjøpsmedisin, samt rådgivning til alle 
kunder som kjøpte håndkjøpsmedisin som fortalte om sine symptomer. 
 
Forbedret Compliance sparer samfunnet for ca 400 millioner kroner, mens innsatsen i 
forbindelse med å redusere øvrige LRP sparer samfunnet for omkring en samlet sum på 
600 millioner kroner. Da har man sett på LRP som bivirkninger, over og underdosering 
av legemidler og feilbruk av legemidler.  
 
Denne analysen baserer seg på en lang rekke forskningsartikler og undersøkelser samt 
verdier av apotekets tjenester. Helsefaglig eksperter har vurdert og kommentert 
parametere og antagelser som påvirker resultatet av studien, noe som er viktig for 
analysens kvalitet. 
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Det ble stilt 3 spørsmål hvor ulike politikere tilhørende i helse og omsorgssektoren i 
Danmark har svart på og ett av de spørsmålene er hvor du ser apoteket om 5 år. Svaret 
de fleste gir er at de håper det er tette samarbeid mellom apotek, lege og kommunen i 
fremtiden (24).  

1.5.3 Norge: 

Sosial og helsedirektoratet fikk i 2006 i oppdrag gjennom stortingsmelding nr. 18 
2004-2005 å gjøre følgende: (20) 

 
"Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk er å starte pilotprosjekt for 
gjennomgang av utsatte pasienters legemiddelbruk i sykehus, syke- og 
aldershjem, hjemmesykepleien og apotek".  
 

Prosjektet skulle blant annet gi direktoratet et bilde av pasientens nytte og en eventuell 
reduksjon i legemiddel utgiftene. Målsetningen var å undersøke om farmasøyter i 
apotek kan avdekke legemiddelrelaterte problemer (LRP) ved å gjennomgå 
legemiddelbruken basert på historikken fra apotekets datasystem (Farmapro) og 
informasjon fra kunde. 
 
Legemiddelgjennomganger skal gjøre det slik at hver enkelt pasient skal få en bedre 
helse gjennom mer korrekt og bedre legemiddelbruk og at samfunnet skal få lavere 
kostnader og bedre utnyttelse av ressursene. 
 
Målet var også å se om legemiddelgjennomganger i apotek uten tilgang på laboratorie 
resultater og fullstendig legemiddelliste kan avdekke LRP som kan ha betydning for 
kundens legemiddelbruk. Det ble rekruttert 39 farmasøyter, hvor 38 av disse 
gjennomførte 2-4 legemiddelsamtaler hver. Det ble satt 3 kriterier: 
 

 Kundene må være eldre enn 65 år og bruke 5 legemidler eller mer 
 Kunden bruker legemidler for lungelidelser 
 Kunden bruker legemidler for hjerte/karlidelser 

 
Det ble gjennomført totalt 135 legemiddelsamtaler hvor det ble oppdaget LRP i 127 av 
disse samtalene. Totalt 1003 legemidler – et gjennomsnitt på 7,4 legemidler per kunde. 
Lege ble kontaktet for spørsmål angående 90 LRP (17 prosent) og de endret 
forskrivningen for 51 (57 prosent) av disse. Legeendringen utgjør 9 prosent av de 543 
totalt LRP som ble oppdaget. 
Farmasøytene ga råd til alle pasientene, og foreslo endringer i 24 prosent av tilfellene 
(128 LRP). Det meste omhandlet praktisk bruk. Prosjektet viser at farmasøyter i apotek 
gjennom legemiddelsamtaler avslører relaterte problemer og hjelper til med å finne en 
løsning på problemet. Man ser at Farmapro ikke gir en komplett legemiddeloversikt og 
derfor er opplysningene som kundene gir ekstra viktige (20) 
 
I et annet prosjekt, kalt NB 2013 er det utarbeidet retningslinjer til bruk i norske apotek 
når det gjelder å sikre trygg bruk og riktig overgang til nye blodfortynnende legemidler 
som Pradaxa, Xarelto og Eliquis(apotekerforeningen). Kampanjen gir personalet på 
apotek ansvaret for at det gis riktig standardisert informasjon og oppfølging til 
personer som har resept på nettopp disse legemidlene, uansett hvilket apotek de 
henvender seg til (25). 
 
Per 8.12.2013 er følgende gjort: 
 

 Antall legemiddelrådgivning gjennomført så langt i kampanjen er 25 543 
 Antall personer som har mottatt helsehjelp så langt i perioden er 214. 
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Med helsehjelp menes i denne sammenheng en inngripen av farmasøyt til det beste for 
kundens helse, men som ikke fører til endring i legens forskrivning. 
I 2014 kommer det et nytt prosjekt som kalles Nytteeffekter av Medisinstart 
(apotekerforeningen). Det er en forskningsstudie som starter i slutten av september 
2014 og skal omhandle 1500 pasienter i 60 apotek. Målgruppen for medisinstart i 
apotek er kunder som skal starte opp med legemidler mot hjerte/kar problematikk for 
første gang. Studien skal også avdekke om det har noen nytteverdi for pasient, 
samfunnet ellers og apotek (26). 
 
I følge bivirkningsrapporten for 2013 er det 3 legemiddelgrupper som står for 80 
prosent av alle bivirkninger. Antitrombotiske og antikoagulerende midler står for 43 
prosent av meldte dødsfall. At samfunnet setter fokus på disse pasientene er viktig 
nettopp på grunn av de meldte dødsfallene.  Håpet er at prosjektet Medisinstart kan 
føre til at kunden kan mestre en hverdag med legemidler,  at apoteket kan bidra til økt 
livskvalitet, hindre dødsfall og opplevelsen av færre bivirkninger (26).   
 

1.5.4 England  

I England har rundt 15 millioner mennesker en kronisk sykdom (LTC) LTC er tilstander 
der man per i dag ikke kan bli kurert, men som kan kontrolleres med legemidler og 
andre behandlingsmåter. Det ble i 2009-2010 ekspedert 813,3 millioner respter i 
England. 
 
Myndigheter og yrkesgrupper innenfor apotek har forsøkt å få utvidet rollen til 
farmasøyter til å omfatte mer farmasøytiske tjenester (27). 
 
Målet var å beskrive hvordan farmasøyter i dagens apotek i England (London) bruker 
sin tid gjennom dagen. Ti apotek ble i 2011 tilfeldig valgt  til å få trente observatører på 
besøk. De skulle registrere aktiviteten på apoteket ved å bruke en spesiell teknikk. 
Aktiviteten ble registrert hvert minutt og dataene ble registrert fire timer hver dag i en 
uke. Tilsammen 12 306 observasjoner ble registrert på apotekene. Farmasøytene brukte 
25.2 prosent på å monitorere og merke varer, 10,6 prosent på å overvåke resepter for 
klinisk hensikt. Den mest fremtredende aktiviteten var hvile, venting og pauser. 8,6 
prosent ble brukt til å gi informasjon til reseptfrie legemidler, mens bare 3,8 prosent 
ble brukt til rådgivning av reseptbelagt medisiner. Tilbudet av farmasøytiske tjenester 
utgjorde 3,2 prosent av farmasøytens tid.  
 
Til tross for gjentatte forsøk i løpet av de siste tiår, på å endre farmasøyters rolle mot 
pasient- og omsorgstjenester i institusjon, fortsettes det med å tilbringe tid på andre 
oppgaver enn kongnitive oppgaver rettet til kunden i apoteket og deres legemiddelbruk. 
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2. Hensikt 

Hensikten med oppgaven er å undersøke hvordan farmasøyters innstilling  
til farmasøytiske tjenester på apotek er, og kommunikasjon mellom farmasøyt og lege. 
 
Aktuelle problemstillinger for oppgaven er: 
 

1. Hva slags oppfatninger har farmasøyten til forskriver? 
2. Hvordan oppfatter apotekfarmasøyt deres samarbeid med lege? 
3. Hvordan oppfattes de ulike farmasøytiske tjenestene av farmasøyten? 

 

 

3. Metode 

Litteratursøk er gjort i medio april og mai der Medline (PubMed)ble hovedsakelig brukt 
som søkemotor. Søkeord som Cognitiv Services, Pharmacy service, medication 
interview er brukt. Ytterligere litteratur og informasjon er funnet ved googlesøk. 
Sentrale nettsider for informasjon har vært apotek.no, farmatid.no, tidsskriftet.no og 
helsebiblioteket.no. legemiddelverket.no 
Enkelte artikler ble vurdert fordi de var brukt som sentrale referanser i andre aktuelle 
artikler. 
 

3.1 Spørreundersøkelsen 
Gruppen som ble forespurt å være med i spørreundersøkelsen var farmasøyter i 
Vestfold fylke. Spørreskjemaene ble levert ut på apotek, og hentet igjen etter to dager. 
Målet var å få så høy svarfrekvens som mulig av farmasøyter ansatt i 17 nærliggende 
apotek. Spørreundersøkelsene ble levert ut og hentet inn personlig. Det ble levert ut 
totalt 40 skjemaer, hvorpå det etter 2 dager ble hentet inn totalt 40 svar. 
 
Spørsmålene er hentet delvis fra masteroppgaven ”Farmasøytiske tjenester på 
oppenvårdsapotek- ur forskrivarens perspektiv” (28) da spørsmålene i den studien er 
like relevante for denne studien. Spørsmålene er noe endret da denne studien handler 
om farmasøytiske tjenester på apotek – sett fra farmasøytens perspektiv. I tillegg er 
noen av spørsmålene erstattet med mer relevante spørsmål for denne studien. 
 
Spørreundersøkelsen (bilag 1) inneholder 27 spørsmål angående farmasøytiske 
tjenester på apotek og farmasøyters kontakt med legen. Det ble også sendt med et 
følgebrev (bilag 2). De fleste spørsmålene er i fem steg, hvor deltageren i studien kan ta 
stilling til i hvilken grad han/hun er enige eller uenige i de ulike påstandene. 
Deltakerne har også mulighet til å svare ”vet ikke ” dersom de ikke ønsker å svare. Det 
er også noen demografiske spørsmål, i tillegg til åpne spørsmål der deltakeren selv kan 
svare om det er ønskelig. 
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4. Resultat 

Spørreundersøkelsen ble gjennomført av 40 farmasøyter på ulike apotek i Vestfold 
fylke. Deltagerne fikk to dager til å svare, og svarprosenten var 100 prosent.  
 

4.1 Farmasøytenes bakgrunn 
Alle farmasøytene som deltok i spørreundersøkelsen jobbet i kjedeeide apotek  
(tabell 1) Deltakernes gjennomsnitts alder var 38 år (tabell 2), og de hadde jobbet snitt 
12,6 år i apotek. 
 

Tabell 1. Fordeling av farmasøyter etter apotekkjede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabell 2. Farmasøytenes alder og kjønn (prosent av totalt antall deltagere) 
 

Aldersgruppe Antall kvinner Antall menn Totalt Prosent 

20-30 9 0 9 22,5 % 

30-40 8 1 9 22,5 % 

40-50 15 1 16 40 % 

50-60 4 0 4 10 % 

60-70 0 1 1 2,5 % 

Ikke svart 1 0 1 2,5 % 
 

 

Apotekkjede Antall farmasøyter Prosent 

Boots 12 30 % 

Apotek 1 21 52,5 % 

Vitus 7 17,5 % 

Ditt apotek 0  

Sykehusapotek 0  

Totalt 40  100 % 
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4.2 Samarbeid mellom lege og farmasøyter 
Farmasøytene ble spurt om hvordan deres kontakt med legene er i dag. Svarfordelingen 
er vist i figur 2. 
 
 

 
 
Figur 2. Hva slags kontakt har du med leger i dag? Spørsmål 6 i spørreundersøkelsen 
 

Resultatene viser at de fleste farmasøytene (62,5 prosent) tar kontakt med legen ved 
legemiddelrelaterte spørsmål. En fjerdedel tok kun kontakt med lege ved feil på 
resepten, mens de resterende (12,5 prosent) oppgav at de har regelmessig kontakt med 
lege. Ingen farmasøyter oppgav at de aldri hadde kontakt med lege(figur 1). 
 
Videre i spørreundersøkelsen ble farmasøytene spurt om hvor god kontakt de synes de 
har med legen. Som figur 2 viser, mener 37,5 prosent at kontakten med lege er 
tilfredsstillende slik den er i dag, mens 42,5 prosent kunne ønske seg noe mer kontakt. 
Totalt 15 prosent er ikke fornøyd med legekontakten og 5 prosent valgte ikke svare på 
spørsmålet (figur 3). 
 

 
Figur 3. Synes du at du har god kontakt med leger? Spørsmål 7 i spørreundersøkelse 
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Farmasøytene hadde mulighet til å komme med egne synspunkter når det gjelder hvor 
god legekontakten er. Noen av disse er gjengitt under. 
 

 Flere påpeker at det vanskelig å få tak i legen på telefon,  
 Legen har ikke tid til samtale eller at legen varierer svarene  
 Kommer an på hvem lege jeg snakker med 
 Vanskelig å få tak på legen i telefon 
 Hverken legen eller jeg har tid  
 Føler ofte at legen ikke er interessert,  
 Norske leger er lite imøtekommende og liker ikke å bli ringt til. 

 
 
80 prosent av farmasøytene mener legene ikke gir tilstrekkelig legemiddel informasjon 
til sine pasienter, mens 10 prosent mener at legene gir tilstrekkelig informasjon.  
10 prosent vet ikke/eller ville ikke svare (figur 4)  
 

 
 
Figur 4. Får kundene/pasientene tilstrekkelig informasjon om sine legemidler av sin lege. Spørsmål 8 i 
spørreundersøkelsen7 
 

På spørsmål 8 hadde også farmasøytene mulighet til å skrive egne synspunkter. De er 
oppgitt under. Årsaker til at legene gir dårlig legemiddelinformasjon kan være:  

 
  Legen har for dårlig tid med hver enkelt pasient 
  Pasienten forstår ikke hva legen prøver å formidle  
 Pasienten oppfatter ikke aspektene rundt riktig bruk av legemiddelet.  
 Mange leger overlater informasjonsansvaret angående behandlingens 

varighet, bruk av legemiddelet, interaksjoner og bivirkninger til apoteket.  
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På spørsmål om farmasøyten stoler på at legen faktisk gir informasjon svarer 15 prosent 
”ja” det tror de, 20 prosent svarer ”vet ikke” og hele 65 prosent svarer ”at det tror de 
ikke” (figur 5) 
 
 

 
 
Figur 5. Stoler farmasøytene på legen og legens informasjon om legemidler? Spørsmål 9 i 
spørreundersøkelsen. 
 

Også på dette spørsmålet var det et åpent felt hvor farmasøytene hadde mulighet til å 
ha egne synspunkter. Svarene er oppgitt under.  
 

 Kommer an på legen,  
 Legene har ofte dårlig tid,  
 Legen prioriterer sykdom og ikke informasjon, 
 Legene vet at farmasøytene har informasjonsplikt og benytter seg av det 
 Kundene husker nok ikke alt hva legen sier, 
 Gir sikkert informasjon men ikke nok og ikke det mest vesentlige  
 Erfaring tilsier at info mangler,  
 Interesse og kunnskap hos legen.  
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4.3 Farmasøytens rolle og ansvar på apoteket 
På spørsmål om farmasøtene har et felles ansvar med legen om behandling av 
kunde/pasient svarer de med et gjennomsnitt på 3,71, men å ha felles ansvar med legen 
om feilbehandling scorer ikke like høyt med et gjennomsnitt på 3,31. (tabell 3) 
 
Tabell 3. Oversikt over farmasøytenes svarsfordeling (spørsmål 10 og 11 i spørreundersøkelsen) Skala 
1-5 der 1=stemmer ikke og 5=stemmer helt. V=vet ikke 
 

 Farmasøyter og leger har felles 
ansvar for behandling av 
pasient/kunde 

Farmasøyter og leger har felles ansvar 
for feil behandling av pasienter/kunder 

1 1 1 

2 5 8 

3 10 14 

4 6 3 

5 13 9 

V 5 5 

Middelverdi 3,71 3,31 
 
På de ulike spørsmålene så er det spørsmålene som omhandler kontroll med 
gjennomsnitt på 4,38-4,90 som er viktigst for farmasøytene. De spørsmålene som 
handler om bivirkninger, positive effekter og følge med på bivirkninger er mindre 
viktige med et gjennomsnitt på 3,45-3,71 (tabell 4) 
 
Tabell 4. Oversikt over farmasøytenes svarsfordeling (spørsmål 12 i spørreundersøkelsen) Skala 1-5 
der 1=stemmer ikke og 5=stemmer helt. V=vet ikke 

 

I forbindelse med ekspedisjon av 
resepter i apotek bør farmasøyten: 

1 2 3 4 5 V Gjennomsnitt 

A) Opplyse pasienten/kunden om 
bivirkninger 

0 8 15 8 9 0 3,45 

b) Opplyse pasient/kunde om 
forventende positive effekter av 
forskrevet legemiddel 

2 2 13 13 7 3 3,56 

c) Kontrollere av pasient/kunde får 
rett dosering 

0 0 0 6 34 0 4,85 

d) Kontrollere om legemiddelet er 
kontraindisert for pasient/kunde 

0 2 5 8 24 1 4,38 

e) Kontrollere interaksjoner mellom 
legemidler 

0 0 1 2 37 0 4,90 

f) Kontrollere at legemiddelet brukes 
riktig 

0 0 1 6 33 0 4,80 

g) Sørge for at det gis god nok 
informasjon til pasient/kunde i 
forhold til ny oppstart av legemidler 

0 1 1 4 34 0 4,77 

h) Følge med på pasientens/kundens 
bivirkninger 

0 8 4 18 9 1 3,71 
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4.4 Informasjonsubytte mellom apotek og helsevesen 
På spørsmålet om farmasøytene bør ha mulighet til å anbefale en utvidet 
legemiddelsamtale svarer de med et gjennomsnitt på 4,52, men at de skal ha tilgang til 
kundens laboratorieverdier vurderes ikke like høyt med gjennomsnitt på 2,05. (Tabell 
5). 

 
Tabell 5.  Oversikt over farmasøytens svarfordeling (spørsmål 13-21 i spørreundersøkelsen) Skala 1-5 
der 1=stemmer ikke og 5=stemmer helt. V=vet ikke 

 

 

 1 2 3 4 5 V Gjennomsnitt 

13. Farmasøyten bør ha tilgang til 
kunden/pasientens legemiddellister og ta 
hensyn til helheten i behandlingen 

3 2 9 7 18 1 3,89 

14. Farmasøyten bør ha tilgang til 
pasienten/kundens laboratorieverdier 

19 6 7 4 2 2 2,05 

15. Farmasøyter bør ha tilgang til 
kundens/pasientens journaler 

14 9 7 4 2 4 3,37 

16. Farmasøyter bør ha mulighet til å anbefale 
kunde/pasient en utvidet legemiddelsamtale 

0 2 2 9 27 0 4,52 

17. Legen burde få en oversikt over 
informasjonen apoteket gir til hans/hennes 
pasienter/kunder? 

1 3 10 8 14 4 3,86 

18. Er det viktig med et elektronisk system for 
utbytte av informasjon på apotek 

0 0 6 15 16 3 4,27 

19. Er det viktig med et elektronisk system for 
utbytte av informasjon mellom apotek og 
leger? 

0 0 5 11 22 2 4,44 

20. Er det god på apoteket til å gi informasjon 
til kunde/pasient? 

5 10 11 10 4 0 2,95 

21. Bør det tas betalt av kunder/pasienter for 
informasjon utover standard informasjon 

5 6 8 11 9 1 3,28 
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4.5 Mulige tjenester på apotek 
Det finnes en relativt høy aksept for legemiddelgjennomgang og legemiddelinformasjon 
på apotek. Resultatet viser at et gjennomsnitt på 4,42, synes at det bør gis utvidet 
informasjon ved utlevering av et nytt legemiddel, mens et gjennomsnitt på 3,76 mener 
at det bør gis en praktisk gjennomgang av hjelpemidler selv om det ikke er første gang 
legemiddelet  blir hentet (tabell 6) 
 
Tabell 6. Oversikt over farmasøytenes svarfordeling (spørsmål 22-23 i spørreundersøkelsen) Skala 1-5 
der 1=stemmer ikke og 5=stemmer helt. V=vet ikke 

 

 
Neste spørsmål i spørreundersøkelsen: Er følgende sykdommer/tilstander 
terapiområder hvor en fordypet legemiddelinformasjon på apotek kan være viktig? 
(tabell 7) Med et gjennomsnitt på 4,67 er astma en sykdom/tilstand som farmasøytene 
synes er viktig terapiområde, mens med et gjennomsnitt på 3,64 anser farmasøytene 
depresjon som et mindre viktig terapiområde (tabell 7) 
 
Tabell 7. Oversikt over farmasøyters svarfordeling (spørsmål 24 i spørreundersøkelsen). Skala 1-5 der 
1=stemmer ikke og 5=stemmer helt. V=vet ikke 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Farmasøytenes egne forslag på hva som kan være aktuelle terapiområder der en 
fordypet legemiddelsamtale kan være viktig: 

 
 Muskel, - og leddsmerter, eksem, migrene, psoriasis, kviser, hudproblemer, 

allergier, kolesterol, hjerteproblematikk 

Spørsmål 22-23 i 
spørreundersøkelsen 

1 2 3 4 5 V Gjennomsnitt 

22. Synes du farmasøyter på apotek bør gi 
utvidet informasjon dersom kunde/pasient 
får ett nytt legemiddel? 

0 1 4 12 23 0 4,42 

23. Farmasøyter bør gi praktisk opplæring 
dersom kunden/pasienten henter legemidler 
som krever hjelpemidler uansett om det ikke 
er første gangen de henter 

1 5 8 13 12 1 3,76 

Spørsmål 24 i spørre- 
undersøkelsen 

1 2 3 4 5 V Gjennomsnitt 

A) Astma 0 0 3 7 30 0 4,67 

B) Kols 0 1 1 12 26 0 4,57 

C) Høyt blodtrykk 0 2 8 13 16 1 4,10 

D) Blodfortynnende 0 1 5 9 25 0 4,45 

E) Revmatiske sykdommer 1 4 7 14 14 0 3,90 

F) Diabetes 0 2 3 6 29 0 4,55 

G) Benskjørhet 2 4 8 11 14 1 3,79 

H) Infeksjoner 1 1 9 11 18 0 4,10 

I) Depresjon 1 7 9 10 12 1 3,64 

J) Mage- og tarmsykdommer 1 3 10 17 7 2 3,68 
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4.6 Fordeler med legemiddelrelatert informasjon av farmasøyter på apotek 
til pasient/kunde 
 
De fleste farmasøytene mener at legemiddelrelatert informasjon fører til en bedre 
etterlevelse av legemiddel, mindre feilbruk og  det vil føre til økt sikkerhet for kunden. 
 
En annen fordel som farmasøyter påpeker er at økt kunnskap hos kunder, vedrørende  
legemidler og deres effekt/bivirkning fører til at kunden kan bli mer motivert til å bruke 
sine legemidler og derfor oppnå en bedre effekt/helse. 
 
Andre kommentarer listes opp nedenfor:  
 

 Lavere terskel for å stille spørsmål, enn hos legen 
 Bedre Compliance 
 Unngå unødige plager→ bedre livskvalitet 
 Farmasøyter er eksperter på legemidler 
 Mindre bivirkninger 
 Mindre overforbruk → mindre sykehusinnleggelser 
 Pasient/kunde får informasjon fra både lege og farmasøyt, positivt med 

repetisjon 
 Får informasjon om bivirkninger som munntørrhet og forstoppelse 
 Mindre fare for interaksjoner 
 Redusere feilbruk 
 Bedre Concordens 

4.7 Ulemper med legemiddelrelatert informasjon av farmasøyter på apotek 
til kunde/pasient 
Mange farmasøyter mener det finnes en risiko for motstridig informasjon til kunden 
om de både får informasjon fra lege og farmasøyt. Det kan føre til forvirring hos 
kunden, og kan føre til at det kan bli missfornøyde kunder som ikke stoler på legen. 
Farmasøyten har mindre helhetsbilde og kunnskap om sykdomsbilde til kunden, noe 
som kan føre til missforståelser og feil informasjon til kunden. 
 
Andre kommentarer fra farmasøytene her: 

 Dårlig tid til å gi info,  holde seg faglig oppdatert 
 Bruk av fagspråk kan forvirre kunde 
 For mye informasjon kan skremme kunde 
 Viktig at begge profesjoner sier det samme 
 Vi mangler helhet om sykdomsbilde til  kunde 
 Informasjon om bivirkninger kan virke skremmende, viktig å ordlegge seg riktig 
 Viktig av vi stiller spørsmål om hva lege har sagt, for å kunne si det samme hvis 

det er ”korrekt” 
 Det er ofte ikke nok bemanning til å foreta ekstra informasjon 
 Lite diskresjon på de fleste apotek 
 Info bør ofte standardiseres og kanskje gis skriftlig 
 Kan skape usikkehet 
 Kan gjøre kunde engstelig og  skremme de fra å bruke legemiddelet 
 Ikke alltid lege oppgir diagnose til kunde 
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4.8 Mulige ikke legemiddelrelaterte tjenester på apotek 
Med et gjennomsnitt på 3,6 kommer det å utføre kolesterol- og blodtrykksmålinger fast 
på apotek høyest av de ikke legemiddelrelaterte tjenester på apotek, mens med et 
gjennomsnitt på 1,56 er det å utføre vaksinering  med lavest prioritert (tabell 8). 
 
Tabell 8. Oversikt over farmasøytens svarfordeling (spørsmål 27 i spørreundersøkelsen). Skala 1-5 der 
1=stemmer ikke og 5=stemmer helt. V=vet ikke 
 
Spørsmål 27 i 
 spørreundersøkelsen 

1 2 3 4 5 V Gjennomsnitt 

Er det mulig og:        
a) Utføre tester mot allergi 12 7 7 3 4 7 2,39 
b) Utføre blodtrykksmåling fast på 
apoteket 

4 5 6 9 13 3 3,59 

c) Utføre kolesterolmålinger fast på 
apoteket 

6 3 5 10 14 2 3,60 

d) Utføre screening på apotek for 
eksempel høyt blodtrykk 

6 7 5 4 9 9 3,09 

e) Utføre vaksinering? 24 4 1 0 3 8 1,56 

 

4.9. Farmsøytens egne synspunkter og kommentarer 
For å oppnå en bedre etterlevelse og minske risikoen for feilmedisinering hos pasienter, 
er en bedre kommunikasjon mellom lege og farmasøyt ønskelig.  
 
Andre synspunkter fra farmasøytene er: 
 

 Apotekansatte er ikke utdannet i å mestre en anafylaktisk reaksjon i forbindelse 
med vaksinering.  

 Norge gjør seg selv en ”bjørnetjeneste” ved å ha Bachelor i farmasi, da legene er 
skeptiske til en reseptarfarmasøyts kompetanse. Norge ligger langt bak våre 
europeiske kollegaer når det gjelder det å yte tjenester og faglig anerkjennelse. 

 Viktig å huske at en farmasøyts jobb ikke er å diagnostisere pasienten, det er 
legens jobb. 

 For å gjennomføre flere oppgaver på apotekene må vi ha økt bemanning 
 Vi må ha gode nok kurs for å bruke og lære bort tester som skal utføres på 

apotek 
 Apotek må få en form for godtgjørelse, enten fra staten eller fra kundene selv for 

å bruke mer tid på kunden på apotek. 
 Det er ikke tid på apotek til å gjennomføre utvidet legemiddelsamtaler 
 Det burde vært ansatt en farmasøyt i kommunene som kunne, i samråd med 

legen gått gjennom legemidlene som gis til både eldre og uføre, både de som er 
hjemmeboende og de på institusjon.  
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5.Diskusjon  

Hensikten med denne spørreundersøkelsen var å undersøke farmasøyters oppfattning 
angående farmasøytiske tjenester på apotek og deres kontakt med legen/forskriver. 
Provisorfarmasøyter og reseptarfarmasøyter er vurdert samlet. 
 
En svensk studie (29) viser at leger har større tillit til farmasøyter på apotek når det 
gjelder kontrollfunksjoner mer enn om de skal monitorere pasienters helse. 
Farmsøytene anser det som viktig med et elektronisk system for utbytte av 
informasjonen mellom apotek og helsevesen. De aller fleste farmasøytene er ikke 
opptatt av laboratorieresultatene til kundene, men at kundene skal få den 
informasjonen de trenger for å oppnå best mulig effekt og forbedre etterlevelsen av 
legemiddelbehandlingen. De viktigste terapiområdene hvor en fordypet 
legemiddelsamtale er viktig er kols, astma og diabetes.  
 
Det varierer stort på spørsmålet om farmasøyter skal foreta kolesterol-, blodtrykk- og 
blodsukkermålinger på apotek, men spørreundersøkelsen viser at det å utføre 
allergitester og vaksinering bør gjøres andre steder enn på apoteket. 
 
De aller fleste av farmasøytene er enig at legemiddelrelatert informasjon på apotek kan 
føre til bedre etterlevelse av det aktuelle legemiddelet og trygger pasienten. Hvis 
informasjonen fra legen og farmasøyten er veldig forskjellig kan det forvirre kunden 
slik at kunden, slik at legemiddelet ikke blir tatt som forskrevet i frykt for uønskede 
effekter 

5.1 Studiepopulasjon og metode 
Det ble bestemt at den beste måten å få svar på spørsmålene var å lage en 
spørreundersøkelse. Grunnen er at det tar mindre tid og er mer kostandssparende i 
forhold til å gjøre for eksempel en intervjustudie. Det er i tillegg en enklere måte å sette 
sammen resultatet med en slik undersøkelsesmetode.  
 
Apotekene som ble inkludert i studien ble valgt ut fordi de lå i akseptabel nærhet, slik at 
spørreundersøkelsen kunne leveres og hentes personlig. For å få et representabelt svar 
for farmasøyter i Norge måtte studien blitt sendt ut per post. Dette var det ikke tid eller 
mulighet til å gjøre i denne studien på grunn av tidsperspektivet. Studiepopulasjonene 
besto av 40 farmasøyter deriblant 37 kvinner og tre menn. Dette er representativt for 
apotekbransjen ettersom det er flest kvinner i bransjen (30).  
 
Spørsmålene i undersøkelsen ble hovedsakelig hentet fra masteroppgaven 
”farmasøytiske tjenester på apotek” hvor fokuset var fra forskrivers perspektiv (28). 
Ettersom denne studien omhandler farmasøyters perspektiv ble noen av spørsmålene 
skrevet om for å passe bedre. Spørsmålene ble også oversatt til norsk for å passe 
målgruppen. Tilbakemeldingene fra farmasøytene som svarte på undersøkelsen var 
blant annet at spørsmålene var litt diffuse og vanskelige å svare enkelt på. Spørsmålene 
burde vært spesifisert bedre og det burde vært flere svaralternativer.  
 
Resultatene ble lagt inn i Excel, og jobbes med videre derfra. Det begrensede antall 
deltagere i studien sammen med den begrensede tiden som var avsatt som la rammen 
for studien, gjorde at multivariate analyser og ytterligere statistisk bearbeiding av 
materialet ikke gjennomførtes. Studien bør snarere ses som en pilot og en 
hypotesegenerende studie fra hvor en større studie kan designes som dypere analyserer 
farmasøyters innstilling til farmasøytiske tjenester. Men allikevel er materialet 
tilstrekkelig stort nok for å kunne dra en sluttsats fra deskriptive data som fremstilles 
på totalundersøkelsesnivå, men med reservasjon at det er fra et geografisk område som 
diskutert ovenfor. 
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5.2 Hvordan oppfattes samarbeid mellom lege, farmasøyt og kunde 
Når det gjelder samarbeid med legen så varierer dette fra apotek til apotek, og fra sted 
til sted. I  spørreundersøkelsen mener 62,5 prosent av farmasøytene at de tar kun 
kontakt med legen i legemiddelrelaterte spørsmål, mens 42,5 prosent ønsker seg mer 
kontakt med legen. Ettersom legen til tider er vanskelig å få tak i er min erfaring fra 
apotek at farmasøytene selv tar avgjørelser på enkle ting som for eksempel antall 
tabletter.  
 
De fleste farmasøytene mener legen ikke gir sine pasienter tilstrekkelig informasjon om 
forskrevne legemidler, og 65 prosent av farmasøytene tror ikke legen gir informasjon 
om de forskrevne legemidlene til sine pasienter i det hele tatt. Når det gjelder 
legemiddelinformasjon så foreslår Nasjonal helseplan bruk av kjernejournalen (15). 
Dette er en elektronisk løsning hvor informasjonsflyten mellom lege og apotek bedres. 
 
I alt 20 prosent velger å svare vet ikke på spørsmålet om pasientene får tilstrekkelig 
informasjon om sine legemidler på apoteket. En svensk studie viser at  dagens apotek 
ikke fokuserer på å forbedre legemiddelbruken (31). Bare kort tid av dialogen  mellom 
kunde og farmasøyt ble brukt til å diskutere medisinske spørsmål. Totalt  40 prosent av 
tiden ble brukt til å diskutere ikke-medisinske spørsmål og nesten halvparten av tiden 
av kundemøte var helt tyst. Mange spør om legemiddelet er brukt tidligere, men om 
negativt svar så følges dette sjelden opp (31,32) Noen blir gitt feil informasjon i 
kundemøte for eksempel viste en studie at 2 prosent fikk feilaktig informasjon om bruk 
av det aktuelle legemiddelet. Resultatet tyder på at apotekene fokuserer på 
kundetilfredshet, være effektive og hyggelige på bekostning av å gi råd knyttet til 
legemiddelet. Dette kan i ytterste konsekvens sette legemiddelbrukeren i fare og at 
pasientene ikke får best mulig utnytte av sin legemiddelbehandling (32). Politikere, 
apotekeiere, myndigheter, universitet og farmasøyter bør ta sitt ansvar for å skape et 
apotekmiljø hvor farmasøytisk rådgivning er en hverdagsrutine (32). 
 
Et viktig kvalitetsforbredende tiltak med tanke på riktig legemiddelbehandling vil være 
tverrfaglige team(12).Team bestående av sykepleiere, leger og farmasøyter vil gjøre 
vurderingen av pasientens totale legemiddelbruk, sett i forhold til diagnose, effekt og 
bivirkninger bedre. Bruk av farmasøytens kompetanse kan bidra til riktigere 
legemiddelbehandling, og stadig flere sykehus ansetter farmasøyter. I 
kommunesektoren er det per dags dato lite farmasøyter ansatt. En farmasøyt ansatt i 
kommunen kan gi veiledning, opplæring, rådgivning, videreutdanning, tilsyn  
og legemiddelgjennomganger ved sykehjem i hjemmebasert omsorg og i andre ulike 
institusjoner (12). 
 
Et annet tiltak for å fremme riktig legemiddelbruk er dosepakkede legemider 
(multidose). Dette er et virkemiddel for å sikre legemiddelhåndtering for pasienter med 
mange legemidler, eller som av en eller annen grunn har en begrenset funksjonsevne i 
forhold til å kunne oppretteholde riktig legemiddelbruk. Bedre medisinbruk kan 
resultere i bedre helse for legemiddelbrukere. Ettersom multidose ofte leveres for kun 
14 dager av gangen er det samfunnsøkonomisk gunstig i forhold til å levere ut 
legemidler for flere måneder av gangen, som kan resultere i mye svinn ved 
doseendringer.  Innføring av multidose kan også avsløre uklarheter mellom forskriver 
(fastlege, tilsynslege, sykehuslege), apotek, pleie-omsorgstjeneste og bruker (11).  
 

5.3 Informasjonsutbytte mellom apotek og helsevesen 
Farmsøytene i studien mener at det er viktig med et elektronisk system for å ha utbytte 
av informasjon gitt mellom lege og apotek. De synes også det er viktig med et 
elektronisk system til bruk mellom apotek. Det vil gjøre at det blir tette kontakt mellom 
lege og farmasøyt, og kontakt mellom lege, farmasøyt og kunde, noe som kan føre til 
bedre legemiddelbruk for kunden. (12). Sånn som det ser ut i dag har hverken legen 
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eller farmasøyten tilgang til all informasjon og har derfor heller ikke hele bildet av 
hvilke legemidler som forskrives (forskjellige leger), hva som hentes ut eller hvilke 
legemidler som brukes (2). Det kan føre til missforståelser, feilmedisinering og dårlig 
etterlevelse til forskrevet legemiddelbehandling. Det som også kommer frem i studien 
var at mange farmasøyter mener de kunne gitt bedre legemiddelinformasjon hvis de 
hadde hatt hele helhetsbilde av kundens sykdom eller problem. 
 
Kjernejournalen er en elektronisk løsning som helsepersonell og pasienten selv har 
tilgang til. Den henter sine opplysninger fra offentlige registre, samt at leger og 
pasienten selv kan legge inn opplysninger som de mener er viktig å journalføre. 
Journalen inneholder opplysninger om for eksempel hvilke legemidler som har blitt 
hentet ut fra apoteket. Journalen samler alle opplysninger fra apoteket og lagrer de i 3 
år, mens de blir slettet fra reseptformidleren kort tid etter siste utlevering på apoteket. 
På denne måten mener man at dette gir økt pasientsikkerhet og behandlingskvalitet 
gjennom raskere tilgang til den informasjonen som er viktig (14). 
 
På en skala fra 1-5 svarer farmasøytene i studien et gjennomsnitt på 4,52 at spørsmål 
om kundene bør anbefales en fordypet legemiddelsamtale. På samme skala svarer 
farmasøytene med et gjennomsnitt på 2,05  at  ikke vil ha tilgang på laboratorieprøvene 
og med et gjennomsnitt på 3,37 på spørsmål om de ønsker innsyn i kundejournalen. En 
studie har har vist betydningen av tillgang til kliniske data for farmasøytene og hvordan 
dette kan påvirke etterlevelesen (33). I denne studien oppdaget farmasøytene feil som 
ble gjort ved forskrivning av ett legemiddel. For pasienter med sykdommer der det 
anbefales standardterapi av legemidler kunne farmasøytene ved hjelp av kliniske data 
se at legen utleverer en resept på visse legemidler som bør være forskrevet ved disse 
sykdommene. Det kan for eksempel være pasienter som behandles med 
kortikosteroider som burde ha blitt ordinert bisfosfonater som profylax behandling mot 
benskjørhet, men dette har jo da blitt borte av en eller annen grunn (33). Det burde ses 
på som positivt at det blir en ekstra kontroll på apoteket og at lignende feil kan 
oppdages i tide og endre på.  Å arbeide med å integrere apotek og farmasøyt i 
helsekjeden med tilgang på informasjon om kunders helse, er et viktig område å jobbe 
for fortsatt utvikling.  
 
 Norske apotek er underlagt strenge statlige kontroll rutiner når det kommer til for 
eksempel lagring, tilgjengelighet og import av legemidler og apotekkonsesjon, men per 
i dag kontrolleres ikke informasjonsplikten. Myndighetskontroll er viktig hvis 
hensikten med lovverket er at apotek skal bidra til mer forsvarlig og riktigere 
legemiddelbruk blandt befolkningen (32). I USA finnes det flere tilfeller hvor 
farmasøyter eller apotek har blitt dømt for brudd på informasjonsplikten. Primært 
gjelder det manglende informasjon om interaksjoner, bivirkninger og 
kontraindikasjoner, hvor det gav legemiddelbrukeren fatal utgang (33) 
 
En oversiktsartikkel viser at andelen legemiddelbrukere som får muntlig informasjon 
om sine legemidler i apotek varierer mye  (8-100 prosent) (34). Informasjon gis ofte 
ved oppstart, og består av enkle råd om bruk, dose, navn, antall ganger igjen på 
resepten, indikasjon og i mindre grad om sikkerhet og oppbevaring (35,36) Svenske 
farmasøyter opplever at krav fra helsemyndighetene som generisk bytte, har ført til 
stort fokus på økonomi og politikk og at dette går på bekostning av medisin og helse 
(32). Økt arbeidsbelastning, krav om raskere ekspedisjoner, flere arbeidsoppgaver og 
stort fokus på mersalg er en del av forklaringene (37).  
 
Nederland har et eget system for standardisert legemiddelinformasjon og 95 prosent av 
kunder som bruker legemidler bruker faste apotek. Dette gjør at resepthistorikken er 
tilnærmet komplett og dermed har apoteket tilgang til komplette data journaler over 
legemiddelbruk (38,39). Apotekteknikkere kan derfor selv ekspedere resepter 
selvstendig uten direkte tilsyn fra farmasøyt, men det er farmasøyten som tar den 
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farmasifaglige kontrollen før eller etter ekspedisjonen (40) I tillegg til 
pakningsvedlegget og apoteketiketten gis det informasjon ved første og andre gangs 
henting (kalt E1 og E2) (32) Ved E 1 mottar alle legemiddelbrukere informasjon 
individuelt rettet mot kjønn, alder og bruk av andre legemidler. Dette gjøres skriftelig 
og muntlig og hensikten er at legemiddelbrukeren skal vite om forventet effekter, 
bivirkninger og riktig bruk, samt ha mulighet til å stille  spørsmål. All informasjon 
lagres i datatbasen, og det meste av all informasjon gis av apotekteknikkere (39-40). 
Legmidler som er til langvarig bruk utleveres for 14 dager ved oppstart (39,40),  
deretter er det utlveringer for en månedes forbruk etter det (38). Ved E2 skal E1 følges 
opp, legemiddelbrukeren kan her uttale seg om sine erfaringer  etter 14 dager forbruk 
av legemiddelet, og apoteket kan deretter intervenere hvis det har dukkeet opp noen 
legemiddelrealterte problemer (38,39) 
E1 er godt implementert i apotekene, men de sliter med E2. E2 ble fulgt opp i kun 10 
prosent av tilfellene. I 22 prosent av de tilfellene oppdaget de legemiddelrelaterte 
problemer, hovedsakelig bivirkninger og at effekten manglet. E2 består ikke av 
standardisert informasjon sånn som i E1, men har kun åpne spørsmål om bruk fra 
kundene. E2 er et system som best blir fulgt opp av farmasøytene ettersom de har 
høyere kompetanse på legemidler enn teknikkere (33). 
 

5.4 Farmasøytenes rolle og ansvar på apoteket 
Tove Ytterbø, leder i Norges farmaceutisk forening mener at farmasøytens viktigste 
kunnskap er legemidler og at ”legemiddelsamtaler og legemiddelgjennomganger er 
farmasøytoppgaver” i høyeste grad (41) 
 
Denne studien viser at farmasøytene på en skala fra 1-5 i snitt scorer 3,1 på spørsmål 
om hvor medansvarlige de er i pasient/kundens behandling, og tilsvarende 3,31 i snitt 
på hvor mange medansvarlige de er for feilbehehandling av pasient/kunde. En annen 
studie viser samme resultat. Det er antatt at det mangler en definisjon på hva 
farmasøyters ansvar er når det gjelder kunders legemiddelbehandling (42). Der tas det 
opp at det er et foreldet syn at en farmasøyt skal være ansvarlig for mulige 
konsekvenser av å gi pasienter medisin. Det er legen som forskriver legemiddelet og 
farmasøytens ansvar å påse at forskrivningen er korrekt(42). En mer eksakt definisjon 
av farmasøytens ansvar,  er å kunne fremme samarbeidet mellom farmasøyt og lege, og 
som gir kunden et klarere bilde på hva som er deres forskjelliges oppgaver. All 
apotekvirksomhet skal drives med god kvalitet og Good Pharmacy Practice (GPP) som 
er internasjonale retningslinjer for apotekenes kvalitetsarbeid (43) 
 
Farmasøytene  som deltok i denne studien var mest opptatt av kontroller. Kontroll om 
det er rett dosering har et gjennomsnitt på 4,85, om legemiddelet er kontraindisert med 
andre legemidler med et gjennomsnitt på 4,38, interaksjoner med et gjennomsnitt på 
4,90 og et gjennomsnitt på 4,8 om legemiddelet brukes riktig. Dette er også i tråd med 
en annen studie som  viser at leger er mer positive til farmasøyters kontrollfunksjoner, 
enn de er til pasientens bivirkningsprofil  (29), Den studien sammenligner legers og 
farmasøyters oppfatninger om farmasøytiske tjenester på apotek. Denne studien viser 
at farmasøytene selv mener at de ikke vil monitorere (diagnostisere) kundene, men 
sørge for at kundene får en bedre etterlevelse av legemidlene sine.Videre viser det seg 
at det kan være på grunn av mangelende samarbeid at disse oppfatningene finnes, og 
det igjen kan føre til tapt tillit til farmasøytene og deres rolle i apoteket (29). 
Farmasøytene i denne studien mener med et gjennomsnitt på 3,45 at bivirkninger ikke 
skal opplyses til kunden,  og at de ikke skal følge med på kundens bivirkninger med et 
gjennomsnitt på 3,71. Famasøytene mener også med et gjennomsnitt på 3,56 at man 
ikke skal opplyse kunden om forventende positive effekter av forskrevet legemiddel. Alt 
dette vil jo være individuelt etter min egen erfaring. Hvis det er bivirkninger som kan 
unngås ved å opplyse om at tablettene for eksemple bør tas med mat for å unngå 
gastrointestinale problemer så sier man selvfølgelig noe om det. Og det samme med 
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positive effekter, for eksemple til de kunder som opplever munntørrhet at det finnes 
noe som kan endre på det. 
Når det gjelder resultatet i denne spørreundersøkelsen viser det seg at det råder stor 
usikkerhet om hvilken informasjon kundene får hos legen, hele 80 prosent av 
farmasøytene svarer at de ikke tror kunden får tilstrekkelig informasjon på 
legekontoret om sine legemidler. Det kan jo være at det heller ikke er tid til å diskutere 
kunders legemiddelbehandling, derfor kunne et bra informasjonssystem som 
kjernejouranlen lette på samarbeidet. Noe som kan gjøre at både lege og farmasøyt får 
en bedre innsikt i kundenes legemiddelbehandling og dermed også unngå 
missforståelser (14).   

5.5 Mulige tjenester på apotek 
Kunnskap om legemidler er farmasøytens viktigste oppgave. ”Det er farmasøytens 
spesialkompentanse som skiller farmsøytene fra andre helsepersonellgrupper” sier 
leder i farmasøytisk forening Tove Ytterbø (41). Legemiddelsamtaler og 
legemiddelgjennomgang er også farmasøyt oppgaver, uenigheten dukker opp når det er 
snakk om andre typer helsetjenester. Per Lund Apotekerforeningens administrerende 
direktør sier at ”Dette handler ikke om interessekonflikten mellom profesjonene, eller 
hvorvidt farmasøytene utfordrer legene, i såfall er det pasientene som selv utfordrer 
legene” sier han (44). Dette omhandler diverse helsetjenester som tilbys i apotek i dag 
som er et svar på samhandlingsformen. Samhandlingsreformen sier at det skal satses 
mer på økt fokus og folkehelsearbeid (45) Dette med den økte oppmerksomheten 
omkring forebygging, sunn livsstil og  forebygging av sykdommer kommer ikke fra 
apotekene, men fra myndighetene via samhandlingsreformen (44). De tjenestene som 
nå tilbys i apotek er en oppfølging av den reformen, og gir dermed folk mulighet til å 
avdekke sider ved sin helse på enkleste måte, uten å måtte bestille time eller sitte på 
venteværelse. Og med at fokuset settes på for eksempel hjertesykdom, skaper det større 
bevissthet i befolkningen, noe som gjør at folk begynner å tenke gjennom sin egen 
livsstil (44). 
 
På spørsmål om farmasøyter bør gi utvidet legemiddelinformasjon dersom kunde får 
nytt legemiddel svarer de med et gjennomsnitt på 4,42. En annen studie gjort av 
Englands New Medicine Management (46) ser på dette med oppfølging av nye 
legemidler, når det gjelder bedre og riktigere bruk. ”Dette bør også innføres i Norge så 
fort som mulig” sier Tove Ytterbø (41). Mens et gjennomsnitt på 3,76 svarte at 
farmasøytene bør gi informasjon til kunder som henter legemidler som krever 
hjelpemidler selv om det ikke er først gang det hentes. Det å forsikre seg om at kundene 
bruker legemidene riktige er også en viktig jobb for farmasøytene, etter egen erfaring i 
apotek så er det ikke en selvfølge at de kan bruke de riktige selv om de har brukt det 
lenge. 
 
Kols, astma og diabetes med gjennomsnitt fra 4,55-4,67 ser til til å være de mest viktige 
terapiområdene for farmasøytene, hvor en fordypet legemiddelgjennomgang kan være 
viktig. Like etter følger høytblodtrykk med et gjennomsnitt på 4,10, og blodfortynnende 
med et gjennomsnitt på 4,45.  I ett prosjektet gjort av apotekerforeningen som heter 
NB2013, ser man på dette med å gi en fordypet legemiddelsamtale når det gjelder 
oppstart av blodfortynnende legemidler eller skifte fra Warfarin over til de nye 
blodfrotynnende legemidlene. Dette for å gi økt compliance og etterlevelsen av 
legemidlene (26). Prosjektet skal vise hvilken nytte kundene har av en slik tjeneste. Det 
virker som dette kan være riktig sted å starte med i forhold til svarene i denne 
undersøkelsen. Når det gjelder de resterende tjenestene som det spørsmål etter i denne 
oppgaven er revmatiske sykdommer, infeksjoner, benskjørhet, depresjoner og mage- og 
tarmsykdommer med gjennomsnitt fra 3,64-4,1 terapiområder faramsøytene ikke anser 
som så viktige. Grunnen til det kan jo være at det er sykdommer som mer komplekse og 
dermed også sykdommer som er vanskelige å lære og kunne nok om. 
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I dag kan hvem som helst kjøpe forskjellige typer tester på nett, app på telefon med 
mer, og flere benytter seg av det.  Hadde det ikke vært bedre att det gjøres på et sted 
hvor det er helsepersonell tilstede(41). De prosjektene som foregår i apotek som er i 
samarbeid med leger, diverse institusjoner og pasientorganisasjoner, der er det ikke 
snakk om at apotekene diagnostiserer og deretter selger legemidler, kundene må via 
lege for undersøkelser og få resept (41). Med den realiteten i prosjektene, så samsvarer 
det ikke med den kritikken som har kommet fra legehold. Det er jo naturlig at legene 
tar sine egne undersøkelser av pasientene i tråd med sine rutiner for å stille diagnose, 
på samme måte som sykehusene utfører sine undersøkelser etter sine rutiner, etter at 
pasienten har blitt sendt videre fra sin fastlege (44).  Terskelen er for mange veldig høy 
når det gjelder å oppsøke fastlegen sin. Noen går aldri til legen, noen er der ofte og 
andre sitter ved kjøkkenbordet å tester seg selv (44). 
 
Apotek er ett lavterskeltilbud i helsetjenesten som er lett tilgjengelig for folk og de 
slipper å bestille time. 100 000 nordmenn har diabets uten å vite om det, og  hvert år 
dør omkring 1200 personer av hjerte/karsykdommer i Norge før fylte 65 år. Hvis disse 
kunne hadde fått påvist høyt blodtrykk, høyt kolesterol eller høyt blodsukker tidlig nok, 
kunne kanskje mange av disse vært hjulpet. Legene kan være vanskelig å komme 
gjennom til på telefon, de kan ha lang ventetid på grunn av fulle timelister og mange 
kan ha lang ventetid på venterommet, noe som gjør at kunden ikke gidder eller har tid 
til å sitte der å vente. Da er det godt at det finnes 747 apotek i Norge, hvor det jobber 
6500 farmasøyter og apotekteknikkere, som til daglig møter kunder med komplekse 
problemer eller alvorlige sykdommer og kan hjelpe til med det aller meste (44) 
 
I denne studien mener de fleste farmasøytene at legemiddelrelatert informasjon fører 
til en bedre etterlevelse av legemidler, og mindre feilbruk og at det vil føre til økt 
sikkerhet for kunden. En annen fordel som farmasøyter påpeker er at økt kunnskap hos 
kunder om legemidler og deres effekt/bivirkning fører til at kunden kan bli mer 
motivert til å bruke sine legemidler og derfor oppnå en bedre effekt/helse. Mange 
farmasøyter mener det finnes en risiko for motstridig informasjon til kunden om de 
både får informasjon fra lege og farmasøyt. Det kan føre til forvirring og kan føre til at 
det kan bli missfornøyde kunder som ikke stoler på legen. Farmasøyten har mindre 
helhetsbilde og kunnskap om sykdomsbilde til kunden, noe som kan føre til 
missforståelser og feil informasjon.  
 

Når det gjelder relaterte tjenester i apotek så er det å utføre kolesterolmålinger fast på 
apotek som har høyest gjennomsnitt på 3,60, og det  å utføre blodtrykksmålinger fast 
på apotek med gjennomsnitt på 3,59 som skårer høyest. Og det utføres allerede både i 
Boots apotek (7), og i perioder i Apotek 1 da sammen med hjerte- og lungeforeningen 
(10). Å utføre tester mot allergi har et gjennomsnitt på 2,39 og er ikke noe 
farmasøytene vil drive med på apotek, i allefall ikke foreløpig. Med et gjennomsnitt på 
3,09 svarte faramsøytene på om det å utføre screening på apotek ikke er noe apotek 
ansatte skal drive med. ”De testene som tilbys på apotek i dag er enkle og tilbys 
pasienter som samler opplysninger om helsen sin, for at sykdommen kan bli 
diagnostisert av legen i tide, dette kan ikke kalles screening” sier Per Lund 
administrerende direktør i apotekerforeningen (44). Det siste spørsmålet var om 
vaksinasjon, og om det kan utføres på apotek. Med et gjennomsnitt på 1,56 er ikke det 
noe som skal utføres på apotek mener farmasøytene, men i USA så er det flere 
farmasøyter som har fått i oppdrag å sette vaksiner, fordi på farmasøytene på Apotek i 
USA har bedre tid og er lettere tilgjengelige enn legene (33), tiden vil jo vise om dette 
også vil bre seg til Europa. Dette må i såfall bestemmes av myndighetene og vil kreve 
god opplæring (46).  Ettersom det i England var et så stort problem med unge kvinner 
som var smittet av clamydia uten at de visste det, har det blitt bestemt at slike tester 
kan utføres på apotekene (41). I Norge tilbys slike tester hittil kun på Boots apotek (6). 
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5.6 Økonomi 

Spørsmålet er hvem som skal betale for de ulike tjenestene på apotek. Om det er  
offentlig finansiering som skal til eller om skal pasientene selv skal betale. På spørsmål 
om det bør tas betalt av kunden for informasjon utover standard informasjon svarer de 
i denne studien med et gjennomsnitt på 3,28. Når det gjelder føflekkscanningen som 
Boots apotek gjennomfører, betaler kunden selv. Det samme med utdypende 
legemiddelsamtaler(7). De kampanjene som hittil er gjennomført i Norge, er fiansiert 
av kjedene for å vise mulighetene som ligger i å ta i bruk tilgjengeligheten til apotekene. 
Hvis det det viser seg å ha en samfunnsøkonomisk effekt, og hvor effekten også er 
sannsynliggjort slik det er blitt gjort i flere helsetjenester på apotek i Storbrittania bør 
det bli en offentlig finansiering sier Per Lund i apotekerforeningen (43). Stadig flere 
mennesker ønsker å ta ansvar for egen helse. Tilbudene på enkelte apotek kan bidra til 
av vi avdekker flere pasienter/kunder som bør komme seg til lege for å får stilt eller 
avkreftet en diagnose. Men for å få disse tjenestene på apotek må bemanningen være 
god, opplæringen må være på plass og er veldig viktig, og ikke minst dette skal ikke gå 
på bekostning av kjernevirksomheten i apoteket nemlig ekspedering og rådgivning av 
legemidler. Bedre samarbeid med legen og annet helsepersonell må også standardiseres 
(43). Da er tverrfaglige team ønskelig for å sørge for at kunden får den beste ettelvelsen 
av sitt legemiddelbruk, og den aller beste oppfølgingen som igjen vil spare staten for 
økonomiske (12). 
 

6. Sluttsats 

Legemidler og legemiddelinformasjon er en farmasøyts viktigste oppgave. En 
farmasøyt kan gi veiledning, opplæring, rådgivning, videreutdanning, tilsyn og 
legemiddelgjennomganger ved sykehjem i hjemmebasert omsorg og i andre 
institusjoner. Bytte av omsorgsnivå, og ved et langvarig opphold på en kommunal 
institusjon. Det behøves et mye bedre samarbeid mellom apotek og helsesektoren for å 
øke etterlevelsen av legemidler hos pasientene. Det finnes  i dag stor usikkerhet blant 
farmasøytene om hva slags informasjon kunden får hos sin lege. Bedre samarbeid 
mellom leger og farmasøyter,  samt et mer effektivt informasjonssystem som burde tas i 
bruk for å forbedre samarbeidet. Det er store folkehelseutfordringer i Norge, og vi må 
tenke nytt for å utvikle nye måter å jobbe sammen på og på den måten utnytte 
hverandre og teknologien på tvers av profesjoner og institusjoner  
 
Et tydligere sammfunnsoppdrag fra politikere og myndigheter om hva de ønsker og 
bruke apotek og apotekfarmasøyter til savnes, for å holde utviklingen av farmasøytiske 
tjenester og en klarere rolle for farmasøyter  
En annen ting som er viktig å tenke på er hvis faramsøytene på apotekene i dag slutter å 
gi informasjon til kundene om legemidler de bruker, så sier vi ja til bruk av nettapotek. 
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min veileder Andy Wallman for inspirasjon og moralsk støtte. Carina Gundersen tusen 
takk for din hjelp med det skriftlige. Min gode kjære mann, takk for tålmodighet, støtte 
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støtte. Så til slutt Uglene mine dere er de beste. Kristel herreli du er go.  Mariann ingen 
over, ingen ved siden av jeg er så glad jeg har hatt deg ellers hadde ikke dette gått. I love 
you 
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Bilag 1. Spørreundersøkelse til farmasøyter 

 

 

 

Farmasøytiske tjenester på apotek, 

sett fra farmasøytens perspektiv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Før du svarer på spørreundersøkelsen ber vi deg lese vedlagt følgebrev. 

Spørreundersøkelsen inngår i en bacheloroppgave innen farmasi ved Umeå universitet. 

Vi ber deg i spørreundersøkelsen om å ta stilling til påstander og spørsmål du kanskje ikke 

har tenkt over tidligere. Velg det alternativet som beskriver den oppfatningen du har. Det 

finnes ingen ”rette” eller ”gale” svar 

Har du ingen erfaring/mening setter du kryss i ruten vet ikke. 
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DIN BAKGRUNN 

 

1. Kjønn? 

 Mann   Kvinne 

 

2. Alder: 

 

3. Antall år ansatt i apotek: 

 

4. Type utdannelse:   

  Reseptarfarmasøyt 

  Provisorfarmasøyt 

 

 

5. Hvilken kjede jobber du for? 

 Boots apotek    

 Apotek 1 

 Vitusapotek 

 Ditt apotek 

 Sykehusapotek 

 Annet/vil ikke svare 
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HVORDAN OPPFATTER DU SAMARBEIDET MED LEGEN? 

 

6. Hva slags kontakt har du med leger i dag? (flere svaralternativ mulige) 

 Har ingen kontakt  

 Kontakter leger ved feil på resept, men ingen annen kontakt   

 Tar kontakt med leger i legemiddelrelaterte spørsmål 

 Har regelmessig kontakt med lege 

 Annet/vil ikke svare 

Kommentar:            

 

7.  Synes du at du har en god kontakt med leger? 

 Ja, tilfredstillende     Ja, men øsnker mer kontakt  

 Nei      Vet ikke 

Hvis nei, hva tror du at den dårlige kontakten skyldes? 

            

 

8. Tror du at kundene får tilstrekkelig informasjon om sine legemidler av legen? 

 Ja   Nei      Vet ikke 

Hvis nei, hvilken informasjon mangler? 

            

 

9. Stoler du på at legen gir informasjon om legemidler? 

 Ja    Nei   Vet ikke 

Hvis nei, hvorfor ikke? 
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FARMASØYTENS ROLLE OG ANSVAR PÅ APOTEKET 

Ta stilling til i hvor høy grad du er enig i følgende påstander: 

Stemmer Ikke    Stemmer helt 
(1)   (2)  (3)  (4)  (5) 

 

10. Farmasøyter og leger har felles  

ansvar for behandling av pasienten/kunden             Vet ikke 

  

 

11. Farmasøyter og legen har felles ansvar 

for feilbehandling av pasienter/kunder            Vet ikke 

12. I forbindelse med ekspedisjon av resepter i apotek bør farmasøyten: 

     Stemmer ikke    Stemmer helt 
(1)  (2) (3) (4) (5) 

 

a. Opplyse pasienten/kunden om bivirkninger           Vet ikke 

 

b. Opplyse pasienten/kunden om forventede            Vet ikke 

    positive effekter av forskrevet legemiddel 

 

c. Kontrollerer at pasienten/kunden får            Vet ikke            

rett dosering       

     

 

d. Kontrollere om legemiddelet er               Vet ikke 

    kontraindisert for pasienten/kunden 

  

e. Kontrollere interaksjoner               Vet ikke 

    mellom legemidler    

  

f.  Kontrollere at legemiddelet             Vet ikke 

    brukes riktig  

 

g. Sørge for at det gis det god nok informasjon til            Vet ikke 

    kunden/pasienten i forhold til nyoppstart av legemidler 

 

h. Følge med på pasientens/kundens bivirkninger           Vet ikke
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INFORMASJONSUTBYTTE MELLOM APOTEK OG 
HELSEVESEN 

Ta stilling til i hvor høy grad du er enig i følgende påstander: 

Stemmer ikke  Stemmer helt 
(1)   (2)  (3)  (4)  (5) 

 

13. Farmasøyter bør ha tilgang til              Vet ikke 

      pasientenes/kundens legemiddellister og ta  

      hensyn til helheten i legemiddelbehandlingen 

      

14. Farmasøyter bør ha tilgang til              Vet ikke 

      Pasientens/kundens laboratorieverdier 

 

15. Farmasøyter bør ha tilgang til              Vet ikke 

      pasientens/kundens journaler 

 

16. Farmasøyter bør ha mulighet til 

     å anbefale kunden/pasienten en utvidet            Vet ikke 

      legemiddelsamtale 

 

17. Burde legen få en oversikt over hvilken             Vet ikke 

      informasjon apoteket gir til hans/hennes  

      pasienter? 

18. Er det vikig med et elektroniskt system            Vet ikke 

     for utbytte av informasjon mellom apotek  

19. Er det vikig med et elektroniskt system            Vet ikke 

     for utbytte av informasjon mellom apotek og leger? 

20. Er det god tid på apoteket                Vet ikke 

     til å gi informasjon til kunden/pasienten? 

21. Bør det tas betalt av kunder/pasienter for              Vet ikke 

     informasjon utover standard informasjon? 
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MULIGE TJENESTER PÅ APOTEK 
Stemmer ikke Stemmer helt 
(1)   (2)  (3)  (4)  (5) 

 

22. Synes du farmasøyter på apotek bør             Vet ikke  

gi utvidet infomasjon dersom kunden/pasiente får et 

 nytt legemiddel.? 

 

 

23. Farmasøyter bør gi praktisk opplæring                   Vet ikke 

     dersom kundene/pasientene henter legmidler som  

krever hjelpemidler uansett om det ikke  

er første gang de henter         

 

 

24. Er følgende sykdommer/tilstander terapiområder hvor fordypet 

legemiddelinformasjon på apotek kan være viktig? 

 

Stemmer ikke Stemmer 

  (1)   (2)  (3)  (4)  (5) 

 

a. Astma                Vet ikke

     

b. Kols                 Vet ikke

       

c. Høyt blodtrykk               Vet ikke 

 

d. Blodfortynnende               Vet ikke 

 

e. Reumatiske sykdommer              Vet ikke

   

f. Diabetes                Vet ikke 

 

g. Benskjørhet                Vet ikke 

 

h. Infeksjoner                Vet ikke 

 

i. Depresjon                Vet ikke 

 

j. Mage- og tarmsykdommer              Vet ikke 

 

Annet:_________________________________________________________________ 

 

25. Hvilke fordeler kan du se i forhold til apotekfarmasøyters legemiddelsinformasjon 

til pasientene/kundene? 



35 
 

            

            

26. Hvilke ulemper kan du se i forhold til apotekfarmasøyters legemiddelinformasjon til 

pasientene/kundene? 

            

            

 
 

27. Hvordan ser du på følgende relaterte tjenester i apotek? Er det mulig å: 
 

Stemmer ikke  Stemmer helt   
(1)   (2)  (3)  (4)  (5) 

 

a.  Utføre tester f.eks mot allergi?             Vet ikke 

 

b. Utføre blodtrykksmåling fast på apotek?            Vet ikke 

    

c. Utføre kolesterolmålinger fast på apotek?            Vet ikke 

 

d. Utføre screening på apotek              Vet ikke 

    f.eks høyt blodtrykk? 

 

e. Utføre vaksinering?               Vet ikke

   

 

Har du noen kommentarer til studien? Skriv gjerne her: 

            

            

            

 

’¨ 

Takk for din deltagelse! 
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spørreundersøkelse. 

Jeg er ansatt ved Apotek 1 Holmestrand, men studien er frittstående og gjennomføres i regi av 
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