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Sammendrag 

Innledning: Kroniske lungesykdommer, astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er 

utbredte sykdommer knyttet til betydelige helsekostnader. Til tross for effektive forebyggende 

behandlinger, samt god tilgang på medisiner fortsetter kostnader ved disse sykdommene å øke. 

To viktige faktorer som er avgjørende for effektiv astma- og kolsbehandling er etterlevelse og 

riktig inhalasjonsteknikk. Ifølge litteraturen, varierer etterlevelsen for astma- og 

kolsbehandlinger fra 22% til 78%. Omtrent halvparten av pasientene klarer ikke å bruke 

inhalasjonsmedisinene sine riktig. En dokumentert måte å forbedre dette på er å inkludere 

farmasøytiske tjenester inn i helsevesenet. I Norge ble det i 2016 innført en offentlig finansiert 

og standardisert inhalasjonsveiledning på apotek. Formålet med tjenesten er å forebygge 

feilbruk, sikre at pasientene får opplæring om riktig inhalasjonsteknikk, samt bedre forståelsen 

for når inhalasjonsmedisinene skal tas. Tjenesten utføres av sertifiserte farmasøyter. 

Inhalasjonsveiledning er den første offentlig betalte helsetjenesten som tilbys i norske apotek.    

Hensikt: Hensikten med dette prosjektet var å undersøke farmasøytenes holdninger og 

erfaringer med inhalasjonsveiledning på norske apotek, samt å identifisere hvilke utfordringer 

som kan oppstå i praksis. Det skulle også undersøkes om en kompensasjon på åtti kroner vil 

være tilstrekkelig for denne apotektjenesten. 

Metode: Fjorten farmasøyter fra elleve apotek deltok i prosjektet. Det ble brukt en kvalitativ 

forskningsmetode, bestående av fokusgruppeintervjuer. Intervjuene ble gjennomført fra 

desember 2016 til og med februar 2017. Totalt ble det utført fire fokusgrupper. 

Resultater: Informantene var svært positive til inhalasjonsveiledning på norske apotek, og 

beskrev tjenesten som nyttig for pasientene. Manglende tid, fravær av markedsføring, samt 

manglende samarbeid med leger har blitt nevnt som utfordrende faktorer i forhold til 

gjennomføringen av tjenesten i praksis. Informantene forventer mer støtte i media og mer 

informasjon til pasienter om hvor viktig det er å kontrollere inhalasjonsteknikken sin, samt få 

frem at denne tjenesten er tilgjengelig på alle apotek i hele landet. Fravær av kompensasjon til 

farmasøyter har også blitt nevnt som en barriere. Resultatene viser at det er store variasjoner i 

tiden som benyttes for tjenesten i praksis. Resultatene viser også at farmasøytene er veldig åpne 

for pasientorienterte tjenester, og at de forventer flere offentlig finansierte apotektjenester i de 

årene som kommer.  
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Konklusjon: Studien viser at tjenesteprisen er tilstrekkelig i forhold til estimert tid for 

tjenesten, bortsett fra den tiden som er nødvendig for sertifisering av farmasøyter. Videre 

forskning er nødvendig for å undersøke gjennomsnittlig tjenestetid, samt å identifisere tiden 

som kreves for sertifisering av tjenestefarmasøyter, kurs og opplæring. 
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Abstract 

Introduction: Chronic respiratory diseases, asthma and chronic obstructive pulmonary disease 

(COPD) are widespread diseases causing significant healthcare costs. The burden of asthma 

and COPD increases constantly despite the availability of effective preventive therapy and 

access to medicines. Two key factors that are essential for successful asthma/COPD treatment 

are adherence to therapy and correct inhalation technique. According to literature, adherence to 

asthma/COPD treatments varies between 22% and 78%. Approximately half of the patients do 

not use inhalation devices correctly. One of the well-known strategy to improve adherence and 

inhalation technique is to include the pharmaceutical care into the healthcare system. In 

Norway, Inhaler Technique Assessment Service - a pharmaceutical cognitive service for 

asthma/COPD patients with government reimbursement was introduced in 2016. The aim of 

the service is education of patients about correct inhalation technique, as well as understanding 

when should inhaled medicines be taken. Certified pharmacists perform the service. Inhaler 

Technique Assessment Service is the first pharmacy care service with government 

reimbursement in Norwegian pharmacies.  

Objective: The aim of the project was to investigate the pharmacists’ attitudes and experiences 

related to Inhaler Technique Assessment Service - the pharmaceutical cognitive service for 

asthma/COPD patients in Norway. Additionally, the aim was to identify challenges in practice 

with this pharmaceutical service. Lastly, the project investigated whether the service fee was 

adequate.  

Method: A total of fourteen informants from eleven pharmacies accepted an interview 

invitation. It was used a qualitative research method, focus group interviews. Interviews were 

conducted in the period from December 2016 to February 2017. 

Results: The informants have a positive attitude to Inhaler Technique Assessment Service, and 

describe the service as useful for patients. Lack of time, absence of marketing, as well as lack 

of collaboration with doctors were mentioned as challenging factors in relation to the 

implementation of the service in practice. The interviewees expect more support in the media 

and information to the patients the importance of checking the inhalation technique and make 

it clear that the service is available in all pharmacies in the country. The absence of 

remuneration for pharmacists is mentioned as a barrier. There is considerable variation in the 

time used for the service in practice. The pharmacists are very open for patient-oriented 
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services, as well as at they expect a number of government reimbursements pharmacy services 

in the coming years. 

Conclusion: This study indicates that the price of Inhaler Technique Assessment Service in 

Norway is adequate in relation to the estimated time for the service, if the time required for the 

certification of pharmacists is not included in the estimation. Further research is needed to 

identify the average service time, as well as to identify the time required for certification of 

pharmacists, courses and training programs. 
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1 Introduksjon 

1.1 Astma og KOLS 

Kroniske lungesykdommer, astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er utbredte 

sykdommer knyttet til betydelige helsekostnader. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er 

forekomsten av astma omtrent 300 millioner i globalt perspektiv, og det anslås at i 2025 vil 

antallet øke med 100 millioner. Kols er i dag den fjerde største årsaken til dødsfall i verden [1].   

Astma er en kronisk sykdom med betennelse eller irritasjon i luftveiene. Det kan føre til 

gjentatte symptomer som hoste, tetthet i brystet, tung pust eller surkling, særlig om natten eller 

tidlig om morgenen. Mellom forverringer kan tilstanden være normal. Det er registrert at rundt 

20 % av barn og unge i Norge har astma, og omtrent 8 % av alle voksne. Forekomsten av astma 

i Norge har økt jevnt de siste 40 årene [2].  

Kols er en tilstand med luftstrømsobstruksjon som ikke kan reverseres og normaliseres. Kols 

kan forebygges og behandles. Obstruksjonen i luftveiene oppstår på grunn av en inflammatorisk 

reaksjon, samt strukturelle forandringer i små, perifere luftveier (obstruktiv bronkiolitt) og/eller 

destruksjon av lungeparenkym (emfysem) [3]. 

Astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er noen av de vanligste årsakene til 

sykehusinnleggelser i Norge. Dødeligheten ved astma har de siste årene vært synkende, mens 

for kols er den fortsatt økende. Rundt 8% av befolkningen i Norge har kols, og det registreres 

årlig rundt 2 000 dødsfall på grunn av denne sykdommen. Røyking er den viktigste årsaken til 

kols, men også yrkeseksponering for støv og gasser, genetikk og tidligere astma kan være 

årsaksfaktorer [4]. 

Grunnleggende medisinsk behandling av astma og kols skjer i form av inhalasjon. Målet med 

inhalasjonsbehandling er å levere legemidler direkte til lungene, gi raskere effekt og 

minimalisere risikoen for behandlingsrelaterte bivirkninger [5].  

Til tross for effektive forebyggende behandlinger, samt god tilgang på medisiner fortsetter 

direkte og indirekte kostnader ved astma og kols å øke [1, 6].  

Etterlevelse av behandling med inhalasjonslegemidler er avgjørende for optimalisering av 

antall utfall [7]. En dokumentert måte å forbedre etterlevelse og bruk av inhalasjonslegemidler 
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mot astma og kronisk obstruktiv lungesykdom er å inkludere farmasøytiske tjenester inn i 

helsevesenet [8]. 

 

1.2 Forbruk av legemidler mot astma og kols i Norge 

Reseptregisteret viser at det var 436 885 personer i Norge (8,3% av befolkningen) som brukte 

medisiner mot astma og kols i 2015 (se figur 1). Omsetningen av disse legemidlene var 1,067 

milliarder kroner i 2015 (se figur 2).  

 

  

Figur 1. Antall astma- og kolspasienter i Norge i perioden 2005-2015. Kilde: Reseptregisteret 

Sammenlignet med andre legemiddelgrupper utgjør medisiner mot astma og kols den gruppen 

med høyest omsetning i Norge (se figur 2).   

Per i dag er det registrert over 30 inhalasjonslegemidler i Norge ved obstruktiv lungesykdom, 

under ATC-koder R03A og R03B [ref. Felleskatalogen]. Oversikt over alle inhalatorer på 

markedet, i alfabetisk rekkefølge (handelsnavn) med korresponderende inhalatortype og 

legemiddelgruppe, er vist i Vedlegg 1 [9, 10].  
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Figur 2. Forbruk av legemidler i 2015. Omsetning i million kroner. Kilde: Reseptregisteret 

I 2015 utgjorde inhalasjonslegemidler mot astma ok kols en omsetning på 967 millioner kroner 

i Norge [ref. Reseptregisteret]. De mest brukte inhalasjonslegemidlene (se figur 3) var 

Salbutamol (Ventoline®), Salmeterol og Flutikason (Seretide®), Formoterol og Budesonid 

(Symbicort®) og Tiotropiumbromid (Spiriva®).  

 

Figur 3. Forbruk av de mest brukte inhalasjonsmedisiner i Norge i 2015.                                                        

Omsetning i million kroner. Kilde: Reseptregisteret 
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1.3 Økonomisk byrde av astma og kols  

Den økonomiske byrden ved en sykdom klassifiseres i form av direkte og indirekte kostnader. 

Direkte kostnader er kostnader knyttet til medisiner, samt forbruk relatert til diagnostisering og 

behandling av sykdom slik som legekonsultasjoner, legevaktbesøk, sykehusinnleggelse osv. 

Legemiddelomkostninger utgjør den største delen av direkte kostnader. Indirekte kostnader er 

kostnader som påløper ved reduksjon av pasientens arbeidsproduktivitet, på grunn av 

sykdommen. Astma er utbredt blant unge aldersgrupper, og har derfor en stor økonomisk 

påvirkning som følge av tapt produktivitet [1]. 

Ulike studier har forsøkt å estimere de indirekte kostnadene av astma og kols, men resultatene 

viser betydelige variasjoner [1]. I noen tilfeller er det estimert at indirekte kostnader utgjør den 

største delen av de totale kostnadene [11]. Sett i lys av dette er det klart at den totale kostnaden 

ved astma og kols i Norge faktisk er betydelig høyere enn 1,067 milliard kroner, som kun 

representerer omsetningen av legemidler i 2015. 

En studie undersøkte direkte og indirekte kostnader ved astma- og kolsbehandling i 2015 i tre 

europeiske land (Spania, Sverige og Storbritannia), samt betydningen av inhalasjonsteknikk i 

forhold til kostnadene. Det ble vist at dårlig inhalasjonsteknikk utgjorde en kostnad på 783 

millioner EUR i 2015 i disse tre landene. Studien konkluderte med at kostnadene relatert til 

astma og kols var betydelige. Et uunngåelig bidrag til denne byrden var dårlig 

inhalasjonsteknikk. I følge denne studien, ville tiltak som kunne forbedre inhalasjonsteknikk 

bedre sykdomsutfallet, og senke kostnadene [12]. En annen studie belyste at omtrent 20% av 

kostnadene til inhalasjonslegemidler var bortkastet på grunn av uriktig legemiddelbruk [13].  

 

1.4 Bruk av inhalasjonsmedisiner og etterlevelse 

Begrepet «etterlevelse» brukes for å beskrive i hvilken grad en pasient tar legemidler som 

forskrevet, til riktig tid og i rett dose [14]. Dette omfatter også langvarig fullføring av 

behandlinger [15]. Det estimeres at etterlevelse ved bruk av legemidler for kroniske 

behandlinger er bare 50% i utviklede land og enda lavere i utviklingsland, ifølge WHO [16].  

Ulike studier viser en bred variasjon i etterlevelsen for astma- og kolspasienter, fra 22% til 78% 

[17]. En studie basert på en svensk apotekdatabase viser at de fleste pasientene, og særlig de 
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yngre, kun bruker astma- og kolsmedisiner sporadisk. Bare 25% av pasientene hentet ut  

forventet forbruk av astma- eller kolsmedisiner på apotek [18].  En annen svensk studie viser 

at etterlevelse av astma- og kolsbehandling er omkring 60% [19].  

Etterlevelse ved bruk av inhalasjonsmedisiner er særlig utfordrende med tanke på riktig 

inhalasjonsteknikk. Inhalasjonsteknikken må være en hjørnestein i behandling av astma og kols 

for å sikre optimal behandling [20]. Når man ser på inhalasjonsteknikken er det ifølge en studie 

omtrent halvparten av pasienter som ikke klarer å bruke sine inhalatorer riktig [21].  

Forskjellige studier viser at etterlevelse av inhalasjonsbehandling er verre enn oral- eller 

injeksjonsbehandling hos astma pasienter. Årsaker til dårlig etterlevelse av 

inhalasjonsbehandling er vanskeligheter ved bruk av inhalatorer, misforståelser eller 

manglende instruksjoner, komplekse behandlingsregimer, frykt for bivirkninger, dårlig 

veiledning, opplæring eller oppfølging, kostnader eller at man glemmer å ta inhalasjonsdosen 

[17]. 

Nyere studier som undersøker etterlevelse av behandling med inhalasjonslegemidler inkluderer 

også inhalasjonsteknikk og intervaller mellom inhalasjonsdoser. Det viser seg at den måten for 

måling er mer reflektert på livskvalitet og lungefunksjon [22, 23]. I 2016 ble det utført en studie 

med pasienter som brukte inhalasjonsmedisiner mot astma eller kols. Pasientene brukte Inhaler 

Compliance Assessment (INCATM) – tilpasset inhalator som via digitale signaler kunne gi 

kvantitativ informasjon om tid og teknisk bruk av inhalatoren. Det ble registrert at 24% av 

pasientene brukte sine inhalatorer feil. Noen av feilene var utilstrekkelig flyt, ekspirasjon inn i 

inhalator, frigjøring av legemidler uten inhalasjon og multiple inhalasjoner. Antall doser som 

ble tatt var 57%. Resultatene viser at det kun var 20% av pasientene som brukte sine 

inhalasjonsmedisiner riktig og til rett tid [24].  

En annen studie som benyttet seg av INCATM teknologien undersøkte hvordan feil 

inhalasjonsteknikk kunne påvirke inhalasjonsbehandling. Studien viste at de mest kritiske 

tekniske feil med Diskus® var ekspirasjon i inhalator før inhalasjon, dårlig innåndingsflyt og 

manglende doser. Studien konkluderte med at uriktig inhalasjonsteknikk kunne påvirke 

legemiddellevering til kroppen [25].  
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1.5 Farmasøytisk bidrag til astma- og kols behandling 

To viktige faktorer som er avgjørende for effektiv astma- og kolsbehandling er etterlevelse og 

riktig inhalasjonsteknikk [16]. Dårlig etterlevelse er assosiert med dårlig sykdomskontroll [26], 

og redusert helserelatert livskvalitet [17]. Dette fører til en betydelig økt byrde når det gjelder 

helse og økonomi. Muligheten for å bedre dette ligger hos primærhelsetjenesten [7]. 

Apotekfarmasøyter kan bidra til riktig bruk av inhalasjonsmedisiner, og dermed redusere antall 

medisiner som brukes ved sykdomsforverringer. Det er mange kilder som bekrefter at 

farmasøytiske kognitive tjenester er klinisk effektive i astma- og kolsbehandlinger [16, 27-32]. 

Farmasøytiske kognitive tjenester defineres som profesjonelle tjenester som tilbys av 

farmasøyter, og hvor de bruker sine ferdigheter og kunnskaper til å ta en aktiv rolle for å bidra 

til pasientens helse gjennom effektiv samhandling med både pasienter og annet helsepersonell. 

«Cognitive pharmaceutical services are professional services provided by pharmacists, using 

their skills and knowledge to take an active role in contributing to patient health through 

effective interaction with both patients and other health professionals» [33]. 

I en studie ble effekten av farmasøytiske kognitive tjenester evaluert hos voksne astmapasienter. 

Studien viste at farmasøytisk innvirkning resulterte i en forbedring i etterlevelse, bedret 

inhalasjonsteknikk, økning i livskvalitet, samt bedre kunnskap og forståelse for sykdommen 

[27]. Tall fra en annen studie viste en økning i etterlevelse på 40% og en 56% forbedring i 

inhalasjonsteknikk [32].  

En annen studie evaluerte effekten av apotekfarmasøyter i behandlingen av kolspasienter over 

en tiårsperiode (2005-2015) i forhold til inhalasjonsteknikk og etterlevelse. Studien konkluderte 

med at apotekfarmasøyter hadde en positiv effekt i kolsbehandlingen, spesielt på opplæring om 

inhalasjonsteknikk og etterlevelse. Det ble følgelig vist at farmasøytisk innvirkning var 

kostnadseffektiv i forhold til å redusere sløsing av inhalasjonsmedisiner, sykehusinnleggelser 

og alvorlige sykdomsforverringer. Farmasøyters rolle har ikke vært særlig anerkjent på dette 

området, ifølge kilden. Det ble vist at ytterligere forskning er nødvendig for å indentifisere den 

optimale frekvensen for oppfølging av inhalasjonsteknikk hos pasienter, som en del av 

forebyggende tiltak [16].  

Kostnader av kroniske luftveissykdommer øker stadig, og større fokus på primærhelsetjenesten 

er nødvendig for å redusere risiko for eksaserbasjoner, sykehusinnleggelser og dødsfall [34]. 
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Den gjennomførte litteraturgjennomgangen bekreftet at farmasøytiske tjenester kan bidra til 

bedre bruk av samfunnsressurser [16]. På den andre siden har farmasøyters oppgaver samtidig 

blitt utvidet ved innføring av forskjellige tjenester slik som legemiddelgjennomgang, 

administrering av legemidler og vaksiner, legemiddelsamtale, samt rekvirering av visse 

medisiner. For å sikre og opprettholde kvaliteten av farmasøytiske tjenester, samt sørge for at  

de er økonomisk bærekraftige, bør farmasøytene ta betalt for dette [35].  

 

1.6 Forslag til betalt apotektjeneste i Norge 

I 2016 innførte Norge for første gang en offentlig finansiert apotektjeneste. Det ble publisert av 

helse- og omsorgsdepartement i Legemiddelmeldingen 2015 [36].  

«Det er dokumentert at over 50 pst. av pasientene med astma/kols bruker medisinene feil. Det 

foreslås å innføre en prøveordning med en utvidet veiledningstjeneste til denne pasientgruppen 

(teknisk inhalasjonsveiledning). En veiledning i hvordan inhalasjonsmedisinene skal brukes, 

foreslås gjennomført av farmasøyter som jobber i apotek, og kan f.eks. tilbys 

førstegangsbrukere. Målsettingen er å bedre behandlingstilbudet ved å forebygge feilbruk og 

bedre etterlevelsen av behandlingen. Det er lagt til grunn at en slik veiledning kompenseres 

med 80 kroner (jf. Kompensasjon som gis for en tilsvarende tjeneste i Danmark). Det er i dag 

rundt 400 000 brukere av inhalasjonslegemidler, hvorav 150 000 nye brukere hvert år. Dersom 

man tar utgangspunkt i at alle pasienter med nyoppstartet behandling tilbys veiledning, vil dette 

medføre en kostnad på 12 mill. kroner. Erfaringer fra Danmark indikerer at antall brukere av 

tjenesten trolig vil bli lavere. Det er på denne bakgrunn lagt til grunn en kostnad i 2016 på 5 

mill. kroner. Dersom resultatene avviker vesentlig fra dette vil departementet komme tilbake 

med forslag til justering av ordningen.» [37]. 

Samtidig ble det foreslått en endring i apotekenes avanse på legemidler: «Det foreslås en 

endring i apotekenes avanse på legemidler som gir en innsparing på 30 mill. kroner, fordelt 

med 20 mill. kroner på folketrygden og 10 mill. kroner for helseforetakene. Endringen som 

foreslås vil frigjøre midler for å legge til rette for etablering av nettapotek, og at det etableres 

en prøveordning for inhalasjonsveiledning i apotek.» [37].  
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Inhalasjonsveiledning er den første offentlig betalte helsetjenesten som tilbys i norske apotek. 

Det var derfor svært viktig for Apotekforeningen å utvikle en standardisert tjeneste med høy 

kvalitet på kortest mulig tid [38]. 

Bare noen få måneder etter at innføringen av prøveordningen hadde blitt fremlagt var 

apotekfarmasøyter i alle apotek, både primærapotek og sykehusapotek, klare for 

inhalasjonsveiledning for astma- og kolspasienter. Den første offentlige betalte apotektjenesten 

startet opp 1. mars 2016 [38].  

 

1.7 Inhalasjonstjeneste på norske apotek 

Inhalasjonsveiledning utføres i apotek av autoriserte reseptar- eller provisorfarmasøyter. 

Tjenesten kan tilbys alle pasienter som bruker inhalasjonsmedisiner. Bare de farmasøytene som 

har gode kommunikasjonsferdigheter og som har gjennomført og bestått opplæring for tjenesten 

kan gjennomføre inhalasjonsveiledning. Apoteker er ansvarlig for at tjenestefarmasøyter 

oppfyller kompetansekravene [10]. Farmasøytene er ansvarlige for å utføre tjenesten i henhold 

til bransjestandarden [39].  

Tjenesten kan tilbys både til nye og eksisterende brukere av inhalasjonsmedisin. Formålet med 

tjenesten er å forebygge feilbruk og å gi bedre etterlevelse av inhalasjonsbehandlingen. Målet 

er at pasientene får opplæring om riktig inhalasjonsteknikk og forståelse for når 

inhalasjonsmedisinene skal tas. Tjenesten legger til rette for at pasientene får kunnskap om 

hvordan man kan se når inhalatoren er tom, oppbevaring, og rengjøring [10]. 

Inhalasjonsveiledning utføres ved at pasienten viser sin inhalasjonsteknikk, og at 

tjenestefarmasøyten korrigerer og gir råd dersom det oppdages feil som kan forbedres. Hvis 

pasienten ikke har erfaring med bruk av inhalatoren fra før eller ønsker å få riktig bruk 

demonstrert, begynner tjenesten med at farmasøyten viser riktig bruk. Tjenestefarmasøyten skal 

observere teknikken ved å følge punktene i sjekklisten. Pasienten skal få informasjon om når 

inhalatoren er tom. Tjenesten skal utføres hovedsakelig i reseptur. Dersom pasientene ønsker 

det, kan inhalasjonsveiledning gjennomføres på informasjonsrommet [39].  

Tjenesten kan tilbys av farmasøyter eller apotekteknikere, men det er bare sertifiserte 

farmasøyter som kan utføre den. Legen kan også henvise til inhalasjonsveiledning, eller så kan 
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pasientene etterspørre den selv. Estimert tidsbruk for tjenesten er 6-7 minutter. Tjenesten er 

gratis for pasienter [39]. Refusjon er 80 NOK per utført tjeneste [37]. Refusjon for 

inhalasjonsveiledning er ikke momspliktig [ref. e-post fra Apotekforeningen datert 

18.10.2016].  

 

1.7.1  Apotek i Norge 

Per 31.12.2016 var det registrert 868 apotek (se tabell 1) over hele landet [40]. Ifølge Statistisk 

sentralbyrå var folketallet i Norge på 5 258 317. Dette tilsvarer ett apotek per 6 058 innbyggere. 

De fleste, 94% av befolkningen, bor i en kommune med minst ett apotek. [41]. 

 

Tabell 1. Antall apotek i Norge per 31.12.2016. Kilde: Apotekforeningen 

Apotekkjede Antall apotek 

 Apotek 1 344 

 Vitusapotek 241 

 Boots apotek 158 

 Ditt apotek 71 

 Sykehusapotek 32 

 Frittstående apotek  22 

Totalt 868 

 

Farmasøyters tilgjengelighet har blitt endret betydelig siden 1990-tallet. Figur 4 viser hvordan 

antall apotek og antall innbyggere per apotek har blitt endret de to siste tiårene [40]. Figuren 

viser stor endring siden 2001, da apoteksektoren ble regulert med den nye apoteklovgivningen. 

Siden dette er det etablert 471 nye apotek [41]. 
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Figur 4. Antall apotek og antall innbyggere per apotek 1996-2017. Kilde: Apotekforeningen 

 

1.7.2  Gjennomførte inhalasjonsveiledninger mars 2016 - februar 2017 

Tallene fra Apotekforeningen viser at det ble gjennomført 48 540 veiledningstjenester [ref. e-

post fra Apotekforeningen datert 07.03.2017] over en ettårsperiode, fra og med mars 2016 til 

og med februar 2017. Oversikt over antall utførte tjenester er vist i figur 5. 

Figur 5. Oversikt over utførte inhalasjonsveiledninger. Kilde: Apotekforeningen 
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Antallet er basert på elektronisk registrering av de tre kategoriene [10]: 

 «Inhalasjonsveiledning u/feil» – det ble ikke oppdaget feil, misforståelser eller 

usikkerhet under tjenesten 

 «Inhalasjonsveiledning korr» – det ble korrigert feil, oppklart misforståelser eller løst 

utfordringer knyttet til pasientens usikkerhet eller bekymring 

 «Inhalasjonsveiledning oppfølg» – hvis behov for oppfølgende tiltak eller 

intervensjoner 

 

Det viste seg at 71 % av pasientene som gjennomgikk inhalasjonsveiledning (se figur 6) hadde 

behov for korrigering av inhalasjonsteknikken [ref. e-post fra Apotekforeningen datert 

07.03.2017] [42]. 

Figur 6. Andel korrigerte inhalasjonsveiledninger i Norge. Kilde: Apotekforeningen 
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1.8 Farmasøytiske tjenester knyttet til astma og kols i 

andre land 

Farmasøytiske kognitive tjenester knyttet til behandling av astma- og kolspasienter har vært 

benyttet i Australia og New Zealand siden 1990-tallet [33, 43].  

En studie har sammenfattet hvilke land som frem til nå har gjennomført farmasøyttjenester 

knyttet til astma og kols. Landene inkluderer Danmark, Storbritannia, Finland, Belgia og Norge. 

Land som har inhalasjonsveiledning som en del av farmasøytiske tjenester som dekker alle 

terapiområder omfatter Sveits, Nederland, USA, Canada, Australia og New Zealand. 

«Rapporten er ikke en fullstendig oversikt over alle farmasøyttjenester. Hovedfokus har vært 

på land det er naturlig for Norge å sammenligne seg med, og inkluderer derfor bare tjenester 

fra Europa, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.» [44]   

I alle de ovenfornevnte landene er tjenesten helt eller delvis finansiert av det offentlige, med 

unntak av Finland hvor pasientene selv betaler for farmasøyttjenesten. I Nederland refunderes 

beløpet av forsikringsselskapet. I New Zealand blir ikke tjenesten refundert av det offentlige, 

men det finnes mulighet for lokale ordninger [44]. I Sverige vurderer myndighetene å tilby 

inhalasjonsveiledning i svenske apotek etter modell fra Norge [45]. 

En oversikt over farmasøyttjenester knyttet til astma og kols i andre europeiske land er 

nødvendig for å få et bedre bilde på tjenesten, og for enklere å kunne sammenligne dem med 

inhalasjonstjenesten i Norge. 

 

1.8.1  Danmark – «Tjek på inhalation» 

I Danmark ble inhalasjonstjenesten innført i 2005. Målgruppen er førstegangsbrukere eller 

eksisterende brukere av legemidler til inhalasjon. Hensikten med tjenesten er å forebygge og 

oppdage problemer med inhalasjonsteknikken. Tjenesten skulle utføres av sertifiserte 

farmasøyter. Tjenesten kan utføres både i apotek, hjemme hos pasienter eller på institusjon [44]. 

Tjenesten er gratis for pasienter og varer omtrent i ti minutter. Beløpet som refunderes av staten 

per utført tjeneste var 64 DKK (80 danske kroner inkludert moms) til og med juni 2016. Det 

ble så foreslått en prisendring for «Tjek på inhalation» i Danmark som ville gi en innsparing på 

en million danske kroner. Det resulterte i at tjenesteprisen ble senket til 22 DKK (27,50 DKK 
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inkludert moms) for tjenester levert fra juli 2016 [ref. e-post fra Danmarks Apotekforening 

datert 13.02.2017]. 

 

1.8.2  England – «New Medicine Service» 

I Storbritannia ble tjenesten «New Medicine Service» innført på apotek fra 2011. Denne 

tjenesten kunne tilbys alle pasienter som skulle starte på en kronisk eller langvarig behandling, 

og omfattet følgende terapiområder; astma eller kols, diabetes type 2, 

antikoagulasjonsbehandling og hypertensjon. Tjenesten kunne tilbys av farmasøyter på apotek 

eller henvises fra annet helsepersonell, og utføres av sertifiserte farmasøyter i apotek eller over 

telefon [44].  

Tjenesten skulle omfatte to samtaler med 2-3 ukers mellomrom. I tillegg til at tjenesten skulle 

sikre etterlevelse, var målet å øke pasientens trygghet og motivasjon for rekvirert behandling. 

Samtalene skulle vare i 10-15 minutter. Tjenesten var gratis for pasienter. Refusjon per tjeneste 

var 20-28 GBP i 2014 [44]. 

 

1.8.3  Belgia – «New Medicine Counselling» 

I 2013 startet Belgia inhalasjonstjenesten «New Medicine Counselling» (NMC). Tjenesten 

skulle tilbys alle pasienter som hadde begynt på inhalasjonsbehandling med kortikosteroider i 

løpet av de siste tolv månedene. Den ville omfatte to samtaler med farmasøyt i et avskjermet 

lokale i apoteket. Målet med tjenesten var å øke etterlevelse hos pasienter, samt å inkludere 

opplæring om sykdommen, inhalasjonsteknikken, rengjøring og oppbevaring av inhalatorer, 

symptomer, bivirkninger og lignende. Det var ingen krav om sertifisering av farmasøyter som 

skulle utføre inhalasjonstjenesten. Tjenesten var gratis for pasienter [44]. Ifølge kilden var 

refusjonsbeløp på 20 EUR per samtale. Hver tjenestefarmasøyt kunne utføre maksimalt to 

samtaler per pasient per år [46].  

Evaluering av «New Medicine Counselling» viste at programmet ikke var tilstrekkelig 

forankret i det belgiske helsesystemet.  Det ble beskrevet en lav oppslutning av pasienter, og 

motstand mot implementering av tjenesten blant leger, pasienter, farmasøyter og annet 

helsepersonell. Ifølge kilden var det behov for et tettere samarbeid mellom ulike 
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helsepersonellgrupper, tydeligere informasjon for pasienter og leger, bedre opplæringsprogram 

for farmasøyter, samt en kvalitetskontroll på tjenesten for å øke interessen for denne typen 

tjeneste [46].  

 

1.8.4  Finland – «Asthma Service» 

I Finland tilbys tjenesten til pasienter med astma eller kols som skal starte på en kronisk eller 

langvarig behandling, eller som har særskilte problemer med etterlevelse. Tjenesten heter 

«Asthma Service» og utføres av sertifiserte farmasøyter. Tjenestefarmasøyter må ta en 

akkreditert opplæring ved siden av jobb for å sertifiseres. Opplæringen varer i ett og et halvt år 

[44]. 

Tjenesten består av to samtaler og omfatter inhalasjonsteknikk, etterlevelse, 

legemiddelgjennomgang og PEF måling. Tidsforbruk på tjenesten er opptil to timer. Etter 

samtalen sendes det en rapport til pasientens lege. Tjenesten betales av pasienten. Ifølge kilden 

er det for få pasienter som er villige til å betale tjenesten selv, og det vurderes om tjenesten kan 

tilbys med refusjon i framtiden [44].  

 

1.9 Betaling for farmasøytiske tjenester 

Refusjon for farmasøytiske profesjonelle tjenester er et viktig virkemiddel ikke bare for å 

demonstrere verdien av tjenesten, men også for å sikre tjenestens kvalitet [47]. 

Apotekfarmasøyter hevder at manglende refusjon er en barriere som hindrer utviklingen av 

slike tjenester. Kliniske effekter av farmasøyttjenester kommer stadig tydeligere frem, og 

farmasøyter oppfordres til å undersøke den tiden som kreves for å utføre tjenestene, samt 

resultatene som oppnås for å sikre at refusjonen er tilstrekkelig og for å opprettholde 

farmasøyttjenesten [35]. 

Det finnes en rekke programmer i verden hvor farmasøyter får betalt for tjenester de utfører 

utenom å ekspedere legemidler. Tjenestene inkluderer blant annet legemiddelgjennomgang, 

røykesluttrådgiving, diabetesrelaterte programmer, opplæring om inhalasjonsmedisiner og 

inhalasjonsteknikk, rådgivning om nødprevensjon, samt administrering av legemidler og 
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vaksiner. I noen programmer får farmasøyter betalt for å kontakte rekvirenter angående 

pasientens legemiddelrelaterte problemer [35].  

En kanadisk undersøkelse analyserte programmer av ulik kompleksitet fra Canada, USA, 

Europa, Australia og New Zealand fram til 2012, og konkluderte med at refusjonsbeløpet for 

farmasøytiske tjenester er svært variabelt. Den hyppigste finansierte tjenesten var 

legemiddelgjennomgang og gjennomsnittlig refusjonsbeløp for denne typen tjeneste var 68,86 

CAD (kanadiske dollar). En oppfølgingssamtale ble gjennomsnittlig refundert med 23,37 CAD. 

Resepttilpasninger ble refundert med 15,16 CAD i gjennomsnitt. Tidsavhengige honorarer ble 

refundert med 93,60 CAD i gjennomsnitt. Refusjon av omsorgtjenestene ble fortrinnsvis 

finansiert av staten (73%),  mens resten ble finansiert gjennom private forsikringsordninger 

[35]. 
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2 Hensikt 

Hensikten med dette prosjektet var å undersøke farmasøytenes holdninger og erfaringer med 

inhalasjonsveiledning på norske apotek, samt å identifisere hvilke utfordringer som kan oppstå 

i praksis.  

Det skulle også undersøkes om en kompensasjon på åtti kroner vil være tilstrekkelig for denne 

apotektjenesten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

3 Materiale og metode  

3.1 Metode 

Metoden som ble valgt for dette prosjektet er fokusgruppeintervju. Fokusgruppe er en kvalitativ 

forskningsmetode. Ifølge Malterud, brukes kvalitative metoder når man ønsker å utforske 

meninger, tanker og forventninger, og kan være et viktig hjelpemiddel for å evaluere 

implementering av prosesser i helsetjenester [48]. Materialet i kvalitative metoder består av 

tekster som representerer menneskers samtaler [49]. 

I et fokusgruppeintervju samler man informantene til diskusjon i en eller oftest flere grupper, 

der det snakkes om et tema som man ønsker å kartlegge eller utforske [49]. Denne metoden er 

spesielt godt egnet hvis man vil studere erfaringer, holdninger eller synspunkter i et miljø hvor 

mange mennesker samhandler [50]. Interaksjonen mellom informantene i gruppene vil få frem 

annen informasjon enn i individuelle intervjuer med de samme informantene. Formålet med 

denne typen undersøkelser er å åpne nye dører til ett nytt rom som frem til nå er relativt ukjent 

[49]. 

Gode forberedelser, utvikling av intervjuguide, planlegging av rekruttering, antall deltakere, 

sammensetting av gruppene, måten samtalen gjennomføres på og teknisk utstyr er samlet 

viktige suksessfaktorer som er avgjørende for et vellykket fokusgruppeintervju. Lydopptak av 

gruppesamtalene og transkribering er en viktig forutsetning for forsvarlig analyse av 

fokusgruppeintervjuer [49].  

Det finnes store variasjoner i metodelitteraturen angående gruppestørrelse, og hvor mange 

grupper som bør gjennomføres i en fokusgruppestudie. Ifølge Wibeck bør antall deltakere i en 

fokusgruppe være mellom fire og seks personer [51]. Når det gjelder antall grupper kan det i 

enkelte tilfeller gjennomføres kun én gruppe, men de fleste studier benytter seg av flere 

fokusgrupper, vanligvis mindre enn fem [52]. Det finnes ingen fasit, men design og 

gjennomføring bør tilpasses prosjektets problemstilling [49]. «There is no single right way to 

do focus groups. Instead, there are many different options, and for each research project 

investigators need to select a way of using focus groups that matches the goals of the project.»  

[53] 
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3.2 Rekruttering  

Farmasøyter fra primærapotek i Oslo og Vestfold, som hadde gjennomført og bestått opplæring 

for inhalasjonsveiledning, ble tilbudt å delta i dette prosjektet. Rekrutteringen begynte med at 

de tre største apotekkjedene; Apotek 1, Vitusapotek og Boots apotek ble kontaktet via e-post. 

De ble spurt om å gi sin tillatelse til at studenten kunne bruke deres apotek for rekruttering av 

farmasøyter. Planen var å rekruttere så mange informanter som mulig inntil metningspunktet 

var nådd. Alle tre kjeder ga sitt samtykke til rekrutteringen, i form av utsendt informasjonsbrev 

(se vedlegg 2).   

Studenten tok deretter kontakt med apotekene i Oslo og Vestfold. Apotekerne fra de aktuelle 

apotekene ble kontaktet personlig. Studien ble presentert med et informasjonsbrev (se vedlegg 

2), og forespørsel om deltakelse (se vedlegg 3). Totalt ble det 35 apotek kontaktet (se figur 7).  

 

Figur 7. Rekruttering av informantene 
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Apotekere fra 33 apotek ga sin tillatelse til at studenten kunne spørre deres farmasøyter om 

deltakelse i studien. Over 80 farmasøyter ble spurt om å delta i intervjuene. Farmasøyter fra 20 

apotek takket nei til deltakelse. Farmasøyter fra 13 apotek takket ja til undersøkelsen, og de ble 

senere kontaktet via e-post eller på mobil for å avtale tid og sted for fokusgruppeintervjuer. Fire 

farmasøyter fra to apotek ombestemte seg og ville ikke delta i prosjektet likevel. Én farmasøyt 

avlyste avtalt møte på kort varsel. Til slutt var det 14 informanter fra 11 apotek som deltok i 

denne studien.  

 

3.3 Gjennomføring av intervjuene 

Det ble gjennomført fire fokusgrupper (se tabell 2). To grupper bestod av farmasøyter fra 

Vitusapotek, én gruppe bestod av farmasøyter fra Apotek 1 og i én gruppe deltok farmasøyter 

fra både Apotek 1 og Vitusapotek. 

 

Tabell 2. Antall informanter i de forskjellige gruppene og deres gjennomsnittsalder 

    Gruppe Antall deltakere Gjennomsnittsalder 

   Gruppe A 4 38,3 

   Gruppe B 3 35,3 

   Gruppe C 3 33,7 

   Gruppe D 4 28,5 

 

 

Alle intervjuene ble gjennomført etter arbeidstid. Tre intervjuer ble gjennomført på tre 

forskjellige apotek hvor deltakerne jobbet. Ett intervju ble gjennomført på Farmasøytisk 

Institutt i Gydas vei 8. 
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Intervjuene ble tatt opp på lydbånd. Deltakerne ble informert om at det var frivillig å delta i 

studien, og at de kunne trekke seg under intervjuet uten å si noen grunn. De fylte ut et 

samtykkeerklæringsskjema (vedlegg 3) med personopplysninger (vedlegg 4). De fikk beskjed 

om at alle opplysningene ville bli anonymisert, og at verken informantene eller apotekkjedene 

ville gjenkjennes i den ferdige oppgaven.  

Lydopptakene vil bli slettet etter at masteroppgaven er ferdig. 

 

3.4 Fokusgruppeintervju med intervjuguide 

Intervjuene ble gjennomført ved hjelp av intervjuguiden (se vedlegg 5). Etter en uformell 

innledning og presentasjon av problemstillingen ble informantene bedt om å snakke fritt 

omkring spørsmålene fra intervjuguiden. De åpne spørsmålene ga grunnlaget for et semi-

strukturert fokusgruppeintervju, og diskusjon mellom informantene. Underspørsmålene ble 

brukt for å opprettholde samhandlingsflyt, oppmuntre deltakerne til å dele hverandres meninger 

og gjøre dem fokusert på problemstillingen.  

Intervjuguiden ble delt inn i følgende temaer: 

1. Veiledning av astma- og kolspasienter før mars 2016 

2. Inhalasjonsveiledning som en standardisert tjeneste 

3. Utfordringer med inhalasjonsveiledning i praksis 

4. Tidsbruk og tjenestepris 
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3.5 Databehandling 

Alle intervjuene ble transkribert ord for ord til skriftlig form. Til dette ble programvarene 

Transcribe og Music Speed Changer brukt. Innholdet i intervjuene ble sortert og analysert. 

Metode som ble brukt for analysering var systematisk tekstkondensering (STC), opprinnelig 

inspirert av Giorgi og modifisert av Malterud [54].   

Systematisk tekstkondensering er en deskriptiv og den mest brukte metoden i analyseprosesser 

av kvalitativ forskning. Metoden består av indentifisering og sortering av meningsbærende data 

(koding), kondensering av disse (redusering av innholdet) og syntetisering (fra kondensering til 

beskrivelser og begreper). Malterud mener at «metoden gir forskeren en prosess med 

intersubjektivitet, refleksivitet, og gjennomførbarhet, og samtidig opprettholder en forsvarlig 

metodisk stringens» [54]. 

I denne oppgaven er informantene merket med bokstaver og tall. Bokstavene presenterer 

forskjellige fokusgrupper. Det vil si at informantene som er merket med samme bokstaver 

tilhører samme fokusgruppe. 

 

3.6 Pilotstudie 

Den første gruppen med fire farmasøyter ble brukt som pilot. Det var ikke behov for å gjøre 

noen endringer, og den gruppen ble inkludert i den videre undersøkelsen. 

 

3.7 Godkjenning av studien 

Det ble sendt søknad til Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste A/S, NSD (se vedlegg 6). 

NSD vurderte prosjektet meldepliktig i henhold til personopplysningsloven § 31. Behandlingen 

tilfredsstilte kravene i loven og studien ble godkjent (se vedlegg 7). 
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4 Resultater 

Det ble i perioden fra desember 2016 til februar 2017 gjennomført fire fokusgruppeintervjuer 

med 14 informanter. Intervjuene varte mellom 45 og 65 minutter, ekskludert tiden brukt for 

servering av mat og drikke før hvert intervju. 

 

4.1 Deltakerens bakgrunn 

Det var 14 farmasøyter fra 11 apotek som deltok i undersøkelsen (se tabell 3). Av de 14 

informantene som deltok i studien var det ti kvinner og fire menn. Det var ni 

reseptarfarmasøyter og fem provisorfarmasøyter, hvorav fire apotekere. Den yngste 

farmasøyten var 27 år gammel og den eldste var 53. Gjennomsnittlig alder var 34,6 år. 

Arbeidserfaring fra apotek varierte fra to og et halvt år til tjueto år, i gjennomsnitt 7,7 år.  

 

Tabell 3. Antall informanter og deres kjennetegn 

Total (N=14) 
Fokusgruppe 

A 

Fokusgruppe 

B 

Fokusgruppe 

C 

Fokusgruppe 

D 

Antall informanter 4 3 3 4 

Alder 28-53 29-45 32-37 27-30 

Utdanningsår 1999-2013 1996-2012 2006-2013 2012-2013 

Antall år på apotek 2,5-17 3,5-22 3-10 3-4 

Antall provisorfarmasøyter 3 1 0 1 

Antall reseptarfarmasøyter 1 2 3 3 

Antall kvinner 4 2 2 2 

Antall menn 0 1 1 2 
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4.2 Inhalasjonsveiledning før mars 2016  

Det første spørsmålet i intervjuene handlet om hvordan farmasøyter hadde håndtert pasienter 

som brukte inhalasjonslegemidler før inhalasjonsveiledning ble innført på norske apotek. 

Svarene varierte vesentlig.  

Mange farmasøyter fortalte at de ikke tenkte så mye på inhalasjonsteknikken, og at det ikke ble 

tilbudt inhalasjonsveiledning til pasienter. Veiledningen ble utført bare hvis pasientene spurte 

om dette selv. Det ble sagt følgende: 

«Før inhalasjonsveiledning ble innført pleide jeg ikke å spørre om det. Bare pasienter som 

spurte om å få veiledning fikk den egentlig. Så det skjedde noen ganger at jeg måtte vise riktig 

bruk av inhalasjonsmedisiner før inhalasjonsveiledning ble innført.» 

FC3 (side 37) 

«Kanskje hvis vi i løpet av samtalen avdekte behov så kunne vi selvfølgelig vise dem dette. Det 

gjorde vi, ja, mye mindre bevisst.» 

FA2 (side 2) 

«Spørs om de var førstegangsbrukere, så sier de selv "Kan du vise meg?"» 

FB2 (side 24) 

Farmasøytene ble spurt om å fortelle om erfaringene sine ved ekspedering av astma- og 

kolspasienter før mars 2016. Det ble fortalt at farmasøytene alltid husket å informere kort om 

når medisinene skulle tas, munnskylling etter inhalasjonssteroider og hvilke inhalatorer som 

skulle ristes før bruk. Mange innrømte at de ikke avdekte behov for inhalasjonsveiledning.  

«Det var sånn "Husk på å riste den før bruk", de standardtingene som du alltid bruker å si. Og 

så når [pasienten sier] "Jeg har aldri brukt det før, kan du vise meg?". "Ja! Selvfølgelig!" 

[svarer farmasøyten]. Og aldri sånt å tilby det [inhalasjonsveiledning] først. Før … du avdekte 

ikke behov da.» 

FA4 (side 2) 
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«Jeg tror at vi var veldig flinke på å informere særlig om munnskylling og … kanskje litt mer 

enn det praktiske.» 

 FB3 (side 24) 

De fleste opplevde at samtalen med astma- og kolspasienter tok mindre tid før. Det var en del 

informanter som sa at de spurte om bruk av forskjellige inhalatorer eller inhalasjonskammer, 

særlig hvis pasientene var førstegangsbrukere. Det ble snakket om følgende: 

«Jeg synes at jeg ikke har brukt så mye tid før som jeg pleier å gjøre nå … Det var selvfølgelig 

bak vi hadde utstyr til demonstrasjon og hvis det kom en kunde som har fått …  for eksempel 

Ventoline® som engangs resept var det med en gang "Har du fått forklaring om hvordan dette 

her skal brukes?".» 

FA3 (side 2) 

«Jeg vil si at det kanskje var litt mer … med utlevering til barn og særlig disse kamrene. Det 

med kamrene kan man sammenligne det litt med inhalasjonsveiledningen i dag. Men ellers, for 

de eldre personer så var det ikke så den typen veiledning, fra min side i hvert fall.» 

FB3 (side 25) 

Det var få farmasøyter som fortalte at de ikke opplevde noen forskjell i håndtering av pasienter 

som hentet inhalasjonsmedisiner. De mente at de pleide å tilby samme type veiledning og å vise 

pasientene bruk av inhalatorer på lik linje som nå. 

«For meg så var det ikke så veldig, veldig stor forskjell. Det var litt forskjell men ikke veldig 

stor.» 

FB1 (side 24) 

«Jeg pleide å spørre nye kunder eller de som jeg ikke hadde sett tidligere eller hvis det er første 

gang på det apoteket om de har brukt disse medisinene tidligere, om de fikk opplæring. Det har 

skjedd sjeldent at de ikke har fått opplæring så da viste jeg [bruk av medisinen], men jeg brukte 

samme tid som nå for å vise det til dem.» 

FD2 (side 51) 
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Det ble nevnt av enkelte farmasøyter at man kunne bruke mer tid før tjenesten ble standardisert 

og strukturert. Veiledning om bruk av forskjellige inhalatorer ble ikke tilbudt til alle pasienter, 

men det tok lengre tid for gjennomføring.  

«Jeg pleide å tilby tjenesten til dem som skulle bruke det [inhalasjonsmedisin] for første gang. 

Egentlig, jeg pleide å bruke mye mer tid før. Jeg har nå flere trinn som jeg følger når jeg spør 

dem eller når jeg sjekker hvordan de bruker inhalatorer … fordi jeg har fått god opplæring.» 

FD4 (side 52) 

Noen informanter fortalte at før det kom beskjed om at inhalasjonsveiledning burde utføres 

hovedsakelig i resepturen, hadde de tilbudt tjenesten på informasjonsrommet. Ifølge deltakerne 

var det mer diskresjon på informasjonsrommet, og tjenesten kunne vare lenger enn når man 

gjennomførte den i resepturen. 

«Jeg pleide å ta pasienter til møterommet. Derfor tok det mye tid. Det gjorde jeg ikke i 

resepturen. … De [pasientene] var mer oppmerksomme når vi var alene på møterommet enn 

bare i resepturen når det er andre kunder og bråk …» 

FD3 (side 52) 

 

4.3 Inhalasjonsveiledning som en standardisert tjeneste 

Informantene ble bedt om å dele sine tanker angående standardisering av den første offentlig 

finansiert farmasøyttjenesten. Det ble snakket om hvorfor det var viktig å standardisere 

tjenesten. Deltakerne ble spurt om å utveksle meninger og erfaringer med inhalasjonsveiledning 

i jobbhverdagen og i møte med pasienter. Tema inkluderte også farmasøyters tanker rundt 

opplæringsprosessen, støttematerialet og andre detaljer av relevans for praktisk gjennomføring 

av tjenesten. Dette kapittelet er delt i fem deler etter de temaene. 
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4.3.1  Standardisering av tjenesten 

Informantene fortalte om hva de syntes om at en apotektjeneste skulle være standardisert. De 

fleste mente at det var veldig viktig å tilby samme tjeneste på alle apotek over hele landet, 

uavhengig av sted eller kjedetilknytting. Slik ble det med farmasøytenes egne ord: 

«Alle farmasøyter i landet, alle apotekkjeder. Det skal være en universell ting. Ok, vi går på 

universitetet, vi har samme utdannelse og vi skal ha samme opplæring, vi skal ha samme 

tjeneste.» 

 FA4 (side 5) 

«Standard, det er jo kjempe viktig. Ellers så bli det gjort forskjellig overalt. Jeg mener hva et 

apotek anser er inhalasjonsveiledning kan jo være at man bare tar opp og viser inhalator, men 

på et annet så får de en full kurs på en halv time.» 

FB2 (side 3) 

Farmasøytene mente også at standardisering var et viktig middel for å kunne kreve refusjon fra 

staten. Det ble sagt følgende: 

«For å få det betalt. For å kreve penger fra de offentlige er det nødvendig å ha standardisert 

tjeneste.» 

FD3 (side 53) 

 

4.3.2  Opplæring for tjenesten 

Intervjuene inkluderte samtaler om opplæring for tjenesten. Deltakerne snakket i hvilken grad 

de var fornøyd med opplæringen. Svært mange farmasøyter sa at de var veldig fornøyde. Det 

ble nevnt at en definering av hvordan en apotektjeneste skal utføres var til god hjelp siden 

klinisk farmasi utgjør en liten del av utdanningsprosessen. Det ble sagt følgende: 

«Jeg synes det var veldig bra. Detaljert, det som vi har fått og det som står på nettet og e-

læringskurs.»  

FA3 (side 7) 
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«De fleste farmasøyter har ikke så systematisk opplæring hvordan en helsetjeneste skal gjøres 

eller tilbys til kunder fordi vi ikke er sånn klinisk orientert gjennom utdanningen. Ikke så mye i 

hvert fall. Så jeg tror det hjelper til aller fleste.»  

FD3 (side 52) 

«Det var tidskrevende for oss som går gjennom det, men ellers så var det fult forståelig og 

greit.»  

FB3 (side 25) 

Det var enighet i alle fokusgruppene at Felleskatalogen var et viktig støttemiddel under 

opplæringsprosessen.   

«Jeg brukte mye Felleskatalogen.»  

FC1 (side 39) 

«Det var greit med Felleskatalogen som hadde videoer om hvordan man gjør det. Det var det 

beste, synes jeg i hvert fall.»  

FB2 (side 25) 

De informantene som allerede var med på en studie som inkluderte pasienter på norske apotek 

og som Apotekforeningen hadde gjennomført, mente at opplæring i forbindelse med denne 

studien var mer omfattende. Det var viktig med små detaljer som for eksempel å lukke munnen 

rundt munnstykket, ifølge den informanten. 

«Den studien vi hadde med på [fra Apotekforeningen] … Da var det enda mer detaljert. Jeg 

synes det gjør at man blir veldig oppmerksom på sånne ting, for eksempel er leppene tett rundt 

munnstykket. Det står jo ikke på noen sted egentlig … ikke så nøyaktig … Og det er jo viktig.»  

FA2 (side 7) 

Derimot mente noen at opplæringen var unødvendig omfattende. 

«Opplegg som vi fikk jeg synes det var veldig omfattende. Og lite, egentlig ganske lite egnet 

den faktiske situasjonen.»  

FB1 (side 26) 
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Det var naturlig nok ikke alle deltakerne som var fornøyde med opplæringsprosessen. En 

farmasøyt sa følgende: 

«Jeg er ikke fornøyd i det hele tatt. Det var bare "Vær så god, dere kan lese det og se på 

videoklipp og bestille de demo som dere mangler", men det var ingen som viste til oss.»  

FD2 (side 53) 

Det var ønskelig å vite hvor farmasøytene hadde lært seg inhalasjonsteknikken, og om de lærte 

det på universitetet og i hvilken grad. De fleste sa at de lærte det på jobb. Felleskatalogen var 

av stor hjelp ifølge de fleste.  

«I praksis lærte jeg mest, for min del.» 

FB3 (side 26) 

En del farmasøyter fortalte at de fikk opplæring på universitetet om noen få inhalatorer. 

Allikevel var det et flertall som, av forskjellige grunner, ikke lærte det på universitetet, men 

syntes heller ikke at de manglet noen kunnskap. Deltakerne fortalte at man lærte seg om bruk 

av forskjellige inhalator gjennom å jobbe på apotek.  

«Kanskje noen av de, kanskje den vanlige Aerosol®, det var på universitetet. Og kanskje 

Diskus®. Men alt annet …» 

FD2 (side 55) 

«Da jeg var i lærerbar alder så fantes det en Turbohaler®. Men nå for tiden så finnes det mye 

mer.» 

FB1 (side 26) 

«Vi hadde opplæring på apotek som var obligatorisk og det var godkjent av apotekeren om vi 

klarte det eller ikke … Men de fleste visste vi fra før. Det var bare som en oppdatering.» 

FC2 (side 39) 

Et unntak var en farmasøyt utdannet utenfor Europa. Den farmasøyten fortalte at det var full 

opplæring på universitetet angående bruk av legemidler til inhalasjon og at farmasiutdanningen 

var mer klinisk orientert i USA. 
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«Vi hadde full opplæring i min utdannelse [USA]. Det er mer klinisk farmasi i USA.» 

FA2 (side 3) 

Deltakerne ble enige om at man lett kunne glemme bruk av forskjellige typer inhalatorer, særlig 

de som ikke brukes så ofte. Derfor var det nødvendig med stadig oppdatering, fortalte de. 

«Man glemmer det etter hvert da når man ikke praktiserer det hele tida.» 

FB3 (side 27) 

«Det er noen [inhalatorer] som man nesten aldri bruker.» 

FA2 (side 7) 

«Det er 2-3 [inhalator] som er utrolig vanskelige at faktisk man må tenke litt og lese litt og … 

oppdateres.» 

FC3 (side 43) 

 

4.3.3  Inhalasjonsveiledning på apotek – opplevelse av tjenesten 

Informantene ble bedt om å dele sine opplevelser rundt den første offentlig finansierte 

apotektjenesten. Alle svarene var veldig positive. De oppfattet tjenesten som nyttig for 

pasientene. Det var overraskende mange pasienter som ikke klarte å bruke sine 

inhalasjonsmedisiner riktig. Med deltakernes egne ord var det: 

«Jeg synes at for oss … det er en stor, stor sak. På den måten vår kunnskap … staten setter pris 

på det. Jeg synes at vi farmasøyter kan ta litt mer ansvar på mange ting … Og det viste seg at 

det var mange som ikke brukte sine medisiner riktig. Det er veldig bra fordi det vil mest mulig 

åpne muligheter for andre ting som kommer i framtida.»  

FC2 (side 38) 

Det ble også nevnt at det var viktig å tilpasse tjenesten til pasientene som ofte hadde dårlig tid. 

«Jeg opplever den som nyttig, men at det krever en hel del tilpasninger til individuelle 

situasjoner. Vi må jo rette oss helt etter kunden og kundene har dårlig tid.»  

FB1 (side 27) 
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I en fokusgruppe snakket deltakerne om inhalasjonsveiledning ville bety mer jobb for 

farmasøyter. Noen oppfattet tjenesten som tilleggsansvar mens noen syntes at det skulle være 

en del av farmasøytenes hverdag på apotek. 

«Jeg synes det varierer kjempe mye hvor motivert man er selv. Noen ganger så er det sånn "Oi, 

jeg gjorde 3 i dag! Kjempe gøy!". Noen ganger er "Jeg orker ikke å gjøre noe ekstra" fordi … 

det er jo ekstra. Vi har ekstra … … Det er vår jobb men det også tar initiativet.»  

FA2 (side 10) 

«Det er vår oppgave å gi viktig informasjon om riktig legemiddelbruk. Det står også i forskrift.»  

FA3 (side 12) 

«Jeg synes det er vår jobb. Det er vårt ansvar.»  

FA1 (side 10) 

Noen fortalte at de var mer engasjerte i begynnelsen til å tilby tjenesten mens andre mente at 

engasjement kom etter hvert som en rutine.  

«Jeg må si at det var i begynnelsen … en utfordring … Men nå, i det siste når jeg vurderer at 

det er viktig eller når kunder har kanskje lyst til å få ekstra veiledning da på en måte jeg bruker 

litt ekstra tid. Jeg kan ikke si at jeg spør daglig nå … som jeg gjorde i begynnelsen.»  

FC2 (side 39) 

«Egentlig jeg gjør det automatisk nå. I begynnelsen måtte jeg huske "Trenger du 

inhalasjonsveiledning?". Men nå gjør jeg det automatisk. Og jeg synes at det går veldig bra.»  

FC3 (side 40) 

 

4.3.4  Hvem tilbyr tjenesten? 

Farmasøytene ble spurt om hvem som vanligvis tilbyr inhalasjonsveiledning. Alle farmasøytene 

fortalte at det var først og fremst apotek som tilbyr den tjenesten. 

«Det er farmasøyter som tilbyr tjenesten.»  

FD4 (side 55) 
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Deltakerne ble spurt hvor ofte leger henviste til inhalasjonsveiledning på apotek. Svarene viste 

at det har skjedd svært sjeldent eller aldri. 

«Det har skjedd hos meg men det var bare en eller to ganger.»  

FC1 (side 42) 

«Det var få som sa "Jeg fikk beskjed fra legen at jeg kunne få opplæring her". Det var kanskje 

fem [pasienter] som sa det. Ellers vi pleier å spørre.»  

FD2 (side 55) 

«Det er ikke ofte. Jeg tror det har skjedd et par ganger. Det har skjedd men det er ikke ofte.»  

FA2 (side 12) 

«Ingen gang. Det skjedde aldri her.»  

FB1 (side 28) 

Deretter ble farmasøytene spurt hvor ofte pasientene selv pleide å spørre om å få denne tjenesten 

på apoteket. Det viste seg å ikke skje så ofte. 

«Av og til skjer det at pasientene ønsker selv. Men stort sett er det vi som spør.»  

FC3 (side 42) 

«Det varierer litt må jeg si. Så kommer det selvfølgelig an om man kjenner en nabo som har 

fått den inhalasjonsveiledningen og vil ha den selv, eller om man har noen i familien som 

kjenner til det eller …» 

FB3 (side 28) 

 

4.3.5  Veiledning av pasienter 

Mange farmasøyter opplevde at pasientene var svært positive til tilbudet om 

inhalasjonsveiledning. Ifølge informantene, var de fleste pasientene takknemlige og opplevde 

inhalasjonsveiledning som nyttig. 
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«Det jeg har inntrykk av … de sier takk og de er jo takknemlige for gjennomgangen, og ikke 

minst at vi er tålmodige da som står der og skal vise de.»  

FB3 (side 29) 

Informantene fortalte at pasientene var overrasket over små feil i inhalasjonsteknikken. Det var 

en rekke eksempler i alle fokusgruppene på hva som ofte ble korrigert. Å puste ut før inhalasjon 

eller å lukke leppene rundt munnstykket var detaljer som oftest ble utelukket. Det ble også 

beskrevet at enkelte pasienter blåste inn i inhalator før inhalasjon. 

«Det er mange som ikke vet at man skal puste ut først og deretter puste inn. … Nesten ingen 

som gjør det.» 

FA1 (side 11) 

«Eller de som har kols som ser du … bare de blåser sånn at det kommer hele dosen ut istedenfor 

å gå ned.» 

FA4 (side 15) 

Mange pasienter visste ikke at de skulle puste inn for å få inhalasjonsmedisinen til lungene, 

eller at de skulle holde pusten etter inhalasjon. Det ble nevnt at pasientene ikke visste hvordan 

de skulle holde inhalatorene. Noen av eksemplene var: 

«Eller Spiriva®. De puster ikke inn med en gang. De må nok puste for å få det inn.» 

FA2 (side 15) 

 «Noen er overrasket over noen små feil de pleide å gjøre i mange år, for eksempel å holde 

pusten … eller å holde inhalator loddrett og ikke med vinkel og sånne ting.» 

FD3 (side 56) 

Det var mange som ikke visste hvilke medisiner skulle brukes fast og hvilke ved behov. Det ble 

opplevd at enkelte pasienter ville bruke kun anfallsmedisin, og at forebyggende medisiner ikke 

ble regelmessig hentet på apotek.  En stor del av veiledningen pleide å inkludere samtalen om 

når og hvorfor pasient skulle bruke forskjellige medisiner til inhalasjon og ikke bare teknisk 

veiledning.  
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«Jeg har hatt flere som ikke forstår hvordan de skal bruke for eksempel Ventoline® eller 

Flutide®. De tror at … Ventoline® skal brukes fast og Flutide® når de har anfall.»  

FC1 (side 40) 

«… Det som jeg har sett at de fleste fikk ikke beskjed hva de skulle bruke fast og hva de skulle 

bruke bare ved behov.» 

FD2 (side 51) 

«Jeg har opplevd at det er mange som har både Seretide® og Ventoline® på resept og de bruker 

kun Ventoline®. Det er så viktig at man forklarer.»  

FA3 (side 10) 

Det ble nevnt at enkelte pasienter ikke forventet spørsmål på apotek om hvordan medisinene 

skulle brukes. 

«Eldre er overrasket. De er ikke vant til å få sånn kommunikasjon på apotek. De er virkelig 

overrasket noen ganger at vi stiller sånne spørsmål om bruk av medisiner. Det gjelder ikke bare 

inhalatorer, men alt annet.»  

FD3 (side 61) 

Dessuten var det ikke alle pasienter som reagerte positivt til inhalasjonsveiledning. Det ble 

opplevd manglende interesse hos pasientene, eller at de ikke var vant med å få tilbud om en slik 

tjeneste på apotek. Pasientene hadde ikke god nok tid til å sjekke sin inhalasjonsteknikk på 

apotek ifølge informantene. Alle informantene mente at de fant det vanskelig å tilby tjenesten 

til dem som hadde brukt inhalasjonsmedisiner før.  

«Av og til er det som "Jeg har brukt denne her i 20 år. Ikke legg det opp hvordan jeg bruker 

den medisinen. Det kan jeg!".» 

FA4 (side 11) 

«Jeg har også opplevd at kundene kan bli litt irriterte. Du får ikke anledning til å vise fordi 

kunden med en gang viser avstand. Men til tross, det viser seg til slutt at han har ikke gjort alt 

riktig.» 

FA1 (side 11) 
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«Men det er ikke alle som lyst til å gjøre det. De sier "Jeg har allerede tatt min dose" eller "Jeg 

har ikke tid til å gjøre dette nå".»  

FD2 (side 57) 

Til tross for at mange pasienter takket nei til tjenesten, syntes farmasøytene at både 

førstegangsbrukere og de som hadde brukt medisiner til inhalasjon i mange år bør få sjekket 

inhalasjonsteknikken sin. Det ble også nevnt at det var viktig med opplæring hvis man skulle 

bytte inhalator. 

«Førstegangsbrukere og de som har brukt det lenge.»  

FB2 (side 30) 

«Særlig de som har brukt astmamedisiner i 20 år.» 

FA3 (side 15) 

«Eller dem som gjerne bytter inhalator altså. Hvis de har gått fra for eksempel aerosol til pulver 

inhalator så er det jo opplagt.» 

FB1 (side 30) 

 

4.4 Utfordringer med inhalasjonsveiledning i praksis 

I denne delen var det ønskelig å få vite hva informantene oppfattet som utfordrende eller 

begrensende med inhalasjonsveiledning i jobbhverdagen med pasienter. Deltakerne snakket 

mye om tid, manglende markedsføring i media og for få henvisninger fra leger. Intervjuene 

inkluderte drøfting angående apotekteknikere, om de skulle utføre inhalasjonsveiledning på lik 

linje med farmasøyter. Det ble også diskutert om teknikere burde utføre den tjenesten i framtida. 

Dette kapittelet er delt i fire deler etter de temaene.  

 

4.4.1  Alene farmasøyt 

Det første som kom fram i alle fokusgruppene var tid som en begrensende faktor for 

inhalasjonsveiledning, både for pasienter og farmasøyter som skulle utføre tjenesten. I kapittel 
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«4.2.5 Veiledning av pasienter» ble det snakket om manglende tid som én årsak til at pasienter 

takker nei til tjenesten. En stor utfordring som oppsto i farmasøytens hverdag var å utføre 

tjenesten mens andre arbeidsoppgaver i apoteket ventet samtidig. Deltakerne fortalte at det var 

veldig krevende å gjennomføre inhalasjonsveiledning på det tidspunktet når de sto som 

alenefarmasøyter på apotek.  

«Det å være alene farmasøyt. Det er en stor begrensning.» 

FD3 (side 57) 

«Når man er alene farmasøyt. Tida og alene farmasøyt. Du kan ikke stå og holde på i 10 

minutter med at man skal … du skal ta kontroller og være tilgjengelig for andre. Jeg føler det 

jo, jeg blir veldig fokusert når jeg holder på med det. Så gjør jeg det så greier ikke å holde …» 

FA2 (side 18) 

«Og også må vi ha tid. Hvis det er liksom … 10 på vent. Det klarer jeg aldri.» 

FB2 (side 27) 

På den andre siden, de fleste farmasøytene mente at tid ikke var begrensende hvis flere 

farmasøyter var å jobb. Bemanning virket som avgjørende for de fleste deltakerne. 

«Burde ikke være noen problem når vi er flere farmasøyter på jobb.» 

FD1 (side 58) 

«Vi har nevnt tid veldig mye her egentlig. Det er også noe viktig. At vi skal ha mer tid, vi og. 

For kunden kan bare å melde seg "jeg kommer på mandag og ønsker min veiledning". Men at 

vi er flere på jobb og her mer tid til sånne ting.» 

FB3 (side 34) 

Det viste seg at farmasøyter ville unngå å tilby inhalasjonsveiledning dersom de hadde det 

travelt og hadde dårlig tid på apoteket. 

«Jeg pleier ikke å tilby tjenesten når jeg jobber som alene farmasøyt. Det er ikke mulig.» 

FD4 (side 57) 
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«Det å være alene farmasøyt, utføre inhalasjonsveiledning, ta kontroll, svare på telefon osv. Det 

går ikke.» 

FD2 (side 57) 

Deltakerne mente at det å avbryte veiledning kunne ha en negativ innvirkning på kvaliteten til 

tjenesten. Multitasking ble nevnt som en utfordrende oppgave både i apotektjenester og i jobb 

på apotek generelt.  

«Folk, de liker ikke å vente. Så blir de stående der og venter på å fortsette 

inhalasjonsveiledningen fordi der er noen resepter der eller noe sånt … da får miste man på en 

måte trådene. Det synes jeg er vanskelig.»  

FA2 (side 18) 

«Siden det er bare få farmasøyter som tilbyr tjenesten, det som er vanskelig for meg er at jeg 

må slutte med arbeidet jeg driver for å gjennomføre inhalasjonsveiledning.» 

FC3 (side 45) 

«Multitasking, det er ganske krevende for en farmasøyt.» 

FC2 (side 45) 

 

4.4.2  Markedsføring og støtte 

I alle fire grupper dukket det opp et tema knyttet til markedsføring av inhalasjonsveiledningen. 

Farmasøytene forventet mer støtte i media for den nye helsetjenesten.  

«Hvorfor har vi ikke dette mer oppe i media? Tv-en kunne ha tatt nyheter.» 

FA2 (side 13) 

Allerede i kapittel «4.2.5 Veiledning av pasienter» ble det skrevet om manglende interesse hos 

pasienter angående inhalasjonsveiledning på apotek. Det viste seg at pasientene hadde avstand 

til veiledningen. Informantene mente at tjenesten var ukjent for pasienter og dette kunne være 

en grunn til at mange ikke ville sjekke inhalasjonsteknikken sin. Det ble snakket om manglende 

tillit fra pasienter. Ganske negative kritikker kom frem i samtaler mellom informantene.  
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«Jeg synes at kanskje Apotekforeningen eller noen fra det offentlige burde kanskje hatt en time 

på tv-en og informere om inhalasjonsveiledning. Jeg synes det er noe med at de [pasientene] 

ikke hadde slike tjenester før.»  

FA3 (side 13) 

«Jeg har prøvd å kontakte NRK. Jeg har aldri hørt et svar. Men det kom etterpå en [artikkel] 

på NRK. Det var det eneste som kom og det var negativt.»  

FA1 (side 13) 

Det virket som om pasientene ikke hadde noen forventninger om at farmasøyter på apotek 

kunne utføre helsetjenester. Derfor var det nødvendig med tv-kampanjer ifølge informantene. 

Det ble opplevd slik: 

«Og det jeg spør etter derfor at jeg tror inhalasjonsveiledning er ukjent for folk. Hvor er 

annonsekampanjer? Hvor er tv reklame? Hvor er radio? Hvis man vil at inhalasjonsveiledning 

skal ta av, da må man nesten gjøre en større ting. Man må jo ut i massene. … Vi farmasøyter 

sitter på kunnskap. Derfra det tror jeg er det største problem akkurat nå at for publikum så er 

vi veldig mye som ja … kiwi personal i annen dress.»  

FB1 (side 28) 

I kapittel «4.2.4 Hvem tilbyr tjenesten?» viste det seg at det ikke var mange leger som henviste 

til inhalasjonsveiledning på apotek. Farmasøytene opplevde for lite støtte fra leger. De 

diskuterte om det hadde vært bedre hvis leger ville informere pasientene om veiledning på 

apotek. 

«Det er en ting som kanskje kunne blitt bedre og det er at leger er med oss og det er de ikke. 

Jeg vet ikke om alle leger vet at vi har den tjenesten.» 

FA1 (side 12) 

«Vi må ha en direkte rekvisisjon fra legen.» 

FA4 (side 15) 

Det ble understreket at en markedsføring av en helt ny helsetjeneste i Norge måtte 

gjennomføres. Informantene syntes at en støttekampanje var nødvendig og fortalte at de 

fremdeles forventet at det ble snakket om inhalasjonsveiledningen i media i framtiden. 
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«Men jeg vil litt si også hva det gjelder denne tjenesten fordi den har vært fryktelig dårlig 

kommunisert. Ikke kommunisert mot publikum på den måten som jeg kunne forventet meg om 

jeg hadde kommet med helt nytt helsetilbud i Norge. Og så det jeg håper og tror på det at vi 

kan få en litt mer fokus på det her som veien fremover.»  

FB1 (side 33) 

«Staten hadde hatt sånne informasjonskampanjer på forskjellige ting og det har jo effekt. Gang 

på gang. Sist var det - Ikke kast medisiner, ikke sant? Hvorfor kan de ikke støtte oss litt på dette 

her? Vi tar veiledning. Gi oss hjelp med holdningskampanje. Det er en viktig tjeneste.»  

FA4 (side 17) 

«Jeg synes at de kanskje burde tenke litt å gi en strukturert og standardisert informasjon til 

pasienter at apotek tilbyr en slik tjeneste.»  

FA3 (side 15) 

 

4.4.3  Hvor utføre tjenesten? 

Et annet problem som ble belyst i fokusgruppene var om veiledningen burde utføres i resepturen 

eller på informasjonsrommet. Svarene varierte. Mange farmasøyter ville utføre veiledningen på 

informasjonsrommet for pasientene ville oppleve mer diskresjon og oppmerksomhet.  

«Det står at tjenesten skal tilbys i resepturen. Det er jeg ikke så fornøyd med. Det er enkelte 

kunder som jeg ser har særbehov for å gjøre det på møterommet men de aller fleste får ikke 

sånt tilbud av meg.» 

FD3 (side 53) 

«Jeg ville gjerne ha tatt det i inforommet og brukt lengre tid på det. Men det var sånt at vi skulle 

ta det over disken, veldig kjapt.»  

FB2 (side 31) 

Dessuten mente noen at det var helt greit å gjennomføre tjenesten i resepturen med tanke på at 

veiledning på informasjonsrommet ville kreve mer tid.  
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«Man tenker ofte at hvis det blir for langt så blir det mye for pasienten. Man må velge ut de 

viktige informasjon på en måte snevre det inn da. Også dette med tidsbruk da. Man må tenke 

litt på det og.»  

FB3 (side 31) 

«Jeg synes det er litt lettere å gjøre det kortere i resepturen. På informasjonsrommet kan det ta 

kanskje veldig lang tid. Man må tenke på tid også.»  

FC2 (side 43) 

Deltakerne opplevde noen ganger at pasientene ville takke nei til tjenesten fordi de manglet 

diskresjon i resepturen.  

«Mange ganger tenker jeg at de [pasientene] kanskje ikke liker å gjøre det i resepturen. Noen 

ganger sier de "Nei, det trenger jeg ikke". Kanskje det er på grunn av at …» 

FC1 (side 43) 

Noen sa at de var ikke mulig å bruke informasjonsrom siden det er reservert for ekspedering av 

pasienter.  

«Jeg har ikke mulighet til å gjøre det på inforommet selv om jeg vil helst gjøre det fordi mitt 

apotek er kjempe lite og det er alltid noen som ekspederer på inforommet.»  

FD2 (side 53) 

Noen innrømte at de pleide å bruke informasjonsrommet for inhalasjonsveiledning, selv om det 

ble foreslått at tjenesten skulle stort sett tilbys i resepturen. 

«Vi tar det på inforommet. Vi synes det er viktig.»  

FD1 (side 53) 

Enkelte informanter ønsket at veiledningen kunne bestilles av pasienter på forhånd.  

«Og da ville det ha vært bedre hvis man kan bestille den på forhånd slik at kunden kan få nok 

tid og nok oppmerksomhet.»  

FD2 (side 60) 
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4.4.4  Apotekteknikere  

I alle fire grupper dukket det opp diskusjon om apotekteknikere burde utføre tjenesten på lik 

linje med farmasøyter. Omtrent halvparten av deltakere sa først at teknikere burde kunne utføre 

inhalasjonsveiledning siden det handlet om en teknisk tjeneste. De mente at teknikere kunne 

utføre inhalasjonsveiledning mens farmasøytene tok farmasøytkontroll, noe som ville resultere 

i at tjenesten tar mindre tid for pasientene. 

«Siden det er bare teknikk, jeg synes at teknikere kan gjennomføre det uten noen fare for 

pasienter.» 

FC3 (side 48) 

«Jeg synes at apotekteknikere kunne burde det her og. Da kunne det gått fortere også. Mens 

farmasøyten tar kontroll, teknikere viser fram.» 

FB2 (side 35) 

Etter hvert i løpet av samtalene konkluderte de fleste med at inhalasjonsveiledning var en 

tjeneste som skulle blitt utført kun av farmasøyter. Grunnen til dette var forskjellige 

farmalogiske spørsmål som ville dukke opp under veiledningen. Alle informantene fortalte at 

de hadde fått spørsmål som teknikere ikke kunne svare på, for eksempel hvordan noen 

legemidler virket i kroppen eller hva som var forskjell mellom to inhalasjonsmedisiner. 

«Om det er ren teknisk tjeneste, ja, det kan alle. Men det kommer alltid noen farmakologiske 

spørsmål. Teknikere er ikke egnet til en slik tjeneste.» 

FD3 (side 59) 

«Jeg tror det var derfor vi fikk tjeneste, farmasøyter til at gjøre det for at det kommer gjerne 

spørsmål om "Hva er forskjellen på den her og den som jeg brukte tidligere?" og sånne saker 

og det er ikke en tekniker kompetent å svare på.»  

FB1 (side 35) 

«Når du kommer som farmasøyt, du gjør ikke bare den tekniske delen. Det er ofte du kommer i 

en kommunikasjon "Hvor ofte bruker du den? Er det riktig? Bruker du den fast? Hvorfor ikke 

fast? Hva er forskjell?".»  

FC2 (side 48) 
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4.5 Tidsbruk og tjenestepris 

4.5.1  Tidsbruk per tjeneste 

Informantene delte sine erfaringer om hvor lenge en inhalasjonsveiledning i praksis ville vare. 

Svarene i alle fire grupper var like. Mange forskjellige inhalatorer, forskjellige pasienter og 

situasjoner for øvrig hadde gjort at tidsbruk for tjenesten varierte mye. Med informantenes egne 

ord ble det beskrevet: 

«Det kommer an på hva slags inhalator pasienter bruker.» 

FD4 (side 58) 

«Det varierer fra kunde til kunde.» 

FC1 (side 43) 

Farmasøytene snakket om den korteste tiden de brukte per inhalasjonstjeneste. Det kom like 

svar fra alle gruppene. 

«Et par minutter. Kanskje 3 minutter hvis en kunde gjør det på en riktig måte så vi bare 

bekrefter det.» 

FC3 (side 44) 

De fleste deltakerne fortalte at i gjennomsnitt tok det mellom fem og ti minutter per tjeneste. 

«Fem til ti minutter.» 

FB2 (side 31) 

«Opptil ti minutter.» 

FD1 (side 58) 

Mange informanter opplevde at tjenesten kunne vare lenger og at ikke alle trinn kunne blitt 

utført alle ganger. 

«Jeg har aldri tatt tida, det vil si sittet med stoppeklokka fra jeg begynner til jeg slutter men jeg 

føler at det tar lengre tid.» 

FA2 (side 8) 
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«Det jeg veldig ofte hopper over da, når jeg skal ha 6-7 minutter, det er rengjøring.» 

FA4 (side 19) 

Noen ganger, av forskjellige grunn, brukte enkelte informanter opptil 20-25 minutter.  

«Jeg brukte en gang kanskje 15 eller 20 minutter men problem var språkforståelse. Til slutt var 

det greit.» 

FC2 (side 43) 

«Det kan gå opp til 20-25 minutter om det er flere forskjellige. Det som forlenger faktisk det er 

ikke ren teknisk bruk. Det er det farmakologiske spørsmål som forlenger en samtale. Feil 

dosering, feil kombinasjon. Det tar tid.» 

FD3 (side 59) 

 

4.5.2  Tjenestepris 

Informantene var enige om at for pasientene var det avgjørende at inhalasjonsveiledning var en 

gratis tjeneste. Få eller ingen pasienter ville være villige til å betale for inhalasjonsveiledning 

på apotek, ifølge deltakerne. 

«Og det som er viktig er at det er gratis og at pasientene ikke trenger å betale. Det er veldig 

viktig for dem.» 

FC1 (side 40) 

«Det finnes absolutt ingen som vil betale for tjenester i apotek.» 

FB1 (side 32) 

De fleste var enige om at refusjonsprisen for inhalasjonsveiledning (80 kroner) var tilstrekkelig 

for den estimerte tidsbruken (6-7 minutter). Men ifølge informantene handlet det noen ganger 

om at tjenesten varte lenger i praksis. Informantene sa følgende: 

«Det er grei pris for den tidsbruken. Det tror jeg.» 

FB1 (side 32) 
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«Det er tilstrekkelig i forhold til tjenesten som er definert i dag, det vil si teknisk forklaring 

hvordan noe skal brukes. Men om det blir kanskje mer omfattende tjeneste i framtiden, da må 

det koste mer.» 

FD3 (side 60) 

«Men jeg synes hvis det tar 5-10 minutter så er 80 kroner greit. Men …»  

FA1 (side 20) 

Noen lurte på hvorfor refusjonspris var åtti kroner. 

«Hvorfor kom de med 80 kroner? Det høres riktig ut eller noe sånt?»  

FA2 (side 20) 

Noen understreket at legemiddelavansen ble kuttet, og at dette tilrettela for innsparing og 

budsjett for inhalasjonsveiledning. 

«Hvor tok de pengene fra? De kuttet det på avansen.»  

FA4 (side 20) 

Noen av informantene sa at de ikke hadde noen mening angående refusjonsprisen siden det var 

apoteket og apotekkjedene som fikk betalt for utførte tjenester, og ikke farmasøytene. 

«Jeg har ikke noen mening om pris. Jeg har ikke tenkt på det. Jeg får ikke de pengene.» 

FB2 (side 32) 

I en annen fokusgruppe kom det fram et lignende tema. Informantene pekte på at hele 

refusjonsbeløpet ble betalt til apotekkjeden og at verken farmasøytene eller apoteket fikk noe. 

Det virket som om farmasøytene opplevde at det bare ble ekstra jobb uten å de fikk noe betalt 

for det. En dialog mellom deltakerne så slik ut: 

«Men hvorfor er det ikke farmasøyter som får betalt for tjenesten? Hvorfor er det apotek og 

apotekkjeder?» 

FC3 (side 41) 

«Ikke bare det. Vi som apotek har ikke fått noe spesielt. Alt går til kjeden.»  

FC2 (side 40) 
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«Vårt apotek var på den femte plassen i hele kjeden og på den andre i regionen på antall utførte 

inhalasjonsveiledninger. Men vi har faktisk ikke fått noe. Ingenting.» 

FC1 (side 40) 

«Bransjen, ja. Og jeg synes det er greit. Men jeg ser ikke forskjell på min vanlig dag på jobb. 

Det er bare mer å gjøre.» 

FC2 (side 46) 

Så ble det foreslått en fordeling av refusjonsbeløpet: 

«40 kroner til oss [farmasøyter], 40 til apotek.»  

FC3 (side 46) 

 

4.5.3  Farmasøyttjenester i framtida 

Informantene diskuterte viktigheten av farmasøytiske tjenester på apotek. Alle deltakerne var 

veldig positive og entusiastiske over andre apotektjenester som muligens kunne komme i 

framtida. De forventet flere tjenester på apotek i tiden som kommer, og ønsket å få betalt for 

bruk av sin kunnskap. De nevnte følgende tjenester: 

«Jeg synes det er viktig at vi har sånne tjenester så du kan etablere gang for neste, for eksempel, 

bruk av insulin …» 

FD4 (side 63) 

«Farmasøyt utlevering. Det er definitivt. Farmasøyt utlevering og kanskje … bentetthetsmåling 

og litt blodtrykk og kolesterol.» 

FB1 (side 33) 

«Utvide tjenesten. Ikke ha bare ren teknisk tjeneste.» 

FD3 (side 63) 

«Vi må ha sånn tjeneste som gjør at vi kan bruke vår kunnskap som faktisk er viktig. Jeg vil ikke 

ha noe som føflekktest» 

FA1 (side 20) 
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Så forklarte noen av informantene hvorfor de syntes det var nødvendig med farmasøyttjenester. 

Informantene pekte på legemiddelavanse som noe som farmasibransjen var avhengig av og som 

plutselig kunne bli endret. Ifølge deltakerne var tjenester en løsning for å selge farmasøyters 

kunnskap. Ved å innføre flere tjenester ville pasientene gjenkjenne apotek som et sted til hvor 

det skulle være mulig å motta nødvendig helsehjelp og ikke bare kjøpe medisin og kosmetiske 

produkter. 

«Jeg synes at det har blitt tatt for en gangs skyld får betalt for noe vi gjør. For nå er det null 

margin. Ingen penger på å være faglig! Jeg vil ha penger for å være faglig! Jeg vil ikke ha 

penger for kosmetikken. Hvis jeg skal få noe for inhalasjonsveiledning så skal jeg ha det, hvis 

jeg ikke får margin.»  

FA4 (side 20) 

«Det her med legemiddelavanse og så videre. Så fort kan man kutte noen ting … Den eneste 

måten for farmasøyter er at overleve det er å gjøre seg uunnværlige. Varen har ikke noe verdi. 

Jeg mener, om fem år så har vi droneutlevering. Da åpner pasienten vindu og inn flyger liten 

drone og slapper inn Simvastatin®. Hele ideen om at leve på pakken … bare glem det! Vi må 

leve av noe annet. Vi må selge vår kunnskap.»  

FB1 (side 34) 

«Jeg synes det er viktig med tjenester siden markedet endrer seg så fort.»  

FA3 (side 6) 

Siste spørsmål i hvert intervju handlet om hva informantene syntes var det viktigste som hadde 

blitt tatt opp i samtalene. Det viste seg at for dem var det viktig å bruke farmasøyters kunnskap 

og gi veiledning til pasientene. Riktig legemiddelbruk ble nevnt som et viktig moment. Noen 

ville utvide tjenesten og tilby legemiddelsamtale og opplæring om sykdommen. De aller fleste 

syntes det viktigste var at det ble snakket om farmasøyttjenester. Informantene ønsket flere 

offentlig finansierte tjenester med bedre samarbeid mellom apotek, leger og det offentlige og 

at alle pasientgrupper skulle bli informert om det slik at samfunnsressurser kunne bli utnyttet 

mest effektivt i framtida.  

«Jeg synes det er viktig at vi har sånne tjenester så at man kan etablere gang for neste. Da 

skal vi ikke være de som bare selger medisiner på apotek.» 

FD4 (side 63) 
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«Det viktigste er å få bedre samarbeid mellom apotek, leger og det offentlige slik at det blir 

mer effektivt.» 

FA1 (side 21) 

«Det er helt greit at vi får betalt for det vi kan. Man må bare utvikle hvordan bevare det i 

framtida.»  

FC2 (side 47) 
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5 Diskusjon 

I dette kapittelet diskuteres intervjuene i forhold til publisert forskning og andre offentlige 

tilgjengelige kilder. Styrker og svakheter ved prosjektet er også presentert, samt forslag om 

fremtidig forskning. 

 

5.1 Veiledning av astma- og kolspasienter før mars 2016 

I denne delen ble informantene bedt om å utveksle sine erfaringer om ekspedering av 

inhalasjonslegemidler til astma- og kolspasienter før inhalasjonsveiledning ble innført som en 

farmasøytisk tjeneste på norske apotek. Studenten ønsket å analysere svarene, samt undersøke 

i hvilken grad innføringen av en offentlig betalt og standardisert tjeneste endret farmasøyters 

daglige rutiner i forhold til håndtering av astma- og kolspasienter.  

Det viste seg at svarene var svært forskjellige. Måten informantene gjennomførte 

inhalasjonsveiledningen på apoteket varierte betydelig. Mange fortalte at ekspedering av astma- 

og kolspasienter tok mindre tid før. Andre derimot mente at tjenesten var mer tidskrevende som 

følge av manglende opplæring og systematisering. Et fåtall av informantene fortalte at de utførte 

samme type tjeneste før og etter at inhalasjonsveiledningen ble offentlig standardisert. 

Basert på svarene var det flere erfaringer som var felles for ale informantene. Deltakerne hadde 

blant annet vært lite fokuserte på den tekniske delen, om selve bruken av inhalatorene. I tillegg 

var det viktig for alle informantene å avdekke om pasientene forsto forskjellen mellom 

forebyggende medisin og anfallsmedisin, samt når medisinene skulle tas. Det ble også ansett å 

være av stor betydning å informere om munnskylling etter bruk av inhalasjonssteroider. De 

fleste informantene fortalte at de ikke hadde tenkt på riktig inhalasjonsteknikk som en del av 

en tilpasset legemiddelinformasjon. Inhalasjonsveiledning hadde kun blitt utført i situasjoner 

når et behov tilfeldigvis ble oppdaget i dialog med pasientene. Førstegangsbrukere var en 

pasientgruppe som sporadisk ble spurt om det var behov for en forklaring om riktig bruk av 

inhalatorer. Hos pasienter som tidligere hadde brukt inhalasjonsmedisiner var avdekking av et 

slikt behov ofte utelukket.  

Ulike studier viser at en veiledning om riktig bruk av inhalatorer kan forbedre 

inhalasjonsteknikken hos pasientene, men det vises samtidig at teknikken kan bli forverret over 
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tid [55, 56]. Dette tyder på at både førstegangsbrukere, samt de som allerede bruker inhalatorer 

burde få kontrollert inhalasjonsteknikken sin. Ifølge studier er det følgelig av stor betydning at 

veiledning av pasienter som bruker inhalasjonslegemidler blir gjentatt regelmessig. Det 

understrekes samtidig at apotekfarmasøyter er godt egnet til å gjøre dette fordi de har 

muligheten til å tilby tjenesten hver gang de ekspederer inhalasjonsmedisiner [56].  

 

5.2 Inhalasjonsveiledning som en standardisert tjeneste 

Innføring av inhalasjonsveiledning i norske apotek krevde en standardisering og sertifisering 

av tjenestefarmasøyter. Standardisering er beskrevet som en viktig del av implementeringen av 

farmasøytiske kognitive tjenester på apotek [57]. For informantene i denne studien var det av 

stor betydning å være klar over at tjenesten skulle tilbys og utføres på samme måte over hele 

landet. I det forrige kapittelet er det beskrevet variasjoner i forhold til tidligere veiledning av 

astma- og kolspasienter, noe som kunne tyde på viktigheten av en standardisering. Informantene 

oppfattet standardiseringen som en svært viktig faktor for innføring av refusjon fra staten. Det 

viste seg at standardiseringen har gitt informantene trygghet, og en bekreftelse på at 

inhalasjonsveiledningen utførtes på en korrekt og allerede kontrollert måte.  

Ved en sertifisering skulle man sørge for at alle farmasøyter som utfører veiledningen har 

tilstrekkelig kunnskap, praktisk erfaring og kommunikasjonsferdigheter [57]. Noen studier har 

vist at fravær av opplæring og sertifisering kunne ha negativ innvirkning på farmasøyters 

motivasjon for gjennomføringen av kognitive tjenester i apotek [46, 47].  

Sertifisering av tjenestefarmasøyter som skulle utføre inhalasjonsveiledning inkluderte 

obligatorisk opplæring. Informantene beskrev opplæringsprosessen som grundig og fullt 

forståelig. Informantene syntes ikke at de manglet særlig kunnskap om bruk av inhalatorer, 

siden de stort sett hadde lært dette i jobben på apoteket. Opplæringen gjorde derimot 

informantene oppmerksomme på detaljer som for eksempel hvordan holde inhalatoren; loddrett 

eller vannrett osv. Mange syntes at Felleskatalogens videoer var til stor hjelp. 

Opplæringsprosessen viste seg å være nyttig for informantene i forhold til å få en systematisk 

oversikt over de ulike inhalatorene og inhalasjonskamrene som finnes på markedet (se vedlegg 

1). 
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Med tanke på at det er registrert en rekke forskjellige inhalatortyper var det ikke overraskende 

at informantene innrømte at de glemte bruken av de inhalatorene som pasientene brukte 

sjeldent. En studie fra Australia undersøkte hvordan veiledning av pasienter kunne hjelpe 

farmasøyter til å opprettholde sin kompetanse om teknisk bruk av inhalasjonsmedisiner. 

Studien fulgte 98 farmasøyter, og konkluderte med at de farmasøytene som regelmessig 

veiledet pasienter i en seksmåneders periode viste signifikant bedre kompetanse med både 

Turbohaler® og Diskus® [58]. I en rekke programmer er det identifisert krav om 

tilleggsopplæring og resertifisering av farmasøyter som utfører kognitive tjenester [35, 59]. For 

eksempel, i Danmark er sertifikat til «Tjek på inhalation» gyldig i tre år, og man skal i tillegg 

gjennomføre fem tjenester i praksis, i perioden fra tre måneder før til tre måneder etter at testen 

er bestått [57, 60]. Basert på dette bør det i fremtiden vurderes om krav til en resertifisering for 

inhalasjonsveiledning og/eller tilleggskurs bør innføres i Norge.  

Det var interessant å se at ingen av deltakerne hadde fått opplæring på universitetet i bruken av 

forskjellige inhalatorer. Et unntak var en informant utdannet i USA, som hadde gjennomgått 

full opplæring på universitetet. Dersom man ser nærmere på utbredelsen av farmasøytiske 

kognitive tjenester, ville man se at i Europa er tilgangen til dette fortsatt begrenset [61].  

En litteraturgjennomgang undersøkte farmasøyters oppfatninger og intensjoner i forhold til 

innføring av kognitive tjenester i apotek. Studien konkluderte med at farmasøytene viste 

positive holdninger til utvidelsen av deres virkeområde i praksis, opptaket til kognitive og 

pasientfokuserte apotektjenester og deres større engasjement i helsevesenet [62]. I denne 

studien var alle informantene svært positive til endringen som kom i forbindelse med starten av 

den første offentlige finansierte apotektjenesten. De oppfattet inhalasjonsveiledning som en 

vanlig, men viktig del av deres jobbhverdag. De viste stor motivasjon for å tilby, utføre og 

opprettholde inhalasjonstjenesten med høy kvalitet. Det viste seg at offentlig finansiering var 

av stor betydning for informantene, der de ble anerkjent som en inkludert del av det norske 

helsesystemet. Informantene forventet at innføring av inhalasjonsveiledningen ville åpne nye 

døra til andre og mer omfattende pasientorienterte farmasøyttjenester i Norge.  

Ut i fra registrerte inhalasjonsveiledninger, klarte ikke rundt 70% av norske pasienter å bruke 

sine inhalatorer riktig [ref. e-post fra Apotekforeningen datert 07.03.2017] [42]. Informantene 

fortalte at inhalasjonsveiledning viste seg å være nyttig for pasientene. De beskrev at pasientene 

ble overrasket over noen småfeil de ikke var klar over, som for eksempel å puste ut før eller å 

holde pusten etter inhalasjon. Noen beskrev koordinering ved inhalasjonsaerosol som 
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utfordrende der mange pasienter slapp en dose i munnen uten å puste inn samtidig. Det ble også 

nevnt at noen pasienter pustet inn i inhalator. Dette er i samsvar med andre studier som, ved 

hjelp av INCATM teknologien, registrerte de vanligste feilene slik som; utilstrekkelig 

innåndingsflyt, ekspirasjon inn i inhalator før inhalasjon, frigjøring av legemidler uten 

inhalasjon og multiple eller manglende doser [24, 25].  

Informantene fortalte at, ved siden å vise teknisk bruk av inhalatorene, brukte de en del tid på 

å forklare hvordan og hvorfor ulike inhalasjonslegemidler skal tas. De mente at pasientene var 

takknemlige for veiledningen, men at mange pasienter likevel takket nei til tjenesten. Det var 

først og fremst de som tidligere hadde brukt inhalasjonsmedisiner som ikke ønsket veiledning. 

De overnevnte studiene bekreftet at alle brukere av inhalasjonsmedisin bør sjekke 

inhalasjonsteknikken sin, og at apotekfarmasøyter er godt egnet til å gjøre dette [5, 56]. En 

annen studie viste at pasienter ikke alltid setter pris på apoteket når det gjelder deres medisinske 

behandling. De ville likevel anse legen som det helsepersonellet som skulle ha ansvaret for 

deres medisiner uansett muligheten til å snakke med en farmasøyt om dette [47]. Disse punktene 

ble også nevnt av informantene i denne studien.   

 

5.3 Utfordringer med inhalasjonsveiledning i praksis 

Ifølge flere studier er de største utfordringene for utviklingen av kognitive apotektjenester 

knyttet til tidspress, lav bemanning, fravær av refusjon, mangel på diskresjon, dårlig 

kommunikasjon med leger og annet helsepersonell, samt manglende støtte for farmasøyter [46, 

47, 63-65]. Disse punktene ble også nevnt i denne studien.  

Tidsmangel ble nevnt flere ganger i intervjuene som et stort hinder for gjennomføringen av 

inhalasjonsveiledningen på apotek, både fra pasientenes og farmasøytenes side. Informantene 

forklarte at avbrytning av en påbegynt veiledning ville ha negativ innvirkning på kvaliteten til 

tjenesten, og ofte resultere i manglende eller utelatende effekt. De informantene som jobbet på 

travle apotek innrømte at det ikke var mulig å utføre inhalasjonsveiledning uten avbrudd dersom 

man jobbet som alenefarmasøyt. Deres holdninger i forhold til avbrytning av veiledningen viste 

at de ville unngå å tilby tjenesten i slike situasjoner, og heller velge å prioritere andre 

arbeidsoppgaver på apoteket. I situasjoner der det var flere farmasøyter på jobb ville alle velge 

å tilby inhalasjonsveiledningen til pasienter.  
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Informantene syntes at inhalasjonsveiledning, som en ny helsetjeneste i Norge, ikke var 

hensiktsmessig markedsført og offentliggjort. De forventet mer støtte i media og mer 

informasjon til pasienter og leger. Pasientene ville som regel takke nei til tjenesten med 

forklaringen om at de har dårlig tid. Dette oppfattet informantene at skyldtes pasientenes 

manglende forventninger til dette tilbudet, og manglende informasjon om at en slik tjeneste 

finnes på norske apotek. Diskresjon ble også nevnt som en mulig barriere for pasientene. 

Inhalasjonsveiledning kan tilbys av apotek, leger eller så kan pasienten selv spørre etter 

tjenesten [10]. Samarbeid med legeforeningen i planleggingsprosessen av farmasøytiske 

tjenester er nevnt som et viktig hjelpemiddel som kunne fremme implementeringsprosessen 

[57]. Den norske legeforeningen var informert og inkludert i planleggingsprosessen av 

inhalasjonsveiledningen [ref. møte med Norges Farmaceutiske Forening datert 07.11.2016]. 

Likevel har informantene i denne studien beskrevet at samarbeid med leger gjennomføres i 

mindre grad enn de hadde forventet. Informantene har opplevd at det stort sett er apoteket som 

tilbyr tjenesten. Det har forekommet at leger har henvist til tjenesten på apoteket, eller at 

pasientene selv har ønsket tjenesten, men dette skjer unntaksvis. Men tanke på innføring av 

flere farmasøytiske kognitive tjenester i norske apotek er et bedre og tettere samarbeid med 

leger nødvendig. God informasjon til pasienter og leger er avgjørende for å sikre og 

opprettholde interessen for inhalasjonsveiledning. 

Ifølge en studie er opplæring og støtte for farmasøyter, samt kontinuerlige 

evalueringsprogrammer avgjørende for å sikre at tilbudet av kognitive apotektjenester vil gi en 

bærekraftig inntekt for farmasøyter og en kostnadseffektiv tjeneste av høy kvalitet for pasienter 

[65]. I denne studien er støtte for farmasøyter, bedre markedsføring og tydeligere informasjon 

for pasienter og leger identifisert som faktorer som bør vurderes videre i framtida. 

For å oppnå integrering av farmasøytiske kognitive tjenester i apotek kreves det et effektivt 

engasjement hos farmasøyter, faglige organisasjoner, politikere og forskere [33]. Mange 

faktorer påvirker opptaket av disse programmene, men én av de viktigste faktorene vil være 

farmasøyters personlige erfaringer med fordelene ved innføring av disse tjenestene [65]. Sett i 

lys av dette er farmasøyters motivasjon et viktig moment som kontrollerer realiseringen av 

kognitive apotektjenester. De fleste deltakerne i dette prosjektet var svært motiverte til å tilby 

tjenesten, men ikke alle. Ett mindretall hevdet at tjenesten i noen tilfeller vil kreve ekstra 

initiativ og energi, og beskrev inhalasjonsveiledning som et tilleggsarbeid uten adekvat 

kompensasjon. Det ble nevnt at det stadig vekk blir mindre fokus på veiledningen. 
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5.4 Tidsbruk og tjenestepris 

Estimert tid for inhalasjonsveiledning er 6-7 minutter [10]. Ifølge informantene er tidsbruken 

for en veiledning svært variabel. Alle informantene fortalte at tjenesten kunne ta alt fra 2-3 

minutter opptil et kvarter, avhengig av antall og typer inhalatorer, om pasienten ønsker 

farmakologisk tilleggsinformasjon og situasjonen for øvrig. Noen mente at tjenesten kunne vare 

opptil 25 minutter. Vanligvis ville tjenesten vare i 5-10 minutter i gjennomsnitt, ifølge 

informantene.  

For å kunne definere nøyaktig hvor lang tid inhalasjonsveiledningen i gjennomsnitt tar, må man 

benytte en observasjonsstudie. Dette vil tilrettelegge for videre forskning for å finne ut om 

refusjonsbeløpet for denne tjenesten er tilstrekkelig. Denne studien antyder at det er store 

variasjoner i tiden som benyttes for tjenesten i praksis.  

Informantene ble spurt om deres tanker knyttet til refusjonsbeløpet for tjenesten. Det var enighet 

om at tjenesteprisen var dekkende i forhold til det estimerte tidsbruket, men ikke i tilfellene der 

tjenesten tok lengre tid enn forventet. Et fåtall av informantene var likegyldige til 

refusjonsbeløpet. I en fokusgruppe dukket det opp en diskusjon om hvorfor det var 

apotekkjedene og ikke farmasøytene som skulle få betalt for inhalasjonsveiledningene. 

Informantene i den gruppen ble enige om at det ville være mer rettferdig hvis apotekkjedene og 

farmasøytene delte refusjonsbeløpet for utførte inhalasjonsveiledninger. Dette samsvarer med 

en kanadisk spørreundersøkelse der det er nevnt av farmasøyter at utgifter burde deles mellom 

farmasøytene og apoteket [66]. Man kunne tenke seg at dette vil kunne ha innvirkning på 

farmasøytenes fremtidige engasjement i forhold til inhalasjonsveiledning, og det vil dermed 

være interessant å se nærmere på denne tilnærmingen.  

Det er forskjellige studier som bekrefter at opplæring og demonstrasjon av riktig bruk av 

inhalasjonslegemidler kan forbedre inhalasjonsteknikken, sykdomskontroll og etterlevelse hos 

astma- og kolspasienter [12, 20, 55, 67, 68]. Det er også bevist at farmasøytiske tjenester kan 

være kostnadseffektive i forhold til å redusere sløsing av inhalasjonsmedisiner, 

sykehusinnleggelser og alvorlige sykdomsforverringer [16]. En studie belyser at feil 

inhalasjonsteknikk utgjør fra 2,2 til 7,7 prosent av direkte kostnader [12]. Direkte kostnader 

består av kostnader for medisiner, legekonsultasjoner, sykehusinnleggelser, legevaktbesøk og 

andre [1]. I 2015 var omsetningen av inhalasjonslegemidler i Norge på 967 millioner kroner 

[ref. Reseptregisteret]. Ut fra dette kan man konkludere med at feil inhalasjonsteknikk utgjorde 
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en kostnad på minst 21 million kroner for en ettårsperiode i Norge. Inhalasjonsveiledning i 

Norge finansieres av staten. Samtidig er det innvilget en endring i apotekavansen som frigjør 

midler til inhalasjonsveiledning [37]. Det vil si at inhalasjonsveiledningen i praksis finansieres 

av apotekene selv, og at enhver forbedring som følge av dette tiltaket vil bety en besparelse av 

samfunnsressurser. På den andre siden må man se på tjenesteprisen, for å finne ut om denne 

tjenesten er lønnsom for apotekene i Norge.  

Refusjonspris for farmasøytiske kognitive tjenester er svært variabel [35]. Ifølge noen kilder 

kan man beregne tjenesteprisen ut i fra farmasøytens gjennomsnittlige timelønn, ved å gange 

den med antall minutter som er nødvendig for å utføre tjenesten [57]. I tillegg må man legge til 

faste kostnader, arbeidsgiveravgift, pensjonspremie, feriedager osv. Alle disse faktorene vil 

bestemme hva ett minutt av tjenesten koster, og som dermed vil kunne brukes videre for å 

beregne tjenesteprisen [ref. e-post fra Apotekforeningen datert 18.10.2016]. Man bør også 

inkludere kostnader knyttet til tid for sertifisering av farmasøyter, kurs og opplæring. Å beregne 

minuttpris i forhold til farmasøytiske apotektjenester er en svært omfattende prosess. Dette 

prosjektet vil benytte seg av den estimerte minuttprisen for nye nasjonale LAR takster [69].  

«Helsedirektoratet har fått i oppdrag å vurdere grunnlaget for en nasjonal godtgjørelse for 

ulike utleveringsprosedyrer ved utlevering av LAR legemidler fra apotek [69]». «Arbeidet er 

gjennomført i samarbeid med de regionale helseforetakene (RHFene), Statens legemiddelverk, 

Apotekforeningen og brukerforeningene LARNett og proLAR [69]». «Dette arbeidet skal ikke 

vurdere kvaliteten på utleveringstjenesten som gjøres i apotek og skal heller ikke se til 

utlevering av LAR legemidler fra andre aktører som f.eks. kommunene [69]» og derfor anses 

som sammenlignbart for tjenesteprisvurdering i forhold til inhalasjonsveiledning. «I forbindelse 

med dette oppdraget har både RHFene og apotek gjennomført tidsestimeringer [69]» mens 

«beregning av minuttpris er gjennomført av Apotekforeningen og Legemiddelverket [69]» og 

ut i fra disse verdiene kan man finne ut at minuttsats for den utleveringstjenesten på apotek er 

beregnet på 12,25 kroner per minutt.  

Sett bort fra tiden som brukes for sertifisering av farmasøyter, kan man konkludere med at 

refusjonsbeløp på 80 NOK for en inhalasjonsveiledning er tilstrekkelig i forhold til estimert tid 

(6-7 minutter vil beregne pris på 73,5-85,75 kroner). Videre forskning er nødvendig for å 

undersøke om den estimerte tiden er i samsvar med tiden som benyttes i praksis for denne 

tjenesten. Det er også viktig å identifisere hvor lang tid som kreves for sertifisering av 

farmasøyter, kurs og opplæring. 
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Når man vurderer pris for en tjeneste i forhold til tidsbruk, finnes det to muligheter; å tilpasse 

tjenesteprisen til tiden eller å tilpasse tiden til tjenesteprisen. Sistnevnte ville garantert få 

konsekvenser for kvaliteten på tjenesten. I perioden fra og med mars 2016 til og med februar 

2017 er det utført 48 540 veiledningstjenester [ref. e-post fra Apotekforeningen datert 

07.3.2017]. Dette tilsvarer et beløp på 3,88 millioner kroner per ettårsperiode, som er mindre 

enn den bevilgede årlige summen på 5 millioner [37]. Dette kan gi grunnlag for en eventuell 

prisjustering etter tidsbruken for tjenesten, og en anledning til å inkludere tiden som er 

nødvendig for sertifisering av farmasøyter, kurs og opplæring. Prisjustering etter inflasjon er 

noe man ikke skal overse i årene som kommer. 

Man kunne tenke seg at refusjonsbeløpet for inhalasjonsveiledning er for lavt sammenlignet 

med tidligere nevnte tjenestepriser, for eksempel i Belgia, England, Canada, Australia  [35, 44] 

som har betydelige høyere priser. Dersom man ser på omfanget av forskjellige tjenester vil man 

forstå at inhalasjonsveiledning er foreslått som en kort teknisk tjeneste, mens de øvrige 

tjenestene dreier seg om mer omfattende programmer som legemiddelsamtaler (England), 

opplæring om sykdommen, symptomene og bivirkninger (Belgia), legemiddelgjennomgang 

etc.  

I en europeisk spørreundersøkelse fra 2013, om holdninger til farmasøytisk omsorg, ble det i 

Norge vist at farmasøytisk omsorg var lite utbredt, men at farmasøytene var åpne for flere 

helsetjenester gitt at forholdene ble tilrettelagt for dette [70]. Dette er i samsvar med denne 

studien. Det ble ytret ønske om utvidet inhalasjonsveiledning, flere offentlig finansierte 

apotektjenester og mer omfattende tjenester. Farmasibransjen i Norge er åpen for kognitive 

apotektjenester, og det forventes ytterligere støtteressurser for å tilrettelegge og opprettholde 

innføringen av disse programmene i framtida.  

 

5.5 Styrker og svakheter i studien 

I forbindelse med dette prosjektet og før intervjuguiden ble utarbeidet, hadde studenten og 

veilederen gjennomført to møter med representanter fra bransjeorganisasjoner 

(Apotekforeningen og Norges Farmaceutiske Forening). Der fremkom innspill til 

intervjuguiden, samt ideen om å undersøke farmasøytenes synspunkter på 

inhalasjonsveiledning på norske apotek. 
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Fokusgruppemetode er valgt som metode for at informantene skulle kunne ytre sine meninger 

gjennom samtaler og diskusjon i gruppene. Fordelen med kvalitative metoder er at de er åpne 

og nyanserike. Ulempen med kvalitative metoder er at de er tidskrevende [52]. Fokusgrupper 

egner seg godt hvis man ønsker å utvikle ny kunnskap om et fenomen, eller å frembringe 

problemstillinger. I interaksjoner i gruppene får man frem andre funn enn om man gjennomfører 

dybdeintervjuer med de samme informantene.  [52]. Formålet med undersøkelsen var å 

identifisere hvilke utfordringer som kunne oppstå i praksis i arbeidet med pasienter på apoteket. 

Intervju i gruppe var følgelig et passende hjelpemiddel til dette. Prosjektet inkluderer deler om 

opplæringsprosessen, samt standardisering av tjenesten der det var av interesse å få frem hva 

gruppene som en helhet mente.  

Det var viktig å finne sertifiserte farmasøyter som hadde erfaring med inhalasjonsveiledningen 

på apotek. Rekrutteringen varte i perioden fra desember 2016 til og med mars 2017. De fleste 

apotekerne som ble spurt om tillatelse for rekruttering av farmasøyter ga et positivt svar. 

Farmasøytene virket umiddelbart interessert i å delta i studien. Likevel viste rekrutteringen seg 

å være en utfordrende prosess. Det å bruke en til to timer etter jobb for å delta i et fokusintervju 

virket krevende for farmasøyter. Det var under 1/5 av farmasøytene som takket ja til å delta i 

studien. Planen var å inkludere informanter fra alle de tre største apotekkjedene. Ettersom ingen 

farmasøyter fra Boots apotek var interessert i å delta på intervjuene ble den apotekkjeden ikke 

representert i dette prosjektet. Formålet med studien var å kartlegge farmasøytenes erfaringer 

og holdninger med en standardisert tjeneste, uavhengig av apotekkjedene. Informasjonen som 

fremkom fra informantene fra Apotek 1 og Vitusapotek var samsvarende. 

Apotekkjedetilhørighet påvirket ikke resultatene i denne studien. 

Målet var å gjennomføre fokusintervjuer inntil metningspunktet var nådd. Informasjonen som 

fremkom i alle de fire gruppene var forholdvis likt. Dette kan være et tegn på at den generelle 

informasjonen som ble presentert er reell, og ikke et resultat av selve gruppeprosessen [52]. 

(Det eneste unntaket var det første spørsmålet som gjaldt ekspedering av astma- og 

kolspasienter før standardiseringen, der svarene varierte i en viss grad, og som igjen viser hvor 

viktig det er å standardisere inhalasjonstjenesten.) Det fremkom like mye informasjon fra 

fokusgruppe med tre informanter som fra fokusgruppe med fire.  

I fokusgruppeintervjuer er det viktig at studenten får informantene interessert i emnet, og 

motivere dem til å ytre sine meninger og erfaringer. Studenten skal samtidig balansere samtalen 

slik at alle informantene får fortelle sine historier [49]. Studenten i denne studien hadde ikke 
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praktisk erfaring med metoden, men det viste seg å ikke være en begrensning. Det første 

intervjuet med fire deltakere ble brukt som pilot. Pilotgruppen ble inkludert i prosjektet siden 

det ikke var noen behov for justeringer. 

Av de 14 informantene i denne studien, var åtte utdannet i Norge mens seks hadde utdannelse 

fra Sverige, Serbia, Frankrike og USA. Utenlandske farmasøyter er overrepresentert mens 

norske er underrepresentert. Deltakelse i studien var frivillig og samtykkebasert (se vedlegg 3). 

Formålet med kvalitative metoder er ikke å generalisere, men å forstå og analysere 

informasjonen som fremkommer hos et mindre utvalg. Meninger og oppfatninger hos de 

frivillige informantene kan være forskjellige fra de som valgte å ikke delta i prosjektet. Samlet 

sett vil dette kunne påvirke resultatene i større eller mindre grad, og anses følgelig som en 

begrensning med studien.  

 

5.6  Veien videre – forslag til fremtidig forskning  

Fokusgruppemetode kan gjerne kombineres med andre forskningsmetoder, og kan bidra til å 

identifisere og utvikle de mest relevante begrepene, samt utforme nye hypoteser under 

planleggingen [49]. For å få et stort bilde på farmasøytenes meninger om inhalasjonsveiledning 

på norske apotek, kan man utarbeide en spørreskjemaundersøkelse ved hjelp av denne studien. 

Videre forskning er nødvendig for å identifisere tiden som farmasøyter bruker på opplæring og 

sertifisering for å kunne utføre tjenesten. Det er også nødvendig å undersøke tiden som kreves 

for å gjennomføre inhalasjonsveiledning på apotek. Dette vil samlet kunne gi et bedre grunnlag 

for fremtidig fastsettelse av tjenesteprisen. 
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6 Konklusjon 

Denne studien viser at farmasøytene er svært positive til inhalasjonsveiledning på norske 

apotek. Resultatene viser at de fleste deltakerne håndterte astma- og kolspasienter på 

forskjellige måter før og etter at inhalasjonsveiledning har blitt en standardisert og strukturert 

tjeneste. Standardisering og opplæring viste seg som viktige faktorer i 

implementeringsprosessen av tjenesten. Informantene beskriver opplæringen som nyttig og 

fullt forståelig. Eventuelt tilleggskurs og opplæring kan vurderes i framtida. 

Manglende tid, fravær av markedsføring og informasjon til pasienter, samt manglende 

samarbeid med leger har blitt nevnt som utfordrende faktorer i forhold til gjennomføringen av 

tjenesten i praksis. Fravær av kompensasjon til farmasøyter har også blitt nevnt som en barriere. 

Resultatene viser at farmasøyter fremdeles forventer mer støtte i media og mer informasjon til 

pasienter om hvor viktig det er å kontrollere inhalasjonsteknikken sin, samt få frem at denne 

tjenesten er tilgjengelig på alle apotek i hele landet. 

Ut i fra diskusjonen kan det konkluderes med at tjenesteprisen er tilstrekkelig i forhold til 

estimert tid for tjenesten, bortsett fra den tiden som er nødvendig for sertifisering av 

farmasøyter. Resultatene viser at tiden som brukes for inhalasjonsveiledning i praksis kan 

variere betydelig. Videre forskning er nødvendig for å undersøke gjennomsnittlig tjenestetid 

samt å identifisere tiden som kreves for sertifisering av tjenestefarmasøyter, kurs og opplæring. 

Det bør også vurderes om refusjonsbeløpet for apotektjenester skal deles mellom farmasøyter 

og apotek i framtida.  

Resultatene viser også at farmasøyter i Norge er svært åpne for pasientorienterte tjenester, og 

at de forventer flere offentlig finansierte apotektjenester i de årene som kommer. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1 Inhalatoroversikt. Kilde: Apotekforeningen 

LEGEMIDDEL INHALATOR LEGEMIDDELGRUPPE 

AeroBec Aerosol, Autohaler Betennelsesdempende 

Airflusal Forspiro Betennelsesdempende + Åpnende 

langtidsvirkende Airomir Aerosol, Autohaler Åpnende korttidsvirkende 

Alvesco Aerosol Betennelsesdempende 

Anoro Ellipta Åpnende langtidsvirkende 

Asmanex Twisthaler Betennelsesdempende 

Atrovent Aerosol Åpnende korttidsvirkende 

Beclomet Easyhaler Betennelsesdempende 

Bricanyl Turbuhaler Åpnende korttidsvirkende 

Buventol Easyhaler Åpnende korttidsvirkende 

Duaklir Genuair Åpnende langtidsvirkende 

DuoResp Spiromax Betennelsesdempende + Åpnende 

langtidsvirkende Eklira Genuair Åpnende langtidsvirkende 

Flutide Aerosol, Diskus Betennelsesdempende 

Flutiform Aerosol Betennelsesdempende + Åpnende 

langtidsvirkende Giona Easyhaler Betennelsesdempende 

Incruse Ellipta Åpnende langtidsvirkende 

Inuxair Aerosol, Nexthaler Betennelsesdempende + Åpnende 

langtidsvirkende Lomudal Aerosol Betennelsesdempende 

Onbrez Breezhaler Åpnende langtidsvirkende 

Oxis Turbuhaler Åpnende langtidsvirkende 

Pulmicort Turbuhaler Betennelsesdempende 

Relvar Ellipta Betennelsesdempende + Åpnende 

langtidsvirkende 
Seebri Breezhaler Åpnende langtidsvirkende 

Seretide Aerosol, Diskus Betennelsesdempende + Åpnende 

langtidsvirkende Serevent Aerosol, Diskus Åpnende langtidsvirkende 

Spiolto Respimat Åpnende langtidsvirkende 

Spiriva Respimat, HandiHaler Åpnende langtidsvirkende 

Striverdi Respimat Åpnende langtidsvirkende 

Symbicort Turbuhaler Betennelsesdempende + Åpnende 

langtidsvirkende Ultibro Breezhaler Åpnende langtidsvirkende 

Ventoline Aerosol, Diskus Åpnende korttidsvirkende 
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Vedlegg 2 Informasjonsbrev til apotekkjedene 

Hei 

Jeg heter Vesna Gligorijevic og er masterstudent ved avdeling for Samfunnsfarmasi, 

Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. Jeg skriver masteroppgave «Hva er verdien av 

legemiddelinformasjon fra farmasøyter og hvordan varetar farmasøytene rådgivningsrollen». 

Min veileder er førsteamanuensis Ingunn Björnsdottir.  

Inhalasjonsveiledning startet i mars 2016 og er den første offentlig betalte farmasøyttjenesten 

som tilbys i norske apotek. Inhalasjonsveiledning er en standardisert tjeneste og utføres i apotek 

av sertifiserte farmasøyter. Tjenesten kan tilbys både til nye og eksisterende brukere av 

inhalasjonsmedisiner. Tjenesten skal bidra til at astma- og kolspasienter oppnår god 

sykdomskontroll. Farmasøytene er ansvarlige for å utføre tjenesten i henhold til 

bransjestandarden.  

Vi ønsker å kartlegge inhalasjonsveiledning fra farmasøytenes synspunkt. Vi vil få mer 

kunnskap om farmasøyters tilbakemeldinger og om hvilke utfordringer som kan oppstå. Vi vil 

også finne ut verdien av implementeringen av inhalasjonsveiledning i Norge og å diskutere 

hvilke kostnader man skal ta inn i bildet for å regne ut om den tjenesten er lønnsom for apotek 

i Norge.  

Jeg vil informere dere om at vi vil gjennomføre fokusgruppeintervjuer blant farmasøyter 

som jobber på apotek i område i Oslo og Vestfold. Planen er å rekruttere farmasøyter fra 

primærapotek fra tre største apotekkjeder: Apotek 1, Vitusapotek og Boots apotek. Jeg vil ta 

kontakt med apotekene og personlig levere et invitasjonsbrev til farmasøyter.  

Intervjuene skal gjennomføres utenom arbeidstid.  

Sammenligning mellom apotekkjedene skal ikke foregå. Informasjon som samles skal bli 

anonymisert. Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Ingen deltakere og 

apotekkjedene vil kunne gjenkjennes i publikasjon. 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 

AS. 

 

Med vennlig hilsen 

Vesna Gligorijevic 

Masterstudent 

Universitetet i Oslo 

 

Ingunn Björnsdottir 

Førsteamanuensis 

Universitetet i Oslo 
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Vedlegg 3 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

«Hva er verdien av legemiddelinformasjon fra farmasøyter og hvordan 

varetar farmasøytene rådgivningsrollen» 

Bakgrunn og formål 

Inhalasjonsveiledning startet i mars 2016 og er den første offentlig betalte farmasøyttjenesten 

som tilbys i norske apotek. Tjenesten skal bidra til at astma- og kolspasienter oppnår god 

sykdomskontroll. Farmasøytene er ansvarlige for å utføre tjenesten i henhold til 

bransjestandarden.  

Prosjektet utføres som en del av masteroppgave ved avdeling for Samfunnsfarmasi, 

Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. Formålet med prosjektet er å kartlegge 

inhalasjonsveiledning fra farmasøytenes synspunkt. Det er viktig å få mer kunnskap om 

farmasøyters tilbakemeldinger og om hvilke utfordringer som kan oppstå. Målet er å finne ut 

verdien av implementeringen av inhalasjonsveiledning og å diskutere hvilke kostnader man 

skal ta inn i bildet for å regne ut om den tjenesten er lønnsom for apotek i Norge.  

Farmasøyter som har gjennomført og bestått opplæring for tjenesten tilbys å delta. 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Datainnsamlingsmetoden er fokusgruppeintervju. Varigheten av intervjuene vil være ~60-90 

minutter. Spørsmålene vil omfatte standardisering og implementering av tjenesten, utnyttelse 

av tjenesten, innvirkning på farmasøyters arbeidsdag, samfunnsmessige konsekvenser og andre 

aspekter av relevans for tjenesten.  

Intervjuene blir opptatt på lydbånd. Informantene kan avslå å svare på spørsmål uten å oppgi 

noen grunn.  

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Der blir ikke lagret informasjon om 

navn eller personnummer på deltakere. Fiktivt navn kan bli brukt, hvis ønsket. 

Førsteamanuensis Ingunn Björnsdottir og student Vesna Gligorijevic vil ha tilgang til 

opplysningene. 

 

All data blir anonymisert, så deltagere vil ikke kunne gjenkjennes i publikasjon.  Prosjektet skal 

etter planen avsluttes 30.06.2017. Etter denne tid vil anonymiserte transkriberinger eksistere, 

men lydfiler med identifiserbare personer blir slettet.  

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen 

grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.  
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Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 

AS. 

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med:  

masterstudent Vesna Gligorijevic på mobil: 456 77 457  

eller e-post: vesnagli@student.farmasi.uio.no 

og/eller prosjektleder Ingunn Björnsdottir på telefon: 22 85 66 50  

eller e-post: ingunn.bjornsdottir@farmasi.uio.no 

 

 

 

 

 

 

Samtykke til deltakelse i studien 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta i intervjuet 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ingunn.bjornsdottir@farmasi.uio.no
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Vedlegg 4 Personopplysninger 

 

 

 
Alder …........................................................................................... 

 

 

Kjønn ….......................................................................................... 

 

 

Reseptarfarmasøyt/ Provisorfarmasøyt …....................................... 

 

 

Antall år på apotek …...................................................................... 

 

 

Eksamensår ….................................................................................. 
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Vedlegg 5 Intervjuguiden 
 

 

 

Før intervjuet: 

 Stille opp bord og stoler (i hestesko) slik at alle deltakerne ser hverandre 

 Klargjøring/servering av mat og drikke  

 

Introduksjon: 

 Ønsker velkommen til fokusgruppeintervju. Takke for at deltakerne stiller opp. 

 Presentere meg selv og forklare om fokusgruppeintervju. 

 Informere om at samtalen skal tas på lydbånd som skal bli slettet etter at oppgaven er 

ferdig. 

 Informere at all personidentifiserbar data avidentifiseres. 

 Det finnes ikke riktige eller feil svar. Det viktigste er at man er så ærlig som mulig. 

 Starter lydopptak. 

 

Åpning:  

Man begynner med å presentere seg selv til hverandre. 

 Kan dere si litt om hvem dere er?  (kan brukes fiktivt navn) 

 Hvilket apotek kommer dere fra?  

 Hvor mange år har dere jobbet på apotek?  

 Hvor mange ansatte er det på deres apotek?  

 

 

Hovedspørsmål: 

 

1. Kan dere diskutere om hvordan dere håndterte astma- og kolspasienter før 

inhalasjonsveiledning startet på norske apotek? Kunne dere beskrevet med et 

eksempel? 

 Mulige underspørsmål: 

Hvor lang tid brukte dere for å snakke om riktig bruk av inhalatorer? 

Tilbød dere inhalasjonsveiledning til astma- og kolspasienter før inhalasjonsveiledning 

startet på norske apotek? 

 

2. Så lurer jeg på hva dere synes om standardisering av tjenesten? 

 Mulige underspørsmål: 

Hvorfor er det viktig å standardisere tjenesten? 

Er dere fornøyd med opplæringen? 

Trenger dere stadig å repetere hvordan forskjellige inhalatorer 

brukes/oppbevares/rengjøres? 

Hvor ofte bruker dere sjekkliste under veiledningen? 

Hvor lærer farmasøyter om bruk av inhalatorer (på universitetet/på jobb)? 
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3. Jeg vil gjerne høre om deres tanker rundt inhalasjonsveiledningen. Hvordan 

opplever dere tjenesten til hverdags i jobb med pasienter? 

 Mulige underspørsmål: 

Hvor mange tjenester utfører dere i gjennomsnitt per måned? 

Hvem er den som vanligvis tilbyr tjenesten (legen, farmasøyt/ansatte på apotek eller 

pasient selv)? 

Hvordan reagerer pasienter når dere tilbyr inhalasjonsveiledning? 

Får dere tilbakemeldinger fra pasienter? 

Får dere følge opp inhalasjonsteknikken hos pasienter som har fått 

inhalasjonsveiledning? 

 

4. Hva synes dere er krevende/utfordrende med inhalasjonsveiledning til hverdags i 

jobb på apotek?  

  

5. Hvor lang tid bruker dere per tjeneste (min/maks, gjennomsnittlig)? 

 

6. Inhalasjonsveiledning er den første offentlig betalte tjenesten i norske apotek. 

Hvorfor er dette viktig?  

 

7. Hva synes dere om refusjonsbeløpet (80 kroner)? 

 

8. Jeg lurer på en ting til. Hva synes dere om opptakket til tjenesten?  

  

 

Avsluttende spørsmål:  

 Kan dere oppsummere deres syn på saken?  

 Av alt vi har tatt opp i dag, hva syns dere er viktigst?  

 

Sluttspørsmål:  

 Er det noen som vil tilføye noe?  

 Har dere gjort dere opp noen tanker under intervjuet som dere føler ikke har kommet 

frem?  

 

 

 

 

Takk for at dere kom i dag!  
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Vedlegg 6 Meldeskjema NSD 
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Vedlegg 7 Svar fra NSD 
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