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Abstract 

 

 

ADOLESCENTS´ VIEWS ON SELF MEDICATION WITH OTC ANALGESICS 
INVESTIGATED BY FOCUS GROUP INTERVIEWS 
 
 
Background: 
The use of OTC analgesics among adolescents is widespread. Little is known about why they 
use it. 
 
Objective: 
This study aims at a better understanding of why adolescents use OTC analgesics, the 
availability of the drugs, and how young people are informed about the use. This information 
is valuable in designing a quantitative survey on the same subject. 
 
Material and methods: 
Pupils aged fourteen to sixteen years, from two junior high schools in central Oslo, were 
interviewed in four focus groups, each sex separately. The interviews were audio taped, 
transcribed and analyzed by systematic text condensation. 
 
Results and Interpretation: 
A total of 29 adolescents participated.  The adolescents used analgesics on a wide range of 
indications. Most common were headache, menstruation, fever, earache, injuries during sport 
and pain associated with braces. Some adolescents reported using analgesics to prevent pain 
in stressful situations, to use analgesics against sleeplessness and to increase the effect of 
alcohol. Systematic information on OTC analgesics was rarely attained. The pattern of use 
was according to the adolescents mainly acquired from parents. The adolescents knew little 
about side-effects. Some were worried that continuous use or high doses might bring down 
the effect. OTC analgesics were easily accessible at home and they also bought it themselves. 
They gradually started to administrate their own medication without consulting adults. 
 
We found that there is a need for more information about OTC analgesics among adolescents. 
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Forord 

 

Denne oppgaven er skrevet på grunnlag av intervjuundersøkelser gjennomført av en 

forskergruppe med Per Lagerløv, førsteamanuensis dr. med. Institutt for allmenn- og 

samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo, som prosjektleder. Jeg vil takke Sølvi Helseth, 

førsteamanuensis dr. polit. Avdeling for Sykepleieutdanning ved Høgskolen i Oslo, og Elin O. 

Rosvold, førsteamanuensis dr. med. Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved 

Universitetet i Oslo for verdifull rådgivning. Spesielt vil jeg takke min veileder Per Lagerløv 

for god hjelp i analyse- og skriveprosessen. Stipendiat cand. med. Maria Romøren, Institutt 

for allmenn- og samfunnsmedisin, er sensor for oppgaven. 
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Innledning 

 

Salget av reseptfrie smertestillende legemidler har vært stabilt økende de siste årene. 1.11. 

2003 ble visse legemidler unntatt fra reseptplikt i minstepakninger utenfor apotek. Av lette 

analgetika har man fra denne dato kunnet kjøpe paracetamol, ibuprofen og fenazon med 

koffein i dagligvareforretninger og på bensinstasjoner som har fått konsesjon (1). Det er enda 

for tidlig å si hvilke konsekvenser dette får for salget av disse legemidlene, men det er grunn 

til å tro at salget vil øke ytterligere med økt tilgjengelighet. Salget i Norge er imidlertid lavere 

enn i de fleste andre Europeiske land. Figur 1 viser trenden for salg av reseptfri 

smertestillende medisin siste 8 år i kroner. Figur 2 viser reseptfrie legemidlers andel av den 

totale legemiddelomsetningen i ulike land i Europa i 2004 (2). 

 

 

 

 

Figur 1: Salg av reseptfri smertestillende medisin i Norge siste 8 år i kroner. 
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Figur 2: Reseptfrie legemidlers andel av den totale legemiddelomsetningen i ulike land i 

Europa i 2004. 

 

 

 

For å kartlegge bruken av reseptfrie smertestillende medisiner blant ungdom, kan man benytte 

selvrapporteringsskjemaer. En norsk studie viste at 25 % av guttene og 54 % av jentene hadde 

brukt reseptfrie smertestillende siste måned (3). Undersøkelsen viste også at med unntak av 

smertestillende medikamenter, var det få kjønnsforskjeller i medikamentbruk. Det er gjort 

flere liknende studier på voksne og hvor man finner et generelt høyere forbruk. En 

amerikansk studie angir at 57 % brukte reseptfrie medisiner siste måned (4). Siden de aller 

fleste av disse studiene er gjort på voksne, lar de seg dårlig sammenlikne med den norske 

studien. Det er gjort undersøkelser av bruk hos barn. En norsk studie viser at 46 % av 

foreldrene har gitt Paracetamol til sitt barn siste 3 måneder (5). 

 

Det er også gjort en del studier om hvordan ungdom ”har det” og utbredelsen av somatisk og 

psykisk sykdom blant ungdom. En av fem norske gutter og nesten en av tre norske jenter i 10. 

klasse angir minst en daglig plage (6). Det er særlig somatiske plager som er mer vanlig blant 

jenter, men også psykiske plager er hyppigere hos jenter. Studien viser også at blant jenter 
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øker plageskårene med økende klassetrinn, mens dette i liten grad er tilfellet for guttene. 

Folkehelsas ungdomsundersøkelser 2001 – 2004 blant 15-16 åringer viser liknende resultater: 

90 % av guttene angir sin egen helse som svært god eller god, mens 84-89 % av jentene 

vurderer helsen sin som svært god eller god (7). Mellom tre og fem prosent av guttene og åtte 

til ti prosent av jentene hadde søkt hjelp for psykiske plager det siste året. 

 

Selv om det er dokumentert at ungdom bruker mye reseptfrie smertestillende medikamenter, 

er det ikke gjort mange studier rundt årsakene til dette. En undersøkelse viser at ungdoms 

kunnskap om medisiner i første rekke kommer fra foreldrene. Selvadministrering av reseptfrie 

medisiner blant ungdom er utbredt, og øker med alderen for alle typer smertetilstander (8). En 

dansk undersøkelse blant ungdom har avdekket utbredt bruk av reseptfrie smertestillende 

medisiner mot plager som hodepine, magesmerter, innsovningsvansker og nervøsitet (9). De 

fant også at bruken av reseptfrie smertestillende er mer utbredt blant jenter. En norsk studie 

angir at årsaken til bruk av reseptfrie smertestillende blant ungdom hovedsakelig er 

menstruasjonssmerter og hodepine for jenter og ”tømmermenn/bakrus for gutter (3). 

 

Det vil være av stor interesse å bedre forstå grunnlaget for bruken av reseptfrie 

smertestillende medisiner blant ungdom da de vil utgjøre den voksne befolkningen i fremtiden. 

Med slik kunnskap vil man lettere kunne sette i gang tiltak hvis det viser seg at 

medikamentene blir brukt på feil indikasjon. Reseptfrie smertestillende medisiner har en lav 

bivirkningsprofil, men kan i sjeldne tilfeller gi alvorlige bivirkninger i form av nyreskade, 

leversvikt og gastrointestinal blødning (10). Det er også vist at overforbruk av smertestillende 

kan gi medikamentindusert hodepine, særlig hos dem som allerede er plaget med migrene 

eller tensjonshodepine (11). 

 

Det er en rekke sider ved ungdomstiden som kan tenkes å påvirke ungdoms bruk av reseptfrie 

smertestillende medisiner. Denne overgangsperioden fra barn til voksen er full av omstillinger 

som kan gi både psykiske og somatiske plager. PC og TV bruk er vidt utbredt på bekostning 

av fysisk aktivitet, spesielt blant gutter. Inntak av alkohol og andre rusmidler er betydelig (7).  

Menstruasjonssmerter blant unge jenter er et velkjent fenomen. Ungdom er i en fase der det 

skal bygges nye følelsesmessige og seksuelle relasjoner. Både egne, foreldres og samfunnets 

forventninger øker.  
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I denne studien ønsker vi å finne ut hvor ungdom henter informasjon om smertestillende 

medisin og hvor de får tak i medisinen. Vi ønsker også å avdekke ulike holdninger til 

medisinbruk og sykdom. Videre vil vi forsøke å kartlegge forskjellige oppfatninger av smerte 

og situasjoner hvor reseptfrie smertestillende blir brukt. 

 

Hensikten med denne studien har vært å skaffe informasjon fra ungdommene selv om deres 

bruk av smertestillende medisin. Informasjonen skal brukes til å konstruere et spørreskjema 

for en kvantitativ studie. Det er valgt en kvalitativ tilnærming gjennom fokusgruppeintervju. 

Kvalitative studier har som styrke å stille åpne spørsmål uten forhåndsdefinerte svarkategorier. 

Fordelen med fokusgruppeintervju er at man kan samle mye informasjon uten bruk av store 

ressurser. Man får også en diskusjon mellom deltagerne som raskt gjør at forskerne kan 

identifisere spekteret av perspektiver fra de ulike intervjuobjektene (12). Resultatene kan 

brukes til å bedre utforme svarkategoriene i en påfølgende kvantitativ studie. Intervjuene gir 

imidlertid mer informasjon enn det som blir benyttet i spørreskjema. Gjennom kvalitativ 

analyse kan man få fram perspektiver som ikke nødvendigvis fanges opp i en kvantitativ 

studie. Det er ikke kvantiteringen av de ulike synspunktene som vektlegges. Utfordringen blir 

å fange opp all den relevante informasjonen i analysefasen og senere bruke resultatene til å få 

ny kunnskap om det feltet vi ønsker å undersøke. 

 

 

Materiale og metode 

 

Denne studien bygger på kvalitativ analyse av fokusgruppeintervju. Det ble valgt ut to 

ungdomsskoler sentralt i Oslo. Forskerteamet ble introdusert for lærerne på de to skolene 

gjennom skolehelsesøstrene. Det ble arrangert møter mellom forskerteamet og lærere fra 8., 9. 

og 10 klasse på de to skolene der bruken av reseptfrie smertestillende blant ungdom ble 

diskutert. Det ble også holdt et brain-storm møte med andre ressurspersoner i bydelen som 

fritidsklubbledere og medlemmer av kriminalforebyggende virksomhet. På bakgrunn av 

erfaringer fra samtaler med disse faggruppene laget forskerteamet en intervjuguide (Vedlegg 

1) og planla gjennomføring av fokusgruppeintervjuene. Lærere på de siste klassetrinn og som 

deltok på samtalemøtene påtok seg å organisere rekrutteringen av elever. Elever i alderen 14 

til 16 år ble spurt om å delta omtrent to uker før det planlagte intervjuet. Det var ingen 

eksklusjons- eller inklusjonskriterier. De elevene som var interessert i å delta fikk 
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informasjonsskriv og samtykke erklæring til foresatte (Vedlegg 2). De elevene som hadde 

samtykke hjemmefra på tidspunktet for gruppeintervjuet fikk delta. Intervjuobjektene ble 

fordelt i to jentegrupper og to guttegrupper på hver skole. Hver av fokusgruppene bestod av 5-

10 personer. I forkant av hvert intervju ble intervjuobjektene informert om hensikten med 

undersøkelsen. Samtalene ble ledet av en moderator, Per Lagerløv og en kvinnelig ledsager. 

Fokusgruppeintervjuene varte ca. 45 min. (en skoletime) og foregikk i skoletiden på skolen. 

 

Intervjuene ble tatt opp på bånd og siden transkribert før de ble gjenstand for kvalitativ 

analyse. Analysen foregikk ved systematisk tekstkondensering som beskrevet av Kirsti 

Malterud (13). Den følger 4 trinn med 1) å få et helhetsinntrykk, 2) å identifisere 

meningsbærende enheter, 3) å abstrahere innholdet i de enkelte meningsbærende enhetene og 

4) å sammenfatte betydningen av dette. Hvert trinn ble gjennomført av hver enkelt i 

forskerteamet, Ola Johansen (OJ), Per Lagerløv (PL) og Sølvi Helseth (SH) på egenhånd og 

resultatene ble drøftet i fellesskap i ettertid. På denne måten ble forskernes ulike perspektiver 

og bakgrunn (medisinstudent, lege, helsesøster) trukket inn i analysefasen. 

 

 

Resultater 

 

Resultatene er delt inn i fire temaer som tar for seg bruksmåte, kunnskap, tilgjengelighet og 

oppfatninger om egen bruk av reseptfrie smertestilende medisiner. Alle fire intervjuene ble 

benyttet i like stor grad for å framstille resultatene. Sitater som underbygger viktige poenger 

er angitt i tekstboks svarende til hvert tema. Antall informanter, 29 elever var fordelt som 

følger: 4 elever fra 8. klasse, 15 elever fra 9. klasse og 10 elever fra 10. klasse. 

 

Bruksmåte spenner over et vidt spekter – forebygging, behandling og rehabilitering av plager 

(Boks 1). 

 

Indikasjonene ungdommene oppga for bruk av smertestillende var ofte uskarp. Ofte var det 

flere samtidige årsaker til at de tok smertestillende. 

 

Den mest omtalte indikasjonen for bruk av smertestillende var hodepine. Det ble nevnt en 

rekke faktorer som kunne gi hodepine: for lite søvn, for mye søvn, hektisk hverdag, for lite 
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drikke, dårlig inneklima på skolen, dagen derpå ”hangover” og mye PC og TV bruk. Andre 

vanlige indikasjoner var febersykdom, øreverk, smerter i forbindelse med tannregulering og i 

forbindelse med idrett. De fleste fortalte at det skulle betydelig idrettsskade til for at de tok til 

smertestillende da akuttbehandlingen var ispose. Smertestillende ble også brukt mot kroniske 

belastningssmerter i rygg og nakke. 

 

Jentene brukte smertestillende når de hadde menstruasjon, men bruken var lite homogen. 

Noen brukte det hver gang de hadde menstruasjon, noen brukte det kun ved enkelte 

smertefulle menstruasjoner, mens andre aldri brukte det på denne indikasjonen. 

 

Det kom fram at enkelte kunne ta smertestillende for å få sove. Oftest var dette i forbindelse 

med hodepine eller andre smerter om kvelden og det var ofte uklart hva som var den 

dominerende årsak til at man tok smertestillende. En gutt med søvnproblemer fortalte 

imidlertid at han kunne ta smertestillende hvis han lå våken om natten og ikke fikk sove. 

 

Flere fortalte at de hadde hørt om folk som tok smertestillende sammen med alkohol for å få 

kraftigere rus. En av guttene fortalte om en venninne som gjorde det når de var på fest. 

 

Flere av intervjuobjektene hadde hørt om folk som hadde tatt store mengder smertestillende 

for å havne på sykehus og kanskje med den hensikt å ta livet sitt. En av jentene fortalte en slik 

historie om en nær venninne. 

 

Enkelte fortalte at man kunne ta smertestillende profylaktisk for ikke å få vondt i hodet, 

spesielt hvis man skulle ha en viktig eksamen eller liknende. Det ble også fortalt at man kunne 

bruke smertestillende når man gruet seg veldig til noe og var kvalm og stresset i forbindelse 

med det. 
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Kunnskapen om smertestillende er implisitt – tilegnet gjennom oppvekst. Smertestillende er 

en naturlig del av hjemmet (Boks 2). 

 

Mange oppga foreldrene som viktigste kilde til informasjon. Gjennom oppveksten var de blitt 

fortalt når og hvor mye smertestillende de skulle bruke. Bruksmønsteret ble i stor grad 

overført fra foreldre til ungdom. Flere fortalte at de ikke kunne huske at noen hadde fortalt 

dem hvordan de skulle bruke smertestillende, men at de hadde lært det selv gjennom egne 

erfaringer. Ungdommene fikk også informasjon om reseptfrie smertestillende fra reklame, i 

første rekke TV-reklame. Reklamen kunne virke komisk og fremstille medisinen som harmløs. 

De fleste visste at det var informasjon på pakningene og i pakningsvedlegget, men det kom 

fram at flere ikke benyttet seg av denne informasjonen. Lege og skole ble i svært liten grad 

nevnt som kilde til informasjon om reseptfrie smertestillende. 

 

Ungdommene fokuserte i større grad på virkning enn bivirkning av tablettene. Det kom fram 

at mange ikke så på bivirkninger som et problem. Mange intervjuobjekter fortalte at man 

kunne få tilvenning til tablettene hvis man brukte for mye smertestillende over tid. Ved 

tilvenning ville tablettene miste sin effekt og det ble sett på som et problem og en konsekvens 

av stort forbruk. Det var en oppfatning blant flere at virkningen av de smertestillende 

Boks 1 

Bruksmåte spenner over et vidt spekter – forebygging, behandling og rehabilitering av plager. 

 

- De har liksom sånn, som har kjempemye lekser som sitter med lekser nesten tre timer hver dag også er det skolen 

som begynner tidlig og så slutter den seint også har man jo nesten avtale med noen venner hver dag og ikke sant 

så.. Da får man jo kanskje vondt i hodet og sånn og da tar man Paracet. Men, jeg pleier aldri å gjøre det så.. (jenter 

intervju 1) 

- Jeg ligger gjerne våken, så må jeg finne på noe. 

Så du vil ta det for å få sove da? (moderator) 

Ja, eller så har jeg sånn.. Jeg kan ha sånn problemer med sove av og til at jeg bare ligger våken hele tida. (gutter 

intervju 1) 

- Altså.. når vi går ut.. når jeg er ute med vennene mine er det en annen jente som tar opp en Paracet oppi veska og 

bare tar noe å drikke.. med flaska også drikker hun. (gutter intervju 1)  

- Det er jo også mange som tar hode.. eller tabletter for å ikke få det da, når de er friske. For å... for at de ikke skal 

få det. De er redd for å bli stressa og sånn. Så det brukes jo til veldig mye rart. (gutter intervju 2) 

- Jeg har hørt at noen ganger hvis man gruer seg og sånn.. man gruer seg veldig mye til noe og da.. så er det vanlig 

at man kan bli kvalm da.. og da er det vanlig at man tar sånn Paracet eller Ibux eller (gutter intervju 1) 
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tablettene først og fremst var placeboeffekt og at sukkerpiller ville kunne ha samme effekt. 

Det var altså forventningen til effekt som gjorde at tablettene virket. Denne oppfatningen var 

det delte meninger om i gruppene. Mange fortalte om rask smertestillende effekt, men 

utelukket ikke at denne kunne være psykisk. Trøtthet ble nevnt som en hyppig bivirkning av 

smertestillende også i normale doser. Ved inntak av store doser ble flere alvorlige 

komplikasjoner som leversvikt og skade på indre organer nevnt og mange hadde hørt om noen 

som hadde blitt innlagt i sykehus etter overdose. En jente beskrev i detalj en overdoseepisode 

med en nær venninne. En jente nevnte også medikamentindusert hodepine som følge av stort 

forbruk. 

 

 

 

Boks 2 

Kunnskapen om smertestillende er implisitt – tilegnet gjennom oppvekst. 

 Smertestillende er en naturlig del av hjemmet. 

 

- Når du vokser opp og moren din gir deg smertestillende, når du føler deg syk, så vil du jo også automatisk lære 

deg at det er greit å ta smertestillende. (gutter intervju 2) 

- Mamma er sånn som bare fortalte meg hvor mye jeg skal ta og sånn og hvis jeg trenger hjelp til det, så spør jeg 

henne og da.. ja.. (jenter intervju 2) 

- Sånn som når jeg har vondt, så er det sånn.. sånn som i går så.. så var det sånn.. Så fortalte jeg det til mamma da. 

Så sa mamma: Du kan ta en Paracet. Så gjorde jeg det ikke for det, for jeg tenkte.. sånn som Kristine, at det 

kommer til å gå over.. at jeg egentlig er ganske forsiktig med sånn generelt å ta piller da. Sånn at det.. Jeg tenker at 

det heller skal gå over, men så ender det opp med at jeg tar det for det hvis det ikke går over. Men det er ikke sånn 

at jeg går og tar det med en gang. (jenter intervju 2) 

- Ja, jeg kan egentlig ikke huske at noen har lært meg noe om det. Jeg bare føler at det har vært der helt naturlig.. 

(jenter intervju 2) 

- etter hvert som du får vondt også.. hvis du får vondt i kneet så lærer du at for eksempel en eller annen sånn krem 

det hjelper mot.. når du har vondt.. også lærer du sånn over hele livet mens du vokser opp. (jenter intervju 1) 

- Det virker veldig harmløst når man ser det på reklame. (jenter intervju 1) 

- Men, det er ingen som leser det heftet. Det går egentlig rett i søpla hos de fleste.. (gutter intervju 2) 

- Det er sånn.. Jeg.. Paracet og Ibux og de norske tablettene virker ikke på meg lenger. Jeg har tatt de så mye. 

(gutter intervju 2) 

- Men det kan vel også være at.. Hvis du tenker at du tar mye Paracet og så blir det borte, så vil du til slutt bli 

immun mot det. (gutter intervju 2) 

- Det er jo sånn.. sikkert noen av de som er sånn.. ikke de som er ordentlig syke da, men de som føler at de er litt 

dårlige og så tar de en Ibux fordi de er litt dårlige og så tar de en Ibux hver gang fordi de er litt dårlige. Så kunne 

de sikkert fått like mye virkning om de hadde tatt noe som likna veldig, som bare var sukker eller et eller annet 

sånt. (gutter intervju 2) 
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Ungdommene tar gradvis over ansvaret for behandling av egen kropp og administrering av 

reseptfrie smertestillende (Boks 3). 

 

Det starter med at ungdommene får reseptfrie smertestillende av foreldre, så spør de om å få, 

så tar de med godkjenning fra foreldrene og til slutt tar de selv uten å spørre. Det varierte hvor 

langt hver enkelt var kommet i denne fasen, men flere oppga å ta smertestillende uten å spørre. 

Reseptfrie smertestillende var svært tilgjengelige for de fleste. Kilden til smertestillende var 

primært hjemmet, i medisinskapet eller andre steder. Flere var oppmerksomme på at det var 

aldersgrense for å få kjøpt, mens andre ikke var klar over dette. Mange sa at de kjente andre 

ungdommer som hadde fått kjøpt og noen hadde også gjort det selv. Disse hadde kjøpt 

tablettene i butikken og ikke på apoteket. En av guttene hadde kjøpt smertestillende på 

oppdrag fra mor. Andre fikk foreldrene til å kjøpe for seg. Flere av jentene fortalte at de alltid 

hadde med seg smertestillende i veska eller i pennalet. Enkelte sa det var vanlig å spørre 

hverandre hvis man selv ikke hadde smertestillende på seg. Dette var ikke tilfellet hos guttene. 

 

 

 

Ungdom bruker mye smertestillende, ”- men det er vel ikke så farlig” (Boks 4). 

 

Flere fortalte at det kanskje ble brukt for mye smertestillende og at terskelen for å ty til 

tabletter var for lav. Det var enighet om at bruken varierte svært mye fra person til person. 

Enkelte fortalte at de ventet svært lenge før de brukte smertestillende mens andre tok tabletter 

med en gang de hadde vondt et sted. Flere jenter enn gutter fortalte at det var veldig lett å ty 

Boks 3 

Ungdommene tar gradvis over ansvaret for behandling av egen 

 kropp, og administrering av reseptfrie smertestillende. 

 

- Men er det 18 års grense for å kjøpe Paracet og sånne greier? Fordi jeg har opplevd at det går helt fint å kjøpe 

Paracet hvis man er 14-15 år liksom. Det går helt fint det. (jenter intervju 2) 

- Jeg kjøper.. det er noen aldersbegrensede midler da. For eksempel, jeg skulle kjøpe sånn Ibux til moren min og 

sånn. Også hadde jeg legitimasjon for å være over 16 år. (gutter intervju 1) 

- Jeg har i hvert fall fått sånn.. Da jeg var liten fikk jeg de når jeg var syk allerede og sånn. Men det er liksom mer 

de to siste årene eller sånn jeg har begynt å ta det selv uten å si ifra til mamma og pappa og sånn. (jenter intervju 2) 

- Jeg har det i pennalet eller i sminkepungen i veska.. (jenter intervju 2) 

- Det er veldig vanlig egentlig. Hvis man ikke har selv så spør man en annen. (jenter intervju 2) 
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til smertestillende. Flere av guttene hadde en oppfatning om at jenter var mer redde for å bli 

syke og tok mer smertestillende enn gutter. Mange hadde en oppfatning om at stort forbruk 

ikke var farlig så lenge det var svake reseptfrie smertestillende. 

 

 

 

Diskusjon 

Hensikten med denne oppgaven var å få en bedre forståelse av ungdoms bruk av reseptfrie 

smertestillende medisiner. Det kom fram synspunkter som i varierende grad var nye og 

overraskende for forskergruppen. 

 

Bruk: 

Det viste seg at ungdom brukte smertestillende på vanlige godt kjente indikasjoner som 

hodepine, febersykdom, øreverk, smerter ved tannregulering, idrettsskader, 

menstruasjonssmerter og kroniske belastningssmerter. Hodepine viste seg å være den 

hyppigste og dårligst definerte plagen av disse. Når ungdommene ble utfordret på hva som 

forårsaket hodepinen var svarene ofte daglige aktiviteter som det ble for mye eller for lite av. 

Stress med lekser og skole ble angitt av noen som en belastning. Hyppighet av 

Boks 4 

Ungdom bruker mye smertestillende ”- men det er vel ikke så farlig”. 

 

- Men det er også sånn hvis du er.. hvis du er på farta og du har vondt, så er det bedre å ta en Paracet og fortsette å 

gjøre det man skal enn å ikke ta den. Hvis du er opptatt med noe.. (jenter intervju 2) 

- Jeg tror ofte man tar liksom sånn.. kanskje litt unødvendig. At det er sånn som du sier at man bare finner det fram 

med en gang en merker at man har vondt en plass liksom. Så er det.. (jenter intervju 2) 

- Ja, jeg tenker at det kanskje.. sånn som jeg sa, at det er veldig lett å bare finne fram en Paracet og bare ta den 

også, at man kanskje man har litt vondt i hodet, men at man likevel bare tar den på vane liksom. Ehh.. Ja, det var 

egentlig bare det jeg tenkte på. (jenter intervju 2) 

- Det er kanskje litt forskjellig. Noen synes det er veldig greit og bruker mye smertestillende med en gang man får 

skade og får vondt, mens noen venter kanskje heller for det er ikke bra å bruke for mye smertestillende. (gutter 

intervju 2) 

- Nei, jeg prøver å vente. Det er ofte jeg har vondt i hodet, men det er egentlig sjelden jeg tar sånn Pinex. Jeg 

tenker at Paracet er også.. Jeg tror.. Altså i forhold til ganske mye annet er ganske mildt. Altså.. Det er ikke så 

farlig. Ehh.. Men selvfølgelig at er det sterkere.. sterkere smertestillende, så skal man ikke.. Man skal være veldig 

forsiktig det. Men ehh.. Jeg tror det er mange som veldig lett for å bruke Paracet da. Ehh.. Sånn som (uklart) og 

sånn, ganske fort, at man ikke venter, sjekker om det går over eller.. Ja.. (jenter intervju 2) 

- Jeg synes jenter bruker mere medisiner enn det gutter gjør jeg. Noen ganger når vi sitter i klasserommet, så sitter 

det en annen jente og bare tar en Paracet. (gutter intervju 1) 
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psykosomatiske symptomer er assosiert til dårlige skoleprestasjoner, men årsaksretningen kan 

nok gå begge veier (14). Tung skolesekk er ofte blitt syndebukk for hyppige 

muskelskjelettplager hos skoleungdom, men en slik sammenheng er ikke bekreftet (15). Man 

kan spekulere på om eksternalisering av årsaken til smerten både gjør den lettere å bære og gir 

alibi for bruk av smertestillende i stedet for å finne andre løsninger. Noe som kan støtte opp 

om dette er at ungdommene fortalte at de brukte smertestillende når de hadde søvnproblemer, 

ofte i relasjon til hodepine samtidig som de oppga søvnmangel som en årsak til hodepine. 

Enkelte av våre informanter opplyste at de ofte var trette og at de kunne ønske seg noe mot 

tretthet. Kanskje tretthet til en viss grad ble omtolket til hodepine som er en definert 

indikasjon for smertestillende? Den medikamentelle løsning med hodepinetablett kan kanskje 

være lettere enn å ta for seg selve årsaken til trettheten. Andre har vist at tretthet og hodepine 

forekommer ofte også hos elever i lavere klasser (16). Studier har vist økende forekomst av 

smerte hos ungdom de siste tiår (17). Kanskje samfunnet har endret seg slik at det er mer 

ressurskrevende for ungdom nå en før. En slik endring er for eksempel økt forekomst av 

skilsmisse hvor eleven må bo vekselvis hos mor eller far. Et stadig skifte i rutiner kan kanskje 

befordre tretthet. Enkelte informanter kunne beskrive vekslende tilknytninger til sine to hjem 

hvor en gutt oppga at det var like greit å sove borte hos en kamerat i helgene. Tretthet og 

søvnmangel kan bli knyttet til hodepine og selvmedisinering.  

 

Reseptfrie smertestillende ble også brukt profylaktisk mot hodepine, spesielt foran viktige 

eksamener eller i andre stressituasjoner. Smertestillende kunne altså være et hjelpemiddel for 

å dempe bekymring, nervøsitet og uro. En dansk studie underbygger noe av dette da den fant 

at ungdom brukte smertestillende mot hodepine, magesmerter, innsovningsvansker og 

nervøsitet (9). Ungdoms selvverd, egen opplevelse av vellykkethet, er i endring under 

tenåringsperioden. Noen kan ha stabilt selvbilde mens andre kan ha svingende selvbilde. Det 

er spekulert om dem med svingende selvverd i mindre grad kan definere bort områder som de 

ikke presterer godt på som mål for egen verdi. De med svingende selvverd kan i større grad 

være avhengig av andres vurderende blikk for bekreftelse på seg selv (18). Selv om denne 

studien ikke gir grunnlag for spekulasjoner finnes det signaler her på at selvmestring og 

selvbilde kan ha betyding for selvmedisinering med smertestillende. 

 

Det er verdt å merke seg at flere fortalte om kjente som tok smertestillende sammen med 

alkohol på fest for å få sterkere rus. Dette er bekymringsverdig fordi toksiske nivåer for disse 
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medikamentene er lavere i kombinasjon med alkohol og en overdosering kombinert med 

alkohol kan få alvorlige konsekvenser (19). 

 

Kunnskap: 

Foreldrene ble oppgitt som den viktigste kilden til informasjon. Dette stemmer godt med en 

amerikansk studie (8). Gjennom oppveksten gjennomgikk ungdommene en læringsprosess der 

de dels ut fra egne erfaringer, dels ut i fra hva foreldrene fortalte dem utarbeidet et 

bruksmønster. Assosiasjonen mellom foreldrenes egne smerteopplevelser og forekomst av 

tilsvarende smerte hos barna er kjent klinisk erfaring (20), men ikke igjenfunnet i alle studier 

(21). Likefullt synes samtalene med våre informanter å tyde på at det er foreldrene som er 

første premissleverandør for å sette indikasjon og bestemme terskel for bruk av 

smertestillende hos ungdommen. 

 

Ungdommene hadde liten objektiv informasjon om hvordan smertestillende burde brukes og 

hva slags effekt og bivirkninger medikamentene hadde. Det kom fram at mange ikke benyttet 

seg av informasjonen gitt på pakningen og pakningsvedlegget. Dette avviker noe fra en 

amerikansk undersøkelse som viste at de fleste av ungdommene leste pakningsvedlegget (22). 

TV-reklame ble fortalt å få medisinene til å virke harmløse og ufarlige. Bivirkninger ble ikke 

sett på som noe problem ved normal dosering men først som et problem ved overdosering. 

Ved stort forbruk over tid var mange overbevist om at medisinene mistet sin effekt og at man 

da måtte ta større doser eller gå over til sterkere smertestillende. Samtidig var det betydelig 

usikkerhet i gruppene rundt effekten av smertestillende generelt og om man ved mange 

tilstander ikke kunne oppnå like stor effekt av sukkerpiller. Det er betenkelig at det hersket 

betydelig tvil om tablettenes effekt samtidig som forbruket på mange måter ble sett på som 

ufarlig. Både ut i fra et samfunnsmessig og individrettet perspektiv er det grunn til å tro at økt 

objektiv informasjon vil ha gunstig effekt. En britisk ekspertstudie kom fram til at de viktigste 

strategiene for forsvarlig salg av reseptfrie smertestillende var å gi økt tilgang til informasjon, 

bedre opplæring av salgspersonale og å sette problemet på dagsorden hos ikke-medisinske 

utsalgssteder. Ekspertene uttrykte bekymring for konflikt mellom forbrukers interesser og 

kommersielle interesser (23). 

 

Tilgjengelighet: 

Ungdommene begynte gradvis å administrere smertestillende på egenhånd. Det kom ikke 

klart fram når denne prosessen startet men funnet stemmer godt overens med en amerikansk 
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undersøkelse som viste at ungdom begynte å ta smertestillende på egenhånd helt ned i 11-12 

års alder (8). Smertestillende ble kjøpt av ungdommene selv i butikken, noe som tyder på at 

aldersgrensen på 18 år ikke ble overholdt. Bedre rutiner ved salg av smertestillende i butikker 

virker nødvendig. Smertestillende var en nærmest obligatorisk ingrediens i hjemmet.  

 

Vi fant en viktig kjønnsforskjell mellom gutter og jenter. Noen jenter oppga å ha 

smertestillende med seg til enhver tid slik at det var lett tilgjengelig hvis de fikk bruk for det 

og man kunne dele med venninner. Dette var ikke tilfellet for guttene. Kjønnsforskjellen 

passer bra med tidligere undersøkelser som viser at jenter bruker vesentlig mer 

smertestillende enn gutter (3). Det synes å utvikle seg økende forskjell mellom tenåringsjenter 

og -gutter utover i tenårene når det gjelder hyppighet av helseplager. Hodepine og 

mavesmerter forekommer 2,5 ganger hyppigere hos tenåringsjenter enn tenåringsgutter (24). 

Denne forskjellen er observert i mange land og tilskrives delvis sosialisering inn i en kultur 

der menn og kvinner har svært forskjellige jobbmulighet og makt. Det er påfallende at vi selv 

i et så lite utvalg av informanter kan registrere denne forskjell i Norge hvor likestilling 

oppfattes å ha kommet langt. 

 

Oppfatninger om egen bruk: 

I stor grad var intervjuobjektene kritisk til sin egen bruk og det kom klart fram at bruken var 

lite homogen. Guttenes oppfatning om at jentene brukte mer smertestillende enn guttene kan 

imidlertid være farget av opplysningene gitt i informasjonsbrevet på forhånd. Det er 

interessant å merke seg at ungdommene ser på sitt eget forbruk som høyt uten at de ser noen 

åpenbare farer ved det. Dette kan tyde på at ungdom mangler informasjon om hvordan 

medisinene virker. 

  

Metodediskusjon: 

Kvalitative studier og fokusgruppeintervjuer har visse svakheter. I større grad enn ved 

kvantitative studier opptrer fenomenet refleksivitet, at materialet er tolket og analysert ut i fra 

forskerens bakgrunn og forventninger (25). Forskerens forventninger vil i denne 

undersøkelsen kunne påvirke utformingen av intervjuguiden. Det at intervjuguiden ble 

utarbeidet på bakgrunn av erfaringer fra en stor gruppe personer vil være med på å redusere 

denne feilkilden. 
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Moderator vil kunne stille ledende spørsmål og vil ved sin tilstedeværelse kunne gjøre at 

intervjuobjekter uttaler seg i en retning som de tror blir oppfattet som mer korrekt enn om 

moderator ikke hadde vært til stede. Det var kjent for deltakerne at moderator var lege. For å 

redusere forventing om at man skulle forholde seg til en ekspert ble det vektlagt i 

informasjonen før intervjuet at det var deltakernes egne erfaringer som nå var i fokus (26). 

Moderator kom ikke med korreksjoner eller informasjon om legemiddelbruk under 

intervjuene selv om det var tilløp fra deltakerne til slik forespørsel. Alle intervjuene våre ble 

gjennomført med en kvinnelig ledsager for å redusere betydningen av moderators kjønnsrolle. 

Man valgte å dele opp deltakerne i fokusgruppene på kjønn for at forskjeller i kjønn ikke 

skulle virke som barriere eller farge informasjonsutvekslingen, i henhold til Ramirez (26). For 

å minske kjønnskontrasten mellom moderator og deltakerne valgte man at de to deltakerne fra 

forskerteamet skulle representere begge kjønn som angitt av Powell (12). Moderator i 

gruppene har erfaring med å lede grupper til samhandling blant annet som veileder i 

problembasert læring for medisinerstudenter.  

 

I analysefasen vil forskernes bakgrunn og forventninger kunne påvirke resultatet. I denne 

undersøkelsen ble analysefasen gjennomført av tre personer med ulik bakgrunn. PL er lege 

med spesiell interesse for bruk av legemidler, SH er helsesøster med interesse for ungdoms 

mestring og selvbilde og OJ er medisinerstudent og den som nyligst har vært igjennom 

ungdomstiden. Temaene i resultatdelen ble trukket ut fra transkripsjonene i ettertid og ikke 

konstruert på forhånd. De meningsbærende elementene i teksten ble løftet frem og satt 

sammen til holdninger som preget elevenes diskusjon ved en konsensus mellom forskerne 

som deltok i analysen. Det ble ikke vektlagt å skille ut dybden i de forskjellige synspunktene, 

slik man har bedre mulighet til ved individuelle intervjuer, men mer hvor samstemte eller 

uenige gruppen var på synspunkter som ble satt frem. Analyseprosessen har fulgt opplegget til 

Malterud (13), men når det gjelder analyse av fokusgruppeintervjuer har det vært liten 

konsensus (12) og andre tilnærminger er mulig og kan gi andre svar.  

 

Et problem med kvalitative studier er overførbarhet. Dette uvalget er verken tilfeldig eller 

strategisk valgt. Man kan derfor ikke påstå at alle holdningene ungdom har om bruk av 

smertestillende er representert. Hyppighet av forekomst er noe som må kartlegges ved 

kvantitativ metodikk. Antall informanter, 29 elever, er imidlertid i samsvar med hva som 

ansees tilstrekkelig for fokusgruppeundersøkelse. Det angis en gruppestørrelse på 6-10 (12) 

eller på 8-12 (26) og 1-10 møter (12). I denne undersøkelsen vil deltagernes motivasjon 
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påvirke utvalget. De som ønsket å delta vil kunne være utadvendte personer som liker å 

snakke i forsamlinger. De kan også være elever som ønsker å slippe undervisning. Det er også 

mulig at personer som hadde problemer med forhold som kunne komme opp i gruppen ikke 

ønsket å delta. Det er mulig at lærernes valg av elever kunne bli farget av ønsket om å 

rekruttere enkelte elever fram for andre og at utvalget er blitt preget av hvor lett det var å 

skaffe samtykke fra foreldrene. Til forsvar for at utvalgene ikke har vært for spesielle vil vi 

poengtere at de fire intervjuene i stor grad bidro med samsvarende synspunkter, noe man ikke 

ville forvente hvis utvalgene var svært forskjellige. Analysematerialets størrelse setter også en 

grense for hvor stort utvalget kan være, men det er kjent at økning i utvalgsstørrelse for 

kvalitativ undersøkelse ikke nødvendigvis medfører at nye eller andre holdninger blir 

avdekket. 

 

Fokusgruppeintervjuer preges av gruppedynamikk. Man skal være forsiktig med å bedømme 

styrken av de oppfatningene som kommer fram. De personene som ikke sier noe blir lett 

oppfattet som enige i påstanden i form av et slags stilltiende samtykke. Det kan derfor virke 

som om gruppen er enig uten at det ville ha vært tilfellet ved enkeltintervjuer. Det vil også 

kunne være en tendens til at private temaer blir utelatt og at diskusjonen blir på et mer 

overfladisk nivå enn ved enkeltintervjuer (12). Enkelte ganger kunne private temaer komme 

opp, som forholdet til og forsvaret for en syk lillesøster som brukte mye smertestillende. Men 

gruppen selv dysset gjerne ned slike private opplevelser, kanskje spesielt i fokusgruppene 

med gutter. Moderator forfulgte også bevisst ikke disse opplevelsene mer enn eleven selv 

ønsket for å ivareta integritet til eleven. 

 

Målet med fokusgruppeintervju er ikke primært å fremskaffe generaliserbare data (26). 

Deltagernes utspill vil være farget av gruppesettingen og vil ikke nødvendigvis være 

overførbare til en annen setting. For eksempel kan enkelte uttrykke seg på en bestemt måte for 

å få anerkjennelse eller aksept i gruppen slik at resultatene ikke kan tas ut fra den settingen de 

er fremkommet i (27). 

 

Hensikten med bruk av fokusgruppe i denne studien var å få frem hypoteser om 

selvmedisinering med smertestillende hos ungdom og som kunne være nyttig å prøve ut ved 

en kvantitativ undersøkelse. Ut over dette har studien også brakt frem holdninger og 

synspunkter på selvmedisinering med smertestillende hos ungdom som det kan være verd å ta 

tak i både ved forskning og ved undervisingstiltak. 
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VEDLEGG 1; Intervjuguiden 
 

Fokusgruppe intervju 
 
Vårt ønske: 
Vi ønsker kunnskap om hvorfor ungdom behandler seg selv med reseptfri medisin. 
 
Møtets hensikt: 
Hensikten er å få så mange data fra ungdommen selv som mulig. Mangfold i synspunkter er 
målet ikke nødvendigvis enighet. Det er ingen synspunkter som er rette eller gale, det er ikke 
noe fasitsvar. 
 
Møtets innhold: 
Dere tenker høyt og diskuterer dere imellom over tema vi presenterer. Det er ikke nødvendig 
å be om ordet eller rekke opp hender så lenge vi også lar andre få snakke ut. 
 
Møtets ledelse: 
Vi vil ikke kommentere det dere sier eller mener eller på andre måter belære dere. Det er vi 

som skal høre på dere. Når vi mener at samtalen over et tema er tilstrekkelig vil vi foreslå nytt 
tema til samtale. Hvis samtalen skulle avvike for mye fra tema vil vi prøve å lede diskusjonen 
mot samtaleemnet. Vi ønsker at alle skal delta. 
 
Møtets ramme: 
Tid på 45 minutter. 
 
Vi tar opp samtalen på bånd slik at vi slipper å notere det dere sier underveis. 
Noen spørsmål? 
 
Vi tar en presentasjonsrunde hvor vi sier fornavn og klasse. 
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Tema: 
 
Medikamentet. 
Har dere festet dere ved noen navn på reseptfri medisin?  
Hvilke medisiner husker dere navnet på? 
 
Bruksområdet. 
Kan dere selv fortelle om en gang dere brukte reseptfri medisin? 
I hvilke andre situasjoner kan slik medisin brukes? 
Er det noen medisiner man bruker spesielt når man har vondt? 
 
Tilstander. 
Hvilke forhold kan oppleves vondt og som kan behandles med smertestillende? 
Vil anspenthet kunne oppleves som en smertetilstand? 
Vil tretthet og tristhet kunne oppleves som noe vondt som kan behandles? 
Hva er deres tanker om hvorfor ungdom kan oppleve smerter? 
 
Behandling. 
Hvis dere har vondt når er det da viktig å bruke smertestillende? 
Hvor lett er det å få tak i reseptfri smertestillende medisin? 
Hvem vil dere kontakte for å få slik medisin? 
 
Informasjon. 
Hvor har dere kunnskap om medisin fra (mor, venn, lærer, media)? 
Har dere sett reklame for smertestillende medisin? 
Hvilket inntrykk fikk du av reklamen? 
Hvilke bivirkninger kan smertestillende medisiner gi? 
Kan man få rus av smertestillende medisin? 
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VEDLEGG 2; informasjons- og samtykkeskriv til elever og foresatte 
 
TIL ELEVENE  
Vi håper du vil delta i fokusgruppeintervju for prosjektet; ”Smerte, Ungdom og selvmedisinering (SUS)”. 
Hvem er vi? 

Vi er lege, helsesøster og farmasøyt av bakgrunn. Vi jobber innen offentlig helsevesen og med utdanning av 
helsepersonell. Bedre helse, tilpasset informasjon og riktig bruk av legemidler til befolkningen er nøkkelord i 
våre jobber.  
Vårt fokus i dette prosjektet er ungdom, og hvilket forhold dere har til bruk av reseptfrie, særlig smertestillende 
medisiner  
Hva vil vi? 

Av salgstall for reseptfrie smertestillende legemidler har vi sett at forbruket øker. Vi tror det er viktig å få vite 
om dette er medisiner dere bruker i tenårene, hvilken kunnskap dere har om dem, og i tilfelle hva som er grunnen 
til at dere bruker slike legemidler. For bedre å forstå bakgrunnen for medisinbruken ønsker vi å lære mer om 
deres hverdagsliv og hvordan dere opplever alle utfordringene som tenåring.  
Vi vet fra andre som har skrevet om forhold som angår ungdom at det er dere selv som best kan gi svar på dette. 
Det er også derfor det er du som må bli spurt og hørt hvis vi skal kunne formidle et riktig bilde av ungdommens 
bruk av smertestillende medisiner, og for bedre å kunne bidra med informasjon om riktig legemiddelbruk. 
Hva er fokusgruppeintervju? 

For å skaffe oss nødvendig innsikt må vi snakke med dere det gjelder. Derfor ønsker vi å intervjue noen av dere i 
det som kalles et fokusgruppeintervju. Det er en intervjuform der vi samler 6-8 ungdommer i en gruppe og 
snakker sammen om ulike tema vi og dere mener er av betydning for bruk av reseptfrie, smertestillende midler, 
hvordan dere har det i hverdagen og de utfordringer dere selv opplever. Fordi man vet at gutter og jenter kan 
oppleve tenårene til dels ganske forskjellig, vil vi intervjue dere hver for dere.  
Fokusintervjuet er en del av et større prosjekt vi skal gjennomføre, blant annet med spørreundersøkelse til 
ungdomsskoleelever på andre skoler.  
Hvor skal samtalene foregå? 

Fokusgruppeintervjuet vil foregå i skoletiden, etter avtale med lærer. Fokusintervjuet vil ta maksimalt 45 
minutter. 
Får du være anonym? 

Undersøkelsen foregår anonymt. Det vil si at skolen/læreren din ikke vil oppbevare en navneliste over dere som 
vil være med på intervjuet, og vi trenger heller ikke å vite hvem du er.  
Vi er pålagt etter retningslinjer for forskning å be om skriftlig samtykke fra dere som vil delta. Din underskrift 

vil bli fjernet etter intervjuet. Opplysningene du gir i intervjuet vil ikke kunne spores tilbake til deg. 
Intervjuet vil bli tatt opp på lydbånd. Etter at intervjuet er avsluttet vil vi ved å høre på lydbåndopptaket skrive 
det ut som tekst, for så å gjennomgå hva dere sa nærmere. Når dette er avsluttet, vil båndene slettes. Dette vil 
senest skje 2 år etter at intervjuet er gjennomført.  
Det er frivillig å delta. 

Det er selvfølgelig frivillig å delta i undersøkelsen. Dersom du ikke ønsker å delta vil ikke det få noen 
konsekvenser for deg eller for forholdet ditt til skolen, lærerne eller karakterer og den oppfølging du som elev vil 
få fra skolen eller skolehelsetjenesten.   
 
Dersom det er noe du lurer på eller har behov for mer informasjon kan du ta kontakt med oss. 
 
 
Per Lagerløv                                                         
Prosjektleder/førsteamanuensis i allmennmedisin                                  
Universitetet i Oslo                                                
Tlf: 22 85 06 60 (mobil 93 42 11 41)                                                                        

__________________________________________________________________________________________ 
 
Samtykkeerklæring. 
 
Jeg vil delta på fokusgruppeintervju for prosjektet, ”Smerte, Ungdom og selvmedisinering (SUS)”. 
Jeg er kjent med hva intervjuet/prosjektet går ut på og kjenner mine rettigheter knyttet til frivillighet. 
 
 
ELEVENS NAVN___________________________________________ 
 
KLASSE________________  SKOLE_________________________ 
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FORESPØRSEL TIL FORELDRE  
Spørsmål om samtykke til at ditt/deres barn kan delta i en intervjuundersøkelse om ”Smerte, ungdom og 
selvmedisinering (SUS)” 
 
Vi er en gruppe bestående av lege, helsesøster og farmasøyt som arbeider innen offentlig helsevesen og med 
utdanning av helsepersonell. Tilpasset informasjon og riktig bruk av legemidler til befolkningen er nøkkelord for 
våre arbeidsfelt innen legemiddelinformasjon og med undervising av studenter på høyskole og universitet. Vi har 
i en tidligere studie undersøkt bruk av smertestillende legemiddel (paracetamol) til førskolebarn. Nå ønsker vi å 
rette fokus mot ungdomsskoleelever og hvilket forhold de har til bruk av reseptfrie legemidler, særlig 
smertestillende medisiner. 
  
Salgstall for smertestillende legemidler viser at forbruket øker. Fra før vet man relativt lite om, hvor ofte og 
hvordan ungdom bruker slike legemidler. Derfor ønsker vi å kartlegge forhold rundt tenåringers bruk av 
reseptfrie smertestillende medisin.  
Informasjon fra ungdommen selv er av stor betydning dersom vi skal kunne danne oss et mest mulig korrekt 
bilde. Hensikten er å kunne gi bedre informasjon om riktig bruk av medisiner til denne brukergruppen 
 
Vi ønsker å intervjue en gruppe ungdommer på skolen der din sønn/datter er elev. Vi vil gjøre et såkalt 
fokusgruppeintervju hvor vi samler 6-8 ungdommer i en gruppe og snakker sammen om ulike tema relatert til 
bruk av reseptfrie smertestillende legemidler, ungdoms hverdagsliv, og de utfordringer ungdommene selv 
opplever at har. Fordi man vet at gutter og jenter kan oppleve tenårene til dels ganske forskjellig, vil vi sette 
sammen gruppene slik at gutter og jenter blir intervjuet i hver for seg. 
Fokusintervjuet er en del av et større prosjekt vi skal gjennomføre, blant annet med spørreundersøkelse til 
ungdomsskoleelever på andre skoler.  
 
Fokusgruppeintervjuet vil foregå i skoletiden, etter avtale med lærer. Fokusintervjuet vil ta maksimalt 45 
minutter. 
 
Undersøkelsen foregår anonymt. Det vil si at sønnen/datteren din ikke skal oppgi navnet sitt eller at det skal 
oppbevares noe sted. Opplysningene som gis i intervjuet vil heller ikke kunne spores tilbake til eleven.   
Fokusgruppeintervjuet vil bli tatt opp på bånd. Etter at intervjuet er avsluttet vil vi ved å høre på lydbåndopptaket 
skrive det ut som tekst som vi så skal kan analysere nærmere. Når undersøkelsen er avsluttet, slettes båndene. 
Dette vil senest skje 2 år etter at intervjuet er gjennomført. 
 
Det er selvsagt frivillig for din sønn/datter å delta i undersøkelsen, og ungdommene vil få god skriftlig og 
muntlig informasjon om prosjektet før de tar stilling til om de vil delta. Dersom du/dere ikke ønsker at deres 
sønn/datter skal delta vil ikke det få noen konsekvenser for karakterer, forhold til lærere eller den oppfølging 
han/hun får fra skolen eller skolehelsetjenesten.   
 
Dersom du/dere synes det er greit at din sønn/datter deltar i et gruppeintervju om ungdoms bruk av reseptfrie 
smertestillende legemidler, ber vi deg/dere fylle ut nedenstående slipp og sende den med eleven på skolen. 
Hvis noe er uklart eller du/dere har spørsmål vedrørende intervjuet, hører vi gjerne fra deg.  
 
Per Lagerløv (prosjektleder)                                                       
Førsteamanuensis i allmennmedisin, dr. med.                                  
Universitetet i Oslo                                                
Tlf: 22 85 06 60 (mobil 93 42 11 41)                                                                        
per.lagerlov@medisin.uio.no 

__________________________________________________________________________________________ 
Samtykkeerklæring. 
Jeg/vi gir med dette vårt samtykke til at min sønn/datter kan delta i intervjuundersøkelsen i forbindelse med 
prosjektet ”Smerte, ungdom og selvmedisinering (SUS)” 
Jeg/vi er kjent med hva intervjuet/prosjektet går ut på og vet at dersom vi ikke gir vår sønn/datter samtykke til å 
delta påvirker det ikke på noen måte forhold til skolen.  
 
ELEVENS NAVN_________________________ 
 
KLASSE_______                SKOLE___________________________  
 
FORESATTES UNDERSKRIFT_______________________________________ 


