
１ 
 

Legemiddelsamtaler i apotek  

 
 

Hvilke informasjonsbehov har eldre 
legemiddelbrukere i Oslo?  

 
 

Bjørn Gustavsen-Krabbesund 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mastergradsoppgave i samfunnsfarmasi 

Farmasøytisk institutt  

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 

UNIVERSITETET I OSLO  

 
Våren 2012 

 

 



２ 
 

Legemiddelsamtaler i apotek  

 
 

Hvilke informasjonsbehov har eldre 
legemiddelbrukere i Oslo?  

 
 

Bjørn Gustavsen-Krabbesund 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mastergradsoppgave i samfunnsfarmasi 

Farmasøytisk institutt, Universitet i Oslo   

Bjørn Gustavsen-Krabbesund, mai 2012 

 

Hovedveileder: 

Professor Else-Lydia Toverud 

Avdeling for farmasi, Universitet i Oslo 

 

Medveileder: 

Post doktor Helle Håkonsen  

Avdeling for farmasi, Universitet i Oslo



I 
 

Forord 
 

Denne masteroppgaven ble utført ved Avdeling for farmasi, Universitetet i Oslo, i perioden 
august 2011 til mai 2012.   

 Å skrive en masteroppgave er en meget stor utfordring, og for meg har det ikke vært 

annerledes enn for de fleste andre.  «Legemiddelsamtaler i apotek» omfatter et så bredt 

spekter av temaer at jeg aldri kunne ha fått samme innsikt eller ha gitt dem samme 

oppmerksomhet uten fantastisk hjelp fra mine veiledere, professor Elsa Lydia Toverud og 

postdoktor Helle Håkonsen. 

Takk for alle de gangene dere hjalp meg på rett vei igjen etter hver gang mitt engasjement 

for emnet ledet meg utenfor den oppmerkede ruten. Og takk fremfor alt for at dere tillot 

meg å bli avledet. Erfaringene jeg har fått i løpet av denne prosessen er av meget stor verdi 

for meg. 

 Takk til Anette Vik Mamen for samarbeidet i utviklingsprosessen av spørreskjemaet til 

oppgaven. 

 Takk til informantene og seniorsentrene for deres deltagelse og velvilje i dette prosjektet. 

 Sist, men ikke minst, en stor takk til min familie, spesielt min mor for hennes verdifulle 

innspill i siste fase av denne oppgaven, samt min kone Ingeborg Johanne og min sønn Johan 

Eldrup, for den støtte og tålmodighet som dere viste meg da jeg valgte å returnere til 

skolebenken. 

   

  



II 
 

Sammendrag 

Legemiddelrelaterte problemer (LRP) anses som årsak til mellom 6 og 14 % av alle 

sykehusinnleggelser. Antall legemidler som benyttes øker med alder, noe som gjør eldre en viktig 

gruppe ved forebyggingen av LRP. Legemiddelsamtaler (LMS) i apotek er blitt foreslått som et tiltak 

for å redusere LRP. Selv om LMS er en etablert tjeneste i blant annet England, foreligger det lite 

forskning om LMS i Norge. Definisjonen av LMS i Norge er lite konkret og har få fastsatte rammer.  

I denne studien var hensikten å undersøke hvilken informasjon eldre legemiddelbrukere i Oslo ønsker 

om sine legemidler, i hvilken grad de føler at fastlege og apotek oppfyller deres informasjonsbehov, 

kartlegge hvilke alternative informasjonskilder som blir benyttet, samt undersøke interesse for LMS. 

Materialet i studien bestod av 75 personer i alderen 62-94 år, hvorav 57 kvinner og 18 menn 

rekruttert fra seniorsentere i Oslo. Alle informantene brukte minst ett reseptpliktig legemiddel og 

administrerte legemiddelbruken selv. Studien ble utført i form av en personlig intervju-undersøkelse 

med hjelp av et strukturert spørreskjema. 

Femtifem prosent av informantene var generelt opptatt av legemidler og 60 % hadde et ønske om å 

få vite mer om legemidlene de brukte. Temaene de primært ønsket å vite mer om var interaksjoner, 

bivirkninger og effekt. Informantene brukte i gjennomsnitt fire reseptpliktige legemidler og var hos 

legen minst én gang hver 3. måned. Åtti prosent av informantene opplyste at de benyttet 

kosttilskudd, men informerte lege og apotek om denne bruken i moderat grad. Informantenes 

hovedkilder til informasjon både generelt og ved LRP var fastlege, apotek og pakningsvedlegg. 

Kommunikasjonen med apotekpersonal og fastlege ble i stor grad oppfattet som forståelig av 

informantene og det var i liten grad uavklarte spørsmål om legemidler etter legekonsultasjonen eller 

apotekbesøket. Førti prosent av informantene ønsket at det ble gitt mer informasjon ved 

utleveringen av reseptpliktige legemidler og generika på apoteket. Tjueni prosent anså apoteklokalet 

som utilstrekkelig diskré. Femtifem prosent av informantene ville deltatt på LMS i apotek.  

Denne studien viste at eldre legemiddelbrukere ønsker mer informasjon om legemidler. Halvparten 

av informantene kunne tenke seg å delta i en LMS på apotek. Informantene hevdet at de mottok 

informasjon om legemidler fra flere kilder, men oppsøkte primært fastlege eller apotek ved LRP. Ved 

en LMS ønsket legemiddelbrukeren primært å snakke om effekt, bivirkninger og interaksjoner. Andre 

aktuelle tema for en LMS var: generisk substitusjon, bruk av kosttilskudd og reseptfrie legemidler, 

over- og underforbruk av legemidler og eventuelt seponering. Ettersom to av tre ikke anså kontakt 

med apotek som en løsning ved et LRP, bør årsakene til dette undersøkes med tanke på aktualiteten 

av LMS i apotek. 
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1 Innledning 

1.1 Endringer i farmasøytens rolle i det norske helsevesenet 
 

1.1.1 Endringer i apotekmarkedet de siste 10 årene 

Apotekene har gjennomgått store forandringer de siste ti årene. Antall apotek økte fra 397 i 2001 til 

707 i 2011. Visuelt og praktisk har det vært en betydelig endring ved at bakreseptur er erstattet med 

direktereseptur (reseptekspederingen foregår ute foran kunden og involverer færre personer), 

innføring av e-resept og stor økning av sortimentet innen helsekost, hud og velvære. I dag er 

tilvirkningen av legemidler på apotek i praksis redusert til tilberedning av antibiotika-miksturer. 

Apotek kan sies å ha fått en mer effektiv og tilgjengelig profil, men dette betyr ikke automatisk at 

man har lykkes med å styrke og fremme rollen som kilde til legemiddelinformasjon. Det kan 

diskuteres i hvilken grad farmasøytene har lykkes med å formidle endringene yrket har gjennomgått, 

rent konkret ved å vise hvilken kompetanse de besitter og hvordan denne kompetansen er til nytte 

for legemiddelbrukeren og samfunnet generelt. Man må huske at den overveldende majoriteten av 

dagens apotekbrukere kan erindre apotek som et sted hvor legemidler ble fremstilt. Selv om 

farmasøytens hverdag og apotek har gjennomgått store forandringer de siste årene, kan det tenkes 

at det tar lengre tid før apotektradisjonene endres. Selv om apotekene besitter kompetanse, vilje og 

kapasitet til å levere gode farmasøytiske tjenester, vil det være viktig at dette samsvarer med 

forbrukerens holdning til apotekene og farmasøytene som informasjonskilde. Dette kan vise seg å 

være en av de store utfordringene apotekbransjen står ovenfor 

 

1.1.2 Apotekmarkedet i dag 

Apotekmarkedet i dag består hovedsakelig av tre legemiddelgrossister som igjen eier majoriteten av 

de norske apotekene. Disse grossistene er: Tamro med ca.260 Apotek 1, Boots med 150 Boots apotek 

og NMD med ca. 180 Vitusapotek og ca. 65 Ditt Apotek. Når få aktører dominerer tilbydermarkedet 

på denne måten oppstår en situasjon som kalles oligopoli. Når en oligopolisituasjon oppstår, øker 

sannsynligheten for at de valgene en av aktørene gjør, er en konsekvens av eller påvirker de valg 

andre aktører gjør.  

Innføringen av generisk bytte 2001 som en del av den nye apotekloven, førte til nye krav til 

apotekenes logistikk. Dersom man ikke er i stand til å redusere varebeholdningen av de rette varene 

til rett tid, er konsekvensen at lagerverdien kan falle med mangfoldige tusen uten en eneste endring 

varebeholdningen. Dette er en stor kontrast fra noen år tidligere, da prisen på legemidlene i stor grad 

var uendret gjennom hele året. 
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Fordelen med disse endringene for apotek er presset til å utvikle seg. Dannelsen av apotekkjeder kan 

redusere apoteks mulighet til å tilpasse seg sin lokale kundegruppe, men i et større perspektiv gir 

kjededannelsen mulighet for en massiv holdningsendrende eksponering av apotek som de enkelte 

apotekene aldri ville vært i stand til å stå for alene. Forutsetningen er imidlertid at kjedene drar i 

samme retning.     

 

1.1.3 Tilbudet av nye tjenester i apotek 

Noen av grepene som er gjort for å endre opinionens generelle inntrykk apotek, og synet på apotek 

som en tjenesteleverandør, er innføringen av nye tjenester i apotek. Apotekkjeden Boots tilbyr blant 

annet legemiddelsamtale, sjekk av medisinkombinasjoner, blodsukkermåling, opplæring i bruk av 

diabetesutstyr, opplæring i bruk av astmamedisin, hjelp til røykeslutt, dosepakking av medisiner, 

oppbevaring av resepter, retur av gamle medisiner, føflekkskanning og test av totalkolesterol[1]. 

 

1.2 Farmasøytiske tjenester i utlandet 
 

Utviklingen av farmasøytiske tjenester i Europa vil være en konsekvens av de aktuelle landenes 

politikk, lovverk og helsetjenester.   

I Norge er det gjennomsnittlige kundegrunnlaget per apotek i underkant av 7000. Til tross for at vi 

har sett en stor økning i antall apotek i Norge de siste årene, er dette kundegrunnlaget betydelig 

høyere enn hva vi finner i andre land i utenfor Skandinavia. Grunnet det høye kundegrunnlaget har 

de skandinaviske apotekene hatt et sterkt fokus på medisiner. I Sentral-Europa, deriblant Tyskland, 

Sveits og Østerrike, finner vi apotek med et kundegrunnlag på 3000-5000. Denne gruppen har 

tradisjonelt tilbudt et bredt spekter av helserelaterte tjenester. Apotek i Storbritannia og Irland 

baserer seg på et kundegrunnlag på ca. 3500. Disse apotekene skiller seg ut ved å selge en rekke 

produkter som ikke er helserelatert, i tillegg til legemidler. Denne modellen likner på apotekene vi 

finner i USA og Australia.  I Belgia, Frankrike og Sør-Europa finner vi de minste apotekene med 2000-

2500 kunder.  Apotek i denne kategorien fokuserer hovedsakelig på salg av medisiner og 

kosmetikk[2].   

Offentlig refusjon av LMS er i liten grad etablert. Per dags dato er det to land, Storbritannia og 

Australia som har en slik ordning, tre om man regner med Sverige, hvor apotek i offentlig eie står for 

kostnadene av legemiddelgjennomgangene.  
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1.2.1 Farmasøytiske tjenester og farmasøytens rolle i utlandet 

Det er viktig å se farmasøytens og apotekets rolle i lys av det aktuelle landets helsepolitikk og 

helsetilbud. I noen land utfører farmasøytene i apotek noen tjenester som fra vårt perspektiv ville 

tilfalt en annen yrkesgruppe. Grunnen til dette trenger ikke være at apoteket eller farmasøyten er 

bedre egnet til disse oppgavene. Yrkesgruppen som normalt utfører dissee arbeidsoppgavene kan 

være så overbelastet at samfunnet anser det som mer hensiktsmessig å tillate at en annen 

yrkesgruppe med relevant kompetanse og kapasitet overtar gitte oppgaver.      

Tilbudet av tjenester i apotek har et stort omfang i Storbritannia. Selv om det kan vises til at 

legemiddelsamtaler har en kostnadseffektiv effekt, er det viktig å se denne eventuelle besparelsen i 

kontekst til det britiske helsesystemet. Et meget viktig element når man ser på de studiene som er 

gjort relatert til legemiddelsamtaler som helsetiltak, er legens konsultasjonstid. I Norge er 

konsultasjonstiden hos legen det dobbelte av det vi ser mange av i referanselandene. I Storbritannia 

foreligger det også begrensninger for hvor store summer den enkelte lege kan skrive på statens 

regning.  

 

1.3 Bruk av legemidler blant eldre 
 

Selv om vi har noe kunnskap om hvilke legemiddelrelaterte feil som blir begått, kan det være nyttig å 

vite mer om hvilke spørsmål og problemer legemiddelbrukeren selv har, hvilke kilder de har til 

informasjon og på hvilket faglig nivå informasjonsbehovet deres er. Det kan være et avvik mellom 

hva behandler eller farmasøyt tror legemiddelbrukeren ønsker, og hva som faktisk er tilfelle. En 

kanadisk studie fra 2002, viste at legemiddelbrukeren ønsket mer informasjon enn det lege eller 

farmasøyt forventet[3].  

Antall legemidler som blir forskrevet øker med legemiddelbrukerens alder. En rapport fra 

Folkehelseinstituttet i 2009 viste at 90 % av alle personer over 70 år bruker minst ett reseptpliktig 

legemiddel. Tjue prosent av legemiddelbrukerne over 70 år henter ut ti legemidler eller mer. Dette er 

fem ganger mer enn i befolkningen generelt. Legemidlene som blir hyppigst forskrevet er: 

antikoagulantia, kolesterolsenkende, antihypertensiva, legemidler mot hjerteinsuffisiens og 

antiarytmika, hypnotika, antidepressiva, anxiolytika og analgetika[4]. Et søk utført i reseptregisteret 

for 2011 viste at 70 % av alle personer over 70 år har hentet ut minst ett legemiddel i ATC gruppe C 

(Hjerte/kar), 30 % hentet et legemiddel i ATC-gruppe M (analgetika) og 50 % hentet et legemiddel i 

ATC-gruppe N (anxiolytika og antidepressiva). Ser man utelukkende på hypnotika av typen zopiclone 
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og zolpidem, benytter 24 % av denne brukergruppen disse legemidlene. Tilsvarende tall for 

befolkningen generelt var i 2011 ca 7 %.  

Det er mange grunner til at man ikke tar legemidler som forskrevet. Legemidler mot hjerte- og 

karsykdommer, da særlig legemidler mot hypertensjon, hyperkolesterolemi og antikoagulantia er 

vanskelig å holde legemiddelbrukeren motivert til å bruke. En av hovedgrunnene til dette er at 

risikofaktoren som behandles i stor grad oppleves som uproblematisk for pasienten, og det er først 

når man begynner å behandle med legemidler, at ubehag og bivirkninger kan manifestere seg. I 

hvilken grad legemiddelbrukeren slutter med antihypertensiva varierer fra land til land. En britisk 

studie viste at 20 % av dem som fikk forskrevet et nytt antihypertensivum hadde sluttet med 

legemidlet etter ½ år og 29 % hadde sluttet etter ett år [5]. I en italiensk kohort-studie var tallene 

henholdsvis 33 % etter ½ år, 41 % etter ett år og 50 % etter 5 år[6, 7]. Konsekvensene av ikke å ta 

disse legemidlene kan være økt morbiditet og mortalitet[8]   

Ved hypertensjonsbehandling kan vanlige bivirkninger være svimmelhet, kvalme og trøtthet. 

Hyperkolesterolemi behandles primært med statiner. Statiner blir generelt godt tolerert, og 

bivirkningene er ofte i form av gastrointestinalt ubehag og kvalme. Statiners assosiasjon til myalgier 

har fått en del fokus både i media og i fagmiljøet[9]. I likhet med antihypertensiva er dette en gruppe 

legemidler som det kan være vanskelig å motivere pasientene til å bruke, blant annet grunnet 

bivirkningsprofil. Statiner er også i likhet med antihypertensiva forbundet med økt morbiditet og 

mortalitet som en konsekvens av nonadherance[10].  

Også når det gjelder antidepressiva er det forholdsvis vanlig at pasienten fristes til å slutte med 

legemidlene fordi de føler seg friske. I tillegg er relativt vanlige bivirkninger for denne kategorien 

legemidler hodepine, kvalme og munntørrhet.  

Søvnbehovet endrer seg etter hvert som man blir eldre. En god del hypnotika har en 

tilvenningsproblematikk, samt en sannsynlighet for nedsatt reaksjonsevne. I liket med 

antidepressiva, er en annen vanlig bivirkning munntørrhet, som til tross for å høres tilsynelatende 

harmløs ut, kan føre til økt forekomst av karies. 

I tillegg til tilvenningsfare, vil analgetika som inneholder opiatderivater også kunne medføre 

obstipasjon. Denne typen bivirkninger, samt inaktivitet bidrar til at forbruket av laksantia også er 

høyt blant eldre[11]. Bisakodyl (Toilax og Dulcolax) og Senna preparater (Pursennid, Senokot og 

sennablader) har også en fare for tilvenning over lengre tids bruk.    
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Når legemidler utvikles, vil mye av den informasjonen vi har om metabolisme og bivirkninger være 

basert på studier utført på friske unge menn. Det kan derfor ta tid å få tilstrekkelig informasjon om et 

legemiddel. Til tross for at interaksjonsstudier foretas, kan det være vanskelig å fastslå effekten av et 

legemiddel dersom brukere benytter mange legemidler. Spesielt vanskelig kan dette være om den 

aktuelle brukeren har nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon.  

Hos eldre personer med mange plager, vil kompleksiteten i deres sykdomsbilde i seg selv være et 

moment som gjør det vanskelig å identifisere eller i det hele tatt oppdage bivirkninger som normalt 

sett ville bli oppdaget.  

En del legemidler har forholdsvis kort virketid. Dette kan være en utfordring dersom god 

sykdomskontroll forutsetter en stabil plasmakonsentrasjon. Økt antall tabletter som skal tas 

medfører økt sannsynlighet for å glemme en tablett, som igjen fører til økt sannsynlighet for 

bivirkninger og ubehag i behandlingen og økt risiko for terapisvikt. En vanlig måte å løse dette 

problemet på er å gi en depotformulering av legemiddelet. Ved depotformuleringer er det vanlig at 

størrelsen på tabletten øker. Forekomsten av dysphagi øker med alder[12]. For noen formuleringer 

vil effekten reduseres eller elimineres ved at tabletten deles eller knuses. Som nevnt ovenfor kan en 

del legemidler, spesielt opiatanalgetika og laksantia, bidra til en uregelmessig tarmfunksjon. For 

depotformuleringer kan dette innebære en risiko for terapisvikt grunnet utilstrekkelig eller for lang 

tid i magetarmtraktus.  

 

1.4 Bruk av kosttilskudd blant eldre 
 

Redusert appetitt og liten variasjon i kosten kan være et vanlig problem blant eldre. Dette kan bidra 

til et behov for kosttilskudd som for eksempel kalsium, jern, sink, B-vitamin og E-vitamin[13]. Noen 

legemidler bør tas i forbindelse med et måltid, andre utenom måltid.  Legemiddelbrukeren kan ha 

økt behov for vitaminer eller mineraler som følge av behandling med legemidler som for eksempel 

prednisolon eller enkelte typer diuretika. Noen legemidler kan bidra til endrede matvaner grunnet 

bivirkninger som smaksforstyrrelser, kvalme eller anoreksi.  

Postmenopausale kvinner vil ha en økt risiko for osteoporose og dermed behov for kalsiumtilskudd 

eventuelt i kombinasjon med D-vitamin[14]. Anemi, som også er vanlig blant eldre, kan føre til et 

behov for tilskudd av jern[15, 16]. Omega-3 produkter markedsføres i stor grad for å ha en positiv 

effekt på hjerte/kar, ledd og hukommelse, egenskaper som gjør dem meget aktuelle for den eldre 
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andelen av befolkningen. Det er imidlertid varierende grad av dokumentert effekt for disse 

indikasjonene[17-19].  

Reguleringen av vitaminer og kosttilskudd hører til under Mattilsynet og ikke Statens Legemiddelverk 

(SLV), og deres ”naturlige” profil bidrar til å gi et inntrykk av være harmløse. Jern og kalsiumtilskudd 

kan føre til tungtløselige komplekser med legemidler som for eksempel tetracykliner, alendronat og 

tyroksin. K-vitamin motvirker effekten av warfarin, som også kan påvirkes av høye doser omega-3[20, 

21].   

 

1.5 Feilbruk av legemidler 

1.5.1 Legemiddelrelaterte problemer (LRP) 

Legemiddelrelaterte problemer (LRP) er ofte definert som: ”en hendelse eller et forhold i forbindelse 

med legemiddelbehandling som reelt eller potensielt interfererer med ønsket helseeffekt. Med 

potensielt problem menes forhold som kan forårsake legemiddelrelatert sykelighet eller død dersom 

man unnlater å følge opp, mens et reelt problem allerede manifesterer seg med tegn og symptomer” 

[22-24].  

I Norge er følgende modell brukt for klassifisering av LRP:

 

Figur 1 klassifisering av LRP i Norge [24] 
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Eksempler på feil legemiddelbruk kan være: Feil teknikk for inhalasjonsmedisin, dobbeltforbruk som 

følge av generisk bytte eller forvirring rundt seponering av legemidler  

Denne definisjonen kan anses for å være så bred at få legemiddelbrukere ikke har 

legemiddelrelaterte problemer. Undersøkelsen som Apotekforeningen foretok i 2007 viste at de 135 

personer som deltok i studien, hadde totalt 543 LRP, dvs. ca. 4 LRP per deltager i studien. Kun 24 % 

av LRP ble presentert med et tiltak eller løsningsforslag for deltageren. Sytten prosent av de LRP som 

ble funnet ble konsultert med forskriver. Ni prosent av LRP førte til endring i forskrivningspraksis. 

[25] 

1.5.2 Forekomst og konsekvens av LRP i befolkningen 

I Danmark er det blitt estimert at 6-14 % av alle sykehusinnleggelser er legemiddelrelaterte. Åtti 

prosent av disse innleggelsene er karakterisert som alvorlige. To til tre prosent av innleggelsene var 

LRP potensielt dødelig. Det ble estimert at 30-60 % av innleggelsene kunne ha vært unngått ved 

forebyggende arbeid[26].  En studie fra Belgia viste at 21 % av innleggelsene blant eldre over 65 år 

var primært eller delvis grunnet LRP.[27]. Det forebyggende arbeidet består fortrinnsvis av 

legemiddelgjennomganger og legemiddelsamtaler i regi av sykehjem, sykehus, leger og 

farmasøyter[28].  

 

1.6 Legemiddelsamtale og legemiddelgjennomgang 
 

Apotek har gått fra å være et sted som stod for tilvirkningen av legemidler til et sted som formidler 

ferdige produkter. Ettersom kunnskapen om -og kompleksiteten av legemidlene har utviklet seg, har 

farmasøytyrket følgelig blitt en splittet opp i to hovedfraksjoner. Legemiddelutvikleren, hvor 

hovedfokus ligger i syntese, analyse og klinisk utprøvning, og legemiddelrådgiveren, som gjerne er 

apotekfarmasøyt eller kliniske farmasøyt i tverrfaglige team. Endringen i farmasøytens rolle 

reflekteres også i opprettelse av nye studier innen klinisk farmasi. For apotekfarmasøyter og kliniske 

farmasøyter vil LMS og legemiddelgjennomganger være spesielt aktuelt. 

Felles for en legemiddelsamtale (LMS) og en legemiddelgjennomgang er ønsket om å redusere og 

forebygge antall LRP for legemiddelbrukeren.  

Helsedirektoratet foreslår en legemiddelgjennomgang som: «en systematisk gjennomgang og 

oppfølging av legemiddelbruken til den enkelte pasient». Målet er å vurdere pasientens totale 

legemiddelbruk med hensyn til diagnoser, effekt og bivirkninger. Dette dokumentet er i skrivende 

stund ute til høring blant aktuelle aktører. Helsedirektoratet håper at ved å gjennomføre 
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systematiske legemiddelgjennomganger kan utilsiktede konsekvenser håndteres og reduseres [29]. 

Ved legemiddelgjennomganger kan farmasøyten forvente å være del i et tverrfaglig team av 

helsepersonell. Selv om den enkelte legemiddelbruker er i fokus, medfører det faglige nivået på en 

legemiddelgjennomgang en mer passiv rolle for legemiddelbrukeren enn det vi ser i en LMS.  

 

Apotekerforeningen har i sitt LMS beskrevet LMS på følgende måte: «Med legemiddelsamtale menes 

en på forhånd avtalt samtale mellom farmasøyt og legemiddelbruker». Hensikten med samtalen er at 

legemiddelbrukeren får innsikt i og blir trygg på sin egen legemiddelbruk og på den måten oppnår 

best mulig effekt av legemidlene. Apotekerforeningen foreslår at LMS skal ha en ramme på inntil 30 

minutter, etterfulgt av en oppfølgingssamtale på inntil 15 minutter etter tre måneder.[30] I en LMS 

er hovedfokuset for å redusere LRP å øke legemiddelbrukerens mestring av egen helsesituasjon 

gjennom økt forståelse, informasjon om riktig legemiddelbruk og håndtering av egne legemidler.  

Opplysninger som kommer frem i dialog med legemiddelbrukeren kan gjøre det nødvendig for 

farmasøyten å gjøre en vurdering av potensielle interaksjoner mellom legemidler, eller mellom 

legemidler og kosttilskudd. I andre tilfeller kan bivirkninger reduseres eller effekt optimaliseres ved 

at kunden får bedre informasjon om når og hvordan legemidlet bør tas.  

Norske helsemyndigheter håper dessuten at rådgivning vedrørende bruk av reseptfrie legemidler, 

naturlegemidler og kosttilskudd også vil kunne bidra til en bedring av helsesituasjonen til 

legemiddelbrukeren[31].  

 

1.7 Legemiddelsamtaler i Norge 
 

I 2007 leverte Apotekerforeningen sin rapport om LMS i apotek. Dette prosjektet var utført på 

oppdrag fra HOD for å utrede verdien av legemiddelsamtaler som et helsefremmende tiltak. 

Konklusjonen av denne rapporten er ufullstendig. 

Utover dette er mye av forskningen på dette temaet i Norge utført på sykehus og sykehjem. Dette 

betyr at mye av det som er gjort ligger nærmere legemiddelgjennomganger enn legemiddelsamtaler. 

Boots er i skrivende stund den apotekkjeden som tilbyr LMS i apotek. På deres hjemmesider 

beskrives som «LMS er en grundig, planlagt og strukturert samtale eller tjeneste sammen med 

farmasøyt eller annet egnet helsepersonell i et lukket informasjonsrom» [32]. Det foreligger ingen 
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definisjon av LMS. Det fokuseres på at en LMS er et tilbud for å gjøre legemiddelbrukeren mer sikker 

på bruken av legemidlene sine.  

 

1.7.1 Storbritannia 

Storbritannia er sannsynligvis det landet som i størst grad har satset på LMS. Utformingen av LMS vil 

variere fra land til land, men for Storbritannia, vil Medicies Use Review (MUR) være det mest 

nærliggende å sammenlikne med en LMS i Norge.   

For at en MUR skal kunne refunderes i Storbritannia må både apotek og farmasøyt akkrediteres. 

Akkrediterte apotek kan gjennomføre maksimalt 400 MUR per år. En MUR tar 15-20 minutter å 

gjennomføre, og det kan faktureres 28£ (280-300kr) per MUR. MUR kan initieres av 

legemiddelbrukeren eller farmasøyt, eller henvises fra lege eller sykepleier. [25]  

Femti prosent av MUR samtalene som gjennomføres må tilhøre spesifikke definerte målgrupper. 

Disse målgruppene er:  

 Brukere av «høyrisikolegemidler»  

 Pasienter nylig utskrevet fra sykehus 

 Brukere av spesifikke legemidler som virker på respirasjonssystemet (β2-agonister, 

muskarinerge antagonister, theofyllinderivater, bronkodilaterende kombinasjonspreparater, 

kortikosteroider, kromoglikat relatert terapi, leukotriene reseptor antagonist og PDE-4 

hemmere) [33] 

I England ble det i 2011 gjennomført ca 2.2 millioner MUR til en kostnad av nesten 60 millioner £, 

mer enn 8000 apotek (desember 2011) og 27.432 farmasøyter var akkrediterte mars 2012.[34] Disse 

tallene viser kun til England og ikke Storbritannia.  

I tillegg til MUR refunderes New Medicine Service (NMS). NMS er sammenliknbar med MUR, men har 

en annen målgruppe. Dersom en pasient nylig har fått forskrevet et legemiddel mot astma/KOLS, 

hypertensjon, diabetes type 2 eller antikoagulantia, kan farmasøyten utføre en NMS. Antall NMS er 

basert på antall resepter som ekspederes i det aktuelle apoteket. Denne oppfølgningen honoreres 

med 25 £ per samtale. [33] 

Det finnes også en ordning som kalles for Medication Reveiw. Denne er mer omfattenede og mer 

naturlig å sammenlikne med en legemiddelgjennomgang på sykehus, hvor man har tilgang på 

prøvesvar i tillegg oversikten over medisinbruken til pasienten. Dette er en tjeneste som dekkes 

direkte av sykehuset tjenesten utføres på. 
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1.7.2 Australia 

Australia har et system som kalles for Home Medicines Review (HMR). HMR iverksettes av legen. 

Legene kan fakturere for den første konsultasjonen. Farmasøyt tar så kontakt for å utføre 

gjennomgangen. Det utformes en rapport som sendes til lege. Farmasøytene må akkrediteres for å 

kunne kreve refusjon for denne tjenesten. Per dags dato er honoraret for en HMR 194,07 AUD (ca. 

1100kr)[35]. Per mars 2007 var det ca. 1700 akkrediterte farmasøyter. 

1.7.3 Sverige 

I Sverige tilbyr apoteket AB utvidede reseptekspederinger, som kalles «Bokad rådgivning». Disse 

utføres av farmasøyter som har fått spesifikk opplæring. I 2007 var det mellom 800-1000 farmasøyter 

som var sertifiserte til dette[25]. ”Bokad rådgivning” foregår i henholdsvis 15 minutter og 30 

minutter. Den 15 minutter lange samtalen dreier seg primært om utvidet informasjon om det 

aktuelle legemiddelet som utleveres. Dette kan være riktig inhalasjonsteknikk, opp- og 

nedtrappingsregimer osv. Samtalen på 30 minutter vil likne mer på det vi ser på som en LMS, hvor 

legemidler utover det som ekspederes blir gjennomgått og problemer og eventuell feilbruk avdekkes. 

Utgiftene ble tidligere dekket av staten gjennom Apoteket AB[25]. I 2010 ble det imidlertid åpnet for 

privatisering av det svenske apotekvesenet, og det er uklart om tjenesten fortsatt vil bli tilbudt av de 

private aktørene på markedet. Apoteket AB har også opprettet en nettbasert løsning hvor man kan få 

legemiddelgjennomgang. [36] 

 

1.8 Hvordan måles effekten av legemiddelsamtaler?  
 

Det kan være vanskelig å måle effekten av LMS. Når man gjør vurderinger av effekten av helsetiltak 

er endringer for gange, personlig stell, vanlige gjøremål, smerte/ubehag og angst/depresjon vanlige 

parametere å undersøke. Riktig bruk av legemidler som for eksempel kolesterolsenkende eller 

antihypertensiva, vil i liten grad påvirke slike parametere.  Helseøkonomiske vurderinger av 

farmasøytiske tjenester har blitt kritisert for å være svake[2, 37], et annet moment som det 

fokuseres på, er selv om studiene er gode og viser til en positiv effekt er det vanskelig å overføre 

disse studiene til andre land, da forskjeller i helsevesenet gjør det vanskelig å trekke endelige 

konklusjoner.[37] 

En engelsk studie fra 2005 viste at LMS førte til nesten 30 % økt sykehusinnleggelse. 

Legemiddelsamtalene førte til noe færre QALY enn for kontrollgruppen[38]. Dette var en særdeles 

uventet konklusjon, og rapporten hadde ingen årsak til hvorfor en skulle oppnå slike resultater, 
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utover at samtalen med farmasøytene førte til en økt bevisstgjøring sykdomssituasjonen for 

pasienten, og pasientene tok tidligere kontakt med lege eller sykehus. For å illustrere spredningen i 

resultatene selv innen det samme landet, viste en annen engelsk studie av hjertesviktpasienter det 

motsatte[39]. Her førte intervensjonen til bedret kompetanse om medisinbruken og redusert antall 

sykehusinnleggelser.   

En sveitsisk studie viste at årsaken til at de fleste personene i kategorien ”resistent hypertensjon” var 

non-compliant [40]. Som nevnt ovenfor kan en effekten av en LMS være vanskelig å dokumentere 

gjennom endring i fysisk eller psykiske parametere, men effekt av LMS kan måles ved å benytte 

sekundære mål, som for eksempel legemiddelbrukerens grad av compliance. En britisk studie viste 

en adhereance på 97 % etter seks måneder med farmasøytoppfølgning. Etter seks måneder ble 

gruppen delt i to, en hvor tilbudet ble oppretthold og en som fulgte det normale tilbudet. Seks 

måneder etter dette var adhereance til intervensjonsgruppen på 96 %, men hos kontrollgruppen var 

adherance sunket til 69 %. Forskjellen uttrykt som endring i blodtrykk var -6,9 i intervensjonsgruppen 

mot -1,0 i kontrollgruppen[41].  

Som nevnt tidligere, må disse resultatene ses i lys av det aktuelle landets helsetilbud og helsepolitikk, 

men det ekskluderer heller ikke muligheten for at legemiddelsamtaler kan være et gunstig og 

kostnadseffektivt helsetiltak i Norge, dersom de norske legemiddelbrukerene er villige til å benytte 

seg av tilbudet.  

Det er per dags dato ingen publisert forskning vedrørende helseøkonomiske fordeler av 

legemiddelsamtaler i Norge[25].  Det er derfor aktuelt å undersøke legemiddelbrukeres behov og 

ønsker om LMS. 
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2 Hensikt 
 

Hensikten med denne oppgave er å undersøke hvilken informasjon eldre legemiddelbrukere i Oslo 

har behov for og ønsker å vite om sine legemidler: 

 I hvilken grad føler de at fastlegen fyller deres informasjonsbehov om legemidlene de 
bruker? 

 I hvilken grad fyller apoteket deres informasjonsbehov om legemidlene de bruker? 

 Kartlegge hvilke alternative informasjonskilder som benyttes. 

 Undersøke hvilken interesse denne gruppen har for tjenesten legemiddelsamtale. 

 Undersøke om apoteket er en egnet arena for denne tjenesten. 
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3. Materiale og metode 

3.1 Materiale 
 

Materialet i studien bestod av 75 personer i alderen 62-94 år (gj.sn 76 år) hvorav 57 kvinner og 18 

menn. Informantene ble rekruttert fra seks seniorsentre i Oslo, tre i Oslo øst og tre i Oslo vest. Krav 

for å delta i undersøkelsen var at de brukte minst ett reseptpliktig legemiddel og at de stod for egen 

legemiddelbruk. 

Gjennomsnittlig alder for informantene undersøkelsen var 76 år. Figur 2 viser oversikten over 

informantenes aldersfordelingen i undersøkelsen. Y-aksen angir antall (n) informanter.  

 

Figur 2: Aldersfordelingen i undersøkelsen 

3.2 Metode 
 

Aktuelle seniorsentre ble kontaktet per telefon. De som var interessert, fikk tilsendt et skriv til deres 

administrasjon. De aktuelle sentrene fikk også utlevert et bestemt antall informasjonsskriv samt 

samtykkeskjemaer med hensyn på svarprosent for deltagelse. 

Intervjuene ble i all hovedsak utført på seniorsentrene. Til dette ble det stilt et eget rom til 

disposisjon eller man satt i et rolig hjørne i ett av lokalene. 

Det ble utført en pilotstudie. 

3.3 Godkjenning av studien 
 

Både Regional Etisk Komité (REK) og Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) ble søkt 

angående godkjennelse av studien, da det i første omgang var usikkerhet hos disse instansene 

hvorvidt en søknad var nødvendig. Det viste seg imidlertid at studien ikke ble vurdert å være 

søknadspliktig. 
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4 Resultater 
 

4.1 Informantenes forhold til legemidler og kosttilskudd 
 

Femtifem prosent av de spurte i undersøkelsen opplyste at legemidler var et tema som opptok dem. 

Seksti prosent av informantene opplyste at de ønsket å vite mer om legemidlene de brukte.  

 

Åtti prosent var enten generelt opptatt av legemidler eller hadde et ønske om å vite mer om 

medisinene de brukte. Tabell 1 viser fordelingen av disse.  

Tabell 1: Sammenheng mellom interesse for legemidler og ønske om å få vite mer om egne 

legemidler 

 

Vil du vite mer om legemidlene du bruker? 

Ja 
n (%) 

Nei 
n (%) 

Vet ikke 
n (%) 

Total 
n (%) 

Er du opptatt av legemidler? Ja       n (%) 26 (35 %) 13 (17 %) 2 (3 %) 41 (55 %) 

 
Nei    n (%) 19 (25 %) 15 (20 %) 0 % 34 (45 %) 

 
Total n (%) 45 (60 %) 28 (37 %) 2 (3 %)  75 (100 %) 

 

Syttito prosent av informantene opplyste at legemidler ikke var et tema som ble diskutert ved 

seniorsentrene. Figur 3 viser oversikten i hvilken grad informantene mente at legemidler var et tema 

som ble diskutert på seniorsenteret 

 

Figur 3:Oversikt over hvorvidt legemidler oppfattes som et samtaletema på seniorsentrene. 
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Tabell 2: Tema legemiddelbrukeren ønsket å vite mer om 

 
Antall (n) Antall i prosent 

Spesifikke legemiddelgrupper 14 31 % 

Spesifikke legemidler 3 7 % 

Interaksjoner 6 13 % 

Bivirkninger 7 15 % 

Effekt  8 17 % 

Mer informasjon generelt 7 15 % 

Sum 45 100 % 

 

Informantene som ønsket å vite mer om legemidlene de brukte (n=45), ble spurt hvorvidt det var noe 

spesifikt de ville vite mer om. Tabell 2 viser oversikten over disse svarene fordelt etter kategori. Det 

ble i liten grad uttrykt et ønske om å vite mer om konkrete preparater. Med konkrete preparater 

menes virkestoff som simvastatin eller merkenavn som Lipitor®. De spesifikke legemiddelgruppene 

som ble nevnt var primært antihypertensiva, legemidler som påvirker hemostasen og 

kolesterolkonsentrasjonen. Bivirkninger, interaksjoner og effekt var også temaer som flere av 

informantene ytret et ønske om å vite mer om. Interaksjoner, bivirkninger og effekt var også 

begreper som ble benyttet av informantene.  

 
Både median og gjennomsnitt for antall reseptpliktige legemidler informantene opplyste at de brukte 

var fire. Figur 4 viser fordelingen av reseptpliktige legemidler fordelt etter antall. Y-aksen angir antall 

(n) 

 

Figur 4: Forbruk av reseptpliktige legemidler 
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Nittito prosent av deltagerne (n=75) i undersøkelsen brukte enten kosttilskudd eller reseptfrie 

legemidler eller begge deler. Tabell 3 viser av bruken av kosttilskudd og reseptfrie legemidler blant 

informantene.  

Tabell 3: Forbruk av kosttilskudd og reseptfrie legemidler 

 

Bruker du kosttilskudd? Total 

Ja 
n (%) 

Nei 
n (%) n (%) 

Bruker du reseptfrie legemidler? 
   Ja                                         n (%) 42 (56 %) 9 (12 %) 51 (68 %) 

Nei                                      n (%) 18 (24 %) 6 (8 %) 24 (32 %) 

Total                                   n (%) 60 (80 %) 15 (20 %) 75 (100 %) 

 

Åtti prosent (n=75) informanter opplyste at de benyttet kosttilskudd. Trettisyv prosent opplyste at de 

verken informerte apotek eller fastlege om sitt forbruk av kosttilskudd. Fastlegen ble i større grad 

enn apotek informert om bruken av kosttilskudd. Tabell 4 viser en oversikt over hvorvidt 

informantene fortalte apotekpersonalet og fastlege om sitt bruk av kosttilskudd.  

Tabell 4: Informasjon gitt til fastlegen og apotekpersonalet om kosttilskudd  

 

Forteller du apotekpersonalet hvilke kosttilskudd 
du bruker? 

Ja 
n (%) 

Nei  
n (%) 

Total 
n (%) 

Forteller du fastlegen hvilke kosttilskudd du bruker? 
   Ja                  n (%) 14 (23 %) 17 (28 %) 31 (51 %) 

Nei                n (%) 6 (10 %) 22 (37 %) 28 (46 %) 

Vet ikke       n (%) 0 (0 %) 1 (2 %) 2 (2 %) 

Total            n (%) 20 (33 %) 40 (67 %) 60 (100 %) 

 

Sekstiåtte prosent (n=75) opplyste at de brukte reseptfrie legemidler. Gjennomsnittet for bruk av 

reseptfrie legemidler var minst én gang per måned. Figur 5 viser fordelingen over bruk av reseptfrie 

legemidler blant informantene. Y-aksen angir antall informanter. 
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Figur 5: Forbruk av reseptfrie legemidler 

 
Primærkildene til legemiddelinformasjon var fastlege, pakningsvedlegg og apotek. Trettifem prosent 

av informantene opplyste at det de visste om legemidlene sine, hverken var basert på informasjon 

fra fastlege eller apotek. Informantene hadde mulighet til å oppgi flere kilder til informasjon. Figur 6 

viser fordelingen av informasjonskilder som ble benyttet. Y-aksen angir antall informanter. 

 

 

Figur 6: Kilder til informasjon om nåværende kunnskap om legemidler 

 
Figur 7 viser en oversikt over hvem informantene opplyste at de ville kontakte ved et LRP. På dette 

spørsmålet var det mulig å oppgi flere svar. Primærkildene for å løse et LRP var fastlege (69 %) 

apotek (33 %). Y-aksen angir antall informanter. 
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Figur 7: Oversikt over informasjonskilder ved et LRP 

 
Tabell 5 viser en oversikt over hvor mange som tar kontakt med fastlege og apotek ved et LRP. 

Tretten prosent (n=10) av informantene oppga hverken kontakt med fastlege eller apotek som tiltak 

ved et LRP.  

Tabell 5: Kontakt med lege og apotek ved et LRP 

 

Kontakter fastlege 

Ja 
n (%) 

Nei 
n (%) 

Totalt 
n (%) 

Kontakter apotek   
 ja                   n (%) 

nei                n (%) 

Totalt           n (%) 

 12 (16 %) 13 (17 %) 25 (33 %) 

40 (53 %) 10 (13 %) 50 (66 %) 

52 (69 %) 23 (30 %) 75 (100 %) 

 

Femtisju prosent (n=43) av informantene oppga at det var særlige grupper legemidler de var 

skeptiske til. Figur 8 viser en oversikt over antall informanter og hvilke typer legemidler informantene 

var skeptiske til. Skepsisen til analgetika og hypnotika var i stor grad knyttet til redsel for 

avhengighet. Informantene opplyste at skepsisen til kolesterolsenkende legemidler, antihypertensiva 

og kortikosteroider var basert på bekymring for bivirkninger og uforutsette effekter ved langtidsbruk. 

Antihypertensiva og kolesterolsenkende ble plassert i samme gruppe ettersom informantene hadde 

problemer med å skille dem fra hverandre. Det var mulig å oppgi flere svar på dette spørsmålet. Y-

aksen angir antall informanter (av totalt 43). 
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Figur 8: Oversikt over særlige legemiddelgrupper informantene var skeptiske til 

 

4.3 Kontakt med lege  
 

Femtiseks prosent av informantene benyttet en eller flere leger i tillegg til fastlegen. Figur 9 viser 

oversikten over antall leger informantene forholdt seg til. Med flere lege menes for eksempel 

spesialister som kardiolog, psykiater eller øyelege. Y-aksen angir antall informanter. 

 

Figur 9:Antall leger informantene benyttet 
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Median og gjennomsnitt for hvor ofte informantene opplyste at de var hos legen, var hver 3. måned. 

Førtien prosent opplyste at de gikk til legen minst en gang i halvåret eller sjeldnere. Figur 10 viser 

oversikten over konsultasjonsfrekvensen hos lege blant informantene. Denne frekvensen inkluderte 

også bruk av sykehus og spesialist. 

  

Figur 10: Hyppighet av legebesøk  

 

4.4 Kommunikasjon med fastlege og apotekpersonale 
 

Kommunikasjonen med fastlege og apotekpersonalet ble i stor grad oppfattet som forståelig av 

informantene. Figur 11 viser oversikten over i hvilken grad fastlegen ble oppfattet som forståelig av 

informantene. Y-aksen angir antall informanter. Kategorien «Avhenger av lege» ble tatt med for å 

undersøke om det var forskjeller med tanke på for eksempel fastlege og spesialist.  
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Figur 11: Hvorvidt informantene oppfattet kommunikasjonen med fastlegen oppfattes som 

forståelig 

 

Videre viser figur 12 hvorvidt apotekpersonalet ble oppfattet som forståelig av informantene. Åttisyv 

prosent (n=65) av informantene oppfattet kommunikasjonen med apotekpersonalet som forståelig. 

Y-aksen angir antall informanter. Kategorien «kategorien avhenger av personen på apoteket» var tatt 

med for å avdekke eventuelle forskjeller på apotekteknikere og farmasøyter. 

 

Figur 12 Hvorvidt apotekpersonalet oppfattes som forståelig 
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Tjue prosent av informantene opplyste at de satt igjen med ubesvarte spørsmål om medisinen sin 

etter en legekonsultasjon. Figur 13 viser en oversikt over i hvilken grad informantene hadde 

ubesvarte spørsmål i etterkant av en legekonsultasjon. Y-aksen angir antall informanter. 

 

Figur 13: Hvorvidt informantene opplevde at de hadde ubesvarte spørsmål om legemidler etter 

legekonsultasjon 

 

Majoriteten av informantene opplyste at de ikke hadde noen spørsmål om legemidlene i etterkant av 

apotekbesøk. Figur 14 viser hvorvidt informantene satt igjen med ubesvarte spørsmål etter 

apotekbesøket. Y-aksen angir antall informanter. Kategorien «avhenger av personalet» ble tatt med 

for å avdekke eventuelle forskjeller på blant apotekteknikere og farmasøyter. 

 

Figur 14: Hvorvidt informantene opplevde at de hadde ubesvarte spørsmål etter apotekbesøk 
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Trettien prosent av informantene ønsket mer tid til å snakke om legemidlene sine hos fastlegen. 

Tjuefire prosent av informantene ønsket mer tid til å snakke om legemidlene sine på apoteket. 

Tabell 6 viser sammenhengen mellom ønsket om mer tid til å snakke om legemidlene hos 

henholdsvis på apotek og hos fastlege. Femtifem prosent av informantene hadde ikke ønske om mer 

tid til å snakke om legemidlene sine verken på apoteket eller hos fastlegen. 

Tabell 6: Informantenes ønske om mer tid til å snakke om legemidlene på apotek og hos fastlege 

 

Ønsker du mer tid til å snakke om LM på apoteket? 

Ja Nei Vet ikke Totalt 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

Ønsker du mer tid til å snakke 
om LM hos lege? 

    ja                 n (%) 11 (15 %) 11 (15 %) 1 (1 %) 23 (31 %) 

Nei              n (%) 6 (8 %) 41 (55 %) 3 (4 %)  50 (65 %) 

Vet ikke     n (%) 1 (1 %) 1 (1 %) 0 (0 %) 2 (2 %) 

Totalt         n (%) 18 (24 %) 53 (71 %) 4 (5 %) 75 (100 %) 

 

4.5 Informasjon på apoteket 
 

Figur 15 viser en oversikt over hvor ofte informantene opplyste at de mottok informasjon om 

legemidlene sine ved reseptekspedering på apoteket. Tolv prosent opplyste om at de alltid fikk 

informasjon ved uthentingen av legemidlene, mens 40 % av informantene opplyste at de aldri fikk 

informasjon ved utlevering av reseptpliktige legemidler på apoteket. Y-aksen angir antall 

informanter. 
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Figur 15: Hvor ofte informantene oppga at de mottok informasjon ved utlevering av reseptpliktige 

legemidler på apoteket. 

 

Førti prosent av informantene ønsket at det ble gitt mer informasjon ved utleveringen av 

reseptpliktige legemidler på apoteket. Figur 16 viser antall informanter som hadde et ønske om mer 

informasjon om legemidlene ved utleveringen på apoteket. Y-aksen angir antall informanter.  

 

 

Figur 16: Andel informanter som hadde et ønske om mer informasjon ved utleveringen av 

reseptpliktige legemidler på apoteket. 
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Sekstiåtte prosent av informantene opplyste at de ikke anså det som mulig å stille spørsmål apoteket 

uten at andre kunder i lokalet kunne overhøre dette.  

4.2 Generiske legemidler  
 

Begrepet «generisk legemiddel» var ukjent for flere informanter, men 92 % av informantene 

opplyste at de hadde kjennskap til generisk substitusjon etter en kort forklaring.  Syttifem prosent av 

informantene oppga at de hadde fått informasjon om generisk substitusjon. Åttisyv prosent av 

informantene oppga at de hadde fått tilbud om generisk substitusjon på apoteket i form av 

informasjonsskriv, oppslag eller muntlig forklaring av apotekpersonalet.  

Femtiåtte prosent anså informasjonen som tilstrekkelig, mens 42 % kunne tenkt seg mer informasjon 

ved utleveringen av generiske legemidler på apoteket. 

Tjuefire prosent av informantene oppga at legen hadde informert dem om generiske legemidler. Alle 

som fortalte at fastlegen hadde informert om generiske legemidler, opplyst om at det hadde 

forekommet sjelden eller av og til. 

 

4.6 LMS i apotek 
 

Informantene ble spurt om de hadde hørt om tjenesten LMS i apotek. Åttiåtte prosent av 

informantene svarte at denne tjenesten var ukjent for dem. LMS ble deretter kort beskrevet for 

informantene. Da informantene ble spurt om de ville benytte en halv time til å gjennomgå 

legemiddelbruken sin sammen med en farmasøyt, svarte 53 % at de anså dette som aktuelt.   
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Tabell 7 viser interessen for å delta i en LMS fordelt på parametere som alder, kjønn, antall 

legemidler, diskresjon og tidsbruk.  

Tabell 7: Informantenes interesse for LMS, fordelt etter ulike kategorier 

 

Ville du vært med på en legemiddelsamtale? 

Ja 
n (%) 

Nei 
n (%) 

Total 
n (%) 

Kjønn 
   Mann 12 (67 %) 6 (33 %) 18 (100 %) 

Kvinne 28 (49 %) 29 (51 %) 57 (100 %) 

    Alder 
   60-70 8 (57 %) 6 (43 %) 14 (100 %) 

70-80 22 (65 %) 12 (35 %) 34 (100 %) 

80+ 10 (37 %) 17 (63 %) 27 (100 %) 

    Er legemidler et tema som opptar deg? 
   Ja 25 (61 %) 16 (39 %) 41 (100 %) 

Nei 15 (44 %) 19 (56 %) 34 (100 %) 

    Skulle du ønske at du visste mer om legemidlene dine? 
   Ja 30 (67 %) 15 (33 %) 45 (100 %) 

Nei 9 (32 %) 19 (68 %) 28 (100 %) 

Vet ikke  1 (50 %) 1 (50 %) 2 (100 %) 

    Antall legemidler 
   1-2 legemidler 9 (47 %) 10 (53 %) 19 (100 %) 

3-4 legemidler 14 (45 %) 17 (55 %) 31 (100 %) 

5+ legemidler 17 (68 %) 8 (32 %) 25 (100 %) 

    Synes du det er nok diskresjon på apoteket? 
   Ja 24 (47 %) 27 (53 %) 51 (100 %) 

Nei 14 (64 %) 8 (36 %) 22 (30 %) 

Vet ikke 2 (100 %) 0  (0%) 2 (100 %) 

   
  

Burde det være mulig å be om ekstra tid på apoteket? 
   Ja  25 (78 %) 7 (22 %) 32 (100 %) 

Nei 14 (34 %) 27 (66 %) 41 (100 %) 

Vet ikke 1 (50 %) 1 (50 %) 2 (100 %) 

 
Informantene (n= 40) som oppga at de ville delta i en LMS, ble spurt hvilke tema de kunne tenke seg 

å snakke om. Figur 17 viser en oversikt over temaene som informantene kunne tenke seg å ta opp i 

en LMS.  Det var mulig å oppgi flere svar på dette spørsmålet. Bivirkninger, effekt og interaksjoner 

var temaene flest informanter ønsket å snakke om. Y-aksen angir antall informanter.  
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Figur 17: Oversikt over hva legemiddelbrukerne ønsker å snakke om  

 
Tabell 8 viser oversikten de vanligste temaene fordelt på forbruk av reseptpliktige legemidler.  

Tabell 8: Hyppighet av ønske å snakke om bivirkninger, effekt og interaksjoner fordelt på antall 

legemidler informantene brukte. 

 

 

1-2 legemidler 3-4 legemidler 5+ legemidler Totalt 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

Bivirkninger 4 (18 %) 7 (32 %) 11 (50 %) 22 (100 %) 

Effekt 3 (14 %) 7 (33 %) 11 (53 %) 21 (100 %) 

Interaksjoner 4 (27 %) 2 (13 %) 9 (60 %) 15 (100 %) 
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4.7 Betalingsvillighet for LMS i apotek 
 

Informantene som anså en LMS som aktuell (n=40), ble spurt om det var et tilbud de var villige til å 

betale for, og i så fall hvor mye de anså som det maksimale beløp de var villige til å betale. Femtito 

prosent var villige til å betale for en LMS. Trettifem prosent var ikke villig til å betale, og tretten 

prosent var usikre.    

Av de 52 % (n=21) som var villige til å betale for en LMS, svarte 29 % «vet ikke» og 29 % «egenandel 

tilsvarende legekonsultasjon». Av dem som ga et svar svarte to informanter 50 kr, en informant 100 

kr, en informant 150 kr, to informanter 250 kr, to informanter 300 kr og en informant 500kr. 
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5 Diskusjon 

5.1 Seniorsentre i Oslo som rekrutteringssted for undersøkelsen 
 

I denne studien ble det sett på eldre legemiddelbrukere som besøker seniorsentre i Oslo. 

Seniorsentre er en arena for sosialisering, fysisk aktivitet, og mental stimulering. Dette er alle 

faktorer som har vist seg å ha en positiv effekt på helsen[42-45]. Det er en mulighet for at denne 

gruppen legemidelbrukere har en bedre helse enn eldre legemiddelbrukere generelt, og dermed har 

mindre interesse av en LMS. På den andre side, kan det tenkes at nettopp fordi de har en bedre 

helse, kan de ha overskudd, vilje og kapasitet til å sette seg inn i egen legemiddelbruk.    

 

5.2 Eldre personers syn på legemidler 

 

Denne undersøkelsen tydet på at seniorsentrene i liten grad var en arena hvor legemidler var et 

vanlig samtaletema. Flere av informantene i studien anså at fraværet av dette temaet resulterte i et 

ønskelig miljø ved seniorsenteret. Som nevnt tidligere i oppgaven vil sannsynligheten for å bruke et 

eller flere legemidler øke med alderen. Dette vil også medføre at sannsynligheten for et 

legemiddelrelatert problem øker. Dersom legemiddelbrukerens primære sosiale arena anser 

legemidler og sykdom som et ikke-tema, eller bidrar til en stigmatisering ved bruk av legemidler, kan 

en se for seg at dette medvirker til at LRP av betydning forblir uadressert. LRP var imidlertid et tema 

som opptok flere av seniorsentrene, og i forbindelse med undersøkelsen ytret ledelsen ved et av 

seniorsentrene et ønske om å ha en farmasøyt tilgjengelig noen ganger i måneden, slik at deres 

brukere kunne ha et lavterskeltilbud ved LRP.     

Til tross for at legemidler ikke var et tema som i stor grad ble diskutert på seniorsentrene, viste 

undersøkelsen at legemidler var et tema som opptok majoriteten av eldre legemiddelbrukere ved 

seniorsentre i Oslo, samt at de hadde et ønske om å vite mer om de legemidlene de brukte. Interesse 

for legemidler som tema, eller et ønske om å vite mer, var i liten grad noen indikator på hvorvidt 

gruppen anså en LMS som en aktuell tjeneste. Tabell 1 viser at 80 % av informantene var interessert i 

legemidler og/eller ville vite mer om legemidlene de brukte. Dette innebærer at forutsetningene for 

farmasøyter, en yrkesgruppe som har en spisskompetanse på nettopp legemidler, har en unik 

mulighet for å skape tjenester som denne store kundegruppen ønsker og har behov for. 
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5.3 Legemiddelbrukerenes udekkede informasjons behov 

 

At en legemiddelbruker ikke ønsker ytterligere informasjon om legemidlene han/hun bruker, betyr 

ikke at vedkommende er i besittelse av tilstrekkelig kompetanse for å bruke legemidlet riktig. Det 

beviser heller ikke det motsatte, kun at legemiddelbrukeren selv har kommet frem til at han/hun ikke 

ønsker mer informasjon.   

I henhold til figur 3 var det 60 % av informantene som ønsket å vite mer om legemidlene de brukte. 

Dette er et godt utgangspunkt for en tjeneste som LMS, samt å identifisere temaer som kan vekke 

interesse for tjenesten.  Bivirkninger, interaksjoner og effekt skiller seg tydelig ut som temaer av stor 

interesse (se figur 5). Kategoriene ”generelle legemiddelgrupper” og mer informasjon generelt tyder 

også på at det er usikkerhet knyttet til legemidlene som blir brukt. Jo mer basalt 

informasjonsbehovet er, jo større kan sannsynligheten være for at man uvitende gjør en feil. Det kan 

tenkes at andelen som opplyser at de kan tenke seg å snakke om bivirkninger, interaksjoner eller 

effekt, har tatt stilling til og satt seg inn i legemiddelbruken sin. Det er ikke klart om dette er temaer 

de vil vite mer om fordi de har satt seg inn i dem, synes de er av interesse, eller vil vite mer fordi de 

ikke vet noe om legemidlene de bruker. 

Denne undersøkelsen viste at majoriteten av legemiddelbrukerne ønsket å vite mer om effekt, 

bivirkninger, interaksjoner og generelle legemiddelgrupper som antihypertensiva, 

kolesterolsenkende legemidler, og legemidler som påvirker hemostasen. Kun et fåtall av 

informantene oppga spesifikke legemidler, eller var presise i hva de ønsket å vite mer om. Usikkerhet 

på fundamentale elementer ved en legemiddelbehandling som virkninger og forsiktighetsregler, kan 

gi et inntrykk av et lavt kunnskapsnivå på legemiddelområdet fra forbrukens side.  

Noen av informantene opplyste at de ikke ønsket mer informasjon om legemidlene sine ettersom de 

var overbevist om at legen hadde fortalt dem alt av relevans for dem. Det kan argumenteres med 

dette er grunnet en blind tillit til legen, og egentlig er urettferdig ovenfor legen som ikke kan 

forventes å ha tid, resurser eller informasjon til å forutse alle eventualiteter ved en behandling.  

En annen begrunnelse for ikke å ønske å vite mer om legemidlene, var at man ikke opplevde noen 

problemer, hadde brukt legemidlene lenge eller brukte få legemidler. Disse årsakene sier heller ikke 

noe om legemiddelbrukerens kunnskaper om legemidlene sine, kun at de ikke opplever noen 

problemer.  Faren ved en slik passiv holdning er at det kan medføre en risiko for LRP som kunne vært 

unngått. 
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For best å kunne tilby LMS i apotek som en tjeneste er det av interesse å vite mer om hvilken 

kompetanse eldre legemiddelbrukere besitter om sine legemidler.  

 

5.4 Legemiddelbrukerenes dekkede informasjonsbehov  

 

5.4.1 Hvilke kilder benyttes til informasjon om legemidler? 

En annen årsak til at det ikke ønskes mer informasjon, kan være at legemiddelbrukeren allerede har 

mottatt informasjon. Det er ikke noen selvfølge at en legemiddelbruker med et informasjonsbehov 

oppsøker apotek. Dersom man skal se på aktualiteten av LMS for en spesifikk gruppe, er det viktig å 

undersøke hvilke kilder som benyttes til informasjon og hvorvidt disse kildene endres ved et 

eventuelt LRP. 

Figur 6 illustrerer hvor informantene har informasjon om legemidlene fra. Som forventet var apotek 

og fastlege dominerende kilder, men 35 % opplyste at hverken fastlege eller apotek var kilden til det 

de kunne om legemidler. Ett av kravene for å kunne delta i undersøkelsen, var at man måtte bruke 

minst ett reseptpliktig legemiddel. Andre kilder enn apotek og fastlege benyttes altså for å få 

informasjon om legemidler, så det er dermed ingen selvfølge at apotekpersonale eller fastlege 

kontaktes ved et LRP. 

Det tyder på å være en forskjell på hva man benytter som kilde til informasjon om legemidler og hva 

man gjør ved et LRP. Kun 13 % av informantene opplyste at de hverken oppsøkte lege eller apotek 

dersom et LRP oppstod. Da er det imidlertid ikke tatt hensyn til den andelen som eventuelt ville 

oppsøkt sykehus eller annet helsepersonell. Det tyder også på at det er stor tillit til at 

apotekpersonale og fastlege er i stand til å hjelpe ved et LRP. 

Informasjon fra kilder som internett er oftest enveiskommunikasjon, noe som innebærer en risiko for 

feiltolkning. Legemiddelbrukeren kan ikke forventes å ha kompetanse til å vurdere kvaliteten på 

materialet som blir presentert. Digitaliseringen av helsevesenet og tilgjengeligheten av informasjon 

gjennom internett kan skape behov for en LMS og er nødvendig å ta stilling til. 
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5.4.4 Apotek og lege som kilde til legemiddelinformasjon 

Både median og gjennomsnitt for antall reseptpliktige legemidler var fire. Åtti prosent av 

informantene var hos legen ca. hver 3. måned eller sjeldnere. Apotek kan generelt sett kun utlevere 

legemidler for 3 måneders forbruk om gangen. Imidlertid er underforbruk av legemidler er et 

problem som fører til at legemiddelbrukeren henter legemidlene sine sjeldnere enn hver 3.måned 

[46-48]. Det er derfor ikke mulig å si med sikkerhet at en stor andel av legemiddelbrukerne besøker 

apoteket like ofte eller oftere enn de er hos legen.  

For at en LMS skal være aktuell for legemiddelbrukeren, må apoteket formidle hva de kan hjelpe 

med. Apotek har altså gode muligheter til å vise sin kompetanse på legemidler. At 70 % opplyste at 

de ville kontakte fastlege er bra. Dersom LMS i apotek skal være en tjeneste legemiddelbrukeren 

anser som aktuell, må apotek oppfattes som et sted som kan hjelpe ved et LRP. Ettersom kun 33 % 

ville kontakte apotek dersom det oppstod et LRP, tyder det på at ikke helt har lykkes med dette. Det 

er derfor viktig blant annet å se på hvilken informasjon som blir gitt hos fastlege og på apotek.   

5.4.5 Digitalisering av helsevesenet  

Selv om denne gruppen i meget liten grad benyttet digitale kilder til informasjon, er det verd å se på 

noen av implikasjonene den økte digitaliseringen av helsevesenet vil ha for legemiddelbrukeren og 

LMS som tjeneste.  

E-resept skal i følge helsedirektoratet være innført i hele landet innen 2013. Innføringen av e-resept 

er satt til 16.10.2012 for Oslo[49]. E-resept vil medføre at resepten ligger på en dataserver hos 

Helsedirektoratet, kalt «Reseptformidleren». Den fysiske resepten vil altså i stor grad opphøre å 

eksistere. Legemiddelbrukeren vil eventuelt kunne få innblikk i sine resepter ved at lege eller apotek 

skriver ut en oversikt, eller ved å gå inn på funksjonen www.mineresepter.no. Bruken av internett til 

dette formålet krever bruk av smartkort og smartkortleser. Måten resepter håndteres på blir endret, 

og dette vil sannsynligvis være noe en del eldre vil streve med å tilpasse seg.  

Per dags dato er ikke ekspedisjon av reseptpliktige legemidler til privatpersoner lov i Norge på 

internett. Dette er i hovedsak begrunnet i muligheten for direkte dialog med legemiddelbrukeren og 

et ønske om et desentralisert apotekvesen. I en rekke andre land er ikke dette tilfellet, og man må 

forvente at dette også vil være en realitet for Norge en gang i fremtiden. Dersom muligheten for 

direkte dialog faller bort, vil aktualiteten av en LMS potensielt øke for å sikre riktig legemiddelbruk.  

Selv om denne undersøkelsen viste at eldre legemiddelbrukere per dags dato i liten grad benytter 

internett til informasjon, kan man ikke forvente at dette fortsatt vil være tilfellet i fremtiden. 

Mengden informasjon som er lett tilgjengelig på internett er enorm. Kvalitetssikringen i stor grad 

http://www.mineresepter.no/
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dårlig[50]. Disse faktorene, kombinert med den gjennomsnittlige legemiddelbrukerens evne til å 

forstå og vurdere materialet de har funnet kan øke aktualiteten av en LMS.   

 

5.5 Informasjon gitt ved utlevering av legemidler på resept 
 

For at legemiddelbrukeren skal vite at apotek er en ressurs, må man synliggjøre kompetansen. Tolv 

prosent opplyste at de alltid fikk informasjon ved utleveringen av legemidlene sine, mens fire av ti sa 

de aldri fikk informasjon. Dette kan skape et inntrykk av at det å få informasjon på apoteket er 

tilfeldig, og at kompetansen hos personalet varierer i stor grad. En slik holdning bidrar ikke til å styrke 

apotek som løsningen på et LRP. 

På tilsvarende måte med at kundene ønsket mer informasjon om generiske legemidler, ønsket de 

også at det ble gitt mer generell informasjon ved utleveringen av legemidler på apoteket. At 57 % av 

informantene opplyste at de ikke ønsket mer informasjon, må ses i lys av hvilke forventninger de har 

til å få informasjon på apoteket. 

Når det gjelder informasjonen informantene faktisk mottok, var dette i all hovedsak gjentagelse av 

informasjon de allerede hadde fått hos legen om bruk og dosering, samt tilbud om generisk 

substitusjon. Denne informasjonen er viktig å meddele og sentral for i å sikre riktig legemiddelbruk, 

men det synligjør i liten grad kompetansen på apoteket. Dersom den eneste informasjonen som gis 

utover den legemiddelbrukeren allerede har mottatt hos legen, er et økonomirelatert, kan dette 

være utslagsgivende for legemiddelbrukerens inntrykk av apoteket.  

Mersalg er et tiltak tatt i bruk av apotekkjedene i senere tid. Dette har selvsagt bunn i et ønske om å 

øke om setningen, men en bieffekt av dette er at man trenes i å presentere løsninger på mulige 

problemer. Presentasjon av løsninger kan bidra til å illustrere apotekets kompetanse på legemidler, 

og potensielt øke andelen som henvender seg apoteket ved et LRP.  

Dersom en bivirkning kan lindres eller forebygges ved et produkt som er tilgjengelig i apoteket vil det 

være naturlig å tilby dette, men hensikten med en LMS er ikke å drive mersalg. Overforbruk av 

legemidler et like viktig LRP som underforbruk [51, 52]. Et viktig element i en LRP vil være å 

undersøke hvorvidt det er mulig å seponere enkelte legemidler, erstatte problematiske legemidler 

eller avdekke feilbruk som for eksempel dobbeltbruk av legemidler som en følge av generisk 

substitusjon.  
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5.6 Diskresjon i apoteket 
 

En faktor som kan bidra til at færre legemiddelbrukere ønsker å kontakte apoteket ved et LRP, er 

mangel på diskresjon. Nesten en tredjedel av informantene i undersøkelsen opplyste at de ikke følte 

at de kunne stille spørsmål uten at andre kunder i lokalet kunne overhøre samtalen. Noen av 

informantene nevnte informasjonsrommet som et godt alternativ, dersom det var behov for en mer 

privat samtale. Det er imidlertid naturlig å forvente en viss terskel for å ta dette i bruk, både for 

apotekpersonalet og legemiddelbrukeren.  

Noen informanter oppgav også at aktivitetsnivået og kundetrykket var så høyt på apoteket at det i 

seg selv var til hinder for å ta seg tid til stille spørsmål. Skal man skape den ønskede kulturen for LMS 

i apotek vil dette kanskje være en holdning man må være bevisst.  

 

5.7 Kosttilskudd, reseptfrie og reseptpliktige legemidler 

 

Flere av informantene i studien uttalte ordene ”medisiner er et nødvendig onde” eller ”jeg liker ikke 

å ta medisiner, men det er noe jeg må”. Ingen sa dette om kosttilskudd til tross for at 80 % av 

informantene opplyste at de benyttet ett eller flere kosttilskudd.  

En hovedfagsoppgave i farmasi fra 2006 om holdninger til kosttilskudd, naturmidler og 

naturlegemidler konkluderte med at majoriteten av apotekpersonalet mente at kundene selv kunne 

ta ansvar for bruken av kosttilskudd og naturpreparater. Farmasøytene anbefalte kosttilskudd og 

naturpreparater sjeldnere enn apotekteknikere[53].  Apotekbransjen har hatt stort fokus på 

kosttilskudd de siste årene, så hvorvidt disse holdningene fortsatt er dominerende er noe usikkert. 

En amerikansk studie fra 2001 som undersøkte befolkningens holdninger til kosttilskudd, konkluderte 

med at en betydelig andel anså kosttilskudd som en naturlig del av det å holde seg frisk, og flere 

uttalte at de kom til å fortsette å benytte kosttilskudd til tross for manglende dokumentert effekt. 

Fastlegen ble i liten grad konsultert vedrørende bruken av kosttilskudd, da oppfatningen var at 

legens kompetanse på dette området var ubetydelig eller de trodde at legen hadde negative 

holdninger til kosttilskudd[54]. 

Dersom LMS i apotek skal være en tjeneste i fremtiden, kan bruken av kosttilskudd være et aktuelt 

tema ettersom av 80 % av informantene opplyste at dette var de produkter brukte. Halvparten 
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informerte legen, litt i overkant en tredjedel informerte apoteket, og kun litt i overkant av en 

femtedel informerte både lege og apotekpersonalet om bruken av slike. 

 At en så lav andel av informantene opplyste at de rådførte seg med apotek ved kjøp av kosttilskudd, 

er noe lavere enn forventet ettersom apotek er en potensiell konsutlasjonspartner både i sin rolle 

som detaljist av kosttilskudd og som legemiddelekspert. Å sikre riktig legemiddelbruk bør inkludere 

en vurdering av bruk av kosttilskudd. Dersom apotekpersonalet har en passiv holdning til 

kosttilskudd kan man se for seg flere uheldige konsekvenser. Det umiddelbare er at man undergraver 

sin egen kompetanse som fagperson og verre; man yter dårlig helsehjelp ved å overlate dette til 

kunden alene. Ved å overlate ansvaret for bruken av kosttilskudd til legemiddelbrukeren styrkes 

inntrykket av at det er problemfritt å benytte kosttilskudd i kombinasjon med legemidler. Ansvaret 

for å holde seg frisk blir overlatt til helsekostforetningen, noe som er å anse som en faglig tvilsom 

avgjørelse, lite lønnsomt og kontraproduktivt dersom man ønsker å selge informasjon med 

helseforebyggende effekt. 

Hvorvidt fastlege eller apotek ble konsultert ved kjøp av reseptfrie legemidler ble ikke undersøkt, 

men det ble avdekket at kun 8 % av informantene verken brukte reseptfrie legemidler eller 

kosttilskudd. I tillegg til temaer som legemiddelbrukeren selv vurderer som aktuelle, bør det tas opp 

elementer som legemiddelbrukeren ikke er klar over kan medføre en risiko. Bruk av kosttilskudd og 

reseptfrie legemidler tyder på å være slike temaer ettersom de brukes av majoriteten, men kun i 

moderat grad dekkes av informasjonen gitt ved legekonsultasjoner eller apotekbesøk. 

 

5.8 Generiske legemidler 
 

Nittito prosent av informantene hadde hørt om eller fått forklart hva et generisk legemiddel er. De 

hadde i hovedsak fått denne informasjon på apoteket. Dette resultatet var sannsynligvis påvirket noe 

i apotekenes disfavør, ettersom ett av seniorsentrene hadde deltatt i et prosjekt om generiske 

legemidler, og opplyste at dette prosjektet informasjonskilden til generisk substitusjon. 

Det er over 10 år siden generisk substitusjon ble innført i Norge, og fremdeles opplever brukere og 

helsepersonell usikkerhet rundt bruken av dette[55-57]. Det gjør det til et aktuelt tema for en LMS. 

Reservasjonsordningen ved generisk substitusjon i Norge funger på en slik måte at med mindre det 

er spesifikt uttrykt på resepten i hvert enkelt tilfelle, er forskrivers faglige vurdering at generisk 

substitusjon kan foretas. Undersøkelsen viste at majoriteten av informantene brukte fastlege som 

informasjonskilde ved et LRP. Ettersom kun 24 % opplyste at legen hadde nevnt generisk 
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substitusjon, og i disse tilfellene kun av og til eller sjelden, kan det tyde på at man har ytterligere 

grunn til å ta opp generiske legemidler som et tema ved en LMS, ettersom så mye som 87 % hadde 

fått tilbud om et generisk preparat på apoteket. Undersøkelsen viste at apoteket informerte 

legemiddelbrukerene om generisk substitusjon, men 42 % vurderte informasjonen de fikk som i 

underkant av hva de kunne tenke seg.  

Dersom det stemmer at legen ikke informerer om generisk substitusjon, har apoteket en mulighet til 

å bidra med informasjon utover hva de får hos fastlegen[58]. Dette kan igjen bidra til å styrke apotek 

som leverandør av informasjon, men det vil være sentralt at legestanden og apotek har 

sammenfallende holdninger til generiske legemidler. Felles for lege og apotek er det 

samfunnsøkonomiske ansvaret for å holde legemiddelkostnadene for samfunnet på et nøkternt nivå. 

Apotek er i tillegg lovpålagt å tilby det rimeligste generiske preparatet, og ettersom vi har en vertikal 

integrering av grossist-detaljist, medfører det også et økonomisk insentiv for apotekene å gjøre 

dette.   Norske legers holdninger til generisk substitusjon er ikke publisert, men ettersom apotek og 

legestanden omfattes av forskjellige offentlige insentiver, er det ikke utenkelig at det er visse 

forskjeller. 

Det er også naturlig å forvente at legens holdninger til generiske legemidler vil påvirke pasienten. En 

amerikansk studie fra 2011 viste at halvparten av legene i undersøkelsen hadde et negativt syn på 

generiske legemidler og at eldre leger hadde en betydelig høyere sannsynlighet for å ha et negativt 

syn på generika[59]. Forskning viser at vi velger leger som er i samme aldersgruppe og av samme 

kjønn som oss selv[60]. Dersom pasientgruppen som bruker flest legemidler også har legene som er 

mest kritiske til generisk substitusjon, øker aktualiteten av generisk substitusjon som tema for en 

LMS. 

Uavhengig av legenes holdninger til generisk substitusjon har apoteket et klart forbedringspotensiale 

i sin håndtering av informasjonen som blir gitt ved generisk substiusjon dersom de ønsker å styrke sin 

rolle som rådgivere ved LRP. At ingen av informantene opplevde at det ble gitt for mye informasjon 

fra apotekets side, men at to av fem ville ha mer informasjon, er et klart tegn på dette. 

 

5.10 Betalingsvillighet og aktualitet av LMS i apotek 
 

Til tross for at en LMS som tjeneste mangler en klar definisjon, uttrykte 55 % av informantene i 

undersøkelsen et ønske om å benytte seg av et tilbud hvor de fikk en halv time til å gjennomgå 

legemiddelbruken sin sammen med en farmasøyt på apoteket. Dette gjør LMS til en aktuell tjeneste 
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for legemiddelbrukeren, men ikke nødvendigvis for samfunnet. Betalingsvilligheten til denne 

gruppen legemiddelbrukere er derimot noe uklar, noe som kan ha konsekvenser for realiseringen av 

denne tjenesten. Grunnen til dette vil sannsynligvis være at uten offentlig refusjon, vil prisen på en 

slik tjeneste være for høy til at de mange aktuelle legemiddelbrukere anser den som aktuell.  

En av grunnene til at det er vanskelig å si noe om betalingsvilligheten for en slik tjeneste, er fordi 

definisjonen av en LMS er så vag. Legemiddelbrukerne har ikke et klart bilde av hva de blir spurt om. 

Blant dem som var villige til å betale noe for en LMS, varierte oppgitt maksimalsum mellom 50 og 

500 kroner. Et vanlig svar var imidlertid at de kunne tenke seg å betale tilsvarende det de gjorde for 

en legekonsultasjon.  

Som tabell 7 illustrer, er det vanskelig å identifisere sub-grupper eller markører som medfører økt 

aktualitet av en LMS. Det er kun interessen av en LMS som er vurdert i denne oppgaven ikke 

legemiddelbrukerens behov.  

Som nevnt tidligere, innebærer det ikke at personer som ikke ville benytte seg av en 

legemiddelsamtale, ikke har LRP. En kan heller ikke trekke slutningen at personer som ønsker å 

benytte en LMS, har et LRP med potensielt alvorlige konsekvenser. 

Selv om legemiddelbrukerne i liten grad anser det som nødvendig at fastlegen informeres om 

deltagelse i en LMS, kan det likevel være viktig å få med fastlegen som en motivator til og 

initiativtaker, ettersom fastlegen spiller en slik sentral rolle i legemiddelinformasjonen pasientene 

deres mottar. 

 

5.11 Hva bør en LMS inneholde? 
 

Hensikten med en LMS vil være å redusere LRP. Dette innebærer at man både må ta hensyn til hva 

legemiddelbrukeren vil vite mer om og hva vi vet det er behov for. 

Ettersom effekt, bivirkninger og interaksjoner var de vanligste temaene legemiddelbrukere ønsket 

mer informasjon om, er dette et godt utgangspunkt for temaer som gjør LMS aktuell for 

legemiddelbrukeren. 

Dersom man får en mulighet til å forklare effekt kan det tenkes at legemiddelbrukeren motiveres til 

bedre concordance, for eksempel gjennom bedre forståelse av antihypertensiva eller 

kolesterolsenkende legemidler. 
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Når det gjelder hva det er behov for at legemiddelbrukeren vet, kan et ønsket minimum være at 

legemiddelbrukeren har en forståelse for hva de tar medisinene for, hvor ofte og hvordan de skal tas. 

Dersom legemiddelbrukeren benytter mange legemidler, kan det også være viktig å fokusere på 

hvilke som er de aller viktigste legemidlene. Dersom man får en gjennomgang på disse punktene kan 

det være mulig å avdekke et eventuelt over eller underforbruk av legemidler. Dersom man får en god 

oversikt over bruken, vil farmasøyten også kunne ta en vurdering på hvorvidt det er mulig å trappe 

ned eller seponere noen legemidler.  

Generisk substitusjon er et ytterligere aktuelt tema å ta opp i en LMS. Dette var et område 

legemiddelbrukerne ønsket mer informasjon om, og vi vet generisk substitusjon er et viktig tema 

grunnet fare for feilbruk som for eksempel dobbeltbruk.  

Majoriteten av informantene opplyste at de benyttet kosttilskudd. Dette kan være av interesse å ta 

opp blant annet ut ifra en potensiell interaksjonsproblematikk. 

Selv om undersøkelsen viste at denne gruppen i liten grad benyttet digitale medier, så kan det være 

en fordel at de er bevisst risikoen for dårlig kvalitetssikret informasjon bruk av denne typen 

informasjonskilder innebærer. 
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6 Konklusjon 
 

Denne undersøkelsen viste at 80 % av eldre legemiddelbrukere i Oslo er interessert i legemidler eller 

uttrykte et ønske om mer kunnskap om legemidlene sine.   

Undersøkelsen viste også at majoriteten av legemiddelbrukerene anser fastlegen, apotek og 

pakningsvedlegg som sine viktigste kilder til informasjon. Det ble observert at 35 % av informantene 

verken oppga apotek eller fastlege som kilde til informasjonen de hadde om legemidlene sine. Disse 

kildene ble imidlertid i liten grad benyttet ved et eventuelt LRP.    

Det er vanskelig å identifisere kategorier eller markører som er gode kandidater for en LMS. Det kan 

tyde på at interessen for en LMS øker med antall reseptpliktige legemidler. Det kan også tyde på at 

antall spørsmål øker med antall legemidler. Antall reseptpliktige legemidler er imidlertid et upresist 

parameter for interesse av en LMS.  

Generisk substitusjon er et tema som er forbundet med risiko for LRP. Nittien prosent av 

informantene opplyste at de hadde kjennskap til ordningen. Majoriteten av informantene oppga 

apotek som kilde til informasjon om generisk substitusjon, men 42 % anså denne informasjonen som 

mindre enn hva de kunne ønske. Kun et fåtall hadde opplevd eller oppfattet informasjon gitt om 

generisk substitusjon fra fastlegen.  Dette viser at selv 10 år etter innføringen er generisk substitusjon 

et tema som det ønskes mer informasjon om blant eldre legemiddelbrukere.  

Førti prosent av informantene ønsket generelt mer informasjon på apoteket ved utleveringen av 

legemidlene. Det var også 40 % som opplyste at de aldri fikk noen informasjon ved utleveringen av 

reseptpliktige legemidler. Dette har betydning for legemiddelbrukerens oppfattelse av 

apotekpersonalets evne til å hjelpe ved et LRP og dermed aktualiteten av LMS i apotek som tjeneste. 

Den store majoriteten av informantene opplyste at både fastlegen og apotekpersonalet 

kommuniserte på en forståelig måte, og de i stor grad verken opplevde ubesvarte spørsmål i 

etterkant av legetimen eller etter å ha fått utlevert legemidlene sine på apoteket.  

Femtitre prosent av informantene kunne tenke seg å benytte et tilbud hvor de fikk snakke med en 

farmasøyt om legemidlene sine.  Blant dem som anså dette som en aktuell tjeneste, var det en vanlig 

oppfatning at et slikt tilbud burde omfattes av liknende rammebetingelser som ved en 

fastlegekonsultasjon.    
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Vedlegg 1 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt 
 

Mitt navn er Bjørn Gustavsen-Krabbesund, og jeg er mastergradsstudent i farmasi ved 

Universitetet i Oslo. Mine veiledere er Professor Else-Lydia Toverud, Post doc Helle 

Håkonsen. Temaet for masteroppgaven min er hvilke utfordringer og spørsmål eldre 

mennesker har ved bruk av medisiner. I tillegg ønsker vi å finne ut om denne gruppen 

kunne tenke seg å benytte såkalte «legemiddelsamtaler i apotek», en tjeneste der en 

farmasøyt på apoteket hjelper til med å løse problemer og svare på spørsmål 

vedrørende de medisinene pasienten bruker. I denne anledningen vil vi gjerne 

invitere dere til å delta, og spørre om lov til å benytte deres seniorsenter som 

rekrutteringssted for deltakere til studien.  

Legemiddelsamtale i apotek er en tjeneste som vurderes innført i Norge, og vi ønsker 

i denne sammenheng å finne ut hva norske pasienter ønsker å få ut av en slik 

tjeneste. Eldre er den gruppen som står for den største delen av medisinforbruket, og 

det vil derfor også være naturlig å forvente at denne gruppen har flest spørsmål og 

problemer knyttet til medisiner.  

Undersøkelsen vil utføres som et intervju med én og én deltaker hvor vi fyller ut 

spørreskjema.  Totalt ønsker jeg å intervjue 100 personer fra Oslo. Intervjuene kan 

være på seniorsenteret, men dersom det er mer ønskelig fra informantens side, kan 

det utføres på et annet sted. Intervjuet antas å vare ca. 30 minutter, og deltakeren vil 

bli honorert med 200kr i form av et universalgavekort. Kriteriet for deltagelse i 

studien er at kandidaten bruker minst ett reseptpliktig legemiddel og håndterer 

medisinene sine selv. 

Fra dere som seniorsenter ønsker jeg: 

 Å kunne rekruttere deltakere gjennom deres institusjon 

 At dere kan bidra med utdeling av våre informasjonsskriv til deres medlemmer 

 Å låne rom for gjennomførelsen av intervjuene 
 

Jeg håper at dere ønsker å delta.  Dersom noe skulle være uklart eller om dere ønsker 

mer informasjon, ta gjerne kontakt med meg på tlf: 90 64 28 84 eller e-post: 

bjorngus@student.farmasi.uio.no 

Med vennlig hilsen  

Bjørn Gustavsen-Krabbesund 

mailto:bjorngus@student.farmasi.uio.no
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Vedlegg 2 

Hvilke spørsmål har eldre mennesker om medisinene sine? 

 

Forespørsel om å delta i intervju i forbindelse med en masteroppgave  
Mitt navn er Bjørn Gustavsen-Krabbesund, og jeg er mastergradsstudent i 
samfunnsfarmasi ved Universitetet i Oslo. Temaet for oppgaven min er hvilke 
utfordringer og spørsmål eldre mennesker har i forbindelse med bruk av medisiner.  

Jeg ønsker å intervjue totalt 100 personer som besøker seniorsenter i Oslo. 

Undersøkelsen utføres som et personlig intervju ved hjelp av spørreskjema. I 

intervjuet vil du spørres om utfordringer du har forbundet med medisinbruken din, 

informasjonen du får om medisiner og din kontakt med lege og apotek. Intervjuet vil 

utføres av meg, enten på eldresenteret eller et annet sted som passer for deg. 

Undersøkelsen vil ta omkring 20 minutter. For å være med på undersøkelsen må du 

bruke fast minst én medisin på resept fra lege og håndtere medisinene dine selv.  

Det er frivillig å være med i undersøkelsen og du har mulighet til å trekke deg når som 

helst underveis uten å måtte begrunne dette nærmere. Alle svarene dine vil 

registreres uten navn eller personnummer, slik at de er anonyme. Ingen 

enkeltpersoner vil kunne gjenkjennes i den ferdige oppgaven og spørreskjemaene vil 

slettes etter at prosjektet er avsluttet.  Studien er meldt til Personvernombudet for 

forskning (NSD). 

 

Dersom du kan tenke deg å være med i studien, ber vi om at du skriver under på 

samtykkeerklæringen på siste side og legger den igjen i resepsjonen på eldresenteret. 

Jeg vil kontakte deg for å avtale tidspunkt og sted for intervjuet.  

 

Alle som deltar vil få et universalgavekort på 200 kr som takk for hjelpen. Dersom noe 

er uklart, du har lyst på mer informasjon eller om det er noe du lurer på, kan du 

gjerne kontakte meg på: tlf: 90 64 28 84 eller e-post: 

bjorngus@student.farmasi.uio.no 

 
Med vennlig hilsen  
Bjørn Gustavsen-Krabbesund 
Masterstudent, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo 
 
 
Veiledere:  
Else-Lydia Toverud     Helle Håkonsen               
Professor, Universitetet i Oslo      Postdoktor, Universitetet i Oslo       

https://fronter.uio.no/mail/sendmail.phtml?to=bjorngus%40student.farmasi.uio.no&curent_mbox=INBOX&selected_mailserver=101906&show_from=
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Samtykke til deltakelse i studie 
 
 
Navn med blokkbokstaver: 
 
 
________________________________________________________________ 
 
Telefonnummer: 
 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Jeg har mottatt informasjon om studien og ønsker å stille på intervju: 
 
 
 
Signatur:_________________________________________________________ 
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Vedlegg 3 

Spørreskjema ”Legemiddelsamtaler” 
 

De fleste spørsmålene vil ha flere svaralternativer, jeg vil lese opp de ulike og du svarer den som 

passer best.  Dersom ingen svaralternativer passer vil det være mulig å svare fritt.  

Før vi begynner vil jeg igjen minne deg på at deltakelse er frivillig, og du kan trekke deg når som helst 

i løpet av undersøkelsen hvis du ønsker det. 

Vi vil spørre deg  om dine tanker og meninger om medisiner, samt informasjonen du får om disse. 

Med medisiner mener vi i denne sammenheng både de du får på resept av legen og de du kjøper 

utenom resept, enten på apoteket eller i vanlig butikk.  

Innledning 
 

1 Er medisiner noe du er opptatt av? 

□ Ja □ Nei □ Vet ikke 

 

2 Er medisiner noe det snakkes ofte om på seniorsenteret? 

□ Ja □ Nei □ Vet ikke  

 

3 a) Skulle du ønske at du visste mer om medisinene du bruker?  

□ Ja □ Nei □ Vet ikke 

b) Er det noe spesielt du ville vite mer om? 

S var:_____________________________ 

 

4 Omtrent hvor mange medisiner bruker du som du får resept på fra lege? Også de du tar ved 

behov 

Antall:__________ 

 
5 Hender det at du bruker medisiner som du ikke har fått på resept fra lege? (Eks smertestillende, 

syrenøytraliserende, hostedempende?) 

□  Ja □  Nei □  Vet ikke 

 Hvis ja, hvor ofte bruker du dette? 

□ Minst 1 gang i uka 



49 
 

□ Minst 1 gang hver 14 dag 

□ Minst 1 gang i måneden 

□ Minst 1 gang hver 3. måned 

□ Minst 1 gang hvert halvår 

□ Sjeldnere  

 

6 Bruker du noen form for kosttilskudd eller naturmidler,  f.eks. vitaminer, Tran, Omega-3, 

Mineraltilskudd (kalsium, magnesium, sink osv.), Valeriana, Ginkobiloba, Venastat, Johannesurt. 

□ Ja □ Nei □ Vet ikke 

 

a)  Hvis ja, forteller du legen om at du bruker dette? 

□ Ja □ Nei □ Vet ikke 

b)  Når du snakker med apotekpersonalet om medisinene dine, forteller du dem at du 

bruker  

dette? 

□ Ja □ Nei □ Vet ikke 

 

7 Hvor får eller finner du generelt informasjon om medisiner? Du kan oppgi flere svar. Det du vet 

om dine medisiner nå, hvor har du fått dette fra 

(Egne forslag, skal ikke lese opp disse) 

□ Av fastlege 

□ På apotek 

□ Fra annet helsepersonell 

□ Av familie eller venner 

□ Fra TV, aviser eller radio 

□ På internet eller i bøker 

□ Pakningsvedlegget 

□ Annet___________ 

 

8 Dersom du har et spørsmål eller støter på et problem ved en medisin du allerede har kjøpt, hva 

gjør du?  Du kan oppgi flere svar. 
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(Egne forslag, skal ikke lese opp disse) 

□ Kontakter fastlege 

□ Kontakter apotek 

□ Kontakter sykehus/legevakt 

□ Kontakter annet helsepersonell 

□ Spør familie eller venner 

□ Slår opp i bøker eller på Internet 

□ Slår opp i pakningsvedlegget 

□ Annet:___________ 

□ Vet ikke 

 

9 Finnes det noen grupper medisiner du er mer skeptisk til å bruke enn andre? Dette kan være 

enten legemidler du bruker nå, eller som du har hørt om.  

□ Ja    □ Nei □ Vet ikke 

Hvis ja, hvilke? Du kan oppgi flere svar. 

(Egne forslag, skal ikke lese opp disse) 
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□ Smertestillende 

□ Blodfortynnende 

□ Kortikosteroider, steroider (prenisolon) 

□ Hjerte/Kar 

□ Astmamedisiner 

□ Sovemedisner 

□ Hormonpreparat 

□ Andre: _______________________________________________________ 

Generiske legemidler 
 

10 Har du noen gang hørt om eller fått forklart hva et generisk legemiddel/kopilegemiddel er? 

Altså medisin fra en annen fabrikk med samme innholdsstoff i samme mengde, men ulikt navn? 

□ Ja □ Nei □ Vet ikke 

Hvis ja hvor fikk du denne informasjonen? 

Svar:________________________________ 

 

11 Har legen noen gang nevnt eller forklart for deg hva generiske legemidler/kopilegemidler er?  

□ Ja □ Nei □ Vet ikke 

Hvis ja, hvor ofte blir det nevnt? 

□ Hver gang jeg henter ny resept  □ Av og til □ Sjelden 

 

12 Har du noen gang blitt tilbudt/fått et generisk bytte/kopimedisin når du har vært på apoteket?  

 □ Ja □ Nei □ Vet ikke 

Hvis ja, synes du den informasjonen apotekpersonalet gir om dette er … ? 

□ For lite □ Passe  □ For mye 

Kontakt med lege 
 

13 Bruker du mer enn én lege fast, f.eks spesialist i tillegg til fastlege? 

□ Ja □ Nei □ Vet ikke 

        Hvis ja, hvor mange: _______________________________________________ 

 

14 Hvor ofte går du til lege? Hvis du går til mer enn én lege, gjelder dette totalt for alle. 

□ Minst én gang hver 14. dag 
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□ Minst én gang per måned 

□ Minst én gang hver 3 måned 

□ Minst én gang hvert halvår 

□ Minst én gang i året 

□ Sjeldnere 

 

15 Snakker legen stort sett på en forståelig måte? 

□ Ja  □ Nei □ Avhenger av hvilken lege □ Vet ikke 

Hvis nei, hva pleier å være problemet? 

□ Legen snakker for lavt/□ Jeg hører dårlig 

□ Legen bruker vanskelige ord eller faguttrykk 

□ Legen er fremmedspråklig / □ Jeg selv er fremmedspråklig 

□ Annet______________ 

 

16 A) Sitter du noen gang igjen med ubesvarte spørsmål om medisinene dine etter en legetime? 

□ Ja  □ Nei □ Avhenger av hvilken lege □ Vet ikke   

        B)Hvis ja, hvor ofte skjer dette? (Når du er hos den legen der dette har vært et problem) 

□ Hver gang  

□ Av og til  

□ Sjelden 

17 Skulle du ønske at du fikk mer tid til å snakke om medisinene dine hos legen? 

□ Ja  □Nei □Vet ikke 
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Apotekpersonalet 
 

18 Når det gjelder medisiner du får på resept fra lege, får du informasjon om disse når du henter 

dem ut på apoteket? 

□ Ja, alltid 

□ Ja, noen ganger 

□ Nei, aldri 

□ Vet ikke 

Hvis ja, hva informeres det om? 

Svar:_______________________________________________________________________ 

 

19 Skulle du ønske det ble gitt mer informasjon ved utleveringen av medisinene dine på apoteket? 

 □ Ja  □ Nei □ Vet ikke 

 

20 Skulle du ønske at du fikk mer tid til å snakke om medisinene dine på apoteket? 

□ Ja  □Nei □ Vet ikke 

 

21 Føler du at du kan spørre om ting på apoteket uten at andre kunder i lokale kan overhøre dette? 

□ Ja □ Nei □ Vet ikke 

 

22 Snakker personale på apoteket stort sett på en forståelig måte? 

□ Ja  □ Nei □ Avhenger av personen på apoteket □ Vet ikke 

Hvis nei, hva pleier å være problemet? 

□ Apotekpersonalet snakker for lavt/ □ Jeg hører dårlig 

□ Apotekpersonalet bruker vanskelige ord eller faguttrykk 

□ Apotekpersonalet er fremmedspråklig/ □ Jeg selv er fremmedspråklig 

□ Annet__________ 

23 Sitter du noen gang igjen med ubesvarte spørsmål etter du har vært på apoteket? 
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□ Ja  □Nei □ Varierer fra person til person   □Vet ikke 

Hvis ja, hvor ofte skjer dette? (når du er på det apoteket/hos den apotekansatte der dette 

har vært et problem) 

□ Hver gang  

□ Av og til 

□ Sjelden 
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Legemiddelsamtale 
 

24 Synes du det burde være mulig å be om ekstra tid for å snakke om medisiner på apoteket? 

  □ Ja □Nei □ Vet ikke 

 
25 Dersom du fikk tilbud om å bruke ½ time til å gjennomgå medsinbruken din sammen med en 

farmasøyt på apoteket, er dette en tjeneste du synes kunne vært aktuelt? 
 
□ Ja □Nei □ Vet ikke 

Hvis ja, Hvorfor? 

Svar:_______________________________ 

Hvis nei, hvorfor ikke? 

Svar:_______________________________ 

 

26 Har du hørt om at noen apotek allerede har en slik tjeneste (kalt legemiddelsamtaler i apotek)? 

□ Ja □Nei □ Vet ikke 

Hvis ja, hvordan har du hørt om det? 

□ Vært med på samtale 

□ Sett oppslag på apoteket 

□ Venner eller familie har fortalt om det 

□ Annet__________________________ 

Hvis nei på spm 25, men ja på smp 24 hopp til spm 29. Hvis nei på begge hopp til personalia  

27 Dersom du skulle benytte deg av denne tjenesten, hadde det vært ønskelig å ha denne samtalen 

alene eller ville du hatt med deg noen? 

□ Alene 

□ Noen. Hvem: _____________________________________________________ 

□ Vet ikke 

 

28 Hva kunne du tenke deg å snakke om i en slik samtale? 

Du kan oppgi flere svar. (Egne forslag, skal ikke lese opp disse) 

□  Bivirkninger du opplever av legemidlene dine.  
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□ Sikkerhet rundt medisinene 

□ Effekt  

□ Interaksjoner  

□ Enklere løsninger  

□ Nye legemidler.  

□ Kosttilskudd og naturmedisin  

□ Økonomi og dekning av medisin  

□ Generisk bytte/kopilegemidler-  

□ Medisiner i forhold til alkohol eller bilkjøring 

□ Annet, spesifiser______________________________ 

 

29 For å være med på en slik samtale, synes du legen din bør informeres om dette på forhånd?  

□ Ja □ Nei □ Vet ikke 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
30 Tror du dette er en tjeneste du kunne vært villig til å betale for? 

□ Ja □ Nei □ Vet ikke 

 

31 Hva er i så fall det maksimale du kunne tenke deg å betale for en slik tjeneste? 

Svar: __________________ 

Personalia 
32 Kjønn 

□ Kvinne □ Mann 

33 Hvilket år er du født? 

Alder:_____________  

 

 


