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Sammendrag 

Innledning: Multidose innebærer at pasienten får legemidler ferdig dosert fra apoteket. 
Legemidlene leveres som en rull, med avseglede plastposer for hvert doseringstidspunkt. 
Posene er påført pasientens navn, fødselsdato, doseringsdato, klokkeslett, samt hvilke 
legemidler som ligger i posen. Pakkingen skjer maskinelt, og tar utgangspunkt i et 
ordinasjonskort som inneholder pasientens fullstendige legemiddelliste. Myndighetene 
anser at multidose er et verktøy som bidrar til å kvalitetssikre legemiddelhåndteringen i 
hjemmetjenesten. Det er et etisk anliggende at slike verktøy holder en høy organisatorisk 
standard. Forskning og evalueringer viser at det kontinuerlig må arbeides med 
forbedring, også på lokalt nivå. Spesielt gjelder dette i forhold til rolleavklaring og 
eierskap til rutiner. 
 
Hensikt: Hensikten med studien er å få kunnskap om hvordan ansatte i 
hjemmesykepleien opplever multidosesystemet per i dag. Hensikten er også å få frem 
forhold som sykepleierne mener bør forbedres. En målsetning med undersøkelsen er å 
komme frem til konkrete forbedringsforslag som kan gi kvalitetsøkning i 
multidosehåndteringen i Kristiansand kommune. 
 
Metode: Studien er gjennomført som en kvalitativ intervjustudie. Til intervjuene er det 
valgt ut fem personer fordelt på fem ulike hjemmesykepleiesoner. De utvalgte sonene 
benytter multidose til majoriteten av sine brukere, og intervjupersonene er godt innsatt 
i systemet. Intervjuene er gjennomført individuelt. Dette for å sikre at nyanser mellom 
ulike hjemmesykepleiesoner og ulik erfaringsbakgrunn skal komme til sin rett. Analysen 
av intervjuene er basert på en retningsbestemt innholdsanalyse. 
 
Resultat/diskusjon: Sykepleierne opplever at multidosesystemet er en forbedring 
sammenlignet med tradisjonell dosering. Spesielt gjelder dette i forhold til økt 
kvalitetssikring, tidsbesparelse og bortfall av monotone arbeidsoppgaver. Sykepleierne 
opplever at frigitt tid kan benyttes til fordel for pasientene. Innføringen av 
multidosesystemet har ført til opprydding i medisinlister og økt kvalitet på 
informasjonsutveksling mellom lege og hjemmesykepleie. Det er sjelden avvik i 
multidoserullene, og sykepleierne opplever at samarbeidet med apoteket fungerer godt. 
Likevel er det områder som bør forbedres slik at systemets fordeler kommer ytterligere 
til sin rett. Arbeidet med multidose gjennomføres delvis forskjellig fra sone til sone, og 
samarbeid og informasjonsflyt til og fra legene mangler en enhetlig modell. 
Informasjonen fra legene er dessuten ofte mangelfull. Maskinell pakking erstatter en 
dominerende manuell oppgave, og som resultat av dette opplever sykepleierne en 
minsket detaljoversikt og redusert klinisk observasjonsevne. Dette stiller desto større 
krav til gode rammer og rutiner. Innføringen av systemet har fått en utilsiktet ulempe for 
enkelte pasienter ved at de har mistet retten til gratis tannhelsetjeneste, da dette har vært 
knyttet til hjemmesykepleiens tidsbruk på brukernivå. Ikke-pakkbare legemidler er 
utfordrende å håndtere, og sykepleierne ønsker seg en løsning som for eksempel tillater 
pakking av blisterpakkede legemidler. 
 
Konklusjon: Det viktigste lokale forbedringsområdet er at rutiner avstemmes med alle 
involverte parter, og at det sikres at alle har eierskap til disse. Det viktigste 
forbedringsområdet ved selve dosepakkingen, er at det er behov for løsninger som tillater 
at flere legemidler kan pakkes.  

 

Nøkkelord: multidose, forbedring, sykepleiere, partssamarbeid 
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Innledning 

Multidose 
Norske myndigheter har de siste årene gått aktivt inn for å stimulere til økt bruk av 
multidose i hjemmetjeneste og sykehjem [1]. I hjemmetjenesten er det mange brukere 
som har behov for hjelp med legemiddelhåndtering, og myndighetene anser at multidose 
er et verktøy som bidrar til å kvalitetssikre tjenesten [2].  

Alternativet til multidose er manuell klargjøring av legemidler i  doseringsesker. Da 
henter hjemmesykepleien ut legemidler for inntil tre måneders forbruk fra resept, og 
klargjør til bruk ved dosettlegging. Prosessen er tidkrevende, og bidrar til relativt store 
legemiddellager, risiko for svinn og fare for avvik i dosettene [2]. 

Multidose innebærer at pasienten får legemidlene ferdig dosert fra apoteket. Det 
vanligste er pakking for 2 uker av gangen, men 1-4 ukers intervaller forekommer også. 
Legemidlene leveres som en rull, med avseglede plastposer for hvert doseringstidspunkt. 
Posene er påført pasientens navn, fødselsdato, doseringsdato, klokkeslett, samt hvilke 
legemidler som ligger i posen (figur 1). Pakkingen skjer maskinelt, og tar utgangspunkt i 
et ordinasjonskort som inneholder pasientens fullstendige legemiddelliste.  

Legemiddelforløpet ved multidose: 

- Forskriver (fastlege) skriver ut legemiddelkort, som inneholder pasientens 
fullstendige legemiddelregime. 

- Apoteket lager et ordinasjonskort på bakgrunn av legens liste. Farmasøyt 
kontrollerer kortet ved å foreta faglige vurderinger, samt kontrollerer for 
diskrepanser. Interaksjoner eller andre viktige forhold rundt legemiddelregimet 
avklares med legen når dette anses nødvendig. Kortet godkjennes for pakking når 
alle forhold er avklart. 

- Pakkeavdelingen tilknyttet apoteket produserer multidoserullen ut fra det 
godkjente ordinasjonskortet.  

- Legemidler som ikke kan pakkes, leveres i originalforpakninger. Dette gjelder 
blant annet plasterberedninger, dråper, cytostatika, antibiotika og enkelte 
smelte-/tyggetabletter. Hjemmesykepleie/sykehjem kontakter apoteket når det 
er behov for nye forsyninger, og ordinasjonskortet benyttes som resept ved 
ekspedering. 

- Ferdigpakkede legemidler sendes fra en sentralisert pakkeavdeling til apotek, 
som leverer til hjemmesykepleie/sykehjem. Ordinasjonskort følger med 
leveransen, samt mulighet for bilderapport som identifiserer de pakkede 
legemidlene. 

 

 
Figur 1. Multidosepose. Foto: Apotek1.no. 
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Fortrinn og utfordringer 
Norske helsemyndigheter anser at multidose sammenlignet med tradisjonell dosering 
har flere fortrinn [1]: 
 

- Sikrere dosering av legemidler, som resulterer i økt pasientsikkerhet 
- Mer rasjonell tidsbruk for helsepersonell 
- Redusert kassasjon, og mer miljøriktig legemiddelhåndtering 
- Bedre tverrfaglig samarbeid, blant annet grunnet større faglig involvering av 

farmasøyt 
 
En vurdering gjort på oppdrag av Sosial- og helsedirektoratet konkluderer med at det 
foreligger samfunnsøkonomisk gevinst i å satse på multidose [2]. 
 
Sverige har sammenlignet med Norge mye lengre erfaring med multidose, og det er 
naturlig å ta med deres erfaringer ved utvidet satsing på systemet. SBU (Statens 
beredning för medicinsk utvärdering) publiserte i 2009 en rapport som omhandler 
eldres legemiddelbruk og forbedringer av denne. Rapporten konkluderer med at det 
mangler velgjorte studier som kan slå fast at dosedispensering på en avgjørende måte er 
bedre enn tradisjonell medisindosering. Dette er en påfallende mangel, tatt i betraktning 
den utbredte bruken over såpass lang tid [3]. 
 
I fjor ble det utgitt en rapport fra Läkemedelsverket, som ut fra et regjeringsoppdrag gir 
en fersk vurdering av multidosesystemet [4]. Den praktiske gjennomføringen av 
multidosesystemet er litt ulik i Sverige og Norge, men deres funn er likevel interessante 
i den norske settingen. Rapporten konkluderer med at finnes støtte for at etterlevelse til 
legens ordinasjon øker ved bruk av multidose, men at det er vanskeligere å slå fast at 
pasientsikkerhet bedres [4]. En studie fra 2011 om tidlige erfaringer ved innføring av 
multidose, trekker frem en mulig problematikk rundt innføring av multidosesystemet: 
Sykepleierne gav utrykk for at minsket manuell dispensering kunne føre til minsket 
oversikt og refleksjon over pasientens legemiddelregime [5]. Dette vil igjen kunne føre 
til færre innspill til legene ut fra direkte pasientobservasjoner. I Läkemedelsverkets 
evaluering finnes det indikasjoner på at kvaliteten på legemiddelbehandlingen hos 
multidosebrukere er lavere enn hos pasienter med tradisjonelt system [4]. Det ser også 
ut til å være en konserverende effekt ved bruk av multidosesystemet, - altså at det gjøres 
færre medisinendringer for disse pasientene. Det fremkommer at det finnes en risiko for 
passivisering i alle ledd [4]. En høringsuttalelse fra Vårdforbundet understreker at 
multidosesystemets konserverende effekt ikke skyldes dosesystemet i seg selv, men 
mangel på lokale rutiner eller mangel på etterlevelse av disse [4].  
 
Uklarhet i forhold til rutiner er et hinder for utbredelse av systemet, ved at det er 
vanskelig å finne ut hvilke regler som gjelder og hvilke løsninger som er de beste [2]. 
Uklarheter i ansvar og rollefordeling er en problematikk som trekkes frem i mye av det 
publiserte materialet om multidose [6–11]. 

 
Det er blant annet ulik praksis når det gjelder hvem som har ansvar for å ajourføre 
pakkegrunnlaget, altså gjeldende legemiddelliste [12]. Noen steder er dette legens 
oppgave, mens det andre steder administreres av hjemmetjenesten. Enkelte leger har 
pasienter i ulike distrikter, og må derfor forholde seg til ulike rutiner samtidig [12]. Det 
er praktiske årsaker til at hjemmesykepleien tar på seg oppgaven med 
medisinoversiktene, da samme pasient ofte forholder seg til flere leger (fastlege, 
spesialist og legevaktslege) [6]. I undersøkelsen ”Vet fastlegen hvilke medisiner 
hjemmesykepleien gir pasientene?” fremkom det at mindre enn halvparten av legene 
hadde klare rutiner for oppdatering av medisinlistene ved mottak av epikriser fra andre 
leger [8]. 
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Omsorg for pasienter som bor hjemme krever stor grad av samarbeid mellom fastlege og 
hjemmetjeneste. Fastlegen og hjemmesykepleien har ikke felles datasystem, og opererer 
med separate legemiddellister til felles pasient. I multidosesystemet opprettes det 
ytterligere en separat liste, som ikke har noen elektronisk sammenkobling med verken 
legens eller hjemmesykepleiens liste [10]. Det er utviklet en IT-løsning som gjør at e-
resept kan benyttes ved ordinasjon av multidose, og systemet skal etter planen piloteres 
i 2014 [13]. Men selv med denne utviklingen, vil deler av kommunikasjonsutfordringene 
bestå, og fortsetter å stille store krav til de involverte.  
 
I 2010 ble det publisert en norsk studie som undersøkte hvorvidt innføring av multidose 
i Trondheim kommune førte til færre diskrepanser mellom fastleges og 
hjemmesykepleies medisinlister. I studien konkluderes det med at det ble en klar 
forbedring etter innføring av multidosesystemet. Det meste av de positive effektene 
skyldtes økt fokus på legemiddelhåndteringen, og forandringer i rutinene rundt dette 
[10].  
 
Også den samfunnsøkonomiske undersøkelsen fra Sosial- og helsedirektoratet 
vektlegger at kvalitetsheving knyttet til innføring av multidose i stor grad skyldes 
indirekte effekter [2]: 

- Innføring av ordinasjonskort gir en samlet oversikt over legemidlene, med en 
tvungen opprydding i pasientenes legemiddelregimer [2]. 

- Prosessen antas å medføre høyere kvalitet på forskrivningen, med færre uheldige 
interaksjoner [2]. 

- Ordningen stiller økte krav til samhandling mellom fastlege, hjemmesykepleie og 
farmasøyt, som i sin tur kan føre til riktigere legemiddelbruk. En bedring i 
rutinene knyttet til oppstart av dosepakking har trolig større innvirkning på 
kvalitetsøkning, enn selve overgangen til maskinell pakking i seg selv [2, 10]. Det 
er fortsatt slik at de ulike aktørene i ordningen har separate lister for samme 
pasient, noe som gir både merarbeid og potensiell risiko [2, 7, 8, 10]. Dette er 
imidlertid også tilfelle ved tradisjonell dosering, og innføring av multidose synes 
å føre til en bedret kommunikasjon [2, 5]. 

 
Larvik kommune gjennomførte i perioden 2005-2007 et forbedringsprosjekt knyttet til 
multidose [11]. I rapporten understrekes det at det er rammene rundt multidosesystemet 
som er nøkkelen til å kunne hente ut gevinstene helsemyndighetene tillegger systemet. 
Spesielt understrekes viktigheten av at alle involverte parter får mulighet til å delta i 
utviklingen av multidosesystemet i kommunen. Møte mellom partene skaper bedre 
forståelse, både av systemet i seg selv, men også av de ulike partenes behov i 
gjennomføringen av systemet [11]. Multidosesystemet har i stor grad blitt drevet frem av 
farmasøyter og hjemmetjeneste, hvor legene i liten grad har blitt involvert før systemet 
skal implementeres [2]. Dette har bidratt til lavere kvalitet på samhandlingen.  
 
I SBU-rapporten om eldres legemiddelbruk, blir følgende etiske aspekt trukket frem:  
”Mangler i legemiddelbehandlingen av eldre som skyldes organisatoriske forhold i 
helseomsorgen er uakseptable ut fra et etisk synspunkt. Det strider mot prinsippet å 
gjøre godt og framfor alt ikke skade [3].”  

  
Det er altså et etisk anliggende at alle systemer som benyttes for å kvalitetssikre 
legemiddelbehandlingen av pasientene holder en høy organisatorisk standard. Dette er 
et ansvar alle involverte parter har, og forskning og evalueringer viser tydelig at det 
kontinuerlig må arbeides med forbedring. 
 
Undersøkelser av helsepersonells oppfatning av multidose er foretatt tidligere, hvor 
hovedfokus var å dokumentere opplevelsen av legemiddelhåndteringen etter innføring 
av multidose sammenlignet med tidligere forhold [12]. I denne studien er fokuset i større 
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grad praktisk, og ikke minst rettet fremover i tid, i forhold til å diskutere konkrete 
muligheter for forbedring. Problemstillingen har også i stor grad en lokal forankring. 
Hjemmesykepleien er valgt som fokusgruppe for studien, da de som eneste part i 
multidosehåndteringen har kontakt med alle som berøres av systemet, inkludert 
pasienter og pårørende. 
 
 

Hensikt 

Hensikten med studien er å få kunnskap om hvordan ansatte i hjemmesykepleien 
opplever multidosesystemet per i dag. Hensikten er også å få frem forhold som 
sykepleierne mener bør forbedres. En målsetning med undersøkelsen er å komme frem 
til konkrete forbedringsforslag som kan gi kvalitetsøkning i multidosehåndteringen i 
Kristiansand kommune. 
 
 

Metode 

Bakgrunnslitteratur ble fremsøkt i perioden 24.03.14-30.03.14. Tabell 1 viser metode for 
litteratursøkning i Pubmed. Søk ble gjort i ulike kombinasjoner, men ”Medication 
system” [Mesh] ble inkludert i alle søk for å muliggjøre relevante treff. Det var 
unødvendig å gjøre ytterligere begrensninger i søkene, da antall treff tillot at alle 
artikkeltitler kunne vurderes. Utvalg av artikler har skjedd på bakgrunn av dette, via 
gjennomlesning av abstrakt hvor artikkeltittelen indikerte relevans for 
problemstillingen. Funksjonene Related citations og Single citation matcher ble også 
benyttet. Kildehenvisninger i relevante artikler og offentlige evalueringer av 
multidosesystemet er aktivt benyttet for å finne relevant bakgrunnsmateriale. 
 
Tabell 1. Litteratursøkning i Pubmed. 

Søkeord 

Medication system 
[Mesh] 

AND Drug packaging [Mesh] 

Prescriptions, drug [Mesh] 

Multi dose (fritekst) 

Nurse (fritekst) 

Drug packaging (fritekst) 
 

 
I tillegg ble det gjort søk på Google med søkeord som multidose, ApoDos, dosepakking 
og dosedispensering. Bakgrunnsmaterialet er diskutert i innledningen, og danner 
sammen med selve problemstillingen grunnlaget til intervjuguiden (vedlegg 1).  

Kvalitativ intervjustudie 
Studien er gjennomført som en kvalitativ intervjustudie. Intervju er velegnet til å 
utforske menneskers forståelse av betydningene i  sin egen livsverden [14]. Intervju har 
størst verdi når man er ute etter det sammenhengsbestemte og unike [15]. Dette stemmer 
godt overens med problemstillingen i oppgaven. Som en motsetning til 
spørreundersøkelse, er det ved intervju stort spillerom for å unngå ferdig oppsatte 
kategorier. Samtidig kan intervjueren styre samtalen. Slik oppnås en tosidighet – 
intervjupersonen gis mulighet til å fortelle om det denne anser er viktig for 
sammenhengen, samtidig som intervjueren kan utdype med temaer forankret i litteratur 
og tidligere forskning. Intervju er et vekselspill mellom de som vet, og det som vites, 
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mellom de som konstruerer kunnskap, og kunnskapen som blir konstruert [14]. Altså 
produseres det kunnskap gjennom den interpersonlige interaksjonen i 
intervjusituasjonen [14].  

Studiepopulasjon 
Til intervjuene er det valgt ut fem personer fordelt på fem ulike hjemmesykepleiesoner. 
Valg av intervjupersoner er gjort ut fra følgende kriterier: 

- Hjemmesykepleiesonene er tilknyttet Kristiansand kommune. Avgrensningen til 
én kommune er gjort for å få en hensiktsmessig ramme på problemstillingen. En 
kommune er en administrativ enhet som står ansvarlig for primærhelsetjenesten, 
og som derved danner en hensiktsmessig ramme for problemløsning og 
kvalitetsøkende tiltak. 

- Én person fra hver hjemmesykepleiesone 
o Hjemmesykepleiesone er valgt ut først, hvor forutsetningen er at 

multidosesystemet er innført for majoriteten av sonas brukere. 
o Det er spredning på hvor lenge sonene har benyttet multidosesystemet, 

for å danne grunnlag for nyanseringer i intervjusvar. 
- Intervjupersonen må være godt innsatt i multidosesystemt, for å sikre 

forutsetninger for å diskutere dagens situasjon og reflektere over videre utvikling. 
Kriteriene sikrer at respondentene har forutsetning for å belyse problemstillingen. Det 
hadde imidlertid vært ønskelig med en større populasjon for å sikre et mettet resultat, 
noe tidsrammen for studien ikke har tillatt. 

Intervjuer 
Intervjuene er gjennomført individuelt. Dette for å sikre at nyanser mellom ulike 
hjemmesykepleiesoner og ulik erfaringsbakgrunn skal komme til sin rett. Kvalitative 
studier innebærer å få frem ulike vinklinger og syn, uten å kvantifisere dette [14]. Ved å 
gjennomføre intervjuene individuelt, legger objektene i studien ingen føringer på 
hverandres vektlegging eller fremstilling, og det oppnås et bredere og mer 
representantivt resultat. En semistrukturert intervjuguide er også åpen nok til at hvert 
enkelt intervjuobjekt kan vektlegge områder de anser er viktige for sammenhengen. 
 
Ved intervjustudier bør intervjuer gjennomføres til det punkt at ytterligere intervjuer 
ikke tilfører mye nytt [14]. Innenfor rammen av problemstillingen er dette i noen grad 
ivaretatt, da alle hjemmesykepleiesoner i kommunen som er igang med utstrakt bruk av 
multidose bidrar i studien. Men tidsrammen for prosjektet gjør at det kun er foretatt 
intervju med én person per sone.  
 
Intervjupersonene ble først kontaktet på telefon, og en skriftlig forespørsel om deltakelse 
ble sendt på e-post (vedlegg 2). Ved gjennomføring av intervjuene ble det foretatt en 
innledende gjennomgang for å avklare rammene for arbeidet. Dette for å øke kvaliteten 
på intervjuene [15]. 

- Presentasjon av meg og mitt ærend 
- Oppgavens hensikt 
- Intervjuguidens hovedlinjer 
- Avstemming av at intervjuperson har fått informasjonsbrev 
- Frivillighet, anonymitet, innspilling av materiale 
- Resultatets presentasjonsform 
- Signering av samtykkeskjema (vedlegg 3) 

 
Det ble gjort lydopptak av intervjuene, som senere ble transkribert for å kunne 
gjennomføre en innholdsanalyse. Transkripsjonene er gjort ordrett, med unntak av 
enkelte gjentakelser, setningsavbrudd og hvileord. Da fokuset for analysen er innholdet 
i utsagn, ikke språk eller emosjoner, kan sitat som er gjengitt i rapporten være 
omformulert til en mer skriftlig form.  
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Analyse av materialet 
Analysen av intervjuene er basert på en retningsbestemt innholdsanalyse i tråd med 
Hseieh og Shannon [16]. Analysemetoden er valgt fordi den både ivaretar forankringen 
til bakgrunnen som intervjuguiden er bygget på, samt at den gir rom for nye dimensjoner 
som intervjupersonene har aktualisert (tabell 2). Ettersom intervjuguiden er sterkt 
forankret i teori og tidligere forskning, er det naturlig å fortsette å forankre resultatet i 
de samme kategoriene. Konvensjonell innholdsanalyse ble vurdert, men forkastet til 
fordel for retningsbestemt analyse, som er en mer oversiktlig metodikk for en uerfaren 
analytiker. Analysen er gjennomført ved hjelp av NVivo 10 (QSR International Pty Ltd., 
2014). Intervjuene ble først gjennomlest i sin helhet. Neste steg innebar koding av 
intervjuteksten med kodeord forankret til intervjuguidens oppdeling. Tekst som ikke 
kunne kategoriseres i det opprinnelige skjemaet, ble gitt nye koder. Det å skape nye koder 
underveis i analysen er et metodisk grep som følger av at intervjuguiden er 
semistrukturert og åpen. Dermed ivaretas det at intervjupersonene også tar opp tematikk 
som ikke passer inn i de opprinnelige kodene. Prosessen ble gjort i flere omganger, hvor 
enkelte tekstpassasjer ble kodet om underveis, etter nøyere gjennomsyn av de ulike 
kategoriene. Det ble holdt et konsensusmøte med veileder for å oppnå en enhetlig 
tolkning av kodeordene og grupperingen av disse i kategorier. Denne endelige 
inndelingen legger premissene for resultatpresentasjonen og diskusjonen. 
 
Tabell 2. Retningsbestemt innholdsanalyse, omarbeidet fra [16]. 

Analysemetode Studien starter 
med 

Timing for 
definering av koder 
eller nøkkelord 

Kilder til koder 
eller nøkkelord 

Retningbestemt 
innholdsanalyse 

Teori Koder defineres før og 
under dataanalyse 

Koder er avledet fra 
teori eller relevante 
undersøkelsesfunn 

 

Resultat 

Resultatet presenteres ut fra de kategoriene som ble skapt ved analysen av materialet 
(figur 2).  Ved sitat er sykepleierne benevnet SP 1-5, for å tydeliggjøre bredde i resultatet. 
Nummereringen ved sitat er ikke identisk med nummereringen i tabell 3, dette for å sikre 
anonymiteten til respondentene. 
 

1. Bakgrunn 4. Oversikt over medisinering 
   4.1  Refleksjon/observasjon 
2. Informasjonsoverføring 4.2  Treghet 
2.1  Endringer 4.3  Farmasøyten 
2.2  Dokumentasjonskrav 4.4  Endringsfrekvens 
2.3  Vedlikehold av egne lister 4.5  Ikke-pakkbare legemidler 
2.4  Avstemming av lister 4.6   Forbedringer 
2.5  Forbedringer   
  5. Konsekvenser for pasientene 
3. Partssamarbeid, organisering     
3.1  Ansvarsfordeling 6. Tidsbruk 
3.2  Legens/legekontorets rolle     
3.3  Fasit 7. Oppstartserfaringer 
3.4  Overta ansvar   
3.5  Rutiner   

3.6  Forbedringer   
Figur 2. Kodeord og kategorier etter analyse av hjemmesykepleiens syn på 
multidosesystemet. 
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1. Bakgrunn 
Tabell 3 viser resultat fra innledende spørsmål, som bekrefter at intervjupersonene 
møter inklusjonskriteriene i studien.  
 

Tabell 3. Bakgrunnsinformasjon om intervjupersonene. SP: Sykepleier 

Intervjuperson SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 

Ca antall år i 
hjemmesykepleien 

2,5 4 5 4,5 7 

Erfaring fra både  multidose 
og tradisjonell dosering? 

Ja Ja Ja  Ja Ja 

Tid siden innføring av 
multidosesystemet 

½ år 1 år 2,5 år 4 år 2 år 

Ca antall multidosepasienter 85 55 65 85 110 

Ca antall på tradisjonell 
dosering 

20 Usikker Usikker 10 <10 

2. Informasjonsoverføring 

2.1 Endringer 

Sykepleierne ble bedt om å beskrive prosessen rundt iverksetting av medisinendringer. 
Alle sonene kommuniserer til apoteket når de får beskjed om en endring, men det er 
variasjon mellom sonene i hvilken grad de sender med dokumentasjonen på 
endringsmeldingen. Beskjeden sykepleierne får inn kan arte seg som for eksempel en 
epikrise, en beskjed via pårørende, en e-melding fra lege, fax fra lege etc. Ved muntlig 
beskjed gjøres et arbeid for å innhente denne skriftlig.  
 
«Når vi får melding om endring fra legen, så fyller jeg ut et skjema som jeg har fått fra apoteket, 
og så skriver jeg på endringer, og så faxer jeg ned det sammen med skriv fra legen.» (SP2) 

«Med multidose så skriver vi jo gjerne på en endring rett på bestillingsskjemaet, og stoler på at 

legene bekrefter dette når det sendes nytt kort fra apoteket til legen for å få det bekreftet.» (SP4) 

Sykepleierne kontrollerer at bestilte endringer er gjennomført ved mottak av nye 

multidoseruller. Enkelte ganger har det oppstått at det er gjort endringer de ikke hadde 

fått informasjon om fra legen, hvor beskjeden har gått rett til apoteket. 

«Vi sjekker både det vi har bestilt på det skjemaet, og så går vi inn på dataen og sjekker at alt 

stemmer. Som en dobbeltkontroll på en måte.» (SP1) 

«Jeg har tatt en telefon til apoteket eller til legen for å høre hvorfor og hva, for det er greit å få 

inn i systemet. Hvorfor har jeg seponert denne? Vi må jo begrunne. Så det har skjedd et par 

ganger at ikke vi har fått endringa først.» (SP2) 

Det fremkommer at oppfølging av endringer i multidose kan være rutinemessig 

krevende, og at det er viktig at de som jobber med dette har nødvendig innsikt i systemet. 

«Vi har egentlig gode rutiner på det. Men jeg ser at vi har vanskeligere for å følge opp rutinene 

med multidose enn med vanlig dosett. Spesielt når de kommer hjem fra sykehuset eller andre 

institusjoner, i forhold til utleveringsdato og litt forskjellig.» (SP1) 

Sykepleierne trekker frem utfordringene med å innhente en entydig skriftlig beskjed om 
hva som skal være gjeldende medisinering.  
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«Legen er ofte den som ikke sitter med konkret dosering. Vi ser jo ofte at vi får en beskjed fra 

sykehuset om at den skal inn, og så gidder ikke legen å registrere det hos seg, og til syvende og 

sist så er det jo da vi som har doseringen, og ikke legen. Men når da legen skal sende, så blir det 

jo ikke riktig hos apoteket.» (SP3) 

«Den lista legen skrev ut stemte ikke med det vi hadde fått fra sykehuset, men legen mente de to 

stemte – det var dette han skulle ha! Vi brukte 14 dager frem og tilbake med det legekontoret for 

å få en oversikt, og egentlig få noen refusjonskoder. Men det fikk vi ikke.» (SP2) 

2.2 Dokumentasjonskrav 

I multidosesystemet må alle endringer være skriftlig dokumentert fra lege. Sykepleierne 
vektlegger at dette også var det gjeldende når de kun hadde tradisjonell dosering. Men 
de trekker frem at innføring av multidose har bidratt til en tryggere 
legemiddelhåndtering, fordi kravet til skriftlighet er styrket i praksis. Dermed blir 
skriftlig legedokumentasjon gjennomført i større grad. De påpeker at korrekt 
dokumentasjon er viktig, ikke bare for pasienten, men for sykepleierne som står 
ansvarlige for å iverksette legens forskrivning. En utfordring som belyses, er at det ofte 
tar tid før den skriftlige dokumentasjonen er på plass. En sone har holdt fast ved å 
benytte fax for å innhente legens bekreftelse, da det er raskere enn å vente på svar på en 
e-melding. 
 
«Problemet er at noen av legene er så treige, det kan gå tre, fire dager før vi får den skriftlige 
beskjeden. Så du er egentlig litt på tynn is hvis du oppfatter feil på telefonen.» (SP1) 
 
 «Jeg er helt hellig overbevist om at det er mye sikrere fordi at en skal ha det skriftlig. (…) De 

kan ikke bare ta en telefon før de går hjem og ordinere et eller annet som de glemmer igjen.» 

(SP3) 

«Det er veldig mange som synes at det er masete, men vi sier at hvis vi får tilsyn, så er vi pliktig 
til å ha det skriftlig. Og på en måte så er det jo ekstra jobb for legene, men det er jo en del av 
kvalitetssikringen, at det faktisk blir registrert riktig! For det er fort å høre feil eller notere seg 
ned feil. Så egentlig synes jeg ikke de bør stille spørsmål ved det.» (SP5) 

2.3 Vedlikehold av egne lister 

Alle sonene har rutine for å sjekke medisinoversiktene ved mottak av multidoseruller. 
Sammen med rullene ligger det en pasientliste, hvor en stor E ved pasientens navn 
markerer at det er foretatt en endring siden forrige pakking.  
 
Mottaksrutinen betegnes som viktig, ettersom legemiddellisten i hjemmesykepleiens 
system benyttes som innleggelsesrapport hvis pasienten havner på sykehus. Den må 
derfor være oppdatert til enhver tid. Det fremkommer også at det er lettere å gå tilbake 
og kvalitetssikre at datasystemet er oppdatert for pasienter som har multidose, da de 
alltid mottar nytt ordinasjonskort ved endringer. 
 
«Det står helt tydelig hva endringen er på det tredje arket, og det må vi sjekke opp mot vårt 

datasystem. Så vi har den kontrollen hele tida som ikke vi hadde før.» (SP1)  

«Vi sender jo inn e-melding til sykehuset, for eksempel, hvis de blir lagt inn. Og da er det jo 
veldig viktig at det er riktig medisiner!» (SP2) 
 
«Hvis jeg tar imot multidose, og det er dårlig tid, og så er det endringer, så går det fort. Da får 
jeg ikke lagt det inn i datasystemet, og så forsvinner det. Så da er det veldig greit å kunne åpne 
den permen og se.» (SP2) 

 
I intervjuene belyses utfordringer rundt synonympreparater. Det kommer en 
endringsmelding hver gang det skjer et leverandørbytte. Hvis dette er et hyppig brukt 
preparat, for eksempel Simvastatin, utløser det mye papirarbeid. Det har altså i praksis 
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ikke skjedd en medisinendring, men det har kommet et nytt versjonsnummer på 
ordinasjonskortet til pasienten på grunn av bytte mellom eksempelvis Bluefish og 
Ratiopharm. Papirarbeidet oppfattes derfor som unødvendig. En annen utfordring er at 
det i uvitenhet eller hast kan registreres både originalpreparat og generika. 
 
«Bare det blir byttet leverandør, så får vi en endringsmelding på det. Og det er, ja, det er ganske 

frustrerende! Men det oppdaterer ikke vi i vårt system.» (SP5) 

«Plutselig var det registrert både med synonympreparatet og originalen i vår journal. Han fikk 

jo ikke det, men det er jo likevel misvisende. Og det var fordi noen ikke så at her er det det 

samme.» (SP5) 

2.4 Avstemming av lister 

Minst én gang årlig skal det i multidosesystemet gjøres en avstemming av 

ordinasjonskortet opp mot legens liste. Dette gjøres rutinemessig av apoteket, uavhengig 

av om det har oppstått uklarheter angående legemiddelregimet. På forespørsel om denne 

rutinen også fantes i det tradisjonelle systemet, svarer de fleste nei. Alle undersøkte 

nærmere ved uklarheter og behov for avklaringer, mens et par av sonene også hadde som 

mål å gjøre en generell jevnlig avstemming. Det kunne i praksis vise seg vanskelig å 

gjennomføre, da det er svært tidkrevende.  

«Nei, det er bare hvis det dukker opp spørsmål helt konkret. Hvis det er tvilsspørsmål. Vi har 

ikke noe rutine på det, nei. Og de [legene] ber ikke om det heller.» (SP1) 

«Vi har jo ikke kapasitet til det. Men det vi hadde som rutine fordi at vi så vi aldri gjorde det: 

Hver gang vi bestilte resept, så sendte vi med legemiddelkortet, sånn i håp om at legen da skulle 

se.» (SP3)  

2.5 Forbedringer 

Under tematikken som berører informasjonsoverføring brakte respondentene opp 
konkrete forbedringsområder. 
 

 Per i dag eksisterer det ingen kobling mellom e-reseptformidleren og 
multidosesystemet. Dette systemet er underveis, og en av sykepleierne gir uttrykk 
for at det vil gjøre det lettere å komme i mål med kravet om skriftlig 
legedokumentasjon. 

 
«Hvis en får opp det at det holder med å gi beskjed om at det ligger en resept i 
reseptformidleren, og at det er god nok dokumentasjon. Det ville jo gjøre jobben veldig 
mye lettere for oss.» (SP3) 

 

 Alle beskriver at det går mye tid til å følge opp endringsbeskjeder. Enkelte ganger 
kan beskjeden først komme muntlig til hjemmesykepleien, noe som krever at det 
må innhentes skriftlig dokumentasjon og gis beskjed om at apoteket også skal ha 
denne. Andre ganger gis beskjeden direkte til apoteket, men ikke til 
hjemmesykepleien. 

 
De understreker derfor viktigheten av at det som kommuniseres fra legen er 
korrekt og entydig, og at informasjonen overføres på en forutsigbar måte. 

 
 «Det er jo også sånn som er litt viktig å vite – hvordan de har gjort det!» (SP2) 

«Noen er jo veldig flinke til dette. Hvis det er en ny medisin, så ordner de e-resept og gir 

beskjed til apoteket samtidig som de gir beskjed til oss. Mens andre, de skriver ut en 

resept, og så gir de beskjed til pasienten om at nå er dette i orden.» (SP4) 
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«Hvis det er sånn at legene melder inn til apoteket og vi får beskjed at her er det en 
endring og oppdaterer det i vårt system, så hadde jo det vært en drømmeordning 
egentlig.» (SP5) 

3. Partssamarbeid, organisering 

3.1 Ansvarsfordeling 

Det er tre samarbeidende parter i multidosesystemet – legen, hjemmesykepleien og 
apoteket. På forespørsel om det oppleves tydelig hvem som har ansvar for hva, fremgår 
det at praktisk hverdag og skriftlige rutiner ikke alltid er sammenfallende. 
 
Informasjonsflyten mellom partene oppleves krevende, og det hersker noe usikkerhet 
om hvorvidt hjemmesykepleien skal sende dokumentasjon på endringer til apoteket. I 
utgangspunktet er det legens ansvar å melde inn endringer skriftlig til apoteket, men 
respondentene belyser at det i praksis ikke fungerer sånn.  
 
«Vi faxer ned alle endringer. Men det er mange som har spurt meg «må vi faxe det ned, eller gir 
legen beskjed til apoteket?» Og da har jeg bare sagt, at det tør jeg ikke stole på, så vi må faxe 
ned.» (SP2) 

 
I intervjuene uttrykkes det at dette til et visst punkt kan være forståelig, da samme lege 
kan ha ansvar for flere av sonas brukere, hvor noen har multidose og andre ikke. Men 
det uttrykkes at det bør kunne journalføres at pasienten mottar multidose, slik at legen 
til enhver tid kan sende informasjonen til korrekt samarbeidspartner.  
 
Ved oppstart med nye pasienter er det også en utfordring at det er mangelfull dialog fra 

lege til hjemmesykepleie i de tilfellene hvor medisinlistene ikke stemmer overens. Det 

framkom dessuten at det ble gitt inntrykk av at det var kontorpersonalet på legekontoret 

som så over listene ved oppstart, og at legen kun signerte.  

«Jeg fikk telefoner fra flere fortvila helsesekretærer. (…) Så det er nok de som har sittet med den 

biten og gått gjennom, og så har legene skrevet under og eventuelt ført på refusjonskodene på 

siden.» (SP2) 

Sykepleierne gir uttrykk for at apoteket gjennomfører oppgavene som ligger til dem, og i 
tillegg bidrar til å skaffe skriftlig dokumentasjon fra legene når dette mangler. 
 
I Kristiansand kommune er det bestemt at det kreves ny resept hver gang A- eller B-
preparat (narkotikaklassifiserte legemiddel) ekspederes som behovsmedisin. 
Ordinasjonskortet skal altså ikke benyttes som ekspedisjonsgrunnlag. Et synspunkt som 
fremkommer, er at det hadde vært mer fornuftig om apoteket tok ansvar for å skaffe 
resepten i slike tilfeller. 

3.2 Legens/legekontorets rolle 

Sykepleierne ble spurt om de opplever at legene er innforstått med hva multidose 
innebærer. Her fremkommer det at det er forskjell mellom både enkeltleger og 
legekontor. Med mange er samarbeidet godt, mens andre leger ikke ønsker at deres 
pasienter skal benytte multidose i det hele tatt. Sykepleierne belyser ulike årsaker til at 
enkelte leger har motforestillinger mot systemet: 

 
- Merarbeid  

«Jeg tror mange av dem tror det er veldig mye merarbeid for dem. Og veldig mye styr, 
som han ene sa så fint – dette er mye styr.» (SP2) 

 
- Oppfatning om at det tradisjonelle doseringssystemet er like bra eller bedre 
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- Økt krav til skriftlighet 
«Det går jo på at de ikke er vant med at vi stiller krav til at det skal være skriftlig, for 
det har vi gitt opp, selv om loven sier at vi skal ha det.» (SP3) 

 
- Utfordringer med å nå frem med god nok informasjon til legene 

 
- Praktisk organisering på kontornivå 

 
- Begrenset bruk av systemet i kommunen så langt 

 
Men sykepleierne forteller også at de mangler konkrete begrunnelser fra leger som ikke 
vil delta i multidosesamarbeidet.  
 
«Nei, de har liksom sagt at dette er ikke noe for pasienten. Vi hadde en, husker jeg, som hadde 

lite medisinendringer. Det kunne gå månedsvis mellom hver endring. Men legen mente at dette 

var så ustabilt at det ikke var tilrådelig med multidose. Men vi prøvde jo å ta det opp for å få 

dette, men vi lyktes ikke med det.» (SP4) 

«De har heller ikke hatt noen gode argumenter for hvorfor. Det bare nesten som at de synes det 
er litt tullete, så det gidder de ikke. Hadde de hatt et veldig godt argument, så hadde det stilt seg 
litt annerledes.» (SP5) 

 
De kommenterer at legekontorene som helhet samarbeider forskjellig.  
 
«En ser jo en sammenheng mellom legekontor som fungerer greit generelt, da fungerer det også 
greit med multidose. Legekontor som ikke fungerer så godt, fungerer ikke så godt med multidose 
heller.» (SP3) 

 
I intervjuene fremkommer det også praktiske utfordringer knyttet til kommunikasjonen 
med legene:  
 

- Det kan ta uforholdsmessig lang tid å få svar på elektroniske meldinger. Dette 
kan ha en organisatorisk forklaring, men det kan også skyldes tekniske hinder.   
 
«Noen steder er det sekretærene som tar imot alle meldinger og sorterer, og legger inn 
til legene, og passer på at hvis ikke den legen er på jobb, så må noen andre ta den, for 
dette haster – ikke sant.» (SP3) 

 
«Vi fikk vite at en grunn til at vi ikke alltid får tilbakemelding hvis vi sender en 
elektronisk forespørsel til en lege, er at når vi tar det opp i vårt system, så er det så fint 
og oversiktlig. Kanskje på 1-2 sider. Men når de tar det ut i sitt system, eller tar det ut 
på papir, så er det kanskje 15 sider og helt uoversiktlig.» (SP5) 

 
- Enkelte ganger vet ikke legen om at pasienten får hjelp fra hjemmesykepleien, og 

sender følgelig ingen skriftlig informasjon, verken med pasienten, eller direkte til 
sona. 
 

- Legen sender ut informasjon, men på en uhensiktsmessig måte. Det kan for 
eksempel legges ut en e-resept, men unnlates å gi beskjed til rette instans om at 
denne finnes.  
 
«De tror kanskje at hvis de legger inn en ny e-resept, så blir det sjekket for hver 

produksjon. Men det opplever vi også på tradisjonell dosering, at det plutselig bare 

ligger en resept, at ikke vi er informert om det engang.» (SP5) 
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3.3 Fasit 

På forespørsel om hvem som bør ha ansvaret for fasiten – en korrekt, oppdatert 
legemiddelliste – svarer sykepleierne litt ulikt. Det er i utgangspunktet enighet om at det 
er legen som skal ha dette ansvaret, men igjen kommer det frem at dette ikke alltid 
stemmer med praktisk hverdag.  
 
Sykepleierne påpeker utfordringene rundt sykehusinnleggelser, hvor det kan ta lang tid 
før legens liste blir oppdatert ut fra epikrisen, hvis det i det hele tatt foretas. I intervjuene 
belyses ulike praktiske tilnærminger til dette: Det uttrykkes at det i praksis kan være 
hjemmesykepleien som tar ansvaret for en ajourført liste. Men det kommer også frem at 
ansvaret anses å ligge et sted mellom apoteket og legen, slik at ordinasjonskortet 
betraktes som fasit.  

3.4 Overta ansvar 

Sykepleierne ble spurt om de opplever at de overtar ansvar som de anser tilhører en av 
de andre partene. Ingen opplevde dette i forhold til apoteket. Derimot uttrykker samtlige 
at de må kompensere for legene. Det gjøres mye arbeid for å innhente resepter og skriftlig 
dokumentasjon, slik at legens forskrivning kan iverksettes. Etter korttidsopphold er 
dette spesielt krevende, da pasientene kan sendes hjem med medisinendringer, men uten 
resept eller signert epikrise. Dermed foreligger det heller ikke gyldig dokumentasjon til 
hastebestilling av multidose. 
 
«Det kan være fredag, vi må ha medisiner før helga, og hvis ikke korttidsavdelingen har sendt 
nok, så må vi ta kontakt med legen og få en resept. Legen har ikke blitt informert av tilsynslegen 
på korttidsavdelingen. Så har du igjen den der spiralen frem og tilbake, helt unødvendig.» (SP1) 

 
Sykepleierne bruker også tid på å avklare hva som gjelder i forhold til pasienten, ettersom 
legemiddellister som kommer sammen med elektroniske beskjeder ikke alltid er 
oppdatert. 
 
«Vi spør legen: «Er det noen endringer her, for den lista di stemmer ikke, eller skal vi bare se 

bort ifra den?» Og de har selv sagt at – nei, den er ikke oppdatert, for da må jeg inn en annen 

plass for å gjøre det. Og da er jo det ganske skummelt, egentlig!» (SP5) 

Dessuten sender flere av sonene dokumentasjonen på endringer til apoteket, selv om 
dette ut fra skriftlige instrukser er legens oppgave. 

3.5 Rutiner 

Soner som har startet med multidose har fått en brukerperm fra apoteket, hvor alle 
rutiner står beskrevet, og hvor skjemaer og all standardinformasjon ligger. Sykepleierne 
opplever at rutinene i seg selv er klare og tydelige. Men samtidig gis det uttrykk for at det 
pågår en kontinuerlig internopplæring , og at det ofte er usikkerhet rundt prosessen for 
eksempel ved en endring eller ved oppstart av ny bruker. I noen tilfeller skal det gjøres 
skjønnsmessige vurderinger, som gjør at prosessen ikke er så rett frem som på papiret. I 
andre tilfeller kan usikkerhet skyldes at ikke alle er like godt informert om hva som er 
korrekt fremgangsmåte. Deltidsstillinger og sykdom kan bidra til at dette er krevende.  
 
«I en sånn stor bedrift er det viktig å formidle informasjonen til enhver tid. Det skjer glipp 

innimellom, det gjør det, uten at det har blitt noe alvorlig avvik av det. Men det er vanskelig å 

følge opp.» (SP1) 

«Kanskje hvis du hadde spurt meg et halvt år etter at vi starta, så hadde jeg sikkert svart litt 

annerledes enn jeg gjør nå. Men jeg synes at vi har funnet en måte som dette fungerer på. Men 

jeg ser jo også blant sykepleierne at det er mange som er usikre på gangen i det hele.» (SP4) 
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3.6 Forbedringer 

I forhold til organisering og partssamarbeid uttrykker samtlige sykepleiere at det finnes 
et stort forbedringspotensial.  
 

- Bedre samarbeid ved oppstart av nye brukere, som sikrer korrekt pakking fra 
første dag. 
 
«Du har brukt så mye tid for å få de inn i systemet, og så er det feil fra første rullen. Det 
er litt kjedelig.» (SP1) 

 
- Tydelig rolleavklaring, slik at partene kan stole på at de andre leddene gjør sin 

del. Det foreslås at informasjonen bør gis på samme måte til alle, og gjerne med 
alle parter tilstede. 
 
«Det er mest på partskommunikasjonen det ligger. Hvem som gjør hva, og hvorfor skal 
de gjøre det. For hvis man får en god kommunikasjon, og alle gjør det de skal, så tror 
jeg at det vil fungere veldig bra.» (SP2) 

 
- Lik prosedyre alle steder. Sykepleiere gir uttrykk for at de må forholde seg ulikt 

til ulike leger for å komme i mål med informasjonsutveksling og dokumentasjon. 
 
«For meg som sitter på toppen og har overordnet ansvar for akkurat den biten der, så 
er det okay – jeg vet det. Men alle de andre? Og hvis jeg da ikke er der, og de skal gjøre 
det, så er det jo greit at alt er likt sånn at en alltid gjør det på samme måte.» (SP2) 

 
- Informasjon og opplæring til helsesekretærene, som viktig nøkkelpersonell i 

prosessen. Helsesekretærene mottar henvendelser fra både hjemmesykepleie og 
apotek, slik at deres forståelse av systemet vil ha betydning for smidigheten i 
samarbeidet med legekontorene. 
 
«Det kan godt være at en faktisk skal nedprioritere informasjon til legen, og rett og slett 

gå for de kontoransatte. For jeg tror nok mye av fordelen vil ligge der.» (SP3) 

- Fokus på avviksføring ved rutinebrudd, for å dokumentere hvor i prosessen ting 

stopper opp, og hvem som har ansvar for å gjøre justeringer. 

«Mange sier at det ofte er snakk om mye merarbeid i forbindelse med kontakt med 

legekontor, og at det blir dobbeljobbing. Og da er det et utvalg nå som vil se på det. Men 

det er jo ingen som skriver avvik på det – det blir bare klaget på det. Så nå sa sjefen 

nettopp at nå må vi begynne å skrive avvik på alt sånn.» (SP5) 

4. Oversikt over medisinering 

4.1 Refleksjon/observasjon 

Ettersom forskning antyder at minsket manuell dispensering kan føre til minsket 

oversikt og refleksjon over pasientens legemiddelregime, ble dette også tatt opp i denne 

studien. Sykepleierne ble spurt om de kjenner seg igjen i problematikken. Her belyser 

sykepleierne flere aspekter:  

De merker stor forskjell fra det å fysisk håndtere legemidlene, til å forholde seg til 

legemiddellista som papirarbeid. Spesielt er det vanskeligere å huske hva den enkelte får 

av legemidler. Når det oppstår situasjoner hvor det er naturlig å vurdere legemidlene, 

må de i større grad slå opp i systemet, hvor de før kunne trekke slutninger ut fra 

hukommelsen. Det er også vanskeligere å huske nylige endringer, fordi prosessen for 

sykepleieren er mye enklere enn i det tradisjonelle systemet.  
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«Nå er det litt mer at det blir bare på dataen – at en kanskje gjør en forandring som allerede er 

pakket ferdig, og da er det fort at en kanskje ikke husker å tenke på at en eller annen endring 

hos den brukeren kan skyldes en medisinendring. Det er litt lettere hvis en fysisk er der og gjør 

det.» (SP5) 

Når legemidlene ble lagt i dosett, ble det jevnlig brukt forholdsvis mye tid på pasientens 

medisiner. Ofte ble doseringene gjort av ulike sykepleiere fra uke til uke, hvor den ene 

kunne reagere på noe den andre overså. Ved multidose er det ofte den samme 

sykepleieren som tar imot rullene hver gang. Denne retter hovedoppmerksomheten mot 

de medisinlistene hvor det er foretatt en endring siden sist. Tilliten til at multidoserullen 

er korrekt pakket, bidrar dessuten til at de som deler ut medisinene til pasienten i mindre 

grad enn før sjekker mot legemiddellista. Dette kan igjen bidra til lavere grad av 

refleksjon.  

«Når de delte fra dosett så var de mye mer avhengig av å telle. Vi påla de, og jobbet hardt med 

at vi skal kontrollere at antallet stemmer med legemiddelkortet. Men når det kommer ferdig 

pakket, så blir det ikke til at en teller!» (SP3) 

Det understrekes at det uansett doseringsform er en sykepleiers ansvar å kjenne til hva 

de ulike legemidlene er, og ut fra dette reflektere over hvordan pasienten har det. 

Samtidig kan det være mer utfordrende å få informasjon fra pasienten fordi sykepleieren 

tilbringer mindre tid i hjemmet ved multidosesystemet.  

«Når du sitter hjemme hos noen og doserer, så ser du brukeren foran deg, og du kan snakke om 

medisinene og hvordan de opplever dem, og om det går greit å ta medisinene. Hvis man er 

innom annenhver uke og lever en multidoserull, så kan man spørre om det samme – men da har 

kanskje ikke pasienten tid. Eller får liksom ikke helt reflektert over det. (SP4) 

Det fremkommer også at det ved multidosesystemet tvert imot kan være enklere å holde 

oversikt over pasientenes legemidler.  

«Jeg synes de skjematiske oversiktene som vi får fra apoteket er veldig lette å lese, og jeg synes 

det er mer misforståelser med den gamle måten enn med multidose. (…) Jeg synes egentlig at vi 

er mer involvert i pasientens medisin enn det vi var tidligere.» (SP1) 

Sykepleierne gir dessuten uttrykk for at multidosesystemet tross alt oppleves tryggere 
enn tradisjonell dosering: 

 
«En ser jo at i forhold til avvik med doseringer så har jo det gått rett ned.» (SP2) 

 
«Den manuelle doseringen – det er jo mye mer risiko for at det skal bli noe. Du kan ikke egentlig 
være helt sikker på at det er dosert rett, du må på en måte stole mer på den enkelte sykepleier. 
For når det har vært dosert hjemme hos bruker, så har det jo ikke vært noen kontroll.» (SP4) 

4.2 Treghet 

Det kan ta tid fra en endring forskrives av legen til dette er implementert i 
multidoserullen. Sykepleierne ble spurt om hvordan de opplever og håndterer denne 
tregheten.  
 
Det gis uttrykk for at de fra det tradisjonelle systemet er vant til å gjøre endringer så raskt 
som mulig. Dette kan innebære noe ekstra ressursbruk, for eksempel ekstra kjøring eller 
overtidsarbeid. I multidosesystemet gjøres det i større grad en vurdering om hvorvidt 
endringen kan vente til neste rull påbegynnes. Sykepleierne gjør denne vurderingen selv, 
eller i samråd med legen.  
 
«Kanskje har pasienten ventet lenge på legetimen,- gått med en tilstand og ventet lenge på 

legetime, og så fått en ny medisin. Og så er det plutselig bråhast med å få denne 
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medisinendringen i gang. Men så kan det kanskje likeså godt vente til neste rull. Eller man kan 

ha en dosett ved siden av.» (SP4) 

Hvis det haster å iverksette en endring, foretar sykepleierne enten en hastebestilling, 
klipper og limer i de leverte posene, eller ordner med en dosett ved siden av. Det 
uttrykkes at det stort sett dreier seg om små justeringer, som relativt enkelt lar seg løse i 
de tilfellene hvor endringen ikke kan vente til neste rull. 
 
«Jeg har aldri opplevd at det så mye forandring at ikke vi kan klare å løse det på en veldig grei 
måte. Enten om vi får ei pakke, eller om vi tar slutten av rullen og klipper inn i begynnelsen for 
å få fylt opp og får en ny rull til tirsdag.» (SP3) 

4.3 Farmasøyten 

Farmasøyten gjør en vurdering av pasientenes medisinering på teoretisk basis. Ved 
behov kontaktes lege for avklaring og eventuell endring. I tillegg kan farmasøyten ut fra  
legemiddelregimet i noen tilfeller forutsi mulige legemiddelrelaterte problemer og 
bivirkninger. Sykepleierne ble spurt om de kunne hatt nytte av at farmasøyten 
videreformidler konkrete observasjonsfokus. 
 
Det påpekes at dette allerede forekommer, og alle synes det er positivt å få slike innspill. 
Det skjerper fokuset, og bidrar til å øke kunnskapen om for eksempel ugunstige 
kombinasjoner eller ulempelig legemiddelbruk til eldre. Men det belyses at det ikke 
nødvendigvis er noe system for å sørge for at beskjeden når frem til den eller de som er i 
direkte kontakt med pasienten. 

4.4 Endringsfrekvens 

Sykepleierne synes det var vanskelig å rent kvalitativt mene noe om hvorvidt multidose 
kan ha en konserverende effekt på legemiddellistene til pasientene. Men det påpekes at 
det i det tradisjonelle systemet stadig bestilles nye resepter, mens det i 
multidosesystemet kan gå inntil ett år før legen vurderer pasientens medisinliste igjen. 
Dette kan ha konserverende effekt. 
 
«Det blir jo aldri sånn at man bestiller medisiner hver 3. måned. Hvis du har opptil ti 

forskjellige, så er du ikke tom for alle sammen samtidig. Så da er det å ringe å bestille resept hos 

legen, og da gjør de kanskje en ny vurdering oftere da?» (SP4) 

Det kommenteres også at det nettopp er de mest stabile pasientene som er kanditater for 
bruk av multidosesystemet, og at statistikken av den grunn kan virke villedende.  

4.5 Ikke-pakkbare legemidler 

Sykepleierne beskriver at legemidler som ikke kan pakkes byr på utfordringer i 

hverdagen. Det foreligger risiko for at legemidler utenom posene glemmes, og det tar 

ekstra tid å dosere det som ikke kan pakkes.  

«En kan skrive det med store bokstaver og små bokstaver og sette strek under og markere det 

med gult, men det blir ikke lest! Så der har du en veldig rot til feilkilde.» (SP3) 

«Det er jo tungvint med det som må utenom. For da betyr det jo at vi faktisk må inn og dosere 

én tablett. Og for de som tar tablettene selv, så forstår de ikke helt hensikten, hvorfor de ikke da 

kan ha alt i dosett.» (SP5) 

Sykepleierne har derfor ønske om at det på sikt kan skapes løsninger som tillater at flere 

legemidler kan pakkes, for eksempel at tabletter som må ha blisteremballasje også kan 

dosepakkes. 
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4.6 Forbedringer 

Også i forhold til tematikken rundt legemiddeloversikt og treghet i multidosesystemet 
nevnes konkrete forbedringsområder. 
 

- Interne rutiner som aktualiserer refleksjon over legemiddelregimet ut fra 
observasjon av pasienten. 

 
«Vi bare må lære oss å tenke at du må se på medisinlista når du hører sånn og sånn. 

Og at vi kanskje heller må lage noen rutiner hvor en går igjennom og tenker 

«hvorfor»?» (SP3) 

- Indikasjoner for de ulike legemidlene påført ordinasjonskortet i større grad 

«Jeg tenker også for folk som er ute og gir medisiner, så hjelper det jo litt. For det er jo 

ikke bare, - altså selv for en sykepleier er det greit å ha det, men det er jo veldig mange 

andre som deler ut disse medisinene.» (SP5) 

- Frist for hastebestilling endret til klokken 14, da det korresponderer bedre med 

hjemmesykepleiernes arbeidsdag 

«Vi jobber ofte ute til 12, og så har du den ene timen. Men da skal vi ha lunsj og rapport, 

og så skal du da hvis du har et spørsmål til legen få det besvart og ordnet før ett.» (SP3) 

- Arbeide for løsninger som tillater at flere legemidler kan pakkes 

5. Konsekvenser for pasientene 
Sykepleierne ble spurt om hvordan innføring av multidosesystemet har påvirket 
pasientene. 
 
De poengterer at det var mye skepsis i starten, men at det har gått seg til over tid. 
Skepsisen synes å skyldes forandringen i seg selv, og ikke nødvendigvis hva forandringen 
bestod i. Mange av pasientene har gitt uttrykk for at de synes doserullene er praktiske, 
både i forhold til informasjonen som står trykt på dem, og i forhold til å kunne ta med 
seg doser hvis de skal på besøk eller på ferie.  
 
«Du har bilde av tablettene på kortet, at en kan se hva det er for noe. Og litt sånn – kan det deles 

og knuses – at de får litt informasjon de ikke hadde før. Noen er selvfølgelig nøye på å lese 

pakningsvedlegg. Andre tar det de får. Men mitt inntrykk er at pasientene synes dette er vel så 

bra som dosettene.» (SP4) 

For de pasientene som kun mottar hjelp til dosering av legemidler, har innføringen av 
multidosesystemet medført et betydelig nedsatt tidsforbruk. Sykepleierne uttrykker at 
det er positivt at det er ressursbesparende, og at tid frigis til andre gjøremål. Men de 
forteller at de også mister mye av kontakten med disse pasientene, og det tar lenger tid å 
fange opp et økt hjelpebehov.  
 
«For nå møter du de bare i døra: «Vil du komme inn?» «Nei takk, jeg skal videre…» Vi mister 

nok en del av den oppfangingen vi hadde på dem.» (SP3) 

Rent praktisk mister også disse pasientene sine rettigheter til gratis tannbehandling, da 
denne rettigheten henger sammen med hvor mye tid per uke hjemmesykepleien avsetter 
til den enkelte. 
 
«Vi får ikke legge inn 30 minutter dosering når de har multidose, ikke sant. Så de mister sin 

gratis tannhelsebehandling.» (SP2) 

Svaksynte og blinde kan ha større utfordringer med multidoserullene enn med dosett, 
slik at det for noen har medført at de har måttet gå tilbake til tradisjonell dosering. Det 
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fremkommer at sykepleierne var spente på om også andre grupper ville få redusert evne 
til å klare seg selv, men det har det ikke vært tendens til. Tvert imot har enkeltpasienter 
fått en bedret evne til å håndtere medisinene etter oppstart av multidose. For pasienter 
som får oppfølging flere ganger i uka er det også lettere å fange opp hvis det rotes med 
medisinene. 
 
«Vi har vel ikke hatt noen som tidligere har mestret å ta det av dosett som nå må ha hjelp. De 
har klart det, kanskje med litt hjelp i begynnelsen.» (SP5) 
 
«Det tror jeg er fordelen, det er lettere å følge med på når de begynner å rote.» (SP2) 
 
«Før var de i en dosett, og de drev og rota oppi dem. Det er mer avslørende når det er en pose 

som er ødelagt! Da skjønner man at det er dem – da kan de ikke ro seg unna.» (SP5) 

Ellers belyser sykepleierne praktiske og rutinemessige forbedringsområder som har 
direkte konsekvenser for pasientene: 
 

- Posene. 
o Det blir lett rift i posen som kommer etter på rullen.  
o Ved mottak av nye ruller kan de store rullene falle ut i midten, slik at de 

må rulles opp på nytt. Et gummistrikk eller lignende ved pakking på 
multidoseavdelingen vil kunne avhjelpe dette. 

- Pasienter som rullerer mellom å bo hjemme og på sykehjem er krevende å følge 
opp i multidose. En sone har valgt å melde ut alle disse pasientene, fordi det 
fungerer for dårlig. 

o Pasientene får ofte ikke med seg hjem signert medisinliste når det er gjort 
endringer i løpet av oppholdet. Det foreligger derfor ikke gyldig underlag 
til hastebestilling. 

o Det er lett å glemme start- og stoppe-dato for pasientene. 
Korttidsavdelingen bruker ikke multidoserullene. Det kan oppstå at det 
enten hoper seg opp eller mangler medisiner til brukeren. 

- Dialog mellom sonene ved flytting. Nå som flere og flere soner benytter 
multidose, er det ofte ingen grunn til å melde brukeren ut av systemet ved flytting 
fra en sone til en annen. 

- Sonene bruker ressurser på å levere multidoseruller til pasienter som bor 
sammen med pårørende som er i stand til hente dette selv. Dette er pasienter som 
ikke mottar annen hjelp fra hjemmesykepleien. Det kan derfor diskuteres om det 
kommunale helsevesenet skal ha ansvar for dette, eller om disse pasientene heller 
burde fått multidose privat, eventuelt med hjelp fra hjemmesykepleien ved 
oppstart. 

 

6. Tidsbruk 
Alle respondentene opplever innføring av multidosesystemet som tidsbesparende. I 
oppstartsfasen er det mye arbeid med å innhente dokumentasjon fra leger, organisere 
pasientlister og gjøre om på interne rutiner. Men når systemet først er innført, opplever 
sykepleierne en ny frihet til å gjøre andre ting. Det uttrykkes at de opplever 
arbeidsforholdene som bedre, mer faglig spennende, og tryggere i forhold til 
pasientomsorgen. 
 
«Jeg tror nok alle synes det er godt å slippe å sitte å trille piller hele dagen. Det synes jeg jo selv 

også. Jeg synes det er dørgende kjedelig å gå en hel dag og dosere. Du får jo ikke følelsen av å 

være sykepleier. (…) Det er deilig å kunne gjøre andre ting og kunne være med i stellene, eller 

snakke med dem på en annen måte.» (SP2) 



 

18 
 

«Jeg synes absolutt det er en mye greiere jobb jeg har i dag. For jeg slipper å sitte og dosere, så 

kan en heller bruke tid på andre ting som er vel så viktig for pasienten.» (SP3) 

«For meg er det tryggere som sykepleier hvis vi pakker per maskin. Det er mindre sjans for at 

det blir gjort feil. Spesielt i en stressa hverdag.» (SP1) 

Arbeid med medisinlager faller bort, og utgjør en viktig tidsbesparelse. 
 

«Det stilte veldig krav til oss når vi hele tida måtte bestille ny medisin i forveien for å sikre oss 
at vi alltid hadde nok medisiner når vi doserte dosettene. Med multidose så slipper vi å tenke på 
det.» (SP1) 

 
«Når vi hadde bare tradisjonell dosering, så kom det jo 3-4 kasser med papirposer med tabletter 
i, som vi satt og pakket ut, og sjekka og kryssa på bestillingsliste at det var kommet det som 
skulle komme og så videre.» (SP4) 
 

Det understrekes også at dialogen med pasientene endrer seg positivt, ettersom 

konsentrasjonsoppgaven rundt dosering har falt bort. 

«Vi kan bruke tiden vår på helt andre ting når vi er innom, enn å sitte og konsentrere oss om 

piller, og så må de ikke si noe til meg, for at de skal ikke forstyrre meg.» (SP3) 

Det fremkommer likevel at selv om det er mange fordeler, tapes noe på veien – nettopp 
fordi det blir brukt mindre tid på doseringsoppgavene: 
 
«Jeg tror nok de fleste opplever at de husker ting bedre med ting de gjør fysisk selv med hendene, 

enn når du bare ser det på papir. Så du får noe, du får tid du kan bruke til andre ting, men du 

taper også noe på veien.» (SP5) 

7. Oppstartserfaringer 
Sykepleierne forteller om ulike utfordringer og erfaringer knyttet til oppstart av 
multidosesystemet: 
 
Det er viktig at legemiddeloversikten kvalitetssikres før den sendes til apoteket for første 
pakking. Feil grunnlag ved første pakking gir frustrasjon både til hjemmesykepleie og 
pasient. 
 
«Jeg husker den første leveringen, det var et mareritt! Ikke bare var det meste feil, men en visste 
liksom ikke helt… Hva gjør vi?» (SP3) 

 
Erfaring viser at dialog mellom pasient og hjemmesykepleie for å avklare detaljer 
avhjelper dette. Eksempelvis legemidler som er ført som behovsmedisin som tas fast, 
legemidler som skal administreres selv, eller angivelser av klokkeslett. 
 
Dialog mellom lege og hjemmesykepleie er avgjørende når det oppstår diskrepanser. 
Sykepleierne forteller at det ofte er hjemmesykepleien som har den sist oppdaterte 
versjonen, men det er lista legen signerer som er det gyldige underlaget for pakking. 
Partene må derfor ha en dialog for å finne frem til hva som er gjeldende medisinering. 
Sonene opplever at oppstart av multidose gir en grundig opprydding i medisinlistene. 
 
«Når vi fikk lista tilbake, så hadde legen skrevet på for hånd medisiner som de gikk på, som 

ikke vi hadde fått noe beskjed om, for eksempel. Og noen var bare strøket over. Så hvor lenge 

det er seponert, eller hvor lenge de egentlig skulle gått på den nye medisinen, who knows, 

altså! Men det var overraskende mange!» (SP2) 

Det uttrykkes at kommunikasjon mellom hjemmesykepleie og apotek er avgjørende ved 
oppstart av større grupper. Uklarheter kan ofte avklares før pakking, og sikre mindre 
oppretting i ettertid.  
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Sykepleierne forteller at det er tidkrevende å innhente nødvendige opplysninger fra 
legene, og det kreves ofte flere runder. Blant annet tror enkelte leger at apoteket allerede 
har tilgang til refusjonskodene pasienten får forskrevet legemidler ut fra. Dette er ikke 
korrekt. 
 
«Selv om vi også har sendt ut et skriftlig informasjonsbrev til dem, og lagt ved den 
medisinoversikten vi faktisk doserer etter, og ber dem om å sjekke den og få på refusjonskodene, 
så er ganske mange du må ha flere runder med for å få dem til å faktisk både skrive under og 
få refusjonskoder.» (SP5) 

 
Sykepleierne forteller at mange eldre motsetter seg endringer. Det er derfor viktig at det 
settes av tid til dialog med pasienten i oppstartsfasen, og at denne får god hjelp til å forstå 
og bruke det nye systemet. 
 
«Jeg kan ikke bare komme med en multidoserull til noen og si vær så god, for det går en del tid 

til å forklare hva dette er, og hvordan det brukes. Så en må alltid beregne tid på det i 

oppstarten. (SP5) 

Det tar dessuten tid å omarbeide egne rutiner, og kvalitetssikre at alle har forstått hva 
rutinene innebærer. 
 
«En gjør liksom om på hele systemet. Dager og alt mulig.» (SP2) 

Men til tross for en krevende oppstartsprosess, uttrykker sykepleierne at de ikke ønsker 
å gå tilbake til kun tradisjonell dosering. 
 
«Nei. Det er framtida, og jeg håper de kommer med andre spennende løsninger som er enda 
bedre. Jeg synes det er helt fantastisk.» (SP1) 

 
«Jeg ville nok ikke gått tilbake til bare dosering. Blant annet fordi jeg ser at kvalitetskontrollen 
blir veldig mye bedre nå.» (SP2) 

 
«Ikke om det smalt noe sted. Å! Jeg kan ikke skjønne at jeg syntes det var så gøy å dosere før.» 
(SP3) 

 
 
Diskusjon 

I denne studien var hensikten å undersøke hvordan hjemmesykepleiere opplever 
multidosesystemet, og ut fra en lokal forankring komme frem til områder som kan 
forbedres. Sykepleierne har kommet med konkrete forbedringsforslag i intervjuene. 
Øvrige resultater danner grunnlag for ytterligere diskusjon.  

Partssamarbeid og rutiner 
I intervjuene fremstår partssamarbeidet som en hovedutfordring i prosessen mot en 
vellykket drift av multidosesystemet. Sykepleierne gir uttrykk for at ulike leger forholder 
seg ulikt til rutinene. Resultatene viser at også sonene forholder seg ulikt til rutinene, og 
at det ikke alltid oppleves klart hvordan prosesser skal gjennomføres. Skriftlige rutiner 
foreligger, men disse avbilder ikke levd hverdag. Figur 3 er en skjematisk oversikt over 
hvordan ansvarsfordelingen formelt er satt opp [17]. Figur 4 gir et bilde av hvordan 
sykepleierne forteller at det er i praksis.  
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Figur 3. Den formelle ansvarsfordelingen i multidosesystemet. Omarbeidet fra [17]. 

 
Denne problematikken samsvarer med funn fra resten av landet [2]. Konsekvensene av 
en manglende enhetlig gjennomføring og kommunikasjon mellom partene, kan bli at 
rutinene faller i bakgrunnen. Ofte haster det med å få overført rett beskjed til rett part, 
og det kan derfor lett skapes arbeidsmønster som avviker fra rutinene. Eksempelvis ved 
manglende skriftlig dokumentasjon fra legen, hvor apoteket eller hjemmesykepleien  
innhenter dokumentasjonen før pakking. Videre kan dette medføre en uforutsigbarhet i 
kommunikasjonen, og resultere i at alle parter blir usikre på hva som er korrekt 
ansvarsfordeling. Sykepleierne beskriver at det tar tid før alle ansatte er innforstått med 
rutinene knyttet til multidose, og at de i mange tilfeller må gå utover rutinenes rammer 
for å komme i mål med en korrekt leveranse. Det er altså ikke nok at sykepleieren er 
innsatt i de skriftlige rammene, men hver enkelt må også med erfaring utvise 
situasjonsbetinget skjønn. Det er derfor nærliggende å konkludere med at dagens 
situasjon virker kompliserende på internopplæringen hos hjemmesykepleien.  
 
Forskjeller i svarene mellom de intervjuede viser at det innad i sonene utvikler seg 
metoder som fungerer i praksis, men som ikke nødvendigvis er identiske med andre 
soners metoder. Legene forholder seg til flere soner samtidig. Det er altså sannsynlig at 
de har mottatt ulike signaler om hvordan de skal forholde seg i partssamarbeidet. De 
praktiske uklarhetene er dermed en selvforsterkende prosess, som bidrar til at en 
enhetlig metode mangler. 
 

Hjemmesykepleie

- Inn/utmelding

- Stopp i multidose (rullering, 
flytting, sykehusinnleggelse, etc)

- Bestilling til apoteket i tide

- Bestille ekstra doser (oppkast, 
tap, etc)

Lege

- Kontrollere og signere nye 
ordinasjonskort

- Melde endringer på 
multidosebrukere skriftlig til 
apoteket, og ta stilling til om det 
skal innføres umiddelbart eller 
ved neste pakking

- Vurdere innmeldte endringer fra 
spesialist/sykehus

- A- og B-resepter

Apotek

- Sørge for gyldig ordinasjonskort, 
inkludert årlig validering

- Interaksjonskontroll

- Bestille og  levere til riktig tid

- Fakturering 

- Reklamasjon

- Destruksjon av returmedisin
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Figur 4. Ansvarsfordeling i praksis, ut fra intervjuresultat. 

 
I den formelle rutinen fremgår det at endringer skal kommuniseres direkte fra lege til 
apotek. Det fremgår derimot ikke når eller hvorvidt legen også skal melde fra til 
hjemmesykepleien. I praksis velger legene ofte å kommunisere med hjemmesykepleien, 
og lar ansvaret for videre formidling om medisinendringer ligge hos sykepleierne. 
Intervjuene belyser at dette er en naturlig kommunikasjonsvei: 

 
- Tradisjonelt sett har kommunikasjonen om pasientenes medisinering ikke 

involvert apoteket. 
- Sonene har fortsatt brukere som benytter tradisjonell dosering, hvor dette er 

korrekt kommunikasjonspartner. 
- Sammen med endringen kan det være behov for å formidle informasjon om 

kliniske observasjonsfokus, eller annet som angår pasientomsorgen. 
 

Hjemmesykepleie

- Inn/utmelding

- Stopp i multidose (rullering,    
flytting, sykehusinnleggelse, etc)

- Bestilling til apoteket i tide

- Bestille ekstra doser (oppkast, 
tap, etc)

- Melde endringer

- Ta stilling til om endringer skal 
innføres umiddelbart eller ved 
neste pakking

- Innhente dokumentasjon på 
endringer

- Sende endringsdokumentasjon 
til apoteket

Lege

- Kontrollere og signere nye 
ordinasjonskort

- Melde endringer på 
multidosebrukere skriftlig til 
apoteket, og ta stilling til om det 
skal innføres umiddelbart eller 
ved neste pakking

- Alternativt: Melde endringer 
muntlig eller skriftlig til 
hjemmesykepleie eller 
pasient/pårørende

- Vurdere innmeldte endringer fra 
spesialist/sykehus

- A- og B-resepter

Apotek

- Sørge for gyldig ordinasjonskort, 
inkludert årlig validering

- Interaksjonskontroll

- Bestille og  levere til riktig tid

- Fakturering 

- Reklamasjon

- Destruksjon av returmedisin

- Innhente dokumentasjon på 
endringer fra hjemmesykepleie 
eller lege
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Dette kan derfor også bidra til at legene i praksis ikke etterlever skriftlig rutine. Det kan 
betraktes som en mangel at de gjeldende rutinene ikke konkretiserer når og hvilken 
kommunikasjon som skal gå fra lege til hjemmesykepleie. 
 
Resultater fra intervjuene viser at leger i noen tilfeller ikke kommuniserer avgjørende 
informasjon, eller at informasjonen ikke formidles skriftlig og entydig. Blant annet er det 
ikke alltid kjent for legen at hjemmesykepleien har doseringsansvar for pasienten. Dette 
forringer pasientsikkerheten ved at risiko for feilmedisinering øker. Det bør være en 
selvfølgelighet at legene formidler relevante beskjeder skriftlig og entydig når 
hjemmesykepleien er part i pasientomsorgen. Muntlige beskjeder må anses som et 
supplement til det skriftlige, ikke vice versa. Hjemmesykepleiere uttrykker at de har møtt 
motstand hos leger i forhold til multidose, da det anses som merarbeid. Dette kan antyde 
at prosedyrer om skriftlig kommunikasjon og vedlikehold av pasientenes 
legemiddellister over tid har hatt dårlig etterlevelse. Det kan dermed forklare at 
multidosesystemets ufravikelige krav til skriflighet og entydige medisinlister oppfattes 
som merarbeid.  
 
I intervjuene har sykepleierne belyst en rekke praktiske forbedringsområder. Blant dem 
foreslås det at apoteket bør overta ansvaret for å skaffe resepter når dette mangler. 
Eksempelvis ved ekspedering av behovsmedisin på A- og B-preparater som står på 
ordinasjonskortet. Dette vil kunne bidra til en enklere kommunikasjon mellom apotek 
og hjemmesykepleie, da apoteket i så fall kommuniserer direkte til legene når bestilte 
legemidler skal klargjøres. Men på den andre side er det faktorer som taler for at dagens 
ansvarsfordeling opprettholdes: 
 

- Mange leger ønsker ikke at apoteket bestiller resepter, da apoteket ikke er i 
direkte kontakt med pasienten. Særlig ved A- og B-preparater er det ønskelig at 
den instansen som har ansvar for legemiddelhåndteringen er bestillende part.  

o For pasienter med multidose er det kun ved A-og B-preparater at det er 
aktuelt å bestille egen resept. Ellers benyttes ordinasjonskortet. 

- For pasienter uten multidose, er det ikke kjent for apoteket hvem som er 
pasientens fastlege. 

Korrekte medisinlister 
Fastlegeforskriften angir at fastlegen har ansvar for å holde en oppdatert legemiddelliste 
til pasientene [18]. Sykepleierne i denne studien angir at dette er det korrekte, men 
understreker i tråd med funn fra andre studier [6, 8, 12] at det i praksis kan forholde seg 
annerledes. De beskriver merarbeid med å innhente entydige lister, og at det skjer 
forsømmelser fra legens side i forhold til å oppdatere etter sykehusopphold, 
hjemmebesøk eller lignende. Resultatene fra intervjuene viser at det finnes ulike 
tilnærmingsmåter for å håndtere dette: Sykepleiere vil i noen tilfeller anse det som eget 
ansvar å kvalitetssikre listene. I andre tilfeller vil sykepleierne forholde seg til legens liste, 
og i mindre grad stille spørsmål ved den.  
 
De involverte partene i pasientomsorgen jobber ut fra systemer og lovbegrensninger som 
forutsetter at legens liste er oppdatert. I multidosesystemet har eksempelvis ikke 
apoteket tillatelse til å pakke annet enn det legen har signert på. Om det skiller seg fra 
hjemmesykepleiens liste, er det også her to mulige tilnærminger: Enten foretas en ekstra 
runde hvor hjemmesykepleie og lege i dialog avklarer hva som er korrekt, hvor legen 
signerer på nytt ved eventuelle justeringer. Alternativt pakker apoteket det legen har 
signert direkte, uten å undersøke videre. Altså foreligger det en risiko for at eventuelle 
feil ikke rettes opp, da prosessen ved avvik er prisgitt individuelle vurderingsforskjeller 
hos sykepleiere eller farmasøyter. 
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I forhold til pasientsikkerhet er det derfor kritisk at legens liste er oppdatert, da 
tilnærmingen hvor det i utgangspunktet ikke stilles spørsmål ved legens liste er 
lovmessig og rutinemessig korrekt. Selv om det i enkelttilfeller vil være nødvendig å gjøre 
avklaringer ved diskrepanser, er det umulig å kvalitetssikre et system som gjør seg 
avhengig av at dette gjøres i større skala. Dette fordi det i for stor grad overlater 
pasientsikkerheten til tilfeldigheter og individuell vurderingsevne hos partene i 
pasientomsorgen. Lovverket understreker dette ved å plassere ansvaret hos legen [18]. 
Det er derfor en betydelig sikkerhetsrisiko hvis legene ikke prioriterer å opprettholde en 
ajourført liste [6, 8]. Dette gjelder uavhengig av doseringssystem. 
 
Den rutinemessige årlige avstemmingen av legemiddellister, samt krav til skriftlig 
dokumentasjon ved alle endringer, gjør at multidosesystemet i praksis bidrar til en 
positiv utvikling i forhold til å sikre samstemte lister. Sykepleierne belyser at de opplever 
en økt trygghet knyttet til både oppfølging av endringer og korrekt dispensering. De er 
med andre ord tryggere på at det som faktisk blir gitt, er i tråd med legens forskrivning. 
Multidosesystemet medfører også at farmasøyt i større grad involveres i pasientenes 
medisinering, og derved bidrar med nyttige innspill til en bedre behandling. Samtidig 
har hjemmesykepleien dårligere forutsetning for å reagere hvis det er feil i listene som 
går fra lege til apotek, da multidosesystemet innebærer en betydelig reduksjon i 
legemiddelhåndtering for sykepleierne. Maskinell pakking har erstattet en dominerende 
manuell oppgave, og respondentene bekrefter at den reduserte tidsbruken med 
legemidlene gir en minsket detaljoversikt. Dette fører også til redusert klinisk 
observasjonsevne. En rutine som kan motvirke redusert klinisk observasjon er et 
interessant tema for videre forbedringsarbeid. Rutinen bør sikre at observasjonsfokus 
formidlet fra lege eller farmasøyt kan følges opp, samt at observasjonsoppgaven har en 
aktuell og praktisk plass i sykepleiernes hverdag.  
 
I intervjuene påpekes det at det ved tradisjonell dosering hyppig bestilles nye resepter. 
Hvis ikke det foreligger endringer, tar det i multidosesystemet et helt år før medisinlisten 
vurderes på nytt. En svensk studie viser at leger synes dette kan være en ulempe med 
multidosesystemet [19]. Flere legemidler krever vurdering på hyppigere basis, og med 
multidosesystemet er det risiko for at viktige vurderinger faller bort. Dessuten at det blir 
for enkelt å slendrianmessig forlenge all medisinering ved valideringer [19]. E-resept skal 
i nær fremtid knyttes til multidosesystemet [13]. Denne koblingen vil skape en større 
likhet mellom det tradisjonelle systemet og multidose, ved at det kreves resepter 
(elektronisk eller papir) for å kunne pakke legemidlene. Denne ulempen faller derfor 
med stor sannsynlighet bort. Legen skal i dette systemet laste opp en liste kalt 
”Legemidler i bruk” (LIB) som blir tilgjengelig for multidoseapoteket via 
reseptformidleren [20]. Listen vil innholde oversikt over legemidler, kosttilskudd, 
cave/kritisk informasjon om legemidler og seponerte ordinasjoner [20]. For at apoteket 
skal kunne pakke legemidlene, må det i tillegg foreligge gyldige resepter [21]. Ved dette 
systemet forenkles kommunikasjonen mellom lege og apotek, da det blir mulig å sende 
elektroniske meldinger mellom partene. Men omleggingen stiller også store krav til 
kommunikasjonen. Den nye løsningen utelukker eksempelvis at hjemmesykepleien 
ender opp med ansvaret for den ajourførte medisinlista - legens rolle og etterlevelse til 
dette blir mer avgjørende. Ved denne implementeringen er det derfor avgjørende at 
partene får god informasjon om hva endringen vil innebære, og hvilke krav det stiller til 
hver enkelt part.  
 
Farmasøytene vil sannsynligvis stå sentralt i selve omleggingen, da de er den parten som 
først kan oppdage eventuelle diskrepanser i opplastede lister. Farmasøytene vil antakelig 
bli de praktiske pådriverne til at resepter og medisinlister kommer på plass der dette 
mangler. Som leverandør av multidosen, vil det også være naturlig at de ved behov tar et 
ekstra ansvar for å informere leger og hjemmesykepleie om omstruktureringen og dens 
konsekvenser. En vellykket implementering kan innebære en smidigere 
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informasjonsflyt, og på sikt minske rommet for avvikende rutiner og muntlig 
beskjedoverføring. Ettersom kommunikasjonsmulighet mellom farmasøyt og lege blir 
enklere, er det også sannsynlig at farmasøyt vil ha lavere terskel for å kommunisere 
faglige innspill, noe som kan virke kvalitetsøkende. En mislykket implementering kan 
innebære at listene ikke oppdateres til enhver tid, at det blir for lang responstid på 
elektroniske meldinger om uklarheter, eller at funksjonaliteten brukes på feil premisser. 
Eksempel på sistnevnte kan være at apoteket benytter listen som fasit, mens legen 
forholder seg mer tilfeldig til listen, og unnlater å oppdatere ved endringer.  

Opprydding og økt samhandling 
I Trondheim bidro innføring av multidose til færre diskrepanser mellom fastlegens og 
hjemmesykepleiens medisinlister [10]. Sykepleierne i Kristiansand gir uttrykk for at 
innføring av multidose har ført til en opprydding i egne medisinlister. Sammenfallende 
med erfaringer fra andre steder [2, 5], har omleggingen til multidosesystemet ført til økt 
dialog mellom lege og hjemmesykepleie, som i sin tur har ført til viktige avklaringer rundt 
pasientens medisinlister. 
 
I intervjuene fremkommer det imidlertid at helsesekretærene tilsynelatende ble overlatt 
til å gå igjennom listene i forkant av multidoseoppstart. I forhold til å føre på 
refusjonskoder, er dette en rimelig delegering. Utover dette er det avgjørende at legen 
selv vurderer om listene er samstemte, samt vurderer årsak og tiltak ved diskrepanser. 
Det er ukjent hva som har blitt delegert, og i hvilken grad. Avstemming av medisinlistene 
mister sin verdi hvis ikke forskriver selv foretar arbeidet, da kvaliteten reduseres hvis 
dette delegeres til helsesekretærene. En legesignert medisinliste er det absolutte og 
gjeldende pakkegrunnlaget, og kan bli stående uimotsagt i inntil ett år. 

Gratis tannhelsetjenste og multidose 
I intervjuene fremkommer det at overgang til multidosesystemet har ført til at enkelte 
pasienter har mistet sine rettigheter til gratis tannbehandling. Det følger av forskrift om 
vederlag for tannhelsetjenester at tannbehandling er kostnadsfritt for de som har mottatt 
pleie av hjemmesykepleien i tre måneder eller mer [22]. En omorganisering fra 
tradisjonell dosering til multidose innebærer ingen endring i omsorgsnivå. Det foreligger 
kun en praktisk forandring ved at sykepleieren tilbringer mindre tid i brukerens hjem, 
ettersom doseringen skjer maskinelt. Det må derfor anses som urimelig at brukere som 
tidligere hadde denne rettigheten har mistet den på grunnlag av praktisk 
omorganisering. Å fjerne rettigheten på dette grunnlaget er ikke i tråd med forskriftens 
intensjon. Det bør derfor gjøres en ny vurdering av hva som er korrekt tildeling av 
rettigheter hos denne pasientgruppen. 

Veien videre mot økt kvalitet 
For å oppnå et godt og enhetlig partssamarbeid, er det nyttig å ta utgangspunkt i 
erfaringer fra andre kommuner. Forbedringsprosjektet fra Larvik kommune  er svært 
godt dokumentert, og her understrekes det at alle aktører må delta i utviklingen av 
multidosesystemet i kommunen [11]. I Kristiansand beskriver sykepleierne at legene i 
ulik grad er innforstått med hva systemet innebærer. Sykepleierne uttrykker at enkelte 
leger er motstandere av at multidosesystemet tas i bruk, og bakgrunnen for deres 
synspunkter er delvis ukjent. De har i begrenset utstrekning fått mulighet til å bidra til 
fungerende rutiner. Eventuelle motforestillinger og tiltak som kan gjøre systemet sikrere 
ut fra legenes synspunkt er også i liten grad gitt spillerom. Kristiansand kommune satser 
nå på å benytte multidose til stadig flere hjemmesykepleiebrukerne. Erfaringer fra andre 
steder viser at rammene rundt multidosesystemet og etterlevelse av lokale rutiner er 
avgjørende for å kunne hente ut gevinstene ved systemet [4, 10, 11]. Et 
samarbeidsprosjekt med alle parter ville kunne motvirke dobbeltarbeid og utydelige 
ansvarsområder, samt fremme pasientsikkerhet. 
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Resultatene fra denne studien viser at det er behov for tydelig rolleavklaring, og en lik 
prosedyre alle steder. Skriftlige rutiner for dette foreligger allerede, men de etterleves i 
ulik grad. Det har medført at rutinene har mistet sin styrende rolle, da rutinebrudd hos 
én part tvinger frem behov for alternative arbeidsmetoder hos de andre partene. En 
eksisterende rutine er altså ikke tilstrekkelig i seg selv - det er også avgjørende at alle 
partene i samarbeidet får en mer likeverdig forankring til rutinene.  

I Kristiansand kommune er det ikke foretatt felles opplæring eller informasjonsmøter 
med både leger, hjemmesykepleie og apotek tilstede. Dette er derimot gjort i flere 
nabokommuner. Det vil være nyttig å undersøke om partene i disse kommunene 
opplever at ansvarsfordelingen er tydelig og at informasjonsutvekslingen fungerer 
hensiktsmessig. Samtidig er det stor forskjell på felles opplæring i rutiner og felles 
utarbeidelse av rutiner. Erfaringene fra Larvik indikerer at partenes etterlevelse av 
rutinene forsterkes hvis disse også er utarbeidet i fellesskap [11]. Selv om hovedlinjene i 
multidoserutinene er like alle steder i landet, er det likevel områder som egner seg til 
lokal diskusjon. 
 
Figur 5 sammenfatter forbedringsområder og kvalitetsøkende tiltak som er rapportert og 
diskutert i denne studien. Noen av områdene er allmengyldige for multidosesystemet, 
mens andre har sin aktualitet lokalt i kommunen. Elementene som framkommer her, 
danner et relevant og aktuelt grunnlag for videre utvikling av multidosesystemet og 
rammene rundt dette.  
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Figur 5. Forbedringsområder og kvalitetsøkende tiltak, basert på intervjuresultater og 
diskusjon. 

Metodediskusjon 
For å besvare studiens problemstilling, benyttes kvalitativ metode i form av 
semistrukturert livsverdensintervju. Intervjuformen tillater endringer i rekkefølge og 
formulering av spørsmål, slik at respondentenes svar og historier får nødvendig rom. De 
opplevelser og synspunkter som fremkommer kan ikke uten videre generaliseres, da 

Partssamarbeid 
og organisering

•Kommunalt forbedringsprosjekt som inkluderer alle parter 

•Forutsigbar metode for informasjonsoverføring mellom 
partene

•Lik prosedyre alle steder

•Informasjon og opplæring til helsesekretærene -
nøkkelpersonell i kommunikasjonen

•Organisatoriske forhold på legekontor, responstid på e-
meldinger

•IT-systemer: Mangler/uhensiktsmessig bruk

•Kvalitetssikre at legen vet hvem som har tjenester fra 
hjemmesykepleien

•Avviksføre rutinebrudd

•Vurdere ansvarsfordeling ved reseptbestilling

•Kvalitetssikre implementering når e-resept kobles til 
multidosesystemet

•Forbedre samarbeid ved oppstart av nye brukere, som sikrer 
korrekt pakking fra første dag. Avklaring mellom

• hjemmesykepleie - pasient

• hjemmesykepleie - lege

• hjemmesykepleie - apotek

Oversikt over 
medisinering

•Utarbeide rutine/retningslinjer som motvirker redusert klinisk 
observasjon

•Føre legemiddelindikasjon på ordinasjonskortene

Tannhelse-
tjeneste og 

multidose

•Avklare hvordan innføring av multidosesystemet påvirker 
pasientenes rettigheter til gratis tannhelsetjeneste

Lokale forhold

•Forbedre samarbeid med korttidsavdeling, slik at rullerende 
pasienter kan benytte multidose

•Dialog mellom sonene ved flytting

•Vurdere en endret tjenestemodell til pasienter som kun får 
levert multidoserull

Dosepakking 
sentralt

•Undersøke alternativ rapporteringsmåte ved leverandørbytte 
av preparater

•Vurdere frist for hastebestilling til kl 14

•Arbeide for løsninger som tillater at flere legemidler kan 
pakkes

•Forbedre posene/pakking av rullene
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studieformen ikke kvantifiserer funn. Resultatene viser synspunkt som eksisterer, men 
det kan ikke angis hvor vanlige synspunktene er [14]. 
 
På grunn av tidsbegrensning er det kun foretatt fem intervjuer. Det er for lite til at det 
kan påstås å gi et mettet resultat – altså at ytterligere intervjuer ikke ville tilføre nye 
synspunkter. Samtidig er resultatene tilstrekkelig representative for å kunne besvare 
problemstillingen. Respondentene er rekruttert ut fra deres kompetanse og erfaring, 
hvor det er vektlagt at de i tilstrekkelig grad kjenner til både multidosesystemet og 
tradisjonell dosering. Funn i denne studien samsvarer i stor grad med funn fra annen 
forskning, og underbygger derfor at resultatene er representative. Avgrensningen til én 
kommune øker dessuten resultatenes anvendbarhet, slik at de kan fungere som grunnlag 
for handling og endring lokalt. 
 
Studien fokuserer kun på hjemmesykepleiernes opplevelse. For å få et bredere grunnlag 
for utvikling og forbedring av multidosesystemet, ville det vært interessant om også 
andre grupper deltok. Ikke minst viser både denne og tidligere studier at legene er en lite 
hørt gruppe i sammenhengen. Deres bidrag i studien ville derfor vært et viktig 
supplement for å øke anvendbarheten av resultatene. Dette ville imidlertid krevd en 
separat intervjuguide eller et spørreskjema rettet til denne gruppen, noe tidsrammen 
ikke har tillatt. Kommuneansvarlige, farmasøyter, pasienter og pårørende er andre 
grupper som kunne tilført viktig informasjon om hvordan multidosesystemet fungerer i 
praksis. 
 
Respondentene har i forkant av intervjuene fått informasjon om forfatterens rolle i 
studien, og blitt bedt om å se bort fra ansettelsesforholdet ved tjenesteytende apotek. Det 
er likevel en risiko for at svar hadde blitt avgitt annerledes til en annen intervjuer. Det er 
også risiko for at diskusjonsfokus hadde fått en annen prioritering om forfatter ikke 
hadde hatt praktisk erfaring med systemet fra apoteksiden. Samtidig er det normalt 
formelle samarbeidspartnere som foretar lignende kartlegginger i det praktiske 
arbeidsliv, og det er slike samarbeid som styrer retningen ved reelle forbedringsprosjekt. 
Intervjumetodikk fordrer dessuten at intervjuer har inngående kjennskap til tema i 
studien. Derfor kan forfatters kompetanse fra partssamarbeidet også betraktes som en 
styrke.  
 
Intervjuforskning er et håndverk, hvor det finnes få standardiserte prosedyrer for 
gjennomføring av intervjuet og analysen [14]. Det er derfor en krevende metodikk, hvor 
svakheter vil oppstå som resultat av intervjuers manglende erfaring. Det har eksempelvis 
vært krevende å finne balansen i motsetningen mellom det å lede intervjuet og å følge 
respondent med gode oppfølgingsspørsmål. Det er anbefalt at det gjennomføres 
testintervju for å optimalisere intervjuguide og intervjuteknikk. Grunnet studiens 
størrelsesorden er ikke dette gjennomført, og utvikling av intervjuteknikk er derfor en 
integrert del av studiens gjennomføring. 

 
 
Konklusjon 

Sykepleierne opplever at multidosesystemet er en forbedring sammenlignet med 
tradisjonell dosering. Spesielt gjelder dette i forhold til økt kvalitetssikring, 
tidsbesparelse og bortfall av monotone arbeidsoppgaver. Likevel er det områder som bør 
forbedres slik at systemets fordeler kommer ytterligere til sin rett. Arbeidet med 
multidose gjennomføres delvis forskjellig fra sone til sone, og samarbeid og 
informasjonsflyt til og fra legene mangler en enhetlig modell. Det fremstår derfor som 
det viktigste lokale forbedringsområdet at rutiner avstemmes med alle involverte parter, 
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og at det sikres at alle har eierskap til disse. Det viktigste forbedringsområdet ved selve 
dosepakkingen, er at det er behov for løsninger som tillater at flere legemidler kan 
pakkes.  

 

Takk 

Takk til sykepleierne som med velvilje har bidratt med sin kunnskap og erfaring i denne 
studien! Uten dere, intet resultat. 

Takk til Andy Wallman for god veiledning og oppmuntringer underveis! Vi snakker 
samme språk, tross språkforskjellen, og kunne jobbet sammen igjen - uten problem! 

Takk til Tone Balas for støtte i dette prosjektet og ivrig heiing underveis i studiet!  

Takk til skaperne av NVivo og KanbanFlow. Leve nerdene!  

Og sist, men aller mest: Takk til Sofie, Daniel, Elise, og fremfor alt Erik, for tre års 
tålamod. Jeg spanderer alle ferier i lang tid fremover! 
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Vedlegg 1 Intervjuguide 

 
Hvor lenge har du jobbet som sykepleier i hjemmesykepleien? 
 
Har du erfaring med både tradisjonell dosering og multidose? 
 
Hvor lenge har sona benyttet multidosesystemet? 
 
Ca hvor mange multidosepasienter/pasienter med ordinær dosering betjener sona per i 
dag? 
 
Hvordan opplever du multidosesystemet per i dag? 

 
- Endringer – prosess? Korrekt utfall? 

 
- Ansvarsfordeling hjemmesykepleie/apotek/lege? Klart og tydelig? 

o Hvem har ansvar for at legemiddellisten til pasienten er ajourført? 

Hvordan spres denne informasjonen til de andre partene? (Parter: lege, 

hjemmesykepleie, apotek.) 

o Hvem sørger for at endringer meldes apoteket? 

o Opplever du at hjemmesykepleien må ta over ansvar som dere anser 

tilhører en av de andre partene? I så fall hva? 

o Opplever du at legene er innforstått med hva multidose innebærer? 

 
- Rutiner, klare og tydelige? 

 
- Dokumentasjonskrav? Endring i forhold til før? 

o Pleide dere å gjøre jevnlig avstemming av medisinlister opp mot legens 

når dere hadde tradisjonell dosering? 

o Gjør dere dette for pasienter dere doserer tradisjonelt til i dag? 

o Oppdatering av medisinliste i eget datasystem, hvordan gjøres dette? 

Dokumentasjonsgrunnlag for endringer? 

 
- Tidsbruk?  

o mengde 

o rasjonell tidsbruk? 

 
- Mulighet til å holde oversikt over pasientens medisinering? 

o Refleksjoner rundt medisinering og observasjoner av pasient: Som 

før/bedre/dårligere? 

o Påvirker multidosesystemet endringsfrekvensen av legemiddelregimet?  

o Treghet i systemet? 

 
 

- Hvilket utslag har innføring av multidose fått for pasientene? 

 
Hva mener du bør forbedres i multidosesystemet? 
Har du konkrete forbedringsforslag? 
Har du ellers noe du vil føye til? 
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Vedlegg 2 Følgebrev 

 
 
 
 

29.03.2014 
 
 
 
Hei! 
 
Jeg heter Kristine Kristoffersen, og studerer farmasi ved Receptarieprogrammet på 
Umeå universitet. Jeg jobber også på Apotek 1 Løven, foreløpig som apotektekniker. Jeg 
skal nå skrive mitt eksamensarbeid, og trenger frivillige deltakere som er villige til å la 
seg intervjue. Jeg understreker at jeg i denne sammenhengen ikke representerer 
apoteket, men foretar intervjuene i kraft av å være student.  
 
Hensikten med studien er å undersøke hvordan ansatte i hjemmesykepleien opplever 
multidosesystemet per i dag. Hensikten er også å få frem forhold som sykepleierne mener 
bør forbedres.  
 
Ved å bidra med din erfaring og kunnskap, gjør du det mulig for meg å gjennomføre mitt 
eksamensarbeid. Dine svar kommer til å behandles konfidensielt, og den informasjonen 
jeg får kommer ikke til å kunne tilbakespores til deg som person. Deltakelsen i studien 
er frivillig, og du har mulighet til å avbryte deltakelsen om du skulle ønske det, uten å 
angi noen årsak.  
 
Deltakelse innebærer at du intervjues på din arbeidsplass eller annet foretrukket sted, og 
intervjuene beregnes å ta ca 45 minutter. Materialet fra intervjuet skal analyseres 
kvalitativt. For å lette arbeidet med dette, er det ønskelig at jeg kan ta lydopptak av 
intervjuet. 
  
Om du har spørsmål er du velkommen til å kontakte meg eller min veileder Andy 
Wallman.  
 
 
Jeg håper du vil være med å bidra med erfaringer og tanker! 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kristine Kristoffersen    Andy Wallman, Lektor, Farm dr 
Reseptarstudent     Veileder 
kristine.kristoffersen@gmail.com   andy.wallman@chem.umu.se 
Umeå Universitet    Umeå Universitet 
Tlf: 450 37 912    Tlf: +46 070-550 0971 
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Vedlegg 3 Samtykke 

 
 
 
 
 

 

 

 

INFORMERT SAMTYKKE 

 

Samtykke til å delta i intervju om multidose  
 
Jeg har blitt muntlig informert om studien, og mottatt et utdypende 
informasjonsbrev om studien. Jeg har fått en kopi av dette samtykkeskjemaet 
som jeg kan beholde. 
 
Jeg er klar over at min deltakelse er fullt frivillig, og at jeg når som helst og uten 
nærmere forklaring kan avbryte min deltakelse.  

 
 
 
 
…………………………………...  …………………… 
Underskrift    Dato 
 
 
 
………………………………….. 
Blokkbokstaver 
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