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Sammendrag 

Bakgrunn og hensikt: Kunnskap om reseptfrie smertestillende er en forutsetning for effektiv 

og trygg egenbehandling med disse legemidlene. Legemiddelkunnskapen i den norske 

befolkningen er hittil lite belyst. Hensikten med denne studien var å kartlegge 

apotekbesøkendes kunnskap om og bruk av reseptfrie smertestillende og hvilke faktorer som 

påvirker disse. 

Metode: Tverrsnittsstudie. Apotekbesøkende på to apotek, ett i Oslo og ett i Akershus, i 

perioden januar til mai 2019 ble spurt om å delta i en spørreundersøkelse. Det ble brukt et 

strukturert spørreskjema. Personer måtte være over 18 år og forstå norsk for å delta. 

Kunnskapsnivå om reseptfrie smertestillende ble målt med 23 påstander deltagerne skulle ta 

stiling til. Deltagerne ble også  spurt om sin bruk av reseptfrie smertestillende. 

Helseforståelse ble målt med Set of Brief Screening Questions (SBSQ).  

Resultater: Av 838 personer som var kvalifisert til å delta, fylte 250 personer ut skjemaet 

(responsrate: 29,8%). Flertallet av deltakerne svarte rett på påstander om når lege bør oppsøkes 

(98,4%), om at reseptfrie smertestillende alltid skal brukes i laveste effektive dose, så kort 

periode som nødvendig (88,8%) og om at reseptfrie smertestillende medisiner skal brukes ved 

moderate, forbigående smerter (85,6%). Derimot trodde 59,2% at reseptfrie smertestillende kan 

gi avhengighet og 71,1% trodde at man kan utvikle toleranse mot disse stoffene. Høyere 

kunnskapsnivå var korrelert med å være kvinne, å være i aldersgruppen 41-60 år, å ha 

helsefaglig bakgrunn, å bruke faste medisiner og å ha høy helseforståelse. 

De mest brukte virkestoffene var paracetamol (43,6%) og ibuprofen (26,4%). Bruk av reseptfrie 

smertestillende ukentlig eller oftere ble rapportert av 16,2% av deltagerne, mens 43,3% hadde 

brukt slike de siste 4 ukene, men ikke ukentlig. Under halvparten (40,5%) hadde ikke brukt 

reseptfrie smertestillende de siste 4 ukene. Hyppigere bruk av reseptfrie smertestillende var 

assosiert med å være kvinne, å ikke være i jobb og å ha dårlig egenrapportert helse. 

Konklusjon: Norske apotekbesøkende har grunnleggende kunnskap om bruk av reseptfrie 

smertestillende. Likevel er det behov for mer informasjon. Særlig er det en utbredt oppfatning 

at reseptfrie smertestillende kan gi avhengighet og toleranseutvikling. Ingen reseptfrie 

smertestillende i Norge inneholder opioider. Farmasøyter har en viktig rolle i å informere 

kunder som kjøper reseptfrie smertestillende på apotek.  
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Abstract 

Background and aim: Knowledge about over-the-counter (OTC) analgesics is a requirement 

for effective and safe consumer use of these drugs. Little is known about medication knowledge 

in the Norwegian population. The aim of this study was to examine knowledge about and use 

of OTC analgesics among individuals visiting the pharmacy and what factors affect these. 

Methods: Cross sectional study. Consumers at two pharmacies, one in Oslo and one in 

Akershus, between January and May 2019 were asked to participate in a survey. A structured 

questionnaire was used. Individuals had to be over 18 years of age and understand Norwegian 

in order to participate. Their level of knowledge about OTC analgesics were measured by 

having them evaluate 23 statements. The participants were also asked about their use of OTC 

analgesics. Health Literacy was measured with Set of Brief Screening Questions (SBSQ). 

Results: Of the 838 individuals qualified to participate, 250 completed the survey (response 

rate: 29,8%). Most participants knew when medical attention should be sought (98,4%), that 

OTC analgesics always should be used with the lowest effective dose, in as short time as 

possible (88,8%) and that OTC analgesics should be used for moderate, temporary pain 

(85,6%). On the other hand, 59,2% believed OTC analgesics could cause dependence, and 

71,1% believed that you could develop a tolerance to these drugs. A higher level of knowledge 

was correlated with being female, being in the age group 41-60 years old, having a background 

in healthcare, reporting regular use of prescription medication and having high health literacy. 

The most commonly used active ingredients were paracetamol (acetaminophen) (43,6%) and 

ibuprofen (26,4%). Use of OTC analgesics at least once a week was reported by 16,2% of the 

participants, while 43,3% had used this type of drugs during the previous 4 weeks, but not every 

week. Under half (40,5%) had not used OTC analgesics during the previous 4 weeks. More 

frequent use of OTC analgesics was associated with being female, being outside the labour 

market and reporting having worse health. 

Conclusion: Individuals visiting Norwegian pharmacies have basic knowledge about OTC 

analgesics. Still, there is a need for more information. In particular, we see a common belief 

that OTC analgesics can cause dependence and tolerance. There are no opioids available as 

OTC analgesics in Norway. Pharmacists play an important role in informing buyers of OTC 

analgesics in pharmacies.  
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Where the principle of empowering patients to treat 

themselves fails is when consumers lack the knowledge to 

do so safely. 

(Peterson, 2005) 
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1 Introduksjon 

Smerte er den vanligste årsaken til bruk av reseptfrie legemidler (Roumie & Griffin, 2004), og 

smertestillende og febernedsettende er den mest brukte gruppen av reseptfrie legemidler 

(Andersson Sundell & Jonsson, 2016). På tross av at reseptfrie smertestillende medisiner kun 

er beregnet til bruk i kortere perioder skjer det at personer bruker dem kontinuerlig (Peterson, 

2005). 

1.1 Kunnskap om reseptfrie smertestillende 

legemidler og holdninger til medisiner 

I Stortingsmelding 10 (2012-2013) (Helse- og omsorgsdepartementet, 2012) fremlegges et mål 

om å legge til rette for en mer aktiv pasient- og brukerrolle. Det understrekes at dette innebærer 

et større ansvar for egenomsorg i befolkningen. Trygg og virksom egenomsorg krever at 

befolkningen har nok kunnskap til å behandle enkle tilstander selv, og at de vet når det er 

nødvendig å kontakte helsepersonell for råd eller annen behandling (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2012). 

At kunnskap et en forutsetning gjelder også for reseptfrie smertestillende medisiner. Spesielt 

viktig er dette i valg av preparat (Peterson, 2005). For at et preparat skal klassifiseres som 

reseptfritt er det mange krav som må oppfylles. Legemidlet må ha lav toksisitet og liten risiko 

for bivirkninger i den generelle populasjonen, tilstanden det skal behandle bør være lett for 

brukeren å diagnostisere og behandle, og pasientinformasjonen skal være egnet for å sikre trygg 

bruk (Ec.europa.eu, 2006). Likevel er nødvendig å vite om eventuelle forsiktighetsregler, 

interaksjoner og bivirkninger (Peterson, 2005). 

1.1.1 Kunnskaper om reseptfrie smertestillende legemidler 

Studier fra USA er den fremste kilden til kunnskap om reseptfrie smertestillende blant 

legemiddelbrukere. Disse studiene viser gjennomgående lite kunnskap om hvilke virkestoff de 

ulike preparatene inneholder (Hanoch, Katsikopoulos, Gummerum & Brass, 2007), med 

ledsagende fare for at personer tar samme virkestoff fra to ulike preparater samtidig. Dette er 

ikke vanskelig å forstå når man ser på produktutvalget. 
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I USA finner du paracetamol blant annet i Advil®, Tylenol®, Midol® og Excedrin®. Hver av 

disse finnes i flere varianter, som kombinasjoner med andre legemidler. For eksempel 

inneholder Excedrin Extra Strength® paracetamol, koffein og acetylsalisylsyre (GSK, 2017) 

mens Midol Complete® inneholder paracetamol, koffein og pyrilaminmaleat ("Midol® 

Complete.,"). I tillegg finner du det i produkter som Unison PM Pain® (paracetamol og 

difenhydramin-hydroklorid) og Backaid Max® (paracetamol og pamabrom). I Norge finner du 

paracetamol i langt færre preparater; i Paracet®, Pinex®, Panodil® eller som en del av 

kombinasjonspreparatene ParacetDuo® (med koffein) eller Paralen® (med koffein og 

acetylsalisylsyre). 

Hanoch et al. (2007) har sammenliknet kunnskap og holdninger om reseptfrie smertestillende 

hos amerikanske og tyske studenter. De fant at amerikanerne ofte refererte til legemidlene ved 

preparatnavn mens tyskerne oftere brukte navnet på virkestoffet. Personers evne til å 

identifisere hvilket virkestoff et preparat inneholder er bedre for produkter som brukes ofte og 

der preparatnavnet er avledet fra virkestoffnavnet (Grezy-Chabardes, Fournier, Dupouy, 

Poutrain & Oustric, 2015). Dette kan delvis forklare hvorfor studier i USA viser at få vet hvilket 

virkestoff preparatene inneholder der (Ip, Tang, Cheng, Yu & Cheongsiatmoy, 2015; Roumie 

& Griffin, 2004; Wilson, Singh, Blumkin, Dallas & Klein, 2010). 

Studier i flere land viser at personer med lengre utdanning og med bedre helseforståelse viser 

et høyere kunnskapsnivå (Alkatheri & Albekairy, 2013; Ip et al., 2015; Matoulkova, Dosedel, 

Ruzkova & Kubena, 2013). 

I Norden er det gjort noen kvalitative studier om holdninger til og kunnskap om reseptfrie 

smertestillende blant tenåringer. Disse studiene viser at personer som selv bruker reseptfrie 

smertestillende kjenner til flere preparater, men at disse personene også tror at 

forgiftningsdosen er høyere enn hva andre personer tror (Lagerlov, Holager, Helseth & 

Rosvold, 2009). De avdekker også kunnskapshull når det gjelder kombinasjon av ulike 

virkestoffer og usikkerhet om hvor stor dose som er farlig (Holmstrom, Bastholm-Rahmner, 

Bernsten, Roing & Bjorkman, 2014). 

Ikke alle studier av kunnskap om legemidler kan overføres til det norske samfunnet. Det er 

betydelige geografiske forskjeller i hvordan medisiner selges, produktutvalg og navngiving. 
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1.1.2 Helseforståelse 

Helseforståelse er evnen til å forstå helserelatert informasjon. Ad Hoc Committee on Health 

Literacy for the Council on Scientific Affairs (1999) beskriver begrepet som «en konstellasjon 

av evner, inkludert grunnleggende lese- og regneferdigheter, nødvendig for å fungere i 

helsesammenheng.» På engelsk brukes begrepet «Health Literacy». Grovt oversatt kan dette 

bety «helserelatert leseferdighet», men det finnes ingen god oversettelse til norsk for hva som 

legges i begrepet. 

Personer med god helseforståelse leser i større grad skriftlig informasjon (Miller et al., 2010). 

Slik informasjon kan være vanskelig å lese og forstå for de med dårlig helseforståelse (Ad Hoc 

Committee on Health Literacy for the Council on Scientific Affairs, 1999). 

Dårlig helseforståelse er hos gravide assosiert med oppfatning av medisiner som mer skadelige 

og et mer negativt syn på medisiner generelt (Lupattelli, Picinardi, Einarson & Nordeng, 2014). 

En studie av personer med kronisk smerte avdekket at personer med dårlig helseforståelse 

hadde mindre kunnskap om smertestillende, manglet kunnskap om ikke-medikamentelle tiltak 

mot smerte og ikke visste hvor de kunne henvende seg for å få hjelp av helsepersonell (Devraj, 

Herndon & Griffin, 2013). 

1.1.3 Holdninger til medisiner generelt 

Bruk av medisiner er basert på at man veier fordeler og ulemper opp imot hverandre. Om 

helhetsinntrykket er positivt eller negativt kan være forskjellen mellom å ta en smertestillende 

tablett eller ikke, mellom å ta en reseptmedisin som forskrevet eller å la være. Denne 

avveiningen påvirkes i stor grad av hvilke oppfatninger og holdninger personen har om 

medisiner generelt (Andersson Sundell & Jonsson, 2016; Horne & Weinman, 1999). Denne 

sammenhengen belyses av følgende eksempler. 

Intervjuer med danske foreldre har avdekket at foreldre som mener høy feber er farlig, og 

dermed opplever at konsekvensene av å ikke behandle er større, har lavere terskel for å gi sine 

barn febernedsettende medisiner (Jensen, Tonnesen, Soderstrom, Thorsen & Siersma, 2010).  

Å bare bruke urtemedisin, og ikke reseptbelagte eller reseptfrie legemidler, er assosiert med 

sterkere holdninger om at medisiner er skadelige og brukes for mye, mens personer som bruker 
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konvensjonelle legemidler har et mer positivt syn på dem (Andersson Sundell & Jonsson, 

2016). 

Manglende etterlevelse av forskrevet behandlingsregime er et utbredt problem blant personer 

som blir forskrevet faste legemidler (Osterberg & Blaschke, 2005) og det er estimert at bare 

halvparten av personer som bruker medisiner fast bruker dem som forskrevet (Andersson 

Sundell & Jonsson, 2016). Tidligere studier har avdekket høyere etterlevelse hos pasienter som 

opplever medisinen som nyttig, og dårligere etterlevelse hos de som har bekymringer eller er 

usikre på medisinen (Aikens, 2005; Horne & Weinman, 1999; Jonsdottir et al., 2009).   

1.2 Bruk av reseptfrie smertestillende 

1.2.1 Salgsdata 

I 2018 utgjorde reseptfrie legemidler 13% av alle Definerte Døgndoser (DDD) solgt fra 

legemiddelgrossistene. Dette utgjorde 8% av omsetningen (Sakshaug et al., 2019). 

Det ble solgt 14,9 DDD/1000 innbyggere/døgn paracetamol reseptfritt i 2018. Antall solgte 

pakker tilsvarer nesten 2 pakninger à 20 tabletter per innbygger. Det ble solgt 8,7 DDD/1000 

innbyggere/døgn ibuprofen reseptfritt (Sakshaug et al., 2019). Utenom noe nedgang i salg av 

ibuprofen det siste året har salget av antall doser smertestillende solgt reseptfritt vært jevnt de 

siste 5 årene. 

Totalt salg av paracetamol har derimot økt. Mengden paracetamol som selges som reseptbelagte 

pakninger er i økning ("Bruken av smertestillende legemidler øker," 2019). Sakshaug et al. 

(2019) foreslår at dette kan være på grunn av økt forskrivning av paracetamol på blå resept mot 

kronisk smerte. 

Figur 1 viser utviklingen i bruk av noen utvalgte smertestillende i Norge fra 1990 til 2018. 

Figuren inkluderer både reseptfrie og reseptbelagte pakninger. Her illustreres hvordan bruken 

av paracetamol har økt jevnt mens ibuprofen økte opp til 15-20 DDD/1000 innbyggere/døgn på 

slutten av 2000-tallet og ikke har økt forbi det. Bruken av acetylsalisylsyre og fenazon i 

kombinasjon av koffein har avtatt og er i dag lite brukt. 
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Figur 1: Salg av smertestillende midler, omfatter både reseptfrie og reseptbelagte pakninger 1990 – 2018 (Sakshaug et al. 

2019). 

Legemidler utenom apotek (LUA-ordningen) 

Ordningen om Legemidler Utenom Apotek (LUA) ble innført i 2003 (Sakshaug et al., 2019). 

Av reseptfrie pakninger paracetamol blir 55% solgt utenom apotek mens den samme andelen 

for ibuprofen ligger like under 40% (Sakshaug et al., 2019). Innføringen av LUA førte ikke til 

økt salg av reseptfrie smertestillende (Rimul, Kormeset, Jacobsen, Hortemo & Ulshagen, 2015), 

men man fikk en forskyvning i hvor folk kjøper dem fra apotek til dagligvarehandel. 

Figur 2 viser hvordan salget av paracetamol fordeler seg på reseptbelagte pakninger og 

reseptfrie pakninger solgt i apotek og dagligvare. Man ser at reseptfritt salg har vært stabilt 

mens salg av reseptbelagte pakninger har økt betydelig. Økt salg i dagligvare følges av 

tilsvarende redusert salg av reseptfrie pakninger i apotek. 
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Figur 2: Totalt salg angitt i DDD/1000 innbyggere/døgn av paracetamol fordelt på reseptbelagte og reseptfrie pakninger 

fordelt på apotek og dagligvare 2004 – 2018 (Sakshaug et al. 2019). 

1.2.2 Bruk i Norden 

I Norge finnes det helseregistre som er til nytte til forskning. For legemidler finnes 

reseptregisteret, der alle utleveringer på resept fra apotek registreres. Når det gjelder reseptfrie 

legemidler finnes det mindre data. Man kan undersøke salgsdata, men man kan ikke vite om alt 

som kjøpes faktisk blir brukt. Om man studerer salgsdata fra grossister kan man ikke vite hvor 

mye av det solgte som for eksempel har blitt destruert på grunn av brekkasje eller utløpsdato 

uten å ha blitt solgt til forbruker (Sakshaug et al., 2019). 

En av de beste kildene for å studere mønstre i bruk av reseptfrie legemidler er ved å spørre 

forbrukerne selv (Elseviers, 2016). Dette er en logistisk utfordring når det gjelder å få pålitelige 

og generaliserbare data. Det er gjort noen store kohortstudier i Norge. 

Tromsøstudien har pågått lenge og deltagerne har besvart spørreskjemaer på flere tidspunkter. 

I Tromsø 3 (n = 19 137) som ble utført i 1986-1987 hadde 28,0% av kvinner og 12,9% av menn 

i kohorten brukt smertestillende de siste 14 dager (Eggen, 1993). I en studie der man 

sammenliknet bruken av smertestillende fra Tromsø 5 (n = 8 039) med Tromsø 6 (n = 12 981), 

fant man at bruken økt fra 53,7 til 59,6% hos kvinner og fra 29,1 til 36,7% hos menn på de 6 
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årene som var gått. Økningen var på grunn av en økning i sporadisk bruk av reseptfrie 

smertestillende (Samuelsen, Slordal, Mathisen & Eggen, 2015). 

HUNT3 besto av 40 000 voksne, og alle beboere i Nord-Trøndelag over 18 år ble invitert til å 

delta i studien i tidsrommet 2002-2008. En gjennomgang av dataene herfra viser at 47,0% oppga 

at de hadde brukt reseptfrie smertestillende minst en gang ukentlig siste måneden. Paracetamol 

var det mest brukte virkestoffet (38,3%) etterfulgt av NSAIDs (18,7%) og acetylsalisylsyre 

(8,1%). Prevalens for bruk av paracetamol var relativt lik for alle aldersgrupper. Med økende 

alder sank andelen som brukte NSAIDs, mens bruk av acetylsalisylsyre gikk opp. Omtrent 30% 

av deltagerne hadde kroniske smerter. Av disse oppga 64,1% å bruke reseptfrie smertestillende 

minst ukentlig (O. Dale et al., 2015). 

1.2.3 Sosiodemografiske faktorer som påvirker bruk av 

reseptfrie smertestillende 

Både internasjonale og norske studier viser at kvinner bruker reseptfrie smertestillende i større 

grad enn menn (O. Dale et al., 2015; Hargreave et al., 2010; Samuelsen et al., 2015). Lagerlov 

et al. (2009) har kartlagt antall smerteepisoder, og hvor ofte disse smerteepisodene ble 

behandlet med smertestillende, hos jenter og gutter i tenårene. Det ble funnet at jentene hadde 

signifikant flere episoder av lett hodepine, smerte i nakke/skuldre, vondt i kroppen og 

mageknip. Studien viste også at andelen av smerteepisoder som ble behandlet med 

smertestillende ikke var signifikant forskjellig mellom kjønnene. 

Det er signaler på at menn og kvinner behandler smerte i like stor grad, men at kvinner har flere 

smerteepisoder i utgangspunktet (Lagerlov et al., 2009). 

Reseptfrie smertestillende brukes oftere av personer som har problemer med kronisk smerte (O. 

Dale et al., 2015). Generelt er forbruket høyere hos røykere og de som rapporterer at de har 

dårlig helse og/eller dårlig fysisk form (Amoako, Richardson-Campbell & Kennedy-Malone, 

2003; Hargreave et al., 2010; Holstein, Hansen, Andersen & Due, 2008). Det er også en 

assosiasjon mellom fysisk inaktivitet og mer bruk av smertestillende (O. Dale et al., 2015; 

Sarganas et al., 2015). 

Det er en tendens til at eldre sjeldnere bruker reseptfrie smertestillende, men heller får 

smertestillende forskrevet på resept (Sarganas et al., 2015). 
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1.2.4 Bruk i sårbare grupper 

Det er spesielt viktig med kunnskap om reseptfrie smertestillende når de brukes av grupper 

som er særlig sårbare. Her diskuteres presenteres særtrekk ved barn, ungdom, gravide og 

eldre.  

Barn 

I det første tiåret er det som regel foreldrene som tar beslutninger om helse og helsehjelp på 

vegne av et barn mens barna involveres i økende grad når de vokser opp. Dette gjelder også 

administrering av reseptfrie medisiner (Jensen et al., 2010) og den gruppen reseptfrie medisiner 

foreldre oftest gir sine barn er smertestillende og febernedsettende (Ylinen, Hameen-Anttila, 

Sepponen, Lindblad & Ahonen, 2010). Det er registrert en økning salg og bruk av reseptfrie 

smertestillende til barn (Jensen et al., 2010; Ylinen et al., 2010). 

Feber er en vanlig årsak til at barn gis reseptfrie smertestillende og febernedsettende. Jensen et 

al. (2010) har undersøkt foreldres holdninger til å gi barn paracetamol mot feber. Foreldrene 

følte at febernedsettende gjorde at barnet hadde det bedre, men de trodde ikke at det forkortet 

sykdomsforløpet. Foreldre som ville brukt paracetamol om de selv hadde feber ga oftere barna 

sine dette. 

Ungdom 

Bruken av reseptfrie smertestillende blant tenåringer har økt i løpet av 2000-tallet. Det er blitt 

uttrykt bekymring for tenåringers bruk av paracetamol i Norge (Lagerlov et al., 2009). 

Ungdom befinner seg i en overgangsfase mellom barn og voksen. I denne tiden er det mye som 

skjer fysisk, mentalt og sosialt. Ungdommene blir selvstendige og tar beslutninger om egen 

helse selv (Holager, Lagerlov, Helseth & Rosvold, 2009). 

Ungdommenes forhold til reseptfrie smertestillende starter i hjemmet. En viktig måte å lære om 

smertestillende er å spørre foreldrene og å lære av dem (Holmstrom et al., 2014). Foreldrenes 

kunnskap om og holdninger til reseptfrie smertestillende er derfor veldig viktig for verdibildet 

ungdommen bygger. Likevel er det store variasjoner ungdommer imellom i hvor mye de 

henvender seg til foreldrene (Lagerlov, Rosvold, Holager & Helseth, 2016). 
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Gravide 

Paracetamol er det mest brukte legemidler blant gravide og brukes av omtrent 50% av alle 

graviditeter (Werler, Mitchell, Hernandez-Diaz, Honein & the National Birth Defects 

Prevention, 2005). Det er førstevalget ved behov for smertestillende, selv om nyere studier 

antyder at bruk i høye doser over lengre tid kan øke risikoen for atferdsvansker hos barnet 

(Brandlistuen, Ystrom, Nulman, Koren & Nordeng, 2013). 

Eldre 

Eldre personer er mer sårbare for bivirkninger av reseptfrie smertestillende. Til dels er dette 

fordi eldre har høyere prevalens av tilstander som hjerte-karlidelser, noe som gjør dem mer 

utsatt for påvirkninger eksterne påvirkninger (Peterson, 2005). Til dels bruker eldre oftere andre 

legemidler som kan interagere med reseptfrie smertestillende (Roumie & Griffin, 2004). Flest 

interaksjoner er det mellom NSAIDs og blodtrykksmedisiner som betablokkere, diuretika og 

ACE-hemmere (Sihvo, Klaukka, Martikainen & Hemminki, 2000). 

1.3 Farmakologi 

De smertestillende legemidlene som er tilgjengelig reseptfritt i Norge er paracetamol og et 

utvalg NSAIDs (Non-Steroid Anti-Inflammatory Drugs). Disse er ibuprofen, diklofenak, 

naproksen, acetylsalisylsyre og fenazon (i kombinasjon med koffein). De fleste av disse er 

tilgjengelig som ulike preparater under ulike navn, produsert av forskjellige produsenter. I 

tillegg finnes det noen få kombinasjonspreparater; Paralen® (paracetamol, acetylsalisylsyre og 

koffein) og ParacetDuo® (paracetamol og koffein).  

Paracetamol 

Paracetamol er antipyretisk og analgetisk, men har ikke betydelig betennelsesdempende effekt. 

Bivirkninger er få og sjeldne, men allergiske hudreaksjoner kan forekomme (M. M. Dale & 

Rang, 2012). 

Virkningsmekanismen er ikke fullstendig kjent, men effekten kan være mediert av hemming av 

en COX (cyklooksygenase)-isoform spesifikk til sentralnervesystemet (M. M. Dale & Rang, 

2012). Paracetamol er en svak hemmer av COX-2, men klassifiseres ofte separat fra NSAID-

gruppen da stoffet ikke har de samme platehemmende og gastrointestinale effektene.  
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Paracetamol metaboliseres i leveren. Her omdannes ca. 10% til en reaktiv, toksisk metabolitt 

som detoksifiseres ved binding til glutation umiddelbart. Toksisiteten av paracetamol inntrer 

når dannelsen av denne metabolitten overskrider kapasiteten til å detoksifisere den. Dette skjer 

ved inntak av store enkeltdoser paracetamol eller ved inntak av relativt store doser over tid slik 

at lagrene av glutation tømmes. Ubundet metabolitt reagerer med proteiner som er nødvendige 

for å opprettholde cellen, slik at denne dør. Paracetamolforgiftning fører dermed til akutt 

leverskade (M. M. Dale & Rang, 2012). 

NSAIDs 

De NSAIDs som er tilgjengelige reseptfritt i Norge i dag er ibuprofen, diklofenak, naproksen 

og acetylsalisylsyre.  

NSAIDs utøver sin virkning ved å hemme enzymene COX (cyklooksygenase) -1 og -2. COX-

enzymene katalyserer dannelsen av arrakidonsyremetabolitter, blant annet prostaglandiner. 

Disse er viktige signalmolekyler. COX-2 uttrykkes vanligvis lite, men oppreguleres ved 

inflammasjon. Det er dermed hemming av COX-2 som er viktigst for terapeutisk effekt. COX-

1 uttrykkes også ellers og er ansvarlig for en rekke funksjoner som beskyttelse av slimhinnene 

i fordøyelseskanalen og opprettholdelse av blodtilførsel til nyrene (Williams & Lemke, 2013).  

Prostaglandiner er viktig for hvor motstandsdyktige fordøyelseskanalens slimhinner er mot 

magesyren. Lavere nivå av prostaglandiner svekker denne motstanden og man blir mer utsatt 

for sårdannelse i mage og tarm. 

COX-1 finnes i blodplater og spiller en viktig rolle i deres aktivering ved blodproppdannelse. 

NSAIDs vil derfor alltid virke antikoagulerende til en viss grad (M. M. Dale & Rang, 2012). 

Denne effekten er mest uttalt hos acetylsalisylsyre, som hemmer COX-1 irreversibelt. 

Acetylsalisylsyre brukes derfor terapeutisk som antikoagulant i lave doser. 

Bruk av acetylsalisylsyre har avtatt de siste tiårene. Dette har blant annet sammenheng med 

Reye’s syndrom. Reye’s syndrom kjennetegnes av hepatisk encefalopati og er dødelig i omtrent 

30% av tilfellene. Tilstanden har blitt knyttet til bruk av salisylater hos barn som har en 

virusinfeksjon. Etter at det ble innført advarsler mot bruk av acetylsalisylsyre hos disse barna 

er insidensen av Reye’s syndrom gått drastisk ned (M. M. Dale & Rang, 2012; Williams & 

Lemke, 2013).  
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Acetylsalisylsyre i Norge i dag har reseptfri indikasjon smerter hos personer over 12 år, og 

feber hos personer over 18 år. Forsiktighet skal utvises om det gis til personer under 18 år om 

de har feber (Felleskatalogen, 2018). 

1.4 Hvorfor er det nødvendig å forske på 

legemiddelkunnskap? 

Hvorfor er det viktig at man vet om befolkningens kunnskapsnivå? 

Ved å kartlegge legemiddelkunnskapen i befolkningen får man informasjon man kan handle 

utfra. Det kan for eksempel avdekkes om det er spesifikke aldersgrupper eller pasientgrupper 

som trenger mer informasjon eller om det er kunnskapshull angående spesifikke temaer. En slik 

kartlegging gir også mulighet til å evaluere effekten av eventuelle informasjonskampanjer, 

myndighetstiltak eller annet som gjøres. 

Det er kjent at interaksjoner som involverer reseptfrie smertestillende skjer (Sihvo et al., 2000). 

NSAIDs er den gruppen reseptfrie legemidler som hyppigst gir interaksjoner med 

reseptmedisiner. Ved å kartlegge hvor mange av apotekbesøkende som er kjent med denne 

interaksjonsfaren danner man grunnlaget for eventuelle tiltak for å hindre disse interaksjonene. 

I en fransk studie visste kun 14,1% av deltagerne at ibuprofen ikke skal brukes om man tar 

antikoagulantia (Grezy-Chabardes et al., 2015). 

Ved å kartlegge hvilke oppfatninger deltagerne har kan man oppdage eventuelle utbredte 

misforståelser som er til hinder for rasjonell legemiddelbruk. Finner man spesifikke grupper 

som utpeker seg? Hvor bør eventuelle informasjonskampanjer rettes for å ha best effekt? 

Det er mange grupper som kan få nytte av resultatene av denne studien. Samfunnet kan få bedre 

bruk av legemidler hvis man har kunnskap å basere seg på. Enkeltpersoner kan få 

legemiddelinformasjon som er nyttigere for dem ved at man sikter informasjonen inn mot 

områdene der mange har manglende kunnskap. Farmasøyter kan gi bedre rådgivning hvis man 

vet hva slags utgangspunktet kunden har. Bedre legemiddelbruk på samfunnsnivå vil gi færre 

sykehusinnleggelser og mindre kostnader forbundet med helse generelt. 



12 

 

Det er behov for kartlegging av legemiddelkunnskap i befolkningen i Norden. I tillegg er det 

interessant å kartlegge bruken av reseptfrie smertestillende i Norge nå, etter at LUA-ordningen 

har vært på plass i mange år. 
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2 Hensikt 

Målene med denne studien er å: 

1. Kartlegge kunnskapsnivået om reseptfrie smertestillende medisiner blant norske 

apotekbesøkende. Det skal også undersøkes om det er spørsmål som gjennomgående 

besvares rett eller galt av en overvekt av deltagerne. 

2. Undersøke hvordan kunnskapsnivået om reseptfrie smertestillende er assosiert med 

sosiodemografiske faktorer, helse- og livsstilsfaktorer, helseforståelse, egen bruk av 

reseptfrie smertestillende og holdninger til medisiner generelt. 

3. Kartlegge bruken av reseptfrie smertestillende blant apotekbesøkende. Hensikten er å 

undersøke både hvor hyppig de brukes, indikasjonen for bruk og hvor de anskaffes. 

4. Undersøke hvilke faktorer hos studiedeltagerne som er assosiert med bruk av reseptfrie 

smertestillende. 
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3 Metode 

3.1 Studiedesign og populasjon 

Det ble utført en deskriptiv tverrsnittsstudie med et strukturert spørreskjema. Dette besto 

hovedsakelig av spørsmål med svaralternativer som avkrysningsfelt, der deltagerne skulle sette 

ett eller flere kryss, avhengig av spørsmålet. Noen spørsmål skulle besvares i fritekst. 

Målgruppen for studien var personer som oppsøkte et studieapotek i studieperioden fra januar 

til mai 2019. Inklusjonskriterier var at personen var at personen hadde oppsøkt apoteket, var 

over 18 år, i stand til å samtykke til deltagelse, og at vedkommende snakket norsk. 

Eksklusjonskriterier var at personen ikke var over 18 år eller at vedkommende ikke snakket 

norsk. 

Respondenter ble rekruttert fra et mindre apotek i et tettsted i Akershus og fra et apotek 

beliggende på campus på et universitet i Oslo. Disse lokasjonene vil videre bli kalt ruralt og 

urbant beliggende apotek. 250 respondenter ble inkludert. 

3.2 Datainnsamling 

Personer som kom inn i apoteket mens studenten stod der ble kort fortalt om prosjektet og spurt 

om de hadde mulighet til å delta i en spørreundersøkelse.  

«Hei, jeg kommer fra Universitetet i Oslo. Vi holder på med et forskningsprosjekt om reseptfrie 

smertestillende og litt om medisiner generelt. Har du mulighet til å delta i en 

spørreundersøkelse i dag?» 

På spørsmål om hvor lenge det varte ble det anslått 10-15 minutter. Personer som ønsket å delta, 

men først ville utføre ærendet de kom til apoteket for, som å hente reseptvarer eller å kjøpe noe, 

fikk gjøre det. Ingen flere personer ble spurt om å delta mens en person var i gang med å 

besvare, heller ikke om en person hadde sagt ja eller stilt seg positiv, men studenten ventet på 

at personen skulle bli ferdig med sitt ærend. 

Alle som ble forespurt om å delta i undersøkelsen ble registrert. For personer som møtte 

eksklusjonskriteriene ble det registrert hvorfor: om de var under 18 år eller om de ikke snakket 
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norsk. For personer som avslo å delta ble det registrert hvilken grunn de oppga: om de ikke 

hadde tid, om de ikke var i form, om de var på jobb eller om de ikke oppga noen grunn. De som 

kun oppga at de ikke ville eller ikke hadde lyst ble regnet som den siste gruppen. 

Personer som var villig til å delta ble vist inn på apotekets informasjonsrom. Der fikk de 

mulighet til å lese gjennom et informasjonsskriv om prosjektet og bedt om å signere på 

samtykkeerklæringen. Deretter fikk de presentert spørreskjemaet med informasjon om at når 

skjemaet refererte til «barn» var det snakk om barn under 12 år, og at de kunne spørre om det 

var noe de lurte på underveis. Personer som uttrykte av det var vanskelig for dem å besvare 

spørreskjemaet på grunn av vanskeligheter med å lese eller skrive fikk spørsmålene lest opp 

mens studenten noterte svarene deres. 

3.3 Spørreskjemaet 

Det ble brukt et spørreskjema som også tidligere er brukt i studier av legemiddelkunnskap blant 

norske apotekbesøkende (Bzenic, 2017; Duraskovic, 2017). Spørreskjemaet besto av 5 deler. 

Disse beskrives her i hver sin seksjon. 

3.3.1 Egen helse og legemiddelbruk 

Min helse 

Her ble deltagerne bedt om å angi litt om sin nåværende helsesituasjon. De ble spurt om sitt syn 

på sin helse (egenrapportert helse), om eventuelle kroniske sykdommer og om eventuell bruk 

av faste medisiner. Dersom en deltager spurte om noe telte som en kronisk sykdom ble de først 

spurt om de selv ville regnet det som det. Dersom de ikke var sikker ble tilstander generelt 

ansett som risikofaktorer (forhøyet blodtrykk eller kolesterol) ikke oppført som kroniske 

sykdommer. 

Kvinner som spurte om p-piller eller annen prevensjon telte som faste legemidler ble bedt om 

å skrive dette ned. Personer som var usikre på hva som telte som faste legemidler ble bedt om 

å skrive ned om det var noe de skulle ta til planlagte tider, altså ikke legemidler som skulle tas 

ved behov. Det ble ikke gitt noen instruksjoner til personer som ikke spurte. 
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Bruk av reseptfrie legemidler 

Deltagerne ble spurt om hvilke reseptfrie legemidler de hadde brukt. Dersom de fylte inn 

reseptbelagte medisiner (for eksempel antihypertensiva eller antikoagulantia) eller medisiner 

som ikke er smertestillende (slimhinneavsvellende nesespray, antihistaminer) på dette punktet 

ble de stoppet. Spørsmålet «Hvor mange ganger har du brukt reseptfrie smertestillende de siste 

4 ukene?» ble deretter lest opp for dem. Personer som krysset av flere enn ett svar i spørsmål 6 

(Hvor kjøper du vanligvis reseptfrie smertestillende medisiner?) ble spurt «Hvis du bare skulle 

velge ett sted, hvilket vil du si er vanligst?» Når respondentene kom til spørsmål 7 ble de spurt 

muntlig «Har du barn under 12 år?» da det ble observert at uten dette spørsmålet ville mange 

svare «Nei», altså at de har barn under 12 år, men ikke har gitt dem reseptfrie smertestillende 

de siste 4 ukene. Personer som svarte at de ikke har barn under 12 år ble henvist til «det nederste 

alternativet,» som var «Har ikke barn.» 
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3.3.2 Kunnskap om reseptfrie smertestillende medisiner 

Spørreskjemaet inneholdt 23 påstander der respondentene kunne angi om de mente påstandene 

var sanne eller usanne (Tabell 1). De kunne også svare «vet ikke». Kunnskapsnivået ble målt 

ved antall korrekte svar, en sann påstand identifisert som sann eller en usann påstand identifisert 

som usann. Dette gir maksimalt 23 riktige svar. Kunnskapsnivået ble kategorisert med 0-8 rette 

som lavt, 9-17 rette som middels og 18-23 rette som høyt kunnskapsnivå. Denne inndelingen 

er valgt i tidligere studier med det samme spørreskjemaet, og brukes her for å muliggjøre 

sammenlikning mellom studiene. 

Deltagerne ble oppfordret til å besvare alle påstandene og fortalt at studien ønsker å kartlegge 

kunnskapsnivået i befolkningen generelt, også hos de som ikke bruker reseptfrie 

smertestillende. 

Påstand 1, «Reseptfrie smertestillende medisiner skal brukes ved moderate, forbigående 

smerter», var noe problematisk da den er tvetydig. I de tilfellene personen spurte hva som var 

ment fikk de omformuleringene «Reseptfrie smertestillende medisiner har moderate, 

forbigående smerter som bruksområde» og «I de tilfellene reseptfrie smertestillende brukes, 

skal det være mot moderate, forbigående smerter.» Dette i motsetning til den alternative 

tolkningen «Om man har moderate, forbigående smerter skal man ta reseptfrie smertestillende.» 

Flere personer uttrykte at man i mange tilfeller kan la smerte gå over av seg selv uten 

behandling.  
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Tabell 1: Påstander i seksjonen "Kunnskap om reseptfrie smertestillende medisiner. Deltagere kunne svare "Sant", "Usant" 

eller "Vet ikke" 

1 Reseptfrie smertestillende medisiner skal brukes ved moderate, forbigående smerter 

2 Reseptfrie smertestillende skal alltid brukes i laveste effektive dose, så kort periode som nødvendig 

3 Reseptfrie smertestillende har mindre bivirkninger enn reseptpliktige smertestillende medisiner 

4 Paracetamol er anbefalt som førstevalg ved behandling av smerter 

5 Hvis man ikke får smertestillende effekt etter en dose med 2 tabletter paracetamol skal man øke dosen 

til 3 tabletter 

6 Pinex og Ibux inneholder den samme smertestillende medisinen 

7 Du bør oppsøke lege ved akutte, uvanlige smerter, ved kroniske smerter og ved smerter som er 

langvarige eller som forverres over tid 

8 Reseptfrie smertestillende medisiner kan påvirke effekt og bivirkninger av andre medisiner 

9 Andre medisiner kan påvirke effekt og bivirkninger av reseptfrie smertestillende medisiner 

10 Reseptfrie smertestillende medisiner kan kombineres med alkohol uten at det er fare for bivirkninger 

11 Noen reseptfrie smertestillende medisiner kan utløse astma-anfall hos astmatikere 

12 En pakke paracetamol (20 tabletter) kan føre til dødsfall hvis man tar alle tablettene på en gang 

13 Reseptfrie smertestillende medisiner kan tas forebyggende hvis man vil unngå hodepine 

14 Blanding av to eller flere reseptfrie smertestillende gir større risiko for bivirkninger 

15 Noen reseptfrie smertestillende medisiner kan forårsake magesår 

16 Hyppig og langvarig bruk av reseptfrie smertestillende medisiner kan føre til leversvikt og nyresvikt 

17 Reseptfrie smertestillende kan gi avhengighet 

18 Overdreven bruk av reseptfrie smertestillende medisiner over lang tid gjør dem mindre effektive 

19 Bruk av høye doser reseptfrie smertestillende medisiner over lang tid kan gi hodepine som bivirkning 

20 Paracetamol (Paracet, Pinex) er trygt å bruke under amming og graviditet 

21 Ibuprofen (Ibux) er trygt å bruke under graviditet 

22 Eldre mennesker er mer utsatt for bivirkninger av reseptfrie smertestillende medisiner 

23 Reseptfrie smertestillende medisiner som kjøpes i butikk o.l. er mindre farlige enn de du kan kjøpe 

reseptfritt på apoteket 
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3.3.3 Holdninger 

Generelle synspunkter på medisiner ble målt med Beliefs about Medicines Questionnaire – 

General (BMQ), et validert instrument for å måle personers holdninger til medisiner generelt. 

Deltagerne fikk ta stilling til 12 påstander (Tabell 2) og angi hvor enig eller enig de var med en 

5-poengs likert-skala. Av de 12 påstandene utgjorde 4 BMQ – General Harm (skade), 4 utgjorde 

BMQ – General Overuse (overforbruk) og 4 BMQ – General Utility (nytte). Dermed fikk hver 

deltager en score fra 4 til 20 på hvert av disse områdene. 

BMQ er velegnet og veletablert som måleverktøy for menneskers holdninger til medisiner 

(Horne, Weinman & Hankins, 1999) (Horne & Weinman, 1999). Den norske oversettelsen av 

BMQ – General Harm og BMQ – General Overuse er validert av Granas, Norgaard og Sporrong 

(2014).  

Tabell 2: Påstander i BMQ-generell. Deltagerne svarte på en 5-poengs Likert-skala. (Svært enig, Enig, Usikker, Uenig, Svært 

uenig) 

Nytte Skade Overforbruk 

Uten medisiner ville leger ha færre 

muligheter til å kurere folk 

Personer som står på medisiner 

bør ta en pause i behandlingen av 

og til 

Leger forskriver for mange 

medisiner 

Medisiner gjør at mange 

mennesker lever bedre 

De fleste medisiner er 

vanedannende 

Naturpreparater er tryggere enn 

medisiner 

Medisiner gjør at mange 

mennesker lever lenge 

Medisiner gjør mer skade enn gagn Leger stoler for mye på medisiner 

I de fleste tilfeller oppveier 

fordelene med medisiner, risikoen 

Alle medisiner er gifter Hvis leger hadde mer tid til 

pasientene, ville de forskrive færre 

medisiner 

 

3.3.4 Informasjon 

Helseforståelse 

Helseforståelse ble målt med verktøyet «Set of brief screening questions (SBSQ)» (Chew, 

Bradley & Boyko, 2004). Verktøyet består av tre spørsmål: «Hvor ofte trenger du hjelp til å 
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forstå skriftlig informasjon fra lege/sykehus?», «Hvor fortrolig er du med å fylle ut medisinske 

skjemaer på egen hånd?» og «Hvor ofte opplever du at du har problemer med å forstå 

informasjon om din helsetilstand på grunn av vanskeligheter med å forstå skriftlig 

informasjon?» Den norske oversettelsen av spørsmålene ble gjort av (Lupattelli & Nordeng, 

2018); Lupattelli et al. (2014). Disse spørsmålene identifiserer effektivt personer med 

utilstrekkelig helseforståelse, men har noe svakere evne til å identifisere personer med marginal 

helseforståelse (Chew et al., 2004). 

Hvert av spørsmålene ga en score fra 1 til 5, der 1 representerte lavest helseforståelse og 5 

høyest. Hver deltager fikk dermed en score på mellom 3 og 15. De ble deretter kategorisert som 

lav (3-8), middels (9-12) eller høy (13-15) helseforståelse. Dette er samme inndeling som ble 

brukt av (Lupattelli & Nordeng, 2018); Lupattelli et al. (2014).  

Behov for og kilde til informasjon 

Deltagerne ble bedt om å krysse av for om de hadde tilstrekkelig kunnskap om eventuelle 

reseptmedisiner og reseptfrie medisiner de brukte. De skulle også krysse av hvilke kilder de 

søkte informasjon fra. 

3.3.5 Personlige opplysninger 

Personalia og livsstil 

Det ble innhentet informasjon om deltagernes alder, kjønn, sivilstatus, morsmål og 

bostedsfylke. I tillegg ble de spurt om deres høyeste gjennomførte utdanning, om de har barn 

under 12 år og eventuelt deres alder, om de hadde helsefaglig bakgrunn og husstandens samlede 

inntekt. Sysselsetting ble målt ved avkrysning om hva som gjaldt dem siste måned. Her var 

kategoriene «I jobb», «Pensjonist», «Student» og «Ikke i jobb». Valgmulighetene 

«Hjemmeværende» og «Arbeidsledig» ble innlemmet i «Ikke i jobb». Personer som var 

uføretrygdet og spurte hva de skulle svare ble bedt om å svare «Ikke i jobb.» 

Det ble kartlagt om deltagerne røykte og/eller snuste og om de selv mente de holdt seg i god 

fysisk form (egenrapportert fysisk form). 
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3.4 Statistisk analyse 

Dataene ble analysert med statistikkprogrammet IBM SPSS. Assosiasjoner ble testet med 

Pearson Kji-kvadrattest og med Pearson korrelasjon. Signifikansnivå er satt til 0,05. 

3.5 Etikk 

Regional Etisk Komite har vurdert at prosjektet ikke faller under helseforskning. 

Prosjektet har blitt meldt til Norsk Senter for Forskningsdata, NSD. 

Bakgrunn for behandling av sensitive opplysninger i denne studien er uttrykkelig og informert 

samtykke. Data ble anonymisert. 
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4 Resultater 

4.1 Responsrate 

891 personer ble spurt om å delta. Av disse var 53 personer (5,9%) omfattet av 

eksklusjonskriteriene. Av disse var det 49 personer som ikke snakket norsk og 4 personer som 

var under 18 år. Dermed ble 838 personer som var kvalifisert til å delta spurt. Av disse ønsket 

250 å delta i studien (29,8%). 

Det ble registrert hvilken grunn personene oppga som grunn til at de ikke ønsket å delta (Tabell 

3). Den vanligste grunnen var at de ikke hadde tid (415 personer, 49,5%). Nest vanligst var de 

som ikke oppga noen grunn, eller som sa at de ikke ønsket å delta (102 personer, 12,2%). 

Deretter personer som var på jobb (45 personer, 5,7%) og de som ikke var i form til å delta (26 

personer, 3,1%).  

Tabell 3: Responsrate og årsak til manglende deltagelse avhengig av apoteklokasjon 

Respons Type apotek Totalt 

  Ruralt Urbant  

  n = 386 n = 508  

Inkludert 97 (25,3%) 153 (30,2%) 250 (28,1%) 

Ikke tid 188 (49,0%) 227 (44,8%) 415 (46,6%) 

Ingen grunn/ønsker ikke å delta 62 (16,1%) 40 (7,9%) 102 (11,4%) 

Ikke i form 18 (4,7%) 8 (1,6%) 26 (2,9%) 

På jobb 14 (3,6%) 31 (6,1%) 45 (5,1%) 

Oppfyller ikke inklusjonskriterier 5 (1,3%) 48 (9,5%) 53 (5,9%) 
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4.2 Studiepopulasjonen  

Tabell 4: Demografiske data i studiepopulasjonen 

    Type apotek   

  Ruralt Urbant Total 

    n = 97 n = 153 n = 250 

Kjønn    

 Mann 32 (33,0%) 41 (27,0%) 73 (29,3%) 

 Kvinne 65 (67,0%) 111 (73,0%) 176 (70,7%) 

Alder    

 18-40 år 19 (19,6%) 106 (69,3%) 125 (50,0%) 

 41-60 år 35 (36,1%) 33 (21,6%) 68 (27,2%) 

 61 år eller eldre 43 (44,3%) 14 (9,2%) 57 (22,8%) 

Sivilstatus    

 Gift/samboer 72 (74,2%) 71 (46,4%) 143 (57,2%) 

 Enslig 19 (19,6%) 55 (35,9%) 74 (29,6%) 

 I et forhold 6 (6,2%) 27 (17,6%) 33 (13,2%) 

Høyeste gjennomførte utdanning    

 Ingen høyskole-/universitetsutdanning 41 (42,3%) 31 (20,3%) 72 (28,8%) 

 Høyskole-/universitetsutdanning inntil 3 år 27 (27,8%) 34 (22,2%) 61 (24,4%) 

 Høyskole-/universitetsutdanning utover 3 år 29 (29,9%) 88 (57,5%) 117 (46,8%) 

Har du helsefaglig bakgrunn?    

 Nei 68 (71,6%) 126 (85,1%) 194 (79,8%) 

 Ja 27 (28,4%) 22 (14,9%) 49 (20,2%) 

Husstandens samlede årsinntekt    

 < 399 00 9 (11,3%) 74 (54,0%) 83 (38,2%) 

 400-799 000 35 (43,8%) 24 (17,5%) 59 (27,2%) 

 800-1 500 000 32 (40,0%) 22 (16,1%) 54 (24,9%) 

 >= 1 500 000 4 (5,0%) 17 (12,4%) 21 (9,7%) 

Morsmål    

 Norsk 89 (91,8%) 136 (88,9%) 225 (90,0%) 

 Annet 8 (8,2%) 17 (11,1%) 25 (10,0%) 

Antall barn    

 Ingen 77 (80,2%) 137 (89,5%) 214 (85,9%) 

 1 10 (10,4%) 8 (5,2%) 18 (7,2%) 

 2 eller flere 9 (9,4%) 8 (5,2%) 17 (6,8%) 

Sysselsetting    

 I jobb 41 (42,3%) 50 (32,7%) 91 (36,4%) 

 Pensjonist 35 (36,1%) 5 (3,3%) 40 (16,0%) 

 Student 1 (1,0%) 95 (62,1%) 96 (38,4%) 

  Ikke i jobba 20 (29,6%) 3 (2,0%) 23 (9,2%) 

a. "Ikke i jobb" inkluderer hjemmeværende, arbeidsledige og de som oppgir at de ikke er i jobb 
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4.2.1 Sosiodemografi 

Sosiodemografiske data fra studiepopulasjon er presentert i Tabell 4. Det var 29,3% menn og 

71,7% kvinner. Gjennomsnittlig alder var 43,4 år (SD 18,8 år, variasjonsbredde 19-92 år). 

38,8% av respondentene (97 personer) ble rekruttert på et ruralt apotek mens 61,1% av 

respondentene (153 personer) ble rekruttert på et urbant apotek. 90,0% hadde norsk som 

morsmål og 20,2% hadde helsefaglig bakgrunn. Sysselsetting var svært forskjellig på de to 

apotekene med en overvekt av studenter urbant og en overvekt av pensjonister og personer som 

på annen måte ikke var i jobb ruralt.  

Generelt preges de sosiodemografiske dataene av at det urbane apoteket lå på campus for et 

universitet. Respondentene er yngre med gjennomsnittlig alder 35,2 (SD: 15,515) år på det 

urbane apoteket og 56,33 (SD: 16,243) år for det rurale apoteket. Flere er enslige (35,9% vs. 

19,6%), flere er i laveste inntektskategori, inntekt < 399 000 (54,0% vs. 11,3%) og flere har 

høyere utdanning lik eller over 3 år (57,5% vs. 29,9%). 

4.2.2 Egenrapportert helse og livsstil 

Respondentene ble bedt om å angi hvor enig eller uenig de var i påstandene «Jeg synes jeg har 

god helse» og «Jeg holder meg i god fysisk form.» Andelen som mente de hadde god helse 

(enig og svært enig) var 72,8%. Tilsvarende andel for påstanden om fysisk form var 66,0%. 

122 personer (49,2%) anga at de hadde en eller flere kroniske sykdommer mens 158 personer 

(63,2%) oppga å bruke faste medisiner. 77,6% av respondentene oppga at de verken røyker 

eller snuser. Dette vises i Tabell 5. 
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Tabell 5: Egenrapportert helse og livsstil 

Oppfatning av egen helse som god   

 Svært uenig/uenig/usikker 68 (27,2%) 

 Enig, Svært enig 182 (72,8%) 

Holder seg i god fysisk form  

 Svært uenig/uenig/usikker 85 (34,0%) 

 Enig/Svært enig 165 (66,0%) 

Har du noen kroniske sykdommer?  

 Nei 126 (50,8%) 

 Ja 122 (49,2%) 

Bruker du noen faste medisiner?  

 Nei / Av og til 92 (36,8%) 

 Ja 158 (63,2%) 

Snuser/røyker du?  

 Nei 194 (77,6%) 

  Ja/Av og til 56 (22,4%) 

 

4.3 Kunnskapsnivå 

I alt 34 personer (13,6%) hadde lavt kunnskapsnivå og hadde 8 eller færre rette svar. 191 

personer (76,4%) hadde middels kunnskapsnivå med 9-17 rette og 25 personer (10,0%) hadde 

høyt kunnskapsnivå med 18 eller flere rette svar (Figur 3). 

 

Figur 3: Fordelingen av kunnskapsnivået. Fargekodet som lavt (0-8), middels (9-17) og høyt (18-23). 
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4.3.1 Kunnskapsnivå på enkelte påstander 

Noen påstander skilte seg ut. Tabell 6 viser påstander med særlig stor andel av ett svar. De aller 

fleste (over 80%) har grunnleggende kunnskap om reseptfrie smertestillende. De vet at 

reseptfrie smertestillende skal brukes ved moderate, forbigående smerter i laveste effektive 

dose og i så kort periode som mulig. De vet at lege bør oppsøkes ved annen smerte enn dette. 

De vet også at legemidlene som selges utenom apotek ikke er mindre farlige enn de som selges 

på apotek og de fleste er klar over at dette er de eksakt samme pakningene. 

Det er derimot en vanlig misforståelse at reseptfrie smertestillende kan gi avhengighet og 

toleranseutvikling. Hele 71,1% av respondentene tror at overdreven bruk av reseptfrie 

smertestillende gjør dem mindre effektive. 

Påstandene der svært mange svarer «vet ikke» handler om temaer mange mennesker kan tenke 

at ikke angår dem. Over 67% av deltagerne svarte «vet ikke» på en påstand om bruk av 

reseptfrie smertestillende hos astmatikere, mens henholdsvis 68,8% og 62,5% svarte «vet ikke» 

når det gjaldt bruk av ibuprofen og paracetamol under graviditet og amming. De øvrige 

påstandene der majoriteten svarte «vet ikke» omhandlet medikamentindusert hodepine og bruk 

hos eldre. 

Hvordan svarene fordeler seg på hvert av de 23 påstandene vises i Figur 4. 

Tabell 6: Påstander med særlig stor andel av ett svar 

Påstander der over 80% av respondentene svarte rett Prosent 

 

Du bør oppsøke lege ved akutte, uvanlige smerter, ved kroniske smerter og ved smerter som er 
langvarige eller som forverres over tid 

98,4 

 
Reseptfrie smertestillende skal alltid brukes i laveste effektive dose, så kort periode som nødvendig 88,8 

 

Reseptfrie smertestillende medisiner som kjøpes i butikk o. l. er mindre farlige enn de du kan kjøpe 
reseptfritt på apoteket 

86,4 

 Reseptfrie smertestillende medisiner skal brukes ved moderate, forbigående smerter 85,6 

Påstander der over 50% av respondentene svarte galt Prosent 

 
Overdreven bruk av reseptfrie smertestillende medisiner gjør dem mindre effektive 71,1 

 
Reseptfrie smertestillende medisiner kan gi avhengighet 59,2 

Påstander der over 50% av respondentene svarte «vet ikke» Prosent 

 
Ibuprofen (Ibux) er trygt å bruke under graviditet 68,8 

 Noen reseptfrie smertestillende medisiner kan utløse astmaanfall hos astmatikere 67,6 

 Paracetamol (Paracet, Pinex) er trygt å bruke under amming og graviditet 62,5 

 Eldre mennesker er mer utsatt for bivirkninger av reseptfrie smertestillende medisiner 62,0 

  Bruk av høye doser reseptfrie smertestillende medisiner over lang tid kan gi hodepine som bivirkning 50,8 
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Figur 4: Kunnskapsnivå på de enkelte påstandene om reseptfrie smertestillende. 
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4.3.2 Helseforståelse 

I alt 16 personer (6,4%) hadde lav helseforståelse, 139 personer (55,8%) hadde middels og 94 

personer (37,8%) hadde høy helseforståelse (Figur 5).  

 

Figur 5: Helseforståelse. 
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Høyere kunnskapsnivå var korrelert å være kvinne (p = 0,017), å være i aldersgruppen 41-60 år 

(p = 0,014) og å ha helsefaglig bakgrunn (p = <0,001). Det var ingen assosiasjon mellom 

kunnskapsnivå og typen apotek, morsmål, sivilstatus, sysselsetting, utdanningsnivå eller inntekt 

(Tabell 7). 

0

10

20

30

40

50

60

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A
n

ta
ll 

re
sp

o
n

d
en

te
r

Score



29 

 

Tabell 7: Assosiasjon mellom kunnskapsnivå og demografi. 

    Kunnskapsnivå   

  Lavt (0-8) Middels (9-17) Høyt (18-23) p-verdi 

    n = 34 n = 191 n = 25  

Kjønn a    0,017 

 Kvinne 17 (50,0%) 141 (74,0%) 18 (72,0%)  

 Mann 17 (50,0%) 49 (25,8%) 7 (28,0%)  

Type apotek    0,12 

 Ruralt 13 (38,2%) 79 (41,4%) 5 (20,0%)  

 Urbant 21 (61,8%) 112 (58,6%) 20 (80,0%)  

Morsmål    0,235 

 Norsk 31 (91,2%) 174 (91,1%) 20 (80,0%)  

 Annet 3 (8,8%) 17 (8,9%) 5 (20,0%)  

Alder    0,014 

 18-40 år 21 (61,8%) 90 (47,1%) 14 (56,0%)  

 41-60 år 5 (14,7%) 52 (27,2%) 11 (44,0%)  

 61 + år 8 (23,5%) 49 (25,7%) 0 (0,0%)  

Sivilstatus    0,333 

 Gift/samboer 23 (67,6%) 107 (56,0%) 13 (52,0%)  

 I et forhold 6 (17,6%) 23 (12,0%) 4 (16,0%)  

 Enslig 5 (14,7%) 61 (31,9%) 8 (32,0%)  

Sysselsetting    0,353 

 I jobb 11 (32,4%) 67 (35,1%) 13 (52,0%)  

 Student 13 (38,2%) 73 (38,2%) 10 (40,0%)  

 Pensjonist 6 (17,6%) 34 (17,8%) 0 (0,0%)  

 Ikke i jobb b 4 (11,8%) 17 (8,9%) 2 (8,0%)  

Utdanning    0,345 

 Ingen høyskole-/universitetsutdanning 11 (32,4%) 58 (30,4%) 3 (12,0%)  

 Høyskole-/universitetsutdanning inntil 3 år 8 (23,5%) 44 (23,0%) 9 (36,0%)  

 Høyskole-/universitetsutdanning utover 3 år 15 (44,1%) 89 (46,6%) 13 (52,0%)  

Helsefaglig bakgrunn c    <0,001 

 Ja 2 (6,1%) 32 (17,3%) 15 (60,0%)  

 Nei 31 (93,9%) 153 (82,7%) 10 (40,0%)  

Inntekt d    0,584 

 < 399 000 12 (40,0%) 61 (37,0%) 10 (45,5%)  

 400-799 000 10 (33,3%) 44 (26,7%) 5 (22,7%)  

 800-1 500 000 6 (20,0%) 45 (27,3%) 3 (13,6%)  

  >= 1 500 000 2 (6,7%) 15 (9,1%) 4 (18,2%)  
Pearsons Kji-kvadrat; Fishers exact test. Signifikante assosiasjoner er merket med fet skrift. 
a: n=249. b: Ikke i jobb inkluderer hjemmeværende, arbeidsledige og de som oppgir at de ikke er i jobb. c: n=243. 
d: n=217. 
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4.4.2 Egenrapportert helse og livsstil 

Høyere kunnskapsnivå er korrelert med å bruke faste medisiner (p = 0,013). Det var ingen 

signifikant korrelasjon mellom kunnskapsnivået og egenvurdert helse eller fysisk form, 

kroniske sykdommer eller bruk av snus eller røyk (Tabell 8). 

Tabell 8: Assosiasjon mellom kunnskapsnivå og helse- og livsstilsfaktorer. 

  Kunnskapsnivå   

  Lavt (0-8) Middels (9-17) Høyt (18-23) p-verdi 

  n = 34 n = 191 n = 25  

Oppfatning av egen helse som god    0,781 

 Svært enig, Enig 26 (76,5%) 139 (72,8%) 17 (68,0%)  

 Usikker, Uenig, Svært uenig 8 (23,5%) 52 (27,2%) 8 (32,0%)  

Holder seg i god fysisk form    0,371 

 Svært enig, Enig 25 (73,5%) 126 (66,0%) 14 (56,0%)  

 Usikker, Uenig, Svært uenig 9 (26,5%) 65 (34,0%) 11 (44,0%)  

Har du noen kroniske sykdommer? a    0,095 

 Ja 11 (32,4%) 97 (51,3%) 14 (56,0%)  

 Nei 23 (67,6%) 92 (48,7%) 11 (44,0%)  

Bruker du noen faste medisiner?    0,013 

 Ja 14 (41,2%) 126 (66,0%) 18 (72,0%)  

 Nei / Av og til 20 (58,8%) 65 (34,0%) 7 (28,0%)  

Bruker du snus eller røyk?    0,476 

 Ja / Av og til 10 (29,4%) 42 (22,0%) 4 (16,0%)  

  Nei 24 (70,6%) 149 (78,0%) 21 (84,0%)  
Pearsons Kji-kvadrat; Fishers exact test. Signifikante assosiasjoner er merket med fet skrift. 
a: n = 248. 

 

4.4.3 Holdninger til medisiner generelt 

Personer med høyere kunnskapsnivå om reseptfrie smertestillende anser generelt medisiner 

som nyttigere enn det personer med lavere kunnskapsnivå synes (p = 0,031, Tabell 9). Det var 

ingen korrelasjon mellom kunnskapsnivået og hvor skadelig eller overforbrukt personer anser 

medisiner generelt.  
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Tabell 9: Assosiasjon mellom kunnskapsnivå og holdninger 

  Kunnskapsnivå Holdninger om nytteverdi, skadelighet og overforbruk (4-20)     

   Gjennomsnitt Standardavvik Minimum Maksimum Korrelasjon a p-verdi a 

BMQ - Utility, 
Nytteverdi     0,137 0,031 

 Lav (0-8) 16,9 2,3 10 20   

 Middels (9-17) 17,1 2,3 9 20   

 Høy (18-23) 18,2 1,6 14 20   
BMQ - Harm, 
Skadelighet     -0,103 0,105 

 Lav (0-8) 9,3 2,1 6 15   

 Middels (9-17) 9,5 2,8 4 19   

 Høy (18-23) 8 2,3 4 12   
BMQ - Overuse, 
Overforbruk     -0,038 0,554 

 Lav (0-8) 11,3 2,4 5 16   

 Middels (9-17) 11,6 2,8 5 19   

  Høy (18-23) 10,7 2,9 5 17   
a: Pearson korrelasjon. 

Hvilke holdninger en person har om medisiner generelt avhenger i stor grad av deres 

helseforståelse (Tabell 10). Personer med høyere helseforståelse anser medisiner som mer 

nyttige (p = 0,034), mindre skadelige (p < 0,001) og mindre overforbrukt (p = 0,020). 

Tabell 10: Assosiasjon mellom helseforståelse og holdninger 

  Helseforståelse Holdninger om nytteverdi, skadelighet og overforbruk (4-20)     

   Gjennomsnitt Standardavvik Minimum Maksimum Korrelasjon a p-verdi a  

BMQ - Utility, 
Nytteverdi     0,135 0,034 

 Lav (3-8) 16,2 2,0 13 19   

 Middels (9-12) 17,1 2,3 9 20   

 Høy (13-15) 17,6 2,1 11 20   
BMQ - Harm, 
Skadelighet     -0,254 < 0,01 

 Lav (3-8) 11,5 3,2 7 18   

 Middels (9-12) 9,5 2,5 4 16   

 Høy (13-15) 8,6 2,4 4 15   
BMQ - Overuse, 
Overforbruk     -0,148 0,02 

 Lav (3-8) 13,1 2,8 8 11   

 Middels (9-12) 11,6 2,7 6 19   

  Høy (13-15) 11,1 2,7 5 12   

 a: Pearson korrelasjon. 

 

Personer med høy helseforståelse hadde oftere høyt kunnskapsnivå om reseptfrie 

smertestillende (p = 0,001, Tabell 11). Dette funnet er likevel noe usikkert, da det lave antallet 
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personer med lav helseforståelse (n = 16) gjør at noen av forutsetningene for testen ikke er 

oppfylt. 

Tabell 11: Assosiasjon mellom helseforståelse og kunnskapsnivået 

    Kunnskapsnivå (antall rette)   

  Lavt (0-8) Middels (9-17) Høyt (18-23) p-verdi 

    n = 34 n = 190 n = 25  

Helseforståelse    0,001 

 Lav (3-8) 2 (5,9%) 14 (7,4%) 0 (0,0%)  

 Middels (9-12) 21 (61,8%) 113 (59,5%) 2 (20,0%)  

  Høy (13-15) 11 (32,4%) 63 (33,2%) 20 (80,0%)  
Pearsons Kji-kvadrat; Fishers exact test. Signifikante assosiasjoner er merket med fet skrift. 
2 celler har forventet verdi < 5 (22,2%) 

 

Det var ikke noen korrelasjon mellom kunnskapsnivå og bruk av reseptfrie smertestillende 

(Tabell 12). 

Tabell 12: Assosiasjon mellom kunnskapsnivå og bruk av reseptfrie smertestillende. 

    Kunnskapsnivå (antall rette)   

  Lavt (0-8) Middels (9-17) Høyt (18-23) p-verdi 

    n = 34 n = 190 n = 23  
Hvor ofte har du brukt reseptfrie smertestillende de 
siste 4 ukene?    0,721 

 Ingen 17 (50,0%) 74 (38,9%) 9 (39,2%)  

 Sjeldnere enn hver uke 13 (38,2%) 85 (44,7%) 9 (39,1%)  

  Hver uke eller oftere 2 (11,8%) 31 (16,3%) 5 (21,7%)  

n = 247. 1 celle hadde forventet verdi < 5, dette utgjør 11,1% av cellene. 

 

4.5 Bruk av reseptfrie smertestillende 

I alt 40 respondenter (16,2%) oppga å ha brukt reseptfrie smertestillende ukentlig eller oftere 

de siste 4 ukene. 107 (43,3%) hadde brukt reseptfrie smertestillende sjeldnere enn hver uke 

mens 100 personer (40,5%) hadde ikke brukt noen reseptfrie smertestillende i denne perioden 

(Figur 6). 
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Figur 6: Hvor ofte respondentene brukte reseptfrie smertestillende medisiner de siste 4 ukene. 

Når personene ble spurt hvilke smertestillende medisiner de har brukt (Figur 7) hadde 109 

personer (43,6%) brukt paracetamol, 66 personer (26,4%) hadde brukt ibuprofen og 6 personer 

(2,4%) oppga å ha brukt reseptfrie smertestillende legemidler som ikke er tilgjengelige i Norge. 

9 personer (3,6%) oppga å ha brukt diklofenak, naproksen, acetylsalisylsyre eller 

fenazon/koffein. Enkelte personer som oppga å ha brukt reseptfrie smertestillende de siste 4 

uker har likevel ikke oppgitt hvilke midler de har brukt. 

 
Figur 7: Hvilke reseptfrie smertestillende respondentene har brukt. 

222 personer (88,8%) oppga årsaken til at de sist gang brukte reseptfrie smertestillende mens 

18 personer (7,2%) sa at de ikke husket årsaken. 10 personer (4,0%) enten unnlot å besvare 

spørsmålet eller skrev under «Annet: Spesifiser» at de ikke bruker reseptfrie smertestillende. 

Ingen
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hver uke
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oftere
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45,2% 43,6%
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Ingen Paracetamol Ibuprofen Andre* Utenlandsk

* Diklofenak, naproksen, acetylsalisylsyre eller fenazon/koffein 
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Blant de som oppga årsak oppga 123 personer (55,4%) hodepine eller migrene. 121 personer 

(54,5%) oppga smerter andre enn hodepine, 37 personer (16,7%) oppga infeksjon, 21 personer 

(9,5%) oppga feber og 29 personer (13,1%) oppga andre årsaker. Andre årsaker inkluderer blant 

annet forebyggende bruk, bakrus, stress, angst og for å få sove (Figur 8). 

 

Figur 8: Oppgitt årsak til siste bruk av reseptfrie smertestillende. 

De fleste (160 personer, 65,3%) kjøper vanligvis reseptfrie smertestillende på apotek mens et 

mindretall (78 personer, 31,8%) kjøper dette oftere i butikk, i kiosk eller på bensinstasjon. 7 

personer (2,9%) oppga at de kjøpte dette på norske nettapotek, i utlandet eller fikk av andre 

(Figur 9). 

 

Figur 9: Hvor kjøper du vanligvis reseptfrie smertestillende medisiner? 
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Figur 10 viser hvor respondentene oppsøker informasjon. De fleste ville spurt legen sin (205 

personer, 82,0%) eller på apoteket (179 personer, 71,6%). 153 personer (61,2%) ville lest i 

pakningsvedlegget eller slått opp i felleskatalogen. For offentlige internettsider fikk deltagerne 

presentert helsenorge.no og relis.no som eksempler og 144 personer (57,6%) ville oppsøkt 

informasjon her. Presenterte eksempler på ikke offentlige internettsider var blogger og 

wikipedia, her ville 22 personer (8,8%) oppsøkt informasjon. 67 personer (26,8%) ville spurt 

familie eller venner. 10 deltagere (4,0%) oppga andre kilder, dette var hovedsakelig enten 

familie som var helsepersonell (4 personer) eller internettsider de ikke følte passet inn under 

verken offentlig eller ikke offentlig, som anerkjente internasjonale kilder.  

 

Figur 10: Hvor respondentene oppsøker informasjon. Deltagerne kunne velge flere svaralternativer. 

4.5.1 Bruk av reseptfrie smertestillende og demografi 

Hyppigere bruk av reseptfrie smertestillende var signifikant korrelert med å være kvinne, å ha 

alder under 60 år og å ikke være i jobb (personer som anga at de ikke var student, pensjonist 

eller i jobb), dette vises i Tabell 13.  
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Tabell 13: Assosiasjon mellom demografi og bruk av reseptfrie smertestillende medisiner. 

    
Hvor mange ganger har du brukt reseptfrie smertestillende 
medisiner de siste 4 uker? 

  

  Ingen Sjeldnere enn hver uke Ukentlig eller oftere p-verdi 

    n = 100 n = 107 n = 40   

Kjønn a       0,018 

 Kvinne 63 (63,0%) 77 (72,0%) 34 (87,2%)  

 Mann 37 (37,0%) 30 (28,0%) 5 (12,8%)  

Type apotek       <0,001 

 Ruralt 52 (52,0%) 27 (25,2%) 18 (45,0%)  

 Urbant 48 (48,0%) 80 (74,8%) 22 (55,0%)  

Morsmål       1,000 

 Norsk 90 (90,0%) 96 (89,7%) 36 (90,0%)  

 Annet 10 (10,0%) 11 (10,3%) 4 (10,0%)  

Alder         0,001 

 18-40 år 38 (38,0%) 64 (59,8%) 21 (52,5%)  

 41-60 år 26 (26,0%) 27 (25,2%) 14 (35,0%)  

 61 + år 36 (36,0%) 16 (15,0%) 5 (12,5%)  

Sivilstatus       0,295 

 Gift/samboer 61 (61,0%) 55 (51,4%) 26 (65,0%)  

 I et forhold 12 (12,0%) 18 (16,8%) 2 (5,0%)  

 Enslig 27 (27,0%) 34 (31,8%) 12 (30,0%)  

Sysselsetting       0,001 

 I jobb 39 (39,0%) 37 (34,6%) 13 (32,5%)  

 Student 26 (26,0%) 53 (49,5%) 16 (40,0%)  

 Pensjonist 26 (26,0%) 10 (9,3%) 4 (10,0%)  

 Ikke i jobb b 9 (9,0%) 7 (6,5%) 7 (17,5%)  

Utdanning       0,445 

 Ingen høyskole-
/universitetsutdanning 

31 (31,0%) 26 (24,3%) 14 (35,0%)  

 
Høyskole-
/universitetsutdanning 
inntil 3 år 

27 (27,0%) 24 (22,4%) 10 (25,0%)  

 
Høyskole-
/universitetsutdanning 
utover 3 år 

42 (42,0%) 57 (53,3%) 16 (40,0%)  

Helsefaglig bakgrunn c       0,111 

 Ja 17 (17,2%) 19 (18,8%) 13 (32,5%)  

 Nei 82 (82,8%) 82 (81,2%) 27 (67,5%)  

Inntekt d       0,603 

 < 399 000 27 (32,1%) 42 (43,8%) 13 (38,2%)  

 400-799 000 23 (27,4%) 27 (28,1%) 7 (20,6%)  

 800-1 500 000 25 (29,8%) 19 (19,8%) 10 (29,4%)  

  >= 1 500 000 9 (10,7%) 8 (8,3%) 4 (11,8%)   

Pearsons Kji-kvadrat; Fishers exact test. Signifikante assosiasjoner er merket med fet skrift. 
a: n = 246. b: Ikke i jobb inkluderer hjemmeværende, arbeidsledige og de som oppgir at de ikke er i jobb. 
c: n = 240. d: n = 214. 



37 

 

4.5.2 Bruk av reseptfrie smertestillende og helse- og 

livsstilsfaktorer 

Tabell 14 viser assosiasjoner mellom helse- og livsstilsfaktorer og hvor hyppig en person har 

brukt reseptfrie smertestillende. Hyppigere bruk av reseptfrie smertestillende er korrelert med 

dårlig egenvurdert helse (p = 0,002) og med å ha kroniske sykdommer (p = 0,028). 

Det var ingen korrelasjon mellom bruk av reseptfrie smertestillende og dårlig egenvurdert 

fysisk form, bruk av faste medisiner eller bruk av røyk eller snus. 

Tabell 14: Assosiasjon mellom helse- og livsstilsfaktorer og bruk av reseptfrie smertestillende medisiner. 

    
Hvor mange ganger har du brukt reseptfrie smertestillende 
medisiner de siste 4 uker?  

  Ingen Sjeldnere enn hver uke Ukentlig eller oftere p-verdi 

    n = 100 n = 107 n = 40  

Oppfatning av egen helse som god    0,002 

 Svært enig, Enig 73 (73,0%) 87 (81,3%) 21 (52,5%)  

 Usikker, Uenig, Svært uenig 27 (27,0%) 20 (18,7%) 19 (47,5%)  

Holder seg i god fysisk form    0,679 

 Svært enig, Enig 68 (68,0%) 71 (66,4%) 24 (60,0%)  

 Usikker, Uenig, Svært uenig 32 (32,0%) 36 (33,6%) 16 (40,0%)  

Har du noen kroniske sykdommer? a   0,028 

 Ja 48 (48,0%) 45 (42,9%) 27 (67,5%)  

 Nei 52 (52,0%) 60 (57,1%) 13 (32,5%)  

Bruker du noen faste medisiner?    0,156 

 Ja 67 (67,0%) 60 (56,1%) 28 (70,0%)  

 Nei / Av og til 33 (33,0%) 47 (43,9%) 12 (30,0%)  

Bruker du snus eller røyk?    0,824 

 Ja / Av og til 22 (22,0%) 26 (24,3%) 8 (20,0%)  

  Nei 78 (78,0%) 81 (75,7%) 32 (80,0%)  
Pearsons Kji-kvadrat; Fishers exact test. Signifikante assosiasjoner er merket med fet skrift. 
a: n = 245. 

 

4.5.3 Bruk av reseptfrie smertestillende og helseforståelse 

Analysen viste ingen signifikant korrelasjon mellom bruk av reseptfrie smertestillende og 

helseforståelse (Tabell 15). Det er et signal som tilsier at personer med lav helseforståelse 

sjeldnere bruker reseptfrie smertestillende. Blant 15 personer med lav helseforståelse var det 

11 personer som ikke hadde brukt reseptfrie smertestillende de siste 4 ukene, men dette nådde 

ikke statistisk signifikans (p = 0,084).  
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Tabell 15: Assosiasjon mellom helseforståelse og bruk av reseptfrie smertestillende medisiner. 

    
Hvor mange ganger har du brukt reseptfrie smertestillende medisiner de 
siste 4 uker?   

  Ingen Sjeldnere enn hver uke Ukentlig eller oftere p-verdi 

    n = 99 n = 107 n = 40  

Helseforståelse    0,084 

 Lav (3-8) 11 (11,1%) 2 (1,9%) 2 (5,0%)  

 Middels (9-12) 55 (55,6%) 61 (57,0%) 23 (57,5%)  

  Høy (13-15) 33 (33,3%) 44 (41,1%) 15 (37,5%)   

Pearsons Kji-kvadrat; Fishers exact test. n=246. 

4.6 Problemet med antall «vet ikke» 

Kun 12 respondenter besvarte alle 23 påstandene med enten «sant» eller «usant» og under 50% 

besvarte 16 eller flere påstander. Respondentene ble inndelt i lavt, middels og høyt 

kunnskapsnivå etter hvor mange påstander de besvarte riktig. Det var derimot ikke stor forskjell 

mellom gruppene om man ser på antall påstander som ble besvart feil. Tabell 16 viser at alle 

tre gruppene gjennomsnittlig hadde omtrent 3 feil svar per respondent. Forskjellen mellom de 

tre gruppene ligger i hvor mange påstander respondentene har besvart med «vet ikke». 

Gjennomsnittlig antall «vet ikke» per deltager var henholdsvis 13,38 – 7,17 – og 1,52 for lavt, 

middels og høyt kunnskapsnivå. Dette vises også av Figur 15 og Figur 16 i vedleggene. 

Tabell 16: Antall feil og «vet ikke» fordelt på kunnskapsnivå. 

 Gjennomsnitt Standardavvik Minimum Maksimum Korrelasjon a p-verdi a 

Antall feil svar         -0,084 0,188 

 Lavt kunnskapsnivå (0-8) 3,0 1,9 0 7   

 Middels kunnskapsnivå (9-17) 3,0 1,7 0 10   

 Høyt kunnskapsnivå (18-23) 2,3 1,0 0 5   

Antall «vet ikke»         -0,718 < 0,001 

 Lavt kunnskapsnivå (0-8) 13,4 2,8 8 21   

 Middels kunnskapsnivå (9-17) 7,2 3,0 0 14   

  Høyt kunnskapsnivå (18-23) 1,5 1,4 0 5     

a: Pearson korrelasjon 

Demografiske faktorer assosiert med hvor mange påstander besvart med «vet ikke» presenteres 

i Tabell 17 i vedleggene. Personer med helsefaglig bakgrunn svarer «vet ikke» på betraktelig 

færre påstander (p < 0,001). For øvrig svarer menn og yngre (alder 18-40 år) «vet ikke» oftere 

enn andre. Personer som ikke er i jobb svarer «vet ikke» sjeldnere enn yrkesaktive. 
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Helse- og livsstilsfaktorer assosiert med antall «vet ikke» presenteres i Tabell 18 i vedlegg. 

Respondenter som oppga å ha en kronisk sykdom og/eller å bruke faste medisiner svarte «vet 

ikke» sjeldnere enn respondenter som ikke oppga sykdom eller fast medisinbruk. 

Sammenhengen med helseforståelse ser ut til å være bimodal (Tabell 19), med lavere antall 

«vet ikke» både hos personer med lav og med høy helseforståelse. 
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5 Diskusjon 

5.1 Oppsummering av hovedfunn 

1: Kartlegge kunnskapsnivå 

• 13,6% av de spurte viste lavt kunnskapsnivå, 76,4% viste middels og 10,0% viste høyt 

kunnskapsnivå. 

• Befolkningen er generelt godt informert om at reseptfrie smertestillende skal brukes mot 

moderate, forbigående smerter (85,6%,) at de skal brukes i laveste effektive dose i så 

kort periode som mulig (88,8%) og at lege bør oppsøkes ved smerter som er akutte, 

langvarige, uvanlige eller kroniske smerter eller ved smerter som forverres over tid 

(98,4%). 

• Mange personer tror at reseptfrie smertestillende kan gi avhengighet (59,2%) og 

toleranseutvikling (71,1%). 

• 94 personer (37,8%) viste høy helseforståelse, mens 139 personer (55,8%) viste 

middels. 16 personer (6,4%) hadde lav helseforståelse. 

2: Faktorer assosiert med kunnskapsnivå 

• Kvinner, personer i aldersgruppen 41-60 år, personer med helsefaglig bakgrunn og 

personer som brukte faste medisiner viste høyere kunnskapsnivå om reseptfrie 

smertestillende. 

• Personer med høyere helseforståelse opplever reseptfrie smertestillende som mer 

nyttige, mindre skadelige og mindre overforbrukte. 

• Personer med høy helseforståelse viste høyere kunnskapsnivå. 
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3: Kartlegging av bruk av reseptfrie smertestillende 

• 40,5% hadde ikke brukt noen reseptfrie smertestillende de siste 4 uker. 43,3% hadde 

brukt sjeldnere enn hver uke mens 16,2% hadde brukt disse medisinene ukentlig eller 

oftere.  

• De fleste kjøper reseptfrie smertestillende på apotek (65,3%) og paracetamol er det 

virkestoffet som er mest brukt. Hodepine (55,4%) og annen smerte (54,5%) var årsakene 

som ble oppgitt hyppigest. 

4: Faktorer assosiert med bruk av reseptfrie smertestillende 

• Personer som brukte reseptfrie smertestillende ukentlig eller oftere var oftere kvinner 

og ikke i jobb. De vurderer sin egen helsetilstand som dårligere enn personer som bruker 

disse medisinene sjeldnere. 

5.2 Diskusjon av funn 

Funnene i denne studien samsvarer med tidligere masteroppgaver vedrørende bruk av reseptfrie 

smertestillende blant apotekbesøkende i Norge (Bzenic, 2017; Duraskovic, 2017). Derimot har 

disse studiene funnet at flere respondenter har høyt kunnskapsnivå og færre har middels 

kunnskapsnivå.  

5.2.1 Kunnskapsnivå 

Folk flest har grunnleggende kunnskap om reseptfrie smertestillende. 98,4% av respondentene 

visste at man bør oppsøke lege ved akutte, uvanlige smerter, ved kroniske smerter og ved 

smerter som er langvarige eller som forverres over tid (0,8% svarte feil). 88,8% visste at 

reseptfrie smertestillende skal brukes i laveste effektive dose, så kort periode som nødvendig 

(3,2% svarte feil) mens 85,6% visste at reseptfrie smertestillende skal brukes ved moderate, 

forbigående smerter (her svarte 6,0% feil).  

Det er betryggende å se de fleste vite at reseptfrie smertestillende som selges utenom apotek 

ikke er mindre farlige enn de som selges reseptfritt på apotek (86,4% riktige svar, 2,0% feil). 

En stor andel av reseptfrie smertestillende selges utenom apotek (Sakshaug et al., 2019) og 

denne tilgjengeligheten kan gi inntrykk av at medisinene er trygge (Peterson, 2005). 33,7% vet 
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at reseptfrie smertestillende ikke har mindre bivirkninger enn reseptpliktige, mens 24,5% tar 

feil på denne påstanden. 

Paracetamol er førstevalg ved behandling av mild til moderat akutt smerte (Peterson, 2005) og 

53,8% av respondentene svarer dette, mens 9,2% tror dette er usant. Tidligere studier anslår 

andelen av befolkningen som vet dette til 76% i Frankrike (Grezy-Chabardes et al., 2015) og 

60-85% i Norge (Bzenic, 2017; Nguyen, 2018). Personer kjenner oftere til virkestoffet i 

preparater som brukes oftere, og i preparater hvor navnet er avledet fra virkestoffets navn 

(Grezy-Chabardes et al., 2015). Denne studien fant at 37,6% av respondentene visste at 

preparatene Pinex® (paracetamol) og Ibux® (ibuprofen) inneholdt ulike virkestoff mens 15,2% 

mente de hadde samme virkestoff. Pinex® er ikke markedslederen blant paracetamolprodukter 

i Norge, og et navn som ender på bokstaven «X» kan ha gitt en assosiasjon til Ibux®. I dette 

tilfellet sees at hele 47,2% velger å svare «vet ikke.» 

Deltagerne var forholdsvis godt informert om bivirkningene av reseptfrie smertestillende. Både 

påstandene om at noen reseptfrie smertestillende kan forårsake magesår og at hyppig og 

langvarig bruk kan føre til lever- og nyresvikt ble besvart korrekt av 79,5% av respondentene. 

Andelen som svarte feil på disse var henholdsvis 1,2% og 2,0%. Det var derimot kun 46,4% 

som kjente til risikoen for medikamentindusert hodepine (2,8% mente reseptfrie smertestillende 

ikke kunne gi hodepine).  

Det er utbredt misoppfattelse om disse legemidlenes potensiale for avhengighet og 

toleranseutvikling. Kun 15,6% av respondentene svarte korrekt at reseptfrie smertestillende 

ikke kan gi avhengighet mens 59,2% mener de kan gi det. Hele 71,1% svarer at «overdreven 

bruk av reseptfrie smertestillende medisiner gjør dem mindre effektive» og kun 4,9% vet at 

denne påstanden er usann. Tidligere studier av norske apotekbesøkende har også funnet dette 

kunnskapshullet (Bzenic, 2017; Duraskovic, 2017). Det er interessant at så mange tror reseptfrie 

smertestillende kan gi avhengighet og toleranseutvikling når stoffene ikke har disse 

egenskapene. De nevnte egenskapene er fremtredende og velkjente hos opioider, sterke 

smertestillende som ikke er reseptfrie i Norge. Det kan tenkes at informasjon om opioider, for 

eksempel fra media, assosieres til konseptet «smertestillende» og derfra knyttes til reseptfrie 

smertestillende.  

Det kan argumenteres at det viktigste ikke er selve kunnskapen, men at personer har innsikt i 

hvor mye de vet eller ikke vet. En person som svarer «vet ikke» på en påstand innser at de 
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mangler informasjon, og vil sannsynligvis oppsøke informasjonen om de trenger den. En person 

som svarer feil, kan tro at de vet det de trenger og ikke oppsøke informasjon om de er i en 

tilsvarende situasjon. 

5.2.2 Faktorer assosiert med kunnskapsnivå 

Demografi 

Menn er sterkt overrepresentert hos de med lavt kunnskapsnivå. Denne sammenhengen 

bekreftes av en Pearson-khikvadrattest som viser p = 0,017. 

Personer i alderen 41-60 år hadde høyest kunnskapsnivå om reseptfrie smertestillende. 

Tidligere studier viser at eldre vet mindre om reseptfrie smertestillende enn personer under 60 

år (Duraskovic, 2017; Grezy-Chabardes et al., 2015), dette ser fremkommer også av denne 

studien. Overraskende nok er det også en tendens til lavere kunnskapsnivå hos de yngste (18-

40 år). Dette er i motsetning til Duraskovic (2017), som fant signifikant høyere kunnskapsnivå 

i denne aldersgruppen. Det er uvisst om funnet vitner om en faktisk forskjell mellom de to 

populasjonene av norske apotekbesøkende eller om forskjellen er et artefakt. Blant de 125 

respondentene i aldersgruppen 18-40 år har hele 46 personer (36,8%) svart «vet ikke» på 10 

eller flere påstander. 

Respondenter med helsefaglig bakgrunn hadde betydelig høyere kunnskapsnivå enn 

respondenter uten slik bakgrunn. De ga også oftere et definitivt svar på påstandene. Dette er å 

forvente da helsefaglig utdanning gir en viss innsikt om legemidler og denne sammenhengen 

er også blitt funnet i tidligere studier i Norge (Bzenic, 2017; Duraskovic, 2017; Nguyen, 2018). 

Helse og livsstil 

Personer som oppgir at de bruker faste medisiner viser et høyere kunnskapsnivå om reseptfrie 

smertestillende. Det kan tenkes at disse personene i større grad føler at påstandene er relatert til 

dem og at de dermed gir flere definitive svar. Det er også mulig at disse personene har fått mer 

informasjon om legemidler fra lege eller farmasøyt enn personene som ikke bruker faste 

medisiner. Et tredje mulighet er at de selv har oppsøkt informasjon om legemidler, herunder 

anbefalinger om bruk og forsiktighetsregler. Beskjeder som at man ikke skal ta annen dose enn 
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instruert, ikke kombinere med andre medisiner uten å konferere med helsepersonell og liknende 

kan overføres til reseptfrie smertestillende. 

Holdninger 

Personer med høyt kunnskapsnivå anså medisiner generelt som noe mer nyttig (gjennomsnittlig 

verdi på BMQ – Utility 18,2 mot 16,9 og 17,1 for de med henholdsvis lavt og middels 

kunnskapsnivå). Denne sammenhengen hadde en Pearson-korrelasjon på 0,137 med p = 0,031 

og effektstørrelsen er liten. Denne sammenhengen er også funnet tidligere blant norske 

apotekbesøkende (Duraskovic, 2017). 

Personer med høyere helseforståelse anser medisiner som mer nyttige, mindre skadelige og 

mindre overforbrukt enn personer med lavere helseforståelse. Det er mulig at disse personene 

ikke er like påvirket av feiloppfatninger, blant annet om avhengighet og toleranseutvikling, som 

andre deltagere. 

Helseforståelse 

6,4% av respondentene hadde lav helseforståelse, 55,8% hadde middels og 37,8% hadde høy 

helseforståelse. Overraskende nok ble det ikke funnet at personer med lav helseforståelse hadde 

lavest kunnskapsnivå, men de har flere feil (gjennomsnitt 4,19 feil, SD: 1,67) enn personer med 

middels (gjennomsnitt 2,78 feil SD: 1,62) og høy helseforståelse (gjennomsnitt 2,97 feil SD: 

1,75). Dette kan forklares ved at både de med lav og høy helseforståelse oftere ga et definitivt 

svar (påstanden er sann eller usann) enn personer med middels helseforståelse, som oftere svarte 

«vet ikke» (Tabell 19 i vedlegg). 

Det kan tenkes at personer med lav helseforståelse vet at dette ikke er deres område og dermed 

er mindre opptatt av å svare riktig, mens de med middels helseforståelse svarer «vet ikke» for 

å unngå et feil svar. Dette fører til at personene med lav helseforståelse svarer riktig på nok 

påstander til å havne i middels kunnskapsnivå selv med flere feil, mens de med middels 

helseforståelse svarer «vet ikke» og ender opp med færre riktige svar. 

Analysen viser at personer med høy helseforståelse har høyere kunnskapsnivå. Dette har 

tidligere blitt vist for norske apotekbesøkende (Bzenic, 2017; Duraskovic, 2017) og 

internasjonalt (Devraj et al., 2013; Miller et al., 2010). 
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5.2.3 Bruksmønstre 

Analysen viser at 16,2% av respondentene hadde brukt reseptfrie smertestillende ukentlig eller 

oftere de siste 4 ukene. 43,3% hadde brukt sjeldnere enn ukentlig mens 40,5% hadde ikke brukt 

disse i det hele tatt i denne perioden. Tidligere studier blant norske apotekbesøkende har funnet 

at 10-20% bruker reseptfrie smertestillende ukentlig eller oftere de siste 4 uker før 

undersøkelsen (Bzenic, 2017; Duraskovic, 2017; Nguyen, 2018). 

Blant årsakene som oppgis for hvorfor de sist gang brukte reseptfrie smertestillende (flere 

årsaker kunne oppgis) var hodepine vanligst (55,4%), etterfulgt av annen smerte (54,5%). 

13,1% av respondentene oppga årsaker som er utenfor indikasjon, dette inkluderte for å få sove, 

forebyggende mot smerte eller andre plager, og stress. 

Bruken av reseptfrie smertestillende blant respondentene gjenspeiler tidligere forskning; 

Kvinner bruker reseptfrie smertestillende oftere enn menn (O. Dale et al., 2015; Samuelsen et 

al., 2015). Personer med dårlig egenvurdert helse er overrepresentert blant personer som bruker 

reseptfrie smertestillende ukentlig eller oftere (Hargreave et al., 2010). 

65,3% av respondentene kjøpte vanligvis reseptfrie smertestillende på apotek, og paracetamol 

var det mest brukte virkestoffet. Dette stemmer bra med norske salgsdata (Sakshaug et al., 

2019). Omtrent 55% av paracetamol som omsettes reseptfritt omsettes utenom apotek, men det 

kan forventes at personer som foretrekker apotek er overrepresentert da studien ble utført på et 

apotek.  

Det er tidligere blitt dokumentert mer bruk av reseptfrie medisiner hos personer med kroniske 

sykdommer (Amoako et al., 2003). Vår analyse finner også mer bruk av reseptfrie 

smertestillende blant personer med kroniske sykdommer. Dette kan forklares ved at personer 

med kroniske sykdommer oftere opplever smerte, eller ved at personer med kroniske 

sykdommer gjennom sin kontakt med helsevesenet har et mer positivt syn på medisiner og 

dermed lavere terskel for å bruke dem. 

Analysen viser at bruk av reseptfrie smertestillende har sammenheng med alder. Eldre (61+ år) 

svarte oftere at de ikke hadde brukt noen reseptfrie smertestillende de siste 4 uker. Dette kan ha 

flere årsaker. Samuelsen et al. (2015) fant at eldre brukte mindre smertestillende enn resten av 

befolkningen. På en annen side får eldre mer paracetamol på resept ("Reseptregisteret," 2019), 
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og det kan være at mange av de eldre som har behov for smertestillende får oppfylt dette behovet 

uten å bruke reseptfrie smertestillende. 

Få unge (18-40 år) oppga å ikke ha brukt reseptfrie smertestillende i det hele tatt de siste 4 

ukene. Dette kan ha sammenheng med en endring i holdninger til medisiner. Det er beskrevet 

en oppgang i sporadisk bruk av reseptfrie smertestillende i Norge i løpet av 2000-tallet 

(Samuelsen et al., 2015) og det kan tenkes at den yngste gruppen har vokst opp i et samfunn 

med et mer hverdagslig syn på reseptfrie smertestillende. 

Det var tydelig mer bruk hos personer som ikke var i jobb uten å være pensjonister eller 

studenter. Denne gruppen inkluderer uføretrygdede, og det kan tenkes at disse har høyere 

prevalens av kroniske smertetilstander. 

Helsepersonell var den viktigste kilden til legemiddelinformasjon. 82,0% ville spurt lege om 

de trengte informasjon om medisiner, mens 71,6% ville spurt farmasøyt/apotek. At lege er den 

foretrukne informasjonskilden sees også i tidligere studier (Hughes, Whittlesea & Luscombe, 

2002; Ip et al., 2015; Jensen et al., 2010). 

61,2% oppga at felleskatalogen/pakningsvedlegg, men det kan tenkes at dette alternativet var 

underrapportert ved at deltagerne så at det sto Felleskatalogen og gikk videre til neste linje uten 

å se at det alternativet også gjaldt pakningsvedlegg.  

Internett spiller en stadig større rolle som informasjonskilde (Wangberg, Andreassen, 

Kummervold, Wynn & Sørensen, 2009). Internett har blitt anslått å være den viktigste kilden 

til helseinformasjon for unge voksne (Escoffery et al., 2005; Rennis, McNamara, Seidel & 

Shneyderman, 2015) og i en studie rapporterte nesten 40% at de brukte internett for informasjon 

om medisiner (Escoffery et al., 2005). 57,6% av deltagerne brukte offentlige internettsider og 

8,8% brukte ikke-offentlige internettsider for å finne informasjon om medisiner.  

5.3 Styrker og begrensninger ved studien 

5.3.1 Styrker 

En styrke ved denne studien er omfanget av studien og hvor mye informasjon som ble samlet 

om respondentene. Vi har målt deres kunnskapsnivå om reseptfrie smertestillende, deres 

holdninger til medisiner generelt og deres helseforståelse. Samtidig har deres bruk av reseptfrie 
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smertestillende blitt kartlagt. Dette ble undersøkt i sammenheng med sosiodemografiske og 

helse- og livsstilsfaktorer. Det er dermed mulig til å kartlegge sammenhenger mellom en rekke 

faktorer. 

Det er også en stor fordel å gjøre en slike studier i Norge, i kulturen og markedsbildet man 

ønsker å bruke funnene på. 

Respondentenes holdninger til medisiner generelt og deres helseforståelse ble målt med 

publiserte verktøy; henholdsvis BMQ – General (Horne et al., 1999) og SBSQ (Chew et al., 

2004). Disse verktøyene er testet og funnet valide, dette reduserer usikkerheten ved disse 

målingene. 

5.3.2 Svakheter 

Utvalgets representativitet 

Styrkene i funnene svekkes av en lav responsrate. Kun 29,8% av de som ble spurt om å delta i 

studien deltok (250 av 838). Nesten halvparten av de spurte oppga dårlig tid som årsak til at de 

ikke deltok. Det kan ikke sies med sikkerhet om dette påvirker vårt utvalg av respondenter, men 

det kan for eksempel tenkes at yrkesaktive sjeldnere har tid til å delta i studien eller at personer 

med et mer negativt syn på medisiner eller helsevesenet hadde lavere terskel for å takke nei. 

Alle deltagerne ble rekruttert av samme person og alle spørreskjemaene ble utfylt under 

veiledning av samme person. En eventuell effekt denne personen har på besvarelsene kan derfor 

ikke kontrolleres for.  

Studiepopulasjonen kan avvike fra den generelle populasjonen av apotekbesøkende. Ett av 

apotekene lå på campus ved et universitet. Blant de som besøker dette apoteket er mange 

studenter eller ansatte på universitetet. Det er grunn til å tro at besøkende på dette apoteket 

avviker fra apotekbesøkende generelt ved at de har mer utdanning, er yngre og flere er 

studenter. Det andre apoteket lå i et lokalt handlesenter i et tettsted med omtrent 5 000 

innbyggere. Siden rekrutteringen forgikk på dagtid på hverdager var det få besøkende, og de 

som oppsøkte apoteket var oftere utenfor arbeidslivet ved at de var pensjonister eller 

uføretrygdede. Respondentene fra dette apoteket inkluderer sannsynligvis flere pensjonister og 

eldre enn den generelle befolkningen. 
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Antall vet ikke 

Kunnskapsnivået ble målt via antall påstander som ble besvart korrekt sant eller usant. Dette er 

avhengig av antagelsen at personer som vet mer om reseptfrie smertestillende har flere riktige 

svar. Denne antagelsen svekkes noe da det ikke flere gale svar hos personer med flere rette svar. 

Muligens forsøkte respondentene å unngå å svare feil ved å svare «vet ikke» i stedet. Dette 

svekker muligheten til å skille personer som «tror på» noe som er galt fra personer som vet at 

de ikke vet, og som dermed ville oppsøke informasjonen om de fikk behov for den. 

Det er flere definitive svar, påstanden bedømmes enten sant eller usant, hos respondenter som 

oppgir å ha kroniske sykdommer og hos respondenter som bruker faste medisiner. Det kan 

tenkes at personer som ikke har noen kroniske sykdommer og ikke bruker medisiner så ofte har 

en holdning at «dette ikke angår dem» og dermed oftere velger å ikke ta stilling til spørsmålet.  

De fire påstandene færrest respondenter ga et definitivt svar på var «Ibuprofen (Ibux) er trygt å 

bruke under graviditet», «Noen reseptfrie smertestillende medisiner kan utløse astmaanfall hos 

astmatikere,» «Paracetamol (Paracet, Pinex) er trygt å bruke under amming og graviditet» og 

«Eldre mennesker er mer utsatt for bivirkninger av reseptfrie smertestillende medisiner.» Alle 

disse påstandene handler om en definert populasjon; gravide og ammende, astmatikere og eldre. 

Dette styrker hypotesen om at personer lar være å gi et definitivt svar på påstander de ikke 

identifiserer seg med. Et annet faktum som støtter denne hypotesen, er at studenter og personer 

i alderen 18-40 år svarer definitivt på færre påstander. 

5.4 Fremtidig forskning 

Det ville vært nyttig å se hvorfor så mange tenker at reseptfrie smertestillende gir avhengighet 

og toleranseutvikling. Her er det mulighet til å gjøre en kvalitativ studie med fokusgrupper. Da 

vil man for eksempel kunne undersøke om disse oppfatningene kan begrunnes av at personer 

ser medieoppslag om opioider og gjennom dette assosierer avhengighet og toleranseutvikling 

med ordet «smertestillende». Dette kan være en mekanisme for oppfatningen «smertestillende 

er avhengighetsdannende og gir toleranse», en oppfatning som senere farger personens syn på 

reseptfrie smertestillende. 
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Dataene samlet i denne studien vil inngå i forskningsprosjektet «Legemiddelkunnskap i 

befolkningen» som utføres av Universitetet i Oslo (Nordeng, 2016). Ved å samle dataene fra 

flere mindre studier vil man få en bedre forståelse av befolkningen som helhet. 
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6 Konklusjon 

Apotekbesøkende personer som deltok i denne studien har den mest grunnleggende kunnskapen 

som trengs for trygg bruk av reseptfrie smertestillende, men det er også mangler i kunnskapen 

deres. Særlig er det mange som tror at reseptfrie smertestillende kan gi avhengighet og 

toleranseutvikling. Kvinner, personer i aldersgruppen 41-60 år, personer med helsefaglig 

bakgrunn og personer som brukte faste medisiner viste høyere kunnskapsnivå om reseptfrie 

smertestillende. 

Blant deltagerne hadde 16,2% brukt reseptfrie smertestillende ukentlig eller oftere de siste 4 

ukene. Kvinner, personer under 60 år, de som ikke var i jobb, personer med dårlig 

egenrapportert helse og personer med kronisk sykdom, brukte hyppigere reseptfrie 

smertestillende enn andre. 

Paracetamol var klart det mest brukte virkestoffet, og apotek var vanligste kilde til reseptfrie 

smertestillende.  
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8 Vedlegg 

8.1 Vedlegg 1: Informasjon 

 

Figur 11: Slik du ser det, har du tilstrekkelig informasjon om de reseptfrie medisinene du bruker? 

 

 

Figur 12: Slik du ser det, har du tilstrekkelig informasjon om de medisinene du bruker fast? 
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8.2 Vedlegg 2: Bruk hos barn 

 

Figur 13: Bruk av reseptfrie smertestillende til barn under 12 år 

 

Figur 14: Årsak til bruk av reseptfrie smertestillende hos barn under 12 år 
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8.3 Vedlegg 3: Antall vet ikke 

Tabell 17: Assosiasjon mellom antall vet ikke og demografiske faktorer 

    Antall vet ikke   

  Lavt (0-5) Middels (6-9) Høyt (10+) p-verdi 

    n = 82 n = 96 n = 72  

Kjønn a    0,025 

 Kvinne 58 (70,7%) 75 (78,9%) 43 (59,7%)  

 Mann 24 (29,3%) 20 (21,1%) 29 (40,4%)  

Alder    0,003 

 18-40 år 29 (35,4%) 50 (52,1%) 46 (63,9%)  

 41-60 år 29 (35,4%) 29 (30,2%) 10 (13,9%)  

 61 + år 24 (29,3%) 17 (17,7%) 16 (22,2%)  

Morsmål    0,805 

 Norsk 74 (90,2%) 85 (88,5%) 66 (91,7%)  

 Annet 8 (9,8%) 11 (11,5%) 6 (8,3%)  

Sysselsetting    0,014 

 I jobb 38 (46,3%) 32 (33,3%) 21 (29,2%)  

 Student 19 (23,2%) 44 (45,8%) 33 (45,8%)  

 Pensjonist 13 (15,9%) 13 (13,5%) 14 (19,4%)  

 Ikke i jobb b 12 (14,6%) 7 (7,3%) 4 (5,6%)  

Helsefaglig bakgrunn c    < 0,001 

 Ja 30 (37,0%) 15 (16,1%) 4 (5,8%)  

 Nei 51 (63,0%) 78 (83,9%) 65 (94,2%)  

Utdanning    0,585 

 

Ingen høyskole-
/universitetsutdanning 22 (26,8%) 31 (32,3%) 19 (26,4%)  

 

Høyskole-/universitetsutdanning  
inntil 3 år 23 (28,0%) 18 (18,8%) 20 (27,8%)  

 

Høyskole-/universitetsutdanning 
utover 3 år 37 (45,1%) 47 (49,0%) 33 (45,8%)  

Inntekt d    0,136 

 < 399 000 19 (27,9%) 32 (37,6%) 32 (50,0%)  

 400-799 000 21 (30,9%) 22 (25,9%) 16 (25,0%)  

 800-1 500 000 18 (26,5%) 22 (25,9%) 14 (21,9%)  

  >= 1 500 000 10 (14,7%) 9 (10,6%) 2 (3,1%)  
Pearsons Kji-kvadrat; Fishers exact test. Signifikante assosiasjoner er merket med fet skrift. 
a: n=249. b: Ikke i jobb inkluderer hjemmeværende, arbeidsledige og de som oppgir at de ikke er i jobb. c: n=243. 
d: n=217. 
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Tabell 18: Assosiasjon mellom antall vet ikke og helse- og livsstilsfaktorer 

    Antall vet ikke   

  Lavt (0-5) Middels (6-9) Høyt (10+) p-verdi 

    n = 82 n = 96 n = 72   

Oppfatning av egen helse som god       0,105 

 Svært enig, Enig 53 (64,6%) 72 (75,0%) 57 (79,2%)  

 Usikker, Uenig, Svært uenig 29 (35,4%) 24 (25,0%) 15 (20,8%)  

Holder seg i god fysisk form       0,456 

 Svært enig, Enig 52 (63,4%) 68 (70,8%) 45 (62,5%)  

 Usikker, Uenig, Svært uenig 30 (36,6%) 28 (29,2%) 27 (37,5%)  

Har du noen kroniske sykdommer? a       0,044 

 Ja 48 (60,0%) 45 (46,9%) 29 (40,3%)  

 Nei 32 (40,0%) 51 (53,1%) 43 (59,8%)  

Bruker du noen faste medisiner?       0,031 

 Ja 60 (73,2%) 60 (62,5%) 38 (52,8%)  

 Nei / Av og til 22 (26,8%) 36 (37,5%) 34 (47,2%)  

Bruker du snus eller røyk?       0,826 

 Ja / Av og til 18 (22,0%) 20 (20,8%) 18 (25,0%)  

  Nei 64 (78,0%) 76 (79,2%) 54 (75,0%)   

Pearsons Kji-kvadrat; Fishers exact test. Signifikante assosiasjoner er merket med fet skrift. 
a: n = 248.  

 

Tabell 19: Assosiasjon mellom antall vet ikke og helseforståelse 

    Antall vet ikke   

  Lavt (0-5) Middels (6-9) Høyt (10+) p-verdi 

    n = 81 n = 96 n = 72  

Helseforståelse    0,002 

 Lav (3-8) 9 (11,1%) 3 (3,1%) 4 (5,6%)  

 Middels (9-12) 31 (38,3%) 63 (65,6%) 45 (62,5%)  

  Høy (13-15) 41 (50,6%) 30 (31,3%) 23 (31,9%)  
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Figur 15: Antall vet ikke fordelt på kunnskapsnivå (antall rette). 

 

 

Figur 16: Antall feil fordelt på kunnskapsnivå (antall rette). 
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8.4 Vedlegg 4: Spørreskjema 

 

SPØRRESKJEMA FOR STUDIEN 
KUNNSKAP OM RESEPTFRIE SMERTESTILLENDE 

 
 
 

 
Jeg kan delta i studien om:          √ jeg er over 18 år   

√ jeg har forstått hensikten med studien og ønsker å delta. Jeg kan når som helst trekke 
    meg fra studien.    

   

 
 
 
 
DEL 1: EGEN HELSE OG LEGEMIDDELBRUK 
 
Min helse 
 

 

1. Hvor enig er du i følgende påstand? 

Jeg synes jeg har god helse 

 Svært enig   

 Enig  

 Usikker 

 Uenig 

 Svært uenig 

  

2. Har du noen kroniske sykdommer? Med kronisk 

sykdom mener vi en sykdom som utvikles 

langsomt, er langvarig eller tilbakevendende 

Ja 

 Nei 

 Ønsker ikke oppgi 

Hvis ja: Hvilke____________________________

3. Bruker du faste medisiner?           

 Ja        
 Nei                 

 Av og til 
 
              Hvis ja: Skriv ned alle medisiner du bruker fast (både reseptfrie og reseptpliktige medisiner) : 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 

 
  

 
Studie ID:                            Deltager ID: 
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Bruk av reseptfrie smertestillende 
4. Hvor mange ganger har du brukt reseptfrie 

smertestillende medisiner de siste 4 ukene?  

 Ingen      

 Sjeldnere enn hver uke  

 Hver uke, men ikke daglig      

 Daglig        

 Husker ikke  

Skriv navnet på de reseptfrie smertestillende 

medisinene du husker du har brukt siste 4 uker: 

 

__________________________________________  

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

5. Hva var årsaken til at du sist gang brukte  

reseptfri smertestillende medisin  

       Du kan gjerne oppgi flere svaralternativer 

Menstruasjonssmerter 

 Muskelsmerter 

 Leddsmerter 

Tannsmerter 

Lett hodepine 

Sterk hodepine/migrene 

Vondt i øret/øreverk 

 Magesmerter 

 Vondt i hele kroppen 

 Forebyggende mot smerte 

 Forebyggende mot andre plager 

 Influensa 

 Forkjølelse 

 Sår hals 

 Feber 

 Bakrus     

 Stress                        

 Angst             

 Depresjon 

 For å få sove 

 Husker ikke 

 Annet, spesifiser øverst til høyre 

______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 

 
______________________________________ 
 

 
6. Hvor kjøper du vanligvis reseptfrie smertestillende 

medisiner? (sett bare ett kryss) 

 I butikk/kiosk/bensinstasjon 

 På apotek 

 På nettet (norske nettapotek) 

 På utenlandske nettsteder 

 I utlandet 

 Får av andre  

 Husker ikke/vet ikke 

 

 

7. Hvis du har barn, du gitt ett eller flere av barna 

dine reseptfrie smertestillende de siste 4 ukene?   

 Ja  

  Nei 

  Husker ikke/vet ikke 

  Har ikke barn 

 

 

8. Hva var årsaken til at du sist gang ga barnet ditt 

smertestillende medisin: 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

 

 Husker ikke/vet ikke                                                

 Har ikke barn
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DEL 2: LEGEMIDDELKUNNSKAP 

Kunnskap om reseptfrie smertestillende medisiner

Vennligst svar på følgende påstander: Sant Usant Vet ikke 

1 
Reseptfrie smertestillende medisiner skal brukes ved moderate, forbigående 
smerter 

   

2 
Reseptfrie smertestillende medisiner skal alltid brukes i laveste effektive dose, så 
kort periode som nødvendig 

   

3 
Reseptfrie smertestillende medisiner har mindre bivirkninger enn reseptpliktige 
smertestillende medisiner 

   

4 Paracetamol er anbefalt som førstevalg ved behandling av smerter    

5 
Hvis man ikke får smertestillende effekt av 2 tabletter paracetamol skal man øke 
dosen til 3 tabletter 

   

6 Pinex og Ibux inneholder den samme smertestillende medisinen    

7 
Du bør oppsøke lege ved akutte, uvanlige smerter, ved kroniske smerter og ved 
smerter som er langvarige eller som forverres over tid 

   

8 
Reseptfrie smertestillende medisiner kan påvirke effekt og bivirkninger av andre 
medisiner 

   

9 
Andre medisiner kan påvirke effekt og bivirkninger av reseptfrie smertestillende 
medisiner 

   

10 
Reseptfrie smertestillende medisiner kan kombineres med alkohol uten at det er 
fare for økte bivirkninger 

   

11 Noen reseptfrie smertestillende medisiner kan utløse astma-anfall hos astmatikere    

12 
En pakke paracetamol (20 tabletter) kan føre til dødsfall hvis man tar alle 
tablettene på en gang 

   

13 
Reseptfrie smertestillende medisiner kan tas forebyggende hvis man vil unngå 
hodepine  

   

14 
Blanding av to eller flere reseptfrie smertestillende medisiner gir større risiko for 
bivirkninger 

   

15 Noen reseptfrie smertestillende medisiner kan forårsake magesår    

16 
Hyppig og langvarig bruk av reseptfrie smertestillende medisiner kan føre til 
leversvikt og nyresvikt 

   

17 Reseptfrie smertestillende medisiner kan gi avhengighet    

18 Overdreven bruk av reseptfrie smertestillende medisiner gjør dem mindre effektive    

19 
Bruk av høye doser reseptfrie smertestillende medisiner over lang tid kan gi 
hodepine som bivirkning 

   

20 Paracetamol (Paracet, Pinex ) er trygt å bruke under amming og graviditet    

21 Ibuprofen (Ibux) er trygt å bruke under graviditet     

22 
Eldre mennesker er mer utsatt for bivirkninger av reseptfrie smertestillende 
medisiner 

   

23 
Reseptfrie smertestillende medisiner som kjøpes i butikk o.l. er mindre farlige enn 
de du kan kjøpe reseptfritt på apoteket 
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DEL 3: HOLDNINGER 
 
3.1 Holdninger til bruk av reseptfrie smertestillende medisiner 
Vennligst vis hvor mye du er enig eller uenig i dem ved å krysse av i den ruten som passer. 

 

 
Svært 

 enig 

Enig Usikker Uenig Svært 

uenig 

1. Jeg ønsker å bruke reseptfrie 
smertestillende kun dersom det er nødvendig  

     

2. Jeg bruker reseptfrie smertestillende 
forebyggende mot smerter  

     

3. Jeg bruker reseptfrie smertestillende oftere 
nå enn for ett år siden  

     

4. Jeg er avhengig av reseptfrie 
smertestillende for å fungere i hverdagen 

     

 

Hvis du har barn (under 12 år) 

Vennligst vis hvor mye du er enig eller uenig i dem ved å krysse av i den ruten som passer. 

 
Svært 

 enig 

Enig Usikker Uenig Svært 

uenig 

5. Jeg ønsker å gi mine barn reseptfrie 
smertestillende kun dersom det er nødvendig  

     

6. Mine barn får reseptfrie smertestillende for 
å forebygge smerter 

     

7. Mine barn bruker reseptfrie smertestillende 
oftere nå enn for ett år siden 

     

8. Jeg er bekymret for at mine barn bruker for 
mye reseptfrie smertestillende 
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3.2 Dine synspunkter på medisiner generelt 
Dette er utsagn som andre personer har gitt om medisiner generelt. Vennligst vis hvor mye du er 

enig eller uenig i dem ved å krysse av i den ruten som passer. 

 
Svært 

 enig 

Enig Usikker Uenig Svært 

uenig 

1. Uten medisiner vil leger ha færre 
muligheter til å kurere folk 

     

2. Leger forskriver for mange medisiner 
 

     

3. Personer som står på medisiner bør ta en 
pause i behandlingen av og til 

     

4. De fleste medisiner er vanedannende  
 

     

5. Naturpreparater er tryggere enn medisiner 
 

     

6. Medisiner gjør mer skade enn gagn 
 

     

7. Medisiner gjør at mange mennesker lever 
bedre 

     

8. Medisiner gjør at mange mennesker lever 
lenge 

     

9. Alle medisiner er gifter  

      

10. Leger stoler for mye på medisiner 

      

11. Hvis leger hadde mer tid til pasientene, 
ville de forskrive færre medisiner 

     

12. I de fleste tilfellene oppveier fordelene 
med medisiner, risikoen  
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Eventuelt- Dine synspunkter om reseptmedisinene du bruker fast (Hvis du svarer ja i del 1 
spørsmål 3) 

 

Vennligst angi hvor mye du er enig eller 
uenig i utsagnene 

Svært 

 enig 

Enig Usikker Uenig Svært 

uenig 

13. Noen ganger glemmer jeg å ta   
       min(e) medisin(er)  

     

14. Noen ganger endrer jeg dosen av  
      min(e) medisin(er) for å dekke mine 
      egne behov  

     

 
 

Vennligst angi hva som passer best inn 
på deg 

Aldri Sjelden   

 
Noen 
ganger Ofte Veldig 

ofte 

15. Noen personer glemmer å ta 
     medisinene sine. Hvor ofte skjer   

 dette med deg med din(e)   
 medisin(er)?  

     

16. Noen personer jeg har snakket med 
      sier at de går glipp av en dose av sine 
     medisiner eller endrer den for å dekke 
     sin egne behov. Hvor ofte gjør du 
     dette med din(e) medisin(er)? 
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DEL 4: INFORMASJON 
 
Helseforståelse 

1. Hvor ofte trenger du hjelp til å forstå skriftlig  

medisinsk informasjon fra lege/sykehus? 

 Alltid 

 Ofte 

 Noen ganger 

 En sjelden gang 

 Aldri 

2. Hvor fortrolig er du med å fylle ut medisinske 

skjemaer på egen hånd?  

        Svært 

 Ganske mye 

 Litt 

 Lite 

 Ikke i det hele tatt 

 

 

 
3. Hvor ofte opplever du at du har problemer med å 

forstå informasjon om din helsetilstand på grunn 

av vanskeligheter med å forstå skriftlig 

informasjon? 

Alltid 

 Ofte 

 Noen ganger 

 En sjelden gang 

               Aldri 

 
 
 
 

 

Behov for informasjon 
4. Slik du ser det, har du tilstrekkelig kunnskap om 

medisinene du bruker fast? 

       Ja         
       Nei 
       Delvis 
   Bruker ikke reseptmedisin 

  

 
 

5. Slik du ser det, har du tilstrekkelig kunnskap om de 

reseptfrie medisinene du bruker? 

       Ja         
       Nei 
       Delvis  

   Bruker ikke reseptfrie medisiner
  
Kilde til informasjon 
 

6. Hvis du trenger informasjon om medisiner, hvor får du informasjon fra? (Sett eventuelt flere kryss.) 

 Familie/venner     
 Lege      

 Farmasøyt/apotek     
 Felleskatalogen/pakningsvedlegg  

 Offentlig internett sider (for eksempel helsenorge.no, relis.no) 
 Ikke offentlig internett sider (for eksempel blogger, wikipedia) 

 Annet, spesifiser: 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
 
    ______________________________________________________________________________________



67 

 

 

Del 5: PERSONLIGE OPPLYSINGER 
 
Livsstil 

1. Røyker du? 

 Ja          Nei         Av og til 

 

2. Snuser du? 

         Ja          Nei         Av og til 

 

 

 
 

3. Hvor enig er du i påstanden; Jeg 

holder meg i god fysisk form 

               Svært enig   
               Enig 
               Usikker 
               Uenig 

           Svært Uenig 

 

 

Personalia 

4. Alder: _______________________år 

 

 

5. Kjønn 

 Mann   Kvinne 

 

 

6. Morsmål: ______________________ 

 

7. Sivilstatus 

 Gift/samboer   I et forhold 

 Enslig                        Annet 

 

 

8. Høyeste gjennomførte utdanning 

 Grunnskole   

 Videregående skole 

 Høgskole/universitet ≤ 3 år 

 Høgskole/universitet > 3 år 

 Vet ikke 

 

 

9. Antall barn under 12 år: 

__________________________ 

 
10. Alder på barn under 12 år:  

___________________________ 

 
11. Bostedsfylke:____________________ 

 

 

12. Har du helsefaglig bakgrunn? 

 Ja   Nei   Vet ikke 

 

 

13. Jobb (siste måned) 

 I jobb  

 Hjemmeværende 

 Pensjonist 

 Arbeidsledig 

 Student 

 Ikke i jobb 

 Ønsker ikke svare 

   

 

 

14. Husstandens samlede årsinntekt 

 < 399 000                

 400-799 000      

 800-1 500 000   

 ≥ 1 500 000 

 Ønsker ikke å oppgi inntekt 

 
 

 

TUSEN TAKK FOR HJELPEN! 
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8.5 Vedlegg 5: Informasjonsskriv til deltagerne 

 

Forespørsel om deltakelse i prosjektet 
«Legemiddelkunnskap i befolkningen- fokus på reseptfrie smertestillende» 

 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å kartlegge befolkningens 

holdninger til og kunnskap om legemidler i Norge. I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for 

prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 

 

Hva er hensikten med prosjektet? 

Universitetene i Oslo, Tromsø og Bergen, samt det norske Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet utfører 

et felles forskningsprosjekt om befolkningens holdninger til og kunnskap om legemidler. Som en del av dette 

overordnede prosjektet er min masteroppgave fokusert på reseptfrie smertestillende medisiner. Jeg ønsker å 

kartlegge apotekbesøkendes kunnskap om reseptfrie smertestillende medisiner og holdninger til medisiner 

generelt og skal gjøre en spørreundersøkelse med ca. 300 deltagere. Resultatene i denne masteroppgaven vil 

også bli brukt i det overordnede forskningsprosjektet. 

 

Hensikten med min oppgave er å undersøke om det er sammenhenger mellom personers kunnskap om 

reseptfrie smertestillende og deres holdninger til medisiner generelt. Jeg vil også kartlegge om kunnskapsnivå 

eller holdninger er avhengig av faktorer som kjønn, alder, utdanning, egen legemiddelbruk eller liknende. 

 

Resultatene fra studien vil være et viktig utgangspunkt for å jobbe for riktig legemiddelbruk og god 

legemiddelinformasjon i Norge. 

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt. 

 

Hvorfor er du blitt forespurt? 

Du er blitt forespurt om å være med i studien fordi du besøkte apoteket i dag. Alle som besøker apoteket og er 

over 18 år blir spurt om å delta i studien.  

 

Hva innebærer studien for deg? 

Som deltaker i studien vil du bli bedt om å svare på et spørreskjema. Det vil ta deg ca. 15-20 minutter. En 

masterstudent i farmasi fra Universitetet i Oslo vil hjelpe deg om du har spørsmål. Spørreskjemaet skal fylles 

ut på apoteket. Spørreskjemaet inneholder spørsmål vedrørende din helse og livsstil og om dine holdninger til 

legemidler, i tillegg til noen spørsmål om reseptfrie smertestillende medisiner. Du trenger ingen 

forhåndskunnskaper for å delta. 

 

 

Mulige fordeler og ulemper 

For deg vil studien innebære at du kan få svar på spørsmål om legemidler og legemiddelbruk. Studien 

medfører ingen andre ulemper for deg enn den tiden som blir brukt. 

 

 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykke tilbake uten å 

oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. Det vil ikke ha noen negative 

konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. 
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Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler 

opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

 

Alle opplysningene vil bli lagt inn i en database og behandlet anonymt uten navn. En kode knytter deg til dine 

opplysninger gjennom en navneliste. Det er kun meg og mine veiledere som har adgang til navnelisten. 

Navnelisten og spørreskjema vil bli forsvarlig nedlåst på Universitetet i Oslo frem til prosjektets slutt. Det vil 

ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres.  

Alle apotekansatte og forskerne som jobber med studien har taushetsplikt i henhold til Forvaltningslovens § 

13 og Helsepersonellovens § 21. 

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Det felles prosjektet som er overordnet til min oppgave skal etter planen avsluttes 31.12.2021. Deretter vil 

data bli slettet. 

 

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- få slettet personopplysninger om deg, 

- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger. 

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

 

På oppdrag fra Universitetet i Oslo har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS – vurdert at behandlingen 

av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

• Universitetet i Oslo ved Solveig Østmo (masterstudent) på telefon 99499633 eller epost: 

solvost@student.farmasi.uio.no eller professor Hedvig Nordeng (veileder) på telefon 22856604 eller 

epost: h.m.e.nordeng@farmasi.uio.no. 

• Personvernombud ved Universitetet i Oslo: Maren Magnus Voll, personvernombud@uio.no  

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personvernombudet@nsd.no) eller telefon:  

55 58 21 17. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Professor Hedvig Nordeng   Solveig Østmo 

Prosjektansvarlig    Student 
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8.6 Vedlegg 6: Vedtak fra REK 
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