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Sammendrag 
Introduksjon: Halsbrann er et velkjent symptom for mange mennesker. World 

Gastroenterology Organisation rapporterer at mer enn én tredjedel av vestens befolkning 

opplever halsbrann og omtrent 10% er plaget daglig. For mange mennesker kan symptomer 

på halsbrann gå utover hverdagen og begrense livskvalitet. Mange velger å oppsøke apotek 

for å få hjelp og råd til å behandle symptomene. Som oftest kan halsbrann enkelt 

egenbehandles med livsstilsendringer og reseptfrie legemidler. Apotekene har derfor en viktig 

rolle i å veilede halsbrannkunden.  

Hensikt: Hensikten med denne masteroppgaven var å undersøke hvordan apotekansatte 

håndterte kundehenvendelser som gjaldt egenbehandling av halsbrann med fokus på de 

apotekansattes behovskartlegging, valg av behandling og rådgivning omkring dette.  

Metode og materiale: Det ble utført mystery shopping i totalt 112 apotek lokalisert i fylkene 

Oslo, Akershus og Buskerud i løpet av januar og februar 2018, inkludert pilotstudie i 12 

apotek som ble ekskludert fra resultatene. Det ble brukt to scenarioer. I scenario 1 etterspurte 

mystery shopperen (MS) noe mot halsbrann, mens i scenario 2 etterspurte MS et spesifikt 

halsbrannprodukt (Somac Control) i apotekets selvvalg. Et strukturert skjema ble utfylt i 

etterkant av hvert apotekbesøk for å dokumentere hvordan de apotekansatte håndterte 

henvendelsen.  

Resultater: Av 100 apotek hvor studien ble gjennomført ønsket ett apotek å trekke seg. 

Utvalget i denne studien bestod dermed av 99 apotek. Av disse ble scenario 1 og 2 

gjennomført i henholdsvis 49 og 50 apotek. Scenario 1 resulterte i generelt flere spørsmål og 

råd/informasjon fra apotekansatte sammenlignet med scenario 2. 98% av apotekene stilte i 

varierende grad behovskartleggende spørsmål i scenario 1, mens tilsvarende for scenario 2 var 

58%. Spørsmål som de apotekansatte stilte omhandlet blant annet hvem henvendelsen gjaldt 

for, hvor ofte symptomene forekom og om kunden var gravid. Apotekenes 

produktanbefalinger i scenario 1 varierte alt fra antacida/alginater (55%) til histamin H2-

antagonister (31%) og protonpumpehemmere (14%), mens i scenario 2 ble kunden tilbudt det 

spesifikke produktet (tilsvarte protonpumpehemmer) som vedkommende etterspurte i omtrent 

alle tilfellene (96%). Noen apotek henviste også til lege i tillegg til å anbefale produkter. 

Råd/informasjon ble i varierende grad gitt i 98% av apotekene i scenario 1, mens tilsvarende 

for scenario 2 var 62%. Rådgivningen gikk i hovedsak ut på informasjon om produktenes 
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virkemåte, samt dosering/administrering av produktene. Andre aspekter ved bruk av 

produktene slik som bivirkninger og interaksjoner ble ikke nevnt i noen av apotekene. 

Livsstilsråd ble gitt i 31% av apotekene i scenario 1 og 6% av apotekene i scenario 2.  

Konklusjon: Resultatene fra denne studien tyder på at det er varierende hvilken rådgivning 

som gis i apotekene ved egenbehandling av halsbrann og det foreligger et 

forbedringspotensial i rådgivningen av halsbrannkunder på apotek. Utvikling av klare og 

felles retningslinjer/algoritmer som apotekansatte kan støtte seg på i møte med 

halsbrannkunder kan være hensiktsmessig i fremtiden. 
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Forkortelser 
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1 Introduksjon 
Halsbrann er vanlig i befolkningen. Ifølge World Gastroenterology Organisation (WGO) 

opplever mer enn én tredjedel av vestens befolkning halsbrann og omtrent 10% har halsbrann 

daglig [1]. For mange mennesker kan symptomene gå utover hverdagen og redusere 

livskvaliteten, særlig hvis symptomene forekommer ofte [2-4]. Derfor er det viktig at 

halsbrann tas på alvor.  

Da en rekke preparater for å behandle halsbrann selges reseptfritt vil mange oppsøke apotek 

for å få råd og hjelp til å behandle symptomene. En studie utført i Tyskland, Frankrike, 

Storbritannia og USA blant 164 personer med halsbrann og andre reflukssymptomer viste at 

økende frekvens og intensitet av symptomer, påvirkning av sosialt - og arbeidsliv, økt 

bekymring rundt symptomer og oppfatning om at legemidler ville lindre symptomene var 

blant faktorer som bidro til at pasientene oppsøkte helsehjelp [5]. Apotekene er i en unik 

posisjon som et lavterskeltilbud i helsetjenesten hvor kunder/pasienter kan få hjelp av 

kvalifisert helsepersonell [6]. Tall fra apotekforeningen viser at to av tre nordmenn 

foretrekker å oppsøke apotek fremfor lege for enkel helsehjelp [7]. Halsbrann er i de fleste 

tilfeller en ukomplisert tilstand hvor man kan komme med langt med livsstilsråd og riktig 

bruk av håndkjøpspreparater, altså egenomsorg [8]. Apotekforeningen har definert 

egenomsorg som ”pasientens/ kundens handlinger for å forebygge og behandle plager og 

sykdommer, med eller uten bruk av reseptfrie legemidler og handelsvarer” [6]. De ulike 

reseptfrie legemidlene for å behandle halsbrann selges i apotek, men kan også selges i  

dagligvarebutikker, bensinstasjoner og kiosker gjennom ordningen med legemidler utenom 

apotek (LUA) som tillater salg av legemidler utenom apotek [9]. Apotek er imidlertid, ifølge 

loven, det eneste utsalgsstedet for hvor kunder kan få muntlig informasjon og råd om bruken 

av legemidler [10]. For at egenomsorg ved halsbrann skal være effektiv er det viktig at 

kundene som oppsøker apotek får god rådgivning omkring dette [11].  

1.1 Definisjoner 
Halsbrann er karakterisert av en brennende eller sviende følelse bak brystbenet og som kan 

bevege seg opp mot halsen [12, 13]. Ofte er det ledsaget av sure oppstøt, definert som refluks 

av ventrikkelinnhold i munnen eller svelget [12]. Gastroøsofageal refluks (GER) er definert 

som ufrivillig passasje av ventrikkelinnhold til øsofagus (spiserøret) [14]. Dette er i 
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utgangspunktet en fysiologisk prosess som foregår utover dagen hos både spedbarn, barn og 

voksne [14]. De fleste episoder med GER forekommer i distale øsofagus og er 

asymptomatiske [14]. Hos en del mennesker forårsaker imidlertid GER plagsomme 

symptomer og/eller komplikasjoner. Dette er definerer gastroøsofageal reflukssykdom 

(GERD) [12]. Halsbrann og sure oppstøt  er ansett som de to klassiske symptomene på GERD 

[12]. Halsbrann og sure oppstøt i seg selv medfører imidlertid ikke automatisk diagnosen 

GERD da dette er vanlig å få fra tid til annen. Med plagsomme symptomer menes symptomer 

som påvirker et individs trivsel og ifølge Montreal definisjonen (konsensusrapport) viser 

populasjonsstudier at milde symptomer som forekommer 2 eller flere dager per uke eller 

moderate symptomer mer enn 1 dag per uke ofte er ansett som plagsomt av pasienter [12].  

1.2 Prevalens 
Prevalensen av halsbrann varier geografisk. Prevalensen kan også variere ut i fra hvilken 

definisjon av begrepene halsbrann /GERD som brukes. En systematisk oversikt over 

populasjonsbaserte studier viste at prevalensen av GERD (definert som minst ukentlig 

halsbrann eller sure oppstøt, ifølge Montreal definisjonen eller klinisk diagnostisert) varierte 

fra 18%-28% i Nord-Amerika, 9%-26% i Europa , 9%-33% i Midtøsten, 23% i Sør- Amerika, 

12% i Australia, og  3%-8% i Øst-Asia [15]. 

 En stor norsk studie utført av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) som fulgte opp 

nesten 30 000 voksne personer viste at prevalensen av minst ukentlige reflukssymptomer 

(halsbrann og sure oppstøt) økte fra 12% til 17 % mellom 1995-7 og 2006-9 [16]. Dette 

tilsvarer en økning på 47% i løpet av ca. 10 år [16].  

1.3 Patofysiologi 

Den nedre øsofageale sfinkter (LES) skiller øsofagus fra ventrikkelen. Dersom denne 
lukkemuskelen svekkes vil det føre til at slimhinnen i øsofagus, som er relativ sensitiv, blir 
eksponert for saltsyre fra ventrikkelen. Det sure refluksatet vil trenge innover i slimhinnen og 
aktivere smertereseptorer som finnes her, noe som forårsaker symptomer [17]. Det er foreslått 
at også andre faktorer enn saltsyre kan spille en rolle i generering av halsbrann, for eksempel 
pepsin, gallesalter og pankreasenzymer, og muligens eksisterer det en viss grad av synergisme 
mellom de ulike komponentene i refluksatet [14, 17].  
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Den viktigste mekanismen for GER innebærer intermitterende relaksasjoner av LES, 

(TLESR) [18]. TLESR er vagusmedierte reflekser som utløses som følge av distensjon 

(strekk/utvidelse) av ventrikkelen, særlig i postprandiale perioder [19, 20]. Dette er en 

fysiologisk mekanisme som hindrer overskudd av gass i ventrikkelen og tillater raping [21]. 

Man har tidligere trodd at TLESR forekom oftere hos pasienter med GERD symptomer 

sammenlignet med friske [22]. Utførte studier tyder imidlertid på at frekvensen av TLESR er 

den samme i de to gruppene, men at en høyere andel av TLESR resulterer i refluks hos GERD 

pasienter i forhold til friske individer [23, 24]. Dette kan muligens delvis forklares av økt 

intragastrisk trykk som er observert hos noen GERD pasienter [25]. Hiatus hernie 

(mellomgulvsbrokk) disponerer også for reflukssymptomer og er en vanlig tilstand blant 

GERD pasienter, særlig hos de med komplikasjoner slik som øsofagitt og Baretts øsofagus 

[26, 27]. Ved hiatus hernie har den øverste delen av ventrikkelen glidd opp gjennom spalten i 

mellomgulvet (diafragma), noe som blant annet svekker LES funksjon [26-28]. Kronisk 

nedsatt hviletrykk i LES er mindre vanlig [17].  

1.4 Risikofaktorer 
Miljøfaktorer 

En rekke risikofaktorer er assosiert med halsbrann. Overvekt/ fedme, ulike kostholdsfaktorer 

(for eksempel sterk mat, fet mat, kaffe, alkohol, sjokolade, kullsyreholdig drikke og sene 

kveldsmåltider), røyking, stress og hard fysisk aktivitet er blitt trukket frem som mulige 

risikofaktorer [29-31]. Forskningen viser samtidig sprikende resultater når det gjelder 

sammenhengen mellom disse faktorene og halsbrann, noe som igjen gjør det uklart hvilken 

betydning livsstilsendringer har ved behandling av halsbrann [29, 30]. Råd om ikke-

medikamentelle tiltak er omtalt i kapittel 1.5.   

Bruk av legemidler kan også forårsake eller forverre halsbrann. Slike legemidler inkluderer 

blant annet  ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs), acetylsalisylsyre, 

østrogen, nitrater, trisykliske antidepressiva, benzodiazepiner og antikolinergika [32]. De 

forskjellige legemidlene kan påvirke utvikling av symptomer på ulike måter ved å blant annet 

redusere LES trykket eller forårsake irritasjon av spiserørets slimhinne [32]. 
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Graviditet 

Halsbrann er vanlig hos gravide  og forekomsten øker utover i svangerskapet [33]. Det er 

tidligere rapportert at omtrent 20% av gravide er plaget i første trimester, 40% i andre 

trimester og 70% i tredje trimester, samtidig som alvorlighetsgraden av symptomene også 

øker [33]. Halsbrann i svangerskapet oppstår mest sannsynlig på grunn av redusert trykk i 

LES som følge av hormonelle endringer, særlig økt progesteronpåvirkning [34]. Økt 

abdominalt trykk som følge av en voksende livmor, motilitetsforstyrrelser i GI-traktus og 

forsinket ventrikkeltømming er også foreslått å være medvirkende årsaker [35]. 

Genetikk 

Resultater fra tvillingstudier tyder på at genetikk er av betydning i patogenesen av GERD [36, 

37]. Det er vist en høyere forekomst av GERD symptomer blant eneggede (monozygotiske) 

tvillinger sammenlignet med toeggede tvillinger (dizygotiske) og det konkluderes i disse 

studiene med at 31-43 % av forekomsten av GERD symptomer kan tilskrives genetiske 

faktorer [36, 37]. Hvilke gener som disponerer for GERD er likevel ikke helt kartlagt [36, 37]. 

1.5 Egenbehandling av halsbrann: hvilke 
alternativer finnes?  

1.5.1 Livsstilsendringer 

Livsstilsendringer anses som førstelinjebehandling ved behandling reflukssymptomer, selv 

om det mangler evidens for at av de mange av de ulike tiltakene fungerer [30, 38, 39]. Det gis 

ofte råd til om å blant annet unngå spesifikke matvarer og drikke som kan trigge refluks (for 

eksempel sterk og/eller fet mat, kaffe og alkohol), røyking, sene kveldsmåltider, samt gå ned i 

vekt og heve hodeenden på sengen [1, 39]. Av de ulike livsstilsrådene foreligger det relativt 

god dokumentasjon på at vektreduksjon hos overvektige, heving av hodeenden på segnen og 

eliminering av sene kveldsmåltider ved nattlige plager, samt røykeslutt hos røykere er 

effektive tiltak [30, 38]. Mild til moderat fysisk aktivitet er også anbefalt fremfor hard trening 

[29]. 
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1.5.2 Medikamentell behandling 

Den medikamentelle egenbehandlingen av reflukssymptomer består av antacida, alginater, 

histamin H2-reseptor antagonister (H2-RA) og protonpumpehemmere (PPI). De ulike midlene 

motvirker halsbrann og sure oppstøt ved å være syrenøytraliserende, danne barriere over 

ventrikkelinnholdet eller hemme syreproduksjonen i ventrikkelen. Tabell 1 viser reseptfrie 

legemidler mot halsbrann og sure oppstøt som er tilgjengelig i Norge per april 2018.  

 

Tabell 1. Tilgjengelige reseptfrie legemidler mot halsbrann og sure oppstøt i Norge per april 

2018 [40, 41]  

Legemiddelklasse Virkestoffer Markedsførte preparater 

Antacida aluminiumhydroksid, 
magnesiumhydroksid, 
magnesiumkarbonat 

 

Novaluzid tyggetabletter    
30 stk, 100 stk 

 kalsiumkarbonat Titralac 350 mg tabletter   
50 stk, 100 stk, 200 stk 

 

 natriumhydrogenkarbonat 

 

Natron NAF 500 mg 
tabletter 100 stk 

Antacida-alginater natriumalginat 
aluminiumhydroksid 
natriumhydrogenkarbonat 

 

Gaviscon tyggetabletter     
20 stk, 120 stk og        
mikstur 100 ml, 500 ml 

 

 natriumalginat, 
natriumhydrogenkarbonat 
kalsiumkarbonat  

Galieve tyggetabletter 24 stk, 
48 stk og mikstur 150 ml 

 

Histamin H2-antagonister famotidin 

 

Pepcid 10 mg tabletter 24 stk 

Protonpumpehemmere pantoprazol Somac Control 20 mg 
enterotabletter 7 stk, 14 stk 
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I tillegg til reseptfrie legemidler finnes det preparater som er klassifisert som medisinsk utstyr 

(Benegast reduflux) eller kosttilskudd (Link) [42]: 

- Benegast	reduflux	500	mg	doseposer	15	stk	(antacida-alginater)			

- Benegast	reduflux	250	mg	tyggetabletter	20	stk	(antacida-alginater)	

- Link	tyggegummi	20	stk	(antacida)	

	

Flere typer PPI (omeprazol 10mg, 20 mg og lansoprazol 15, 30 mg) og en type H2-RA 

(ranitidin 75 mg) i orale formuleringer er godkjent for reseptfri bruk i Norge [43], men disse 

er ikke markedsført per april 2018. Ranitidin 75 mg tabletter er utgått siden 2017 [44]. 

Antacida og alginater 

Antacida nøytraliserer saltsyre og reduserer mengden pepsin ved å adsorbere enzymet uten 

inaktivering utover det som skyldes endring av pH [45, 46]. Det er en vanlig oppfatning at 

antacida virker ved å nøytralisere saltsyre i ventrikkelen, men forskning viser at de primært 

virker lokalt i øsofagus ved å binde saltsyre som har kommet opp i lumen og øke øsofageal 

pH, mens effekten på gastrisk pH er minimal [47-50]. De har en rask (virker innen noen få 

minutter), men kortvarig effekt (opptil omtrent 2 timer) [47-50].   

Alginatmidler danner i nærvær av magesyre en viskøs gel med omtrent nøytral pH som legger 

seg over mageinnholdet og hindrer refluks [51]. Alginater finnes ofte i kombinasjon med 

antacida, og alle de som selges reseptfritt i Norge er slike kombinasjonspreparater. 

Kombinasjon av antacida-alginater virker like raskt eller raskere enn antacida alene og de gir i 

tillegg en noe mer langvarig lindring av symptomer (opptil 4 timer) [51, 52]. Det anbefales å 

dosere de etter måltid og ved sengetid [52]. Både antacida og antacida-alginater er egnet å ta 

ved behov da de har en hurtig innsettende effekt. 

Som vist i Tabell 1 finnes antacida-produkter i ulike formuleringer. Studier viser at tygge-

formuleringer av antacida (tyggegummi og tyggetabletter) gir noe mer langvarig lindring 

sammenlignet med flytende formuleringer, mens svelgetabletter har liten eller ingen effekt 

[49, 50]. Årsaken til dette er ikke helt kartlagt, men det antas at dette skyldes følgende: 

Flytende formuleringer svelges raskt noe som gir mindre kontakt med øsofagus, mens tygge-

formuleringer forblir lenger i munnen og avgir mindre mengder virkestoff til øsofagus over en 

relativt lengre periode [49, 50]. I tillegg øker tyggegummi som kjent spyttproduksjonen, noe 

som kan ha en positiv tilleggseffekt i nøytraliseringsprosessen [49]. 
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Histamin H2-reseptorantagonister (H2-RA)  

H2-RA hemmer ventrikkelens syresekresjonen ved å kompetitivt hemme histamin H2-

reseptorer [53]. Stimulering av histamin H2-reseptorer via histamin er en av signalveiene for 

stimulering av parietalcellenes syresekresjon [54]. Både basal og stimulert syresekresjon 

hemmes [53]. Produksjonen av pepsin reduseres også som følge av redusert volum av 

magesekresjon [55]. Effekten av famotidin 10 mg tabletter inntrer raskt, innen 30 minutter, og 

varer i opptil 9 timer [56]. 

Et kjent fenomen ved bruk av H2-RA er toleranseutvikling (takyfylakse). Dette innebærer at 

disse legemidlene får en redusert syrehemmende effekt ved gjentatt dosering, noe som er 

observert selv etter den andre dosen ifølge en oversikt over 15 publikasjoner, inkludert 18 

kliniske studier [57]. Forfatterne trekker frem foreslåtte teorier for denne toleranseutviklingen, 

blant annet oppregulering av andre mediatorer som stimulerer syresekresjonen (for eksempel 

acetylkolin og gastrin) og/eller endret reseptor turnover ved kronisk kompetitiv hemming av 

H2-reseptoren. Ifølge oversikten ser det imidlertid ikke ut til å oppstå ytterligere reduksjon av 

syresekresjonen når toleranse først er utviklet, men toleransen kan opprettholdes i flere dager 

etter siste dosering. Selv om pasienter får symptomlindring ved gjentatt dosering av H2-RA 

påpekes det at dette kan skyldes at H2-RA  fører til en desensitisering av øsofagus (analgetisk 

effekt) mot syre slik at symptomlindring oppstår uten signifikant reduksjon av 

syreeksponering i øsofagus [57]. Kunnskap om den kliniske relevansen av dette fenomenet er 

imidlertid begrenset [57]. 

Protonpumpehemmere (PPI) 

PPI anses som de mest effektive syrehemmende midlene vi har i dag [58]. Dette er fordi de 

hemmer det siste steget i syresekresjonen, H+/K+-ATPasen, også kjent som protonpumpen 

[58]. I motsetning H2-RA, hvor parietalcellene fortsatt kan stimuleres til syresekresjon via 

andre signalveier (for eksempel acetylkolin, gastrin) vil blokkering av protonpumpen hemme 

syresekresjon uavhengig av hvordan parietalcellene stimuleres, se Figur 1 [54]. PPI er 

prodrugs og svake baser som må gjennomgå syre-katalyse for å bli aktive substanser. Dette 

skjer ved at de akkumuleres i det sure miljøet i parietalcellene hvor de protoneres og 

omdannes til sulfenamider [58]. Sulfenamidene og/eller forløperen til sulfenamidene - 

sulfensyre, regnes som aktive substanser [58]. De hemmer protonpumpen ved å danne 

kovalente disulfidbindinger med ulike cysteinenheter på aktive protonmumper slik at det 
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oppnås en nær irreversibel hemming av enzymet [54, 59, 60].	Selv om PPI har en kort 

halveringstid på 1-2 timer i plasma har de en langvarig syrehemmende effekt ettersom 

halveringstiden til enzym-PPI komplekset er omtrent 24 timer [54].  

For best syrehemmende effekt er det ideelt at den maksimale plasmakonsentrasjonen av PPI 

oppnås omtrent samtidig som når syresekresjonen er høyest (når protonpumpene er mest 

aktive) ettersom PPI kun virker på aktiverte protonpumper [58, 61]. Derfor anbefales det å 

dosere PPI før måltid [58, 61]. Det kan ta opptil 3 dager før man merker optimal effekt da det 

kan ta opptil 3 dager før steady-state konsentrasjon oppnås [62]. De ulike PPI kan ha 

forskjeller i farmakokinetikk, men anses ofte for å være like effektive med hensyn på kliniske 

parametere [58] .  

 

 

Figur 1. Hemming av parietalcellenes syresekresjon. Stimuli slik som matinntak eller tanken 

på mat vil stimulere frigjøring av histamin, acetylkolin og gastrin som igjen vil virke på sine 

reseptorer lokalisert i den basolaterale mebranen til parietalcellenes og stimulere 

syresekresjon. Legemidler slik som protonpumpehemmere (PPI) og histamin H2-reseptor 

antagonister (H2-RA) vil hemme syreproduksjonen. Figur gjengitt med tillatelse fra [54]. 
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1.6 Retningslinjer for egenbehandling av halsbrann 
Det eksisterer flere retningslinjer og algoritmer for behandling av reflukssymptomer, utviklet 

av blant annet helsemyndigheter og fagekspertefor verden over [1, 8, 13, 39, 63-65]. 

Eksempler er de utarbeidet/utgitt av World Gastroenterology Organisation (WGO) [1], 

American College of Gastroenterology (ACG) [39], National Institute for Health and Care 

Excellence (NICE) [65] (helsemyndighet i Storbritannia) og University of Saskatchewan (et 

ledende offentlig forskningsuniversitet i Canada) [13]. En del av retningslinjene/algoritmene 

er hovedsakelig rettet mot behandling av reflukssymptomer i apotek [1, 8, 13, 63, 64]. 

Generelt sett inneholder retningslinjene følgende momenter: vurdering av symptomenes art, 

eksklusjonskriterier for egenbehandling, livsstilsendringer, valg av preparat basert på 

symptomenes art/frekvens og eventuell henvisning til lege. Antacida, alginater og H2-RA 

anbefales vanligvis ved milde og sporadiske symptomer, mens PPI er anbefalt ved hyppige 

symptomer, selv om noen retningslinjer/artikler anbefaler PPI uansett frekvens [1, 8, 13, 63, 

64]. Hva som anses som hyppige symptomer kan variere mellom retningslinjene. For å 

begrense oppgaven er det tatt utgangspunkt i en av retningslinjene for å vise hva disse går ut 

på. Dette er retningslinjene som er utarbeidet av WGO som er en internasjonal organisasjon. 

WGOs globale retningslinjer [1] 

WGO publiserte i 2013 globale retningslinjer for behandling av ulike gastrointestinale 

symptomer, inkludert retningslinjer for egenbehandling av halsbrann. Her defineres målet for 

egenbehandlingen av halsbrann som følgende: ”Å bli symptomfri og gjenopprette optimal 

livskvalitet ved å bruke den mest kostnadseffektive terapien”. 

Livsstilsendringer anses som førstelinje behandling og anbefales uavhengig av hvor hyppige 

symptomene er. Livsstilsendringer som foreslås i retningslinjene inkluderer vektnedgang for 

overvektige (anses som det viktigste tiltaket), å unngå utløsende faktorer (for eksempel sterk 

mat, fet mat, kaffe, alkohol, nikotin), å spise mindre porsjoner oftere, å heve hodeenden på 

sengen med 20-25 cm og å unngå mat/drikke 3 timer før man legger seg. 

Når det gjelder medikamentell behandling anbefales PPI i 14 dager ved hyppig halsbrann 

(definert som 2 eller flere dager/uke). Dersom symptomene fortsatt er tilstede etter 14 dager 

med PPI behandling anbefales legekontakt.  
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Ved milde eller moderate halsbrannsymptomer som forekommer sporadisk anbefales 

antacida-alginater, antacida, H2-RA eller en kombinasjon av de to sistnevnte. Får man ikke 

symptomlindring av dette anbefales det å forsøke et annet preparat eller legekontakt. Dersom 

symptomene lindres men kommer tilbake kan man gjenta behandlingen opp til 2 uker. 

Eksklusjons-kriterier for egenbehandling i følge retningslinjene er vist i Tabell 2. 

Tabell 2. Eksklusjonskriterier for egenbehandling av halsbrann nevnt i WGOs globale 

retningslinjer [1] 

• Halsbrann	som:	

- Varer	i	over	3	måneder,	er	alvorlig	eller	nattlige	symptomer	

- Forsetter	etter	2	uker	med	reseptfri	H2-RA	eller	PPI	behandling	

- Forekommer	mens	man	samtidig	bruker	H2-RA	eller	PPI	på	resept	

• 	Dysfagi	(svelgeproblemer)	eller	odynofagy	(smerter	ved	svelging),		

• Tegn	på	gastrointestinal	blødning:	for	eksempel	blodig	oppkast,	svart	avføring	

og	anemi	

• Vedvarende	kvalme,	oppkast	og	diaré		

• Symptomer	på	laryngitt:	for	eksempel	heshet,	hoste	

• 	Utilsiktet	vekttap	

• Symptomer	som	tyder	på	hjerte-relasjon:	for	eksempel	smerter	som	stråler	ut	til	

nakke,	skulder	eller	arm	

• Gravide	og	ammende	

• Barn	under	12	år	for	antacida/H2-RA	eller	under	18	år	for	PPI	

• Nyopstått	halsbrann	personer	over	50-55	år	

WGO= World Gastroenterology Organisation, PPI=protonpumpehemmere, H2-RA= histamin 
H2-reseptorantagonister 

1.7 Retningslinjer for apotekansatte i Norge ved 
rådgivning av halsbrannkunder 
Norge har ingen offisielle retningslinjer for egenbehandling av halsbrann. Apotekansatte har 

tilgang til ulike verktøy og ressurser som de kan støtte seg på i rådgivningen av 

halsbrannkunder, for eksempel legemiddelhandboka.no [66], felleskatalogen.no [67], relis.no 

[68], tryggmammamedisin.no [69], brosjyrer og bøker utviklet av apotekkjedene/ 
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apotekbransjen og helsebiblioteket.no [70]. I tillegg finnes e-læringskurs laget av Apotekenes 

kompetanse- og utviklingssenter (APOKUS) som tilbyr opplæringsprogrammer til 

apotekansatte, inkludert e-læringskurs om halsbrann og egenomsorg [71]. Disse skal ifølge 

APOKUS være utviklet i samarbeid med ledende fageksperter. Apotekkjedenes egne nettsider 

gir generelle anbefalinger rettet mot kunder for egenbehandling av halsbrann og sure oppstøt, 

men informasjonen kan variere mellom apotekkjedene og det kan være vanskelig å foreta et 

individuelt valg mellom de ulike preparatene basert på informasjonen som gis [42, 72, 73]. 

Som nevnt innledningsvis er halsbrann i de fleste tilfeller en ukomplisert tilstand [8]. Det er 

ikke ansett nødvendig med diagnostiske tester for å identifisere typiske reflukssymptomer slik 

som halsbrann og sure oppstøt [12]. Samtidig er det slik at vedvarende plager med 

reflukssymptomer kan øke risiko for komplikasjoner slik som øsofagitt (betennelse i 

slimhinnen), striktur (innsnevring av lumen i øsofagus som kjennetegnes av svelgevansker), 

Barrets øsofagus og øsofageal adenokarsinom [12]. Dessuten kan vedvarende 

reflukssymptomer redusere livskvaliteten betraktelig [2-4]. Da kundehenvendelser som 

gjelder behandling av halsbrann er vanlig i apotek er det viktig at apotekansatte har god 

kompetanse omkring rådgivning ved egenbehandling av halsbrann. De apotekansatte har en 

viktig rolle i å kartlegge kundens behov og basert på dette identifisere de som er egnet/ikke 

egnet til egenbehandling samt gi råd og velge tilpasset behandling [74]. Av apotekbransjen sin 

kvalitetsstandard, God apotekpraksis, følger det at rådgivningen i apotek skal være basert på 

faglig anerkjente normer [6].  

Selv om både apotekenes egne bransjestandarder og loven [10] setter krav til informasjon og 

rådgivning i apotek er det ikke nødvendigvis slik i praksis: Et eksempel på dette kom fram i 

medieoppslag om manglende informasjon og råd i apotek ved utlevering av paracetamol til 

unge, noe som ble avdekket ved bruk av en metode som tilsvarer mystery shopping (mystery 

shopping som metode omtales nærmere i kapittel 3) [75]. Da apotekene samtidig mangler 

entydige, felles retningslinjer for egenbehandling av halsbrann er det behov for å undersøke 

rådgivningen av halsbrannkunder i apotekene. 
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2 Hensikt 
Hensikten med denne studien var å undersøke rådgivning i apotek ved egenbehandling av 

halsbrann. Mer spesifikt var det ønskelig å undersøke apotekansattes håndtering av 

kundehenvendelser som gjelder egenbehandling av halsbrann med fokus på 

behovskartlegging, valg av behandling og rådgivning omkring dette.  
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3 Metode og materiale 

3.1 Studiedesign 
For å belyse oppgavens problemstilling ble det utført en empirisk studie ved å benytte 

mystery shopping som metode. Empirisk forskning innebærer at innhentet kunnskap er basert 

på erfaring fra systematiske observasjoner eller undersøkelser [76].  

3.2 Mystery shopping 
Generelt 

Mystery shopping er beskrevet som en form for deltakende og skjult observasjon i offentlig 

setting [77]. Dette innebærer at forskere fremstår som en naturlig del av settingen, det vil si 

miljøet hvor observasjonen foregår, samtidig som vedkommendes identitet og formål holdes 

skjult ovenfor de som observeres [78]. Mystery shopping er et kjent verktøy innenfor 

servicebransjen og brukes av mange forskjellige bedrifter og organisasjoner for å blant annet 

måle kvaliteten på tjenester som tilbys, undersøke hvorvidt lover, regler og standarder som er 

satt følges, identifisere mangler og svakheter ved tjenesteytelser, motivere servicepersonell til 

å forbedre seg gjennom å gi tilbakemelding, tilby trening/opplæring og belønningssystemer på 

bakgrunn av målinger, samt skape og måle konkurranse ved å sammenligne tjenesteytelser 

mellom bedriftene/organisasjonene [77]. Mystery shopping er utbredt praksis i 

bedrifter/organisasjoner verden over [77] og det finnes retningslinjer som beskriver standarder 

og etiske prinsipper for utførelse av mystery shopping, for eksempel The Market Research 

Society (MRS) [79], Mystery Shopping Professionals Association (MSPA) [80] og ESOMAR 

(tidligere kjent som European Society for Opinion and Marketing Research) [81] sine 

retningslinjer. Disse har som formål å fremme god praksis og profesjonalitet ved 

gjennomføring av mystery shopping. 

Anvendelse i apotek 

Apotek er ingen unntak når det gjelder mystery shopping. Bruk av mystery shoppere i apotek 

er en velkjent metode for å studere farmasøytisk praksis og har blitt anvendt internasjonalt 

innenfor apotekbransjen i over 30 år [82, 83]. En mystery shopper er i denne sammenhengen 

definert som et individ som er opplært til å besøke apotek for å utføre et bestemt scenario med 
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hensikt å undersøke spesifikke aspekter ved personalets fremtreden [83]. Et slikt scenario 

involverer typisk en symptombasert forespørsel (mystery shopper etterspør noe mot 

symptomer, for eksempel halsbrann, hodepine osv.) eller en produktbasert forespørsel 

(mystery shopper etterspør et spesifikt produkt, for eksempel Titralac, paracetamol osv.) [82].  

Det er vanlig at observasjonen har et strukturert format, det vil si at det på forhånd er bestemt 

hva som skal observeres og registreres [77, 78]. Dataene registreres ofte, i første omgang, i et 

observasjonsskjema, men kan også skje ved bruk av lydopptak eller en kombinasjon av disse 

[83]. Hensikten med mystery shoppingen er ofte å undersøke hvordan rådgivning av kunder 

foregår i apotek [82]. Det kan også brukes til å  evaluere effekten av ulike intervensjoner i 

apotek ved å utføre mystery shopping før og etter en intervensjon [82]. Enkelte studier 

benytter også erfaringer fra mystery shopping til å gi faglig tilbakemelding til de ansatte slik 

at de kan forbedre seg [82]. Ulike navn benyttes i forskjellige studier for å omtale en mystery 

shopper, blant annet simulert pasient, pseudo kunde og surrogat shopper [82, 83]. 

Mystery shopping som forskningsmetode kan reise en rekke spørsmål knyttet til etikk, 

pålitelighet av metoden og validitet (gyldighet) av resultatene. Dette tas opp i 

diskusjonskapitlet (kapittel 5.2). 

Anvendelse av mystery shopping i denne studien – et overblikk 

Alle potensielle apotek ble i forkant av studien kontaktet av veileder via epost og/eller 

apotekkjedenes intranett og gjort kjent med at det ville bli utført mystery shopping i tiden 

fremover i forbindelse med studentprosjekter ved Universitetet i Oslo (UiO). Det ble ikke på 

forhånd gitt informasjon om hva mystery shoppingen spesifikt dreide seg om, altså aktuell 

scenario. Årsaken er at det var risiko for at apotekpersonalet kunne endre sin atferd dersom de 

var klar over dette, noe som igjen kunne svekke resultatenes validitet. Det ble dermed kun gitt 

generell informasjon om studien i forkant. Apotekene ble i forkant også informert om 

mulighet til å trekke seg fra studien i etterkant av mystery shopping, at ingen 

personidentifiserbare data ville bli registrert, mens apotekidentifiserende data ble samlet inn 

og kun beholdt inntil apotekene fikk mulighet til å trekke seg; deretter ble denne 

informasjonen slettet. 

Observasjonsdata ble registrert i et papirskjema som straks ble fylt ut etter apotekbesøkene. I 

etterkant av all mystery shopping fikk apotek som ble besøkt mer detaljert informasjon om 

studien og mulighet til å trekke seg dersom de ønsket dette (se vedlegg 1). Dersom et apotek 
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valgte å trekke seg ble hele skjemaet fra dette apoteket makulert, og dersom apotekene 

samtykket til å delta ble apotekidentifiserende informasjon slettet før dataene ble satt inn i en 

elektronisk fil for analyse. 

Forfatteren av denne masteroppgaven var selv mystery shopper i studien og er heretter kalt 

MS. 

3.3 Godkjenning av studien  
Studien ble utført i tråd med Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og 

humaniora (NESH) sine tidligere gitte råd i forbindelsene med andre mysteryshopping 

prosjekter ved Universitetet i Oslo(UiO) som ble gitt til veileder for prosjektene, og som også 

var veileder for dette prosjektet. I samråd med veileder ble det ikke søkt om annen 

godkjenning av studien.  

I følge personvernopplysningen er et prosjekt meldepliktig eller konsesjonspliktig dersom det 

behandles personopplysninger og dette skjer helt eller delvis ved bruk av elektroniske 

hjelpemidler [84]. Forsknings- og utdanningsinstitusjoner kan melde prosjektet sitt til Norsk 

senter for forskningsdata(NSD) [85]. Helseforskningsloven pålegger forskere å søke 

forhåndsgodkjenning fra regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk 

(REK) dersom forskningen har som formål å fremskaffe ny kunnskap om helse og sykdom 

[86]. I denne oppgaven ble ingen direkte eller indirekte personopplysninger behandlet 

elektronisk. Studiens formål var i tillegg utenfor helseforskningslovens virkeområde. 

Prosjektet ble derfor ikke meldt til NSD eller forhåndsgodkjent av REK.  

3.4 Utvalg og randomisering 
Målet var å utføre studien i 100 apotek. Dette antallet ble valgt for å få et tilstrekkelig stort 

datamateriale samtidig som det ble tatt hensyn til tidsrådighet. Utgangspunktet for de 100 

apotekene var en oversikt over offentlig godkjente apotek i Norge. Denne oversikten ble 

hentet fra Statens Legemiddelverk sin hjemmeside i desember 2017 [87]. Inklusjons- og 

eksklusjonskriterier var som følgende: 
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Inklusjonskriterier 

- Apotek	lokalisert	i	Oslo,	Akershus	og	Buskerud	(inkluderer	både	kjedestyrte	

apotek,	frittstående	apotek	og	sykehusapotek)		

 

Eksklusjonskriterier 

- Apotek	hvor	forskeren	selv	er	ansatt	(gjaldt	ett	apotek)	

- Apotek	hvor	forskeren	møter	på	kjent	personale	

- Apotek	som	har	hovedfokus	på	salg	av	veterinærmedisin	

 

Apotek utenfor Oslo, Akershus og Buskerud, ett apotek som forskeren selv jobbet i og apotek 

med hovedfokus på salg av veterinærmedisin ble filtrert bort fra oversikten. 

Forskeren sto da igjen med en elektronisk liste over 270 aktuelle apotek. Dette dannet den 

originale apoteklisten i studien, med apoteknavn og tilførende apoteknr.  

Apotekene ble så randomisert på nett ved å bruke nettsiden random.org [88] som genererte en 

liste med randomiserte tall fra 1-270 (apoteknr.). Det ble laget en excel fil ut av de 

randomiserte tallene slik at en hadde linjenr. i den ene kolonnen (randomiseringsnr.) og  

tilhørende apoteknr. i to egne kolonner (én for hver scenario). Denne randomiseringslisten ble 

ikke lagret elektronisk, men printet ut på ark. Kun randomiseringsnr. ble påført på 

observasjonsskjema. Dette ble påført øverst på arket slik denne apotekidentifiserende 

informasjonen enkelt kunne slettes (klippes bort) før data ble satt inn i elektronisk fil. Dersom 

et apotek ville trekke seg, måtte forskeren finne fram randomiseringslisten som ble oppbevart 

adskilt fra de utfylte observasjonsskjemaene, finne tilhørende apoteknr. og deretter gå tilbake 

til den originale apoteklisten for å finne ut hvilket apotek det gjaldt.  

Selv om det var ønskelig å kun utføre studien i 100 apotek, ble altså hele oversikten over de 

270 apotekene beholdt. Dette ble gjort slik at forskeren lett kunne fortsette nedover på listen 

over de randomiserte apotekene dersom det av uforutsette årsaker ikke lot seg gjøre å 

gjennomføre studien på et bestemt apotek, for eksempel at forskeren møtte på kjent personale.  
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3.5 Scenarioutvikling (forberedelser) 
Litteratursøk 

Det ble utført litteratursøk med fokus på mystery shopping studier i apotek i PubMed. 

Hensikten med litteratursøket var å få en oversikt over og forståelse for bruk av metoden. 

Følgende søketermer ble brukt: community pharmacy, counselling, treatment, mystery 

shopping, simulated patient, simulated costumer, pseudo patient, pseudo costumer, surrogat 

shopper, pharmacist, heartburn, gastroesophageal reflux disease/GERD, regurgitation, 

antacid, alginates, H2-antagonist/H2-blocker og proton pump inhibitor/PPI. I tillegg ble flere 

artikler/oversiktsartikler funnet ved å følge referanselinker og ”lignende artikler” i databasen. 

Studier som omhandlet reflukssymptomer var av størst interesse, men også studier som 

fokuserte på andre behandlingsområder (for eksempel hodepine, diaré og lignende.) ble 

gjennomgått.  

Deltakelse på fokusgrupper 

MS var også tilstede på to fokusgruppeintervjuer i løpet av november og desember 2017. 

Tema var egenbehandling av halsbrann og totalt 7 apotekansatte fra ulike apotek deltok. 

Fokusgruppene ble gjennomført av en annen student og inngår som en del av vedkommendes 

masteroppgave. MS var tilstede som assistent for å hjelpe til med praktiske ting rundt 

gjennomføringen av fokusgruppene. Samtidig ble dette brukt som en forberedelse i forkant av 

mystery shopping. I løpet av de to fokusgruppene MS innsikt i hvilke erfaringer de ansatte 

hadde med halsbrannkunder, inkludert typiske kundehenvendelser, spørsmål som de ansatte 

kunne stille denne kundegruppen og rådgivning omkring egenbehandling av halsbrann. 

Deltakelse på fokusgruppene dannet et godt grunnlag for å innhente ideer til og konstruere 

realistiske scenarioer som kunne brukes i denne studien. 

Pilotstudie 

Det ble utført en pilotstudie for å teste ut scenarioene. Dette er beskrevet i eget kapittel (3.8).  

3.6 Beskrivelse av mystery shopper (MS)  
MS er en kvinne i tyveårene. Hun har vært plaget av halsbrann som kommer og går i snart 2 

uker. Halsbrannen beskriver hun som en brennende følelse bak brystet og oppover mot 
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halsen. Symptomene har forekommet 2-3 ganger i uken med omtrent 1 døgns varighet hver 

gang. Ubehaget vil hun si varierer fra mild til moderat og mener det utløses eller forverres i 

etterkant av fete måltider og/eller sterk mat,  noe det har blitt relativt mye av den siste tiden i 

forbindelse med at hun har vært på flere selskap/sammenkomster. 

Av behandling har mystery shopper allerede forsøkt Link tyggegummi som hun har hatt 

hjemme fra tidligere bruk. Selv om hun ikke er begeistret for smaken, har hun fått noe 

lindring av symptomene ved å tygge de ved behov. Som regel har hun hatt behov for 

tyggegummiene flere ganger om dagen når symptomene inntreffer. Nå er pakken tom. Hun 

bestemmer seg derfor for å ta en tur til apoteket. Relevante attributter til mystery shopper er 

oppsummert i Tabell 3. 

Scenario ble konstruert slik at det passende medikamentelle behandlingsalternativet ville vært 

at mystery shopper forsøkte helst PPI eventuelt H2-RA, ifølge retningslinjer/anbefalinger [1, 

8, 13, 63, 64]. 

Tabell 3. Beskrivelse av mystery shopper 

Kjønn og alder Kvinne, 23 år 

Symptomer 

 

Beskrives som en brennende følelse bak brystet som beveger seg 

oppover mot halsen 

Mild til moderat intensitet, utløses eller forverres av fet og/eller 

sterk mat 

Startet for snart 2 uker siden med frekvens på 2-3 ganger i uken og 

varighet omtrent 1 døgn av gangen. 

Graviditet Nei 

Allerede forsøkt 

behandling 

 

Link tyggegummi; ikke helt fornøyd med smaken, men har fått noe 

lindring ved å ta de ved behov (flere ganger daglig ved symptomer) 

Kosthold Drikker 2-3 kopper kaffe om dagen 

Det har blitt flere store måltider og mye fet og sterk mat, samt en del 
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brusinntak, de siste ukene i forbindelse med 

selskap/sammenkomster  

Drikker ikke alkohol 

Røyker ikke 

Livsstil Moderat fysisk aktiv,  normal BMI,  studerer og jobber ved siden av 

Sykdommer Ingen kjent sykdom 

Bruk av medisiner Ibux 400 mg 3-4 ganger daglig de siste 2 dagene, mot tannsmerter.  

 

 

3.7 Utførelse av scenario  
Ved oppmøte i apoteket skal MS henvende seg til apotekpersonalet på én av to måter, heretter 

kalt scenario 1 og 2:  

Scenario 1: ”Hei, har du noe mot halsbrann?” 

Scenario 2: ”Hei, har du Somac Control?” 

Den randomiserte apoteklisten delte apotekene tilfeldig i to kolonner. Apotekene i den ene 

kolonnen fikk tildelt scenario 1, mens apotekene i den andre kolonnen fikk tildelt scenario 2.  

I begge disse scenarioene kan MS naturligvis forvente å bli stilt spørsmål fra de 

apotekansatte. Det gis informasjon til apotekansatte kun ved forespørsel. MS skal forholde 

seg til informasjonen gitt i Tabell 3. Dersom det dukker opp spørsmål som MS ikke har tenkt 

på i forkant svares det jeg vet ikke/ jeg er usikkert der dette er naturlig. Hvis mystery shopper 

er nødt til å komme med et svar noteres dette ned og brukes eventuelt ved senere anledning. 

For å standardisere utførelse av scenario er det forhåndsbestemt hva MS skal svare på en 

rekke spørsmålseksempler som kan være aktuelle. Disse følger nedenfor. 

Er det til deg selv? 

- Ja	
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Har du brukt det før? (For scenario 2) 

- Nei,	det	har	jeg	ikke.	

 

Hvem anbefalte deg produktet? (For scenario 2) 

- Jeg	fikk	anbefalt	det	av	en	venn	som	har	brukt	det.	

 

Kan du beskrive symptomene dine?/Hvilke symptomer opplever du? 

- Jeg	kjenner	en	følelse	av	at	det	brenner	bak	brystet	og	oppover	mot	halsen.		

 

Vet du hva symptomene kommer av? 

- Jeg	merker	at	det	kommer	av	eller	er	verst	etter	at	jeg	har	spist	mye	fet	eller	sterk	

mat,	noe	det	har	blitt	litt	mye	av	i	det	siste.	

 

Er du gravid? 

- Nei	

 

Har du forsøkt noe behandling mot symptomene allerede?  

- Ja,	jeg	har	brukt	Link	tyggegummi	som	har	lindret	plagene	litt,	selv	om	smaken	ikke	

er	den	beste.	

 

Hvor ofte har du symptomer? 

- Jeg	har	symptomer	omtrent	2-3	ganger	i	uken.	

 

Hvor lenge varer symptomene? 
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- Omtrent	1	døgn	av	gangen	

	

Når startet symptomene?/Hvor lenge har du hatt symptomer? 

- Nesten	to	uker	siden/	I	nesten	to	uker.	

 

Har du vært hos lege angående disse symptomene? 

- Nei	

 

Er de første gangen du har halsbrann? 

- Jeg	har	hatt	det		før,		en	gang	i	blant,	men	som	jeg	husker	har	det	pleid	å	gå	raskt	

over.		

 

Har du tidligere hatt sykdom i mage/tarm? 

- Nei	

 

Har du tidligere fått legemidler på resept mot halsbrann/magesyre? 

- Nei	

 

Bruker du noen legemidler? 

- Vanligvis	ikke.	De	siste	2	dagene	uken	har	jeg	brukt	Ibux	mot	en	visdomstann	som	

har	begynt	å	bli	litt	vond.	Den	snart	trekkes	heldigvis.	

Ved forespørsel oppgis følgende dosering: Ibux 400 mg  3-4 ganger daglig.  

MS aksepterer all informasjon og råd som gis av apotekpersonalet. Hun tar med seg eventuelt 

tilbudte produkter med til kassen. Ettersom det i denne studien ikke forelå økonomisk støtte i 

forbindelse med salg av produkter kunne det ikke bli utført kjøp. Det ble istedenfor bestemt at 

MS ved betalingstidspunktet oppdager at hun har glemt kortet sitt. Hun takker likevel alltid 
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for hjelpen før hun forlater apoteket. Apotekbesøket dokumenteres deretter så fort som mulig 

i et eget skjema (omtalt i kapittel. 3.9).  

Dersom MS møter på noen apotekansatte som hun kjenner utføres ikke studien på det 

apoteket.  

For å beregne tid brukt i løpet av apotekbesøket tar MS tiden rett før hun går inn i apoteket og 

sjekker tid brukt rett etter apotekbesøket.  

3.8 Pilotstudie 
Hensikten med pilotstudien var å undersøke hvordan studieopplegget fungerte og om det var 

behov for endringer. Totalt 12 apotek ble besøkt. Opprinnelig var scenario konstruert slik at 

MS unngikk å utføre et eventuelt kjøp ved å si at hun skulle tenkte litt på det først. I etterkant 

av disse apotekbesøkene ble det gjort en endring som innebar at MS skulle ta med seg 

eventuelt tilbudte produkter helt frem til kassen. Ved betalingstidspunktet skulle hun si at hun 

har glemt kortet sitt. Dette ble gjort for å utnytte potensiale til å innsamle mer data fra besøket 

sammenlignet med at kundemøtet ble avsluttet ute i selvvalget. I tillegg tilsa erfaringer fra 

pilotstudien at det i observasjonsskjema burde inkluderes et eget felt som tok for seg ansattes 

kartlegging av graviditet og et eget felt som omhandlet informasjon legemidlenes virkemåte, 

noe som ble gjort. 

Apotekene som deltok i pilotstudien er ekskludert fra resultatene som presenteres i denne 

oppgaven. 

3.9 Datainnsamling - observasjonsskjema 
Datainnsamlingen tok utgangspunkt i en eksisterende protokoll utformet av Benrimoj et al., 

tilpasset både symptombaserte og produktbaserte forespørsler i apotek [89], og som også har 

blitt tatt i bruk i andre lignende studier [90, 91]. Den er blitt noe modifisert i denne oppgaven 

med hensyn på scenariobeskrivelser. 

Skjemaet er presentert i vedlegg 2 og er delt inn i fire deler: 
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Del 1: Behovskartlegging 

Denne delen tar for seg informasjon som er viktig at de apotekansatte kartlegger i forhold til 

kundens behov og som igjen vil påvirke valg av behandling. Det ble dokumentert om den 

apotekansatte samlet inn følgende informasjon i møte med MS: 

• Hvem	som	har	symptomer	eller	hvem	som	skal	bruke	produktet	

• Om	MS	har	brukt	det	før	(for	scenario	2),	det	vil	si	om	MS	har	brukt	Somac	

Control	tidligere	

• Hvilken	behandling	som	allerede	er	forsøkt	

• Hvilke	symptomer	som	foreligger,	dvs.	MS	sin	beskrivelse	av	halsbrann	

• Hvor	lenge	MS	har	hatt	symptomer,	dvs.	når	symptomene	startet	

• Hvor	lenge	varer	symptomene,	dvs.	en	halsbrann	episode	

• Om	MS	bruker	andre	medisiner	

• Øvrig	helsetilstand.	Dette	punktet	er	ment	å	dekke	alle	øvrige	spørsmål	som	kan	

hjelpe	den	ansatte	med	å	vurdere	symptomenes	alvorlighetsgrad.	Eksempler	på	

spørsmål	som	kunne	havne	i	denne	kategorien	var:	

Vet	du	hva	som	forårsaker	symptomene?	

Har	du	svelgeproblemer?	

Opplever	du	kvalme	eller	oppkast?	

Har	du	gått	ned	i	vekt?	

Er	du	sterkt	plaget?	

Har	du	noen	sykdommer?	

Har	du	eller	noen	i	familien	hatt	magesår	før?	

Har	du	sjekket	symptomene	dine	hos	legen?	

	

Dersom én eller flere slike spørsmål ble stilt ble det krysset av ”Ja” i tabellen og kommentert 

hva spørsmålet (ene) omhandlet. 

Del 2: Valg av behandling 

Her blir det samlet inn informasjon om hva slags type behandling som ble utfallet som følge 

av apotekbesøket. I denne delen ble det dokumentert: 

• Valg	av	medikamentell	behandling,	inkludert	produktnavn		
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• Om	MS	ble	henvist	til	lege.	Dersom	dette	var	tilfellet	skulle	MS	i	tillegg	notere	

eventuell	begrunnelse/forklaring	som	den	ansatte	ga	for	å	henvise	til	lege,	for	

eksempel	for	å	få	sjekket	symptomer.		

Når det gjelder disse to punktene er det mulig at den ansatte gir råd om å kontakte lege 

dersom det aktuelle produktet ikke gir ønsket effekt. Dette ble ikke ansett som henvisning til 

lege, men som rådgivning rundt bruk av produktet (se Del 3). 

Del 3: Rådgivning 

Denne delen tar for seg hva slags råd eller informasjon som ble gitt i løpet av kundemøtet. Det 

ble dokumentert om den ansatte ga noe som helst råd/informasjon angående: 

• Bruk	av	produktet:		

Med	bruk	menes	det	i	denne	studien	dosering,	administrasjonsmåte,	

bivirkninger,	interaksjoner,	forsiktighetsregler	og/eller	overdosering.	Hvis	den	

ansatte	for	eksempel	ga	informasjon	om	å	ta	én	tyggetablett	ved	behov,	ble	det	

krysset	av	for	”Ja”	når	det	gjelder	bruk	av	produktet	og	under	kommentarer	ble	

det	skrevet	”dosering/administrasjonsmåte”.	Dersom	den	ansatte	i	tillegg	for	

eksempel	ga	informasjon	om	å	kontakte	lege	hvis	symptomene	ikke	ble	bedre	

etter	behandling	med	produktet,	ble	dette	kommentert	i	tillegg	til	å	skrive	

”dosering/administrasjonsmåte”	under	kommentarfeltet.	

• Hvordan	produktet	virker:		

Dersom	det	ble	gitt	noe	som	helst	informasjon	angående	produktets	virkemåte	

(for	eksempel	at	produktet	nøytraliserer	magesyren,	virker	raskt	og/eller	har	

kortvarig	effekt)	ble	det	krysset	av	”Ja”.	

• Livsstil	

Det	ble	krysset	av	”Ja”	dersom	den	ansatte	ga	noe	som	helst	informasjon/råd	

angående	livsstil	og	tillegg	ble	det	kommentert	hva	disse	gikk	ut	på,	f.eks	unngå	

visse	typer	matvarer,	unngå	store	måltider,	spise	sakte,	gå	ned	i	vekt	osv.	

• Om	det	ble	gitt	skriftlige	råd	

Flere	apotek	har	ulike	brosjyrer	tilgjengelig	for	kundene	i	selvvalget.	De	tar	for	

seg	forskjellige	egenbehandlingsområder,	blant	annet	halsbrann.	Dersom	den	

apotekansatte	delte	ut	en	slik	brosjyre	mot	halsbrann	til	MS	ble	det	krysset	av	

for	”Ja”.	
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Del 4: Apotekpersonalet  

Denne delen hadde hensikt å kartlegge hvilken yrkesbakgrunn den ansatte som hjalp MS 

hadde, for eksempel om vedkommende var farmasøyt, tekniker, student osv. Dette ble 

dokumentert ut ifra om den ansatte hadde skilt med arbeidstittel på seg. I noen tilfeller kan det 

være vanskelig å se om den ansatte bærer skilt eller ikke, for eksempel hvis den blir helt 

dekket av uniformen, hodeplagg eller hår. I slike tilfeller hvor det er usikkert om den ansatte 

bærer skilt eller ikke ble det krysset av for ”usikkert”. Hvis det var tydelig at den ansatte bar 

eller ikke bar skilt ble det krysset av for henholdsvis ”ja” eller ”nei”. I tilfeller hvor det var 

tydelig at den ansatte bar skilt skulle det dokumenteres hvilken tittel vedkommende hadde 

dersom dette var synlig. Dersom skiltet var delvis dekket slik at tittelen var usikker ble dette 

kommentert.  

Det skulle også dokumenteres om den ansatte henviste MS til annet apotekpersonale og 

eventuell tittel de hadde. 

 I denne delen ble det også dokumentert omtrentlig varighet av apotekbesøket i minutter.  

3.10  Databearbeidelse 
Innsamlet data ble kodet og analysert i  Microsoft Excel. To andre personer dobbeltsjekket at 

overføring av data til Microsoft Excel skjedde korrekt og eventuelle oppdagede tastefeil ble 

rettet opp i før analyse. Antall og prosentandeler for de ulike punktene i skjemaet ble telt opp 

og de er presentert i tabeller eller figurer i neste kapittel. 
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4 Resultater 

4.1 Apotekbesøk og deltakere 
Apotekbesøkene ble utført i løpet av januar og februar 2018, i Oslo, Akershus og Buskerud. 

Mystery shopperen (MS) var innom totalt 104 apotek. Studien ble gjennomført i 100 av disse 

apotekene. I de 4 øvrige apotekene møtte MS på kjent personale, noe som medførte at studien 

ikke var gjennomførbar i de tilfellene. 

Av de 100 apotekene hvor mystery shopping ble gjennomført, uttrykte ett apotek ønske om å 

trekke seg fra studien. Resultatene fra dette apoteket ble følgelig slettet. Utvalget i denne 

studien bestod dermed av 99 apotek. Av disse ble scenario 1 utført i 49 apotek og scenario 2 

ble utført i 50 apotek.  Som nevnt i forrige kapittel ba MS om noe mot halsbrann i scenario 1 

og om et spesifikt produkt (Somac Control) i scenario 2. 

Apotekene som deltok i studien inkluderte både apotek med eller uten kjedetilknytning. 

Omtrent 90% av apotekene hadde tilknytning til en av de fire apotekkjedene i Norge (Apotek 

1, Vitusapotek, Boots og Ditt Apotek). Resten var sykehusapotek eller frittstående apotek.  

4.2 Identifisering av apotekansattes yrkesbakgrunn 
Identifisering av apotekansattes yrkesbakgrunn var basert på de ansattes bæring av 

arbeidsskilt og hvorvidt tittel var lesbar. MS ble møtt av en ansatt som bar skilt i 53 av 99 

apotek. Av disse var 37 farmasøyter (inkludert apotekere), 10 apotekteknikere  og 4 hadde en 

annen tittel (2 student, 1 apotekmedarbeider og 1 under opplæring), mens 2 ansatte bar et skilt 

som var dekket av hår eller uniform slik at MS ikke kunne tyde hva som var oppført på 

skiltet. I 46 apotek ble MS møtt av en ansatt som ikke bar skilt. Det vil si ved totalt 48 apotek 

var det ukjent for MS hvilken yrkestittel den ansatte hadde. Fordelingen til de ansatte er vist i 

Tabell 4. Ingen av de apotekansatte som MS møtte på henviste til annet apotekpersonale for 

rådgivning. 
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Tabell 4. Yrkesbakgrunn til de apotekansatte 

 Scenario 1 

(ba om noe mot 
halsbrann) 

 

% (n) 

Scenario 2  

(ba om et spesifikt 
produkt) 

 

% (n) 

Total 

% (n) 

Farmasøyt 

 

39 ( 19) 36 (18) 37 (37) 

Apotektekniker 

 

10 (5) 10 (5) 10 (10) 

Annen tittel 

 

2 (1) 

(Apotekmedarbeider) 

6 (3) 

(2 student, 1 under 

opplæring) 

4 (4) 

Skilt var dekket av hår 

eller uniform 

 

0 (0) 4 (2) 2 (2) 

Bar ikke skilt 

 

49 (24) 44 (22) 47 (46) 

Total 

 

100 (49) 100 (50) 100 (99) 

 

4.3 Varighet av apotekbesøkene 
Apotekbesøkene varte i gjennomsnitt omtrent 4 minutter, inkludert eventuell ventetid, og 

varierte fra 2-8 min. Tiden ble tatt fra rett før MS entret apoteket og stoppet rett etter at MS 
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gikk ut av apoteket. 92% av apotekbesøkene varte i maksimalt 5 minutter og 8 % varte i 6-8 

minutter.  

4.4 Behovskartlegging i apotekene 
I totalt 77 apotek ble det stilt minst ett spørsmål for å kartlegge behov. Av disse tilhørte 48 

scenario 1 og 29 scenario 2. Det vil si at ved scenario 1 ble MS stilt minst ett spørsmål som 

gikk på behovskartlegging i 98% (48) av apotekbesøkene, mens ved scenario 2 ble det samme 

gjort i kun 58% (29) av apotekbesøkene, se Tabell 5.  

Tabell 5. Behovskartlegging i apotekene 

 Scenario 1  

(ba om noe mot 
halsbrann) 

 

% (n) 

Scenario 2  

(ba om et spesifikt 
produkt) 

 

% (n) 

Total  

% (n) 

Stilte spørsmål for å 

kartlegge behov   

 

98 (48) 58 (29) 78 (77) 

Stilte ikke spørsmål for å 

kartlegge behov  

 

2 (1) 42 (21) 22 (22) 

Total   

 

100 (49) 100 (50) 100 (99) 

 

Scenario 1 resulterte i generelt flere spørsmål fra apotekansatte sammenlignet med scenario 2. 

Det vanligste spørsmålet for å kartlegge behov i scenario 1 gikk ut på hvem henvendelsen 

gjaldt for (82%). Andelen gjelder kun de ansatte som spurte direkte når det gjaldt spørsmål 

om hvem som har symptomer /skal bruke Somac Control, for eksempel ”Er det til deg?” og 
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”Hvem skal bruke det?” (i praksis kunne de ansatte også kartlagt dette  indirekte via  andre 

spørsmål,  for eksempel ”Hvor ofte har du halsbrann?”).  

Det nest vanligste spørsmålet i scenario 1 gikk ut på å kartlegge hvor ofte symptomene 

forekom (76%). Spørsmål om dette kunne stilles på ulike måter, for eksempel ”Hvor ofte har 

du det?”, ”Har du det ofte?” eller  ”Er du mye plaget?”. Sistnevnte spørsmål er relativt 

uspesifikt og kunne egentlig omhandle blant annet både hvor ofte symptomene forekom, 

intensitet av symptomer (mildt/moderat/alvorlig) og/eller hvor lenge plagene hadde vart, 

avhengig av hvordan man oppfatter spørsmålet. I tilfeller hvor apotekansatte spurte hvorvidt 

MS var mye plaget svarte MS ut ifra hvor ofte symptomene forekom (2-3 ganger i uken). 

I scenario 2 omhandlet det vanligste spørsmålet om MS hadde brukt Somac Control før (42%) 

ved at den ansatte stilte spørsmål som for eksempel ”Har du brukt det før?” eller ”Er det 

første gangen du skal bruke det?”.  Deretter var det omtrent like mange som stilte spørsmål 

som omhandlet hvem som skulle bruke Somac Control (32%), hvor ofte symptomene 

forekom (30%) og hvilken behandling som allerede var forsøkt (26%).  

37% (18) av apotekene i scenario 1 stilte spørsmål som gikk på beskrivelse av 

halsbrannsymptomene ved å eksempelvis stille spørsmål som ”Hva slags symptomer opplever 

du?” eller  ”Kjenner du at det svir i brystet?”. MS ga alltid en beskrivelse av symptomene ved 

å si at hun kjente en brennende følelse bak brystet og oppover mot halsen, i tråd med 

beskrivelsen av MS. 

5 apotek i scenario 2 stilte spørsmål om hva slags symptomer som forelå, men bare i én av 

disse 5 apotekene ble det forsøkt å avdekke hvilke halsbrannsymptomer MS faktisk hadde. 

For scenario 2 ble det altså også inkludert hvor ofte de ansatte kun kartla om det var halsbrann 

uten å få en videre beskrivelse av symptomene. Noen apotekansatte i scenario 2 spurte for 

eksempel kun ”Hva skal du bruke det mot?” eller ”Er det halsbrann du har?” hvorpå MS i de 

tilfellene kun svarte henholdsvis at det var mot halsbrann eller ”Ja”. 

Videre var det flere spørsmål som ble stilt av apotekansatte i scenario 1 var som var helt 

fraværende i scenario 2. I henholdsvis 16 % (8) og 39% (19) av apotekene i scenario 1 ble MS 

spurt om hvor lenge symptomene varer (altså halsbrannepisodene) og når symptomene startet, 

mens ingen apotekansatte spurte om det samme i scenario 2. Hele 61% (30) av apotekansatte i 

scenario 1 spurte om MS var gravid og ingen i scenario 2. Spørsmål om MS brukte andre 
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legemidler var svært få, dette ble stilt i 6% (3) av apotekene i scenario 1 og aldri i scenario 2, 

se Figur 2. 

 

 

Figur 2. Antall apotekansatte som stilte ulike behovskartleggende spørsmål. 

Andre spørsmål relatert til øvrig helsetilstand ble stilt i 31% (15) av apotekene i scenario 1 og 

6% (3) av apotekene i scenario 2. I scenario 1 omhandlet disse spørsmålene om MS visste 

årsaken til symptomene (9 av apotek) og om MS tidligere hadde hatt magesår/mageinfeksjon 

(6 apotek). I scenario 2 omhandlet disse spørsmålene om hvor gammel MS var (1 apotek) og 

om MS visste hva som forårsaket symptomene (2 apotek), se  Figur 3. De ansatte kunne stille 

spørsmål om årsak til symptomene på forskjellige måter, for eksempel ”Er det noe spesielt 

som utløser halsbrannen? og ”Er det i forbindelse med måltid?”. 
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Figur 3. Fordeling av andre stilte spørsmål relatert til øvrig helsetilstand både i scenario 1 

(det ble bedt om noe mot halsbrann) og 2 (det ble bedt om et spesifikt produkt). 

4.5 Valg av medikamentell behandling  
MS ble anbefalt/tilbudt et håndkjøpspreparat i alle apotek i både scenario 1 og 2. De ulike 

håndkjøpspreparatene ble delt inn etter legemiddelgruppe og kategorisert som 

antacida/alginater, H2-RA eller PPI. Med antacida/alginater menes antacida eller antacida-

alginater. 

I scenario 1 anbefalte de fleste apotekansatte antacida/alginater, nærmere bestemt i 55 % (27) 

av apotekene. H2-RA ble anbefalt i 31% (15) av apotekene i scenario 1, mens tilsvarende for 

PPI var 14% (7) av apotekene. Med unntak av to apotek, ble det i alle apotek i scenario 2 

anbefalt/tilbudt PPI, det vil si 96% (48) av apotekene. De resterende to apotekene 

anbefalte/tilbød H2-RA, se Figur 4. 
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Figur 4. Antall (tall inne i søylene) og prosentvis fordeling av anbefalt/tilbudt medikament i 

scenario 1 og 2. 

Omtrent halvparten av ansatte som bar skilt med farmasøyt-tittel i scenario 1 anbefalte 

antacida/alginater (10 av 19), mens færre anbefalte H2-RA (5 av 19) og PPI (4 av 19). Blant 

ansatte i scenario 1 med skilt som viste at de var ikke-farmasøyter (det vil si apotekteknikere 

og de med annen tittel ) anbefalte de fleste antacida/alginater (5 av 6) , mens i ett apotek ble 

det anbefalt H2-RA. Halvparten av ansatte med ukjent tittel (det vil si de som ikke bar skilt 

eller skiltet var dekket slik at tittel ikke var utydelig) i scenario 1 anbefalte antacida/alginater 

(12 av 24), 9 av 24 anbefalte H2-RA og 3 av 24 anbefalte/tilbød PPI, se Figur 5. 
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Figur 5 . Antall (tall inne i søylene) og prosentvis fordeling av anbefalt/tilbudt medikament 

blant apotekansatte i scenario 1. Scenario 1: Det ble bedt om noe mot halsbrann. 

Det var også ønskelig å undersøke hva apotekansatte som kartla frekvens av symptomer, 

allerede forsøkt behandling og varighet av halsbrannepisodene anbefalte.  Av de som spurte 

om frekvens av symptomer i scenario 1, totalt 37 ansatte, anbefalte 46% (17) antacida/alginat, 

38% (14) anbefalte H2-RA og 16% (6) anbefalte PPI. For scenario 2 var tilsvarende 87% (13 

av 15) for PPI og 13% (2 av 15) for H2-RA, se Figur 6. 
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Figur 6. Antall (tall inne i søylene) og prosentvis fordeling av valg av medikament blant 

ansatte som spurte om hvor ofte symptomene forekom. 

Blant apotekansatte i scenario 1 som kartla allerede forsøkt behandling anbefalte 52% (13 av 

25) H2-RA, 32% (8 av 25) anbefalte antacida/alginater og 16% (4 av 25) anbefalte PPI. For 

scenario 2 var tilsvarende 92% (12 av 13) for PPI og 8% (1 av 13) for  H2-RA, se Figur 7. 
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Figur 7. Antall (tall inne i søylene) og prosentvis fordeling av anbefalt/tilbudt medikament 

blant ansatte som spurte om allerede forsøkt behandling.  

Ingen apotekansatte i scenario 2 spurte om hvor lenge symptomene varte 

(halsbrannepisodene), men MS ble spurt om dette i 16% (8) av apotekene i scenario 1. Av 

disse anbefalte/tilbød halvparten (4 av 8) H2-RA, 38% (3 av 8) PPI og 12% (1 av 8) 

antacida/alginater, se Figur 8. 
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Figur 8. Antall (tall inne i søylene) og prosentvis fordeling av anbefalt av medikament blant 

ansatte som spurte om hvor lenge symptomene varte. 

4.6 Rådgivning 
Ved scenario 1 ga 98% ( 48 av 49) av apotekene råd/informasjon, mens ved scenario 2 var det 

kun 62% (31 av 50) apotek som gjorde det samme, se Tabell 6. 
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Tabell 6. Rådgivning i apotek generelt 

 Scenario 1  

(ba om noe mot 

halsbrann) 

% (n) 

Scenario 2  

(ba om et spesifikt 

produkt) 

% (n) 

Total 

%( n) 

Ga råd/informasjon 

 

98 (48) 62 (31) 80 (79) 

Ga ikke 

råd/informasjon 

 

2 (1) 38 (19) 20 (20) 

Total  100 (49) 

 

100 (50) 100 (99) 

 

Rådgivning som ble observert i apotekene var knyttet til bruk av anbefalt/tilbudt produkt, 

virkemåten til anbefalt/tilbudt produkt, livsstilsråd, utlevering av skriftlig informasjon og 

henvisning til lege, se Figur 9. 
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Figur 9. Antall apotek hvor det ble gitt ulike typer råd. Scenario 1: Det ble bedt om noe mot 

halsbrann. Scenario 2: Det ble bedt om et spesifikt produkt. 

Bruk av produkt 

44 (90%) apotekansatte i scenario 1 råd/informasjon om bruk av produktet de anbefalte/tilbød 

MS, mens tilsvarende var 14 (28%) for apotekansatte i scenario 2. Rådgivning omkring bruk 

av produkt gikk utelukkende på dosering og/eller administrering av produktet. I forbindelse 

med informasjon av dosering og/eller administrering av produkt ble det i totalt 24 % (14 av 

58) av apotekene samtidig gitt råd om oppfølging dersom effekt av produkt 

uteble/symptomene ikke ble lindret ved bruk av produkt. I 64% (9 av 14) av disse apotekene 

gjaldt dette når apotekansatte anbefalte/tilbød PPI; De apotekansatte anbefalte da legekontakt 

ved behov for/bruk av PPI utover 2 uker. I de resterende 36% (5 av 14) av apotekene gjaldt 

dette når apotekansatte anbefalte/tilbød H2-RA,hvorav det i ett tilfelle ble gitt råd om å 

forsøke PPI dersom H2-RA ikke ga god nok symptomlindring, mens i 4 tilfeller ble det gitt 
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råd om å kontakte lege dersom H2-RA ikke ga god nok symptomlindring. Samtidig ble det 

ikke spesifisert av de ansatte hvor lenge MS skulle forsøke H2-RA før eventuelt bytte til PPI 

eller legekontakt. 

Annen informasjon ved bruk av produktet slik som bivirkninger, interaksjoner og andre 

forsiktighetsregler/ advarsler ble ikke tatt opp av de apotekansatte, hverken i scenario 1 eller 

2. 

Virkningsmekanisme/effekt av produkt 

Informasjon om produktenes virkemåte var den vanligste typen informasjon å gi blant 

apotekansatte, både i scenario 1 (informasjon gitt i 44 eller 96% av apotekene) og scenario 2 

(informasjon gitt i 20 eller 40% av apotekene). Dette kunne for eksempel være om produktet 

virket syrenøytraliserende eller syrehemmende, hvor hurtig produktet virket og/eller hvor 

lenge effekten varte. MS hadde inntrykk av at det ofte var slik apotekansatte startet å gi 

informasjon, det vil si at de informerte om produktenes virkemåte, før videre 

informasjon/rådgivning ble gitt. 

Livsstilsråd 

31% (15) av apotekene i scenario 1 og 6% (3) av apotekene i scenario 2 ga livsstilsråd, totalt 

18% (18) av apotekene. De fleste livsstilsråd som ble gitt av apotekansatte gikk ut på ulike 

matvarer/drikke som kunne forårsake halsbrann og/eller burde unngås, inkludert sterk mat 

(30%), kaffe (23%), fet mat (19%) , brus (2%) og ”sur mat” (3%) slik det ble omtalt i 

apoteket. Stress ble nevnt i 14% av livsstilsrådene som en utløsende eller forverrende faktor 

når det gjaldt halsbrann. 7% av livsstilsrådene gikk ut på at store måltid bør unngås og 2% 

omhandlet bruk av NSAIDs, se Figur 10. Det var i praksis ett apotek, som i forkant spurte om 

MS brukte andre legemidler, som nevnte at NSAIDs kunne gi halsbrann, selv om det ikke ble 

gitt noe ytterligere råd/informasjon angående bruken av det.  
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Figur 10. De ulike punktene viser hvor ofte ulike livsstilsfaktorer som kunne forårsake 

halsbrann og/eller burde bør unngås ble nevnt av apotekansatte. 

Henvisning til lege  

Henholdsvis 5 og 10 apotek i scenario 1 og 2 henviste til lege, samtidig som de 

anbefalte/tilbød MS et håndkjøpspreparat. De ble observert at det var to forskjellige typer 

årsaker for å henvise til lege. Apotekansatte i scenario 1 henviste til lege hovedsakelig fordi 

de mente det kunne være lurt å få sjekket symptomene, mens apotekansatte i scenario 2 

hovedsakelig henviste til lege fordi MS kunne få PPI rimeligere på resept. Totalt sett var det 

likevel like mange som henviste til lege av begge årsaker, se Tabell 7. 
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Tabell 7. Henvisning til lege 

 Scenario 1 

(ba om noe mot 

halsbrann) 

% (n) 

Scenario 2 

(ba om et spesifikt 

produkt) 

% (n) 

Total 

% (n) 

1. Den ansatte 

henviste til lege for å 

sjekke symptomer 

 

80 (4) 30 (3) 47 (7) 

2. Den ansatte 

henviste til lege med 

informasjon om at en 

kunne få PPI 

rimeligere på resept 

20 (1) 60 (6) 46 (7) 

Både 1. og 2. 

 

0 (0) 10 (1) 7 (1) 

Total 100(5) 100 (10) 100 (15) 

 

Skriftlig informasjon:  

Ved siden av halsbrann produktene i apotekets selvvalg, hang de ofte små pasient/kunde 

brosjyrer angående halsbrann og sure oppstøt. Disse viste oversikt over de ulike 

håndkjøpspreparatene med informasjon om virkemåte, hvor hurtig de virket, hvor lenge 

effekten varte, i tillegg til informasjon om livsstilsråd og eventuell kontakt med lege. MS ble 

tilbudt et slikt skriftlig materiale av de apotekansatte i totalt 2 apotek, begge i scenario 1.  
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5 Diskusjon  
I dette kapitlet diskuteres først resultater fra studien, og deretter metode. Tilslutt gis det 

forslag til i veien videre. 

5.1 Diskusjon av resultater  

5.1.1 Behovskartlegging – hvorfor var de ulike spørsmålene 
viktige? 

I denne studien etterspurte mystery shopperen (MS), ved oppmøte i apoteket, enten noe mot 

halsbrann (scenario 1) eller et spesifikt produkt, Somac Control (scenario 2). Apotekenes 

bransjestandard fastslår at apotekpersonell skal foreta en vurdering av kundens behov ved 

rådgivning knyttet til salg av reseptfrie legemidler [92]. MS ble stilt minst ett 

behovskartleggende spørsmål i 98% (48/49) av apotekene i scenario 1, mens tilvarende for 

scenario 2 var kun 58% (29/50). De to ulike måtene MS henvendte seg til de apotekansatte på 

så altså ut til å påvirke i hvilken grad de apotekansatte forsøkte å avdekke behov. Tidligere 

studier har også vist at symptombaserte forespørsler (slik som i scenario 1) generelt resulterer 

i flere spørsmål (og rådgivning) fra de apotekansatte enn produktbaserte forespørsler (slik 

som i scenario 2) [93, 94], noe som diskuteres senere i kapitlet. 

82% av apotekene i scenario 1 stilte spørsmål angående hvem henvendelsen det gjaldt for, 

mens kun 32% av apotekene i scenario 2 gjorde det samme. I prinsippet kartla egentlig 

henholdsvis 98% og 58% av apotekene i scenario 1 og 2 dette dersom man tar hensyn til at 

andre spørsmål også kunne avdekke at henvendelsen gjaldt for MS selv. For å kunne gi 

tilpasset rådgivning er det et startpunkt at apotekansette har forsikret seg om hvem 

henvendelsen gjelder for. I denne studien skulle MS ha noe for seg selv.  Det vil si at i dette 

tilfellet hadde det ikke så stor betydning dersom de ansatte ikke kartla dette. Samtidig er det 

ikke uvanlig at kunder på apotek handler for noen andre og derfor er det viktig at 

apotekansatte kartlegger dette. MS kunne for eksempel ha handlet for et eldre familiemedlem 

med nyoppståtte halsbrannsymptomer, noe som hadde gjort det mer hensiktsmessig å henvise 

til lege istedenfor egenbehandling [1, 13, 39].  
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Kun 37% av apotekene i scenario 1 og ingen bortsett fra ett apotek i scenario 2 kartla hvilke 

symptomer MS hadde, gjennom å få en beskrivelse av symptomene. I denne studien beskrev 

MS sine symptomer som en brennende følelse bak brystet og oppover mot halsen, i tråd med 

hvordan halsbrann er definert i retningslinjer [1, 13]. Det er viktig at apotekansatte kartlegger 

faktiske symptomer og ikke kun går ut ifra kundenes egen oppfattelse av symptomene sine 

(for eksempel at det er halsbrann) da disse kan tolkes feil, særlig dersom man ikke har 

helsefaglig bakgrunn, noe man med rimelighet kan anta gjelder en stor andel av kundene i 

apotek. For eksempel er ubehag/smerte/svie bak brystet et typisk symptom på halsbrann, men 

dersom symptomene i tillegg stråler ut til eksempelvis skulder og/eller arm, eller man i tillegg 

svetter, kan dette tyde på hjerte-relaterte symptomer [1]. Det er ikke sikkert at kunden vil 

gjøre en slik kobling mellom symptomene sine. Derimot bør apotekansatte som helsefaglig 

personell være obs på slike tegn og ved tilfelle henvise til lege [1, 13]. 

Da MS etterspurte et spesifikt håndkjøpspreparat i apoteket (scenario 2) omhandlet det 

vanligste spørsmålet hun fikk om hun hadde brukt dette tidligere. MS ble likevel stilt dette 

spørsmålet i under halvparten av halvparten av tilfellene (42 %). Dette er et viktig spørsmål 

da det kan potensielt lede til avdekking av blant annet mulig overforbruk/langtidsbruk, noe 

som hadde gitt grunnlag for å henvise til lege [1, 13]. Slik det er påpekt i en lignende studie 

fra Australia, hvor mystery shoppere etterspurte Somac, kunne dette spørsmålet også 

potensielt avdekket om vedkommende tidligere hadde fått Somac på resept og i så fall 

hvorvidt vedkommende var klar over at reseptfrie produkter kunne inneholde lavere doser og 

dermed ikke ville være like effektive [95].  

Spørsmål om hvor ofte symptomene forekom ble stilt ofte i scenario 1 (76%). Tilsvarende for 

scenario 2 var kun 30%. Retningslinjene anbefaler valg av behandling basert på hvor ofte 

symptomene forekommer (blant de som er egnet for egenbehandling) slik at det er viktig at 

dette blir kartlagt [1, 13]. Spørsmål om når symptomene startet og hvor lenge 

halsbrannepisodene varte ble i scenario 1 kun stilt i henholdsvis 39% og 16% av tilfellene og 

dukket aldri opp i scenario 2. Førstnevnte spørsmål kunne avdekket  hvorvidt symptomene 

var et langtidsproblem, hvilket ville danne grunnlag for henvisning til lege [1, 13], mens 

varigheten av halsbrann ville vært viktig å avdekke med tanke på passende valg av 

medikamentell behandling da de forskjellige preparatene har ulik virketid. 
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Spørsmål om graviditet dukket kun opp i scenario 1 i hele 61% av tilfellene. MS var i denne 

studien en ung kvinne i 20-årenene slik at spørsmål om graviditet var relevant, selv om 

vedkommende ikke var gravid. Som nevnt i innledningen er halsbrann vanlig i svangerskapet 

[33]. Det er kjent at alginater og antacida anses som trygge å bruke i svangerskapet og er 

førstevalg ved farmakologisk behandling, i tillegg til livsstilsendringer [35, 96, 97]. Selv om 

noen retningslinjer ekskluderer gravide fra egenbehandling og henviser de til lege [1, 13] er 

man i Norge ganske tydelig på at det er greit å tilby gravide med halsbrannplager 

håndkjøpspreparater i apotekets selvvalg [97, 98]. To av apotekkjedenes nettsider som 

omtaler egenbehandling av halsbrann i svangerskapet anbefaler alginater eller antacida som 

førstevalg ved farmakologisk behandling [42, 72]. Det samme gjør foreldrebrosjyren om 

halsbrann i ”Gode råd”-serien, som tidligere ble utgitt av Apotekforeningen, men som nå 

utgis av UiO (ved Farmasøytisk institutt) [98]. Dersom disse ikke gir god nok effekt anbefaler 

brosjyren at gravide forsøker H2-RA av typen ranitidin og eventuelt kontakte lege ved behov 

for dette i mer enn 2 uker [98]. Ranitidin er den typen H2-RA som man har mest erfaring med 

hos gravide [53, 97]. Selv om PPI er effektive er det begrenset erfaring med bruk hos gravide 

og det anbefales at gravide kun forsøker PPI i samråd med lege [97]. Blant PPI har man hos 

gravide mest erfaring med omeprazol [99]. 

Kun i 3 av 99 apotek ble MS stilt spørsmål om hvorvidt hun brukte andre legemidler. Dette er 

et viktig spørsmål med tanke på at antacida er kjente for å interagere med en lang rekke 

legemidler [52]. I tillegg kan flere legemidler, blant annet NSAIDs, gi refluksplager slik som 

halsbrann [32]. Apotekpersonell bør henvise til lege ved mistanke om at legemidler forårsaker 

symptomer, eventuelt råde kunden/pasienten til å avslutte bruken av disse dersom det gjelder 

egenbehandling med reseptfrie legemidler [1, 11, 13]. I denne studien brukte MS et NSAID 

(ibuprofen), noe som kunne ha forårsaket halsbrannsymptomene, men ettersom bruken var 

begrenset til de siste to dagene og symptomene var tilstede nesten to uker i forkant av dette, 

kan man si at det i dette tilfellet ikke var grunnlag til å mistenke at NSAID bruk var årsaken 

til MS sine halsbrannsymptomer. 

De ble i observasjonsskjemaet inkludert et felt som tok for seg andre spørsmål som kunne 

hjelpe de apotekansatte med å vurdere alvorlighetsgraden av symptomene. Disse omhandlet 

om MS visste hva som var årsaken til symptomene (9 apotek), historie med 

magesår/mageinfeksjon (6 apotek) og hvor gammel MS var (1 apotek). I denne studien hadde 

MS en formening om at det var kostholdsfaktorer (fet og sterk mat) som forårsaket eller 
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forverret symptomene. Dette bidro til at MS sine halsbrannsymptomer kunne betraktes som et 

ukomplisert tilfelle da mange opplever halsbrann i forbindelse med måltid. Historie med 

magesår/mageinfeksjon indikerer at symptomene kan være mer alvorlige og det anbefales da 

henvisning til lege [1, 13]. Når det gjaldt spørsmål om alder ble dette stilt i forbindelse med at 

MS etterspurte Somac Control. Det er nevnt i  pakningsvedlegg  at personer under 18 år ikke 

skal egenbehandles med PPI og det er mulig at det var derfor dette spørsmålet ble stilt [100]. 

5.1.2 Rådgivning  

Omtrent alle apotek (98 %) ga råd og informasjon uoppfordret da MS etterspurte noe mot 

halsbrannen hennes (scenario 1), men tilsvarende var kun 62% da vedkommende etterspurte 

et spesifikt halsbrannprodukt (scenario 2). Type råd som ble gitt var imidlertid varierende og 

diskuteres i de neste avsnitt. I denne studien ba ikke MS om råd eller informasjon dersom 

dette ikke ble gitt. I følge apotekenes egen bransjestandard forventes det at kunder skal kunne 

tilbys informasjon og råd om bruken av reseptfrie legemidler uoppfordret [92]. I scenario 2 

kan man ikke si at dette ble godt gjenspeilt i apotekene da MS ikke ble tilbud noe råd eller 

informasjon i opp mot én fjerdedel av tilfellene. Det er likevel ikke et overraskende funn 

sammenlignet med andre studier. I en studie fra Tyskland hvor mystery shoppere etterspurte 

noe for hodepine i 20 apotek ble det gitt uoppfordret rådgivning i 95% av tilfellene, men da 

mystery shoppere i den samme studien etterspurte et spesifikt produkt (et antacid) i 30 apotek 

var rådgivningen uoppfordret i kun 40% av tilfellene ([93]. Studien inkluderte også 

tilbakemelding til apotekansatte og i forbindelse med dette oppdaget forskerne at de 

apotekansatte antok at kunder allerede var informert om bruken av produktet de etterspurte og 

derfor følte de at å gi ytterligere rådgivning kunne oppfattes som påtrengende av kundene 

[93]. Det samme uttrykte apotekansatte i en annen mystery shopping studie blant 17 apotek i 

Slovenia hvor det ikke ble gitt noe rådgivning uoppfordret da mystery shoppere etterspurte et 

spesifikt smertestillende produkt [94]. At en del apotekansatte tenker slik er uheldig da 

risikoen for å formidle uønsket informasjon og råd er ansett som mye mindre enn risikoen for 

legemiddelrelaterte problemer ved mangel på tilpasset rådgivning [93]. 

Når det gjaldt hvilken type rådgivning som ble gitt var det mest vanlig at de apotekansatte 

informerte om de ulike produktenes virkemåte (for eksempel om produktet virket 

syrenøytraliserende, syrehemmende, virket raskt eller langsomt), både i scenario 1 (96%) og 

scenario 2 (40%). Det kan tenkes at de apotekansatte gir denne informasjonen da det kan 
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gjøre det lettere for kunden å vite hva som passer. Om et produkt virker syrenøytraliserende 

istedenfor syrehemmende sier imidlertid kanskje ikke kunden så mye, men at produktet for 

eksempel virker raskt kan være nyttig informasjon da det gjør det lettere å velge et passende 

produkt ut ifra behov, i tillegg til at kunden også får riktige forventninger om produktet. 

Informasjon om bruk av produktet ble gitt i 90% av tilfellene i scenario 1 mens kun 28% av 

apotekene gjorde det samme i scenario 2. Informasjon om bruk var samtidig begrenset til 

dosering og administrering av produkt. Kun i 24% av tilfellene ble det også inkludert 

informasjon om hvor lenge legemidlet kunne tas uten legekontakt. Langtidsbruk av PPI er 

assosiert med økt risiko for blant annet redusert absorbsjon av vitamin B12, beinbrudd og 

hypomagnesemi, [100], og muligens kan det også være en økt risiko for kreft i magesekken 

selv om det trengs mer forskning på dette [101]. Ved bruk av H2-RA utgjør, som tidligere 

nevnt, utvikling av takyfylakse en begrensning ved gjentatt dosering selv om det også trengs 

mer forskning på dette [57]. I en studie blant 155 individer som opplevde hyppig halsbrann i 

minst 3 måneder og i gjennomsnitt 11 år, samt brukte antacida for å lindre symptomer, ble det 

i nesten halvparten av disse oppdaget erosjoner i øsofagus ved endoskopisk eksaminering 

[102]. Bruk av reseptfrie legemidler uten legekontakt kun ment for korttidsbruk og det er altså 

hensiktsmessig at apotekansatte informerer om dette. 

Annen informasjon knyttet til bruk av de ulike halsbrannproduktene, for eksempel 

bivirkninger og interaksjoner, ble ikke gitt i noen av apotekene. Lignende studier (fra 

Australia) viste også at informasjon om bivirkninger sjeldent (2%-8%) ble gitt av de 

apotekansatte da mystery shoppere oppsøkte apotek for egenbehandling av 

halsbrann/reflukssymptomer [90, 95].  De ulike halsbrannpreparatene er generelt sett er godt 

tolererte. Antacida-preparater gir vanligvis ikke bivirkninger ved sporadisk bruk, men høye 

doser over lengre tid kan blant annet gi diare, forstoppelse og abdominalt ubehag [46]. 

Pakningsvedlegget for reseptfri PPI omtaler at de vanligste rapporterte bivirkningene er diaré 

og hodepine som begge forekommer hos færre enn 1% av pasientene , mens for H2-RA er  

vanlige bivirkninger hodepine, diaré, forstoppelse og svimmelhet [56, 100]. 

Råd og informasjon om interaksjoner var mest aktuelt for antacida preparater som er kjente 

for å interagere med en lang rekke legemidler, blant annet peroralt jern, enkelte antibiotika og 

tyreoideahormoner, som regel ved å kompleksbinde legemidlene og redusere opptaket av 

disse. Derfor anbefales det generelt å vente 2 timer mellom inntak av antacida og andre 

legemidler [52]. I denne studien anbefalte over halvparten av apotekene (55%) 
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antacida/antacida-alginater i scenario 1. Derfor var det overraskende at ingen av apotekene 

informerte om interaksjoner. Selv om MS ikke brukte noen legemidler som ville interagert var 

det likevel, som tidligere nevnt, kun 3 av 99 apotek som spurte om vedkommende brukte 

andre legemidler. 

I denne studien hadde MS inntrykk av at symptomene ble utløst eller forverret av enkelte 

kostholdsfaktorer (fet og sterk mat). Livsstilsråd ble gitt i 18% av alle apotekbesøkene. Dette 

er ikke så forskjellig fra lignende studier som omhandlet egenbehandling av halsbrann/ 

reflukssymptomer i apotek hvor livsstilsråd ble gitt i 24% -26% av tilfellene [90, 95]. Stort 

sett var rådene i denne studien knyttet til kostholdsfaktorer slik som å unngå kaffe, fet mat, 

sterk mat, ”sur mat” og store måltider, noe som utgjorde over 80% av livsstilsrådene. Dette er 

vanlige råd selv om de har begrenset evidens [30, 38]. Det er likevel anbefalt å identifisere 

triggere i kosten og unngå disse [1, 13]. Ett apotek, som i forkant hadde spurt om MS bruke 

legemidler, informerte om at bruk av NSAIDs kunne gi halsbrannplager og burde unngås. 

NSAIDs kan gi slike symptomer [32], men som tidligere nevnt var dette nok ikke årsaken til 

at MS hadde halsbrann. Det kunne likevel vært lurt at vedkommende unngikk å bruke det for 

å unngå risiko for å forverre symptomer. Resten av livsstilsrådene omhandlet stress (14%).  

Stress har blitt koblet til utvikling av halsbrannsymptomer, selv om denne sammenhengen 

sannsynligvis kun er signifikant ved alvorlig, vedvarende stress og utmattelse [31]. 

Livsstilsråd som er relativt godt dokumentert og også anbefalt i retningslinjer er heving av 

hodeenden på sengen og eliminering av sene kveldsmåltider ved nattlige plager, røykeslutt og 

ikke minst vektnedgang ved overvekt/fedme [1, 30, 38]. Disse rådene ble ikke nevnt i denne 

studien, men de var heller ikke så relevante i MS sin situasjon da hun verken var særlig plaget 

om natten, røykte eller var overvektig. 

Totalt 15% av apotekene henviste til lege i tillegg til å anbefale/tilby et håndkjøpspreparat. I 

halvparten av disse tilfellene var det fordi de apotekansatte mente at det ville være lurt å 

sjekke symptomene hos lege. I denne studien ble scenario konstruert slik at egenbehandling 

var egnet ifølge litteraturen (retningslinjene). Samtidig forekom MS sine symptomer 2-3 

ganger i uken og det kan basert på dette være noe forskjeller mellom ulike 

retningslinjer/algoritmer i litteraturen på om apotekansatte bør henvise kunden til  lege i 

tillegg [1, 8, 13, 63]. For eksempel anbefaler Holtmann et al. legekontakt i tillegg til 

egenbehandling med PPI ved symptomer som forekommer 3 eller flere ganger i uken [63], 

mens andre retningslinjer/algoritmer foreslår egenbehandling med PPI i 2-4 uker før eventuell 
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legekontakt [1, 8, 13]. En problemstilling ved egenbehandling med PPI er knyttet til risikoen 

for å overse og forsinke diagnose av en mer alvorlig underliggende tilstand, for eksempel 

gastrointestinal blødning eller maligne tilstander da PPI bruk kan maskere symptomer på dette 

[1, 8, 64, 100]. Risikoen for dette er imidlertid svært lav, og med tanke på at egenbehandling 

med reseptfri PPI skal være begrenset til 2-4 uker (ved vedvarende symptomer utover dette 

bør kunder altså ta kontakt med lege) er ikke slik korttidsbehandling ansett som problematisk 

[1, 8, 64, 100]. 

Den andre halvparten som henviste til lege begrunnet dette med at PPI kunne fås rimeligere 

på resept. Med tanke på at reseptfrie legemidler kun er beregnet til korttidsbruk, at det var 

første gangen MS skulle forsøke Somac Control og at vedkommende mest sannsynlig ikke 

hadde behov for å bruke legemidlet over lengre tid, var det lite som tilsa at det var mye å 

spare på å dra til lege. Dessuten ville bestilling av legetime kostet penger i seg selv.  

5.1.3 Valg av medikamentell behandling  

MS ble i alle tilfellene tilbudt et håndkjøpspreparat. Da vedkommende etterspurte et spesifikt 

halsbrannprodukt (scenario 2) fikk hun tilbudt dette i hele 96% av tilfellene, mens resten 

anbefalte H2-RA fremfor PPI. Da MS derimot etterspurte noe for sine halsbrannsymptomer 

(scenario 1) ble hun i over halvparten av tilfellene (55%) anbefalt antacida/alginater, H2-RA i 

31% av tilfellene og PPI i kun 14% av tilfellene.   

MS hadde halsbrann av mild til moderat intensitet omtrent 2-3 ganger i uken og ingen 

attributter som tilsa at hun burde bli ekskludert fra egenbehandling [1, 13]. Scenarioene var 

konstruert slik at det mest hensiktsmessige utfallet ville vært at apotekene anbefalte PPI ved 

farmakologisk behandling. Halsbrannepisodene til MS varte i omtrent ett døgn av gangen, noe 

som talte for bruk av PPI som har lang virketid og kun trenger å doseres 1 gang daglig 

(reseptfri bruk) [99]. At MS ble anbefalt eller tilbudt PPI i kun 14% tilfellene da hun 

henvendte seg til apoteket i scenario 1 er derfor lite tilfredsstillende. Selv i tilfeller de 

apotekansatte i scenario 1 kartla frekvens av symptomer (i 37 apotek) eller tidligere forsøkt 

behandling (i 25 apotek) var det de færreste av dem (henholdsvis i 6 og 4 apotek) som 

anbefalte PPI. Som tidligere nevnt i innledningen har antacida en kort virketid og virker 

primært lokalt i øsofagus ved å nøytralisere magesyre refluks, mens effekten på gastrisk pH er 

minimal. Det vil si at de ikke forhindrer nye episoder med halsbrann. Syrehemmende 

produkter slik som PPI og H2-RA vil derimot hemme syreproduksjonen og på den måten ha 
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en forebyggende effekt, noe som er gunstig dersom man har hyppige symptomer. H2-RA er 

mer effektive enn antacida og antacida-alginater, men de er samtidig mindre effektive enn PPI 

[103]. 

Det var ønskelig å se om det var slik at farmasøyter større grad anbefalte PPI enn ikke-

farmasøyter i scenario 1. Ettersom omtrent halvparten av de apotekansatte var uidentifiserbare 

med tanke på yrkesbakgrunn (farmasøyt eller ikke-farmasøyt) og antallet apotekansatte som 

med sikkerhet kunne sies å være ikke-farmasøyter var så lavt som 6 i scenario 1, er det lite 

grunnlag for å påstå at farmasøytene i større grad anbefalte PPI eller at ikke-farmasøyter i 

større grad unngikk å anbefale PPI. Uansett kan man si at de apotekansattes anbefaling av 

farmakologisk behandling bærer preg av at de har en mer restriktiv holdning til bruk av PPI 

ved halsbrann i forhold til retningslinjene og  helst anbefaler antacida/alginater eventuelt H2-

RA. Selv om en større andel (38%) av apotekansatte som fikk med seg at 

halsbrannsymptomene varte omtrent hele døgnet anbefalte PPI, er det likevel kun snakk om 3 

av 8 apotek og dermed er det uhensiktsmessig å trekke konklusjoner på bakgrunn av dette.  

På den andre siden (i scenario 2) ble MS tilbudt PPI i 96% av tilfellene. Dette kan virke 

motstridene i forhold til scenario 1 der de færreste anbefalte eller tilbød PPI. Det er mest 

naturlig å anta at forklaringen her ligger i at den MS i dette tilfellet etterspurte et spesifikt 

produkt – Somac Control, som altså er et PPI. Dette kan ha bidratt til at apotekansatte 

muligens gikk ut ifra at den MS visste hva hun skulle ha og kanskje ikke ønsket mer 

informasjon slik det er nevnt tidligere.  

5.2 Diskusjon av metode  

5.2.1 Pålitelighet  

Pålitelighet, på fagspråket kalt reliabilitet, handler i forskningssammenheng om hvorvidt man 

ved å gjenta den samme undersøkelsen flere vil få lignende resultater [78]. I mange mystery 

shopping studier på apotek er det som observeres og registreres, ofte kun basert på av mystery 

shopperens hukommelse og oppfattelse av interaksjonen med apotekansatte [82, 83]. Det vil 

si at nøyaktigheten av data som er innsamlet avhenger av forskerens kognitive evner , noe 

som kan øke risiko for bias [83, 104]. Det gjelder også i denne studien hvor MS dokumenterte 

apotekbesøket ved å notere i et observasjonsskjema i etterkant av apotekbesøket. 
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Det har i en tidligere studie blitt forsket på  hvorvidt mystery shopperes dokumentasjon av 

interaksjonen med apotekansatte stemte med det som fant sted i virkeligheten ved å 

sammenligne mystery shoppernes notater med lydopptak fra interaksjonen [104]. Studien, 

som inkluderte 1340 mystery shopping besøk til apotek i Australia, viste at omtrent 10% av 

tilfellene krevde korreksjon, hovedsakelig på grunn av mystery shoppernes begrensede evne 

til å tilbakekalle informasjon [104]. Bruk av lydopptak er ansett å øke påliteligheten av 

mystery shopping studier [83, 104] og kunne med fordel brukes i denne studien med tanke på 

dette. Det ble imidlertid ikke gjort av personhensyn ettersom det ikke ble innhentet samtykke 

fra deltakerne på forhånd om dette og det ville vært i strid med forskningsetiske retningslinjer 

[81]. I tillegg er det er rimelig å anta at det kunne påvirket de apotekansattes villighet til å 

delta på studien negativt dersom de ble informert om at det ville bli tatt lydopptak. 

Det er likevel flere faktorer i denne studien som bidro til å øke påliteligheten av data. For det 

første var mystery shoppingen standardisert slik at MS opptrådte likt fra gang til gang. For det 

andre ble data umiddelbart etter apotekbesøket registrert i observasjonsskjemaet mens 

vedkommende hadde informasjonen mest klart i minne. I tillegg ble det i denne studien 

tilstrebet å gjøre målingene så objektive som mulig noe som anbefales i mystery shopping 

studier for å øke påliteligheten [77]. Objektive mål fokuserer på fakta, for eksempel om den 

ansatte bar skilt eller ikke, og er i liten grad påvirket av forskerens egne meninger eller 

følelser, noe som er subjektivt og kan variere fra individ til individ [77].  

5.2.2 Validitet  

Validitet eller gyldighet av data handler om hvorvidt valgt metode er egnet til å besvare 

problemstillingen [78]. Dette skiller seg fra det som er diskutert over da en metode kan ha høy 

reliabilitet uten at det nødvendigvis betyr at den måler den egenskapen den er ment til å måle 

[78]. Problemstillingen i denne oppgaven gikk ut på kartlegge hvordan kundehenvendelser  

som gjelder egenbehandling av halsbrann håndteres i apotek med fokus på behovskartlegging, 

valg av behandling og rådgivning omkring dette, og mystery shopping ble ansett som den 

mest egnede metoden for å belyse dette.   

Anvendelse av mystery shopping for å undersøke apotekpraksis er ansett å være en effektiv 

metode for å utlede pålitelige og gyldige data som vanskelig lar seg gjøre ved bruk av andre 

metoder [83]. Dette er imidlertid avhengig av man tar hensyn til en rekke faktorer og en del 

av disse er allerede diskutert over. Ved mystery shopping er det alltid en viss risiko for at 
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apotekansatte kan mistenke eller avsløre mystery shoppere [83]. Derfor er det fordelaktig 

dersom mystery shoppere har erfaring i å utføre slike studier, og helst bør man vurdere 

mystery shopperens evne til å fremlegge scenario før man går i gang og underveis i prosessen 

[83]. I tillegg anbefales det å ha et system som tillater ansatte som mistenkte at de ble utsatt 

for mystery shopping  å rapportere dette slik at man kan vurdere hvorvidt utformingen av 

mystery shoppingen virker fornuftig, såkalt face validity [83].  

I denne studien hadde ikke MS tidligere erfaring med å utføre mystery shopping i apotek. 

Face validity ble imidlertid forsøkt ivaretatt ved at vedkommende deltok på fokusgrupper 

hvor apotekansatte tok opp blant annet typiske henvendelser fra halsbrannkunder, noe som ble 

lagt til grunn i utforming av scenarioer, i tillegg til relevant litteratur. Samtidig kan det også 

anses som en fordel at MS selv hadde bakgrunn fra apotek og kjennskap til henvendelser fra 

halsbrannkunder. At pilotstudien ble ekskludert fra resultatene i denne studien kan i etterkant 

også ses på som en fordel da MS fikk noe trening i å utføre mystery shopping før 

vedkommende gikk i gang med selve studien, selv om dette opprinnelig ikke var hensikten 

med pilotstudien. Det er likevel en svakhet i denne studien at det ikke var mulig å undersøke i 

hvilken grad apotekansatte mistenkte at de hadde fått besøk av en mystery shopper. Slik 

forskere i en mystery shopping studie fra Slovenia gjorde, kunne dette vært løst ved at det ble 

sendt et skjema til apotekene hvor de ble bedt om å fylle ut dette skjema med hensyn på 

detaljer rundt mistenkte mystery shopping besøk, og deretter kunne man basert på disse 

skjemaene vurdere om apoteket burde bli ekskludert fra resultatene [94]. Ingen av de 17 

apotekene som deltok i den studien rapporterte at de mistenkte mystery shoppere [94]. Dette 

garanterer imidlertid ikke at alle mistenkte mystery shopping besøk blir avdekket da 

apotekansatte for eksempel kan la være å fylle ut disse skjemaene eller kanskje ikke husker 

om det ble utsatt for mystery shopping, eventuelt detaljer omkring det. 

Mystery shopping i apotek fanger kun opp informasjon angående den apotekansattes 

fremtreden på ett gitt tidspunkt. Det er rimelig å anta at apotekansattes fremtreden vil kunne 

variere avhengig av flere faktorer, for eksempel om det er mange kunder i kø eller om det 

snart er stengetid. Ettersom det i denne studien ble utført mange besøk til forskjellige apotek 

til ulike tidspunkt kan man likevel si at besøkene til en viss grad gjenspeiler en naturlig 

variasjon i de apotekansattes rådgivning. I tillegg ble det brukt både en symptombasert og 

produktbasert forespørsel som bidro til en mer nyansert tilnærming til problemstillingen da 

disse ulike måtene man henvender seg til apoteket på som tidligere nevnt kan påvirke 
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rådgivningen. Det faktum at det kun ble brukt én mystery shopper kan ha begrenset 

generaliserbarheten av data da faktorer ved kunden (for eksempel kjønn, alder, utseende og 

fremtreden) kan tenkes å påvirke rådgivningen som gis. Det anbefales å bruke flere mystery 

shoppere til å utføre mystery shopping studier, selv om det ikke er fasit på antall da dette må 

sees i forhold til vanskeligheten med å standardisere apotekbesøkene hvis mange mystery 

shoppere brukes [83].  

Kunne det blitt valgt andre metoder for belyse problemstillingen?   

Som alternativ til mystery shopping kunne man i denne studien også ha benyttet andre 

metoder for å belyse problemstillingen, eksempelvis intervju eller spørreundersøkelse blant 

apotekansatte og/eller kunder som oppsøkte apotek for egenbehandling av halsbrann. Disse 

metodene byr imidlertid på den ulempen at det informantene sier ikke nødvendigvis stemmer 

med det de gjør, for eksempel kan det være det er ting ved sin egen opptreden som man ikke 

er bevisst på og som dermed ikke kommer fram [77]. Enkelte detaljer kan også kun 

fremkomme i spesifikke sammenhenger som intervjueren ikke har vært obs på og dermed 

ikke får med seg [77]. Mystery shopping overkommer disse utfordringene ved at forskeren får 

innsikt i prosesser (for eksempel rådgivning ) slik de faktisk skjer ved observasjon [77].  

5.2.3 Etikk 

Å observere mennesker uten dere viten, slik mystery shopping innebærer, kan reise spørsmål 

om hvorvidt dette er en etisk forsvarlig forskningsmetode [77]. Informert samtykke innebærer 

at forskningsdeltakere er informert om hva forskningen innebærer ved samtykke [84]. Dette 

er viktig for å bevare personlig integritet og retten til privatliv [84]. I denne studien ble det 

iverksatt en rekke tiltak for å sikre at studien ble gjort på en etisk forsvarlig måte. Alle 

potensielle apotek ble på forhånd informert om det kunne bli utført mystery shopping i deres 

apotek. Samtidig ble ingen personidentifiserbare data innsamlet. Apotek som ble besøkt ble i 

etterkant informert om at de fikk besøk av en mystery shopper. De fikk også mulighet til å 

trekke seg fra studien dersom de ønsket dette.  

I denne studien ble det ikke utført faktisk kjøp av produkter og man kan diskutere hvorvidt 

dette er etisk betenkelig da forskeren benyttet seg av forskningsdeltakernes ressurser samtidig 

som vedkommende ikke til hensikt å utføre kjøp. Etiske retningslinjer for mystery shopping 

sier at i tilfeller hvor det ikke utføres kjøp av produkter eller service bør tiden forskeren 
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bruker være så kort som mulig og ikke utnytte forskningsdeltakernes ressurser mer enn hva 

vanlige kunder ellers ville ha gjort [81]. Dette ble forsøkt ivaretatt i denne studien ved at 

scenarioene ikke innebar at de apotekansatte ble utsatt for noe utenfor deres arbeidshverdag. I 

tillegg ble de heller ikke utsatt for noen form for utspørring, noe som bidro til å minimere 

tidsbruken.  

5.3 Veien videre  
Denne studien viste at MS fikk varierende rådgivning da vedkommende henvendte seg til 

apotekene i forbindelse meg egenbehandling av halsbrann. De ulike halsbrannproduktene er 

tilpasset for ulike behov og kunder vil kunne ha forskjellig behov ut ifra blant annet hvordan 

presentasjonen av symptomene er, hvilken behandling som allerede er forsøkt, alder og bruk 

av andre legemidler.  

For bedre kunne å avdekke og oppfylle halsbrannkunders behov ville det i fremtiden vært 

hensiktsmessig med utvikling av felles retningslinjer/ anbefalinger som apotekansatte kan 

forholde seg til i rådgivning av denne kundegruppen. I eksempelvis Canada er det utviklet 

både retningslinjer og sjekkliste for farmasøyter som skal hjelpe dem i rådgivningen av 

kunder med refluksplager [13]. I sjekklisten kan farmasøytene enkelt foreta en 

behovskartlegging ved å krysse av for ulike punkter under samtale med kunden. Sjekklisten 

inkluderer også at farmasøyten dokumenter hvilken behandling som ble anbefalt i tillegg til 

oppfølging av pasienten etter avtale. Noe lignende kunne vært utviklet for apotekansatte i 

Norge. Før det bør man kanskje undersøke nærmere hvilke erfaringer og holdninger 

apotekansatte har når det gjelder rådgivning av halsbrannkunder, og hvorvidt de føler behov 

for eller ønsker mer standardisering da dette vil spille en rolle for hvilke tiltak som bør 

iverksettes for å forbedre rådgivningen av halsbrannkunder i apotek fremover. 
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6 Konklusjon 
 

Resultatene fra denne studien tyder på at det er varierende hvilken rådgivning som gis i 

apotekene ved egenbehandling av halsbrann. De apotekansatte håndterte en 

kundehenvendelse som gjaldt egenbehandling av halsbrann på ulike måter, både med tanke på 

behovskartlegging, valg av behandling, råd og informasjon som ble gitt. Måten kunden 

henvendte seg til apoteket på så ut til å påvirke på hvordan de apotekansatte håndterte 

situasjonen. En forespørsel etter et spesifikt halsbrannprodukt resulterte i at de apotekansatte 

generelt sett stilte færre behovskartleggende spørsmål og ga mindre råd sammenlignet med 

når kunden kun etterspurte noe mot halsbrann uten å nevne et spesifikt produkt. Sistnevnte 

tilfelle viste samtidig at de apotekansattes valg av behandling var lite standardisert da kunden 

i løpet av de forskjellige apotekbesøkene fikk anbefalt ulike typer halsbrannprodukter, både 

produkter med hurtig innsettende effekt og kortvarig effekt (antacida/alginater) og produkter 

med mer langvarig effekt (H2-RA og PPI). I noen tilfeller henviste de apotekansatte også til 

lege i tillegg til å anbefale produkter i selvvalget. Studien viste at det foreligger et 

forbedringspotensial i rådgivningen av halsbrannkunder på apotek. Med tanke på dette kan 

utvikling av klare og felles retningslinjer/algoritmer som apotekansatte kan støtte seg på i 

møte med halsbrannkunder være hensiktsmessig i fremtiden. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1 

Informasjon vedrørende utført mysteryshopping i apotek  

Hei, 

Mitt navn er Fatima M. Ahmed og jeg er farmasistudent ved universitetet i Oslo.  I 

forbindelse med min masteroppgave er det blitt utført mysteryshopping i tilfeldig utvalgte 

apotek i Oslo, Akershus og Buskerud. Masteroppgaven er tilknyttet forskningsgruppen 

PharmaSafe ved Farmasøytisk institutt (UiO) og legemiddelselskapet Takeda. Veiledere for 

masteroppgaven er henholdsvis Ingunn Björnsdóttir og Åse Storfjell-Olven. 

Rundt årsskiftet 2017/2018 ble det sendt ut informasjonsskriv til apotekene via e-post og/eller 

intranettet hvor det ble informert om at det ville bli utført mysteryshopping i forbindelse med 

masteroppgaver ved UiO. Deres apotek var en av de tilfeldig utvalgte apotekene hvor det ble 

utført mysteryshopping. Derfor få dere nå tilsendt dette skrivet med ytterligere informasjon. 

Masteroppgaven og utførelse av mysteryshopping 

Masteroppgaven omhandler egenbehandling av halsbrann. Halsbrann er et velkjent symptom 

for mange mennesker. World Gastroenterology Organisation rapporterer at mer enn én 

tredjedel av befolkningen i vesten opplever halsbrann (1). Henvendelser som gjelder 

syreplager er vanlig i apotek (2). Ofte kan man komme langt med enkle livsstilsråd og bruk av 

reseptfrie midler. En del av disse håndkjøpspreparatene kan også fås kjøpt utenom apotek, 

men  apotek er det eneste salgsstedet hvor man kan få muntlig veiledning og informasjon 

vedrørende legemidler (3). Apotekpersonell har dermed en viktig rolle i å veilede 

halsbrannkunden. 

Hensikten med oppgaven er å undersøke rådgivning i apotek når det gjelder egenbehandling 

av halsbrann. Dette ble gjort ved at forskeren (meg) mysteryshoppet på forskjellige apotek i 

løpet av de siste ukene. Mysteryshopping ble utført i tråd med Den nasjonale forskningsetiske 

komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) sine tidligere gitte råd i forbindelsene 

med andre mysteryshopping prosjekter. 
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To caser ble brukt. I den ene casen skulle kunden ha noe mot halsbrann, mens i den andre 

casen ble det etterspurt et spesifikt halsbrannprodukt (Somac Control). Deretter ble det 

observert hvordan de ansatte håndterte situasjonen. Dette ble notert på et papirskjema rett i 

etterkant av apotekbesøket. Det var ikke mulig å gi denne informasjonen til apotekene i 

forkant da det var ønskelig at møtet med de ansatte skulle etterligne en reell kundesituasjon.  

Ingen personidentifiserbare opplysninger ble innsamlet. Ingen apotekidentifiserbare 

opplysninger vil bli publisert i oppgaven. For å gi apotekene mulighet til å trekke seg fra 

studien er det imidlertid en kode som knytter informasjonen på skjemaet  til det enkelte 

apotek. Denne koden vil bli klippet bort fra skjemaet og makulert før innsamlet data settes inn 

i en elektronisk fil slik at de ikke vil være mulig å identifisere de enkelte apotekene.  Det er 

viktig for kvaliteten på studien at så mange apotek som mulig deltar. Dersom deres apotek  

likevel ønsker å trekke seg kan de gjøre dette uten å oppgi grunn ved å sende mail til  meg 

(fatimaah@student.farmasi.uio.no) innen 14 dager fra dere mottar dette informasjonsskrivet. I 

så fall vil hele skjemaet utfylt i forbindelse med mysteryshopping i deres apotek makuleres. 

Spørsmål rundt studien kan rettes til veileder Ingunn Björnsdóttir 

(ingunn.bjornsdottir@farmasi.uio.no). 

 

Vennlig hilsen,  

Fatima M. Ahmed 
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Vedlegg 2   

Skjema til utfylling etter apotekbesøk Apoteknr: 

Del 1: BEHOVSKARTLEGGING 

Ble det stilt spørsmål som omhandlet følgende: JA      NEI       

Hvem produktet er for/Hvem som har symptomer?          

(For scenario 2) Om du har brukt det før?          

Hvilken behandling du har forsøkt mot symptomene?       

 

Hvilke symptomer som foreligger?       

Hvor lenge du har hatt disse symptomene?       

Hvor ofte symptomene kommer?       

Hvor lenge symptomene varer (en halsbrannepisode)?       

 

Om du  tar andre medisiner?       

Om du er gravid?       

Øvrig helsetilstand?       

Kommenter: 

 

Del 2: VALG AV BEHANDLING 

Fikk du et produkt mot symptomene?/                                                                             
Fikk du produktet du etterspurte?  

(For scenario 2) Fikk du et alternativt produkt?           

  

Skriv navn på produktet du fikk: 

Ble du henvist til lege?         

Kommenter: 

Annet         
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Kommenter: 

 

Del 3: RÅDGIVNING  

Fikk du noe som helst muntlig råd/informasjon angående:  

Bruk av produktet?           

Kommenter: 

  

Hvordan produktet virker mot symptomene?          

Livsstil          

Kommenter:       

 

Ble det gitt noe skriftlig informasjon/råd?          

 

Del 4: APOTEKPERSONALET    

Bar den ansatte arbeidsskilt? 

 Ja 

 Nei 

 Usikkert   

 

Hvis ”ja”, skriv vedkommendes tittel på arbeidsskiltet: 

Kommenter dersom det ble henvist til eller involvert annet personale for hjelp og evt. tittel de 
hadde: 

Varighet av apotekbesøket:  Omtrent       minutter 
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