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Sammendrag 

Innledning:  

Pasienters rett til informasjon er hjemlet i pasientopplysningsloven. Fra offentlige rapporter 

og spørreundersøkelser vet vi imidlertid at pasienter får for lite informasjon om bl.a 

legemidlene og behandlingen på sykehuset, og de fikk for lite informasjon om hva som skulle 

skje etter utskrivelsen. Studier viser at alle overføringer av legemiddelinformasjonen i 

helsevesenet gir stor risiko for feil, og det er viktig at det skjer en forbedring når det kommer 

til samhandling mellom sykehus og fastlege.  Misforståelser knyttet til 

legemiddelinformasjonen kan føre til at legemidler ikke blir brukt på en riktig måte, noe som 

kan resultere i sykehusinnleggelse. I tillegg kan en redusert forståelse av 

legemiddelinformasjonen være med på å skape en usikkerhet hos pasienter, noe som kan 

resultere i lav etterlevelse. Lav etterlevelse av behandling av kroniske sykdommer er et 

verdensomspennende problem. Konsekvensene av lav etterlevelse for langtidsbehandlinger er 

dårlig helse og økte helsekostnader.   

 

Hensikt:  

Hensikten med studien var å beskrive hvilken informasjon om legemidler og legemiddelbruk 

pasienten opplevde at de fikk ved utskrivning fra sykehus, når de intervjues i løpet av de 

første ukene etter utskrivningen. Dette var for å identifisere hvilke informasjonsbehov 

pasientene hadde knyttet til egen legemiddelbruk. Vi ønsket også å undersøke pasientens 

faktiske legemiddelbruk og forståelse av legemiddelinformasjonen etter utskrivning.  

 

Metode: 

Dette var en kvalitativ studie i form av semistrukturerte intervju. Studien inkluderte pasienter 

som skulle skrives ut fra Generell indremedisinsk, Nyremedisinsk og Hjertemedisinsk 

avdeling, ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Intervjuene ble transkribert og deretter 

analysert ved hjelp av Malteruds metode for systematisk tekstkondensering. 
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Resultat:  

Deltakerne var reflekterte og hadde god kunnskap om egen legemiddelbehandling, og de følte 

seg ansvarlig for egen legemiddelbruk. Legemidlene gjorde at hverdagen fungerte og at man 

kunne leve som normalt. De fleste av deltakerne hadde opplevd en positiv effekt av 

legemiddelet, men noen hadde opplevd utfordringer knyttet til etterlevelsen. Utfordringer kom 

i forbindelse ved håndtering av legemiddelet eller bivirkninger, manglende forståelse av 

sammenheng mellom behandling og sykdom. Dette hadde deltakerne håndtert på forskjellige 

måter. Noen hadde kontaktet helsepersonell, mens andre hadde valgt å avslutte behandlingen 

på egen hånd. Kontroll var viktig for deltakerne, og de fikk kontroll gjennom å ha system og 

lage egne lister, noe som igjen skapte trygghet. Selv om mange av deltakerne var fornøyd 

med legemiddelinformasjonen ga flere uttrykk for de hadde et behov for grundigere 

informasjon, for eksempel de ville vite om mulige interaksjoner, grunnen til de fikk 

legemidlene, hvordan de skulle bruke legemiddelet, hvilken effekt det hadde. Denne studien 

er en del av en større studie hvor det også er en kvantitativ del. Flere av deltakerne fortalte at 

skriftlig legemiddelinformasjon var veldig viktig, og at en oppdatert medisinliste var veldig 

god legemiddelinformasjon. Det var viktig for deltakerne at oppfølgingen av legemidlene 

skulle bidra til at de fikk vite at legemidlene virket slik de skulle og at de ble bedre. 

Deltakerne benyttet stort sett pakningsvedlegget, apoteket og fastlegen for å finne informasjon 

om legemidlene etter utskrivelsen fra sykehuset. I tillegg fortalte deltakerne at de hadde tillit 

til systemet, og de mente at tryggheten var bygget på tilliten til legen.  

 

Diskusjon:  

Deltakerne i studien hadde god kunnskap om legemidlene og de hadde kontroll på 

legemiddelbruken gjennom det å ha system (eksempel dosett) og selvlagde lister. Trygghet 

var viktig for deltakerne. Dette stemmer overens med andre studier. Deltakerne følte seg 

komfortable når informasjonen ble gitt på en tilfredsstillende måte, der deltakerne var fornøyd 

med å få informasjon om hvilke endringer de hadde gjort med legemidlene og hvorfor 

legemidlene ble endret. Selv om de fleste var fornøyd med legemiddelinformasjonen så var 

det noen som gav uttrykk for at de kun ble fortalt at de skulle ta legemiddelet. De skulle ønske 

at de fikk mer informasjon om legemidlene fordi de ville ha økt kunnskap og forståelse for 

legemidlene siden det skapte trygghet. Økt kunnskap og forståelse for legemidlene kan bidra 

til bedre etterlevelse og kvaliteten på behandlingen. Skriftlig legemiddelinformasjon framstod 
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som viktig for deltakerne fordi de ikke husker alt som ble fortalt og de ville ha den viktigste 

informasjonen etter utskrivelsen. Dette er fellestrekk med flere studier. Deltakerne har tillit til 

systemet, og tillit skapes av måten legen formulerte seg på gjennom samtale med dem. 

Pakningsvedlegget og apoteket er viktige kilder til informasjon støttes av resultatene fra den 

kvantitative delstudien. Dette kan imidlertid avhenge av deltakernes kunnskap og erfaringer.   

 

Konklusjon: 

Resultatene fra studien danner et bilde en gruppe veldig reflekterte legemiddelbrukere som 

har god kunnskap om egen legemiddelbehandling. Trygghet kommer frem som viktig for 

deltakerne. De oppnår denne tryggheten når de har kontroll på legemiddelbruken, ved å lage 

lister og ha et system. De vil, som legemiddelbrukere, leve normalt på lik linje med andre 

mennesker. Legemiddelinformasjonen bidrar til økt kunnskap og forståelse om legemidlene. 

Deltakerne vil vite hvilke legemidler de bruker, hvilken effekt legemidlene har, hvordan de 

skal bruke det, grunnen til de fikk legemidlene, få vite om interaksjoner og hvor lenge de 

skulle gå på legemiddelet. En økt kunnskap og forståelse om legemidlene fører til at det blir 

lettere å håndtere legemidlene, noe som skaper en trygghet hos pasientene og kan bidra til økt 

etterlevelse. Selv om de fleste av deltakerne var fornøyd med legemiddelinformasjonen, så 

sitter man igjen med et inntrykk av at det ikke er et stort fokus på legemiddelinformasjonen på 

sykehuset. Deltakerne har tillitt til helsepersonell, og vet at de sitter med god kunnskap om 

legemidlene.  Det er viktig at helsepersonell bidrar til at deltakerne får en tryggere hverdag 

som legemiddelbrukere.  
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1. Introduksjon  

1.1 Pasienten har lovfestet rett til legemiddelinformasjon 

Det finnes lovverk knyttet opp til at pasienten har rett til legemiddelinformasjon. Dette blir 

nevnt i pasientrettighetsloven §§3-2 og §§3-5, som sier at "Pasienten skal ha den informasjon 

som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Pasienten skal 

også informeres om mulige risikoer og bivirkninger"[1]. Videre heter det i §§3-5 at 

"Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, 

modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn. Informasjonen skal gis på en hensynsfull 

måte. Personalet skal så langt som mulig sikre seg at mottakeren har forstått innholdet og 

betydningen av opplysningene. Opplysning om den informasjonen som er gitt, skal nedtegnes 

i pasientens eller brukerens journal"[1].  

1.2 Samarbeid mellom ulike nivåer i helsevesenet 

Helsetilsynet publiserte en rapport som oppsummerer funn fra det landsomfattende tilsynet i 

2015 over samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialhelsetjenesten til kommunen. 

Rapporten beskriver at det ofte oppstår svikt når flere tjenester skal samhandle. Et kjent 

risikoområde er ved overgangen mellom tjenestenivåene, der ansvaret for pasientene skiftes 

[2]. Sykehus og kommune må samhandle for at pasienter som har et behov for helsetjenester i 

hjemmet etter utskrivning fra sykehus skal få sammenhengende, gode og trygge tjenester. 

Tilsynet kom fram til at pasientene fikk for lite informasjon om behandlingen på sykehuset og 

hva som skulle skje etter utskrivelsen fra sykehuset. Legemiddellister ble ikke oversendt 

tidsnok, noe som kunne føre til alvorlige konsekvenser for den pasientbehandlingen 

kommunen skal yte[2].  

Flere nasjonale brukererfaringsundersøkelser i regi av kunnskapssenteret rapporterte at 

pasientene hadde positive erfaringer med pleiepersonellet og legene, og hvordan sykehusene 

ivaretar pårørende. Et forbedringspotensial er imidlertid tydelig når det kommer til erfaringer 

knyttet til utskrivningsprosessen på sykehusene og samhandling mellom sykehus og 

fastlege[3].  
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Det er flere undersøkelser som viser til at norske pasienter ikke får god nok informasjon ved 

utskrivning. En internasjonal undersøkelse fra 2016 fant ut at Norge var svakest av 11 land 

når det gjaldt å legge planer for pasientene ved utskrivningen. En undersøkelse fra Helse 

Fonna viste at pasienten fikk mye informasjon om det som hadde blitt gjort under 

sykehusoppholdet, men at pasientene var mer opptatt av hva som skulle skje etter utskrivning 

[4]. En nederlandsk studie viser også til at det er problemer knyttet til samhandling mellom 

tjenestenivåer[5]. I en norsk studie fant man uoverensstemmelser i legemiddellisten for 80 % 

av pasientene etter innleggelse på sykehus, og at flere av disse kunne føre til skade for 

pasienten på lang sikt[6].        

Samhandlingsreformen ble innført fra 1.januar for å møte dagens og framtidens helse- og 

omsorgsutfordringer. Hovedutfordringene ble i St.meld. nr. 47 (2008-2009) beskrevet slik:  

«Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok. Tjenestene preges for 

liten innsats for å begrense og forebygge sykdom. Demografisk utvikling og endring i 

sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets bæreevne[7].»  

Et sentralt mål med samhandlingsreformen er å bedre folkehelsen og bidra til koordinering og 

samhandling når pasienter flytter mellom sykehus og kommuner, og mellom avdelinger og 

enheter innen sykehus og kommuner [2, 8]. Planen er å forebygge mer, behandle tidligere og 

samhandle bedre[8]. Helse- og omsorgstjenesteloven, kapittel 6, forplikter kommuner og 

helseforetak til å inngå samarbeidsavtaler for å bidra til at pasienter og brukere mottar et 

helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester[8, 9].   

Det er nødvendig at de involverte tjenestene kommuniserer, utveksler informasjon og 

samarbeider slik at pasienten blir ivaretatt gjennom hele behandlingsforløpet. 

Samhandlingsreformen har medført store endringer både i spesialisthelsetjenesten og i de 

kommunale helse- og omsorgstjenestene [2]. Den har ført til kortere liggetid på sykehuset og 

større press på kommunenes hjemmetjenester for å ta imot utskrivningsklare pasienter [8].     
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1.3 Pasienters behov for informasjon om legemidler  

Dagens pasientrettede informasjon om legemidler er i for liten grad tilpasset brukerne[10]. 

Det er mange pasienter som har problemer med å forstå all informasjon som er blitt gitt og 

noen stiller ikke spørsmål siden de ikke vil være til bry. Forskning viser i tillegg at pasienter 

glemmer mellom 40-80 prosent av informasjonen de får, og at nesten halvparten av det de 

husker, er feil [4]. Manglende informasjon kan redusere pasientens mulighet til å ta ansvar 

[4]. Pasientenes behov for informasjon om legemidler er avhengig av en rekke faktorer. Dette 

kan være tidligere erfaring og kunnskap om sykdom, legemiddelbehandling, og hvor i 

behandlingsforløpet man befinner seg [10]. Pasienten har behov for kunnskap om riktig bruk 

av legemidler. Dette går ut på hvordan legemiddelet tas, forebygging av bivirkninger og 

hvilke bivirkninger man skal være oppmerksom på. God informasjon om effekt og 

bivirkninger av legemiddelbehandlinger er viktig for at pasienten skal få kunnskap om målet 

ved behandlingen og løse problemstillinger knyttet til behandlingen. Man kan dele pasienters 

behov for informasjon ved legemiddelbehandlingen i tre ulike faser: valg av behandling, 

gjennomføring av behandling og oppfølging av behandling.  

 

Figur 2: Figuren viser informasjonsbehovet i ulike deler av behandlingsforløpet. Gjengitt med tillatelse fra 

rettighetsinnehaver [10].   
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Det å gi pasientene informasjon om ulike behandlingsvalg og hjelpe pasienten i å delta i 

beslutning om valg av behandlingsform vil bidra til at pasienten får økt kunnskap om 

behandlingsvalg, bedre etterlevelse av behandlingen og redusere risiko for feil[10, 11]. 

Informasjonen skal bidra til at pasienten blir motivert og er i stand til å gjennomføre 

behandlingen. Informasjon i forbindelse med oppfølging av behandling skal være basert på 

pasientens erfaringer og bidra til økt kunnskap. Samtale med pasientene kan individualisere 

informasjonen og skal bidra til samvalg , der pasienten får muligheten til å være involvert i 

beslutningene som tas[10].  

Det er viktig at pasienten blir sett på som en likeverdig partner i diskusjoner og beslutninger. I 

tillegg er god kommunikasjon og relasjon med helsepersonellet gjennom samarbeid og 

likeverdig dialog viktig [4].  

 

1.4 Pasientsikkerhetsprogrammet 

På bakgrunn av at offentlige rapporter og spørreundersøkelser viser til at pasientene syntes de 

har fått for lite informasjon om helsetilstanden, legemidlene og behandlingen så anbefalte 

Midlertidig fagutvalg helsefag i Helse Sør-Øst å innføre et forbedringstiltak, for å forbedre 

pasientens tilbakemeldinger på informasjon og samhandling ved utskrivning [8]. I september 

2017 lanserte pasientsikkerhetsprogrammet en tiltakspakke for trygg utskrivning med 

pasienten som likeverdig part, der pasientsikkerhet er i fokus [4]. Tverrfaglig samarbeid og 

god kommunikasjon er viktige verdier i tiltakspakken. Formålene med tiltakspakken er å sikre 

tryggere utskrivelser fra sykehjem og sykehus og forhindre risiko, skade og unødvendige 

reinnleggelser. Dette vil øke pasientens helse og bidra til en mer positiv pasientopplevelse. 

Tiltakene i tiltakspakken er basert på forskningsbasert kunnskap, erfaringer fra praksis og 

pasients eller brukerens ønsker og behov[4]. Selv om det er mange gode tiltak som er lansert i 

2017, så er det slik at det enda ikke er tatt i bruk ved Oslo Universitetssykehus.    
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De fire tiltakene som iverksettes tiltakspakken for tryggere utskrivning med 

pasienten som likeverdig part[4]: 

1. Starte planleggingen av utskrivning allerede ved innkomst 

2. Formidle viktig informasjon til samhandlingspartene i tide 

3. Gjennomføre strukturert utreisesamtale  

4. Bruke sjekkliste for utreise 

1.4.1 Tiltakene:  

Tiltak 1: Starte planlegging av utskrivning allerede ved innkomst: 

Tiltak 1 går ut på å starte tidlig med planleggingen av utskrivelsen, helst før eller ved 

innkomst. Viktige momenter er å bidra til god kommunikasjon og planlegging i samarbeid 

med pasienten for å finne ut hvilke forventninger pasienten har til utskrivningen. I tillegg skal 

pasienten få informasjon blant annet om utskrivningsprosessen. Dette skal bidra til at 

pasienten føler seg trygg og får en positiv opplevelse av utskrivningen. For å få informasjon 

om forhold som kan være nyttig for utreisen så skal det gjennomføres en innkomstsamtale 

med pasienten, der et av målene er å få informasjon om hvilke legemidler pasienten har [4].  

Tiltak 2: Formidle viktig informasjon til samhandlingspartene i tide: 

Tiltak 2 skal føre til at viktig informasjon blir gitt videre til andre samhandlingspartnere når 

pasienten utskrives fra sykehuset. Dette kan være fastlege, hjemmetjenesten eller andre [4]. 

Når pasienten utskrives fra sykehuset så skal det være tilgang til en epikrise med plan for 

oppfølging for pasienten og for helsepersonell som trenger opplysninger for å gi pasienten 

forsvarlig oppfølging. Det er viktig å se over hvilke endringer som er blitt gjort i legemidler 

til pasienten i løpet av oppholdet, slik at pasienten får en oppdatert legemiddelliste ved 

utskrivelsen. I tillegg skal samhandlingspartnere få informasjon om hvilke endringer som har 

blitt gjort med legemidlene og hva som er viktig for pasienten[4].   

Tiltak 3: Gjennomføre strukturert utreisesamtale:  

Tiltak 3 skal bidra til at alle pasienter får en planlagt og strukturert utreisesamtale, der 

pasientene skal få en kombinasjon av skriftlig og muntlig informasjon.. Samtalen skal 

tilpasses pasientens behov, årsak til innleggelse og funksjonsnivå ved utskrivning. Pårørende 
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kan være med i samtalen hvis pasienten ønsker dette eller ved kognitiv svikt[4]. 

Helsepersonell som skal være med i samtalen skal i forkant av samtalen planlegge hva 

pasienten må få vite før pasienten utskrives, eksempler på dette er legemidler, henvisninger 

og kommunal hjelp. Utreisesamtalen skal være en likeverdig dialog mellom helsepersonell og 

pasient, og begge skal få muligheten til å stille hverandre spørsmål og se om de har forstått 

hverandre. Informasjonen skal være forståelig for pasientene, og dermed er det viktig å 

prioritere den viktigste informasjonen pasienten trenger for å være i stand til å følge opp 

behandlingen og ivareta egen helse. Pasienten skal få muligheten til å si hva som kan 

forbedres i forbindelse med utskrivningsprosessen [4].   

Målet med samtalen er å sikre at pasienten har fått, og forstått, informasjon om[4]: 

• Hva som har skjedd (epikrise) og lignende  

• Legemidler, eventuelle endringer og hvordan man bruker legemidlene  

• Hva pasienten selv kan gjøre for at behandlingen lykkes  

• Eventuelle bivirkninger, normale plager og tegn på forverring og komplikasjoner, samt 

hvordan pasienten skal forholde seg til dette  

• Begrensninger i forbindelse med sykdom eller tilstand, eks. råd i forbindelse med trening 

• Plan for videre oppfølging  

• Ansvar for å bestille kontroller eller legetimer fra kommunale tjenester eller fastlege. 

• Informasjon om hvor pasienten kan henvende seg for hjelp og spørsmål.  

Tiltak 4: Bruke sjekkliste for utskrivning:   

Tiltak 4 innebærer at det skal tas i bruk en sjekkliste over alle viktige områder ved 

utskrivningen, og skal være gjennomgått før pasienten utskrives. Hensikten med dette er for å 

sikre at man har ivaretatt pasientens behov ved utreise, samt sikre overgang mellom 

tjenestenivå[4]. Utskrivningssjekklisten kan benyttes gjennom hele pasientoppholdet [4].  

Viktige punkter i denne sjekklisten er: 

Utreisedokumenter  

F.eks Oppdatert legemiddelliste, epikrise, plan for oppfølging, henvisninger.  

Medvirkning  

Pasientens behov og ønsker ved og etter utskrivning er dokument og fulgt opp.  



 

7 

 

3. Risikovurdering  

Relevante punkter: kognitiv funksjon, fall, ernæring, trykksår, overdose, mm.  

4. Utreisesamtale  

Relevante punkter: Bruk av kommunikasjonsmetode og om pasienten har fått skriftlig og muntlig 

informasjon, opplæring, svar på spørsmål og plan for oppfølging.  

5. Utreise  

Relevante punkter: pårørende er orientert, hjemmesituasjon er vurdert, pasienten har tilgang på 

legemidler eller relevant utstyr o.l[4]. 

1.5 IMM - modellen 

IMM er forkortelsen for Integrated Medicines Management og IMM-modellen består av 

validerte, strukturerte og systematiske arbeidsmetoder, og inkluderer blant annet sjekklister 

for gjennomføring av legemiddelsamstemning og legemiddelgjennomgang.  

IMM-modellen ble først utviklet i Belfast, Nord-Irland [12, 13]. Kliniske farmasøyter i Skåne 

utviklet verktøy og opplæringsprogram til en svensk variant av IMM (Lund-IMM = LIMM) 

[13-15]. IMM-modellen ble overført og tilpasset norske forhold av kliniske farmasøyter fra 

Midt-Norge[13]. IMM har blitt innført i alle sykehusapotekforetakene i Norge, og er en 

standard for tjenester innen klinisk farmasi [16].  

Modellen består av fire hovedmoduler: Legemiddelsamstemning ved innleggelse, strukturert 

legemiddelgjennomgang under sykehusoppholdet, pasientsamtale eller legemiddelsamtale for 

veiledning i bruk av legemidler og sikring av overføring av komplett og oppdatert 

informasjon om aktuell legemiddelforskrivning til pasient og ansvarlig behandler i neste 

omsorgsnivå (sykehus, fastlege og hjemmesykepleie) ved utreise samt til den eller de som 

eventuelt bistår pasienten i den daglige håndteringen[13, 16].  
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Figur 2: Figuren viser de forskjellige modulene i IMM-modellen. Gjengitt med tillatelse fra rettighetsinnehaver 

[13].   

Det er flere omsorgsnivåer som er involvert og farmasøyten deltar aktivt i det tverrfaglige 

behandlingsteamet[13, 16]. Helsepersonell kan ha ulike roller i de forskjellige modulene, og 

arbeider systematisk i samhandling med pasient. Klinisk farmasøyt har hatt en vesentlig rolle i 

alle moduler, i tett samarbeid med annet helsepersonell. I klinisk praksis utfører klinisk 

farmasøyt alltid legemiddelgjennomgang, og utfører ofte legemiddelsamstemning. En klinisk 

farmasøyt bør også tas i bruk ved en legemiddelveiledning av en pasient. Videre kan kliniske 

farmasøyt på ulike måter, bidra til kvalitetssikring av legemiddelopplysningene ved 

utskrivning og bidra til å ivareta kontinuitet i behandlingen[13].   

Hensikten med IMM-modellen er å forbedre pasientsikkerheten og øke kvaliteten på 

legemiddelbehandlingen slik at pasienten oppnår best mulig helse gjennom optimal bruk av 

legemidler. I tillegg skal pasientens mulighet til medvirkning, forståelse og innsikt i egen 

legemiddelbruk sikre god etterlevelse[13, 16].  
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1.6 Retningslinjer for overføring av legemiddelopplysninger 

ved OUS etter utskrivelsen 

Oslo universitetssykehus har retningslinjer som skal følges, slik at pasientene som utskrives 

skal få en epikrise med en legemiddelliste[17]. Dette står også i forskrift om 

legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp i kapittel 5:  

«en oppdatert og samstemt liste over legemidler i bruk skal, i forståelse med pasienten, alltid 

følge pasienten ved skifte av omsorgsnivå.»[18]  

Legemiddellisten skal vise en fullstendig legemiddeloversikt med alle legemidler pasienten 

sto på ved innleggelsen, alle seponeringer og andre endringer som er gjort i 

legemiddelbehandlingen under sykehusoppholdet. I tillegg skal endringer i 

legemiddelbehandlingen begrunnes. Legemiddellisten skal inneholde opplysninger om 

legemiddelnavn og -form, styrke, dosering, bruksområde eller indikasjon og avslutningsdato 

for eventuelle kurer. Legemiddellisten kan også være i pasientinformasjonsskriv som 

pasienten får med seg. Når pasienten får utlevert legemiddellisten skal den gjennomgås med 

pasienten[17].  

Legen har ansvaret for at legemiddellisten er klar når pasienten skrives ut. I tillegg har legen 

ansvaret for at pasienten får nødvendig informasjon om bruk, virkning og aktuelle 

komplikasjoner eller bivirkninger ved legemidlene sine. Sykepleierne har ansvar for å 

videreformidle skriftlig informasjon om legemidlene som pasienten har fått ved utskrivelsen   

[17].  

Legemiddellisten skal etter utskrivning også gis til helsepersonell som skal hjelpe pasienten 

med å ta legemidler. Hjemmesykepleie eller institusjonen hvor pasienten bor skal få 

informasjon om hvilke legemidler pasienten skal ta når pasienten utskrives fra sykehuset. De 

får informasjon om preparatnavn, dose og tid for legemiddelinntak [17]. 
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1.7 Avdelingene 

1.7.1 Indremedisinsk sengepost 

I denne avdelingen blir pasienter med mange ulike diagnoser utredet og behandlet. Det er 

flere pasienter som bruker flere enn et legemiddel og ofte har mer enn en diagnose. Pasienter 

som blir innlagt i denne avdelingen har forskjellige sykdommer, der noen er akutte, mens 

andre er kroniske. Indremedisinsk sengepost tar imot pasienter fra akuttmottaket, og er en 

avdeling som består av både yngre og eldre pasienter. Det varierer hvor lenge pasientene 

oppholder seg på avdelingen, noen oppholder seg i flere dager grunnet til utredninger som har 

blitt gjort, mens noen pasienter har kun et døgnopphold. Det er en avdeling der leger, 

sykepleiere og klinisk farmasøyt jobber sammen, og har ansvar for at pasientene som blir 

innlagt i denne avdelingen har riktig legemiddelliste og epikrise ved innkomst og før 

utskrivningen[19, 20].  

1.7.2 Hjertemedisinsk avdeling    

Ved Hjertemedisinsk avdeling blir pasienter med akutte og kroniske hjertesykdommer 

behandlet. Denne avdelingen består av pasienter som er mindre fysisk plaget av 

sykdomsbildet. Det er hyppig utskrivninger av pasienter, og blir beskrevet som en travel 

avdeling. Varigheten av opphold ved avdelingen er kortere enn ved de andre avdelingene. 

Hovedoppgavene på avdelingen er overvåkning, pleie og omsorg, i tillegg til informasjon, 

undervisning og veiledning til pasienter og pårørende[20, 21].   

1.7.3 Nyremedisinsk avdeling 

Nyremedisinsk avdeling blir omtalt som landets største avdeling for utredning og behandling 

av nyresykdommer og vanskelig regulerbart blodtrykk. Denne avdelingen tar imot pasienter 

fra hele Oslo, og pasienter med enkelte diagnoser fra hele Helse Sør-Øst og resten av landet. 

Avdelingen er den eneste i landet som har selvdialysesenter. Hovedoppgaven til avdelingen er 

å behandle pasienter med kroniske eller akutte nyresykdommer og alvorlig blodtrykkssykdom 

i Oslo. Flesteparten av pasientene som er innlagt ved nyremedisinsk avdeling er 

nyresviktpasienter, men det finnes også pasienter med andre indremedisinske tilstander som 

også har sykdommer som angst, depresjon og hjerte- og karsykdom. Pasientene som er 

innlagt i denne avdelingen beskrives som veldig syke, og trenger som oftest hjelp fra 
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hjemmetjenesten eller bor på sykehjem. I denne avdelingen har pasientene forskjellig 

bakgrunn med tanke på utdanning, diagnoser og alder. Denne avdelingen opplever mange 

reinnleggelser, hovedsakelig på grunn av infeksjoner, smitte og komplikasjoner av 

nyretransplanterte pasienter. Gjennomsnittlig så bruker disse pasientene flere legemidler[20, 

22].  

 

1.8 Etterlevelse 

Tall fra reseptregisteret viser til at det er flere i den norske befolkningen som får utlevert 

legemidler på resept. I Norge var det 69,3% av befolkningen som fikk minst et legemiddel i 

2016. Blant personer over 70 år var det rundt 93 % som fikk legemidler utlevert på resept[23]. 

For at legemidlene skal ha den optimale effekten og føre til at pasienten får en bedre helse så 

må pasienten være i stand til å håndtere og administrere legemidlene på egen hånd. I tillegg så 

må pasienten bruke legemidlene som forskrevet av legen, noe som også kalles etterlevelse. 

Etterlevelse blir definert av World Health Organization (WHO) som «I hvilken grad pasienten 

tar legemidlene som avtalt med legen»[24].   

Selv om etterlevelse er et sammensatt fenomen, som blir påvirket av flere faktorer, så blir det 

ofte oppfattet slik at det er pasienten som har ansvaret for å bruke legemidlene i tråd med det 

legen har forskrevet[24]. Pasientens etterlevelse er gjerne høy rett før et legebesøk og rett 

etter, men det er en tendens at etterlevelsen blir lavere over tid [25]. I rapporten fra WHO om 

langtidsbehandling av kroniske sykdommer, så blir det beskrevet at etterlevelsen blant 

pasientene kun er 50%[24]. Dette stemmer overens med resultater fra flere studier, som viser 

at det er lav etterlevelse, spesielt hos eldre pasienter etter utskrivelsen fra sykehus[26-29]. 

Vanskeligheter knyttet til legemiddelbehandlingen fører til en økt forekomst av lav 

etterlevelse, eksempler på dette er i forbindelse med at pasienten må håndtere flere legemidler 

samtidig, stadig endringer knyttet til legemiddelbehandlingen og endringer i doseringen av 

legemidler [30]. I tillegg kan vanskeligheter knyttet til legemiddelbehandlingen resultere til 

feilmedisineringer, der pasienten kan dosere mindre eller mer enn det som er blitt forskrevet 

av legen[30]. Pasienten har et økende behov for å få informasjon og oppfølging når det 

kommer til legemiddelbehandlingen for å forhindre feilmedisineringer og bidra til økt 

etterlevelse.  
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1.8.1 Konsekvenser av lav etterlevelse 

Det er vist at lav av etterlevelse kan føre til en økt forekomst av feilmedisineringer, 

reinnleggelser og økt sykefravær, noe som er negativt for samfunnet [31]. Risikoen for 

feilmedisinering knyttet til legemiddelbehandlingen øker ved bruk av flere legemidler[32].    

Akutt reinnleggelse av eldre pasienter innen 30 dager etter utskrivelsen fra sykehuset er en 

kvalitetsindikator som benyttes av Helsedirektoratet. Målet er at færrest mulig pasienter har 

behov for akutt reinnleggelse kort tid etter utskrivning fra sykehus. Det må understrekes at en 

reinnleggelse ikke alltid er knyttet til svikt eller innebærer ulemper for pasienten. For enkelte 

pasienter kreves det tett oppfølging grunnet til sykdomsbildet. Et eksempel på dette er kreft, 

der reinnleggelser er en del av behandlingen. Reinnleggelser som er knyttet til svikt, kan 

skyldes at oppfølgingen av pasienten har vært mangelfull[33].     

En studie så nærmere på hvilke faktorer ved utskrivelsen som kunne føre til reinnleggelser. 

Pasientene ble intervjuet, og 28 % av pasientene som ble intervjuet gav uttrykk for at de ikke 

var utskrivningsklare da utskrivningen fant sted. Dette var fordi at de hadde opplevd 

symptomer knyttet til tilstanden eller at de følte seg bekymret for ikke klare seg på egenhånd 

etter utskrivelsen. I tillegg viste studien at 65 % av pasientene husket at de hadde fått 

utskrivningspapirene, men over 22 % av dem kunne ikke forstå informasjonen som stod der 

[34].  
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1.8.2 Faktorer som påvirker etterlevelse 

 

Figur 3. Denne figuren viser faktorer som kan påvirke etterlevelsen hos en pasient. Gjengitt med tillatelse fra 

rettighetsinnehaver [24].  

Det er fem hovedfaktorer som WHO mener er avgjørende for etterlevelsen hos en pasient[24]. 

En av hovedfaktorene er sosiale og økonomiske faktorer[24]. Det innebærer faktorer som lav 

utdannelse, arbeidsløshet og lav inntekt som påvirker graden av etterlevelse i en negativ 

retning[24]. Familie og nære relasjoner bidrar positivt for etterlevelsen hos pasienten gjennom 

emosjonell og praktisk støtte, men hvis pasienten derimot bor alene kan det bidra negativt for 

etterlevelsen[24].   

Den andre hovedfaktoren går ut på sykdomsrelaterte faktorer, som går ut på graden av 

alvorligheten til symptomene av sykdommen eller om effektive legemidler er tilgjengelig på 

markedet. Dette er faktorer som påvirker etterlevelsen hos en pasient [24]. Man ser en økning 

i etterlevelsen hos pasienten desto høyere grad av alvorligheten av sykdommen eller 

tilstanden. Mens hvis sykdommen som pasienten har viser til få eller ingen symptomer fører 

det til en motsatt tendens, der pasienten føler seg mindre motivert til å ta legemidlet som 

forskrevet av legen, som igjen bidrar til en redusert etterlevelse[24, 35]. I tillegg vil pasienten 

som føler at legemiddelbehandlingen ikke resultere til en forbedret klinisk effekt, også bidra 

til en redusert motivasjon for å ta legemiddelet og føre til en redusert etterlevelse[35]. En 

høyere grad av lav etterlevelse kan oppleves spesielt hos pasienter med kroniske og psykiske 

lidelser[24, 35]. Grunnet til dette er fordi at disse pasientene må ta i bruk forebyggende eller 
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behandlede legemidler i lengre tidsperioder, og dette gir en økt risiko for at behandlingen 

seponeres for tidlig[35].  

Den tredje hovedfaktoren er behandlingsrelaterte faktorer, noe som blant annet går ut på at 

noen pasienter bruker flere legemidler, varigheten av behandlingen, pasienter som har 

opplevd at behandlingen ikke har fungert, bivirkninger og en forandring på legemidlene viser 

til å gi en lavere etterlevelse [24, 35]. Grunnet til dette er at pasienten må være i stand til å 

skille mellom legemidlene og være mer observant når det kommer til doseringen[24, 35].. En 

lavere etterlevelse kan også være et resultat av at pasienter opplever bivirkninger med 

behandlingen, dårlig smak på preparatet eller at legemiddelformuleringen ikke er optimal[24, 

35]. Praktiske problemer knyttet til legemiddelbehandlingen kan føre til en redusert 

etterlevelse[24, 35].     

Den fjerde hovedfaktoren er pasientrelaterte faktorer. Dette beskrives som redusert 

hukommelse, stress, engstelse for bivirkninger, lav motivasjon, mangel på kunnskap og 

håndtering av legemidler, mangel på forståelse av effekten av legemiddelet, bekymringer 

knyttet til egen legemiddelbehandling, mangel på forståelse på hvorfor pasienten skal ta 

legemiddelet, misforståelser i forbindelse med hvordan legemiddelet skal tas, usikkerhet 

knyttet til om diagnosen er riktig, at det forskrives for mange legemidler av legen, dårlig 

oppmøte til oppfølging, engstelse knyttet til langtidseffekter av legemidler og avhengighet 

forbundet med legemidlene. Dette er faktorer som kan påvirke pasientens etterlevelse [24, 26, 

36]. En negativ innstilling til legemidler kan bidra til en lavere etterlevelse[24]. Misforståelser 

forbundet med hvordan legemiddelet skal tas fører til at legemiddelet blir tatt på feil måte, et 

eksempel på dette er depottabletter som knuses før bruk[24, 31]. Det ble gjort en studie som 

støtter utsagnet om at en redusert hukommelse bidrar til en lavere etterlevelse. De eldre 

pasientene som deltok i studien brukte minst et legemiddel, og hensikten var å måle 

etterlevelsen hos eldre pasienter. Telling av antall tabletter var et mål på etterlevelse, og 

pasientene ble intervjuet to uker etter utskrivelsen[26].   

Den siste og femte hovedfaktoren er faktorer knyttet til helsesystemet med tanke på hvilken 

måte det er organisert på. Faktorer som knytter til helsesystemet beskrives som i hvilken grad 

relasjonen mellom helsepersonell og pasienten er god, hvor mye kunnskap og erfaringer 

helsepersonellet har om etterlevelse og hvordan de kan bidra til å øke etterlevelsen hos 

pasienten, hvor mye kunnskap og erfaringer helsepersonellet har for å håndtere kroniske 

sykdommer, om hvorvidt helsepersonellet kan opplære pasienten for hvordan de skal håndtere 
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legemidlene og gi god oppfølging og økt grad av tilgjengelighet til legen. Dette er faktorer 

som bidrar til en økt etterlevelse hos pasienten[24, 35]. Det som kan bidra til en bedre 

etterlevelse er forbundet med samspillet mellom pasient og helsepersonell og at pasienten får 

lov til å delta på avgjørelsene rundt sin legemiddelbehandling, fordi det kan bidra til å avklare 

eventuelle misforståelser og at pasienten får en økt kunnskap om sin egen 

legemiddelbehandling. Dette fører til at pasienten føler seg tryggere på 

legemiddelbehandlingen og kan øke motivasjonen til pasienten for å ta legemidler [35].   

 

1.8.3 Intervensjoner for å øke etterlevelse av 

legemiddelbehandlingen:  

I stortingsmeldingen 28, Legemiddelmeldingen – riktig bruk – bedre helse (2014-2015) så er 

det nevnt eksisterende og nye tiltak og virkemidler som har et mål for å forbedre kvalitet og 

pasientsikkerhet, der oppfølging og etterlevelse av legemiddelbehandlingen er nevnt som 

noen av tiltakene[10]. Som nevnt tidligere er etterlevelse et sammensatt fenomen. 

Forskningen viser at det finnes flere tiltak som viser effekt på etterlevelse og kliniske 

endepunkt og at man må ta i bruk flere tiltak som er rettet mot flere faktorer for å øke graden 

av etterlevelse og kliniske endepunkt[24, 30].  

Hvilke tiltak som må iverksettes er veldig individuelt. Dermed er det ikke noe form for 

standardiserte retningslinjer for å kunne bidra til sikker bruk av legemidler. Men studier viser 

seg at ved langsiktige behandlinger var det behov for flere tiltak i forhold til kortsiktige 

behandlinger[37]. Tiltak som er effektive for å øke etterlevelsen og er rettet mot sosiale og 

økonomiske faktorer er at familie, nære relasjoner og pasienter i samme situasjon gir 

emosjonell og praktisk støtte. I tillegg til at pasientene får informasjon om legemidlene og 

hvordan de skal håndtere dem[24].  

Tiltak som er knyttet til helsevesenet for å øke etterlevelsen er at helsepersonell har kunnskap 

om etterlevelse, god kommunikasjon med pasienten, hjelper pasienter til å håndtere problemer 

knyttet til etterlevelse og lar pasienten få muligheten til å delta i beslutninger om sin egen 

legemiddelbehandling[24, 30]. Ulike måter å kommunisere med pasienten har vist å bedre 

etterlevelsen. Det at helsepersonell kontakter pasienten via telefon eller sender ut SMS-

meldinger som påminner pasienten, eventuelt informasjon rundt legemiddelbruken[35]. I 
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tillegg så har tverrfaglig samarbeid mellom helsepersonell i forbindelse med oppfølging av 

pasienten, hvor farmasøyten har en aktiv rolle, kan bidra positivt for etterlevelsen og gav økt 

kunnskap. Dette går ut på å inkludere farmasøyter i legemiddelhåndteringen. Farmasøytene 

blir inkludert i legemiddelhåndteringen ved å ha en legemiddelsamtale med farmasøyten for å 

diskutere om problemer knyttet til legemidlene, lage en plan for bruk av legemidler, gi 

oppfølging og andre strategier som påminnelser[30, 38].  

Tiltak som er rettet mot behandlingsrelaterte faktorer er at pasienter får muligheter til hjelp 

forbundet med det praktiske aspekteret med legemiddelbehandlingen, lettere måte å dosere 

legemiddelet og oppfølging kan bidra positivt for etterlevelsen [24, 25, 30].   

I tillegg så har tiltak rettet mot pasientrelaterte faktorer bidratt til å øke etterlevelsen. 

Tiltakene får ut på å gi informasjon til pasientene for å klare å håndtere legemidlene og øke 

motivasjonen [24]. Det har vist seg at e-læring, bestående av internettbaserte programmer som 

har et mål å øke pasientens kunnskap og forståelser knyttet til sykdom og legemiddelbruk, 

som har ført til en økt etterlevelse[30, 39].  

1.9 Hensikt med studien  

Hensikten med studien var å beskrive hvilken informasjon om legemidler og legemiddelbruk 

pasienten opplevde at de fikk ved utskrivning fra sykehus, når de intervjues i løpet av de 

første ukene etter utskrivningen. Dette var for å identifisere hvilke informasjonsbehov 

pasientene hadde knyttet til egen legemiddelbruk. Vi ønsket også å undersøke pasientens 

faktiske legemiddelbruk og forståelse av legemiddelinformasjonen etter utskrivning. 
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2. Metode 

2.1 Studiedesign  

Studien er deskriptiv og kvalitativ i form av semi-strukturerte intervju. Antall intervju som 

skulle gjennomføres var avhengig av om «metningsnivå» ble oppnådd. Samtidig ble det 

vurdert at arbeidet i denne studien skulle være overkommelig i den studieperioden som var 

tilgjengelig for en masterstudent. Det ble satt et mål om at 12 pasienter skulle inkluderes. De 

inkluderte pasientene i studien ble utskrevet fra Indremedisinsk sengepost, Nyremedisinsk 

avdeling og Hjertemedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål.  

Denne studien er en delstudie i en større studie, Pasientens legemiddelbruk og forståelse av 

legemiddelinformasjonen etter utskrivning fra sykehuset, som bestod av både en kvantitativ 

spørreundersøkelse og en kvalitativ studie. Den kvantitative delstudien ble gjennomført av en 

tidligere masterstudent i farmasi, fra NTNU [20].  

2.2 Etikk og personvern 

Prosjektbeskrivelsen ble framlagt for Regionale komiteer for medisinsk helsefaglig 

forskningsetikk (REK), men de anså at prosjektet ikke falt inn under REKs mandat. Den 

opprinnelige studien ble godkjent av personvernombudet ved OUS 13.06.2016. I denne 

studien ble det meldt en endring til personvernombudet for å øke antall intervjuobjekter. I 

tillegg ble lagringssted for data og databehandler endret til Universitetet i Oslo. Dette ble 

godkjent av personvernombudet 22.08.2017.   

Studien påførte studiedeltakerne ingen ekstra risiko. Kunnskapen de bidro med kan imidlertid 

være til hjelp til å utarbeide pasienttilpassede rutiner vedrørende legemiddelinformasjon ved 

utreise fra sykehus i framtiden. Etter at samtykke ble innhentet, ble pasienten gitt et 

studienummer (kode). De inkluderte pasientene stod fritt til enhver tid til å trekke tilbake sitt 

samtykke, uten å måtte gi noen begrunnelse for dette. Deltakerne fikk en kopi av 

samtykkeerklæringen. De underskrevne samtykkeerklæringene ble oppbevart innelåst på 

veileders kontor, Gydas vei 8, Universitet i Oslo.  
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Alle innsamlede data ble behandlet konfidensielt. Lydopptak og transkript ble lagret på UiOs 

Tjenester for Sensitive Data (TSD). Lydopptakene ble slettet etter at de var transkribert. 

Kodelisten som koblet pasientidentitet til studienummer ble oppbevart innelåst i et eget skap 

på veileders kontor, adskilt fra andre data. Kodelisten vil bli slettet senest 01.07.2023. For å 

øke responsraten for samtykke til deltakelse fikk de som deltok i studien et gavekort på 200 

kr. Beløpet ble ansett å være så lavt at dette ikke ble etisk problematisk. Det var ingen 

interessekonflikter ved å gjennomføre studien.  

2.3 Inklusjon  

Inklusjonskriterer for deltakelse i studien: 

Pasienter kunne bli inkludert fra de aktuelle sengepostene i Medisinsk klinikk ved Ullevål 

sykehus, dersom de: 

• brukte legemidler ved innkomst og skulle fortsette med legemidler etter 

utskrivelsen.  

• kunne håndtere legemidlene sine selv. De kunne ha bistand fra hjemmesykepleien 

til utdeling av multidoseruller ukentlig eller sjeldnere, men hjemmesykepleien 

skulle ikke delta i administreringen av legemidlene.  

• var bosatt i Oslo, og skulle skrives ut til hjemmet,  

• behersket norsk, skriftlig og muntlig  

• kunne gi signert, informert samtykke. 

Eksklusjonskriterier for deltakelse i studien: 

Terminale pasienter. Pasienter som tidligere hadde vært inkludert i studien skulle ikke 

inkluderes om igjen.  
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2.4 Gjennomføring 

Masterstudenten var med på et IMM-kurs holdt av sykehusapoteket, Ullevål før inkludering 

av pasienter. Der lærte studenten om IMM-modellen, legemiddelsamstemming og 

legemiddelgjennomgang. Ved de enkelte avdelingene var det en tavle med oversikt over 

pasientene, omsorgsnivået i hjemmet og tiltenkt utskrivningsdato. Denne informasjonen ble 

benyttet i en dialog med gruppeleder-sykepleier om hvorvidt pasienten oppfylte 

inklusjonskriteriene. Når pasienten hadde hjemmesykepleie og det var uklart om de hjalp til 

med legemidler, ville studenten gå inn i PLO-meldingen fra sykepleietjenesten for å avklare 

dette.    

Pasientene ble inkludert på sykehuset når de nærmet seg utskrivningsklare. De ble forespurt, 

av masterstudenten, om de ønsket å delta i studien. Samtykkeskjema ble gjennomgått og 

pasientene som ville delta i studien skrev under på skjemaet. Pasientene som samtykket ble 

forespurt om aktuelt telefonnummer ved inkludering. Telefonnummeret ble oppgitt på 

samtykkeskjemaet. Deltakerne i studien fikk en kopi av det signerte samtykkeskjemaet og et 

skriv om hva studien skulle innebære. Alle pasientene ble tildelt et studienummer (kode) etter 

at de var inkludert. Pasientene som skulle intervjues ble kontaktet på forhånd via 

tekstmelding/telefon for å avtale tidspunkt for intervju i løpet av de første ukene etter 

utskrivelsen. Tre av intervjuene ble gjennomført av en tidligere masterstudent[20], mens ni av 

intervjuene ble gjennomført av masterstudenten for denne masteroppgaven.  

Følgende opplysninger ble registrert:    

• Alder  

• Kjønn  

• Dato for utskrivning fra sykehuset  

   

I tillegg hentet ansvarlig pleiepersonell ved avdelingen ut pasientens legemiddelliste ved 

utskrivning for pasienter som hadde samtykket til å delta i studien. 
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2.5 Intervjuguiden 

Pasientene ble intervjuet med utgangspunkt i en semistrukturert intervjuguide (vedlegg 4).  

Studenten reiste hjem til den enkelte pasient og gjennomførte intervjuet der.   

Intervjuet gikk ut på å utforske hva pasienten faktisk gjorde i sin daglige legemiddelbruk, 

hvordan pasientene benyttet informasjonen om legemiddelbruk fra sykehuset i den faktiske 

hverdagen, om pasienten følte seg trygg på bruken og hvem han/hun kunne kontakte ved 

spørsmål.    

Intervjuguiden ble laget spesifikt for studien og spørsmål ble utformet for best mulig svar i 

forhold til studiens problemstilling. Den tok utgangspunkt i en intervjuguide fra en tidligere 

masteroppgave, men ble tydeliggjort og strukturert tydeligere i tema[20]. Sykehusapotekene 

HFs brukerutvalg ble involvert i utformingen av intervjuguiden fra den tidligere 

masteroppgaven. Fem pasienter fra en relevant avdeling var med i en pilotstudie. 2 av disse 

testpersonene ble intervjuet ved hjelp av intervjuguiden for validering. På bakgrunn av 

innspill fra brukerutvalget og uttestingen ble noen av spørsmålene i intervjuguiden justert og 

forbedret ved behov (Vedlegg 1).   

Intervjuguiden er bygget opp av en innledning, hoveddel og avslutning. Innledningen skal gi 

en generell innsikt, hoveddelen er for å få mer kunnskap om pasientens erfaringer og 

opplevelser med legemiddelinformasjonen, oppfølgning og pasientens legemiddelbruk. 

Avslutningen er for å få en oppsummering av hoveddelen og om det var noe informanten kom 

på underveis eller ville dele. I oppfølgingsdelen så ble det ikke gjort en formell 

legemiddelsamstemning, men det ble spurt om hvilke legemidler deltakerne brukte. I etterkant 

ble det sammenlignet med hva deltakerne fortalte med deltakernes medisinliste som stod på 

epikrisen (Vedlegg 4).   

Spørsmålene som ble stilt var både åpne og lukkede. Det ble stilt oppfølgingsspørsmål for å 

finne svar på enkelte ting som kunne være interessant i forhold til problemstillingen.   

Det var planlagt at intervjuene skulle vare rundt 45 minutter. Intervjuene ble tatt opp og lagret 

som lydopptak ved hjelp av digital diktafon og lagret på UiOs TSD-løsning (se 2.3 Etikk og 

personvern).  
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2.6 Analyse av data  

Lydopptakene fra de semistrukturerte intervjuene ble transkribert i etterkant, ord for ord, på 

bokmål. Transkriptene fra intervjuene ble analysert ved hjelp av Malteruds metode for 

systematisk tekstkondensering (STC). Metoden er brukt til analyse og analyseprosessen kan 

gjennomføres på en systematisk måte uten at leseren trenger å ha kunnskap innenfor 

kvalitative metodetradisjoner.  Metoden brukes til tverrgående analyse av empiriske data fra 

semistrukturerte intervjuer. Analysen er induktiv og iterativ, som har til hensikt på å utvikle 

kunnskap om forskningsspørsmålet. Det empiriske data fra de semistrukturerte intervjuene 

skal belyse forskningsspørsmålet. For at en induktiv prosess ikke skal være tilfeldig synsing 

er det nødvendig å gå frem systematisk av hva som kan styrke overførbarheten av funnene. 

Metoden har fellestrekk med mange andre analysemetoder, men har noe som er spesifikt som 

skiller den fra andre. Man går ikke bredt ut innledningsvis, men starter organiseringen av data 

med et begrenset antall foreløpige temaer som deretter videreutvikles til kodegrupper. Den har 

en spesifikk fremgangsmåte når det kommer til kondensering og abstrahering av data. 

Analysen er en dynamisk prosess, der man vurderer hvorvidt de empiriske dataene kan gi 

relevante svar på forskningsspørsmålet[40].   

I henhold til denne metoden ble analysen gjennomført i følgende fire trinn, som utgjør 

hovedstrukturen i STC:   

1) Etablere et helhetsinntrykk 

2) Identifisere meningsdannende enheter – fra foreløpige temaer til koder og sortering  

3) Kondensering - Abstrahering av innholdet i de enkelte meningsbærende enhetene  

4) Sammenfatte betydningen  

 

Det ble utført en trinnvis analyse av materialet, der fire transkripter fra intervjuene ble 

analysert om gangen til og med trinn 2. Dette er den iterative delen av analysen. Deretter ble 

alle de tolv transkriptene fra trinn 2 analysert videre til trinn 3 og 4. Bakgrunnen for dette var 

å gjøre det enklere for å få totaloversikten i materialet når man jobbet med et begrenset antall 
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transkripter og det er en modningsprosess i å analysere. Irrelevant materiale, dvs materialet 

som ikke belyste forskningsspørsmålet, valgte man å ikke gå videre med i analysen.       

 

Trinn 1: Etablere et helhetsinntrykk  

I første trinn var hensikten å bli kjent med materialet. Det ble valg ut fire transkripter som 

masterstudenten og veilederen leste hver for seg. I dette trinnet var det viktigere å ha fokus på 

helheten enn på detaljer, man danner seg et helhetsinntrykk av det deltakerne sa. Dette var for 

å kunne være åpne for de inntrykkene som materialet kunne formidle, og legge til side det 

man allerede trodde man visste om forskningsspørsmålet. Når man hadde lest transkriptene, 

ble inntrykkene oppsummert og foreløpige temaer som fortalte noe om forskningsspørsmålet 

ble identifisert.  

I etterkant møttes masterstudenten og veilederen for å diskutere de foreløpige temaene man 

hadde kommet fram til.  Det ble også diskutert grunnen til valg av temaene og på hvilken 

måte de kunne tenkes å belyse problemstillingen. Til slutt kom man fram til hvilke foreløpige 

temaer som ville danne grunnlag for kodegruppene[40].        

Trinn 2: Identifisere meningsbærende enheter – fra foreløpige temaer til koder 

og sortering  

Masterstudenten gikk gjennom materialet linje for linje for å identifisere de meningsbærende 

enhetene fra transkriptene. Dette var for å sortere den delen av materialet som var relevant og 

som kunne tenkes å belyse forskningsspørsmålet. Materialet ble gjennomgått grundig og 

systematisk for å kunne vurdere hva som var de meningsbærende enhetene og hva som bar 

med seg kunnskap om de foreløpige temaene i første trinn. De meningsbærende enhetene i 

teksten ble merket med nummer etter hvilket tema de hørte til og klippet ut. Deretter ble de 

meningsbærende enhetene sortert, noe som også blir kalt koding. På denne måten ble de 

foreløpige temaene fra trinn en til kodegrupper. I hver av kodegruppene var det 

meningsbærende enheter som inneholdt fenomener og begreper som hadde noe til felles. 

Masterstudenten og veilederen diskuterte kodegruppene og reformulerte dem gjennom hele 

kodingen. Kodegruppene ble utviklet og justert etter hvert som man oppdaget at materialet tok 

opp noe nytt som kunne belyse forskningsspørsmålet, at man oppdaget en kodegruppe 
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representerte to eller flere atskilte fenomener eller at kodegruppene viste seg til å handle om 

ulike sider av det samme. På denne måten ble det vurdert om kodegruppene skulle slås 

sammen eller burde reformuleres. Endringer som oppstod under kodearbeidet ble 

dokumentert i prosjektloggen. Definisjonene for kodegruppene ble også dokumentert i 

prosjektloggen, det samme ble grunnlaget for etablering av de ulike kodegruppene og hvilke 

kriterier som ble valgt for å inkludere eller ta bort meningsbærende enheter under hver kode. 

Dette var for å kunne se hva man hadde gjort, i tilfelle man måtte gå tilbake i kodearbeidet 

[40].   

Trinn 3: Kondensering – Abstrahering av innholdet i de enkelte 

meningsbærende enhetene  

I analysens tredje trinn skulle man abstrahere den sorterte informasjonen som man hadde 

etablert i det andre analysetrinnet. Det som menes med å abstrahere er å hente ut innholdet i 

de meningsbærende enhetene. Før kondenseringsprosessen startet ble materialet sortert i to til 

tre subgrupper som best representerte kodegruppen. Dette ble gjort ved å lese de 

meningsbærende enhetene under hver kodegruppe, notere stikkord som ble oppfattet som 

relevante subgrupper, og diskutere navnene til subgruppene med veilederen. For hver 

subgruppe skulle man lage et kondensat – et kunstig sitat. Kondensatet var et artefakt 

forankret i dataene, og bar med seg innhold fra de enkelte meningsbærende enhetene. Man 

startet med den meningsbærende enheten i den aktuelle subgruppen som ble oppfattet som 

rikest eller mest uttrykksfullt og skrev inn tekst fra de øvrige meningsbærende enhetene 

omkring denne teksten. Hvis det var flere meningsbærende enheter som handlet om det 

samme, ble et som var representativt for alle valgt ut. Kondensatet skulle inkludere 

deltakernes stemme for det fenomenet som subgruppen opptok. Det skulle brukes som 

utgangspunkt for resultatpresentasjonen i analyseprosessen fjerde og siste trinn. Deretter ble 

det valgt et «gullsitat» som best representerte hver av subgruppene i kodegruppene [40].   

Trinn 4: Sammenfatte betydningen  

I analysens fjerde trinn ble teksten rekontekstualisert. Dette betyr at man skulle sammenfatte 

det man hadde funnet i form av fortolkninger som gav grunnlag for nye beskrivelser og 

begreper. Sammenfatningen gikk ut på at man skulle tolke funnene og beholde deltakernes 

stemme. For å gjøre dette så brukte man kondensatene til å lage en analytisk tekst for hver 

subgruppe i kodegruppene. For den analytiske teksten så ble det brukt tredjepersonformen. 
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Det var viktig at man gjenfortalte variasjonene fra det som ble sagt av deltakerne. Eksempler 

og sitatene ble brukt til å illustrere nyanser i den analytiske teksten. Når man hadde skrevet 

den analytiske teksten, så skulle man vurdere «gullsitatene» fra forrige analysetrinn fortsatt 

var representative. «Gullsitatene» hadde ikke hensikt med å fortelle om funnene stemte, men 

skulle utdype den analytiske teksten. Den analytiske teksten og det tilhørende «gullsitat» fra 

hver subgruppe i kodegruppene skulle ha en overskrift som fortalte hva den handlet om. 

Overskriftene var navnene på resultatkategoriene[40].    
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3. Resultater  

Totalt 12 deltakere ble intervjuet i studien, der 3 av deltakerne ble inkludert og intervjuet av 

en tidligere masterstudent. Alle Intervjuene ble transkribert og analysert av masterstudenten 

for denne masteroppgaven. Deltakerne ble inkludert fra tre avdelingene ved Oslo 

Universitetssykehus: Ullevål, Indremedisinsk sengepost, Hjertemedisinsk avdeling og 

Nyremedisinsk avdeling. Sju av intervjuene ble gjort hjemme hos deltakeren, mens 2 av 

intervjuene ble gjennomført i eget rom på sykehuset i forbindelse med poliklinisk kontroll, 

men uten andre tilstede under intervjuet. Intervjuene varte mellom 16-66 minutter og tilsvarte 

til sammen 61963 ord fordelt på 2765-8576 ord per intervju i transkribert form. De ferdige 

transkriptene ga et innholdsrikt og variert datamateriale. Datamaterialet ga omfangsrik og 

uventet kunnskap om pasientens opplevelser av informasjonen om legemidler og 

legemiddelbruk som de fikk etter utskrivelsen og hvilke ønsker og informasjonsbehov 

pasientene har knyttet til egen legemiddelbruk. I tillegg til pasientens faktiske legemiddelbruk 

og forståelse av legemiddelinformasjonen etter utskrivelsen.  

Begge kjønn var likt representert i utvalget, og det var en god spredning i alder. 

Intervjuobjektene brukte mellom 1-14 legemidler fast, som vist i tabell 3.1.   
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Tabell 3.1: Bakgrunnsinformasjon om pasientene som deltok i studien: 

Totalt (n=12) Kategori    n 

   

Alder (år) Median 65 

 Intervall 23-91 

Kjønn Kvinner 6 

 Menn 6 

Avdeling  Indremedisinsk 

sengepost 

Nyremedisinsk 

avdeling  

Hjertemedisinsk 

avdeling  

4 

 

4 

 

4 

Indremedisink sengepost  Kvinner 

Menn  

3 

1 

Nyremedisinsk avdeling   Kvinner 

Menn  

1 

3 

Hjertemedisinsk avdeling   Kvinner 

Menn 

2 

2 

Antall legemidler fra før  Median 

Intervall 

9* 

1-14* 

Nye legemidler Median  

Intervall 

2* 

0-2* 

   

*  Median og intervall for «antall legemidler fra før» og «nye legemidler» baserer seg på informasjonen fra de 9 

deltakerne som ble inkludert i denne masteroppgaven. De aller fleste (94%) av den tidligere masterstudents 

pasienter bruker 5-14 legemidler.     
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Tabell 3.2 viser hvor mange som samtykket til å være med på studien og hvor mange av dem 

man fikk avtalt og gjennomført et intervju med fra avdelingene, Indremedisinsk sengepost, 

Hjertemedisinsk avdeling og Nyremedisinsk avdeling. De tre deltakerne som ble intervjuet av 

en tidligere masterstudent kommer i tillegg.  

Tabell 3.2: Antall samtykket og antall intervju fra de tre inkluderte avdelingene*  

Kategorier  Indremedisinsk 

sengepost  

Hjertemedisinsk 

avdeling  

Nyremedisinsk 

avdeling 

 Sum   

        

Antall samtykket  5 5 6  16   

Antall intervju 3 3 3  9   

% 60 60 50  56   

*Tallene beskriver kun de pasientene som ble inkludert av denne masterstudenten 

Tabell 3.3 viser en sammenligning av foreløpige temaer fra trinn 1 i analyseprosessen (se 

metoder), med kodegruppene som ble utviklet er i trinn 2 i analysen.    

Tabell 3.3: Fra temaer til koder 

Temaer: Kodegrupper: 

Etterlevelse Kunnskap om legemidler, kontroll og 

etterlevelse  

Hvor henter pasienter selv informasjon Andre kilder til legemiddelinformasjon  

Kontakt med fastlege Ikke fornøyd med legemiddelinformasjon 

Legemiddelinformasjon på sykehuset  Fornøyd med legemiddelinformasjon 

Oppfølging av legemidler  Oppfølging av legemidler   

Hva betyr legemidler for livet mitt? Holdning til legemidler 

Det praktiske rundt legemiddelbruk Praktiske aspekter rundt legemidler 

 

Tabell 3.4 viser de samme kodegrupper fra trinn 2 og med respektive subgrupper under 

kodegruppene i trinn 3 i analysen. 
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Tabell 3.4: Kodegrupper for intervjudataene  

1.Kunnskap om legemidler, kontroll og etterlevelse  

Subgrupper:  

• Etterlevelse og bivirkninger  

• Kunnskap om legemidler og kontroll 

• Huske og glemme  Hva blir gjort?  

2.  Fornøyd med legemiddelinformasjon 

Subgrupper: 

• Hva innebærer en god legemiddelinformasjon 

• Ikke behov for legemiddelinformasjon 

• Skriftlig legemiddelinformasjon 

3. Ikke fornøyd med legemiddelinformasjon 

Subgrupper:  

• Forbedringer  forslag til forbedringer 

• Hva innebærer en dårlig legemiddelinformasjon 

• Mangel på legemiddelinformasjon 

4. Oppfølging av legemidler 

Subgrupper:  

• Sykehuset 

• Fastlegen 

• Krav og ønsker til oppfølging av legemiddelinformasjonen 

5. Andre kilder til legemiddelinformasjon  

Subgrupper:  

• Helsevesenet og apotek 

• Bekjente (venner og slektninger)  

• Skriftlig litteratur og nettbasert litteratur  

6. Praktiske aspekter rundt legemidler  

Subgrupper:  

• Praktiske utfordringer med medisiner 

• Fått med seg noe fra sykehuset  

• Hentet medisinen på apoteket  

7. Holdning til legemidler  

Subgrupper:  

• Tillit/trygghet til sykehuset 

• Hvordan påvirker medisiner livet mitt 

• Medisiner brukes av flere  
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I analysetrinn 4 ble kodegruppene med subgrupper utviklet til de endelige kategoriene, tabell 

3.5.  

Tabell 3.5: Endelige kategorier  

1. Kunnskap om legemidler, kontroll og etterlevelse 

2. Hvilken legemiddelinformasjon er pasienten fornøyd med  

3. Ønsker og forbedringer til legemiddelinformasjonen 

4. Oppfølging av legemidler etter utskrivning fra sykehuset  

5. Andre kilder til legemiddelinformasjon  

6. Praktiske aspekter rundt legemidler  

7. Holdning til legemidler  

 

Observasjoner under hjemmebesøkene   

Masterstudenten observerte at informantene var forskjellige under intervjuene. Noen hadde 

forberedt i forkant av intervjuet, der den ene informanten hadde en perm med papirer som 

kunne være nyttig under intervjuet, eks epikrise. Mens noen ikke hadde forberedt seg. Noen 

var opptatt med å vise og finne fram ting som kunne være interessant under intervjuet, eks. en 

informant viste fram et ark, der informanten hadde laget en egen medisinliste som tok 

utgangpunktet i epikrise fra utskrevet sykehus. Denne medisinlisten ble oppdatert hver gang 

informanten hadde fått en ny epikrise fra sykehuset. Det var en måte å holde logistikk på hva 

informanten hadde av legemidler hjemme. En annen informant viste fram bilder fra mobilen 

om nyttige opplysninger om legemidlene fra sykehuset. En hadde tatt fram epikrisen for å 

vise til hvilke legemidler informanten gikk på. Når informantene var usikre på informasjonen 

de hadde fått på sykehuset, tok de fram papirer, eks. epikrisen for å bekrefte dette. De fleste 

av informantene hadde fått med seg hvilke legemiddelendringer som hadde blitt gjort. 

Informantene hadde mye å fortelle som opptok dem. Noen var interessert i å diskutere selve 

sykdommen, viktigheten med formidling av legemiddelinformasjon og forslag til forbedring. 

Mens noen var opptatt av hva som interesserte dem ellers i livet.     
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Intervjuet hadde en tidsramme på 45 minutter. Oppsettet for intervjuet var å begynne med litt 

small talk for å gjøre informanten komfortabel, informere om studien om hva den går ut på og 

deretter intervjuet.  

3.1 Opplevelser og kunnskap om legemidler, kontroll og 

etterlevelse 

I dette materialet ble det oppfattet at deltakerne var veldig reflekterte og hadde god kunnskap 

når det gjaldt egen legemiddelbehandling. Det var samsvar mellom det deltakerne brukte og 

det som stod på medisinlisten på epikrisen. Flere av deltakerne visste hvilken effekt 

legemiddelet hadde og for hvilken indikasjon de brukte det. De visste også når legemiddelet 

skulle doseres og begrunnelsen for valg av dose. Det var imidlertid noen av deltakerne som 

var litt usikre på hvorfor de brukte et bestemt legemiddel og noen av deltakerne kjente ikke til 

effekten av legemiddelet. En deltaker mente at legene hadde fortalt feil indikasjon til han, 

mens en annen deltaker ikke kunne forstå grunnen til at han hadde et bestemt legemiddel på 

listen og hvorfor et annet legemiddel ikke stod der.    

«Kolesterol sier seg selv, de kolesteroltablettene er for hvis man har for høyt kolesterol i 

blodet eller noe sånt, så skal det hjelpe for det eventuelt, må vel være det. Men jeg lurer på 

om det fortynner blodet eller noe sånt. Jeg vet ikke, jeg vet faktisk ikke.» (Kvinne 67 år) 

Flere av deltakerne fortalte at de hadde opplevd en positiv effekt av legemiddelet. Noen av 

deltakerne hadde spørsmål til hvilken effekt de kunne forvente. Men det var noen av 

deltakerne som hadde opplevd suboptimal effekt av legemiddelet eller hadde forventet at 

legemiddelet skulle ha en raskere effekt. Noen av deltakerne tenkte at det var nødvendig for 

dem å bruke legemiddelet i lengre tid for å kunne gjøre seg noen tanker om effekten av 

legemiddelet. Mens flere av deltakerne ikke hadde merket effekt av legemiddelet, men antok 

at det virket som det skulle. En mann forstod ikke hvilken effekt han skulle vente av 

kolesterolmedisinen, fordi han hadde blitt fortalt at verdiene allerede var lave.  

«Jeg spurte om det ene, en gang hos legen, så sa jeg «behøver jeg å ha den?», sånn 

kolesterolgreie, for kolesterolen er lav. Men han sa den hadde også andre effekter som ikke 

går på det.» (Mann 70 år) 
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Noen av deltakerne hadde opplevd bivirkninger i forbindelse med legemidlene, men 

deltakerne hadde ulike måter for å håndtere bivirkningene. Flere nevnte at de hadde tatt opp 

problemet med bivirkninger med legen og at det ble funnet en måte å løse problemet på. En 

deltaker gav uttrykk for å ha tatt opp bivirkninger med legen, men ikke blitt tatt på alvor og 

ytret bekymringer i forhold til dette.  

 «Det er ikke vits å ta de på morgenen, da blir jeg trøtt på dagen. Da er det bedre å få de på 

kvelden, det har jeg prøvd, fått lagt om i samarbeid med min fastlege. Jeg har alltid spurt han 

før jeg gjør det» (Mann 80 år) 

Flere av deltakerne gav uttrykk at det var sjeldent at de glemte å ta legemidlene, men når det 

skjedde var det som oftest i forbindelse med at de avvek fra sin vanlige rutine, for eksempel at 

de var på ferie. Mange gav uttrykk for at når de hadde glemt å ta legemidler så hadde de ofte 

tenkt hvor nære det var for neste dose. De ville ha tatt legemiddelet hvis det ikke var lenge 

etter de opprinnelig skulle ha tatt det, men hvis det hadde gått flere timer, eller de var usikker 

på om de hadde tatt det, så ville de ha ventet med å ta legemiddelet. Flere av deltakerne ga 

ettertrykkelig uttrykk for at de i denne situasjonen ikke ville ta dobbelt dose. Det ble oppfattet 

slik at deltakerne gjorde en vurdering når de hadde glemt å ta legemiddelet og hvilke 

konsekvenser det hadde for legemiddelbruken. Det var likevel en deltaker som fortalte at hun 

ville tatt dobbel dose avhengig av styrken. En mann fortalte at han leste i en 

informasjonsperm han hadde fått utdelt tidligere, fra et annet sykehus, om hva han skulle 

gjøre når han hadde glemt å ta legemiddelet, fordi det var en streng rutine forbundet med 

hvordan legemiddelet skulle tas.   

«Jeg husker det, da tenker jeg det gjør ikke noe om jeg står over en eller annen dag. Jeg kan 

ikke begynne å stappe i meg dobbelt dose.» (Kvinne 73 år)   

Noen deltakere gav uttrykk for at de opplevde utfordringer knyttet til etterlevelse, 

begrunnelsen for dette var forskjellig, men som oftest var det i forbindelse med ubehag 

knyttet til legemiddelet. Slike utfordringer ble håndtert på forskjellige måter, noen hadde for 

eksempel oppsøkt helsepersonell med problemet, mens enkelte hadde valgt å avslutte 

behandlingen med legemiddelet på egenhånd. En deltaker som opplevde ubehag knyttet til 

legemiddelet, valgte å avslutte behandlingen med legemiddelet. Dette begrunnet han med at 

han hadde en oppfatning av at kolesterolnivåene ikke ville være kritisk uten medisinen. En 



 

32 

 

annen deltaker syntes det var ubehagelig å bruke sprøyter til administrasjon av et legemiddel, 

og hadde tatt dette opp med legen for å se om det var alternative legemidler han kunne bruke.  

Det var andre årsaker til utfordringer knyttet til etterlevelse. En deltaker hadde kuttet et 

legemiddel fordi han ikke forstod grunnen til at han skulle fortsette å gå på legemiddelet når 

han opplevde å få lavt blodtrykk. Mens en kvinne fortalte at hun ikke var «så flink til å ta 

legemidler», men hun hadde ikke fortalt det til fastlegen sin.   

 «Jeg er ikke så veldig flink på å ta dem heller, men også sa jeg til han at jeg fortsatt går på 

den, men at jeg ikke har tatt ut mer resept fra legen, men jeg har fortsatt noe igjen her.» 

(Kvinne 23 år) 

Flere av deltakerne som var langtidsbrukere av legemidler fortalte at det gikk en viss 

automatikk i det, og at det var en vane når det kom til å huske å ta medisiner. Det ble oppfattet 

slik at flere av deltakerne hadde sine rutiner knyttet til det å huske å ta legemidler. Noen av 

deltakere brukte dosett, og plasserte den på steder som de visste de ville passere i løpet av 

dagen, for eksempel på nattbordet, mens andre tok legemidlene i forbindelse med frokost. En 

kvinne fortalte at hun satt på en alarm som stod at hun måtte huske å ta medisiner. 

«Der gjør jeg ingenting, det bare gjør jeg. Jeg har ikke noe huskeregel, jeg vet jo det, det er 

så i meg at det glemmer jeg ikke, så det bare tar jeg når jeg skal» (Mann 70 år) 

Flere av deltakerne ga uttrykk for viktigheten av kontroll forbundet med bruk av legemidler, 

der dosett var en måte å ha system på. Flere av deltakerne hadde også laget lister for å ha 

kontroll på legemiddelbruken sin. En mann fortalte om at han laget en liste for å ha et system 

på medisinlageret sitt. Dette var for å unngå å ha dobbelt lager av medisiner hjemme, når han 

hadde fått medisinlister fra forskjellige sykehus. Deltakerne gav uttrykk for at trygghet ble 

skapt gjennom å ha system og holde kontroll på sitt eget legemiddelbruk.  

 «Det har gått bra med medisinene, jeg tar jo mye medisiner. Men jeg har et system på det. 

Jeg har en sånn dosett, der jeg legger sånn tre uker av gangen» (Kvinne 73 år) 
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3.2 Hvilken legemiddelinformasjon er pasienten fornøyd 

med 

Noen av deltakerne hadde vært legemiddelbrukere i lang tid og brukt de samme legemidlene i 

mange år, og ga uttrykk for at de derfor ikke hadde behov for å få legemiddelinformasjon. 

Samtidig ga de uttrykk for at de ønsket legemiddelinformasjon hvis de skulle få et nytt 

legemiddel.   

 «… akkurat nå så var det ikke det, på grunn at det var den samme medisinen jeg har hatt 

hele tiden. Jeg fikk ikke noen nye medisiner, det var styrken som var endret. Jeg har ikke fått 

så mye informasjon, på det fordi jeg har de samme medisinene som jeg har hatt i mange år. 

Så jeg har ikke trengt noe informasjon egentlig.» (Mann 80 år) 

Flere av deltakerne fortalte at skriftlig legemiddelinformasjon var veldig viktig for dem, og 

nevnte at en oppdatert medisinliste var veldig god legemiddelinformasjon. Dette forklarte de 

med at de ikke fikk med seg mer enn halvparten av det som ble sagt mens de var innlagt, 

ettersom de hadde fokuset andre steder og ikke husket alt som ble sagt når legemiddellisten 

ble gjennomgått for dem ved utskrivelsen fra sykehuset. Når de fikk listen skriftlig kunne de 

lese den på nytt, ved behov, etter at de var kommet hjem igjen. I tillegg ga deltakerne uttrykk 

for at de ville at noen skulle bruke god tid til å gå nøye igjennom den oppdaterte 

medisinlisten, og begrunne hvorfor det var gjort endringer. Deltakerne følte seg trygge når de 

fikk den legemiddelinformasjonen som de trengte og ønsket, samtidig følte de seg trygge når 

noen hadde sjekket listen og godkjent den. Hvis gamle medisiner eventuelt hadde gått ut, ville 

deltakerne at de skulle strykes for å tydeliggjøre hvilke som hadde gått ut. Det var viktig at 

legemidlene ikke bare ble fjernet, men at de ble strøket på en måte som gjorde at styrkingen 

var synlig.  

En deltaker fortalte at hun hadde fått se gjennom en perm på sykehuset, der det stod 

informasjon om legemidlene, hva de gjorde og mulige bivirkninger. Hun fikk imidlertid ikke 

permen med seg hjem, men ble oppfordret til å ta bilder av innholdet. Hun følte at hun hadde 

et eget ansvar for å få denne informasjonen. En kvinne fortalte at hun var fornøyd med at en 

farmasøyt gikk gjennom medisinlisten og justerte den for henne, slik at hun fikk en oppdatert 

medisinliste. Hun syntes at den oppdaterte medisinlisten var veldig god informasjon og 

oversiktlig over hva hun brukte til daglig, hva hun skulle ha ved behov og midlertidige 

legemidler.     
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«Jeg fikk jo en oppdatert medisinliste. Det tror jeg er litt viktig fordi at det er ikke sikkert at 

du får med deg alt som blir sagt når du ligger der og er litt utenfor og det er vondt både her 

og der, så det er ikke sikkert at du får med deg alt de sier. Så det du får skriftlig, det er ganske 

vesentlig, så den fikk jeg, oppdatert medisinliste.» (Mann 70 år) 

Mange deltakere ga uttrykk for at de var fornøyd med legemiddelinformasjonen de hadde fått 

da de ble utskrevet fra sykehuset. Det de var spesielt fornøyd med var at det var noen som tok 

legemiddelbruken på alvor. Noen deltakere fortalte at de tidligere hadde fått en liste de ikke 

helt visste hva var, men at det hadde blitt tydeligere nå som noen hadde gått gjennom listen på 

en ordentlig måte med dem. De var fornøyd med at noen fortalte dem hva de fikk av 

legemidler, grunnen til at de tok disse legemidlene, hva det gjorde, hvilken effekt det hadde 

og hvor lenge de skulle gå på det.    

De var også fornøyd med at de selv ble spurt om de hadde spørsmål når det kom til 

legemidlene. En deltaker mente at for eldre var det viktig at de var oppdatert på det de «fikk i 

seg», og fikk en repetisjon av denne informasjonen. Det var også bra om 

legemiddelinformasjonen ble repetert om hun skulle bli innlagt på nytt fordi hun regnet med 

at hun da sikkert ville ha glemt det som var blitt sagt.  

En annen deltaker fikk forklaring på hvorfor hun fikk kolesterolsenkende selv om hun ikke 

hadde så høyt kolesterol så det syntes hun var veldig bra. I tillegg var det bra 

legemiddelinformasjon angående hvilke legemidler de skulle begynne på eller fortsette med 

og hvorfor de skulle få disse legemidlene. De syntes det var bra at de skulle lese hvilke 

legemidler som stod i den skriftlige legemiddelinformasjonen, for å se om det som stod der 

var riktig, istedenfor at legen fortalte hvilke legemidler de skulle gå på og hva de hadde kuttet 

ut. Deltakerne nevnte at de syntes det var veldig bra at de fikk svar på spørsmålene når det 

kom til legemidlene, eks. hvorfor de skulle bruke et legemiddel så lenge. De nevnte at det var 

veldig bra at de fikk vite hvilken virkning legemidlene hadde og hva det var for noe, men de 

hadde opplevd tidligere at legemiddelinformasjonen varierte fra sykehus til sykehus.  

«Veldig nøye, jeg tror jeg aldri opplevde så nøye gjennomgang, ofte så sier legen at her ser 

du de medisinene du skal ha og de kutter vi ut. Men her gikk han da sånn at jeg måtte lese 

faktisk de selv. Han kom inn med den (epikrisen), og måtte jeg da lese igjennom for å se om 

det var riktig det som stod der.. Jeg leste med han da.»  (Mann 64 år) 
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3.3 Ønsker og forslag til forbedringer av 

legemiddelinformasjonen 

Selv om mange av deltakerne var fornøyd med informasjonen, var det flere deltakere som 

tydelig gav uttrykk for at de har et behov for en dypere informasjon om legemidlene de 

bruker. Noen av deltakerne mener at legene var dårlig til å informere og at de ikke hadde fått 

nok legemiddelinformasjon eller ikke har fått legemiddelinformasjon i det hele tatt. Når 

deltakerne ikke fikk den legemiddelinformasjonen som de hadde behov for så følte de seg 

ansvarlig for å finne ut av det selv. En mann fortalte at ved et tilfelle hadde manglende 

legemiddelinformasjon ført til at han i lang tid hadde brukt legemiddelet feil.  

Noen mente de kun hadde fått en svært kort informasjon om at de skulle ta legemiddelet fordi 

«det skulle hjelpe dem». Flere deltakere ga uttrykk for at de ville vite hvilke legemidler de 

brukte og hvordan de skulle bruke legemiddelet. Eksempler på dette kan være når 

legemiddelet skal tas i forbindelse med måltid og når på dagen de skal ta legemiddelet. Flere 

av deltakerne brukte mange medisiner og ville vite om det kunne være fare for noen 

interaksjoner og hvordan de skulle forholde seg til dette. I tillegg ville de vite om legemidler 

kunne ha påvirkning på inngrepet som hadde blitt gjort, eks. når de hadde fått satt inn 

pacemaker. Det var en deltaker som hadde følt seg dårlig og hadde ytret bekymringer om det 

hadde noe med inngrepet å gjøre, men ble fortalt at dette var grunnet bivirkninger av 

legemiddelet. Noen av deltakerne hadde opplevd bivirkninger forbundet med legemiddelet 

etter utskrivelsen og skulle ønsket at de hadde fått informasjon om dette  

Deltakerne ga også uttrykk for at de ønsket mer informasjon om grunnen til at de fikk 

legemidlene, hva legemidlene skulle hjelpe for og om de hadde påvirkning på andre 

sykdommer. Deltakerne ville føle seg trygge på legemidlene de bruker og ville forstå i 

hvilken sammenheng de brukes i. Hvis de ble fortalt at det er viktig med å ta legemiddelet på 

en bestemt måte, så vil de ha en begrunnelse for hvorfor det var viktig. Det ble også nevnt at 

deltakerne mente at legene må være flinkere til å informere. De hadde opplevd at det var stor 

forskjell på omfanget av legemiddelinformasjon fra en lege til en annen. Deltakerne mente at 

det var viktig at det kom i mer ordnete former, når det kom til hvilken legemiddelinformasjon 

legen skulle gi til dem.   

Det var en deltaker som nevnte at det var viktig å gi legemiddelinformasjon på riktig 

tidspunkt. Ettersom man ikke var så mottakelig for informasjon mens man var som sykest. 
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Hun opplevde at det var lettere for henne å forstå informasjonen hun fikk på slutten av 

oppholdet fordi hun da var friskere.   

 «Jeg vet fortsatt ikke så mye om selve plavix i forhold til om det skal tas med mat, uten mat. 

Når den skal tas, om det er interaksjoner med det andre jeg tar, aner ikke. Så jeg føler at jeg 

må følge med selv, for alle andre medisiner jeg tok, det ordnet jeg med selv … Det var 

ingenting, veldig dårlig. Det var det at ikke dem, nok en gang forklarte hva det var, hvorfor 

jeg skulle ta den, når jeg skal ta den. Følte at jeg var ikke trygg i forhold til om han hadde 

sjekket interaksjoner.» (Mann 47 år)  

Noen av deltakerne følte at det var manglende fokus på dem som pasient, med dette mente de 

at de ikke fikk så mye legemiddelinformasjon som de hadde behov for. De følte at de ble 

oversett når de stilte spørsmål rundt legemidlene de brukte. En deltaker opplevde når han 

stilte spørsmål om legemidlene, eks. hvilke legemidler han skulle fortsette med, så føltes det 

sånn at legene ikke visste noe, og på den måten følte deltakeren at han ble oversett. Mens 

andre hadde opplevd at de ikke fikk svar på spørsmålene da de spurte legen, og mente at det 

skulle være mulig å svare på spørsmål som pasientene lurte på.   

«Jeg føler at jeg ble veldig oversett da jeg kom til dem og stilte noen spørsmål rundt min 

tilstand og generelt med legemidler også. En ting jeg la merke til, de hadde ikke så fokus på 

meg som pasient. Jeg vet ikke om det var minimum bemanning på stedet.» (Kvinne 23 år) 

Det var noen deltakere som følte at legen virket usikker og ikke ga klar informasjon om de 

skulle begynne på et nytt legemiddel, eller at deltakerne følte seg usikker på hvordan de skulle 

ta legemiddelet. Noen av deltakere observerte sykehusets rutine for administrering av 

legemidlene og hadde en tendens til følge denne rutinen etter utskrivelsen fra sykehuset fordi 

de mener det var den riktige måten å gjøre det på. Når sykehusets rutiner ikke samsvarte med 

det legen hadde forskrevet så skapte det en usikkerhet hos deltakeren og de følte seg mindre 

trygge.   

 «Men der skjønner jeg når jeg lå inne, så får du intravenøst hver fjerde time. Når du blir 

utskrevet så er plutselig ikke de fire timene så viktig lenger. For det er klart sykehuset har 

rutiner på å gi medisiner - de har sånn hver fjerde time når du ligger inne. Men den dagen jeg 

ble utskrevet så fikk jeg intravenøst klokken seks og så fikk ikke jeg tablettkuren min før 

klokken to. Da var ikke de fire timene så viktig, skjønte jeg.» (Kvinne 39 år) 
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Flere av deltakerne opplevde at det var manglende koordinering mellom legene på de ulike 

avdelingene, noe som kunne føre til problemer knyttet til interaksjoner. En deltaker fortalte at 

han ikke forventet at legene på de forskjellige avdelingene skulle kunne alt om de forskjellige 

sykdommene, og derfor må legene på de forskjellige avdelingene være i stand til å koordinere 

og finne ut av ting, for eksempel interaksjoner som kan oppstå med legemidler. Deltakeren 

følte at legen ikke hadde kontroll på hva han holdt på med, og mente at en koordineringsenhet 

kunne være et forslag for å løse problemet. Han uttrykte videre at han følte legene ikke 

sjekket grundig før de skrev ut legemidler og ikke visste hva de gjorde.  En annen deltaker 

mente at det skulle være mulig å få en koordinerende lege som kunne se begge sykdommene 

under ett og på den måten lage en behandlingsplan når det kom til legemidler. Deltakeren 

hadde forsøkt å klage inn til forskjellige enheter som kunne hjelpe på dette området, men til 

ingen nytte og mente at han ikke fikk det han hadde krav på.  

«Det var bare to nye medisiner hos han, det var plavix og albyl-e. Citega hadde jeg akkurat 

begynt med fra kreftlegen, så den gikk jeg også med fast, og de to fikk jeg beskjed om å starte 

med fast, og de to går ikke sammen. Det burde en lege kunne finne ut av … Det er jeg veldig 

misfornøyd med, jeg syns at et sykehus, som er så godt renovert som Ullevål burde være 

bedre på å koordinere mellom avdelingene. De må få en koordineringsenhet, hvor de kan 

sjekke. Om hva som ikke går sammen.» (Mann 80 år)    

Det var noen av deltakerne som hadde opplevd at det ble brukt ord og begrep i den skriftlige 

legemiddelinformasjonen, som de ikke forstod. Dette kunne bidra til å skape misforståelser 

hos deltakerne. En deltaker hadde forståelse for at legene hadde sitt eget vokabular, der 

vanskelige medisinske faguttrykk kunne oppstå. Mens en annen deltaker mente at det var 

underlig at legene benyttet medisinske faguttrykk som deltakeren ikke forstod. Deltakerne 

mente at hensikten med å få skriftlig legemiddelinformasjon var at de skulle være i stand til å 

forstå den og at det derfor måtte brukes et språk som var tilpasset pasienter.   

 «Hva betyr vesp? Det står sobril 15 mg v-e-s-p, vesp. Akkurat det der er også et problem at 

legene syns det er innmari kult å skrive så vanskelig norsk eller de bruker det gamle 

verdensspråket latin, at dem ikke skriver ting mer forståelig syns jeg er litt forunderlig, i hvert 

fall i epikrise eller for alle notater som pasienter skal ha tilgang til, så er det viktig å skjønne 

det óg da. Men det er vesp, den finner jeg ut av selv.» (Mann 47 år) 
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Det var flere deltakere som nevnte at de hadde noen ønsker forbundet med 

legemiddelinformasjon. De nevnte at hvis de fikk skriftlig legemiddelinformasjon så ønsket 

de at noen skulle gå igjennom hva som stod der. En deltaker nevnte at hun fikk bla igjennom 

en perm der det blant annet stod hvilke legemidler hun skulle ta, men skulle ønske at noen 

hadde gått igjennom permen med henne, og at noen kunne svare på spørsmål hvis det var 

behov for det 

Det var noen av deltakerne som ønsket en legemiddelsamtale, spesielt rett før utskrivelsen 

siden da husket de ting best. I en slik samtale burde det blitt gjort en oppsummering av 

legemiddelbruken, der det ble nevnt hvilke legemidler deltakeren skal ha og grunnen til de 

hadde fått dette legemiddelet. En deltaker nevnte at han ville ha et skriv, der det stod om 

virkning og bivirkninger. Det var noen deltakere som ønsket at hvis de fikk en ny medisin så 

ville de gjerne at de ble fortalt grunnen til at de fikk dette legemiddelet og ikke bare at det 

skulle hjelpe mot den sykdommen.  
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3.4 Oppfølging av legemidler etter utskrivning fra 

sykehuset 

Mange av deltakerne fortalte at de skulle ha videre oppfølging fra sykehuset i forbindelse med 

legemiddelbehandlingen. Noen av deltakerne hadde fått time til oppfølging på sykehuset, men 

visste ikke om det ville bli diskutert noe rundt medisinene. Deltakerne følte trygghet ved at de 

ble fulgt opp nøye i etterkant av utskrivelsen fra sykehuset.  

«Jeg skal til kontroll, og jeg har fått henvisning til hjertespesialist og andre. Ja, det blir også 

medisiner for jeg skal jo sikkert til kontroll på sykehuset, også skal jeg til kontroll til 

hjertespesialisten som da vurderer de kolesteroltablettene. De har fulgt opp veldig på 

sykehuset, at jeg blir fulgt opp i ettertid.»  (Kvinne 67 år)  

Noen av deltakerne skulle følges opp av fastlegen, med tanke på legemiddelbehandlingen. De 

fikk beskjed av sykehuset om at de måtte bestille time selv. De fleste uttrykte at de hadde en 

god relasjon til fastlegen, men det var en som sa at han nesten aldri var i kontakt med 

fastlegen. Det var en deltaker som fortalte at fastlegen ikke hadde fått noen papirer fra 

sykehuset, og han skulle ta kontakt for en ny oppfølgingstime når han hadde fått papirene. 

Hun hadde vurdert lenge om å bytte til en annen fastlege, fordi hun følte at hun ikke var i 

stand til å snakke om legemidlene til fastlegen. Hun fortalte at hun ikke fikk den omsorgen 

hun trengte og at fastlegen ikke tok hennes situasjon på alvor. Hun uttrykket videre at hun 

hadde stilt det samme spørsmålet til fastlegen og legene på sykehuset om legemidlene hun 

brukte, men hadde fått ulike svar, noe som hadde bidratt til forvirring.     

«Da jeg kom fram til han (fastlegen) med ting så tar han ting så å si nokså dårlig seriøst, så 

har egentlig vurdert mange ganger at da … bytte fastlege på grunn at det jeg føler ikke at jeg 

får den omsorgen og kommunikasjonen som jeg da skal kunne trenge angående hva jeg skal 

ha av medisiner eller ei.» (Kvinne 23 år) 

De fleste deltakerne utrykte at de forventet at de var medisinert som de skulle og at 

legemidlene virket og hadde den effekten de skulle ha. Deltakerne har tillitt til legestanden og 

på den måten forventet at de fikk riktig medisinering og at legemidlene skulle bidra til at 

deltakerne skulle bli bedre. Det oppfattes slik at deltakerne forventet at legemidlene som ble 

brukt førte til at de ble bedre og at det skapes minst mulig bekymringer og anstrengelser 

forbundet med legemidlene. Det at oppfølgingen kunne bidra til at deltakerne som 

legemiddelbrukere kunne leve et normalt liv på lik linje med andre mennesker. En deltaker 
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uttrykket at hun forventet å få tettere oppfølging etter utskrivelsen fra sykehuset når det kom 

til medisinene. Grunnen til dette var at når det allerede hadde skjedd en alvorlig hendelse så 

forventet deltakeren at situasjonen hennes ble tatt på alvor og at det ble gitt en ny vurdering 

når det kom til medisinene og hvilke forbedringer som skulle til for at situasjonen ikke skulle 

oppstå igjen. Så graden av oppfølgingen var forbundet med graden av alvorligheten av 

sykdommen.  

«Jeg har jo forventninger til at jeg er medisinert sånn som jeg skal, at jeg får det jeg trenger 

for at jeg skal bli bra igjen. Det er forventninger jeg har. Jeg har veldig tillit til legestanden 

sånn sett at de vet hva de holder på med.» (Kvinne 73 år) 

Mange av deltakerne uttrykte at hvis noen hadde fått nye legemidler så skulle de få klar og 

tydelig informasjon om hvordan de skulle brukes. Noen av deltakerne ville at det skulle gjøres 

en kontroll hvis det var mulig, slik at de fikk vite om legemidlene hadde den effekten de 

skulle ha for å bli bedre. I tillegg gav deltakerne uttrykk for at oppfølgingen skulle bidra til at 

de hadde forstått legemiddelinformasjonen og forsikre at medisinprogrammet var riktig. Det 

ble oppfattet slik at deltakerne mente at den videre oppfølgingen av legemidlene skulle 

forebygge eventuell en ny innleggelse. Det at den som hadde ansvaret for å oppfølge 

deltakerne fikk vite hvilke medisiner de gikk på og vurderte hvordan de skulle fortsette med 

det og hvor lenge de skulle gå på det.  

 «En pasient som skrives ut fra et sykehus som må gå på nye medikamenter bør og må få klar 

informasjon om bruken av disse. Det er et klart svar.» (Kvinne 67 år) 
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3.5 Andre kilder til legemiddelinformasjon 

Mange av deltakerne opplyste at de hadde fått legemiddelinformasjon på apoteket. En 

deltaker nevnte at det var kun apoteket som gav legemiddelinformasjon, i tillegg til det 

deltakeren hadde lest seg opp på selv. En kvinne fortalte at hun hadde fått 

legemiddelinformasjon som ikke stemte overens med det legen hadde skrevet ut, noe som 

hadde vært forvirrende for henne. En deltaker hadde fått legemiddelinformasjon fra apoteket, 

og nevnte denne informasjonen til legen, men det ble ikke tatt på alvor.    

 «Hvis jeg får informasjon av andre enn jeg finner selv, så er det på apoteket.» (Mann 47 år) 

Det var bare noen av deltakere som ville kontaktet sykehuset, men det var mange som ville 

kontaktet fastlegen hvis de hadde spørsmål om legemidlene. Det ble oppfattet slik at for noen 

av deltakerne var det høy terskel for å kontakte sykehuset eller at tilgjengeligheten ikke var så 

god. Mange av deltakerne gav uttrykk for at fastlegen var en viktig kilde til 

legemiddelinformasjon etter utskrivelsen fra sykehuset.   

«Jeg har tenkt at kroppen må venne seg til å plutselig få masse medisiner, jeg som ikke har 

hatt medisiner. Jeg skal til fastlegen i morgen. Så der har jeg spørsmål til han. Jeg har jo litt 

spørsmål omkring det her med blodfortynnende, Det er vel litt sånn høy terskel for å ringe til 

sykehuset, til avdelingen. Der tenker jeg, der er jeg ferdig.» (Kvinne 63 år) 

De fleste av deltakerne fortalte at de brukte pakningsvedlegget aktivt som kilde for 

legemiddelinformasjon. Det ble oppfattet slik at deltakerne følte de hadde et ansvar for eget 

legemiddelbruk og dermed hadde et ansvar for å lese pakningsvedlegget for å få 

legemiddelinformasjon de hadde behov for. Deltakerne gav uttrykk for at pakningsvedlegget 

inneholdt mye nyttig informasjon. Men for noen kunne pakningsvedlegget virke skremmende 

siden det var så mye informasjon som stod der. Det var noen av deltakerne som fortalte at de 

hadde forstått at det ikke var alle som fikk bivirkninger, men at det var kun mulige 

bivirkninger som de kunne få. Deltakerne gav uttrykk for at pakningsvedlegget var forståelig 

for dem.  

 «Så langt har jeg ikke lurt så veldig mye på dette, men jeg ville jo kontakte min fastlege eller 

det som står på informasjonseddelen som følger pakningen. Da legger jeg i begrepet at man 

får vite det man leter etter. Du finner jo i den skriftlige informasjonen alt mulig om 

bivirkninger og you name it, er ikke så veldig mye mer enn det man trenger, når det gjelder 
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dette med informasjonen som følger med medisinene. Jeg har ikke egentlig støtt på noe som 

ikke er klare. Brukerorientering som følger med medisinen er jo stort sett ikke noe problem så 

lenge man kan språket.» (Mann 91 år) 

Det var noen av deltakerne som fortalte at de hadde brukt nettbaserte kilder for å få 

legemiddelinformasjon, blant annet om bivirkninger. En kvinne hadde brukt google, mens en 

mann hadde selv funnet legemiddelinformasjon i norsk legemiddelhåndbok. Han synes den 

var fin å bruke og brukte stort sett pasientversjonen.  

«Hvis jeg hadde følt noe, jeg er veldig lett for å være skeptisk til medisiner, så hadde jeg 

prøvd selvfølgelig å google for å lete om det kan være noe bivirkninger eller være noe 

negativt.» (Kvinne 67 år) 

Noen av deltakerne hadde bekjente som var helsepersonell og spurte dem hvis det var noe de 

lurte på angående legemidlene. Det ble oppfattet slik at de fleste som kjente til noen som var 

helsepersonell ville spurt dem før de ville ha kontaktet sykehuset for legemiddelinformasjon. 

«så har jeg venner som er leger som jeg snakker med, også har jeg noen venner som er 

sykepleiere så det er vel litt sånn høy terskel for å ringe til sykehuset, til avdelingen. Der 

tenker jeg, der er jeg ferdig. Jeg har et nettverk som jeg kan bruke.» (Kvinne 63 år) 

Noen av deltakerne hadde bekjente som brukte de samme legemidlene som deltakerne, og 

som hadde fått legemiddelinformasjon i forbindelse med det. Disse bekjente kunne gi 

informasjon om legemidlene som deltakerne ikke hadde fått og i noen tilfeller kunne det virke 

forvirrende for deltakerne.  

«den ene jeg kjenner som også går på tabletten og som sa at han hadde fått beskjed om at når 

han begynte merke på kroppen at nå tok han de og begynte å svette sånn da skulle en stoppe, 

men det har jeg ikke fått noe beskjed om. Det tenker jeg at jeg skulle spørre legen min i 

morgen om er det noe farlig at jeg går.» (Kvinne 63 år) 

Det er kun en av deltakerne som hadde blitt kontaktet av en pasientforening, der det var tilbud 

om å melde seg på kurs, hvor det blant annet ble tatt opp om legemidler.  

«Så jeg har tatt det kurset da, for nyreforeningen. Jeg melder selv på kurs, men ofte så blir 

man oppfordret til å ta de kursene. Det var han som var formannen for Oslo gruppen. Det er 

en støttegruppe rett og slett for nyrepasienter, man får et lite sånt emblem.» (Mann 64 år) 
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3.6 Praktiske aspekter rundt legemidler 

De fleste av deltakerne fortalte at de hadde hentet legemidler på apoteket med en gang etter 

utskrivelsen på sykehuset. Noen av deltagerne hadde imidlertid ikke hentet legemidler med en 

gang fordi de hadde noe hjemme fra før av. En deltaker fortalte at hun måtte vente tre dager 

for å hente legemidlene etter utskrivelsen fordi at hun var for syk til å hente dem med en 

gang. Men hun uttrykte videre at hun gikk ut for å hente legemidler selv om hun fortsatt følte 

seg dårlig. Det kan oppfattes at deltakerne ser viktigheten med det å gå på legemidlene og 

eventuelt starte med legemiddelbehandlingen.  

«Ja, dro rett på apoteket på Ullevål og tok de ut. Da var alt klart, så hadde med når jeg kom 

hjem.» (Kvinne 63 år) 

De fleste av deltakerne hadde ikke fått med seg legemidler fra sykehusavdelingen, men måtte 

hente på apoteket. En deltaker hadde fått med seg noen legemidler etter utskrivelsen fra 

sykehuset.    

 «Nei, da måtte jeg liksom gå ut, også må du på apoteket for å ta ut medisinen, da går det 

noen timer.» (Kvinne 39 år) 

Noen av deltakerne uttrykte praktiske utfordringer knyttet til bruk av legemidlene, spesielt når 

det kom til å trykke ut tablettene og legge dem i dosetten. Deltakerne som hadde problemer 

med dette uttrykte at de måtte trykke ut mange tabletter, og en av dem fortalte at det ville vært 

bedre om legemiddelet var i en boks istedenfor å ha det i en blister. Dette ville gjøre det 

lettere for deltakerne å legge dem i dosetten. En mann uttrykte at han hadde praktiske 

utfordringer med sprøyter i forbindelse med et legemiddel. Han fortalte at det ikke var plass 

til å sette sprøytene fordi det var bandasje rundt hele magen. I tillegg mente han at de ikke var 

så gode i utgangspunktet fordi han fikk blåmerker av dem.   

«Det var ikke lett å åpne. Denne plastikkgreiene, hvis jeg hadde vært 20-30 år da hadde det 

vært lett, men jeg er 80, og da har du ikke kraften i fingrene. For du kan tenke deg selv at når 

folk blir gammel, skjelver de på hendene og skal sitte og trykke ut sånn som jeg har. Det blir 

vondt i tomlene. På grunn av at du skal trykke på dem, noen som er veldig seigt og andre går 

det veldig lett med. Hadde jeg hatt de i eske, som jeg kunne åpne hadde det vært mye enklere 

og det hadde vært billigere for helsevesenet.» (Mann 80 år)    
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3.7 Holdninger til legemidler 

Det var noen av deltakerne som fortalte at legemidler var det som gjorde at hverdagen 

fungerte, og at effekten av dem var å kunne leve normalt på lik linje som andre mennesker. 

Hvis de opplevde bivirkninger var det noe man bare måtte ta med på kjøpet. Det ble oppfattet 

slik at deltakerne så på legemidler som nødvendig for at ting skulle fungere i hverdagen. De 

veide viktigheten med legemidler høyere i forhold til konsekvensene av bivirkninger, eller 

ikke å ta legemiddelet i det hele tatt.  

 «Jeg har ikke egentlig kommet på noe som … alle medisiner har en eller annen bivirkning, 

må man regne med. Det er jo uønskelig, men samtidig så hjelper medisinene til at tingene 

hopper og går, ikke sant? Da får man bare ta med de negative sidene som har det.» (Mann 91 

år) 

De fleste av deltakerne fortalte at de hadde tillit til systemet. Det ble oppfattet slik at 

deltakerne stolte på legene, som forskrev legemidler til dem, fordi de var ansvarlige 

mennesker. I tillegg til at legene satt med mer kunnskap om legemidlene enn deltakerne. 

Mange deltakere mente at tryggheten var bygget på tillitten til legen, og at tillit skapes av 

måten legen formulerte seg på gjennom samtalen med deltakeren. De fleste av deltakere stolte 

også på at legemiddelindustrien produserer legemidlene i tråd med regelverket og 

legemiddelverket som kontrollerte legemiddelindustrien.    

 «Jeg har ingen betenkeligheter med å ta den, når legen på Ullevål skriver det ut til meg. Jeg 

vet også samtidig at jeg skal til en spesialist som også vurderer meg. Så jeg føler meg helt 

trygg.  Jeg er veldig skeptisk til medisiner bare det er sagt. Så når jeg føler at jeg med 

trygghet tar de tablettene som jeg nå har fått, da er jeg trygg.» (Kvinne 67 år) 

Mange av deltakerne fortalte at de føler seg trygg på å ta legemidlene fordi at legemidlene blir 

brukt av mange og at det ikke er ukjente legemidler. Det oppfattes slik at de tenkte på at den 

samlede kunnskapen som fantes om disse legemidlene var stor. Det vil si at det var en del av 

det å stole på systemet.   

«Du kan bli skremt av mindre så, de pillene jeg tar, de tas av ganske mange mennesker, det er 

ikke noe eksepsjonelle medisiner dette her.» (Mann 70 år) 

Mange av deltakerne mente at de tok for mange medisiner. Det ble oppfattet slik at deltakerne 

reflekterte og vurderte sitt eget legemiddelbruk. I tillegg fremstod det slik at hvis deltakerne 
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følte de fikk en effekt av legemidlene så var det viktigere enn at de syntes de tok mange 

legemidler. Hvis deltakerne ikke følte at legemidlene hadde en fullstendig effekt så begynte 

de å reflektere over hva som var vitsen med å ta så mange medisiner. En deltager uttrykte at 

det kunne være krevende å måtte ta alle medisinene hver dag.  

«Ja, jeg gjør det. Jeg synes jeg tar mye medisiner, men samtidig så føler jeg liksom at 

medisinbruken er i tråd med det jeg skal ha da.» (Kvinne 73 år)  

Det var en deltaker som ikke følte seg trygg på legemidlene. Det ble oppfattet slik at grunnen 

til dette var bekymringer for bivirkninger som kunne forekomme og at det var masse rart i 

pillene. Bakgrunnen for at deltakeren var kritisk til legemidlene kunne knyttes til tidligere 

opplevelser forbundet med å ta legemidlene.  

 «Nei, det er spesielt den ene da, men det er klart at man føler seg ikke trygg når man tar en 

hel neve med piller, ingen piller er bra, eller piller er bra, men det er ingen piller som er uten 

bivirkninger. Og jeg vet ikke hvor godt kroppen min har av det, tarmsystem, mage, det er mye 

rart i disse pillene.» (Mann 47 år)   

De fleste av deltakerne mente de følte seg ansvarlig når det kom til sitt legemiddelbruk. De 

gav uttrykk for at ønsket å klare seg selv, ha ansvar for eget liv og helse og ikke belaste andre 

unødvendig.  

«Så lenge jeg kan klare meg selv og ikke bør belaste helsevesenet, desto bedre er det.» (Mann 

80 år) 
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4. Diskusjon 

Studien hadde som hensikt å kartlegge hvilken informasjon om legemidler og legemiddelbruk 

pasienten opplevde at de fikk ved utskrivning fra sykehus, når de ble intervjuet i løpet av de 

første ukene etter utskrivningen. Dette var for å identifisere hvilke informasjonsbehov 

pasientene har knyttet til egen legemiddelbruk. Vi ønsket også å undersøke pasientens 

faktiske legemiddelbruk og forståelse av legemiddelinformasjonen etter utskrivelsen.  

En økt forståelse av hvordan pasienter oppfatter legemiddelinformasjonen og vil gi bedre 

innsikt i hvordan man best kan jobbe med informasjonsoverføring til pasient, relevante 

omsorgspersoner og ansvarlige behandlere i neste omsorgsnivå. Med økt kunnskap vil 

sykehus kunne bruke pasientenes erfaringer til å bidra til en god utskrivningsprosess, og bidra 

til bedre og mer effektiv legemiddelbehandling også etter utskrivning.  

Resultatene fra studien danner et bilde en gruppe veldig reflekterte legemiddelbrukere, med 

god kunnskap om egen legemiddelbehandling. I tillegg fremstår de som ansvarlige for egen 

legemiddelbehandling. Trygghet kommer frem som viktig for deltakerne. De oppnår denne 

tryggheten når de har kontroll på legemiddelbruken, ved å lage lister og ha et system. De vil, 

som legemiddelbrukere, leve normalt på lik linje med andre mennesker. 

Legemiddelinformasjon bidrar til økt kunnskap og forståelse om legemidlene. Dette fører til 

at det blir lettere å håndtere legemidlene, noe som skaper en trygghet hos pasientene og kan 

bidra til økt etterlevelse.   

4.1 Metodediskusjon  

4.1.1 Forforståelse og refleksivitet  

Før masterstudenten begynte med intervjuene skrev masterstudenten et forforståelsesnotat. 

Masterstudenten hadde sett for seg at for noen kunne legemiddelinformasjonen fremstå som 

mangelfull og at pasientene ville ha mer informasjon om bivirkninger og hva pasientene 

skulle gjøre når dette oppstod. I tillegg så hadde masterstudenten dannet et bilde av at 

pasientene ville slutte med legemidlene når det oppstod bivirkninger, og ville ikke kontakte 

sykehuset eller fastlegen med problemet. Masterstudenten trodde også at pasientene ville 

savne informasjon om hvordan man brukte utstyr i forbindelse med legemidlene, samtidig 
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ville informasjonsbehovet være forskjellig mellom yngre og eldre pasienter og mellom 

kvinner og menn. Masterstudentens helhetlige syn var at pasientene ikke var så opptatt av 

legemiddelets virkning og ville ikke ha en dyptgående informasjon om legemidlene, men kun 

generelle ting.   

Refleksivitet beskrives som forskerens evne til å se betydningen av sin egen rolle i 

samhandling med deltakerne, datamaterialet og den forforståelsen som forskeren bringer med 

seg inn i prosjektet. Man skal kunne reflektere over egen forskerrolle og hvilke 

problemstillinger som vil oppstå knyttet denne rollen. Derfor er det viktig å kunne drøfte 

ulemper og fordeler med forskerens bakgrunn. Fordelen i denne studien er at forskeren som 

masterstudent i farmasi kan ha fått lettere tilgang til deltakere sammenlignet med forskere 

som ikke har tilknytning til helsevesenet. Forskerens faglige bakgrunn og kunnskap om 

forskningstemaet, er også en fordel med tanke på utarbeidelsen av hensikt, problemstilling og 

intervjuguide. Ulemper knyttet til at forskeren har en bakgrunn som masterstudent i farmasi er 

at det kan hindre deltakerne i å fortelle andre opplevelser, erfaringer og meninger, 

sammenlignet med en forsker som ikke har en helsefaglig bakgrunn [41]. I tillegg kan 

deltakerne ha vært mer positive til farmasøyter og apotek om enn de ville ha vært om 

forskeren hadde en annen bakgrunn.    

4.1.2 Generaliserbarhet (overførbarhet) 

Generaliserbarhet defineres hvorvidt resultatene fra studien kan brukes for andre populasjoner 

og i andre sammenhenger[40]. Generaliserbarheten av denne studien påvirkes av utvalget og 

av deltakernes kunnskap om legemidlene [42].  

Det som kan styrke generaliserbarheten av resultatene i studien er at resultatene baserer seg på 

erfaringer og opplevelser fra et strategisk utvalg på 12 pasienter med ulike alder, der begge 

kjønn er representert. Deltakerne kom fra tre ulike avdelinger: Indremedisinsk sengepost, 

Nyremedisinsk avdeling og Hjertemedisinsk avdeling, men fra samme sykehus. En tidligere 

masterstudent har gjort en kvantitativ studie med pasienter fra de samme avdelingene [20]. 

Når man sammenligner resultatene fra den kvantitative studien opp mot denne studien så ser 

man mange likhetstrekk når det kom til at pasientene var fornøyd med 

legemiddelinformasjonen og hvilke kilder som ble brukt når pasientene hadde et behov for å 

få legemiddelinformasjon, noe som viser en styrke i generaliserbarheten.    
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Grunnen til at man ville intervjue deltakerne når de hadde kommet hjem etter utskrivelsen fra 

sykehuset var at det kunne ha dukket opp spørsmål i forbindelse med legemiddelbehandlingen 

som man ikke var helt klar over under sykehusoppholdet. Det ble planlagt deltakerne skulle 

intervjues hjemme for at de skulle føle seg trygge og føle at de hadde større kontroll over 

situasjonen [42]. Samtidig kunne deltakerne vise frem ting som kunne gjøre det lettere for 

dem å uttrykke seg, eller utstyr de brukte i forbindelse med legemidlene, noe som kunne vært 

interessant for studien. I tillegg ønsket vi å intervjue deltakerne i løpet av de to første ukene 

etter utskrivelsen fra sykehuset, og ikke lenger etter, fordi det da var større sannsynlighet for 

at de ennå ikke hadde vært til kontroll hos fastlegen eller sykehusoppholdet. Dette var for å 

unngå at deltakerne ble påvirket av fastlegens syn når de ble intervjuet, noe som kunne 

påvirke resultatene. I tillegg ville vi unngå at det ble gjort endringer i legemiddelbehandlingen 

i forhold til legemiddelbehandlingen ved utskrivelse fra sykehuset.  

Inkluderingsprosessen var vanskeligere enn man hadde antatt på forhånd. Under 

inkluderingsprosessen fikk masterstudenten inntrykk av at pasienter vegret seg mot å 

samtykke fordi intervjuet skulle holdes hjemme hos dem. Det virket som de følte at privatlivet 

deres ble invadert. Dette står i motsetning til at det på forhånd ble tenkt at det å ha intervjuet 

hjemme ville gi dem mer kontroll over situasjonen og trygge omgivelser. I tillegg var det 7 

som samtykket, men som masterstudenten ikke lyktes i å få avtalt intervju med, noe som 

illustrerer at det var vanskelig å få gjennomført intervjuene. I enkelte tilfeller ble dette 

problemet løst med å forklare grunnen til å ha intervjuet hjemme eller diskutere andre steder 

hvor deltakerne følte de hadde mer kontroll og var mer trygge. Dette førte til at to av 

intervjuene ble gjennomført et eget rom sykehuset, i forbindelse med poliklinisk kontroll. Det 

at folk avslo å bli inkludert fordi de opplevde intervjuet som invaderende kan ha ført til at 

bare de tryggeste sa ja, noe som kan ha påvirket resultatene.   

En mulig svakhet med studien er at man ikke tok med hvilket yrke deltakerne hadde under 

inkluderingsprosessen. Man kunne for eksempel ha valgt å ekskludere personer med bakgrunn 

fra helsevesenet. Det ble inkludert 2 personer i studien som hadde helsefaglig bakgrunn, der 

en var sykepleier, mens den andre jobbet på sykehuset. Dette kan ha påvirket resultatene. Men 

på den andre siden så var grunnen til at det ble valgt et strategisk utvalg var å få høy 

informasjonsstyrke med flere erfaringer og nyanser. De som jobber i helsevesenet kan også 
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være innlagt på sykehuset og dermed skal det være muligheten for å tilpasse 

legemiddelinformasjonen for dem.    

4.1.3 Transkribering  

Det å transkribere egne intervjuer gjør at man husker mer av hva som skjedde og i hvilken 

sammenheng meningene kom fra hos deltakerne[40]. Det var tre intervjuer som ble utført av 

en tidligere masterstudent, og mening kan ha gått tapt i disse intervjuene. Men man har valgt å 

ta med disse intervjuene, fordi det å ha med data fra flere intervju uansett bidrar til å gi flere 

nyanser til resultatene og berike datamaterialet. For intervjuene som ble gjort av 

masterstudenten for denne masteroppgaven, så ble det lagt til beskrivelser under 

transkriberingen fordi at det skulle gjøre det enklere for å forstå hva som ble sagt under 

intervjuene. Betydningen av dette er at det kan gjøre det lettere å forstå meningene til 

deltakerne sammenlignet med deltakerne, der intervjuene ble gjort av den tidligere 

masterstudenten.  

4.1.4 Intervjuguiden og valg av analysemetode 

Intervjuguiden er ikke basert på en teori, men den er praksis- og brukernær. Brukerutvalget 

fra sykehusapoteket har vært med i utviklingen av intervjuguiden. Fordelen med at 

intervjuguiden er praksis – og brukernær er at den ikke blir så teoretisk bundet, men at den 

bidrar til at forskningen har relevans og nytte for praksisen ettersom man har tatt 

utgangspunkt i praksisfeltets utfordringer og problemstillinger basert på det pasientene og 

helsepersonellet mener. Dette fører til at intervjuguiden blir mer virkelighetsnær[43]. I denne 

studien valgte vi en induktiv tilnærming ut fra hensikten med studien som var deskriptiv og 

med de fordelene som er beskrevet over. En alternativ tilnærming  ville ha vært å velge en 

deduktiv metode hvor man bruker etablerte teorier [40].    

Analysemetoden som ble valgt i denne studien er Malteruds metode for systematisk 

tekstkondensering. Fordelen med denne metoden er at man ikke trenger forkunnskaper 

innenfor analysemetoder. I tillegg til at man ikke trenger å gå inn i en modell, men at man kan 

gå mer åpent inn [40].  
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4.1.5 Validitet  

Validitet vil si om hvorvidt man ut i fra resultatene av en studie virkelig måler (gyldighet) det 

man har sett seg som formål å undersøke[44]. Det ble gjort en validering underveis i analysen 

sammen med veilederen. Fordelen med en validering underveis i analysen er å kunne 

diskutere og bekrefte det man vil fortsette med i analysen, slik at man ikke fjerner seg for mye 

fra det deltakerne har sagt [40]. Validering under transkriberingen ble utført med veilederen. 

Fordelen med dette var å kunne kontrollere forståelsen der jeg var usikker, for eksempel når 

deltakeren snakket en annen dialekt, og for å få fram meningene til deltakerne på en bedre 

måte.   

4.1.6 Fordeler og svakheter med kvalitative metoder  

Hvis man skal argumentere fordeler og svakheter med kvalitative metoder generelt, så er det 

slik at fordelene med kvalitative metoder er at intervjuobjektene har en mulighet til å uttrykke 

erfaringer, opplevelser og sine meninger. På den måten kan man være i stand til å få flere 

nyanser om en ting og bidra til å gi en utvidet forståelse. Ulempen med metoden er at 

generaliserbarheten er begrenset og man ikke kan trekke beslutninger [45]. 

4.1.7 Semistrukturerte intervju versus fokusgruppeintervju 

Semistrukturerte intervju brukes når målsetningen med studien er å finne ut av deltakernes 

personlige opplevelser og erfaringer innenfor et gitt tema [40]. Mens fokusgruppeintervju er 

en forskningsmetode hvor forskeren har anledning til å stille spørsmål til flere deltakere 

samtidig. Fokusgrupper er velegnet når forskeren søker mangfold av ideer eller følelser 

knyttet til bestemte opplevelser, og når man ønsker å forstå ulikheter i meninger og 

opplevelser mellom mennesker eller ulike grupper. I tillegg kan fokusgruppeintervju benyttes 

når forskeren søker dybdeinnsikt i bakenforliggende faktorer og forhold knyttet til meninger 

og erfaringer [46].  

Semistrukturerte intervju var best egnet i denne studien fordi at man ville kunne få fram 

erfaringer og opplevelser som deltakerne ikke ville ha fortalt i et fokusgruppeintervju på 

grunn av informasjonens sensibilitet og at de fremstår som personlige. Det kan være at noen 

av deltakerne ikke føler seg komfortable med å fortelle når det er andre tilstede sånn som i 

fokusgruppeintervju, og kan framstå som tilbaketrukne sammenlignet når de blir intervjuet 
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alene. Fokusgruppeintervju ville vært mer relevant hvis man skulle sammenligne mellom 

forskjellige grupper helsepersonell eller sammenligne mellom pasienter eller helsepersonell. 

Fordelen med fokusgruppeintervju kan være at en mening fra en deltaker kan underbygges av 

andre deltakere.  

4.2 Diskusjon av resultatene  

Studien viser at deltakerne var reflekterte og hadde god kunnskap om legemidlene, men at 

noen var usikre på indikasjonen til legemiddelet. I en studie fant Kerzman et al. at de fleste av 

deltakerne hadde god kunnskap om legemidlene, de oppga den riktige grunnen på hvorfor de 

skulle bruke legemiddelet. Dette stemmer overens med våre funn[47].  

Deltakerne hadde kontroll på legemiddelbruken gjennom det å ha system, selvlagde lister og 

dosett. Dette fremstod som viktig for dem siden det ga dem en trygghet. Det masterstudenten 

erfare med er at det ikke har blitt funnet ut om dette før med norske pasienter, men det har 

blitt funnet ut om dette med pasienter fra andre land. En studie som ble gjort av Knight et al. 

om hvilke opplevelser eldre mennesker hadde av medisinene når de ble utskrevet fra 

sykehuset fant ut at de brukte dosett og lister for å ha kontroll på legemiddelbruken, noe som 

bekrefter våre funn [48]. I en studie av Modige et al. ble det også funnet ut at mange av 

deltakerne brukte medisinliste for å holde rede på legemidlene [49]. Trygghet er viktig for 

pasientene er også tidligere vist i andre studier [50, 51].  

Deltakerne fortalte at de brukte legemidlene i tråd med avtaler med legen, og sjelden glemte å 

ta legemidler. Det vil si at de ga uttrykk for at de hadde høy etterlevelse. Noen få gav 

imidlertid uttrykk for lav etterlevelse. Denne situasjonen oppsto når deltakerne hadde 

manglende forståelse eller kobling av behandling til sykdom, utfordringer eller bivirkninger 

knyttet til legemiddelet. I tillegg så skyldes lav etterlevelse at deltakerne ikke forstod grunnen 

til at de skulle gå på legemiddelet eller at de opplevde ubehag knyttet til legemiddelet. 

En studie av Knight et al. fant også ut at en av grunnene til at deltakerne ikke tok legemidler 

var fordi at de ikke forstod grunnen til at de skulle gå på legemiddelet [48]. Mange av 

deltakerne hadde oppsøkt helsepersonell med problemet, mens noen hadde avsluttet 

legemiddelbehandlingen på egen hånd. Etterlevelsen var forbundet med deltakerens 

vurderinger om i hvilken grad legemiddelet var viktig for dem. Tiltak som vil øke pasienters 

forståelse av hvorfor de tar legemidlet er å nevne hvordan legemidlene er i forbindelse med 
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mat og drikke, hva man skal gjøre når man har glemt å ta legemidlene, gi forslag til hvordan 

det blir lettere for pasientene å huske å ta legemiddelet, et eksempel er dosett og hvordan 

legemidlene påvirker aktiviteter[10].   

Deltakerne var flinke til å finne løsninger på problemene knyttet til legemidlene, men glemte 

å ta legemidlene når de var utenom sin vanlige rutine. Når deltakerne hadde glemt å ta 

legemiddelet så vurderte de konsekvensen det ville ha for legemiddelbruken. Deltakerne 

hadde forskjellige måter på hvordan de skulle huske å ta legemiddelet, et eksempel er dosett, 

men for langvarige legemiddelbrukere så var det en automatikk. Bruk av dosett for å huske å 

ta legemidler er tidligere også beskrevet av Modig et al. [49]. Dette er også en måte å ha 

kontroll på, der deltakerne har et system ved å bruke dosett, noe som er blitt diskutert 

tidligere.  

Noen av deltakerne gav uttrykk for at de ikke hadde behov for legemiddelinformasjon fordi 

de hadde vært legemiddelbrukere i lang tid og hadde brukt de samme legemidlene i mange år. 

Men hvis de hadde fått et nytt legemiddel ønsket de å få legemiddelinformasjon. Deltakerne 

fortalte at skriftlig informasjon var viktig for dem, et eksempel på dette var en oppdatert 

medisinliste, fordi de ikke husket alt ved den muntlige legemiddelinformasjonen. De var 

fornøyd med at noen gikk grundig gjennom den oppdaterte medisinlisten, begrunnet 

endringene som hadde blitt gjort og spurte om de hadde spørsmål knyttet til 

legemiddelinformasjonen. Hvis det var gamle legemidler som de ikke lenger skulle bruke var 

det viktig at de ikke ble fjernet fra listen, men at de ble strøket ut. Dette ville tydeliggjøre 

hvilke legemidler som ikke lenger skulle brukes. En slik informasjon ville bidratt til at 

deltakerne følte seg trygge. Dette kan sammenlignes med funnene i studien av Modige et al. 

der deltakerne følte seg komfortable når informasjonen om legemidlene ble gitt på en 

tilfredsstillende måte. Noen av deltakerne i den studien mente at de ikke trengte informasjon 

for hvert av legemidlene, men at de de ville ha informasjon når det ble forskrevet et nytt 

legemiddel. I tillegg ble det funnet at deltakerne var fornøyd med å få informasjon om hvilke 

endringer de hadde gjort med legemidlene og hvorfor legemidlene ble endret [49].  

I tillegg syntes deltakerne i vår studie det var bra at de ble bedt om å lese den oppdaterte 

legemiddellisten for å se om det som stod der var riktig. Denne praksisen ligner på tiltakene i 

tiltakspakken for trygg utskrivning med pasient som likeverdig part av 

pasientsikkerhetsprogrammet, der det ble foreslått at helsepersonell i samtale med pasienten 

skulle bruke en kommunikasjonsmetode der de skulle gjenfortelle legemiddelinformasjonen 
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for å se om pasientene hadde forstått[4]. En masteroppgave fra 2017, som er den kvantitative 

delen av vår studie viste at 71 % av deltakerne var godt eller mer fornøyd med totalinntrykket 

av legemiddelinformasjonen, mens 17 % svarte at totalinntrykket var dårlig eller nokså 

dårlig[20]. Dette stemmer overens med våre resultater der de fleste av deltakerne gav uttrykk 

for å være fornøyd med legemiddelinformasjonen.     

Selv om de fleste av deltakerne var fornøyd med legemiddelinformasjonen så var det noen av 

deltakerne som fortalte at de kun ble fortalt at de skulle ta legemiddelet, men skulle ønske at 

de fikk mer informasjon om legemidlene. Deltakerne uttrykte blant annet at de ville ha 

informasjon om interaksjoner og hvorvidt legemidlet skulle tas med mat og drikke. Andre 

studier viser også til at deltakerne ikke fikk nok legemiddelinformasjon, selv om de ønsket 

det. Deltakerne ønsket å få legemiddelinformasjon fordi de ville ha nok kunnskap om 

legemidlene. Deltakerne syntes legene ikke forklarte nok i detalj, eksempler på dette er 

grunnen til de har fått det nye legemidlet, hvordan den virket og viktigheten med legemidlet, 

fordi det å forklare er grundigere enn bare å bli fortalt noe [49, 50, 52, 53]. Selv om de fleste 

var fornøyd med legemiddelinformasjonen, så sitter man igjen med et inntrykk av at de 

opplevde at det ikke er fokus på legemiddelinformasjonen på sykehuset, selv om det fremstår 

som noe som er viktig for pasientene.  

Det framstår slik at legemiddelinformasjonen bidrar til å skape en trygghet hos pasientene. 

Økt kunnskap og forståelse for legemidlene gir økt trygghet. Pasientene blir mer i stand til å 

være ansvarlig for sin legemiddelbehandling, forberedt på å håndtere legemidlene når det 

oppstår problemer knyttet til legemidlene og forstår viktigheten med legemidlene. Når 

pasientene er trygg så bidrar det til en økt etterlevelse. Det er flere veier til denne tryggheten 

som er forbundet med legemidlene, for pasientene har forskjellige behov for 

legemiddelinformasjon når det kommer til erfaringer og kunnskap om legemidler og 

legemiddelbruk.  På bakgrunn av dette er det viktig at pasientens stemme blir hørt. Man må 

være i stand til å lytte til pasientene for å forstå hvilket behov de har når det kommer til 

legemiddelinformasjonen. Det er i grunnen de som skal bruke legemidlene. Dette er også 

beskrevet i stortingsmeldingen 28, Legemiddelmeldingen – riktig bruk – bedre helse, kapittel 

7: «behovet for informasjon om legemidler er avhengig av en rekke faktorer som tidligere 

erfaring og kunnskap om legemiddelbehandlingen, og behovet vil variere med hensyn til hvor 

i behandlingsforløpet man befinner seg»[10]. Dette viser at det er viktig for helsepersonell å 
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formidle kunnskapen videre til pasientene slik at de er i stand til å føle seg trygge når de skal 

håndtere legemidlene selv.   

En masteroppgave fra 2017, «Hvilken legemiddelinformasjon trenger hjertepasienter?», fant 

ut at god legemiddelinformasjon vil kunne bidra til å skape trygghet til at 

legemiddelbehandlingen er riktig og kan bedre etterlevelsen og kvaliteten på 

behandlingen[50], noe som bekrefter våre funn. I en cochrane analyse over intervensjoner for 

å bedre legemiddelbruk fant man at kunnskap om legemidler er viktig for etterlevelsen [30]. I 

en annen studie ble det funnet at når informasjonen om legemidlene var mangelfull så førte 

det til at deltakerne ble usikre [49].   

Samvalg og pasientmedvirkning går ut på at pasienten får muligheten til å delta aktivt i 

avgjørelser om behandling og andre tiltak i helsetjenesten og at pasienten i samarbeid med 

legen tar avgjørelser om behandlingsvalg. Selv om pasientmedvirkning og brukerorientering 

er stadig viktigere verdier i helsetjenesten så viser en studie av Foss et al. at deltakerne oppga 

mangler i pasientmedvirkning[54]. På bakgrunn av dette er det viktig at pasientene får 

muligheten til å delta mer aktivt når det kommer til samtale om legemidler og 

legemiddelinformasjon [55].        

Det var noen av deltakerne som opplevde at det ikke var fokus på dem som pasienten. De fikk 

Ikke svar på spørsmålene som de lurte på, og mente det måtte være mulig å få svar på 

spørsmålene. Dette kan sammenlignes med funnene i en studie av Modig et al. der det var 

viktig for deltakerne å få detaljerte svar på spørsmålene, på en måte som var forståelig for 

deltakerne uten at det ble brukt vanskelige medisinske fagord. Noen av deltakerne hadde 

opplevd at de hadde blitt sett bort fra av helsepersonell når de hadde spørsmål til legemidlene 

[49].   

Deltakerne viste uttrykk for at legemiddelinformasjonen burde komme på riktig tidspunkt for 

pasienten, for eksempel når de ikke lenger er så syke, for da fikk de inn mer 

legemiddelinformasjon. På bakgrunn av dette kan det være et forslag at 

legemiddelinformasjonen finner sted når det nærmer seg utskrivning. Andre studier har også 

funnet at riktig tidspunkt for legemiddelinformasjon er en viktig faktor for at deltakerne skulle 

bli fornøyd, fordi de fortalte at det var vanskelig å huske legemiddelinformasjonen når de 

følte seg dårlig. Deltakerne uttrykket også at det ikke var alltid bra å motta 

legemiddelinformasjonen under oppholdet på sykehuset, men at informasjonen om de nye 



 

55 

 

legemidlene burde komme når deltakerne skulle utskrives eller før de fikk legemidlene fra 

sykepleierne[49, 54].  

Deltakerne forteller at den skriftlige legemiddelinformasjonen var viktig for dem, siden de 

ikke husker alt som blir fortalt. Dermed er det viktig å utarbeide skriftlig 

legemiddelinformasjon for at man skal forsikre seg om at pasientene har fått med seg den 

viktigste informasjonen i etterkant av utskrivningen. En studie av Borgsteede så uttrykket 

deltakerne at skriftlig legemiddelinformasjon var viktig for dem siden deltakerne kunne lese 

på det når de hadde behov etter de hadde kommet hjem[53].     

Pasienter har rett til legemiddelinformasjon[1] og i stortingsmeldingen 28, 

legemiddelmeldingen – riktig bruk – bedre helse, framgår det at forskrivende lege har plikt til 

å informere om behandlingen. Denne informasjonen skal inkludere viktigheten av å ta 

legemidlene, hvordan legemiddelet skal tas, hvordan behandlingen påvirker eller påvirkes av 

hverdagslivet (f.eks. matinntak), risiko for legemiddelinteraksjoner hjelpemidler for å lette 

etterlevelsen, råd om bivirkningsforebygging, samt symptomer på bivirkninger som bør 

medføre legekontakt[10].    

Det var viktig for deltakerne i studien at oppfølgingen av legemidlene skulle være en mulighet 

for å se om medisineringen var riktig og vurdere effekten av legemidlet. På den måten kunne 

deltakerne få vite om de hadde blitt bedre slik at de ikke trengte å ha ytre bekymringer i 

forhold til dette. Det kan tolkes slik at deltakerne vil ha en bekreftelse på at legemidlene har 

hatt en effekt, et eksempel på dette er å måle kolesterolet for å se om det kolesterolsenkende 

legemiddelet har en effekt. Det ble tolket slik at det var spesielt viktig å ha en oppfølging når 

det kommer til legemidlene etter en innleggelse. I tillegg til å sikre at deltakerne har forstått 

informasjonen. Lignende funn er tidligere beskrevet for pasienter med hjertesvikt, oppfølging 

kan bidra til å øke pasientens kunnskap om legemidler, sikre optimalisering av behandlingen 

og redusere fare for bivirkninger [56]. Personer med store og sammensatte behov er kjent for 

å ha flere diagnoser, dette gjelder stort sett eldre. Det å håndtere flere legemidler kan også 

være en utfordring for disse brukergruppene, og det kan være et behov for oppfølging[57, 58]. 

I samarbeid med pasienten så skal helsepersonell vurdere anbefalinger som det skal legges 

vekt på. Fastlegen bør inngå i det tverrfaglige oppfølgingstemaet. Legemiddelbehandlingen er 

et sentralt og sårbart område og det er viktig at fastlegen får medisinsk faglig oppfølging, et 

eksempel på dette er legemiddelgjennomgang [58].      
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Noen av deltakerne benytter seg av apoteket for å få svar på spørsmål om legemidlene eller 

for å få legemiddelinformasjon. Farmasøyter har god kunnskap om legemidlene, og det er 

viktig at apoteket gir informasjon om legemidlene til pasientene slik at de er i stand til å 

håndtere legemidlene på egenhånd. Det at farmasøytene kan bruke sin kunnskap om 

legemidlene til å kunne svare på spørsmålene når det kommer til legemidlene og gi råd i 

forhold til dette. En masteroppgave fra 2017, som er den kvantitative delen av studien viste at 

33 % av deltakerne benyttet seg av apoteket for å få svar på spørsmålene når det kommer til 

legemidlene eller legemiddelinformasjonen, og var den tredje største kilden som ble brukt 

[20]. I en annen studie ble det funnet at deltakerne benyttet seg av apoteket for å få 

informasjon om legemidlene. Deltakerne fortalte at de var fornøyd med informasjonen de fikk 

fra apoteket og apotekpersonalet var oppmerksomt på når det var behov for ytterligere 

informasjon. Hvis det var nye legemidler spurte apotekpersonalet om de visste hvordan de 

virket [49].      

Mange av deltakerne brukte pakningsvedlegget når de ville finne mer informasjon om 

legemidlene og fortalte at de syntes dette ga mye nyttig informasjon om legemidlene. De 

mente det var naturlig at pakningsvedlegget var en kilde til legemiddelinformasjon siden den 

følger med esken til legemidlene. Det kan tolkes slik at deltakerne tenker på 

pakningsvedlegget som et offentlig godkjent dokument og når det i tillegg ligger i esken så 

føler deltakerne at de har et ansvar om å bli orientert om det som står i pakningsvedlegget. I 

masteroppgaven som beskriver resultatene fra den kvantitative delen av studien så viste det 

seg at 38 % av deltakerne brukte pakningsvedlegget når de ville finne mer informasjon om 

legemidlene, og dette var den nest største kilden til legemiddelinformasjon [20].  

Basert på mine resultater fremstår pakningsvedlegget som forståelig for deltakerne, noe som 

står i kontrast til masteroppgaven, «Det medisinske pakningsvedlegget – begripelig for 

lekperson»[59]. I denne masteroppgaven fant man at deltakerne syntes det var vanskelig å 

forstå pakningsvedlegget. En mulig forklaring for denne motsetningen i resultater kan være at 

masterstudentene har forskjellig faglig bakgrunn. «Det medisinske pakningsvedlegget – 

begripelig for lekperson» var skrevet av en språkviter, mens denne masteroppgaven er skrevet 

av en masterstudent i farmasi. Resultatene til språkviteren kan være preget av hennes 

forforståelse, og dette vil kunne påvirke hvilke spørsmål som ble stilt i møte med deltakerne 

og hvilken tolkning studenten har gjort. I tillegg var resultatene basert på yngre kvinner som 
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hadde brukt pakningsvedlegget for antikonsepsjonsmiddelet Loette23. I min studie var det 

flere eldre deltakere som hadde vært langvarige legemiddelbrukere[59]. En studie med 

pasienter med astma mente deltakerne at pakningsvedlegget ikke var så nyttig for dem og de 

hadde negative erfaringer med det. De mente at pakningsvedlegget ikke framhevet den 

viktigste informasjonen og at det var for mye informasjon. De mente videre at 

pakningsvedlegget hadde begrensninger for hvordan de skulle bruke inhalatorer[52]. Dette 

står i kontrast til våre funn, der deltakerne fortalte at det stod mye nyttig informasjon om 

legemidlene. Denne motsetningen kan komme av at i den studien var det deltakere som tok i 

bruk andre type legemidler i forhold til deltakerne i vår studie.  

Det var noen av deltakerne i min studie som kontaktet legene på sykehuset når de hadde 

spørsmål om legemidlene, men de gav uttrykk for at legene hadde det travelt og at det dermed 

var det vanskelig å få tak i dem. Flere av deltakerne gikk til fastlegen for å få svar på det de 

lurte på om legemidlene. Det kan tolkes på den måten at fastlegen er viktig for deltakerne når 

de har spørsmål om legemidlene etter utskrivelsen fra sykehuset. En studie fant at desto 

sykere eller mer bekymret pasientene var desto større behov hadde de for å ha kontakt med 

fastlegen[60]. Fastlegens sentrale rolle blir også understreket av en studie av Raynor et al., 

som viser at deltakerne benyttet seg av helsepersonell i primærhelsetjenesten for å få 

informasjon om legemidlene, der fastlegen ble mest brukt [52].   

Deltakerne i min studie ga uttrykk for at de så viktigheten med å ta legemidler at 

legemiddelbehandlingen var kontinuerlig, ettersom de fortalte at de hentet legemidlene med 

en gang etter utskrivelsen fra sykehuset. Det var en som uttrykte at det ikke var mulig å hente 

legemidlene fordi hun var for syk til å komme seg til apoteket, men hun sa videre at hun gikk 

for å hente legemidlene selv om hun var fremdeles var syk. For at deltakerne skal være i stand 

til å fortsette med legemiddelbehandlingen med en gang etter utskrivelsen er det viktig at 

helsepersonell på sykehuset vurderer om pasientene er i stand til å hente legemidlene. Hvis de 

ikke klarer å hente legemidlene selv så kan det være en mulighet å gi noen legemidler som de 

kan ta med seg hjem slik at de kan starte med legemidlene og hente fra apoteket når de skulle 

føle seg bedre.  

Noen deltakere ga uttrykk for praktiske utfordringer når det kommer til legemidlene, særlig i 

forbindelse med å trykke ut legemidlene fra folien for å legge dem i dosetten. De fortalte at 

det ville være enklere å ha legemidlene i en boks. De reflekterte over at det var enklere for 

legemiddelprodusenten å ha legemidlene i en boks istedenfor å ha dem i en folie. En studie av 
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Griffiths et al. viser til at flere eldre har problemer med å få tabletter ut av blisterpakninger, 

noe som stemmer overens med våre resultater [61].     

Praktiske utfordringer har også vært knyttet til lavere etterlevelse[24, 35]. Legemidlene skal 

være mest mulig tilgjengelig for pasientene og det er viktig at legemidlene blir lettest mulig å 

håndtere. Dermed er det viktig at legemiddelprodusentene vurderer om pakningen som 

legemidlene kommer i er lett å håndtere for pasientene.     

Deltakerne fortalte at legemidlene var det som fikk hverdagen til å fungere og ga en mulighet 

for dem til å leve på lik linje med andre mennesker. For dem var det viktigere å ta 

legemidlene enn å tenke på konsekvensene av bivirkninger. Mange av deltakerne ga uttrykk 

for at de tok mange legemidler. Hvis legemidlene gav en effekt så var det likevel viktigere for 

dem enn det at de tok mange legemidler, men når de opplevde at legemidlene ikke hadde en 

fullstendig effekt så begynte deltakerne å reflektere hva grunnen var for å ta så mange 

legemidler. En annen studie har også beskrevet at deltakerne var bekymret på mengden av 

legemidlene som de måtte ta og om alle legemidlene var nødvendige [49].   

Deltakerne har tillit til helsevesenet fordi de mener at der jobber ansvarlige mennesker og 

sitter med mer kunnskap. Et eksempel på dette er at deltakerne hadde tillit til legen. Det ble 

tolket slik at tryggheten ble bygget på tilliten til legen, og at tilliten skapes av måten legen 

formulerte seg på gjennom samtalen med deltakerne.  Den samlede kunnskapen om 

legemidlene og at det er flere som bruker de samme legemidlene bidrar også til trygghet hos 

deltakerne. Deltakerne føler at de er ansvarlig når det kommer til sitt legemiddelbruk og 

ønsker å klare seg selv og vil ikke belaste helsevesenet. Ettersom deltakerne forteller hvor 

viktig legemidlene er for at hverdagen skal fungere så er det viktig å tilpasse 

legemiddelinformasjonen i forhold til hverdagen til pasientene. At legemiddelbrukere selv 

føler ansvar er også beskrevet i en tidligere studie, hvor deltakerne også ga uttrykk for at de 

følte at det var deltakernes ansvar å stille spørsmål til legemiddelbehandlingen [49]. Dette kan 

også sammenlignes med WHOs rapport som beskriver at etterlevelsen av behandlingen øker 

når pasienten føler seg ivaretatt og trygg på legens avgjørelse[24]. En artikkel fra Den Norske 

Legeforening beskriver tillit som menneskets følelse av at andres godhet, ærlighet og 

dyktighet er til å stole på. Artikkelen beskriver også at syke mennesker alltid har hatt et behov 

for tillit fordi sykdommen innebærer et tap av tillit til kroppen, funksjonsevnen og fremtiden. 

Tapet av selvtillit forsterker behovet for å stole på andre, blant dem legen. Dette kan vise hvor 

viktig tillit er for deltakerne [62]. I artikkelen «Bevissthet – og tillit» fra avisen Dagens 
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Medisin beskrives tillitt som grunnlaget for at kommunikasjonen mellom pasient og 

helsepersonell skal ha betydning og resultat [63]. I en oversiktsartikkel beskrives at god 

kommunikasjon mellom pasient og lege kan legge til rette for at pasientene forstår 

legemiddelinformasjonen og at legen kan finne ut hva den enkelte pasienten trenger av 

informasjon om legemidlene. I tillegg så kan god kommunikasjon mellom pasient og lege 

være med på å øke etterlevelsen og at pasienten følger råd[64].  

 

4.3 Forslag til hva som kan gjøres videre av 

helsepersonellet   

Pasientene vil ha kunnskap og forståelse for legemidlene som de bruker, fordi de føler at det 

gir dem en trygghet for hvordan de skal håndtere legemidlene og bidrar til en økt etterlevelse. 

Helsepersonell sitter med kunnskapen om legemidlene og det er viktig at de formidler denne 

kunnskapen til pasientene, slik at de føler seg trygge når de skal håndtere legemidlene selv. 

Det er viktig at helsepersonell er trygg på den kunnskapen de har om legemidlene og at de er 

forberedt på å svare på spørsmål knyttet til legemidlene. Når helsepersonell virker usikker så 

fører dette til at pasientene blir usikre og ikke trygg på legemidlene. Dette er viktig at 

helsepersonell er forberedt på å svare på spørsmål om legemidlene i møte med pasientene.    

Legemiddelinformasjonen må være tilpasset for pasientene, slik at den er forståelig og ikke 

skaper misforståelser hos pasientene. Helsepersonell er ansvarlig for at 

legemiddelinformasjonen er forståelig før pasientene utskrives fra sykehuset. For å forstå 

hvilken legemiddelinformasjon pasientene ønsker ved utskrivelsen så kan det være et forslag 

at pasientene får være mer aktiv til å ta avgjørelser i sin legemiddelbehandling og spørre om 

pasientene har spørsmål til legemiddelinformasjonen. Det er viktig at pasientene blir hørt og 

får være med på å uttrykke sine meninger om legemidlene. Legemiddelinformasjonen burde 

komme når det nærmer seg utskrivning fra sykehuset, når pasientene ikke er så syke. På den 

måten vil pasientene få inn mer av legemiddelinformasjonen. Den må være strukturert på en 

måte slik at pasientene får informasjon om virkning og mulige bivirkninger. I tillegg til å 

kunne informere hvem pasientene kan kontakte hvis det skulle oppstå problemer knyttet til 

legemidlene.      
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Oppfølgingen av legemidlene skal bidra til å se om legemidlene har en effekt, men også være 

en mulighet for pasientene til å få svar på spørsmålene og løse problemer knyttet til 

legemidlene. Pasientene føler de har et ansvar for sitt legemiddelbruk og det er viktig at 

pasientene har muligheten til å få svar på spørsmålene når det kommer til legemidlene etter 

utskrivelsen fra sykehuset. Pasientene tar i bruk pakningsvedlegget, kontakter fastlegen eller 

apoteket når de har spørsmål til legemidlene. Dermed er det viktig at pakningsvedlegget er 

formet slik at den er tilpasset pasienten og tar med det som er den mest relevante 

informasjonen slik at det ikke skaper misforståelser. Fastlegen skal kunne diskutere om 

legemidlene og finne løsninger når det oppstår problemer med legemidlene. Apoteket må 

være tilgjengelig for pasientene når det kommer til spørsmål.   

4.4 Veien videre  

Studien gir en bedre forståelse for hvilket informasjonsbehov pasientene har for 

legemiddelinformasjonen, pasientenes faktiske legemiddelbruk og forståelse for 

legemiddelinformasjonen etter utskrivelsen. Det vises i denne studien at trygghet er viktig for 

pasientene. Forslag til videre studier er å se om det finnes flere måter pasientene har for å få 

en trygghet knyttet til legemidlene, få flere erfaringer og opplevelser knyttet til 

legemiddelinformasjonen og finne ut hvilken legemiddelinformasjon pasientene ønsker for å 

kunne håndtere legemidlene i hverdagen. En annen masterstudent holder på med en studie om 

helsepersonellets opplevelser og erfaringer knyttet til legemiddelinformasjonen. Det man kan 

gjøre videre er å intervjue forskjellige grupper pasienter for å se om de har andre erfaringer og 

opplevelser ettersom jeg og språkviteren fant forskjellige ting. En annen ting som kan gjøres 

er å gjøre en legemiddelsamstemning og faktisk vurdere om pasientene bruker legemidlene lik 

sykehuset mente de skulle ta det. Et annet forslag er å måle etterlevelsen, der man gjør en 

større studie med kvantitative mål for etterlevelse. Man kunne også laget en intervensjon i 

henhold noe av det jeg har funnet ved å snakke med pasienten og finne ut hva den enkelte 

trenger. 
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5. Konklusjon  

Resultatene fra studien danner et bilde en gruppe veldig reflekterte legemiddelbrukere som 

har god kunnskap om egen legemiddelbehandling. Trygghet kommer frem som viktig for 

deltakerne. De oppnår denne tryggheten når de har kontroll på legemiddelbruken, ved å lage 

lister og ha et system. De vil, som legemiddelbrukere, leve normalt på lik linje med andre 

mennesker. Legemiddelinformasjonen bidrar til økt kunnskap og forståelse om legemidlene. 

Deltakerne vil vite hvilke legemidler de bruker, hvilken effekt legemidlene har, hvordan de 

skal bruke det, grunnen til de fikk legemidlene, få vite om interaksjoner og hvor lenge de 

skulle gå på legemiddelet. En økt kunnskap og forståelse om legemidlene fører til at det blir 

lettere å håndtere legemidlene, noe som skaper en trygghet hos pasientene og kan bidra til økt 

etterlevelse. Selv om de fleste av deltakerne var fornøyd med legemiddelinformasjonen, så 

sitter man igjen med et inntrykk av at det ikke er et stort fokus på legemiddelinformasjonen på 

sykehuset. Deltakerne har tillitt til helsepersonell, og vet at de sitter med god kunnskap om 

legemidlene.  Det er viktig at helsepersonell bidrar til at deltakerne får en tryggere hverdag 

som legemiddelbrukere.  
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Vedlegg 

Vedlegg 1 – Protokoll for hovedstudien. Vedleggene til denne protokollen er fjernet fordi de ikke er 

relevante for oppgaven. Protokoll for denne delstudien, se vedlegg 2. For intervjuguide og samtykke, 

se vedlegg 4 og 5.    

         

Pasientens legemiddelbruk og forståelse av legemiddelinformasjon 

etter utskrivning fra sykehus   
   

   

   

   

  

Protokoll versjon nr    4     –     21   -   10   -   2016     
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Sammendrag   
Feil bruk av legemidler kan resultere i mange alvorlige hendelser, og kan føre til sykehusinnleggelse, 

og i verste fall dødsfall.  Det er derfor er det viktig med oppfølging av legemiddelbruk og 

informasjon før og etter utskriving fra sykehus. En rapport fra Helsetilsynet viser at 

pasientene får for lite informasjon om hva som skulle skje etter utskrivelse fra sykehuset.   

Brukererfaringsundersøkelsene av Kunnskapssenteret viser at pasientene har positive erfaringer med 

pleiepersonellet og legene, og hvordan sykehusene ivaretar pårørende. Sykehusene kommer 

imidlertid dårlig ut når blant annet med hensyn på erfaringer med utskrivningsprosessen og 

samhandling mellom sykehus og fastlege.   

Det er behov for økt kunnskap om hvilke erfaringer pasienter har om legemiddelinformasjonen ved 

utskrivning. Hvordan er deres forståelse og kunnskap om egen legemiddelbruk og vet de hvordan de 

skal bruke legemidlene sine?  Kunnskap om dette er viktig for å vurdere kvaliteten på rutiner knyttet 

til legemiddelinformasjon til pasient ved utskrivelse. Studien ønsker også å få svar på hvordan 

pasienten forholder seg til informasjonen den har fått.    

Studien vil inkludere pasienter som skal skrives ut fra tre medisinske sengeposter ved Oslo 

Universitetssykehus, Oslo. Pasienter som inkluderes skal skrives ut til hjemmet i Oslo, og skal 

håndtere alle eller deler av legemidlene sine selv.    

Studien er deskriptiv, og baserer seg på en kvantitativ spørreundersøkelse kombinert med en 

kvalitativ del hvor pasienter vil bli intervjuet. 200 pasienter vil inkluderes i den kvantitative delen av 

studien, og disse vil få informasjon om studien, gi sitt samtykke til deltakelse og få utdelt 

spørreskjema før utreise fra sykehuset. Et utvalg av pasientene som har svart på spørreskjema vil, 

etter et eget samtykke, bli kontaktet for et semistrukturert intervju i hjemmet. Pasientene som blir 

kontaktet for intervju skal representere et utvalg av pasientene som deltar i studien, og vil således 

representere de ulike avdelingene, begge kjønn, spredning i alder og antall legemidler i bruk.  Det vil 

ca. 8 pasienter bli intervjuet.    

Svar fra spørreundersøkelsen vil sammenstilles. Hvis antallet svar i spørreundersøkelsene foreligger 

med tilstrekkelig antall svar, vil en sammenligning mellom avdelinger, kjønn, antall legemidler, alder 

utføres.     

Transkriptene fra intervjuene vil bli analysert ved hjelp av Malteruds metode for systematisk 

tekstkondensering.    

Første pasient planlegges inkludert i september 2016, og siste pasientintervju gjennomført innen 

slutten av januar 2017.   
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Introduksjon   
En rapport fra Helsetilsynet i 2016 fastslo at pasienter får for lite informasjon om hva som har blitt 

gjort på sykehus, og hva som skulle skje etter en utskrivelse fra sykehus. Overføring av oppdatert 

legemiddelliste til behandlere og til for eksempel hjemmesykepleie er trukket fram som et område 

med store svakheter, og informasjonen var ofte utilfredsstillende og kom for seint (1). Hvilken 

informasjon pasienter fikk om legemidler er ikke omhandlet i rapporten, men det er gjennomført 

flere nasjonale brukererfaringsundersøkelsene i regi av Kunnskapssenteret viser at pasientene har 

positive erfaringer med pleiepersonellet og legene, og hvordan sykehusene ivaretar pårørende.  

Sykehusene kommer imidlertid dårlig ut når blant annet med hensyn på erfaringer med 

utskrivningsprosessen og samhandling mellom sykehus og fastlege (1)   

Feil bruk av legemidler kan resultere i mange alvorlige hendelser, og kan føre til sykehusinnleggelse, 

og i verste fall dødsfall. Lav etterlevelse er vanlig blant eldre pasienter som utskrives fra sykehus 

(2).Lav etterlevelse er vanlig, resultater fra mange studier tilser at etterlevelsen blant pasienter med 

kroniske lidelser er ca 50% (3, 4).   Det er derfor er det viktig med oppfølging av legemiddelbruk og 

informasjon før og etter utskriving fra sykehus.    

I denne studien ønsker vi å framskaffe ny, og mer detaljert kunnskap om hvilken informasjon 

pasientene opplever å ha fått om sine legemidler før utskrivning fra Medisinsk avdeling, Oslo 

Universitetssykehus. Vi ønsker også en dypere forståelse av hvilken forståelse og kunnskap 

pasientene har om egen legemiddelbruk og hvordan de håndterer eventuelt nye legemidler 

de har startet opp med på sykehuset. Vi ønsker også å finne ut hvilke informasjonsbehov 

pasientene har knyttet til dette i tiden etter utskrivning.    

For å undersøke dette skal vi benytte en kombinasjon av en kvantitativ 

spørreskjemaundersøkelse og kvalitative intervju med utvalgte pasienter som utskrives fra 

tre medisinske sengeposter ved Ullevål sykehus.    

   

Hensikt   

Hensikten med studien er å beskrive hvilken informasjon om legemidler og legemiddelbruk pasienten 

opplever å ha fått ved utskrivning fra sykehus for å identifisere hvilke informasjonsbehov pasientene 

har knyttet til egen legemiddelbruk. Vi ønsker også å undersøke pasientens faktiske legemiddelbruk 

og forståelse av legemiddelinformasjonen etter utskrivning.    
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Metoder   
Dette er en deskriptiv, kvantitativ spørreundersøkelse, kombinert med en kvalitativ studie i form av 

semistrukturerte intervju. Studien vil inkludere pasienter som skal skrives ut fra Generell 

indremedisinsk avdeling, Nyremedisinsk avdeling og Hjertemedisinsk avdeling, Oslo 

Universitetssykehus, Ullevål.    

Inklusjonskriterier   

Pasienter er inkluderbare når de er innlagt ved de aktuelle sengepostene i Medisinsk klinikk ved 

Ullevål sykehus, brukte legemidler ved innkomst, og skal fortsette med legemidler etter utskrivelse. 

De skal håndtere legemidlene sine selv, men kan ha bistand fra hjemmesykepleien til utdeling av 

multidoseruller ukentlig eller sjeldnere (men hjemmesykepleien skal ikke delta i administreringen av 

legemidlene). Pasientene skal være bosatt i Oslo, og skulle skrives ut til hjemmet, beherske norsk, 

skriftlig og muntlig, samt kunne gi signert, informert samtykke.    

Eksklusjonskriterier   

Terminale pasienter. Pasienter som tidligere har vært inkludert i studien skal ikke inkluderes om 

igjen.   

Gjennomføring   

Ved de enkelte avdelinger er omsorgsnivået i hjemmet angitt på tavlen med oversikt over pasientene 

sammen med tiltenkt utskrivningsdato, og denne informasjonen benyttes i en dialog med 

gruppeleder-sykepleier om pasientens tilfredsstillelse av inklusjonskriterier. Når pasienten har 

hjemmesykepleie, men det er uklart om de hjelper til med legemidler eller annet, vil studenten gå 

inn i PLO-melding fra sykepleietjenesten for å avklare dette.    

Pasientene blir inkludert på sykehuset når de nærmer seg utskrivningsklare. De blir forespurt, av 

studenten, om de ønsker å delta i studien, og skriver under på et samtykkeskjema. Pasienten kan 

velge å samtykke til å fylle ut spørreskjema og/eller bli intervjuet av studenten.    

Pasientene som samtykker til å fylle ut spørreskjema får utdelt skjemaet og ferdig frankert konvolutt 

til innsending av skjemaet.   

Pasientene blir oppfordret til å fylle ut spørreskjemaet i løpet av den første uken etter at de har 

kommet hjem. For å sikre et tilstrekkelig antall respondenter vil de som svarer være med i trekningen 

av gavekort på 1000 kroner, og studenten vil også sende en påminnelse i brevs form til alle pasienter 

om å huske å svare på undersøkelsen ca 1 uke etter utskrivning.     

Et utvalg av pasientene som har svart på spørreskjema vil bli kontaktet for kvalitativt intervju i 

hjemmet. Pasientene som blir kontaktet for intervju skal representere et utvalg av pasientene som 

deltar i studien, og vil således representere de ulike avdelingene, fordeling av begge kjønn, spredning 

i alder og antall legemidler i bruk. Antallet intervju vil være avhengig av «metningsnivå» og 

studentens tid til gjennomføring, men anslagsvis vil 8 pasienter bli intervjuet.  For disse pasientene vil 

studenten ha behov for tilgang til den skriftlige informasjonen som ble gitt til pasienten ved utreise 

(epikrise/informasjon til pasient-dokumentet i DIPS). Denne kan skrives ut av enhetslederen med 

tilgang til utskrevne pasienter.    
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Involvering av brukerutvalg   

Sykehusapotekenes brukerutvalg vil bli involvert i utformingen av spørreskjema og intervjuguide. 

Spørreskjemaene vil også bli testet i en pilotstudie med 5 pasienter fra en relevant avdeling før 

studiestart. Deltakerne i pilotstudien vil bli bedt om å fylle ut spørreskjemaene og 2 av disse 

pasientene vil deretter intervjues ved hjelp av en egen intervjuguide for validering (5).   

Følgende variabler vil registreres for alle inkluderte personer:   

Alle pasientene vil få tildelt et studienummer (kode) etter at de er inkludert, og kodelisten som 

knytter navn (barkodelapp) til koden vil bli oppbevart innelåst i eget skap på den 

forskningsansvarliges kontor, Generell Indremedisinsk Avdeling, Ullevål. Pasienten som samtykker til 

å delta i intervjudelen av studien, vil bli forespurt om aktuelt telefonnummer ved inkludering, og det 

vil også stå på det innlåste samtykket.    

Følgende opplysninger vil registreres:    

• Alder   

• Kjønn   

• Dato for utskrivning fra sykehuset   

 (6)   

Pasientens kodenummer vil påføres spørreskjemaet før det leveres ut til pasienten sammen med 

ferdig adressert og frankert konvolutt. Pasientens navn, eller andre personalia skal ikke være påført 

spørreskjema.   

Spørsmål til spørreskjema   

Spørreskjemaet har hentet inspirasjon fra  Kunnskapssenterets validerte spørreskjema om 

brukeropplevelser (http://www.kunnskapssenteret.no/verktoy/sporreskjemabanken), og fra en 

lignende masterstudie utført på pasienter utskrevet fra Revmatologiske avdelinger i Norge (7). 

Spørreskjemaet har fokus på legemiddelinformasjon og legemiddelbruk (vedlegg).   

Intervjuguide   

Pasientene vil intervjues med utgangspunkt i en semistrukturert intervjuguide.  Pasientene som skal 

intervjues vil bli kontaktet på forhånd (etter retur av spørreskjema) for å avtale tidspunkt for intervju. 

Studenten vil reise hjem til den enkelte pasient og gjennomføre intervjuet der.    

Intervjuet vil gå mer i dybden på spørsmålene fra spørreskjemaet, men også utforske hvordan 

pasienten faktisk gjør i sin daglige legemiddelbruk. Hvordan benyttes informasjonen om 

legemiddelbruk fra sykehuset i den faktiske hverdagen? Føler pasienten seg trygg på bruken og hvem 

han/hun kan kontakte ved spørsmål?    

Intervjuene vil bli tatt opp og lagret som lydopptak ved hjelp av digital diktafon. Transkriberes over til 

OUS’ forskningsserver.    

Utvalgsstørrelse   

Dette er en deskriptiv kvantitativ studie, som ikke skal beskrive sjeldne hendelser, og det er derfor 

ikke påkrevet å beregne utvalgsstørrelse. I nasjonale brukererfaringsundersøkelser sikter man mot å 

få 100-200 svar fra hver institusjon. Dette tallet reflekterer en balanse mellom på den ene siden å 

http://www.kunnskapssenteret.no/verktoy/sporreskjemabanken
http://www.kunnskapssenteret.no/verktoy/sporreskjemabanken
http://www.kunnskapssenteret.no/verktoy/sporreskjemabanken
http://www.kunnskapssenteret.no/verktoy/sporreskjemabanken
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gjøre målingene så presise som mulig, og på den andre siden ønsket om å ha en nytteverdi som 

svarer til innsatsen (8). Fordi arbeidet i denne studien skal være overkommelig i den studieperioden 

som er tilgjengelig for en masterstudent er ca 100 respondenter ønsket, og opptil 200 pasienter vil 

inkluderes i den kvantitative delen studien, og disse vil få utdelt spørreskjema. At pasientene blir 

kontaktet for inklusjon mens de ligger på sykehuset og blir informert om studien der og får utlevert 

skjemaet sammen med frankert svarkonvolutt antas å øke svarprosenten (8). Til den kvalitative delen 

av studien vil 6-8 pasienter plukkes ut til intervju.   

Analyse og statistikk   

Hvis svarprosenten på spørreundersøkelsen er 30 % eller lavere vil det gjennomføres en 

MannWhitney analyse av hvorvidt pasienter som har svart skiller seg fra den totale 

studiepopulasjonen i de demografiske variablene alder, kjønn og antall faste legemidler, p<0,05 

regnes som signifikant    

Data fra spørreskjemaene vil bli tastet manuelt inn i et excel ark. Forskningsleder foretar 

stikkprøvekontroll av inntastingen for inntil 10 besvarte spørreskjema. Resultatene vil bli presentert i 

form av frekvenstabeller (og ev krysstabeller hvis relevant). Hvis materialet inneholder tilstrekkelig 

antall skjema, vil en sammenligning av svarene mellom for eksempel avdelinger, kjønn, antall 

legemidler, alder utføres.     

Lydopptakene fra de semistrukturerte intervjuene vil bli transkribert i etterkant, ord for ord, på 

bokmål. Transkriptene fra intervjuene vil bli analysert ved hjelp av Malteruds metode for systematisk 

tekstkondensering. Opptakene vil oppbevares innelåst i skap inne på Sykehusapoteket Oslos 

tjenestekontor.    

Rekruttering, informasjon og personvern    

Tavleoversikter avdelingen har, sammen med informasjon fra en sykepleier ved de aktuelle 

avdelingene vil plukke ut pasienter som oppfyller inklusjonskriteriene. Studenten informerer 

pasienten om studien, innhenter skriftlig samtykke, telefonnummer og leverer ut spørreskjema og 

svarkonvolutt. Samtykket er todelt, og pasienten vil få mulighet til å delta i spørreundersøkelsen, 

eller både spørreundersøkelse og intervjudelen , se vedlegg for samtykkeerklæring. Etter at samtykke 

er innhentet, gis pasienten et studienummer, som også angis på spørreskjemaet. De inkluderte 

pasientene står fritt til å til enhver tid trekke tilbake sitt samtykke, uten å måtte gi noen begrunnelse 

for dette. Deltakerne vil få en kopi av samtykkeerklæringen. De underskrevne samtykkeerklæringene 

vil bli oppbevart innelåst på sykehuset sammen med kodelisten. Alle innsamlede data vil behandles 

konfidensielt og personidentifiserbare data vil ikke tas ut fra sykehuset, se etikkavsnittet nedenfor.   

   

Gjennomføringsplan   
Første pasient planlegges inkludert i september 2016, og siste pasientintervju gjennomført i slutten 

av januar 2017.   

Det planlegges publisering av artikkel i nasjonalt/internasjonalt tidsskrift.   
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Etikk   
Studien påfører studiedeltakerne ingen ekstra risiko, men kunnskapen de bidrar til, kan legges til 

grunn for pasienttilpassede rutiner vedrørende legemiddelinformasjon ved utreise fra sykehus i 

framtiden. De pasienter som får besøk av farmasistudenten vil kunne få besvart enklere spørsmål 

vedrørende egen legemiddelbruk, evt råd til praktiske hjelpemidler i hverdagen, som eventuelt kan 

bedre etterlevelse av pasientens legemiddelbehandling. For å øke responsraten i 

spørreundersøkelsen vil de som svarer være med i trekningen av et gavekort på 1000 kr. Beløpet 

anses å være så lavt at dette ikke er etisk problematisk.    

Etter samtykke er innhentet, gis pasienten et studienummer. De inkluderte pasientene står fritt 

til å til enhver tid trekke tilbake sitt samtykke, uten å måtte gi noen begrunnelse for dette. 

Deltakerne vil få en kopi av samtykkeerklæringen. De underskrevne samtykkeerklæringene vil 

bli oppbevart innelåst på sykehuset sammen med kodelisten.   

Alle innsamlede data vil behandles konfidensielt og personidentifiserbare data vil ikke tas ut fra 

sykehuset. Dataene vil sammenstilles som avidentifiserte data, med et studienummer per pasient. 

Kodelisten som kobler pasientidentitet til studienummer vil oppbevares innelåst på Morten Mowes 

kontor, GIMS, Ullevål Sykehus, og vil være adskilt fra andre data. Kodelisten vil slettes senest   

01.07.2022. Underskrevet samtykkeerklæring vil oppbevares sammen med kodelisten. 

Lydopptak vil oppbevares innelåst på Sykehusapoteket i Oslos farmasøytiske tjenestekontor, og 

vil slettes senest 1,5 år etter studiens slutt.  Utfylte spørreskjema, som er merket med 

pasientkode, oppbevares innelåst, adskilt fra kodelisten og utilgjengelig for uvedkommende. 

Spørreskjemaene vil scannes og lagres på forskningsserver, og deretter vil den originale 

papirversjonen makuleres. Avidentifiserte elektroniske forskningsdata vil lagres og bearbeides i 

en forskningsdatabase som lagres på forskningsserveren til OUS.   

Prosjektbeskrivelsen er framlagt for Regionale komiteer for medisinsk helsefaglig forskningsetikk 

(REK), men de anså at prosjektet ikke faller inn under REKs mandat. Prosjektet vil søkes godkjent av 

Personvernombudet ved OUS.   

   

Det er ingen interessekonflikter ved å gjennomføre studien.   

   

Budsjett   
Studien finansieres av Sykehusapotekene HF og Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet, 

NTNU   
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Sammendrag   
Flere nasjonale brukererfaringsundersøkelser i regi av kunnskapssenteret rapporterer at pasientene har 

positive erfaringer med pleiepersonellet og legene, og hvordan sykehusene ivaretar pårørende. Et 

forbedringspotensial er nødvendig når det kommer til erfaringer knyttet til utskrivningsprosessen på 

sykehusene og samhandling mellom sykehus og fastlege. Studier viser at alle overføringer av 

legemiddelinformasjonen i helsevesenet gir stor risiko for feil.   

En rapport fra helsetilsynet beskriver at pasienter fikk for lite informasjon om behandlingen på 

sykehuset og hva som skulle skje etter utskrivelsen fra sykehuset. I tillegg til at overføringen av 

informasjon mellom sykehus og kommunen ofte var mangelfull når det kommer til helsetilstand, 

funksjonsvurderinger og legemiddelinformasjon. Dette kan føre til konsekvenser knyttet til 

legemiddelbehandlingen og føre til feil legemiddelbruk, noe som kan resultere i reinnleggelse. I verste 

tilfelle kan det forårsake dødsfall.    

På bakgrunn av dette så ønsker vi en økt forståelse av hvordan pasienter oppfatter 

legemiddelinformasjonen etter utskrivning fra sykehus, hvilken forståelse de har for  

legemiddelinformasjonen og hvordan det kan påvirke pasientens legemiddelbruk. I tillegg til hvordan 

man kan jobbe med informasjonsoverføring til pasient, relevante omsorgspersoner og ansvarlige 

behandlere i neste omsorgsnivå. En økt kunnskap knyttet til dette vil bidra til at sykehuset kan bruke 

pasientenes erfaringer som kan føre til en god utskrivningsprosess med hensiktsmessige innsatser, og 

bidra til bedre og mer effektiv legemiddelbehandling også etter utskrivning.   

Et utvalg av pasienter som utskrives fra tre medisinske sengeposter ved Oslo Universitetssykehus, 

Ullevål vil inkluderes i studien. Disse pasientene blir utskrevet til hjemmet i Oslo. De skal håndtere 

legemidlene selv, men kan ha bistand fra hjemmesykepleien til utdeling av multidoseruller.   

Studien er kvalitativ i form av semi-strukturerte intervju. I utgangspunktet planlegges det at 12 

pasienter vil bli inkludert. Før utskrivning fra sykehuset vil pasientene få informasjon om hva studien 

innebærer. Pasientene som gir sitt samtykke til deltakelse vil bli kontaktet for et semi-strukturert 

intervju. Disse pasientene skal representere et bredt utvalg, spredning i alder og antall legemidler i 

bruk. Intervjuene vil bli tatt opp ved hjelp av diktafon og transkribert. Malteruds metode for systemisk 

tekstkondensering vil bli brukt til å analysere transkriptene. I september 2017 vil den første pasienten 

bli inkludert og i slutten av oktober 2017 er det tenkt at alle pasientintervjuene vil bli gjennomført.       
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Introduksjon   
Helsetilsynet kom fram i 2016 en rapport som oppsummerer funn fra det landsomfattende tilsynet i 

2015 med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialhelsetjenesten til kommunen. 

Rapporten beskriver at det oppstår ofte svikt forbundet med når flere tjenester skal samhandle. Et 

kjent risikoområde er ved overgangen mellom tjenestenivåene, der ansvaret for pasientene skiftes og 

oppgavenes innhold og karakter endres[1]. Sykehus og kommune må samhandle for at pasienter  

som har et behov for helsetjenester i hjemmet etter utskrivning fra sykehus skal få sammenhengende, 

gode og trygge tjenester[1]. Tilsynet kom fram til at pasientene fikk for lite informasjon om 

behandlingen på sykehuset og hva som skulle skje etter utskrivelsen fra sykehuset.  

Det ble funnet alvorlig svikt forbundet med samhandlingen mellom sykehus og kommune[1].  

Fylkesmennene avdekket flest lovbrudd ved overføring av informasjon mellom sykehus og kommune. 

En forbedring er nødvendig på måten informasjonen ble oversendt på og innholdet[1]. Ettersom 

informasjonen var ofte mangelfull når det kommer til pasientens helsetilstand, funksjonsvurderinger 

og legemiddelinformasjon[1]. I tillegg til at legemiddellister ikke ble oversendt tidsnok. Dette kan føre 

til alvorlige konsekvenser for den pasientbehandlingen kommunen skal yte[1].    

Flere nasjonale brukererfaringsundersøkelser i regi av kunnskapssenteret rapporterer at pasientene har 

positive erfaringer med pleiepersonellet og legene, og hvordan sykehusene ivaretar pårørende[2]. Et 

forbedringspotensial er imidlertid tydelig når det kommer til erfaringer knyttet til 

utskrivningsprosessen på sykehusene og samhandling mellom sykehus og fastlege[2].   

Misforståelser knyttet til legemiddelinformasjonen kan føre til at legemidler ikke blir brukt på en 

riktig måte. Dette kan resultere i sykehusinnleggelse og i verste tilfelle føre til dødsfall[3]. I tillegg så 

kan en redusert forståelse av legemiddelinformasjonen være med på å skape en usikkerhet hos 

pasienter, noe som kan resultere i lav etterlevelse. Lav etterlevelse av behandling av kroniske 

sykdommer er et verdensomspennende problem [4]. Etterlevelse av langtidsbehandling for kroniske 

sykdommer i industriland er på 50 %[4]. Konsekvensene av lav etterlevelse for langtidsbehandlinger 

er dårlig helse og økte helsekostnader[4]. En studie viser til at det er en høy forekomst av lav 

etterlevelse blant eldre pasienter, noe som skyldes dårlig kognisjon og bruk av flere legemidler[5].     

Dermed vil det være nødvendig å formulere legemiddelinformasjonen som er tilpasset til den 

individuelle pasientens krav av kunnskaper. Informasjonen skal være tydelig slik at pasienten forstår 

innholdet kombinert med pasientsamtale for å forsikre at pasienten forstår legemiddelinformasjonen 

etter utskrivelsen fra sykehus.   

På bakgrunn av dette utføres det en studie som har som mål å gi en økt forståelse for hvilke 

synspunkter pasienter har når det gjelder informasjonen de har fått om legemidlene sine etter 

utskrivning fra Medisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus. I tillegg til å kartlegge pasientens 

informasjonsbehov for legemidler og hvordan pasienten håndterer legemidler, eventuelt nye 

legemidler, basert på informasjonen de har fått etter utskrivelsen fra sykehus. Samtidig vil det være en 

stor interesse i å undersøke hvordan forståelsen av legemiddelinformasjonen reflekterer pasientens 



 

     

   

legemiddelforbruk. Det vil bli utført en kvalitativ studie i form av semi-strukturerte intervju basert på 

pasienter som utskrives fra tre medisinske sengeposter ved Ullevål sykehus.    

Hensikt   

Hensikten med studien er å beskrive hvilken informasjon om legemidler og legemiddelbruk pasienten 

opplever at de fikk ved utskrivning fra sykehus, når de intervjues i løpet av de første ukene etter 

utskrivningen. Dette er for å identifisere hvilke informasjonsbehov pasientene har knyttet til egen 

legemiddelbruk. Vi ønsker også å undersøke pasientens faktiske legemiddelbruk og forståelse av 

legemiddelinformasjonen etter utskrivning.   

Metoder   
Dette er en kvalitativ studie i form av semistrukturerte intervju. Studien vil inkludere pasienter som 

skal skrives ut fra Generell indremedisinsk avdeling, Nyremedisinsk avdeling og Hjertemedisinsk 

avdeling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål.    

Inklusjonskriterier   
Pasienter kan inkluderes fra de aktuelle sengepostene i Medisinsk klinikk ved Ullevål sykehus, når de 

brukte legemidler ved innkomst, og skal fortsette med legemidler etter utskrivelse. De skal håndtere 

legemidlene sine selv, men kan ha bistand fra hjemmesykepleien til utdeling av multidoseruller 

ukentlig eller sjeldnere (men hjemmesykepleien skal ikke delta i administreringen av legemidlene). 

Pasientene skal være bosatt i Oslo, og skulle skrives ut til hjemmet, beherske norsk, skriftlig og 

muntlig, samt kunne gi signert, informert samtykke.    

Eksklusjonskriterier   
Terminale pasienter. Pasienter som tidligere har vært inkludert i studien skal ikke inkluderes om igjen.   

Gjennomføring   
Ved de enkelte avdelinger er omsorgsnivået i hjemmet angitt på tavlen med oversikt over pasientene 

sammen med tiltenkt utskrivningsdato, og denne informasjonen benyttes i en dialog med gruppeleder-

sykepleier om pasientens tilfredsstillelse av inklusjonskriterier. Når pasienten har hjemmesykepleie, 

men det er uklart om de hjelper til med legemidler eller annet, vil studenten gå inn i PLO-melding fra 

sykepleietjenesten for å avklare dette.    

Pasientene blir inkludert på sykehuset når de nærmer seg utskrivningsklare. De blir forespurt, av 

studenten, om de ønsker å delta i studien, og skriver under på et samtykkeskjema for å bli intervjuet av 

studenten. For å sikre et tilstrekkelig antall respondenter vil de som deltar få tildelt et gavekort på 200 

kroner   

Et utvalg av pasientene vil bli kontaktet for kvalitativt intervju i hjemmet. Pasientene som blir 

kontaktet for intervju vil således representere de ulike avdelingene, fordeling av begge kjønn, 

spredning i alder og antall legemidler i bruk.  



 

     

   

Antall intervju vil være på 12 pasienter. For disse pasientene vil studenten ha behov for tilgang til den 

skriftlige informasjonen som ble gitt til pasienten ved utreise (epikrise/informasjon til 

pasientdokumentet i DIPS). Denne kan skrives ut av enhetslederen med tilgang til utskrevne pasienter.    

Involvering av brukerutvalg   

Sykehusapotekenes brukerutvalg har vært involvert i utformingen av intervjuguide.   

Følgende variabler vil registreres for alle inkluderte personer:   

Alle pasientene vil få tildelt et studienummer (kode) etter at de er inkludert, og kodelisten som knytter 

navn til koden vil bli oppbevart innelåst i eget skap på prosjektlederens kontor, Universitet i Oslo, 

UiO. Pasienten som samtykker til å delta i studien, vil bli forespurt om aktuelt telefonnummer ved 

inkludering, og det vil også stå på det innlåste samtykket.    

Følgende opplysninger vil registreres:    

• Alder   

• Kjønn   

• Dato for utskrivning fra sykehuset   

 (6)   

I tillegg vil ansvarlig pleiepersonell ved avdelingen hente ut pasientens legemiddelliste ved 

utskrivning for pasienter som har samtykket til å delta i studien.   

Intervjuguide   

Pasientene vil intervjues med utgangspunkt i en semistrukturert intervjuguide.  Pasientene som skal 

intervjues vil bli kontaktet på forhånd for å avtale tidspunkt for intervju. Studenten vil reise hjem til 

den enkelte pasient og gjennomføre intervjuet der.    

Intervjuet vil gå ut på å utforske hva pasienten faktisk gjør i sin daglige legemiddelbruk. Hvordan 

benyttes informasjonen om legemiddelbruk fra sykehuset i den faktiske hverdagen? Føler pasienten 

seg trygg på bruken og hvem han/hun kan kontakte ved spørsmål?    

Intervjuene vil bli tatt opp og lagret som lydopptak ved hjelp av digital diktafon. Transkriberes over til 

UiO’ forskningsserver.    

Utvalgsstørrelse   
Pasientene skal representere et bredt utvalg. De skal rekrutteres fra nyremedisinsk avdeling, 

indremedisinsk sengepost og hjertemedisinsk avdeling i Medisinsk klinikk ved Ullevål sykehus, og 

skal representere en fordeling i begge kjønn og spredning i alder. Antall intervju vil være avhengig av 

«metningsnivå». Fordi arbeidet i denne studien skal være overkommelig i den studieperioden som er 

tilgjengelig for en masterstudent er 12 pasienter inkludert i en kvalitativ studie, for et intervju. 

Pasientene blir kontaktet for inklusjon mens de ligger på sykehuset, blir informert om studien der og 

får utlevert et samtykkeskjema som skal fylles ut.   

 

 



 

     

   

Analyse og statistikk   

Lydopptakene fra de semistrukturerte intervjuene vil bli transkribert i etterkant, ord for ord, på 

bokmål. Transkriptene fra intervjuene vil bli analysert ved hjelp av Malteruds metode for systematisk 

tekstkondensering. Opptakene vil oppbevares innelåst i skap inne på Universitetet i Oslos 

tjenestekontor.    

Rekruttering, informasjon og personvern    

Tavleoversikter avdelingen har, sammen med informasjon fra en sykepleier ved de aktuelle 

avdelingene vil plukke ut pasienter som oppfyller inklusjonskriteriene. Studenten informerer pasienten 

om studien, innhenter skriftlig samtykke, telefonnummer. Samtykkeerklæring er vedlagt i protokollen.   

Etter at samtykke er innhentet blir pasienten knyttet opp mot et studienummer.   

De inkluderte pasientene står fritt til enhver tid til å trekke tilbake sitt samtykke, uten å måtte gi noen 

begrunnelse for dette. Deltakerne vil få en kopi av samtykkeerklæringen. De underskrevne 

samtykkeerklæringene vil bli oppbevart innelåst på Universitet i Oslo sammen med kodelisten. Alle 

innsamlede data vil behandles konfidensielt og personidentifiserbare data vil ikke tas ut fra Universitet 

i Oslo, se etikkavsnittet nedenfor for mer informasjon.    

Gjennomføringsplan   
Første pasient planlegges inkludert i september 2017, og siste pasientintervju gjennomført i slutten av 

oktober 2017.   

Det planlegges publisering av artikkel i nasjonalt/internasjonalt tidsskrift.   

Etikk   
Studien påfører studiedeltakerne ingen ekstra risiko. Kunnskapen de bidrar med kan være til hjelp 

til å bearbeide pasienttilpassede rutiner vedrørende legemiddelinformasjon ved utreise fra sykehus 

i framtiden. Pasienter som får besøk av farmasistudenten vil bli intervjuet om hvilke synspunkter 

de har om legemiddelinformasjonen, hvilken forståelse de har tilegnet seg fra 

legemiddelinformasjonen og legemiddelbruken. Svarene fra intervjuene kan eventuelt bedre 

etterlevelsen av pasientens legemiddelbehandling.  For å øke responsraten i deltakelse av intervju 

vil de som deltar få et gavekort på 1000 kr. Beløpet anses å være så lavt at dette ikke er etisk 

problematisk.    

Etter samtykke er innhentet, gis pasienten et studienummer. De inkluderte pasientene står fritt til 

enhver tid til å trekke tilbake sitt samtykke, uten å måtte gi noen begrunnelse for dette. Deltakerne vil 

få en kopi av samtykkeerklæringen. De underskrevne samtykkeerklæringene vil bli oppbevart innelåst 

på Universitet i Oslo sammen med kodelisten.   

Alle innsamlede data vil behandles konfidensielt og personidentifiserbare data vil ikke tas ut fra 

Universitet i Oslo. Dataene vil sammenstilles som avidentifiserte data, med et studienummer per 

pasient. Kodelisten som kobler pasientidentitet til studienummer vil oppbevares innelåst på Liv 

Mathiesens kontor, Gydas vei 8, Universitet i Oslo, og vil være adskilt fra andre data. Kodelisten vil 

slettes senest 01.07.2023.   



 

     

   

Underskrevet samtykkeerklæring vil oppbevares sammen med kodelisten. Lydopptak vil oppbevares 

innelåst på Universitetet i Oslos farmasøytiske tjenestekontor, og vil slettes senest 1,5 år etter studiens 

slutt. Avidentifiserte elektroniske forskningsdata vil lagres og bearbeides i en forskningsdatabase som 

lagres på forskningsserveren til UiO.   

Prosjektbeskrivelsen er framlagt for Regionale komiteer for medisinsk helsefaglig forskningsetikk 

(REK), men de anså at prosjektet ikke faller inn under REKs mandat. Den opprinnelige studien ble 

godkjent av personvernombudet ved OUS 13.06.2016. I denne studien ble det meldt en endring til 

personvernombudet for å øke antall intervjuobjekter. I tillegg ble lagringssted og databehandler 

endret til Universitetet i Oslo. Dette ble godkjent av personvernombudet 22.08.2017.    

   

Det er ingen interessekonflikter ved å gjennomføre studien.   

Budsjett   
Studien finansieres av Sykehusapotekene HF og Universitetet i Oslo, UiO   
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PERSONVERNOMBUDETS TILRÅDING  

  

Til:  Liv Mathiesen, FoU-sjef 

Sykehusapotekene HF   

Kopi:    

   Oslo universitetssykehus HF  

Postadresse:  

Trondheimsveien 235  

0514 Oslo  

  

Sentralbord:  

02770  

  

Org.nr:  

NO 993 467 049 MVA    

  

www.oslo-universitetssykehus.no   

  



 

   

Fra:  Personvernombudet ved Oslo universitetssykehus  

  

Saksbehandler:    

Dato:  13.06.16  

Offentlighet:  Ikke unntatt offentlighet   

Sak:  Personvernombudets tilråding til innsamling og 

databehandling av personopplysninger  

 

Saksnummer/  2016/9269   ePhortenummer:  

  

Personvernombudets tilråding til innsamling og behandling av personopplysninger 

for prosjektet:  

  

”Pasientens legemiddelbruk og forståelse av legemiddelinformasjon etter 

utskrivning fra sykehus”  

  

Formål:  

Hensikten med studien er å beskrive hvilken informasjon om legemidler og legemiddelbruk 
pasienten opplever å ha fått ved utskrivning fra tre ulike avdelinger i medisinsk klinikk, Ullevål, 
OUS. Det er ønskelig å  for å identifisere hvilke informasjonsbehov og ønsker pasientene har 
knyttet til egen legemiddelbruk. Vi ønsker også å undersøke pasientens faktiske legemiddelbruk 
og forståelse av legemiddelinformasjonen etter utskrivning.  
  

  

Vi viser til innsendt melding om behandling av personopplysninger / helseopplysninger. 

Det følgende er personvernombudets tilråding av prosjektet.   

  

Med hjemmel i personopplysningsforskriften § 7-12, jf. helseregisterloven § 5, har 

Datatilsynet ved oppnevning av personvernombud ved Oslo Universitetssykehus (OUS), 

fritatt sykehuset fra meldeplikten til Datatilsynet. Behandling og utlevering av 

person/helseopplysninger meldes derfor til sykehusets personvernombud.   

  

Databehandlingen tilfredsstiller forutsetningene for melding gitt i 

personopplysningsforskriften § 7-27 og er derfor unntatt konsesjon.   

  

Personvernombudet tilrår at prosjektet gjennomføres under forutsetning av følgende:  

  



 

 

1. Databehandlingsansvarlig er Oslo universitetssykehus HF ved adm. dir.  

2. Avdelingsleder eller klinikkleder ved OUS har godkjent studien.  

  

  

Oslo universitetssykehus HF  Side 2/2  

  

  

  

3. Behandling av personopplysningene / helseopplysninger i prosjektet skjer i 

samsvar med og innenfor det formål som er oppgitt i meldingen.  

4. Data lagres som oppgitt i meldingen. Annen lagringsform forutsetter 

gjennomføring av en risikovurdering som må godkjennes av Personvernombudet.  

5. Studien er frivillig og samtykkebasert. Innmeldte samtykke benyttes.  

6. Eventuelle fremtidige endringer som berører formålet, utvalget inkluderte eller 

databehandlingen må forevises personvernombudet før de tas i bruk.  

7. Kryssliste som kobler avidentifiserte data med personopplysninger lagres som 

angitt i meldingen og oppbevares separat på prosjektleders avlåste kontor.  

8. Kontaktperson for prosjektet skal hvert tredje år sende personvernombudet ny 

melding som bekrefter at databehandlingen skjer i overensstemmelse med 

opprinnelig formål og helseregisterlovens regler.   

9. Lydopptak slettes umiddelbart etter transkribering. De alminnelige tilgangsregler 

gjelder ift. tilgang til pasientopplysninger.  

10. Data slettes eller anonymiseres ved prosjektslutt 01.07.2022 ved at krysslisten 

slettes og eventuelle andre identifikasjonsmuligheter i databasen fjernes. Når 

formålet med registeret er oppfylt sendes melding om bekreftet sletting til 

personvernombudet.  

  

  

Prosjektet er registrert i sykehusets offentlig tilgjengelig database over forsknings- og 

kvalitetsstudier.  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Med hilsen   

  

  

Tor Åsmund Martinsen  

Personvernrådgiver  

  

Oslo universitetssykehus HF   

Stab pasientsikkerhet og kvalitet  

Seksjon for personvern og informasjonssikkerhet  

  

Epost:  personvern@oslo-universitetssykehus.no   

 Web:  www.oslo-universitetssykehus.no/personvern   

  

  

Personvernombudets tilråding   

  

  

 

   

  

  

http://www.oslo-universitetssykehus.no/personvern
http://www.oslo-universitetssykehus.no/personvern
http://www.oslo-universitetssykehus.no/personvern
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 Vedlegg 4 – Intervjuguiden  

Intervjuguide   

Skape en god stemning med pasienten, litt små prat, eks.om været. Si noe om hvor koselig 

vedkommende har det hvis møtet er hjemme.   

- Introdusere studien på nytt, hva den går ut på. Studien går ut på hvilken informasjon om 

legemidler og legemiddelbruk pasienten opplever at de fikk ved utskrivning fra sykehus, de 

første ukene etter at pasienten ble utskrevet.   

- Forteller at det som blir sagt av vedkommende er anonymisert og at det ikke blir mulig å 

identifisere det. Det blir satt opp i en større sammenheng.   

- Dette skal være en samtale om dine erfaringer og opplevelser om legemiddelinformasjonen. Jeg 

tar på meg rolle som intervjuer, og kan ikke i dette tilfelle gi råd om medisiner og 

legemiddelbruk. Dette må du ta opp med fastlegen.           

- Tidsrom for intervju: Intervjuet skal vare rundt 45 minutter.   

  

- Fortelle vedkommende at vi skal ta opp samtalen   

          Innledningsvis:    

1. Jeg forteller at dette er samtale til informant med informant nummeret   

2. Spørre om: Når ble du født?   

3. Spørre om: Når ble du skrevet ut og hvilken avdeling ble du skrevet ut fra?  

4. Har du hatt et bra opphold?  

5. Hvordan går det med deg nå?  

6. I løpet av samtalen skal vi gå inn på spørsmål som handler om legemiddelinformasjon og 

legemiddelbruk.     

  

Oppstart (generell innsikt):   

1. Hvordan syns du det har gått med medisinene etter at du ble utskrevet fra sykehus?   

Hvis bra: Kan du gi eksempler på hva som har gått bra med medisinene?   

Påfølgende spørsmål: Kan du si noe om hvorfor dette er bra?  

  

Hvis dårlig: Kan du gi eksempler på hva som ikke har gått bra med medisinene?  

Påfølgende spørsmål: Kan du si noe om hvorfor dette ikke er bra?  

  

  

 

 



  

 

Legemiddelinformasjonen (bra, dårlig eller mangler):   

1. Opplevde du mange endringer i medisinene dine i forhold til hva du hadde før du kom til sykehuset?   

Hvilke endringer? (nytt medisin, endret dosering, osv)   

  

3. Fikk du både muntlig og skriftlig informasjonen om legemidlene?  

  

 Kan du fortelle hvilken muntlig informasjon du fikk på sykehuset?  

  

 Kan du fortelle hva som stod på den skriftlige informasjonen?  

  

 Leste du på den skriftlige informasjonen med en gang du fikk den eller ventet du med å lese den?   

  

4. Fikk du informasjon om de gamle medisinene som du fremdeles bruker før innleggelsen?   

- Kan du si noe om hva slags informasjon du fikk?   

  

5. Fikk du informasjon om de nye medisinene i forbindelse med innleggelsen?   

- kan du si noe hva slags informasjon du fikk?  

  

6. Ble du forklart noe rundt medisinene du bruker?   

    

tabletter: Kan du fortelle hvordan du skulle ta 

dem? (med mat eller uten mat, når på dagen)  

Utstyr: Hvordan fortalte de at du skulle bruke 

utstyret? (med tegning etc.)  

  

6. hvordan vil du vurdere legemiddelinformasjonen du fikk da du ble uskrevet fra sykehuset 

sist?   

Hvis bra:   

7. Kan du gi eksempler på hva som er bra med legemiddelinformasjonen?  

8. Hvem gav deg informasjonen om medisinene dine?  

Hvis dårlig:   

9. Kan du gi eksempler på hva som er dårlig med informasjon om medisinene ved utreise?   

10. Kan du gi eksempler på hva du ønsker skulle vært annerledes?  

11. Kan du gi eksempler på hva du ønsker den skulle være?   

12. Var det noe som manglet med legemiddelinformasjonen?   

  

  

  

  

 



  

 

 

Oppfølgning:   

1. Fikk du noen hjelp for å sikre at du kunne fortsette med de nye og gamle medisinene med en gang 

etter oppholdet på sykehus?   

Hvis ja: Kan du fortelle hvilken hjelp du fikk?   

Hvis ikke: Fikk du hentet medisinene på apoteket med en gang?  

Hvis pasienten ikke kunne hente dem: Fikk du noen til å hjelpe deg med å hente dem?  

2. Har du brukt legemidlene hver dag etter at du ble uskrevet fra sykehuset?   

  

Hvis ikke: Hva er grunnen til at du ikke bruker legemidlene hver dag?  

  

3. Har du hatt kontakt med fastlege/sykehuset etter utskrivelsen, eller er det planlagt noen oppfølging 

vedrørende medisinene?   

Hvilke forventninger har du her?   

4. Hvordan syns du at oppfølgingen om medisiner bør være når man skrives ut fra sykehus?  

(Oppfølgingskontroll generelt og spesielt i forhold til virkningen av medisinene)  

  

  

  

Legemiddelbruk:   

  

1. Kan du fortelle hvordan du bruker medisinene? Du kan ta fram legemidlene hvis du ikke husker 

navnet på dem.   

  

  

Kan du si noe om hva det brukes for?  

  

          Hva hjelper dette legemiddelet?    

  

2. Hvilken liste om medisinene dine forholder du deg til? (fastlege, fra sist utskrevet avdeling fra 

sykehuset)  

  

Hvis ikke den fra sykehuset: Hva er grunnen til at du følger denne listen og ikke den fra 

sykehuset?    

 

 

 



  

 

  

3. Hva gjør du for å huske å ta medisinene dine?   

  

i. Har det hendt at du har glemt?   

  

ii. Når skjedde det sist?   

                                     iii. Hva gjør du da?   

  

iv. Har sykehuset fortalt noe om hvordan du skal huske å ta legemidlene?   

  

v. Får du hjelp med medisinene dine? Hvem? Hva hjelper de deg med?  

   

4. Har det dukket opp noen spørsmål i forhold til bruk av medisinene etter at du ble skrevet ut?   

a. Hvordan du skulle ta medisinene dine?   

b. Bivirkninger?   

c. forventet effekt?   

d. bruk av utstyr, osv.?   

     5.Hva gjør du hvis du lurer på noe angående medisinene dine?   

6. Hvem henvender du deg til hvis du har noe spørsmål om medisinene dine?   

7. Føler du deg trygg på legemidlene som du bruker?  

  

  

Oppsummering:    

1. Hva var du fornøyd eller ikke fornøyd med legemiddel informasjonen etter utskrivning?  

Avslutningsvis:   

1.Er det noe annet du ville si eller kom på underveis?   

   

Takk ☺   
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Vedlegg 5 – Samtykkeskjema 

   

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet  

”Pasientens legemiddelbruk og forståelse av legemiddelinformasjon 
etter utskrivning fra sykehus”  

  

Bakgrunn og hensikt  
Dette er en forespørsel til deg om å delta i en forskningsstudie. Studien vil samle informasjon fra deg og 

andre pasienter for å finne ut hvordan dere opplever informasjonen som gis om legemidler (= medisiner) 

og legemiddelbruk ved utskriving fra sykehus. Vi ønsker også å finne ut hvordan legemiddelbruken 

faktisk ser ut etter utskrivningen. Kunnskapen som du og andre pasienter bidrar med, kan være med på å 

tilpasse form, innhold eller mengde legemiddelinformasjonen ved utreise fra sykehus i framtiden.    

  

Du blir spurt om å delta i studien fordi du er innlagt ved Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus, 

Ullevål, og fordi du etter utskrivningen ser ut til å skulle bruke legemidler. Resultatene fra studien vil 

inngå i en masteroppgave i farmasi ved Universitet i Oslo.   

Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo, Sykehusapotekene HF og Oslo 

Universitetssykehus.  

  

Hva innebærer studien?  

Fordi det er et behov for å forstå legemiddelinformasjonens påvirkning på faktisk legemiddelbruk vil det 

være behov for å snakke med noen få, utvalgte pasienter (deg og/eller andre pasienter) etter utreise for å 

få mer detaljert innsikt. Vi håper derfor at du kan gi ditt samtykke til at farmasistudenten (som 

gjennomfører studien) tar kontakt med deg etter utskrivelsen for et intervju. Dette intervjuet 

gjennomføres fortrinnsvis ved at farmasistudenten kommer hjem til deg. I intervjuet vil det bli stilt 

spørsmål om hvordan du håndterer dine legemidler i det daglige, og om informasjonen du fikk om dine 

legemidler ved utreise fra sykehuset.   

   

Samtykke til et slikt intervju betyr også at du gir ditt samtykke til at farmasistudenten/farmasøyt 

innhenter medisinliste fra den siste epikrisen fra Oslo Universitetssykehus. Ved samtykke til et slikt 

intervju ber vi deg om å samtidig oppgi telefonnummeret du ønsker å bli kontaktet på.  

  

Ytterligere informasjon finnes i kapittel A.   
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Mulige fordeler og ulemper  
Studien tar tak i et viktig område, da vi vet at informasjonsoverføring mellom helsepersonell og pasient, 

og mellom de ulike omsorgsnivåene (for eksempel fra sykehus til fastlege) er et kritisk punkt, og at 

misforståelser lett kan oppstå. Studien vil kunne avdekke hvordan pasienter opplever informasjonen, og 

bidra til bedring i framtiden.   

Dersom du takker ja til intervju-besøk etter utreise vil du få besøk av en farmasistudent, som vil stille 

deg spørsmål vedrørende din legemiddelbehandling. Studien vil ikke påføre deg noen ulemper, slik vi 

ser det, annet enn tiden brukt på intervju.  

  

Hva skjer med informasjonen om deg?   

Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. Alle 

opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende 

opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste.   

Det er kun autorisert personell knyttet til prosjektet som har adgang til navnelisten, som ligger innelåst i 

eget skap på et låst kontor, som kan finne tilbake til deg. Informasjonen som lagres om deg vil slettes 1. 

juli 2023. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres.   

  

Frivillig deltakelse  
Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke 

til å delta i studien. Dette vil ikke få konsekvenser for din videre behandling. Dersom du ønsker å delta, 

undertegner du samtykkeerklæringen på siste side. Om du nå sier ja til å delta, kan du senere trekke 

tilbake ditt samtykke uten at det påvirker din øvrige behandling. Dersom du senere ønsker å trekke deg 

eller har spørsmål til studien, kan du kontakte Liv Mathiesen, telefon 976 89 240.  

Ytterligere informasjon om studien finnes i Kapittel A  
Ytterligere informasjon om personvern og dine rettigheter finnes i Kapittel B Samtykkeerklæring 

følger etter kapittel B.    
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Kapittel A- utdypende forklaring om hva studien innebærer   
  

Kriterier for deltagelse  
For å kunne delta i studien må du være innlagt på medisinske sengeposter ved Oslo Universitetssykehus, 

Ullevål, og bruke legemidler etter utreise. Du må være bosatt i Oslo, bo hjemme og håndtere 

legemidlene dine selv i det daglige. Du må beherske norsk, skriftlig og muntlig.   

  

Mer informasjon om studien   
Data som vil bli samlet inn om deg omfatter:  

• Alder  

• Kjønn  

• Antall medisiner du bruker  

• Dato for siste opphold på sykehuset  

• Svarene dine fra intervjuet  

  

Intervju  

Du vil bli kontaktet for et intervju om legemiddelinformasjonen du fikk, om hvordan du håndterer 

legemidlene i det daglige, og hvordan det var for deg å komme i gang med evt ny behandling. Intervjuet 

vil foregå hjemme hos deg. Det vil bli gjort lydopptak av intervjuet slik at farmasistudenten kan 

analysere alle intervjuene i etterkant. Intervjuet vil ikke knyttes til deg som person, men inngå i en felles 

analyse av synspunkter som kommer fram i alle intervjuene.  
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Kapittel B - Personvern, økonomi og forsikring  

Personvern  

Opplysninger som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien.  

Opplysninger som registreres om deg er beskrevet i kapittel A. Alle opplysninger blir samlet inn 

gjennom opplysninger fra din journal og samtale med deg. Det er kun studenten og studiefarmasøyten 

som har tilgang til opplysninger om deg. Lagring av alle opplysninger vil bli behandlet uten navn og 

fødselsnummer eller andre gjenkjennende opplysninger. Navnet ditt skal ikke være påført, men er 

merket med koden som erstatter navnet. Lydopptak fra intervju vil oppbevares innelåst og utilgjengelig 

for uvedkommende. Elektroniske forskningsdata vil lagres og bearbeides i en sikret forskningsdatabase 

ved Universitetet i Oslo (Tjenester for sensitive data). Det vil ikke være mulig å identifisere deg i 

resultatene av studien når disse publiseres.  

  

Sykehusapotekene HF er databehandlingsansvarlig.  

  

Rett til innsyn og sletting av opplysninger om deg og sletting av prøver   

Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om 

deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert. Dersom du 

trekker deg fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede opplysninger, med mindre opplysningene 

allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner. Identifiserbare opplysninger om 

deg vil bli oppbevart til 1. juli 2023 og vil deretter bli slettet eller makulert.  

  

Økonomi   

Prosjektet er finansiert av Sykehusapotekene HF og Universitetet i Oslo. Verken prosjektleder, 

Sykehusapotekene HF eller andre aktører har økonomiske interesser i at prosjektet gjennomføres.  

  

Forsikring  

Det er ingen egen forsikring for deltagelse i denne studien, men du er som andre forsikret i henhold til 

pasientskadeloven. Du vil få økonomisk kompensasjon for å delta i studien. Hver deltaker vil få et 

gavekort på 200 kr.    

  

Informasjon om utfallet av studien  
Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få informasjon om resultatene av studien.  

Studiefarmasøyten kan fortelle deg om dette når resultatene er tilgjengelige, men da må du gi særskilt 

beskjed om dette. Studieresultatet forventes å foreligge sommeren 2018.  
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Samtykke til deltakelse i studien  
  

Jeg er villig til å delta i studien                                  Telefonnr jeg kan nås på:_______________  

  

  

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato)  

  

  

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien  

  

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Signert, rolle i studien, dato)  

  

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Studiefarmasøytens / studentens navn med blokkbokstaver  

  

  

  

  

Prosjektdeltaker har fått en kopi av det daterte og signerte samtykke.  

  

Utlevert av studiefarmasøyt/student (signatur/dato):  

  

  

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

  

 

  

  

  

  

  



 

 

  

 

  

  

  

  

  



 

   

   

  

  

 

  

 

  

    

  

 

  

  



 

 

  

    



 

 

    

   

   

    



 

 

 

     

 

  

  

  

  

 

  



 

 

    

   

   

   

 

  

  

     

 

  

 

 

     

 


