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Sammendrag 

Bakgrunn: Apotekfarmasøytene bidrar til riktig legemiddelbruk i befolkningen og er siste 

skanse før pasienten mottar legemidlene sine. Før utlevering av legemidlene utføres 

farmasøytkontroll der det kan avdekkes feil eller mangler ved resepten, slik at farmasøyten må 

gripe inn for å avklare og i blant endre resepten. Slike farmasøytintervensjoner er sentrale for å 

redusere forekomst av legemiddelfeil, og er et viktig redskap i veien mot tryggere 

legemiddelbruk.  

Hensikt: Hensikten med masterprosjektet var å utforske farmasøyters erfaring med 

reseptintervensjoner gjort grunnet forskrivningsfeil, i primærapotek. I tillegg var det ønskelig å 

vurdere gjennomførbarheten av en helseøkonomisk analyse for farmasøytintervensjoner ved 

forskrivningsfeil, basert på hva informantene fortalte om.  

Metode: Det ble gjennomført semi-strukturerte intervju av 15 farmasøyter med arbeid i 

primærapotek i januar og februar 2020. Prosjektet ble gjennomført i tråd med godkjenning fra 

NSD. Det ble brukt systematisk tekstkondensering for analyse av de transkriberte intervjuene. 

Resultater: Situasjonene informantene fortalte om, samt deres holdninger og meninger ble 

gruppert i fire hovedkategorier: kommunikasjon, forskrivningsfeil, apotekets lagerbeholdning 

og forslag til forbedringer. Samtlige informanter var innom temaet kommunikasjon i form av å 

snakke med en kunde under reseptekspedisjonen, ringe en lege for å løse et problem eller å 

oppklare en innviklet situasjon med opphav i det øvrige helsevesen. Forskrivningsfeil var en 

viktig grunn for intervensjon. Det ble nevnt åtte kategorier forskrivningsfeil: preparat, styrke, 

dosering, pakningsstørrelse, formulering, interaksjoner, identifikasjon og refusjon. Av 

intervensjoner gjort grunnet apotekets lagerbeholdning, fortalte informantene om situasjoner 

rundt generisk byttbare legemidler, uregistrerte legemidler og legemiddelmangel. 

Farmasøytene kom med forslag til forbedringer i eksisterende opplegg, samt nye idéer. 

Hovedområdene de da snakket om var tekniske forhold, samarbeid mellom lege og farmasøyt, 

refusjon, og farmasøytoppgaver. 

Konklusjon: Det ble avdekket at farmasøytenes tanker rundt intervensjoner ikke nødvendigvis 

omhandler forskrivningsfeil, men andre forhold i helsevesenet og på apoteket, der de så 

forbedringspotensial. Kommunikasjon og legemiddelmangel var andre sentrale tema. Det er 

nærliggende å tro at farmasøytintervensjoner er til besparelse for samfunnet, men det er behov 

for mer nøyaktige beregninger for å kunne utføre en god helseøkonomisk analyse. 
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Forkortelser 

ADE    Adverse drug event; uheldig legemiddelhendelse 

AIP    Apotekets innkjøpspris 

ATC    Anatomic Therapeutic Chemical; system for klassifisering av 

    legemidler 

AUP    Apotekets utsalgspris 

EMA    European Medicines Agency; Det europeiske legemiddelbyrå 

HIV    Humant immunsviktvirus 

HPV    Humant papillomavirus 

KOLS    Kronisk obstruktiv lungesykdom 

LAR    Legemiddelassistert rehabilitering 

NOK    Norske kroner 

NSD    Norsk senter for forskningsdata  

RELIS    Regionale legemiddelinformasjonssentre; produsentuavhengig 

    legemiddelinformasjon for helsepersonell 

SLV    Statens legemiddelverk; legemiddelverket 

STC    Systematisk tekstkondensering 

USA    United States of America; Amerikas forente stater 

USD    Amerikanske dollar 

WHO    World Health Organization; Verdens helseorganisasjon 
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Begrepsavklaringer 

A- og B-preparater  Vanedannende legemidler  

Apokus   Apotekenes kompetanse- og utviklingssenter 

Blå resept    Resept på legemidler som refunderes helt eller delvis av folke- 

    trygden. Legemidler kan ha forhåndsgodkjent refusjon (§2)

    eller man kan søke om individuell stønad (§3) og få vedtak 

Etikett    Bruksanvisningsetikett; klistrelapp med informasjon om bruk  

    av legemidlet, som festes på legemiddelforpakningen før 

    utlevering fra apotek 

Generisk legemiddel  Preparat som er en kopi av et originallegemiddel, som kan selges 

    etter patenttiden til originalen er utløpt 

Helfo    Helseøkonomiforvaltningen; håndterer blant annet refusjon av 

    utgifter for pasientbehandling 

Hvit resept    Resept på legemidler som ikke har forhåndsgodkjent refusjon og 

    som i utgangspunktet betales av legemiddelbrukeren selv 

Interaksjon   «Prosess som oppstår når inntak av to eller flere medikamenter 

    påvirker hverandres omsetning eller effekt» [1] 

Intervensjon   Tiltak og endringer farmasøyten må gjennomføre før legemidlet 

    kan utleveres 

Legemiddelmangel  Leveringsvansker; restsituasjon; forsyningssvikt av legemidler 

    til det norske markedet 

Legereservasjon  Når legen reserverer seg mot medisinbytte i apotek 

Off-label    Forskrivning av legemiddel utenfor godkjent preparatomtale 

Parallellimport  Originallegemidler som er importert fra andre europeiske land 

Resept    «Bestilling av legemiddel til bruk for bestemte personer eller 

    dyr, eller til bruk i rekvirentens praksis» [2] 

Uregistrert legemiddel Legemiddel uten markedsføringstillatelse i Norge 
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1  Introduksjon 

1.1  Legemiddelbruk i Norge 

Legemiddelloven definerer legemidler som «stoffer, droger og preparater som er bestemt til 

eller utgis for å brukes til å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller 

smerter, påvirke fysiologiske funksjoner hos mennesker eller dyr, eller til ved innvortes eller 

utvortes bruk å påvise sykdom» [3]. 

Per 2018 var det 17 544 markedsføringstillatelser fordelt på 1584 virkestoff på det norske 

markedet, og tallet har økt jevnt med årene [4]. Økende problemer med legemiddelmangel i 

Norge og Europa har ført til at Statens legemiddelverk (SLV) gir et økende antall tillatelser til 

å selge legemidler uten markedsføringstillatelse [5]. I tillegg ser man at bruken av reseptpliktige 

legemidler øker, som skyldes et økende antall eldre mennesker i befolkningen og økt 

befolkningsvekst [4, 5]. I 2018 ble det solgt legemidler til human bruk for 18,5 milliarder kroner 

(AIP), og veterinære legemidler for 1 milliard. Av salget av legemidler til human bruk i kroner, 

utgjorde reseptbelagte legemidler 92 % og reseptfrie legemidler 8 %. Utsalgspris (AUP) ble 

estimert til å være 29 milliarder kroner dette året [5]. Tall fra Apotekforeningen viser at 63 % 

av norske menn og 77 % av norske kvinner benyttet seg av legemidler på resept i 2017 [4]. 

De overordnede målsettingene i Legemiddelmeldingen (2014-2015) er at legemidler skal ha 

lavest mulig pris og at behandling med legemidler skal gi så god effekt som mulig, ha så få 

bivirkninger som mulig og at pasienten skal mestre livet med legemiddelbehandling på en god 

måte [6].   
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1.2  Finansiering av legemidler  

Legemiddelkostnadene i Norge er på milliardnivå [5]. Finansieringen av legemidler er fordelt 

på regionale helseforetak, kommunene og folketrygden, der ansvar for finansiering stort sett 

følger den med behandlingsansvar i det gitte tilfellet [7]. Trinnprismodellen bidrar til å redusere 

offentlige kostnader av legemidler som går under blåreseptordningen, der man får en trinnvis 

reduksjon i prisen av legemidlet når patentet har utløpt. De siste årene har flere legemidler gått 

fra å finansieres av folketrygden, gjennom blåreseptordningen, til å finansieres av helse-

foretakene. Tiltaket for å redusere kostnadene for legemidler som finansieres via helse-

foretakene er å forhandle rabattavtaler. Det er da snakk om spesielt kostbare legemidler; blant 

annet brukt i behandling av kreft, autoimmune sykdommer, infeksjonssykdommer som HIV og 

Hepatitt C, og sjeldne sykdommer [5].  

Det ble i 2017 ekspedert over 56 millioner resepter i Norge, der om lag 60 % var finansiert av 

folketrygden, 37 % av pasienten og 0,4 % av helseforetakene. Andelene fordeler seg ulikt om 

man ser på pris; der om lag 44 % av kostnadene faller på folketrygden, 18 % på pasienten og 

17 % på helseforetakene [8]. Det er stort sprik mellom reseptandel og kostnadsandel for 

helseforetakene på grunn av de spesielt kostbare legemidlene de finansierer [5]. I 2017 utgjorde 

utgifter til helsetjenester omtrent 10 % av Norges bruttonasjonalprodukt, der en relativt liten 

andel ble brukt på legemidler. Dette finansieres i stor grad av det offentlige, med folketrygden 

som en viktig bidragsyter. Samtidig utgjorde legemidler kun 2,5 % av folketrygdens samlede 

utgifter i 2018; et tall som har holdt seg relativt stabilt i flere år [4]. Det offentlige brukte over 

55 000 kroner på helseutgifter per innbygger i 2017, der legemiddelutgifter sto for 7 %, 

sykehustjenester 45 % og 49 % på andre helseutgifter [4]. 
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1.3  Rekvirering og utlevering av legemidler 

Begrepet resept defineres i lovverket som en «bestilling av legemiddel til bruk for bestemte 

personer eller dyr, eller til bruk i rekvirentens praksis» [2], mens bestilling av legemiddel 

utenom resept kalles rekvisisjon. Det å skrive en resept kalles å rekvirere og innebefatter 

«muntlig, skriftlig eller elektronisk bestilling av legemiddel ved resept eller rekvisisjon» [2]. I 

blant brukes også begrepene forskrivning eller å forskrive, som er tradisjonelt brukt av leger 

om det å skrive en resept. Disse begrepene er derimot ikke tilknyttet noen lov- eller 

forskriftsfestet definisjon og viser gjerne til en skriftlig bestilling av legemiddel [9, 10]. Det er 

satt krav til hva en resept må inneholde av informasjon, og grunnkravet er ifølge forskriften 

«alle opplysninger som er nødvendige for å sikre korrekt ekspedisjon og riktig bruk av 

legemidlene» [2]. Legemiddellovens [3] definisjon av legemidler er bred, og det er også et bredt 

utvalg mennesker som har rett til å rekvirere legemidler. Forskrift om legemidler fra apotek [2] 

angir elleve ulike profesjoner og virksomheter med rett til rekvirering, deriblant leger, 

tannleger, veterinærer og helsesykepleiere. 

Det norske helsevesenet skiller mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

Primærhelsetjenesten består av fastleger, legevakt, helsestasjoner, hjemmesykepleie, sykehjem 

og fysioterapeuter, mens sykehusene er del av spesialisthelsetjenesten [11]. Fastlegeordningen 

ble opprettet for å sikre at alle norske innbyggere skulle ha tilgang på nødvendige allmennlege-

tjenester og ha en fast allmennlege de kunne forholde seg til [12], og de aller fleste reseptene 

skrives ut av fastlegene [8]. I tillegg kan man i dag enkelt nå allmennleger gjennom blant annet 

fysiske drop-in-klinikker og applikasjons-baserte videosamtaler [13, 14].  

I utgangen av 2019 var det 960 apotek i Norge [15].  Det skilles mellom sykehusapotek og 

primærapotek, der sykehusapotekene drives av det offentlige, mens de aller fleste primær-

apotekene er eid av private aktører [16]. Resepter ekspederes i apotek, der primærapotekene 

hadde en reseptandel på 96,8 % i 2017 [8].  

Alle resepter og rekvisisjoner skal vurderes og godkjennes av en farmasøyt før utlevering til 

kunde. I vurderingen av resepten vil farmasøyten kontrollere rekvirentens identitet og reseptens 

ekthet, samt tilegne seg opplysninger som er nødvendig for å sikre trygg ekspedering og 

legemiddelbruk [2]. Apotekloven sier at «legemidlet skal utleveres nøyaktig etter resept og 

rekvisisjon» [17], men bytte av rekvirert legemiddel med et likeverdig som generisk eller 

parallellimportert kan likevel skje så lenge lege eller kunde ikke motstrider seg dette [17]. 
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1.4  Legemiddelfeil 

Definisjonen av legemiddelfeil er varierende. Ifølge Det europeiske legemiddelbyrå (EMA) kan 

legemiddelfeil defineres som en utilsiktet svikt i legemiddelbehandling som fører til, eller har 

potensiale til å føre til, skade hos pasient [18]. Det kan også defineres som feil som oppstår ved 

forskrivning, utlevering eller administrasjon av et legemiddel, uavhengig om det førte til skade 

eller hadde potensiale for å føre til skade, og som kan forebygges [19]. Hvis et legemiddel 

forårsaker skade på pasienten kalles det for Adverse drug events (ADEs), som kan oversettes 

til uheldige legemiddelhendelser på norsk [19]. De fleste ADEs fører imidlertid ikke til skade 

[20], og kan deles inn i forebyggbare, ikke-forebyggbare og potensielle uheldige legemiddel-

hendelser [20, 21]. En ADE som kan forebygges er en skade som skyldes en feil; for eksempel 

koma som følge av overdose av beroligende midler. En ADE som ikke kan forebygges er en 

skade som oppsto uten at feil var involvert, og klassifiseres ikke som legemiddelfeil. For 

eksempel en allergisk reaksjon på et legemiddel hos en pasient uten kjent allergi. Potensielle 

ADEs er hendelser som kunne vært potensielt skadelige, men som ikke førte til skade hos 

pasienten likevel. For eksempel en forskrivningsfeil som rettes opp av farmasøyt før utlevering 

av legemiddel til pasient [20, 21]. 

Det er sentralt å erkjenne at legemiddelfeil forekommer og arbeide for å redusere risikoen for 

at de skjer, da de er en trussel for pasientsikkerheten. Forekomsten av legemiddelfeil er mer 

undersøkt i sykehus enn i primærhelsetjenesten, og undersøkelser fra Storbritannia viser at det 

er en underrapportering av tilfeller i primærhelsetjenesten [22]. Legemiddelfeil kan oppstå i 

ulike trinn av legemiddelhåndteringen og kan ha potensiale til å føre til skade, eller faktisk føre 

til skade. Feil kan skje med alle slags medisiner, både reseptfrie og reseptpliktige, i alle deler 

av helsevesenet og hjemme hos pasienten [23]. I litteraturen antydes det at forskrivnings-

prosessen er mest utsatt for å føre til feil [24], og en studie oppga at hele 56 % av alle 

forebyggbare ADEs i sykehus var på grunn av feil i forbindelse med forskrivning [25]. Ifølge 

Verdens helseorganisasjon (WHO), kan forskrivningsfeil defineres slik [26]: 

- En feil gjort av forskriver under bestillingen av legemidler 

- Legemiddelfeil som oppstår under forskrivning av et legemiddel som omhandler selve 

skrivingen av resepten eller terapeutiske valg som avviker fra terapianbefalinger på ulikt 

vis. En forskrivningsfeil kan innebefatte valg av feil preparat, dose, styrke, legemiddel-

regime, formulering, administrasjonsmåte, behandlingslengde og bruksanvisning, men 
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også manglende forskrivning av nødvendige legemidler for å behandle diagnoser eller 

forhindre bivirkninger av andre medisiner. 

En norsk studie fra 2006 fant at én av 50 resepter som leveres på apoteket er mangelfullt utfylt 

[27]. En litteraturstudie som tok for seg forskrivningsfeil i primærapotek oppga at det avdekkes 

slike feil på 0,5-9 % av reseptene. Gastrointestinale, kardiovaskulære og respiratoriske 

legemidler, samt smertestillende og antimikrobielle midler var i studien rapportert som de 

hyppigst involverte legemiddelgruppene [28]. En oversiktsartikkel fra Storbritannia fant at 

forebyggbare legemiddelrelaterte problemer var årsak til omtrent 3,7 % av sykehusinnleggelser, 

der en tredel av disse kunne tilskrives forskrivningsfeil. Denne studien oppga blodfortynnende 

midler, ikke-stereoide antiinflammatoriske midler og diuretika som mest involverte [29].  I en 

studie fra USA ble insulin, opioider, blodfortynnende, amoksicillin-holdige preparater og 

antihistaminer/midler mot forkjølelse funnet å være de vanligste gruppene assosiert med 

uheldige legemiddelhendelser [30]. 

 

1.4.1  Årsaker til feil 

Det er mange ulike årsaker som knyttes til at legemiddelfeil oppstår. Det kan være 

kommunikasjon, arbeidsmiljø, rutiner, helsepersonell, pasienten eller kombinasjoner av de 

forskjellige [23]. En norsk studie fra 2009 fant at den vanligste medisineringsfeilen som ble 

rapportert ved St. Olavs hospital var at pasienten fikk en annen dose enn forskrevet. Årsakene 

til at feil hadde oppstått var uoppmerksomhet på grunn av stress, avvik fra rutiner eller 

mangelfulle rutiner, og manglende ferdigheter eller slurv [31]. Andre kilder til feil kan være 

regnefeil, forveksling av legemidler med navn som ser eller høres like ut, eller menneskelig 

svikt hos forskriver grunnet avbrytelser, manglende fokus eller dårlig arbeidsmiljø [23]. 

Feil kan også oppstå under reseptekspedisjonen, med utlevering av feil legemiddel, styrke, 

formulering, mengde og bruksanvisning. Grunnene til at slike feil oppsto var rapportert å være 

legemidler med like navn som ser eller høres like ut, underbemanning og dataprogrammet på 

apoteket. Høy arbeidsmengde, avbrytelser, distraksjoner og for dårlig belysning økte 

forekomsten av uteleveringsfeil [32]. Klargjøring av legemidlene før utlevering kan også gi feil, 

spesielt der klargjøringen involverer telling, oppmåling eller utblanding. Feil kan skje under 

administrering av legemidlene fra helsepersonell, pasient eller pårørende. Det er spesielt vanlig 

med feiltolkning av instruksjoner eller bruk av feil måleutstyr når pasienten har ansvar for 

administrering selv [23].  
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1.4.2  Konsekvenser av legemiddelfeil 

Legemiddelfeil kan gi uheldige konsekvenser for både enkeltpersoner og samfunnet som helhet. 

Konsekvensene av feil legemiddelbruk er for pasienten manglende effekt og bivirkninger av 

legemidlene, dårligere sykdomsmestring, redusert livskvalitet og økt mortalitet [33]. Pasienten 

får et mulig tap av inntekt og kan kanskje ikke bidra like mye hjemme som tidligere, som igjen 

går ut over pårørende. I tillegg kommer mulige psykiske og emosjonelle effekter [23]. For 

samfunnet er konsekvensene dårlig utnyttelse av ressurser grunnet flere sykehusinnleggelser, 

unødvendig behandling, tapt produktivitet og økte utgifter i  forbindelse med sykefravær [33], 

samt mulige erstatningskrav [23]. 

Undersøkelser i Norge og Sverige indikerer at 5-10 % av sykehusinnleggelsene på 

indremedisinsk avdeling kan tilbakeføres til feil bruk av legemidler; en andel som antas å være 

enda høyere for den eldre befolkningen [33]. En rapport som sammenliknet studier rundt 

kostnader for legemiddelfeil, fant at den sanne gjennomsnittskostnaden for legemiddelfeil enda 

ikke er nøyaktig beregnet, da de fant et spenn i kostnader fra omtrent 3 euro til over 100 000 

euro. De fleste tilgjengelige studiene fokuserte på inneliggende pasienter i sykehus, med lite 

nevnt om innvirkningen på primærhelsetjenesten [34]. En studie som undersøkte forholdene i 

USA estimerte en gjennomsnittskostnad for legemiddelfeil på 89 USD, da medberegnet både 

feil som ikke nådde pasienten og de som nådde frem, samt både de som ikke ga skade og de 

som førte til skade hos pasienten. Gjennomsnittskostnaden ble derimot estimert til å være 1473 

USD når kun feil som førte til pasientskade ble inkludert. Studien konkluderte med at bedre 

forståelse for kostnadene av legemiddelfeil kan gi initiativ til å utvikle tiltak som reduserer 

risiko og ineffektivitet forbundet med slike feil [35]. I 2004 ble Norges kostnader for feilaktig 

og ineffektiv legemiddelbruk grovt estimert å være 5 milliarder kroner, basert på tall fra Sverige 

[33]. I 2014 ble ekstra sykehuskostnader for feil eller uheldig legemiddelbruk estimert å være 

2 milliarder kroner, der kvalme og oppkast, blødninger, besvimelse og bruddskader var de 

vanligste symptomene som førte til sykehusinnleggelse. De estimerte også at halvparten av alle 

sykehusinnleggelsene kunne vært unngått [36].  
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1.5  Farmasøytens rolle i samfunnet 

Apotek har ifølge Legemiddelmeldingen (2014-2015) to hovedformål som bidrar til å oppnå 

målene i stortingsmeldingen: sikre trygg og effektiv distribusjon og utlevering av medisiner, og 

påvirke til trygg og riktig legemiddelbruk. Gjennom direkte møter med pasienter er ansatte i 

apotek viktige for å veilede og formidle informasjon om legemidler. Legemiddelmeldingen 

(2014-2015) omtaler apotek som «et lavterskeltilbud for helsetjenester der det skal informeres 

om riktig bruk av legemidler» [6].  

Forsvarlig utlevering av legemidler til sluttbrukere er en av apotekets hovedoppgaver [6], og 

farmasøyter er de eneste med rett til å ekspedere resepter [2]. Reseptekspedisjon vil si 

istandgjøring av legemiddel i tråd med resept, samt farmasøytkontroll for godkjenning og 

vurdering av resepten før utlevering av legemiddel. Gjennom farmasøytkontrollen bidrar 

apotekfarmasøyten med kvalitetssikring av forskrivningen til legen [37].  

Apoteket er pliktet til å gi tilstrekkelig informasjon om legemidlene til at de kan brukes riktig, 

og gjelder både reseptfrie og reseptpliktige preparater [2]. Det kan gis informasjon som bedrer 

etterlevelse, om hvordan legemidlet skal tas, om bivirkninger, om interaksjoner og 

forsiktighetsregler rundt samtidig bruk med andre legemidler, alkohol, mat eller bilkjøring, 

samt andre spørsmål fra kunden. Ifølge Apotekforeningen gjennomføres det over ti millioner 

samtaler om riktig legemiddelbruk i apotekene hvert år, i tillegg kommer nesten 700 000 

praktiske demonstrasjoner av legemidlets bruksmåte [38].  

Fra Apotekforeningens kartleggingsstudie så man at de vanligste hendelsene apotek-

farmasøytene måtte ta tak i, var feil og mangler ved resept, bivirkninger, interaksjoner og dårlig 

etterlevelse [38, 39]. Apotekene spiller en stor rolle i å bidra til riktig legemiddelbruk [39], og 

bedrer etterlevelse hos pasienter ved blant annet å tilby praktiske hjelpemidler som dosett, 

boksåpner eller tablettdeler [37]. Samtidig som at forbedring av etterlevelse var blant de 

vanligste hendelsene, ble tiltak rundt dette kun gjort i 2,8 % av ekspedisjonene [39]. Mangel på 

tid og at kundene ikke ønsket å få råd om etterlevelse ble trukket frem som hovedbarrieren for 

å gi slike råd, ifølge en studie fra sveitsiske primærapotek. I denne studien fant man tilsvarende 

at råd om etterlevelse ble gitt i kun 6,7 % av ekspedisjonene [40]. En studie som undersøkte 

apotekfarmasøyters påvirkning på etterlevelse, viste signifikant forbedring sammenliknet med 

kontrollgrupper, med p<0,01 for perorale diabetesmedisiner, visse blodtrykksmedisiner og 

kolesterolsenkende midler. Forbedringen i etterlevelse førte igjen til reduserte nedstrøms 

helseutgifter [41]. 
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1.5.1  Farmasøytiske tjenester i apotek 

I Legemiddelmeldingen (2014-2015) kom det frem at det er viktig med flere individ- og 

systemrettede tiltak for å bedre etterlevelse av legemiddelbehandling [6]. I dag tilbys flere 

helsetjenester i apotek, deriblant inhalasjonsveiledning, medisinstart, multidose, legemiddel-

assistert rehabilitering, reseptfri medisin med veiledning og vaksinasjon [8, 42, 43].  

Fra mars 2016 har det vært tilbud om inhalasjonsveiledning i apotek, som går ut på at 

apotekfarmasøytene skal bidra til at astma- og KOLS-pasienter får best mulig utbytte av 

inhalasjonsmedisinene sine. Tjenesten innebærer demonstrasjon av inhalasjonsteknikk, og 

informasjon om hvordan og når medisinen skal brukes. Hos syv av ti pasienter som får tilbud 

om veiledning er det behov for korrigering eller oppfølging av inhalasjonsteknikk [8]. På 

oppdrag fra Apotekforeningen, gjennomførte Apotekenes kompetanse- og utviklingssenter 

(Apokus) en studie som undersøkte effekten av inhalasjonsveiledning. De fant at ordningen gir 

signifikant (p<0,05) forbedring i inhalasjonsteknikk og at både nye og erfarne brukere av 

inhalasjons-medisiner har nytte av veiledningen [44]. Inhalasjonsveiledning er gratis for 

pasienten, offentlig finansiert og gir apoteket 80 kroner i refusjon for hver veiledning [45]. 

Tjenesten medisinstart, eller oppstartsveiledning, har vært på plass i apotek siden mai 2018 og 

tilbys pasienter som skal begynne på blodtrykkssenkende, blodfortynnende eller kolesterol-

senkende midler. Medisinstart består av to samtaler henholdsvis 1-3 uker og 3-5 uker etter 

oppstart av legemiddelbehandling, der farmasøyten oppmuntrer til bruk, gir råd om lindring av 

bivirkninger og drøfter bekymringer pasienten har [8]. Apokus har også her gjennomført en 

studie for å undersøke effekten av ordningen, der det tydet på at medisinstart kan bidra til økt 

etterlevelse hos pasienter som begynner langvarig legemiddelbehandling [46]. Også denne 

tjenesten er gratis for pasienten og offentlig finansiert, som gir apoteket 225 kroner i refusjon 

for hver av samtalene [45].  

Multidose er maskinell pakking av legemidler i poser, der hver pose er merket med når 

legemidlet skal tas, hvilke legemidler posen inneholder og opplysninger om brukeren. Posene 

inneholder legemidler for én dosering; for eksempel alle tablettene legen har skrevet at 

pasienten skal ta hver morgen. De inneholder ikke behovsmedisiner, men kan i tillegg til 

legemidler inneholde kosttilskudd og vitaminer. Posene kommer som en sammenhengende 

remse, vanligvis med legemidler for 14 dager av gangen. Multidose egner seg dårlig for 

pasienter med hyppig doseendring på medisinene. Multidose blir mer og mer brukt, og er ment 

for personer med behov for hjelp til å dosere og huske å ta medisinene sine. I tillegg er det et 
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nyttig verktøy for blant annet hjemmesykepleie, da det gir tryggere og bedre organisert 

legemiddelhåndtering [43, 47].  

I juni 2017 ble det inngått en avtale mellom apotek og helseforetakene som ga et nasjonalt 

tilbud i apotek for pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Tidligere har apotekene 

utlevert og utført tjenester knyttet til legemidlene, men i varierende omfang i ulike deler av 

landet. Den nye ordningen sørger for mer forutsigbarhet for pasientene, apotekene og 

helseforetakene. Avtalen innebærer fastlagte takster for delutlevering, overvåkning av inntak 

og administrasjon av legemidlene [8].  

I håp om å øke vaksinasjonsgraden hos spesielt den voksne befolkningen i Norge, tilbyr nå 

mange apotek vaksinering [48]. Vaksiner apotekene tilbyr å sette er blant annet reisevaksiner, 

HPV-vaksine og influensavaksine [49], men det må foreligge resept fra lege [8]. Det ser nå ut 

til at apotekfarmasøyter etter hvert kan få rett til å rekvirere influensavaksiner, slik at pasientene 

ikke trenger kontakt med lege før de kommer til apoteket for å få satt vaksine mot influensa 

[50].  

I 2017 vedtok Helse- og omsorgsdepartementet at apotekfarmasøyter skal kunne utlevere 

reseptfrie legemidler med såkalte risikominimeringstiltak. Ordningen gjør at flere legemidler 

kan selges reseptfritt, med utvidet informasjon fra apoteket [8]. Første legemiddel til å inngå i 

ordningen er impotens-legemidlet Viagra®, som har vært tilgjengelig reseptfritt i apotek fra 

starten av inneværende år. Ordningen går ut på at kunden får obligatorisk veiledning om 

legemidlet i apoteket, der han må oppfylle gitte betingelser for reseptfri bruk [42].  

 

1.6  Reseptintervensjoner i apotek 

En intervensjon i reseptsammenheng kan forstås som tiltak og endringer farmasøyten må 

gjennomføre før legemidlet kan utleveres [27], eller som en avklaring eller endring av resept 

for å sikre trygg legemiddelbruk [51]. Intervensjoner kan deles inn i de tekniske og de av 

potensiell klinisk betydning. Tekniske intervensjoner kan for eksempel være endring av 

refusjonskode eller pakningsstørrelse, mens de av potensiell klinisk betydning kobles til blant 

annet legemiddelvalg, interaksjoner og dosering [51]. Mange av konsekvensene av 

legemiddelfeil kan forebygges ved farmasøytintervensjon [22]. 
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1.6.1  Omfang av intervensjoner 

En norsk studie estimerte at det i primærapotek gjøres omtrent 200 000 intervensjoner årlig, 

men at apotekfarmasøytene mangler datasystemer for å kunne dokumentere arbeidet som gjøres 

[51]. Studier fra primærapotek viser at det interveneres på 0,2 til 9,1 % av reseptene [27, 28, 

52, 53]. Variasjonen i intervensjonsrate kan trolig være på grunn av varierende studiedesign og 

inklusjonskriterier [28]. En større norsk studie fant at farmasøyter intervenerer på 2,6 % av alle 

resepter, der flesteparten av de potensielt klinisk relevante feilene ble vurdert å være 

signifikante for behandlingen og sikkerheten til pasienten. Studien viste også at resepter fra 

sykehus har høyere frekvens av feil enn resepter fra allmennleger [54]. Flere studier har funnet 

en negativ korrelasjon mellom intervensjonsrate og apotekets reseptvolum, som kan tyde på at 

farmasøyters evne til å oppdage og løse feil eller uklarheter blir redusert med økende 

reseptvolum [55, 56]. Det er tids- og ressurskrevende for både lege og farmasøyt med 

tilbakemeldinger på intervensjoner som gjøres i apoteket, og det gjøres mange flere 

intervensjoner av apotekfarmasøytene enn legene får beskjed om [57].  

1.6.2  Intervensjonsgrunner og forskriverkontakt 

I litteraturen ser man at visse grunner for intervensjon går igjen: forskrivning av feil produkt 

(feil virkestoff, styrke, administrasjonsform eller legemiddelmengde), feil dosering, 

ufullstendig eller feil informasjon om bruksmåte, eller at legemidlet ikke var på lager i apoteket 

[28, 55, 56].  Det er også rapportert om manglende opplysninger om pasient, samt feil og 

mangler rundt refusjon [27]. En studie fant at de vanligste intervensjonene av potensiell klinisk 

betydning som gjøres, er at doseringen og administrasjonsformen blir endret eller avklart, og at 

legemidlet ikke blir utlevert [51]. Dialog med forskriver og pasient er også rapportert som et 

vanlig tiltak for å avklare feil, mangler og mulige misforståelser [27]. 

En norsk studie som så på samhandling mellom legekontor og apotek fant at det var individuell 

praksis når det kom til forskriverkontakt. Farmasøytene prioriterte legekontakt ved klinisk 

relaterte intervensjoner, spesielt når det gjaldt resepter til barn. Tekniske feil, 

logistikkproblemer og intervensjoner for å bedre etterlevelsen til pasienten ble nedprioritert 

[58]. En studie som undersøkte forskriverkontakt i svenske apotek, fant at farmasøytene 

kontaktet forskriveren ved ett prosent av alle nye forskrivninger før utlevering. Det viste seg 

også at farmasøyter i sykehusapotek måtte kontakte forskriver oftere enn de i primærapotek 

[55]. En annen studie fant at farmasøytene oppklarte rundt en femtedel av problemene uten 

forskriverkontakt [56]. 
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1.6.3  Tidsbruk og kostnader for intervensjoner 

Tidsbruken til farmasøytene på intervensjoner varierer mellom ulike studier, der det rapporteres 

om gjennomsnittstider på 4,90 minutter, 5,70 minutter, 6,07 minutter og 8,11 minutter  [52, 53, 

56, 59]. To norske studier fant at de fleste intervensjonene tok under fem minutter ekstra med 

tid, men rapporterte om spredning fra ett til to minutter til over ti minutter, der det var 

henholdsvis 4 % og 6,4 % av intervensjonene som tok lenger enn ti minutter [27, 54]. En 

liknende studie fra Sverige fant at det tok mellom ti og 63 minutter å løse problemene for hele 

25 % av reseptene med feil [55]. 

To av studiene som så på tidsbruk rundt intervensjoner, estimerte også kostnaden av 

intervensjonene for apoteket basert på farmasøyters timelønn. Begge studiene baserte seg på 

gjennomsnittlig lønn i USA og kom frem til en kostnad på henholdsvis 4,74 USD (i 2009) og 

4,26 USD (i 2012) per intervensjon. I 2019 ble også kostnadene grovt beregnet basert på 

gjennomsnittslønn til norske farmasøyter, der de kom fram til 0,14 USD (1,45 NOK den 

29.04.2020 [60]) per resept [61].  

Utfra tilgjengelig litteratur ser det ut til at legemiddelfeil, deriblant forskrivningsfeil, kan være 

årsak til pasientskader der konsekvensene blant annet kan være økt antall sykehusinnleggelser, 

redusert livskvalitet og økt bruk av helseressurser. Legemiddelfeil er dermed av interesse for 

myndighetene, forskere og beslutningstakere i helsevesenet. Apotekfarmasøytene bidrar til å 

redusere legemiddelfeil ved å kontrollere reseptene før utlevering til pasient og gi verdifull 

informasjon om legemiddelbruk. Intervensjoner er dermed et viktig redskap på veien mot 

tryggere legemiddelbruk for befolkningen. 

 

1.7  Hensikt 

Hensikten med masterprosjektet er å utforske farmasøyters erfaring med reseptintervensjoner 

gjort grunnet forskrivningsfeil, i primærapotek. I tillegg er det ønskelig å vurdere 

gjennomførbarheten av en helseøkonomisk analyse for farmasøytintervensjoner ved 

forskrivningsfeil, basert på hva informantene forteller om.   
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2  Metode 

2.1  Kvalitativt intervju 

Man skiller gjerne mellom kvantitative og kvalitative metoder i samfunnsvitenskapen, der den 

kvantitative ønsker å kartlegge utbredelsen av et fenomen, mens den kvalitative vil finne 

menneskers meninger om fenomenet [62]. Kvantitativ metode kan gi raskt svar på mange 

spørsmål, men krever at den som utarbeider et spørreskjema har gode forkunnskaper om temaet 

det spørres om. Ved kvalitative metoder som intervju og fokusgruppe, vil man under samtale 

med informanter lære om temaet av interesse underveis og stiller ikke store krav til forskerens 

forkunnskaper [62]. På denne måten kan de kvantitative og kvalitative metodene utfylle 

hverandre. Intervju er en kvalitativ forskningsmetode som gir mulighet for å utforske 

menneskers subjektive opplevelse av et fenomen og er ifølge Kvale og Brinkmann [63] det 

viktigste verktøyet ved innsamling av kvalitative data. 

Kvalitative intervju gir mulighet for innsamling av detaljerte beskrivelser av hendelser, 

meninger og betraktninger fra informanter som ikke er like enkle å fange med kvantitative 

metoder [62]. Intervju egner seg der hensikten er å få innsikt i individers livserfaring og deres 

fortolkninger av disse [63]. Datamaterialet man kan få fra kvalitative intervju er derfor spesielt 

relevant i dette prosjektet, da formålet er å utforske informantenes meninger og betraktninger 

rundt intervensjoner, samt få beskrivelser av spesifikke hendelser.  

Et intervju kan gjennomføres på en strukturert, semi-strukturert eller ustrukturert måte, der 

avgrensningene mellom dem er uklare og de gjerne glir over i hverandre. De kan skilles fra 

hverandre ved at strukturerte intervju kan produsere både kvalitative og kvantitative data, mens 

semi-strukturerte og ustrukturerte produserer kvalitative data der det i større grad er opp til 

forskeren å finne mening i informantenes svar [64]. Et strukturert intervju kan sammenliknes 

med et muntlig spørreskjema, der det er lite rom for diskusjon. Et ustrukturert intervju, på den 

annen side, vil være mer som en samtale og bygger på observasjon i tillegg til tale [64]. Et semi-

strukturert intervju faller mellom de to og baserer seg på forhåndsbestemte, åpne spørsmål, der 

intervjuer står fritt til å stille oppfølgingsspørsmål basert på samtalen. Dette er den mest brukte 

intervjumetoden i kvalitativ forskning [64].  

For intervjuene i dette prosjektet ble det lagt opp til semi-strukturerte intervju. Dette for å få 

svar på konkrete problemstillinger knyttet til formålet med intervjuene, men samtidig ikke 
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begrense informantenes mulighet til å lufte sine tanker om intervensjoner. Et strukturert intervju 

er ikke egnet i dette prosjektet, da de fastlåste spørsmålene ikke vil gi like mye rom for 

utforskning. Et ustrukturert intervju vil heller ikke passe, da det er ønske om konkrete eksempler 

på situasjoner fra informantene, der det er enklere for både informant og intervjuer med et sett 

spørsmål å forholde seg til. Kvale og Brinkmann [63] mener at et intervju kan ses på som en 

samtale mellom to personer, der de utveksler synspunkter om et felles tema. Samtidig vil 

samtalen være skjevfordelt ved at intervjuer har bestemt temaet og spørsmålene som stilles, 

samt har kontroll over hvilke svar informanten gir som bør følges opp [63]. Det ble lagt opp til 

at intervjuet skulle være som en samtale, men at intervjuguiden (avsnitt 2.2) førte samtalen i en 

bestemt retning.    

 

2.2  Intervjuguide 

Formålet med intervjuene var å utforske farmasøyters erfaring med intervensjoner gjort i 

primærapotek. Oppsettet for intervjuet var semi-strukturert og det ble derfor utarbeidet et sett 

spørsmål i forkant av intervjuene; altså en intervjuguide (vedlegg 1). Det ble utarbeidet tre 

hovedspørsmål som skulle besvares:  

 Hvilke er de vanligste intervensjonene du gjør?  

 Kan du fortelle om en intervensjon som var spesielt oppsiktsvekkende?  

 Kan du fortelle om en spesielt tidkrevende intervensjon du har gjort?  

For hvert av hovedspørsmålene ble det lagt opp til å stille utdypende spørsmål for å avklare hva 

som kjennetegnet situasjonene i form av grunn til intervensjon, tiltak som ble gjort og 

eventuelle tanker om hva som ble forebygget av tiltaket. Spørsmålene kunne tas opp i den 

rekkefølgen som føltes naturlig. Som vanlig i kvalitative intervju skulle andre utdypnings-

spørsmål som ikke fremkom av intervjuguiden tenkes ut og stilles fortløpende av intervjuer for 

å holde samtalen i gang, samt få utforsket informantenes tanker utenom de gitte hoved-

spørsmålene [64]. Det ble også lagt opp til å stille et utforskende spørsmål om temaet generelt 

mot slutten av intervjuet: 

 Har du andre tanker om intervensjoner som du føler ikke ble tatt opp? 
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Dette for å gi informanten mulighet til å besvare spørsmål som ikke ble stilt, eller komme med 

andre betraktninger rundt temaet som informanten følte var relevant. Dette var tenkt å gi enda 

bredere meninger fra farmasøytene om intervensjoner, annet enn konkrete eksempler fra 

apotekhverdagen. Spørsmålet gir også grunnlag for å se om det er på tide å runde av samtalen 

eller ikke. Det siste spørsmålet i hvert intervju, var: 

 Hvordan synes du jeg var som intervjuer? 

Dette spørsmålet ga intervjuer mulighet til å få tilbakemelding på sin teknikk og forbedre den 

for hvert intervju. Det ville også gi inntrykk om informantenes svar kunne blitt påvirket av 

intervjuers teknikk.  

 

2.3  Informasjonsskriv og samtykke 

Prosjektet behandler personopplysninger i form av skriftlig samtykke med informantenes navn, 

empirisk informasjon om informanten og lydopptak av intervjuet. Disse dataene kobles opp 

mot hverandre (avsnitt 2.8). I tillegg gjennomføres prosjektet ved Universitetet i Oslo, som gjør 

at prosjektet er meldepliktig hos Norsk Senter for forskningsdata (NSD) [62, 65]. Det ble 

utarbeidet et informasjonsskriv med oppsummerende informasjon om prosjektet hva gjelder 

formål, ansvar for prosjektet, databehandling og informantens rettigheter (vedlegg 2).  

Personopplysningsloven [66] spesifiserer at et samtykke bør være på en form «der den 

registrerte på en frivillig, spesifikk, informert og utvetydig måte gir sitt samtykke til behandling 

av vedkommendes personopplysninger», og kan være muntlig, skriftlig eller elektronisk. 

Informasjonsskrivet inneholder samtykkeerklæring, som skriftlig signeres av informant rett før 

intervjuet gjennomføres. Samtykkeerklæringene oppbevares i låsbart skrin under frakt, som 

senere låses inn i safe.  

Intervjuene ble gjennomført i tråd med godkjenning fra NSD (vedlegg 3). 
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2.4  Utvalg 

Utvalget var planlagt å være farmasøyter med arbeid i primærapotek. Det var ønske om 

farmasøyter fra ulike deler av Norge, fra alle apotekkjeder, av ulik alder og kjønn, og med 

variert lengde på arbeidserfaring. Det ble lagt opp til 10-15 informanter da dette var tenkt å gi 

tilstrekkelig datamateriale for analyse, men samtidig være gjennomførbart med tanke på 

tilgjengelig tid for datainnsamling og databearbeiding. Antallet informanter ble også valgt for 

å tilstrebe metning av data, som ble anslått å nås ved 10-15 informanter.    

Det var ønske om variasjon i geografisk tilhørighet da det kan tenkes at apotekets kundegruppe 

vil påvirke hvilke situasjoner som oppstår i apoteket. Variasjon i tilhørighet til apotekkjedene 

var ønsket for å sikre at alle kjedene var representert. Provisorfarmasøyt og reseptarfarmasøyt 

er de to farmasøytkategoriene som finnes i Norge [67], med henholdsvis mastergrad og 

bachelorgrad i farmasi. Det var ønske om at begge farmasøytkategoriene var representert. 

Ulikhet i alder og arbeidserfaring var ønskelig da det kan tenkes at erfaring med intervensjoner 

og synet på hverdagen i apotek kan påvirkes av dette. Det var også ønske om at farmasøyter av 

begge kjønn var representert.  

 

2.4.1  Rekruttering av informanter 

Masterstudentens eget nettverk ble brukt som utgangspunkt for snøballutvelgelse for 

rekruttering av informanter, med ønske om flest mulig informanter som ikke var bekjente i 

forveien. Snøballutvelgelse starter med en liten, men strategisk utvalgt gruppe bekjente og 

potensielle informanter, som igjen bes om å finne andre potensielle informanter [68]. I dette 

prosjektet ble visse informanter strategisk utvalgt på grunn av geografisk tilhørighet, da det var 

større respons fra potensielle informanter i Oslo enn andre steder. Utenom det ble alle de 

foreslåtte informantene kontaktet, og de endelige informantene i oppgaven var de som takket 

ja på invitasjon om å delta. De potensielle informantene ble fortrinnsvis kontaktet gjennom e-

post, men noen ble også kontaktet gjennom Facebook Messenger og noen muntlig. Sammen 

med invitasjonen til å delta på intervju, ble det gitt en kort presentasjon av prosjektet og 

informasjonsskrivet ble sendt elektronisk eller utdelt på papir. Videre ble det avtalt tid og sted 

for intervjuene, som ble lagt opp til å være på informantens arbeidsplass (pauserom eller 

kontor), eller kollokvierom på Universitetsbiblioteket, Universitetet i Oslo.  
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2.5  Gjennomføring av intervju 

Før intervjuet ble satt i gang fikk informantene signere samtykkeerklæringen, samt fylle ut et 

skjema som registrerte kjønn, alder, arbeidserfaring, utdanning, hvilken apotekkjede og i 

hvilket fylke informanten arbeidet i (vedlegg 4). Informantene fikk tilsendt informasjonsskrivet 

på forhånd, men det ble også gitt kortfattet informasjon om prosjektet før intervjuet startet. 

Intervjuet ble utført ansikt til ansikt, én til én. Lengden på intervjuene varierte med 

informantenes egne erfaringer med intervensjoner. 

Det ble tatt lydopptak av intervjuene. Dette ble gjort med applikasjonen Nettskjema-diktafon; 

en tjeneste fra Universitetet i Oslo for lydopptak til bruk i forskningssammenheng. Lyd-

opptakene fra diktafonen er ikke mulig å avspilles direkte fra enheten opptaket gjøres på, men 

de sendes til nettskjema.no, der det kreves innlogging for å spille av opptakene [69]. Det ble 

brukt to enheter for lydopptak for å redusere risiko for mistet opptak. Nettskjema-diktafon-

applikasjonen kan ta opp lyd i 45 minutter av gangen. For intervju som varte lenger enn 45 

minutter ble det to lydfiler, der det ble satt på et nytt opptak så fort det første sluttet. 

Informantene ble informert om dette i forkant. Nettskjema-diktafon ble valgt fremfor andre 

måter å gjøre taleopptak, da den sikrer tryggere lagring av innsamlet data enn andre taleopptaks-

applikasjoner. 

 

2.6  Transkripsjon av intervjuene 

Transkribering er å overføre tale til skriftlig form [70]. Én time intervju tar fem til seks timer å 

transkribere [71] og transkribering ble til dels gjort etter hvert som intervjuene fant sted, men 

de fleste etter at alle intervjuene var gjennomført. Vedlegg 5 viser utdrag av transkribering gjort 

i forbindelse med dette prosjektet.  

Lydopptakene fra intervjuene ble brukt til å transkribere intervjuene ord for ord. Ettersom 

intervjuene ble utført i rom der det stort sett kun var informant og intervjuer til stede, var 

lydopptakene av god kvalitet og man hørte tydelig hva som ble sagt. I tillegg til at talte ord ble 

skrevet ned, ble også non-verbal kommunikasjon som latter og dvelende uttrykk påført. For 

eksempel ble latter omskrevet til «haha» og dvelende uttrykk «hmm». Stillhet og betenkningstid 

ble indikert i form av tegnsetting. Lydopptakene ble hørt gjennom to ganger: én gang for å 

transkribere, og så en gang til etter transkripsjonen for å sjekke at teksten var riktig, at meningen 
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til ordene og utrykkene som ble brukt hadde blitt fanget og at andre merknader var påført. For 

eksempel ble noen av intervjuene avbrutt av at man måtte finne et annet sted å sitte eller at 

informant måtte ta en telefon, noe som ble påført transkriberingene. Uansett hvor nøyaktig man 

transkriberer, vil man aldri kunne fullstendig dekke informasjonen som formidles gjennom 

muntlig tale [63]. Ved å legge til markører for non-verbal kommunikasjon ble transkripsjonen 

holdt virkelighetsnært slik at stemningen utover faktiske talte ord til en viss grad ble fanget.  

Transkripsjonene utgjorde til sammen 216 A4-sider. For å skille mellom informant og 

intervjuer, ble utsagnene intervjueren kom med skrevet i kursiv og informantens utsagn i normal 

tekst. I tillegg ble det byttet linje for hver gang en ny person snakket. Selv om noen av 

informantene snakket dialekt, er alle transkripsjonene skrevet på bokmål av personvernhensyn. 

 

2.7  Analyse av datamaterialet 

Malterud [72] sier at analyse av kvalitative data består av å være kritisk til materialet ved å stille 

spørsmål til det, for så å gjenfortelle svarene ved å organisere dem på en systematisk og 

forståelig måte i lys av forskningsspørsmålet.  

 

2.7.1  Systematisk tekstkondensering 

Systematisk tekstkondensering (STC) er en metode for å analysere kvalitative data, utviklet av 

Kirsti Malterud [73]. Hennes metode er inspirert av Giorgis [74] fenomenologiske analyse, som 

viser til det å tilegne seg kunnskap og forståelse for hvordan mennesker erfarer et fenomen [63, 

72]. Malterud [73] angir fire steg for analyse av transkriberte kvalitative intervju: dannelse av 

helhetsinntrykk, identifisering av meningsbærende enheter, omgjøring fra kode til mening og 

sammenfatning.  

1. Dannelse av helhetsinntrykk 

Det første steget handler om å danne seg et overblikk av datamaterialet. Da leser man gjennom 

transkripsjonene i ro og mak, og det dannes et helhetlig inntrykk av informantens meninger og 

holdninger. Samtidig ser man etter foreløpige tema som kan representere erfaringer hos 

informanten som sier noe om fenomenet som studeres. Det er viktig at man ikke systematiserer 
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materialet i denne fasen, men lar temaene komme naturlig basert på det man leser. Egne 

oppfatninger om fenomenet som studeres må legges til side, slik at man er klar for å ta imot 

informasjon om informantens erfaringer [73].  

2. Identifisering av meningsbærende enheter 

Steg to handler om å gjøre en systematisk gjennomgang av datamaterialet. Her ser man etter 

tekst i transkripsjonene som kan belyse de foreløpige temaene fra det første steget. Disse delene 

av transkripsjonene kalles meningsbærende enheter. De meningsbærende enhetene kan være alt 

fra hele fortellinger av en situasjon til korte kommentarer og non-verbale svar på spørsmål. Ikke 

all tale under intervjuet er like relevant for formålet som skal belyses [73]. Med 216 sider 

transkripsjon, vil ikke all tekst være meningsbærende eller relevant, så i dette steget forkortes 

datamaterialet noe. De meningsbærende enhetene kan bearbeides til å bli meningsfortetninger, 

som er en forkortet utgave av teksten der kun det viktigste blir med. Meningsfortetningene får 

så en kode, eller merkelapp, som identifiserer og klassifiserer dem utfra temaene fra første steg. 

Kodene kan endres underveis i prosessen, da det etter hvert kan vise seg at de foreløpige kodene 

ikke dekker alle temaene man så etter for å belyse forskningsspørsmålet likevel [73].  

3. Omgjøring fra kode til mening 

Det tredje steget handler om å samle meningsfortetningene med samme kode. Man setter 

sammen meningsfortetningene i sine tilhørende kodegrupper, på tvers av de individuelle 

deltakerne. Det man sitter igjen med er et organisert datamateriale, redusert fra mange sider 

transkripsjon til et fåtall sider tekst for hver kodegruppe. Her vil man kunne se hvilke 

meningsfortetninger som egentlig hører hjemme i samme kodegruppe og ikke, og det kan hende 

man må endre den foreløpige kodingen fra steg to. Her kan meningsfortetningene ytterligere 

forkortes om det er behov for det, og det kan dannes undergrupper innad i kodegruppene [73]. 

4. Sammenfatning 

Dekonstruert tekst settes nå sammen igjen, der meningene og holdningene til informantene 

samles og forskningsspørsmålet besvares. Dette er også steget der man kontrollerer at de 

overordnede holdningene og inntrykkene man fikk i det første steget fremdeles kommer frem, 

selv etter flere trinn med kondensering av teksten [73].  
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2.7.2  STC av prosjektets datamateriale 

STC-metoden til Malterud [73] var utgangspunktet for analysen i dette prosjektet.  

Hver transkribering ble inndelt i seksjoner, der én side var en seksjon og det ble identifisert 

meningsbærende enheter. Det ble så laget en tabell med én kolonne for kondensert tekst 

(meningsfortetning) og én kolonne for temaet det ble snakket om (kode). Vedlegg 6 viser utdrag 

fra tabellen til en av informantene som deltok i dette prosjektet, og kan ses i sammenheng med 

vedlegg 5: utdrag fra transkribering. Videre ble meningsfortetningene fra alle informantene med 

samme kode satt sammen. Dette for å gjøre det enklere å helhetlig se alle informantenes erfaring 

med temaet.  

 

2.8  Anonymisering av datamaterialet 

Hver informant fikk tildelt hvert sitt tall, fra én til 15, som ble påført samtykkeerklæringen. 

Dette tallet ble også påført alt datamateriale tilhørende informanten: intervjuguide, lydfil fra 

intervju, skjema for empirisk informasjon, transkribering og tekstkondensering. På denne måten 

fikk hver informant et tall knyttet til sitt navn slik at informasjonen om dem enkelt kunne 

destrueres om det var ønske om det. Samtykke med navnet til informanten ble låst inn i safe og 

dermed avskilt fra tilhørende datamateriale. Resterende datamateriale var tilgjengelig for 

masterstudenten, og kunne knyttes opp mot hverandre, men ikke knyttes opp mot et navn. 

Lydfilene ble slettet etter transkribering.  
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2.9  Kvalitetskriterier 

Kvaliteten på forskningen kan vurderes ved å se på reliabilitet og validitet, kalt pålitelighet og 

troverdighet i kvalitativ forskning [63]. Pålitelighet viser til fremstillingen av forsknings-

prosessen, mens troverdigheten sier noe om studien er relevant og gyldigheten av den [75]. 

 

2.9.1  Pålitelighet 

Påliteligheten til datamaterialet i kvalitativ forskning kan påvirkes av intervjuteknikk hos 

forskeren. Ledende spørsmål, lav tillit mellom forsker og informant, eller annet press på 

informanten kan påvirke svarene informanten gir, og dermed påvirke troverdigheten og 

påliteligheten av materialet. Høy pålitelighet sikrer at datamaterialet og funnene i studien er 

egnet til å belyse forskningsspørsmålet. Dette vil igjen styrke troverdigheten av studien [63]. I 

dette prosjektet er det forsøkt å gi begrunnelse for valgene som er tatt og gi en så grundig 

beskrivelse av gjennomføringen av studien som mulig. I tillegg vises det eksempler på 

innsamlet datamateriale, som transkribering og tekstkondensering.  

 

2.9.2  Troverdighet 

Troverdigheten til en studie sier noe om man faktisk måler det som ønskes målt, og handler 

ikke kun om metoden som velges, men om prosessen og utførelsen av den. For eksempel vil 

hensikten med studien, planlegging, gjennomføring, analyse og presentasjon av funnene henge 

sammen med troverdigheten [63]. Er utvalget egnet til å besvare spørsmål om problemstillingen 

og gir presentasjonen av funnene svar på problemstillingen er spørsmål som kan stilles for å 

teste troverdigheten. Det er gjerne ikke rom for tallfestet generaliserbarhet av funnene som 

gjøres i kvalitative studier, men man må i resultatene forsøke å gjenspeile hva som kan være 

representativ for det studerte utvalget [63]. 
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3  Resultater 

3.1  Gjennomføring av intervju  

Det ble gjennomført intervju av 15 farmasøyter i januar og februar 2020. Intervjuene varte i 

snitt 48 minutter, med lengste intervju på 67 minutter og korteste på 32 minutter. Foruten bytte 

av opptak ved nådde 45 minutters intervjulengde (se avsnitt 2.5), ble åtte av intervjuene avbrutt 

på andre måter. Avbruddene i intervjuene var fordi informanten måtte ut og hjelpe til i apoteket, 

ta en telefon, diskutere en case med en kollega eller at intervjuet måtte bytte lokasjon fra 

pauserom til kontor. Intervjuene fant sted på informantenes arbeidsplass eller i kollokvierom 

på Universitetsbiblioteket, Universitetet i Oslo. Før det ble satt i gang opptak og intervjuet 

startet, ble samtykkeerklæring signert og skjema for empirisk informasjon utfylt. Det ble også 

gitt kortfattet informasjon om prosjektet og om tidsbegrensning på lydopptaks-applikasjonen.  

 

3.2  Prosjektets informanter  

Gjennom snøballutvelgelse ble det kontaktet om lag 30 farmasøyter i forbindelse med 

rekruttering av informanter. Noen av farmasøytene var bekjente, men for de fleste ble kontakt-

informasjon skaffet gjennom ett eller to mellomledd. Det var 15 farmasøyter som takket ja til 

invitasjonen og deltok i prosjektet, hvorav to tredeler kvinner og en tredel menn  

(tabell 1).  

Alle de intervjuede farmasøytene arbeidet i primærapotek med kjedetilhørighet. Fordelingen av 

informanter på apotekkjede er gjengitt i tabell 1. Utfra tabellen ser man at over halvparten av 

informantene arbeidet i Apotek 1. Apotekene ble videre delt inn i senterapotek og frittstående 

apotek. Senterapotek defineres her som et apotek som deler inngangsparti og er samlokalisert 

med minst tre butikkvirksomheter, inkludert matbutikk. Apotek utenfor disse kriteriene ble 

regnet som frittstående. Åtte av informantene arbeidet i senterapotek og resterende syv i 

frittstående apotek. Av personvernhensyn ble informasjon om informantenes geografiske 

tilhørighet begrenset til fylke. Den geografiske tilhørigheten til farmasøytene fordelte seg 

mellom Oslo, Viken og Innlandet, der de fleste informantene representerte Oslo.  
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Av prosjektets 15 deltakende farmasøyter, var det syv provisorfarmasøyter og åtte reseptar-

farmasøyter. Aldersfordelingen spant fra 21 til 61 år, der arbeidserfaringen strakk seg fra noen 

måneder til nesten 40 år (tabell 1).  

 

Tabell 1: Det ble intervjuet 15 apotekfarmasøyter i prosjektet. I forkant av intervju fylte alle 

informantene ut et skjema som samlet empirisk informasjon om dem. Tabellen viser fordelingen 

av informanter basert på empirisk informasjon. 

Utvalgskriteria Antall informanter 

(n=15) 

Kjønn 

Kvinner / Menn 10 / 5 

Apotekkjede 

Apotek 1 / Vitusapotek / Boots Apotek / Ditt Apotek 9 / 3 / 2 / 1 

Lokasjon 

Frittstående / Senter 7 / 8 

Fylke 

Oslo / Viken / Innlandet 9 / 1 / 5 

Utdanning 

Provisor / Reseptar 7 / 8 

Alder 

20-årene / 30-årene / 40-årene / 50-årene / 60+ år 7 / 2 / 2 / 3 / 1 

Arbeidserfaring 

0-10 år / 20-30 år / 30+ år 9 / 4 / 2 
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3.3  Resultater fra analysen 

Meningene til informantene kom frem fra analysen av datamaterialet (avsnitt 2.7). Situasjonene 

informantene fortalte om, samt deres holdninger og meninger ble gruppert. Fire hoved-

kategorier fremgikk av datamaterialet: kommunikasjon, forskrivningsfeil, apotekets lager-

beholdning og forslag til forbedringer. Disse temaene omtales i nevnte rekkefølge.  

Sitatene er påført hvilke informanter de tilhører. Tilleggsinformasjon og forklaringer fra 

forskeren i sitatene, angis på denne måten: (forskerens forklaring). 

 

3.4  Kommunikasjon 

Samtlige informanter var innom temaet kommunikasjon i form av å snakke med en kunde under 

reseptekspedisjonen, ringe en lege for å løse et problem eller å oppklare en innviklet situasjon 

med opphav i det øvrige helsevesen.   

 

3.4.1  Kommunikasjon med kunden 

Utfra informantenes utsagn ble problemer både oppdaget og løst basert på dialog med kundene. 

Oppdagelsen av feil kunne skje i det legemiddelpakken ikke ble gjenkjent ved uthenting, eller 

at noe kunden sa ikke stemte med forskrivningen. Dette ble beskrevet slik av en av 

informantene:  

Du har jo de intervensjonene som på en måte oppstår fordi du faktisk har en samtale 

med kunden, gjerne rundt uthenting av legemidler. Hvor du på en måte skjønner at her 

er det enten lagt inn feil medikament fra legen, at man har … Hva skal jeg si … At 

kanskje det er blitt misforståelser på legekontoret da. At de har trodd de skulle ha det og 

det legemidlet som de sto på før, men så har allikevel kunden bedt om noe annet så det 

blir et avvik der (Informant 11) 

Farmasøytenes tanker rundt dilemmaet med å gi informasjon eller ikke ble også beskrevet, for 

eksempel som her: 
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Og det er jo litt der vi er som mennesker også: vi tenker «dette her har han sikkert hørt 

fra før», og jeg tar meg jo i å tenke det selv også at «nei, men, dette har han jo gått på i 

fire år så …», men fire år galskap trenger jo ikke fortsette! (Informant 14)  

Dialog var også en viktig brikke for problemløsing. Uavhengig av den spesifikke situasjonen 

ble samtale med kunden brukt til å forstå seg på eller oppklare en situasjon, men også for å løse 

problemene. Flere av informantene sa det var viktig å snakke med kunden før man ringte legen, 

da kunden gjerne ga mer innsyn i saken enn hva som kunne leses utfra forskrivningen. 

Flesteparten av informantene fortalte om problemer som hadde blitt løst basert på dialog med 

kunden. En farmasøyt hadde generelle betraktninger rundt effektiv problemløsing: 

Så det er dette her med kommunikasjon igjen da, og at du ikke hiver deg på telefonen 

før du har snakket pasienten (…) Men ja, det er alltid en vurdering, men ofte så står jo 

svaret foran deg i form av kunden. Så mange av de viktigste intervensjonene vi gjør er 

jo dialogen med kunden, vil jeg si! (Informant 14) 

En annen farmasøyt satte temaet i perspektiv med et konkret eksempel, der farmasøyten ofte 

støtte på problemer med refusjon: 

Hvis det er skrevet på hvit, så er det på hvit. Man ser det jo an liksom.. Hvis det for 

eksempel er blodtrykksmedisin da, som veldig ofte er på blå resept. Da spør jeg gjerne 

«ja, er det mot migrene? ... Migreneprofylakse?», «ja», og da skjønner jeg hvorfor det 

er hvit, ikke sant. Men hvis jeg ser det er kolesterolsenkende og sånt i tillegg, så ja … 

Da ber jeg kunden snakke med legen for å få det på blå, eller sier at de kan få det med 

her og nå, men at de da må betale. Enkelt og greit. (Informant 7) 

Noen av farmasøytene mente det var anbefalt at situasjoner der problemet kunne løses ved at 

kunden tok kontakt med legen, skulle ordnes av kunden selv. Samtidig var de klare på at de av 

ulike årsaker ofte kontaktet legen på vegne av kunden likevel. Det var tydelig at farmasøytene 

avveide mulighetene for å finne den beste løsningen på problemet, med omsorg for pasienten i 

fokus. For eksempel beskrev en farmasøyt en situasjon hvor direkte kunde-lege kommunikasjon 

vanskeliggjøres av praktiske forhold: 

(…) Med å måtte be kunden ordne opp selv, som vi egentlig skal, men som ofte i praksis 

er veldig vanskelig.. Du sender ikke en 87-åring av gårde på andre siden av elven, uten 

bil på vinteren altså (Informant 3) 
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Noen av farmasøytene påpekte at det da kunne være utfordrende å forklare situasjonen til 

kunden, spesielt om det ikke var mulig å kontakte lege: 

(Der) løsningen ikke ligger i dagen og det er mye man må forklare til pasienten, eller at 

pasienten er i en tilstand som vanskeliggjør kommunikasjon for eksempel. Der språk er 

vanskelig eller pasienten er i en tilstand der det er vanskelig å forklare og kanskje på en 

måte si ifra om endringer eller at man må gjøre noe annerledes og den typen ting (…) 

Det kan være krevende. Å være sikker på at det da blir riktig og at det blir forstått og 

sånt, så det med språk og kommunikasjon er viktig og tar tid ja (Informant 3) 

I blant var det også enklere for farmasøytene å ta seg tid til å kontakte legen selv, nettopp fordi 

det kunne være vanskelig å forklare problemet til pasienten, og de ville sikre seg at problemet 

ble riktig formidlet og løst: 

Det at vi da ringer og ordner det, er jo også at vi tenker det er lettere at vi forklarer lege 

eller helsesekretær hva som må gjøres enn at en pasient skal først skjønne hva som er 

problemet, og så bringe det videre, ikke sant. Så det er vel større sjans for at det vi ønsker 

at skal rettes opp blir gjort da, når vi gjør det selv! (Informant 6) 

Det ble også nevnt at noen kunder ønsket at farmasøyten tok kontakt med legen på vegne av 

dem, noe mange av farmasøytene gjorde på tross av tidspress. En farmasøyt beskrev kundens 

ønske slik:  

De er veldig glad for at helsepersonell snakker med helsepersonell. Da vet de at det blir 

riktig (Informant 8) 

 

Bruksanvisningsetikett 

Over en tredel av informantene nevnte at de ofte endret bruksanvisningsetiketten (etiketten) før 

utlevering av legemiddel, og bidro til å bedre legens kommunikasjon med pasienten sin. 

Intervensjonene gikk da ut på å legge til utfyllende informasjon, rette skrivefeil, endre dosering 

fra mg til antall tabletter, eller endre legesjargong som «1+0+0» til «1 tablett morgen». De 

mente det er viktig at etiketten er forståelig for kunden for å sikre trygg og riktig 

legemiddelbruk. Noen sa også at informasjonen på etiketten suppleres med muntlig informasjon 

fra både farmasøyt og lege. Etikettene manglet ofte tilstrekkelig informasjon om bruk og igjen 

ble det hentet nyttig informasjon med kunden som kilde: 
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(…) Vi sto og diskuterte om det var sånn at han skulle ha salven (Fucidin salve) inni 

øyet, og han mente han ikke skulle ha det direkte inn på øyet, men på våtkant både oppe 

og nede og rundt. (…) Ikke er det sterilt på samme måten som den andre (Fucithalmic 

øyesalve), og jeg var redd det skulle være ingredienser i den salven som kunne gjøre 

skade på øyet da.. Men det er klart at om vi ikke hadde begynt å snakke om hvordan han 

skulle bruke den så …. Det står jo som oftest «Brukes som avtalt med legen» og slike 

ting da så.. Det er så intetsigende at … (Informant 3) 

På grunn av ufullstendig informasjon om bruk, følte flere det var vanskelig å helthetlig vurdere 

pasientens legemiddelbehandling. Det ble også fortalt om en situasjon der selv en fullstendig 

utfylt etikett heller ikke var til å stole på. Farmasøyten ville ikke oppdaget den potensielt 

uheldige situasjonen uten dialog med kunden:  

(…) Eller der kunden har fått muntlig beskjed om at de skal ta medisinene sånn og sånn, 

også står du og snakker med kunden og sier «men det står ikke det på den etiketten som 

legen har lagt inn, det er jo en annen bruksanvisning?». Så det er ikke samsvar mellom 

hva pasienten har fått høre og hva legen faktisk har skrevet … Så må du ringe og avklare 

hvilken som er rett da (Informant 11) 

 

3.4.2  Kommunikasjon med annet helsepersonell 

Alle informantene nevnte at de hadde vært i kontakt med lege for å få oppklart en situasjon en 

gang, og de fleste opplevde at legene var takknemlige for farmasøytenes innspill. Noen hadde 

også opplevd negative holdninger hos legene, men mente likevel at legene generelt var 

forståelsesfulle og hyggelige. Flere av informantene nevnte at legekontoret kan ta betalt for 

telefoner inn, og dermed kan ta betalt for å rette opp i egne feil. En av farmasøytene følte 

legekontoret lyttet øre i større grad om pasienten selv tok opp problemet enn når de fikk en 

telefon fra apoteket. En annen farmasøyt fortalte om at man i blant må gjennom flere hindringer 

for å i det hele tatt komme gjennom til legen, som gjør legekontakt tidkrevende og lite effektivt: 

Jo, altså, der konsulterte jeg først en legesekretær som sa hun skulle gi beskjed. «Men, 

ja» sa jeg, «pasienten står her, så jeg hadde håpet å få snakket med legen». «Ja, men jeg 

skal gi beskjed», også gjentok jeg det jeg sa og «det er greit», hehe .. Så fikk jeg snakke 

med en annen legesekretær da, som sa «du skjønner han driver med en undersøkelse», 

og «ja, det forstår jeg, men da må jeg bare be kunden vente, fint hvis du gir beskjed». 
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Så min opplevelse er at legene ringer helst ikke tilbake. Vil bare ha beskjed han. Vil 

ikke ha noen diskusjon om vi skal ta en Brexidol her eller piroxicam eller..  

(Informant 14) 

De fleste mente det var tidkrevende og tungvint å kontakte lege, spesielt i spesialist-

helsetjenesten. En av informantene beskrev legekontakt slik:  

Jeg synes generelt at intervensjoner som innebærer kontakt med annet helsepersonell og 

spesielt innen spesialisthelsetjenesten … Det, hehe … Det krever tid altså! Ofte 

vanskelig å få tak i, ofte vanskelig å finne frem, ofte vanskelig å få i tale og sånne type 

ting, da du gjerne skulle snakket med en lege rundt det som har blitt gjort … Så det 

synes jeg er vanskelig. Også er det noen fastleger og annet type helsepersonell, 

hjemmesykepleie.. Vi har jo kontakt med de fleste her på vårt apotek. Der synes jeg de 

er greie og enkle og svarer kjapt og prioriterer kontakt med apoteket, og noen har ikke 

den innstillingen (Informant 3) 

 

Legekontakt, men uendret resept 

En tredel av informantene hadde vært i kontakt med lege for å oppklare uklarheter, uten at det 

nødvendigvis førte til endring av forskrivningen. Nesten halvparten sa de hadde vært i 

situasjoner der forskrivningen burde vært endret, men at legen opprettholdt forskrivningen 

likevel. En av informantene beskrev en situasjon der farmasøyten og legen ikke kom til enighet 

etter å ha snakket med hverandre, slik: 

(…) Altså hva skal du gjøre? Legen opprettholder behandling og det er ikke pasientens 

fastlege (…) Og det som gjorde det oppsiktsvekkende var at legen ikke var enig med 

meg, på tross av at han ikke hadde sett pasienten lenger enn det korte besøket på 

legevakten. (…) Og det jeg følte var oppsiktsvekkende også var jo det å ikke bli hørt! 

Så da kom jeg jo i et dilemma med «hva skal jeg gjøre», i forhold til pasienten.. 

(Informant 14) 

Farmasøytene syntes det var vanskelig å vite hva man skulle gjøre i disse situasjonene, der 

utlevering av legemiddel etter resept ble vurdert uforsvarlig, men legen ikke ønsket å endre 

resepten. Et par av farmasøytene sa at jobben deres er å ringe og si ifra, og bevisstgjøre legen 

på situasjonen, men at det til slutt er opp til legen om det blir gjort en endring eller ikke. Et par 
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andre farmasøyter sa de likte å kontroll-ringe legen hvis det var noe uklart eller om kunden var 

usikker. Selv om det tok tid å gjøre dette, følte de det var fint med en bekreftelse fra legen på 

at deres løsning på problemet var ok. Halvparten sa de hadde vært i kontakt med lege for å 

kontrollere at legen hadde ment det som var skrevet. Dette var i situasjoner der forskrivningen 

ikke nødvendigvis var feil eller det muligens var «Off-label»-forskrivning, og farmasøyten 

ønsket mer informasjon om forskrivningen for å kunne forsvarlig vurdere resepten. Det ble 

kommentert av flere av informantene at det ville vært enklere å vurdere reseptene om man 

hadde fått tilgang på legens begrunnelse for valg, at legen hyppigere skrev kommentarer i 

merknadsfeltet eller at etikettene hadde mer informasjon. 

 

3.4.3  Informasjonsflyt i helsevesenet 

Informasjonsflyt i helsevesenet vil si kommunikasjon mellom de ulike behandlingsnivåene og 

institusjonene som utgjør helsevesenet. Endret behandlingsnivå var ifølge noen av 

informantene opphav til mange intervensjoner. Spesielt ble det nevnt at et gjentagende problem 

var at sykehusene baserer sine avgjørelser på feil informasjon da de ikke har oppdaterte 

medisinlister, eller at fastleger ikke får med seg endringer som er gjort på sykehus. 

Farmasøytene syntes det var spesielt vanskelig å nøste opp i slike saker da situasjonene gjerne 

var komplekse med mange involverte parter og det var vanskelig å få tak i legene i 

spesialisthelsetjenesten. En av farmasøytene kommenterte informasjonsflyten i helsevesenet 

slik:  

Altså, jeg tror nesten ikke vi har hatt et eneste multidosekort, eller en multidosepasient 

som har vært inn og ut av sykehuset uten at det har vært noe tull. Det er helt ekstremt 

mye. Ekstremt mye! Så at det ikke er mulig å sikre informasjonsflyt rundt 

legemiddelbruk bedre er for meg en gåte da vi nå skriver 2020. (Informant 3) 

En annen farmasøyt uttrykte også sin bekymring for informasjonsflyten i helsevesenet, men 

mente situasjonen rundt medisinlister var bedret etter at multidosekort ble etterspurt ved 

pasientinnleggelse på det lokale sykehuset:  

Det skjer jo stadig vekk at vi får endringsskjemaer (til multidose) som rett og slett blir 

makulert, fordi legen rett og slett ikke har full oversikt over hva pasienten står på. (…) 

Jo! Også ringer jeg jo veldig ofte på epikriser fra sykehuset (…) Det har blitt bedre etter 

at farmasøyter på sykehuset ringer hit for å få sendt over ordinasjonskortet, og etter de 
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begynte med det ser jeg at det er mer samsvar mellom multidose og epikrise. Men 

tidligere så vi mye at epikrisen var basert på gamle medisinlister. Skummelt … Også 

bruker de feil medisinliste som utgangpunkt.. De er det mange av altså (Informant 5) 

 

Historikk 

I apotekenes datasystem, FarmaPro, kan man se historikk over en kundes tidligere utleverte 

legemidler. Historikk var ifølge halvparten av informantene en sentral del av vurderingen før 

avgjørelser tas i apoteket; spesielt i situasjoner der det av en eller annen grunn er feil på resept, 

lege ikke er å få tak i eller det er lite tid til rådighet. Historikken til kunden kunne gjøre at man 

fanget opp feil som ellers ikke ville blitt oppdaget. En av farmasøytene beskriver sin bruk av 

historikk slik:   

Ofte når det er faste kunder sjekker jeg historikken, bare for å sjekke at det ikke mangler 

noe, eller at styrkene ikke er byttet for eksempel da. Men som oftest vil jo oppegående 

kunder merke forskjell på pakningen for eksempel. Men det som er greia er at jeg merker 

det på de eldre som bruker så mange medisiner. De kan ikke oppdage sånne ting, og det 

vet de selv. De spør oss og sier det er derfor de kommer fast hit, for her vet de at vi vet 

hva de pleier å bruke. (Informant 12) 

En annen farmasøyt belyste temaet med konkrete eksempler: 

Ofte er det jo det at legen har glemt å forskrive legemidlet på blå resept. Altså.. Ting 

som du bare ser av historikken at vedkommende har fått på blå resept før, det er jo veldig 

ofte. Noen ganger ringer vi selvfølgelig, andre ganger ser vi av historikken at «dette 

skulle vært sånn og sånn» og da ringer vi ikke. Da gjør vi bare en intervensjon utfra 

tidligere historikk. Det er klart at det ikke er alltid du har historikk på det, og da vil du 

måtte få den refusjonskoden av legen. (…) Og det er jo ikke alltid at Ventoline skal være 

på blå resept heller for eksempel. Noen får Ventoline for tette bronkier ved forkjølelse, 

så man må jo igjen se på historikken eller høre med pasienten om dette er en kort kur 

eller hva (Informant 11) 

Kommunikasjon var et sentralt tema for farmasøytene. Videre vil farmasøytenes situasjons-

beskrivelser og holdninger rundt forskrivningsfeil presenteres. 
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3.5  Forskrivningsfeil 

Forskrivningsfeil var ifølge informantene en viktig grunn for intervensjon. Informantene hadde 

vært borti flere ulike forskrivningsfeil og det var ofte en vurderingssak om legen ble kontaktet 

for å få løst problemet eller ikke. Det ble nevnt åtte ulike kategorier forskrivningsfeil: preparat, 

styrke, dosering, pakningsstørrelse, formulering, interaksjoner, identifikasjon og refusjon. 

 

3.5.1  Preparat 

En del av informantene hadde opplevd at det var forskrevet feil preparat. Med feil preparat 

menes et preparat i en annen ATC-gruppe enn tiltenkt. Disse feilforskrivningene ble alle 

oppdaget gjennom dialog med kunden. Rekvirenten ble alltid kontaktet slik at resepten ble 

trukket tilbake og en ny resept på riktig preparat ble sendt. Det var noe usikkerhet blant 

informantene om man kunne kalle det en intervensjon når ny resept ble tilsendt. Noen få 

informanter fortalte spesifikt om forveksling rundt vanlig salve og øyesalve, men det virket som 

om det ellers ikke var spesifikke preparater som gikk igjen. En av farmasøytene beskrev en 

situasjon der to preparater var forvekslet slik:  

En pasient som kommer inn og sier at de skal ha (…) Imodium! Jeg bare «ja, men her 

ligger det ingen resept på Imodium, men legen har skrevet Imovane!» (…) Nei, hun 

skulle ikke ha Imovane. Ikke i det hele tatt. Nei, soving var jo ikke noe problem, det var 

jo at hun hadde tarmproblemer (…) «Vil du at pasienten skal sovne når hun kjører bil, 

eller ikke drite på seg?». Ganske viktig forskjell for å si det sånn (Informant 2) 

I alle tilfellene det ble fortalt om, hadde preparatene som ble forvekslet nokså like navn. Noen 

av farmasøytene nevnte menneskelig feil som årsak for forskrivningsfeilene, og påpekte 

likheten til preparatnavnene. En av farmasøytene kommenterte at det finnes regler som sier noe 

om hvor like legemiddelnavn kan være, men at visse preparater på godkjenningsfritak som 

selges reseptfritt i andre land kan være unntatt denne regelen. Farmasøyten beskrev et konkret 

tilfelle der dette hadde skjedd: 

Husker bare ett eksempel der det var forveksling mellom medisiner. Det skjedde bare 

en gang, der det var skrevet Hypoloc i stedet for Hypocol. Hypoloc er betablokker og 

Hypocol er uregistrert rispreparat for kolesterol. Så det var egentlig ... Det ville ikke 

vært bra om vi utleverte betablokker til en som ikke hadde hjerteproblemer, men etter 
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dialog med pasienten kom vi på at det ikke er medisin mot kolesterol, som pasienten 

trodde, og legen ble kontaktet og det ble rettet opp (Informant 1) 

Noen få informanter nevnte også tilfeller der en kunde har fått fornyet alle reseptene sine, men 

så viser det seg at et preparat som skulle vært forskrevet, er glemt.   

 

3.5.2  Styrke 

Omtrent halvparten av informantene hadde håndtert situasjoner der det var forskrevet feil styrke 

av et legemiddel. Det var situasjoner med både for lav og for høy styrke i forhold til hva som 

var tiltenkt. Flere fortalte om kunder som nettopp hadde vært hos legen og fått fornyet reseptene 

på sine faste medisiner, men at de plutselig ikke gjenkjente en av legemiddelpakningene og 

ikke hadde hørt noe om endring av legemiddelbehandlingen under legebesøket. En del av 

informantene fortalte om at de hadde måttet kontakte legen på grunn av for lav styrke på 

antibiotika til voksne. En av farmasøytene kom med et konkret eksempel: 

Andre oppsiktsvekkende er egentlig antibiotika, der er det liksom.. For antibiotika 

prøver man jo å bruke minst mulig på grunn av resistens og sånt, men så er det jo veldig 

viktig at man får riktig styrke, ikke for lav. Ser stadig, ikke stadig da, men det er 

dikloksacillin forskrives flere ganger sånn barnedose til voksne (Informant 8) 

Legen ble alltid forsøkt kontaktet i tilfeller der det var mistanke om feil styrke. Hvis lege ikke 

var å få tak i, ble i blant styrken på preparatet endret basert på samtale med pasient og historikk. 

Basert på faglig vurdering av legemiddelbehandlingen og kundens tilstand, endret farmasøytene 

i blant styrken på preparatet for å tilpasse kundens behov. Styrken på preparatet var ikke 

nødvendigvis feil, men endring av styrke kunne gi bedre tilpasset legemiddelbehandling. En av 

farmasøytene omtalte dette slik: 

Feil styrke skjer ofte. Det blir ikke feil dose, men feil styrke som kan medføre ekstra 

kostnad for pasient, staten og ikke så praktisk bruk (…) Det er jo riktig dose, så det er 

ikke feil på resept, men ja. Det skjer ofte med metformin for eksempel. Du får ofte resept 

på 500 mg metformin 2+2+2 og der interveneres veldig mye til 1000 (mg). (…) Det er 

lettere å ta 1 tablett av gangen, pasient vil ikke tenke «å, har jeg tatt 1, har jeg tatt 2, har 

jeg tatt 3, eller», og i tillegg det er billigere og pakken er bedre tilpasset å holde i tre 

måneder hvis det er riktig styrke (Informant 1) 
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3.5.3  Dosering 

Mange av informantene sa de hadde opplevd feil dosering på resepter. Det ble fortalt om tilfeller 

der legen uheldigvis hadde skrevet 11 i stedet for 1 tablett, for lave doseringer i forhold til vekt 

på antibiotikamiksturer til barn, eller nesten-ulykker grunnet overdosering i overgangen fra 

digitoksin til digoksin. Flere av informantene nevnte spesifikt forskrivning av antibiotika, da 

doseringsintervallet gjerne ikke stemte med dagens anbefalinger. De fleste sa de sjelden ringte 

legen for den typen intervensjoner, og en av informantene begrunnet det med at Veileder for 

antibiotikabruk i primærhelsetjenesten er klar på hvilken dosering som er best. Farmasøytene 

mente at en mulig grunn til forskrivningen var etterlevelse og at de alltid snakket med kunden 

om dette før de endret dosering. Ifølge informantene var det særlig tannleger som forskrev 

«gammel dosering». En av farmasøytene beskrev det slik: 

Typisk gjenganger er at tannleger kan fortsatt skrive 1+1+2 på fenoksymetylpenicillin. 

Og da ta intervensjon selvfølgelig uten å ringe legen, for det gidder jeg ikke ringe for. 

1+1+1+1 ferdig. For det føler jeg er så gammelt liksom. Det går med 1+1+2 også, men 

det beste hadde vært 1+1+1+1 (Informant 9)  

 

3.5.4  Pakningsstørrelse 

Rundt en femtedel av farmasøytene sa de relativt ofte måtte tilpasse pakningsstørrelsen til 

antibiotikakurens lengde, da forskrevet mengde ikke stemte over ens med dosering. Det ble 

fortalt om både for små og for store pakker, og at intervensjon på pakningsstørrelse ble gjort 

uten legekontakt. En av farmasøytene ga et eksempel der det var forskrevet for få tabletter:  

Apocillin 10-dagerskur, kunden trenger 40 tabletter, legen har skrevet 30-pakning. Det 

er liksom standard. Den går jo litt igjen, et par ganger i måneden. Da blir det jo 

intervensjon å bytte til en annen pakningsstørrelse (…) Jeg bare bytter, men man burde 

vel kanskje kontakte legen, men det tar så lang tid, også må man stå og vente på svar…. 

Så jeg bare bytter egentlig (Informant 10) 

Samme farmasøyt fortalte også om forskrivning av uhensiktsmessige store pakningsstørrelser:  

Det var for eksempel en sånn Ceftriaxon som brukes ved gonoré. Der legen ofte 

forskriver en 10-pakning med hetteglass … Og der må vi jo alltid endre til én (…). Det 

pleier vi å gjøre uten å konferere med legen, for det er kun ett sånt hetteglass man bruker 
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til å behandle (…) For det her er jo et sånt som dekkes på blåresept av §4, så kunden 

betaler ingen ting for den. Så hvis jeg slår gjennom 10-pakning der, så takster vi Helfo 

for 10 stykk (…) Uten noe grunnlag for det da, og den ville gått gjennom.. Den vil 

refunderes, så der er det et kostnadsspørsmål (Informant 10) 

 

3.5.5  Formulering 

Flesteparten av informantene fortalte om situasjoner der det var forskrevet feil formulering, noe 

som forekom ofte. Det ble nevnt flere ulike eksempler på formuleringer eller 

administrasjonsmåter som ble forvekslet: 

- depottablett og vanlig tablett 

- aerosol og diskus 

- penfill, hetteglass og ferdigfylt penn 

- stikkpille og vanlig tablett 

- formuleringer med eller uten sukker 

Feilene gikk ut på at legen hadde valgt feil vare, og farmasøytene mente det som oftest var 

opplagt hvilket preparat som var ment basert på samtale med kunde, dosering på etiketten eller 

historikk. De fleste farmasøytene mente man måtte kontakte lege for å endre formulering, men 

at de ved noen anledninger likevel hadde endret uten legekontakt fordi løsningen var åpenbar. 

En av farmasøytene beskrev et konkret eksempel på en slik situasjon:  

At legen for eksempel skriver Paralgin Forte 10 stikkpiller og dosering «1-2 tabletter  

3 ganger daglig, svelges». Situasjoner hvor det er mulig å ringe så ringer man. Hvis det 

er ettermiddag vi bytter etter samtale med pasient, men det er egentlig ikke godkjent å 

bytte mellom formuleringer. Men hvis det er åpenbart at pasienten er under smerter og 

det er ettermiddag, ikke mulig å kontakte legen (…), pasient har ingen problemer med 

svelging, har forstått selv at det skal brukes i tablettform: det er her jeg bytter. 

(Informant 1) 

Praktisk bruk av legemidlene sto i fokus for farmasøytene, og de ønsket at kundene skulle få 

legemidlene sine så raskt som mulig. I blant ble formuleringen endret basert på farmasøytens 

vurdering av kundens praktiske håndtering av legemidlene. Dette skjedde gjerne i forbindelse 
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med inhalasjonsveiledning, der det ble tydelig at det var valgt feil inhalasjonspreparat basert på 

pasientens lungekapasitet og koordinasjonsevne. En av farmasøytene beskrev dette slik: 

Det er ikke ofte, men jevnlig pasienter som har (…) fått feil type inhalasjonsmedisin, 

fordi de ikke har pust til å puste inn pulver for eksempel. (…) Og da tenker jeg at vi får 

ordnet opp i det og pasienten faktisk klarer å få medisinen ned i lungene sine og får 

effekt da. Og det har stor betydning for livskvaliteten til pasienten. Og det er jo en 

samfunnsbesparelse både for at helsen til pasienten blir bedre, men òg at vi slutter å 

ekspedere pulver som pasienten ikke får brukt, eller.. I hvert fall ikke får effekt av da. 

Det er nå en vinn-vinn situasjon for alle (Informant 3) 

 

3.5.6  Interaksjoner 

Over en tredel av informantene snakket om interaksjonshåndtering. Flere av farmasøytene 

mente at oppsiktsvekkende intervensjoner gjerne kom som følge av interaksjoner. Her er et 

konkret eksempel på en interaksjon en av farmasøytene måtte håndtere:  

For eksempel Plavix er en sånn som går igjen, sammen med Nexium. Da måtte vi ofte 

bytte til noe annet, en annen protonpumpehemmer som går sammen med det. (…) Jeg 

tror den pasienten hadde fått stent eller noe sånt, og det er jo viktig det første året at man 

bruker blodfortynnende så det ikke skal tettes igjen. Så hvis den blodfortynnende ikke 

har optimal effekt da, så kan det bli dyrt for staten hvis man plutselig må ha ny stent og 

alt sånt, og for pasienten da! (Informant 12) 

De mente at det å avdekke og håndtere interaksjoner var en viktig del av jobben som farmasøyt, 

og en jobb som direkte kommer pasienten til gode. Her er en av farmasøytene sitt syn på 

interaksjonshåndtering: 

Eller så tenker jeg at det er gjennom den jobben vi gjør gjennom interaksjoner og den 

typen ting vi bidrar til at pasienten får mer optimal legemiddelbehandling innimellom. 

(…) Noen ganger tenker jeg at vi nesten redder liv på det, altså da det er alvorlige ting. 

I hvert fall forebygger bivirkninger og ubehageligheter hos pasient, men er òg med på 

at pasienten fortsetter behandling, ikke opplever ugreie ting da og får nytte av 

behandlingen sin. Så det tenker jeg jo er ganske viktig. (Informant 3) 
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Farmasøytene fortalte også om at det var visse kombinasjoner av legemidler de sjekket ekstra 

nøye, for å forsikre seg om at samtidig bruk gikk bra for pasienten. Noen mente også at 

interaksjonsvarsel i FarmaPro og multidose-systemene gjorde at flere interaksjoner ble 

oppdaget nå enn før og at det er fine verktøy å ha i en hektisk hverdag. Det var ikke nødvendig 

med legekontakt for alle interaksjoner, da noen kunne løses ved å snakke med kunden eller lage 

en avtale om behandlingsopphold for en medisin mens man gikk på en antibiotikakur for 

eksempel. De gangene farmasøytene mente legekontakt var nødvendig for å sikre trygg 

legemiddelbruk, ble det brukt en del tid på å tenke ut en løsning før legen ble kontaktet. 

 

3.5.7  Identifikasjon  

En av informantene fortalte om en situasjon der det var skrevet resept til feil person. 

Farmasøyten var tydelig på at det var viktig å gjøre legen oppmerksom på hendelsen, slik at 

legekontorets rutiner for skriving og utsending av resepter kunne forbedres. Farmasøyten 

beskrev situasjonen slik:  

Største feil som jeg har opplevd her er å få en resept på et B-preparat til feil kunde (…) 

Sa ifra til kunden og makulerte resepten, fordi det var feil navn, og ba kunden ta kontakt 

med legen for ny resept. Men da ringte vi legen og sa ifra og fikk en stor beklagelse da, 

haha (Informant 13) 

 

3.5.8  Refusjon 

Majoriteten av informantene beskrev situasjoner der de hadde intervenert grunnet feil på 

refusjon. De følte at intervensjoner på refusjon var en av de mest tidkrevende intervensjonene 

og at de forekom jevnlig. Flere av farmasøytene nevnte at det oftere var problemer med refusjon 

når resepten var sendt fra sykehus enn fastlege. Noen nevnte tilfeller der legen hadde glemt å 

påføre refusjon på faste legemidler med forhåndsgodkjent refusjon (§2). Problemet som dukket 

oftest opp derimot var resepter på legemidler uten forhåndsgodkjent refusjon. Her var det flere 

problemer som kunne oppstå. Blant annet at det var glemt å påføre refusjon på resepten, at 

refusjon var påført før det var sendt søknad om individuell refusjon (§3), eller at feil 

refusjonsparagraf var påført. Det kunne være generelt problematisk å få ordnet opp med legen 
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når refusjonen var feil og det var ikke alltid lege ble kontaktet. En av farmasøytene satte dette 

i lys, slik:  

Og det kan jo hende man en sjelden gang tar seg bryet med å ringe legen, ehm, det har 

vi ofte gjort med et par pasienter som har vedtak på opioider. Også tar du kontakt da: 

«Pasienten har vedtak, hvis det er meningen at pasienten skal ha det på blå resept, som 

jeg vil tro det er meningen, så må dere huske å skrive det på blå resept». Og etter at vi 

da har tatt kontakt med legen, eller om vi har snakket med en av sekretærene, så ender 

det opp med at det kommer på strek 90 i stedet, palliativ behandling (…) Det er ganske 

stor forskjell på palliativ behandling og kroniske smerter, men jeg skal jo på en måte 

ikke sette spørsmålstegn ved hvorvidt pasienten er døende eller ikke (Informant 2) 

En annen farmasøyt beskrev at det kom an på situasjonen om legen ble kontaktet eller ikke, og 

syntes hele var nokså unødvendig:  

Endringene blir meldt inn til apoteket med en faks fra sykehuset om at «nå er det og det 

medikamentet nytt og at det andre skal seponeres», og da står det som regel aldri 

refusjonskoder så da må du ringe. (…) Og det er sånn tidkrevende ringing som da er 

helt unødvendig at vi skal bruke tiden vår på synes jeg. (…) Altså hadde det vært 

astmamedisin så vet du at det er enten R95 eller R96 KOLS eller astma (…) og da ringer 

jeg heller ikke for jeg gidder ikke bry legen med sånne spørsmål. (…) Men det er klart 

at mange av disse hjertemedisinene har veldig mange koder og (…) hvis det er 

foreskrevet av spesialist så har du mange ICD-koder å velge fra også.. Så da er du nødt 

til å faktisk ringe da (Informant 11) 

En av farmasøytene kommenterte at det er utydelig hvem ansvaret ligger på, da apoteket går på 

tapet hivs legen ikke påfører resepten riktig informasjon om refusjon. For eksempel ble det 

gjentatte ganger forskrevet et kombinasjonspreparat som ikke lenger har forhåndsgodkjent 

refusjon, der det skal forskrives de to virkestoffene hver for seg, da dette blir billigere for staten. 

Farmasøyten kommenterte situasjonen slik:  

Som for eksempel disse Atozetene bruker vi utrolig mye tid på. (…) den tilsvarer jo 

Lipitor og Ezetrol - altså atorvastatin og ezetimib da. (…) Jeg mener legemiddelverket 

la ut info om at vi kunne ekspedere de andre to da, men vi må jo få sagt fra til legen at 

de må få endret forskrivningen eller søke da! Og det er jo det ikke sant.. Skal vi gjøre 

det? Eller skal vi bare ekspedere Atozet og ta full betaling? (Informant 14) 
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3.6  Apotekets lagerbeholdning 

Av intervensjoner gjort grunnet apotekets lagerbeholdning, fortalte de fleste informantene om 

situasjoner rundt generisk byttbare legemidler, uregistrerte legemidler og legemiddelmangel. 

Intervensjonene gikk da ut på å tilpasse preparatet til apotekets lagerbeholdning, oppfylle 

ønsker fra kunden eller hjelpe til med å opprettholde kundens legemiddelbehandling i en 

mangelsituasjon.  

 

3.6.1  Generisk byttbare legemidler 

Det hyppigste byttet av legemiddelprodusent skjedde gjennom generisk bytte, men de fleste 

farmasøytene som omtalte dette kommenterte at de ikke opplevde byttet som en intervensjon. 

Det var stort sett enighet om at generisk bytte gikk raskt og at det ikke var mulig å velge feil da 

man automatisk fikk opp alle alternativene i FarmaPro. De følte at det ikke var en intervensjon 

fordi det ikke var rom for menneskelig feil i bytte-prosessen.  

Det ble også nevnt at formuleringen i blant endres ved generisk bytte, da to ulike formuleringer 

av samme virkestoff er registrert som generisk byttbare. Spesielt bytte fra tabletter til kapsler 

ble nevnt, og igjen var det et problem i tilfeller der dosering involverte deling av tablett, eller 

at pasienten hadde behov for deling grunnet svelgevansker. 

En av farmasøytene sa det var ulik pakningsstørrelse for noen generisk byttbare produkter. Det 

var visse typer A- og B-preparater som ble nevnt, der de ulike pakningsstørrelsene for de ulike 

produsentene kunne variere med for eksempel en eller fem tabletter. Farmasøyten opplevde at 

noen kunder var oppmerksomme på dette og valgte en produsent over en annen for å få flest 

antall tabletter, men at de fleste kundene ikke tenkte over det. Samtidig ønsket farmasøyten å 

levere ut det antallet tabletter som var forskrevet, da det ga mest kontroll over legemiddelbruken 

til pasienten for legen. Farmasøyten ga flere konkrete eksempler der dette hadde skjedd, og 

beskrev et av dem slik: 

For vi har noen faste kunder som henter Sobril ganske ofte, så da har vi levert alltid to 

pakker på 25 (tabletter), og resepten der har vært på 49-pakningen, ikke 50, og da har 

vi levert ut en tablett ekstra i ett års tid … Og en gang i måneden da så blir det  

12 tabletter ekstra i året og for å unngå det da, for den ene kunden som henter det fast, 

så har vi tatt inn 49-pakningen (Informant 8) 
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3.6.2  Legemidler på godkjenningsfritak 

Over halvparten av informantene snakket om intervensjoner i forbindelse med legemidler på 

godkjenningsfritak, uten markedsføringstillatelse i Norge (uregistrerte preparater). Det var 

intervensjoner på legemiddelprodusent og generelle tanker rundt uregistrerte preparater det da 

var snakk om. Over en tredel av informantene nevnte at de ofte måtte intervenere til en annen 

produsent enn hva som var forskrevet før utlevering av visse uregistrerte preparater. Dette ble 

stort sett gjort uten legekontakt. Grunnen til at produsenten ble endret var enten at apoteket ikke 

hadde forskrevet vare på lager eller at kunden etterspurte en viss produsent, gjerne som kunden 

hadde brukt tidligere. Samtidig var det enighet blant farmasøytene om at slike bytter uten 

legekontakt egentlig ikke var lov. Spesielt melatoninholdige preparater ble ofte nevnt og en 

farmasøyt omtalte situasjonen slik: 

Der har du jo melatonin da, der det finnes veldig mange leverandører, og der har vi jo 

egentlig ikke lov til å bytte da ureg ikke er del av generisk bytte-greia… Kan hende jeg 

har ringt legen på den et par ganger for å endre, men jeg vet det er veldig mange som 

bare endrer den (…) For eksempel at legen har skrevet Karuna, men så ønsker pasienten 

Douglas-varianten.. Og det har jeg gjort noen ganger uten å kontakte lege… For det her 

er anonymt, hehe? Men altså, det er jo et veldig trygt bytte da, men er jo ikke helt… 

Hvis man vil ha det helt etter boka (Informant 10) 

En annen farmasøyt mente at pasientskadeloven ikke gjelder hvis slike bytter foretas, men 

anerkjente at det ble gjort slike bytter i eget apotek likevel. Farmasøyten kommenterte saken 

slik: 

For vi driver jo ikke med skjema for moro skyld! Uregistrerte preparater på positivlisten, 

de har skjema fordi når du ikke har allmenn godkjent markedsføring i Norge, så må det 

være godkjent av Statens legemiddelverk fordi, mener jeg da, for at pasientskade-

erstatningen skal gjelde (Informant 14) 

Samtidig mente farmasøytene det var nærliggende å tro at legene ikke reflekterte så mye over 

hvilken produsent som sto på resepten, men at virkestoff, styrke og legemiddelform var det 

viktigste. Flere av farmasøytene følte det kunne være utfordrende å vurdere resepter på 

uregistrerte legemidler da de var mindre kjent med disse preparatene og det var vanskelig å 

finne informasjon for å gjøre vurderinger av blant annet dosering.  
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Et par farmasøyter nevnte at det i blant ble forskrevet uregistrerte pakningsstørrelser av 

medisiner selv om det fantes registrerte pakninger av samme vare. Dermed måtte farmasøytene 

vurdere om det var nødvendig at pasienten skulle bruke denne pakningsstørrelsen eller om legen 

hadde valgt feil vare. Som oftest ble pakningsstørrelsen byttet uten legekontakt og tilpasset 

doseringen på resepten. 

 

3.6.3  Legemiddelmangel 

Nesten alle informantene nevnte legemiddelmangel som en vanlig intervensjon og sa de 

håndterte slike situasjoner daglig. Flere mente situasjonen hadde forverret seg over tid, spesielt 

de siste to årene. Noen sa også at arbeidsdagen ble mer slitsom nå enn før, og mente derfor at 

legemiddelmangel kunne føre til flere sykemeldinger enn tidligere. Farmasøytene kom med 

mange ulike eksempler på legemidler som var rammet, men kommenterte også at hvilke 

legemidler det gjelder, varierer fra måned til måned. En av farmasøytene beskrev sin opplevelse 

av legemiddelmangel slik: 

Før var det sjelden at det var sånne leveringsvansker over så lang tid, men nå har det 

blitt på det meste egentlig. Og jeg blir nesten flau, for du står der med kunden: kunden 

har kanskje en rekke med medisiner på e-resepten. Så begynner du på legemiddel 

nummer én: «Her er det dessverre leveringsvansker, men vi kan gjøre sånn og sånn» 

også går du på legemiddel nummer to, også fortsetter du sånn … Du kan faktisk ha fire-

fem sånne på samme resepten hvor du må ta den regla.. Det er ikke noe særlig ålreit 

(Informant 11) 

Intervensjonene rundt legemiddelmangel gikk ut på å finne alternativ pakningsstørrelse, 

alternativ styrke eller et utenlandsk preparat med midlertidig markedsføringstillatelse fra SLV. 

To av farmasøytene mente usikkerhet hos pasienten rundt legemiddelmangel kunne gjøre at de 

begynte å hamstre fordi de var redde det ikke ville være noen medisiner å hente neste gang de 

kom til apoteket. Dermed følte de god kommunikasjon med kundene var viktig. I noen tilfeller 

ble det inngått avtaler med kunder som ville ha SMS fra apoteket når en vare kom tilbake på 

lager. Farmasøytene sa det viktigste var å finne den beste løsningen for pasienten slik at 

legemiddelbehandlingen kunne opprettholdes selv i en mangelsituasjon. 
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Lege ble sjelden involvert for å finne en løsning ved legemiddelmangel, og skjedde kun når 

siste utvei måtte benyttes og det var nødvendig med forskrivning av et helt nytt medikament. 

Slik satte en av farmasøytene situasjonen i perspektiv:  

Det sies jo egentlig at man skal snakke med legen ved endring av styrke og sånn, men 

jeg tenker liksom, hva skal jeg si til legen liksom? «Hei! Den kan ikke skaffes, vi har 

ingen andre valgalternativer så det er det eneste vi kan gjøre» også sier legen «ja, greit»? 

Så jeg pleier egentlig ikke ringe for de tilfellene der, men jeg pleier å ringe der det 

gjelder pasientens behandling da, men hvis han får noe likeverdig da synes jeg ikke det 

er noen grunn til å ringe (Informant 9) 

Flere av farmasøytene kommenterte at informasjon om legemiddelmangel er like tilgjengelig 

for legene som for farmasøytene. De følte det var unødvendig arbeid å bruke tid på å ordne opp 

når det kommer en ny forskrivning av et legemiddel som har vært borte fra markedet i lang tid. 

En av farmasøytene uttrykte sin frustrasjon rundt situasjonen slik: 

Så kan man jo lure på «hvorfor i all verden forskriver dere Furadantin når dere vet det 

ikke har vært på markedet siden tidenes morgen og at det er vanskelig å få tak i, når det 

finnes et fullgodt alternativ?» (…) Det er jo vanskelig for oss å følge med på hva det er 

legemiddelmangel på også, men når det står et varsel i Felleskatalogen så bør man 

kanskje tenke seg litt om. Det er jo noen av legemidlene som har vært godt kjent at det 

er mangel på lenge nå liksom og spesielt hvis man tar kontakt og sier at «den her får vi 

ikke tak i» og da blir man litt sånn «kunne dere ikke bare forskrevet noe annet til å 

begynne med» da … (Informant 2) 

 

3.7  Utfordringer og forslag til forbedringer 

Det var tydelig at farmasøytene reflekterte godt over hva som fungerte og ikke i deres 

apotekhverdag, samt var nysgjerrige på områder de ikke visste så mye om fra før. Uttrykk som 

«jeg skulle ønske …», «det burde være sånn at …» og «det ville vært interessant å …» ble brukt 

av de fleste farmasøytene og med det ble forslag til forbedringer et viktig tema. Farmasøytene 

kom med forslag til forbedringer i eksisterende opplegg, men også nye idéer. Hovedområdene 

de snakket om var tekniske forhold, samarbeid mellom helsepersonell, refusjon og 

farmasøytoppgaver.  
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3.7.1  Tekniske forhold 

Flere av farmasøytene nevnte at apotekenes datasystem, FarmaPro, har forbedringspotensial. 

For eksempel nevnte omtrent halvparten av informantene at det var tungvint å gjøre 

intervensjoner i forbindelse med legemiddelmangel for legemidler på blå resept. Da måtte man 

i FarmaPro først intervenere til hvit resept, deretter intervenere i form av å bytte vare til 

utenlandsk pakning, for så å intervenere til blå resept igjen i tråd med vedtak fra SLV. En av 

farmasøytene kom med et konkret forslag til forbedring, og beskrev situasjonen med 

legemiddelmangel slik:  

Ja, også endrer vi jo refusjon når det er.. For eksempel prednisolon på blå resept da, der 

må vi endre frem og tilbake ifølge SLV sitt vedtak da (…) Der burde det være noe 

teknisk forbedring.. Trykke på F12 tre ganger eller noe så skjer det av seg selv 

(Informant 10) 

En femtedel av informantene fortalte også om at det i FarmaPro burde legges inn mer 

informasjon om hvilke preparater som er likeverdige, slik at forslagene som automatisk dukker 

opp ved spørsmål om bytte, faktisk inkluderer alle likeverdige preparater. Det var ønske om at 

det burde dukke opp forslag om bytte til generisk vare selv om forskrevet preparat er klassifisert 

som reseptfritt, og at det i tilfeller der legen reserverer seg mot medisinbytte i apotek 

(legereservasjon) likevel burde være mulig å bytte mellom original og parallellimportert vare. 

Grunnen til at farmasøytene nevnte dette, virket å være bekymring over muligheten for å velge 

feil vare der man manuelt måtte søke opp preparatet man ønsket å bytte til. En av farmasøytene 

beskrev en typisk situasjon slik:  

I hvert fall med Lipitor: ofte så legger legen inn Pfizer (original) og da går det ikke an 

å velge legereservasjon og velge den fra Farmagon (parallellimport). Da må du inn på 

«bytte vare», og da blir det en ordentlig intervensjon, (…) For da kommer igjen det der 

med at du skal søke opp varen, så må du huske å søke riktig og med riktig styrke, og når 

du skal velge varen at du velger riktig styrke for da er det at man kommer inn på det 

med feilekspedisjon (Informant 8) 

En av farmasøytene etterspurte også opplæring for legene i deres eget datasystem da 

farmasøyten hadde opplevd at noen leger ikke visste hvordan en resept kunne trekkes tilbake 

og ut av reseptformidleren. Farmasøyten var bekymret for at dette kunne gjelde flere leger og 

at det ga større sjanse for dobbeltforskrivninger og at legemidler pasienten ikke lenger bruker, 

blir liggende som del av deres aktive resepter. Et par av farmasøytene viste interesse for å se 
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hvordan de tekniske løsningene til legene fungerte og få høre hvordan rutinene for klargjøring 

og sending av resepter er. Dette kunne gitt mer forståelse for hvorfor visse problemer har 

oppstått og gjort det enklere å gi mulige forklaringer på problemene til kundene, ikke bare 

spekulasjoner. 

 

3.7.2  Samarbeid mellom lege og farmasøyt 

En av farmasøytene hadde et ønske om at alle leger burde oppfordres til generisk forskrivning 

da dette ville gjøre at pasienten måtte forholde seg til virkestoffer og ikke handelsnavn. Dette 

ville gjøre det enklere å håndtere situasjoner der kundene ba om å få preparatet legen har skrevet 

og som en informant sa, ville det være gunstig for «generika-bonusen» til apoteket.  

De fleste informantene mente det var tidkrevende og tungvint å ta kontakt med lege. Noen av 

farmasøytene nevnte at det burde vært en direktelinje mellom apoteket og legekontorene, slik 

at apotekene ble prioritert.  

Farmasøytene opplevde også utfordringer med å vurdere pasientens legemiddelbehandling og 

kom med forslag til hvordan dette kunne bedres. En av farmasøytene skulle ønske det fantes et 

system der man kunne få oversikt over alle legemidler en pasient bruker for å helhetlig vurdere 

pasientens legemiddelbehandling. Flere av farmasøytene ønsket mer utfyllende informasjon på 

reseptene, igjen for å helhetlig kunne vurdere pasientens legemiddelbehandling. De nevnte at 

det var vanskelig å gjøre vurderinger og svare på pasientens spørsmål om behandlingen når 

uttrykk som «Brukes som avtalt med legen» ble brukt, eller at indikasjon ikke var oppgitt. Noen 

ønsket også at legene leste over etiketten en gang til før resepten ble sendt, da de følte at å rette 

skrivefeil tok tid bort fra å gi pasienten informasjon. En av farmasøytene beskrev dette slik: 

Også skulle jeg ønske at mange av tingene, at legene kanskje kunne se gjennom en gang 

til så vi slipper å bruke tid på det her da. Sånn som på etiketten så skriver de masse 

forkortelser også slurver liksom da, og forventer vi skal rette liksom i stedet for å bruke 

tid på det selv. (Informant 9) 
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3.7.3  Refusjon 

Basert på flere av informantenes utsagn virket det som om det tidligere var praksis å endre 

refusjon basert på historikk, i tilfeller der det ikke var tvil om at refusjon var berettiget. 

Praksisen var endret i det siste på grunn av innstramminger fra Helseøkonomiforvaltningen 

(Helfo). Innstrammingene gikk ut på at det måtte være legekontakt i bildet ellers kunne apoteket 

risikere å få avvist refusjon ved stikkprøve-kontroll. Det var ønske om å få tilbake friheten til å 

kunne endre på det som ble beskrevet som «banale feil» av informant 1, da apoteket går på tapet 

om legen har gjort en feil med refusjonen. Samtidig hadde de forståelse for at det var viktig 

med kontroll på offentlig pengebruk. Noen nevnte også at legene i større grad burde gjøres 

bevisste på refusjon, da de nå har fullt ansvar for å skrive den delen riktig, men apoteket må ta 

følgene av en eventuell feil. En av farmasøytene beskrev situasjonen slik:  

Da jeg tenker på den tidsbruken vi og annet helsepersonell bruker rundt dette her, så 

håper jeg jo inderlig at det er en god ting økonomisk sett. For det er jo en del ting jeg 

tenker er så åpenbart at jeg gremmes litt for å måtte bry legen innimellom for å sette 

insulin ved diabetes type 1 på blå resept liksom … (…) Opplever det sånn at det kanskje 

er vi på apoteket som blir sittende med «svarteper» her (…) Jeg vet ikke hvor mye det 

trykkes på legene for å få dem til å gjøre riktig i utgangspunktet (Informant 3) 

 

3.7.4  Farmasøytoppgaver 

Flere av farmasøytene snakket om viktigheten av å dokumentere arbeidet sitt. Det kunne være 

å dokumentere at man dobbeltsjekket dosering med legen eller at man avklarte en mulig 

interaksjon gjennom dialog med pasienten. De oppfordret medfarmasøyter til å bli flinkere til 

å dokumentere arbeidet som gjøres slik at det kommer tydeligere frem.  

En farmasøyt etterspurte mer opplæring for legene i praktisk bruk av inhalasjonsmedisiner, da 

det ofte ble oppdaget at pasientens lungekapasitet eller koordinasjon ikke stemte over ens med 

forskrevet preparat. Farmasøyten mente apotekene kan bidra mer enn de gjør på dette området.   

De fleste farmasøytene mente at det å kunne intervenere var veldig viktig for å kunne løse 

problemer i apoteket. En farmasøyt ønsket kurs om intervensjoner da det i enkelte tilfeller var 

vanskelig å vurdere om det var greit å intervenere i det hele tatt: 
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Jeg tenker jo at man egentlig kunne hatt godt av kanskje noe kursing rundt dette her da: 

hvordan holde på med intervensjoner, for det er jo som ferdig utdannet og sånt, så lurer 

man jo veldig fortsatt. Gjør jeg det riktig eller har jeg bare lært en lettvin måte å gjøre 

det på liksom? (…) Så liksom noe Apokus-kurs eller noe som man kunne gjort i alle 

apotek da, hadde vært kjempebra på det området der. Tror alle farmasøyter, ja.. sitter og 

tenker over dette hvis det først skjer (Informant 4) 

En annen farmasøyt kommenterte at muligheten for å intervenere burde begrenses, da det ikke 

burde være nødvendig for en farmasøyt å intervenere mellom vidt forskjellige ATC-koder. 

Farmasøyten mente slike store endringer på resepten burde forbeholdes legen. Informanten 

uttrykte videre sin mening om saken slik:  

Jeg er farmasøyt. Jeg skal ikke skrive ut resepter. Det er legen som har ansvar for det. Hver 

gang jeg tar en stor intervensjon så later jeg som om jeg er lege, når jeg ikke er det. Jeg kan 

ikke unngå å føle at jeg gjør både min jobb og legen sin jobb (Informant 13) 

En annen farmasøyt kommenterte at opplysninger om hvilke preparater det er legemiddel-

mangel på finnes like tilgjengelig for legene som for farmasøytene. Det var ønske om at legene 

ikke forskrev preparater som hadde vært borte fra markedet i lengre tid, da dette førte til ekstra 

jobb for farmasøyten. Samme farmasøyt mente medisinstartsamtalen kommer for sent, da feil 

bruk av legemidlet kan oppstå på de ukene mellom utlevering av legemidlet og første 

medisinstartsamtale.  
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4  Diskusjon 

4.1  Diskusjon av hovedfunn 

Dette prosjektet ble gjennomført for å utforske farmasøyters erfaringer med intervensjoner gjort 

grunnet forskrivningsfeil i primærapotek. Det kom frem gjennom intervju av 15 informanter, 

at det ikke bare er intervensjoner grunnet forskrivningsfeil som opptar farmasøytenes tid og 

tanker. Situasjonene informantene fortalte om samt deres holdninger og meninger ble gruppert, 

der det endte med fire hovedkategorier: kommunikasjon, forskrivningsfeil, apotekets 

lagerbeholdning og forslag til forbedringer. Gjennomgående i alle kategoriene var fokus på 

omsorg for pasienten, samt tid- og kostnadsbesparelse for pasienten, apoteket og helsevesenet 

som helhet. 

 

4.1.1  Kommunikasjon med kunden, legen og informasjonsflyt 

Kommunikasjon er en sentral del av arbeidet som helsepersonell og samtlige informanter var 

innom temaet kommunikasjon. Som farmasøyt i primærapotek blir kommunikasjon, både 

skriftlig og muntlig, et viktig verktøy i samarbeid med kunden og annet helsepersonell. 

 

Kommunikasjon med kunden 

I apoteket svarer farmasøytene på spørsmål fra kundene og gir kritisk informasjon om 

legemidlene som utleveres for å sikre trygg og riktig legemiddelbruk. Kommunikasjon med 

kunden foregår som oftest ansikt til ansikt, som gir farmasøyten mulighet til å bruke visuelle 

hjelpemidler i informasjonsformidling, og kunden mulighet til å uttrykke seg på andre måter 

enn tale der kommunikasjon er vanskelig. Informasjonen som formidles i apoteket er viktig for 

at kundene kan ha så trygg legemiddelbruk som mulig og så høy livskvalitet som mulig [76]. 

Informantene fortalte om at problemer både oppdages og løses gjennom dialog med kunden. 

Tidligere studier rundt intervensjoner i apotek fant at en vanlig måte å oppdage feil på var 

gjennom dialog med pasienten selv [28, 52], som viser at dette er erfaringer mange farmasøyter 

antakelig kan stille seg bak. En norsk studie viste også at den vanligste intervensjonen for å 

avklare mulige misforståelser, feil eller mangler var dialog med forskriver og pasient [27]. Flere 
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informanter sa det var viktig å snakke med kunden for å vurdere om forskriver måtte kontaktes 

eller ikke. Kommunikasjon er dermed et viktig redskap for farmasøytene. I tillegg er 

apotekbesøkende en variert gruppe mennesker. Det er derfor viktig, som noen av informantene 

også var inne på, at farmasøyten har gode evner for kommunikasjon, tilpasser seg situasjonen 

og selv streber etter å utvikle egne kommunikasjonsferdigheter som de streber etter å holde seg 

faglig oppdatert. Samtidig som at mange av informantene mente kommunikasjon var viktig, er 

det vist at farmasøyter kan trenge bedre opplæring i kommunikasjon [77]. En studie fra 2015 

fant at det i nordiske land er mangel på overvåkning som sikrer at lovgivning som pålegger 

farmasøytene å gi råd om legemiddelbruk overholdes og at det er mangel på økonomiske 

insentiver for apotekene [78]. Det kan også spekuleres i om kommunikasjon har blitt et større 

tema for apotekfarmasøytene etter at den kommunikasjons-fokuserte tjenesten medisinstart 

begynte i apotek i 2018 [8]. I tillegg har Apokus laget flere kurs for apotekansatte rundt 

kommunikasjon de siste årene [79, 80], som kan bidra til økt bevisstgjøring rundt temaet. 

 

Kommunikasjon med lege 

Hva gjelder kommunikasjon med lege, fortalte farmasøytene om at de fleste var hyggelige og 

forsto viktigheten av å snakke med apoteket. En svensk studie fant at farmasøytenes forslag 

som oftest ble akseptert av forskriveren, og at kun 6 % ble avslått [55]. Rapporten fra 

Apotekforeningens pilotprosjekt om legemiddelsamtaler i apotek fant noe liknende, der legene 

i stor grad, men ikke alltid, endrer sin forskrivning når de blir kontaktet av farmasøyt [81]. 

Informantene fortalte at legekontakt stort sett foregikk over telefon og at apotekene ble satt i kø 

for å vente på svar på lik linje med alle andre. De mente det var mer effektivt og tidsbesparende 

å løse problemene uten legekontakt. I litteraturen finner man flere studier som bekrefter at 

apotekfarmasøytene ikke rapporterer til forskriver om alle endringer som gjøres i apoteket [28, 

57, 58]. Informantene i en norsk studie rundt samhandling mellom legekontor og apotek mente 

det samme, der de sa det ville blitt tidkrevende for både lege og farmasøyt om man skulle 

kontaktet lege for alle problemer som oppdages og løses i apoteket [58]. Når legekontakt først 

var nødvendig ble farmasøytene møtt av flere hindringer for å få legen i tale. Som informant 14 

fortalte om (avsnitt 3.4.2), kunne kommunikasjonsflyten stoppes av helsesekretærer som 

forsøkte å beskytte legen mot forstyrrelser. En svensk studie bekreftet dette, da de så at 

farmasøytene ikke alltid fikk snakke med legen selv, men med sekretæren eller annen lege. For 

en fjerdedel av tilfellene tok det mellom ti og 63 minutter å få kontakt med forskriver og løst 
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problemet [55]. Hvis samarbeid mellom helsepersonell skal være for pasientens beste bør ikke 

slike hindringer være der. En norsk studie fra 2009 fant at det var behov for nye 

kommunikasjonsløsninger mellom lege og farmasøyt, både for raske avklaringer i umiddelbar 

tilknytning til reseptekspedisjonene, men også et for orientering i etterkant [58]. 

En resept kan ses på som skriftlig kommunikasjon mellom lege og farmasøyt, og etiketten er 

skriftlig kommunikasjon i hovedsak mellom lege og pasient. Med dette i bakhodet er det 

forståelig hvorfor flere av informantene uttrykte frustrasjon over etiketter med «Brukes som 

avtalt med legen» eller bare «ea». Et av grunnkravene til utfylling av resept og rekvisisjon er at 

de «skal inneholde alle opplysninger som er nødvendige for å sikre korrekt ekspedisjon og riktig 

bruk av legemidlene» [2]. Ved å la være å skrive bruksmåte på resepten blir det kommunisert 

ubrukelig informasjon til både farmasøyt og pasient, og med det vanskeliggjøres «korrekt 

ekspedisjon og riktig bruk av legemidlene» [2]. For situasjoner der det står «ea» må farmasøyten 

i tillegg bruke tid på å rette opp i legens kommunikasjon med pasienten, som igjen kan gå utover 

tid som kunne vært brukt til å avklare om pasienten faktisk vet hva som ligger bak legens 

kryptiske beskjed. Det er ingen garanti for at pasienten husker nøyaktig hva som ble sagt under 

legebesøket, eller at doseringen ble fullstendig forstått. Forskning viser at pasienter med 

kroniske lidelser husker så lite som en femtedel av informasjonen som blir diskutert under 

legekonsultasjonen, og at 40-80 % av innholdet i samtalen blir glemt rett etterpå [82]. Det kan 

være at legen og pasienten faktisk har en klar, men spesiell avtale rundt dosering og «Brukes 

som avtalt med legen» er da nyttig informasjon. Likevel kan man med den hyppige bruken av 

uttrykket som informantene fortalte om, spekulere i hvor mange tilfeller det reelt ikke var mulig 

for legen å påføre dosering.  

En studie fra 2006 som undersøkte nettopp dette med informasjon på etiketten bekreftet 

informantenes utsagn, og kom frem til at mangler i bruksanvisningen var vanlig og at 

konsekvensene var at det ble vanskeligere for pasientene å bruke legemidlene sine riktig og 

vanskeligere for farmasøytene å oppdage forskrivningsfeil [27]. I studier der det er sett på 

forekomst og årsaker av forskrivningsfeil, er feil eller manglende opplysninger rundt bruk et 

hyppig rapportert problem [52, 55, 57], som igjen bekrefter informantenes utsagn og sier noe 

om at det er forbedringspotensial tilstede. 
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Informasjonsflyt 

Et gjennomgående tema kan sies å være informasjonsflyt; mellom farmasøyt og pasient, 

farmasøyt og lege, fastlege og sykehuslege, og så videre. Noen av informantene snakket 

spesifikt om at de så mange feil i det pasienter skrives ut av sykehus, men at dette hadde blitt 

bedre etter at sykehusfarmasøyter etterspurte multidosekort fra apoteket. Det er vist at 50-90 % 

av pasientene i hjemmesykepleien har uoverensstemmelser mellom medisinkortet hjemme og 

hos fastlegen, der det i snitt er 25 % flere legemidler på kortet hjemme [33]. En finsk 

oversiktsartikkel fant at multidose kan bedre sikkerhet rundt legemiddelbruk ved å redusere 

avvik mellom medisinlistene til pasienten [83]. Booij et al fant at optimalisering av 

kommunikasjon mellom farmasøyter på sykehus og farmasøyter i apotekene gjorde at det ble 

færre legemiddelrelaterte problemer for pasientene ved utskrivning [84]. En annen studie fant 

at kommunikasjonsproblemer er blant de vanligste grunnene for at uheldige legemiddel-

hendelser skjer [85]. Optimalisering av kommunikasjonen mellom ulike instanser i 

helsevesenet kan gi tryggere behandling av pasientene, og er noe apotekfarmasøytene kan være 

til hjelp med blant annet gjennom multidosekort.  

Ifølge informantene ble pasientenes historikk aktivt brukt som grunnlag for avgjørelser i tillegg 

til dialog. Rapporten fra Apotekforeningens pilotprosjekt om legemiddelsamtaler i apotek viste 

at informasjon om legemiddelbruk basert på pasienthistorikk måtte suppleres med opplysninger 

fra pasienten for å få full oversikt over pasientens legemiddelbruk, som bekrefter det 

informantene sa [81]. Selv om farmasøytene får bedre innblikk i pasientens legemiddelbruk av 

historikken enn uten, kan også dette være problematisk. Det etableres kun lokal resepthistorikk, 

så apotekene har kun den delen av pasientens legemiddelhistorikk fra nettopp dette apotekets 

FarmaPro. Informasjonen kan dermed bli svært fragmentert, da ingen er påbudt å bruke samme 

apotek hver gang man henter medisin. Tilgang på resepthistorikk ble etterspurt av informantene, 

da dette kunne føre til bedre helhetsvurdering av pasientens legemiddelbruk. I forbindelse med 

utvikling av det nye apotekdatasystemet, Eik, er det lagt til rette for at journal, resepthistorikk, 

legemiddellister og liknende skal kunne deles på tvers av alle apotek [86], noe som vil hjelpe 

apotekfarmasøytene i vurderingen av pasientenes legemiddelbehandling og er et skritt mot et 

pasientfokusert helsevesen. Direktør for teknologi og e-helse i Apotekforeningen sa det var 

behov for gode sikkerhetsløsninger for tilgang på informasjonen, med tanke på personvern [87]. 

Samtidig kan det tenkes at deling av slike sensitive opplysninger vil være opphav til etiske 

dilemmaer rundt personvern i fremtiden, selv med gode sikkerhetsløsninger. Der kan det 
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diskuteres om personvern kommer i veien for optimal legemiddelbehandling, eller om tilgang 

til opplysningene fra alle apotek kan øke risiko for misbruk av data. 

 

4.1.2  Forskrivningsfeil 

I mange av tilfellene der det ble oppdaget forskrivningsfeil, ønsket farmasøytene å få tilsendt 

ny, korrekt utfylt resept i stedet for å intervenere og dokumentere feilen i FarmaPro. Dermed 

finnes det hull i dokumentasjonen av farmasøytenes intervensjonsvirksomhet. I en norsk studie 

ble det vist at både farmasøyten og legen forventet at den andre dokumenterte intervensjonene, 

men selv dokumenterte i begrenset grad. De så også at det er varierende praksis for 

dokumentasjon av intervensjoner hos både legene og farmasøytene [58].  

Flere av forskrivningsfeilene ble rettet opp av farmasøytene uten at legen ble gjort oppmerksom 

på at en feil var begått. En norsk studie som tok for seg kommunikasjon mellom farmasøyter 

og leger i forbindelse med intervensjoner, fant at farmasøytene prioriterte legekontakt spesielt 

ved klinisk relaterte intervensjoner og nedprioriterte tilbakemelding til legen da det gjald 

tekniske og formelle feil, logistikkproblemer og endringer for å bedre etterlevelse, på grunn av 

tidspress og manglende retningslinjer. Det kom også frem at legene ønsket tilbakemelding om 

intervensjoner, i større grad enn hva farmasøytene tilbød [58]. Det er forståelig at tiden ikke 

alltid strekker til i apotek. Samtidig kan det være at legekontorene endrer forskrivningsrutiner 

om apotekene er flinke til å si fra om feil de oppdager, noe som igjen kan tenkes å spare tid på 

lang sikt. 

Feil preparat, styrke, dosering, pakningsstørrelse, formulering, interaksjoner, pasient-ID og 

refusjon var forskrivningsfeilene som ble nevnt av informantene. Nettopp disse kategoriene feil 

er også hyppig rapportert i litteraturen [28, 51, 55]. Årsaken til feil er foreslått å være 

menneskelige faktorer som utmattelse [85], uoppmerksomhet grunnet stress, avvik fra rutiner, 

slurv [31], kommunikasjon, avbrytelser og dårlig arbeidsmiljø [23]. Av disse grunnene er det 

viktig at man har en dobbeltkontroll av reseptene gjennom apotekfarmasøytene. De mulige 

konsekvensene farmasøytene forebygget varierte veldig fra situasjon til situasjon og det ble 

fortalt om forskrivningsfeil både med og uten potensiell klinisk betydning. For eksempel var 

situasjonene med forvekslet preparat av klinisk betydning, der sykdommen ville forblitt 

ubehandlet og pasienten potensielt utsatt for unødvendige bivirkninger. Feil formulering kan 

også være av klinisk relevans, for eksempel ved forveksling av de ulike insulin-preparatene. 
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Det kunne blitt svært problematisk om en pasient forventet å få ferdigfylte insulinpenner, men 

kom hjem med insulin på hetteglass, og kanskje ikke hadde noen sprøyter til å administrere 

medisinen med.  

På den annen side har man forskrivningsfeil uten klinisk betydning, som feil refusjon. Her er 

de potensielle konsekvensene mindre kontroll på offentlig pengebruk, økte legemiddel-

kostnader for apoteket og i noen tilfeller pasienten. Legen skal sørge for korrekt informasjon 

om refusjon på resept, og apoteket skal i utgangspunktet utlevere legemiddel nøyaktig etter 

resept [2]. Samtidig vil apotekene få et økonomisk tap dersom en resept med feil refusjonskode 

utleveres. Dette gir insentiver for farmasøytene til å oppdage feil, men ingen insentiver for legen 

til å påføre riktig refusjon i utgangspunktet. Det er dermed uklart hvem ansvaret ligger på.  

Ifølge informantene har ikke lenger apotekene like stor mulighet til å endre på refusjon som de 

hadde tidligere, da det er frykt for at Helfo ikke skal gi apoteket refusjon for utleverte 

legemidler. Helfo er tydelig på at intervensjoner som gjøres i apoteket, kun skal foretas etter 

samråd med lege, og er et av kravene de stiller for å gi apoteket refusjon [88]. Det kan 

spekuleres i kostnadseffektiviteten til disse tiltakene, da man på den ene siden skal ha kontroll 

på offentlig pengebruk, men samtidig må både farmasøyt og lege bruke mer tid enn tidligere på 

å rette opp eventuelle feil. Ståstedet for en eventuell analyse ville i så fall vært avgjørende. 

Farmasøytenes intervensjoner gjør at apotekets og pasientens økonomiske interesser ivaretas, 

men hvis farmasøytene lot denne typen feil gå utover pasienten, ville det nok blitt apoteket som 

ble upopulært, ikke legen som i utgangspunktet gjorde feilen. Samtidig kan man lure på hvilken 

informasjon legene har fått om refusjon og om de er klar over situasjonen. Refusjonsfeil er 

kanskje ikke så viktig for pasientens helse, men er viktig for samfunnsøkonomien, apotekets 

økonomi og pasientens økonomi. Farmasøytene bidrar til å holde kontroll på offentlig 

pengebruk. De bruker også ekstra tid for å tilpasse pakningsstørrelser og informerer om 

refusjonsordningene slik at legemiddelbruk blir så billig som mulig for pasienten. Mange av 

tilpasningene som der gjøres vil også spare refusjonskontorene for penger; for eksempel ved at 

apoteket ikke fakturerer Helfo for ti hetteglass medisin på §4, men kun ett (se siste sitat, avsnitt 

3.5.4).  
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4.1.3  Apotekets lagerbeholdning 

Mange av intervensjonene som ble nevnt av informantene handlet om apotekets 

lagerbeholdning. En norsk studie som kartla typen intervensjoner som utføres i apotek, fant at 

den største kategorien intervensjoner var grunnet lagerbeholdning; med avregistrerte produkter, 

leveringsvansker og ikke-lagerholdte produkter [57]. Generisk bytte var den hyppigste 

intervensjonen ifølge farmasøytene og opplevdes som en trygg intervensjon da det gikk 

automatisk, og de stolte på forslagene til bytter som FarmaPro ga ettersom de er basert på 

byttelisten [89]. Samtidig kommenterte noen informanter at formulering kunne endres i 

prosessen med generisk bytte og at dette kunne være av betydning for praktisk bruk av 

legemidlene. Av de spesifikke legemiddeleksemplene informantene kom med var det ikke 

mulig å finne dokumentasjon på at praktisk bruk var ulik for preparatene. Det var mulig å se i 

byttelisten at visse preparater ble endret fra for eksempel enterotabletter til enterokapsler, men 

ifølge Felleskatalogtekst for de to var det ingen forskjell i praktisk bruk [90, 91]. Det kan likevel 

hende dette er tilfelle for andre legemidler, men ikke for nettopp eksemplene informantene 

nevnte. 

Informantene snakket om endring av produsent for legemidler på godkjenningsfritak basert på 

kundens ønsker og apotekets lagerbeholdning, og de fleste mente slike bytter var i gråsonen av 

hva som var lov. Legemidler på godkjenningsfritak er preparater uten markedsføringstillatelse 

i Norge og krever at lege sender søknad om bruk til SLV [92]. Produsentbytter skjer vanligvis 

gjennom generisk bytte, der det er byttelisten som viser hvilke legemidler som kan byttes i 

apotek [93]. For at et legemiddel skal være på byttelisten må det ha markedsføringstillatelse i 

Norge [94], noe legemidler på godkjenningsfritak ikke har. Retningslinjen fra SLV at 

«grossist/apotek kan skaffe opplysninger om produsent (…). Legemiddelverket har ikke slike 

opplysninger» [92]. I Rettledning for bruk av skjemaet «Søknad om godkjenningsfritak for 

legemidler til mennesker» står det at forskriver kan velge mellom generisk forskrivning eller 

skrive et bestemt preparat. Ved forskrivning av et bestemt preparat spesifiseres produsent og 

apoteket må ekspedere denne produsenten, mens apoteket kan velge produsent ved generisk 

forskrivning [95].  

Det virket som om farmasøytene ønsket myndighetsgodkjente kilder for informasjon om 

legemidler uten markedsføringstillatelse. Det finnes kilder der apotekpersonalet kan søke opp 

informasjon om visse preparater uten markedsføringstillatelse, som en produktliste i 

Felleskatalogen [96] og Norsk legemiddelhåndbok, blant annet med informasjon om melatonin 
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[97]. Utenom disse er det mulig å benytte hele den vitenskapelige litteratur som kilde for 

informasjon. Det er så vidt masterstudenten bekjent ingen kilde der det offentlige har fremsatt 

informasjon om legemidler uten markedsføringstillatelse som de tar ansvar for. Dette kan bli 

spesielt relevant fremover, i det legemiddelmangel er et økende problem og det ekspederes flere 

legemidler uten markedsføringstillatelse enn tidligere [5, 98].  

Informasjonen man fikk fra informantene om legemiddelmangel er begrenset til dato og sterkt 

preget av hva det var mangel på i perioden januar-februar 2020. Flere av informantene var også 

inne på at de spesifikke legemidlene kan variere fra uke til uke. Det er uansett interessant at så 

mange av informantene snakket om legemiddelmangel, og det er tydelig at dette er noe som 

preger hverdagen i apotek og er grunn til mange intervensjoner. Det kan diskuteres om 

legemiddelmangel er forskrivningsfeil, spesielt på forskrivning av legemidler som har vært 

borte fra det norske markedet i lang tid. Som en av farmasøytene kommenterte, er informasjon 

om legemiddelmangel like tilgjengelig for lege som for apotek, og skyver problemet på 

farmasøyten som så må finne en løsning på problemet før lege kontaktes. Samtidig er det 

kanskje mye å forlange av legene at de skal bruke tid på å undersøke hva apotekene har på lager 

og ikke, da det selv under legemiddelmangel kan være apotek med restlager av legemidlet som 

etterspørres. En norsk studie fant at legenes elektroniske journalsystemer ikke var særlig godt 

egnet til å registrere og holde oversikt over meldinger om leveringsvansker [58]. En annen 

norsk studie fant at tiltak for å bedre disse datasystemene vil redusere intervensjonsbehovet 

[57]. Som mange av farmasøytene også kommenterte, er legemiddelmangel et økende problem 

[98] og det burde utvikles tekniske løsninger for å lette på arbeidsmengden for både lege og 

farmasøyt i den forbindelse.  
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4.1.4  Forslag til forbedringer 

I løpet av intervjuene kom farmasøytene med mange forslag til forbedringer. Det ble blant annet 

uttrykt misnøye med hvordan det nåværende apotekdatasystemet, FarmaPro er satt opp. 

Apotekforeningen har arbeidet med et nytt datasystem for apotekene siden 2015, som har fått 

navnet Eik. Funksjoner som logistikk og apotekdrift skal fra nå av håndteres av apotekene selv, 

samtidig som det kommer nye funksjoner som journalføring og legemiddelverifikasjon som vil 

være tilgjengelig på tvers av apotekene. Det er planlagt at de første apotekene skal få ta i bruk 

systemet fra starten av 2021, så kanskje en del av de tekniske problemene som farmasøytene 

fortalte om blir løst da [86, 99]. Basert på informasjon om det nye apoteksystemet kan det se ut 

til at det vil bli enklere for apotekene å samarbeide seg mellom for å vurdere pasientenes 

legemiddelbehandling, men det er klart rom for forbedring av samarbeidsmuligheter mellom 

lege og apotek også, som farmasøytene var innom.  

Flere av farmasøytene snakket også om at man bør bli flinkere til å dokumentere arbeidet de 

gjør. Som tidligere nevnt fant en norsk studie at dokumentasjonen av intervensjoner er 

varierende, og at informantene der mente det var få eller ingen retningslinjer for oppfølging av 

intervensjoner. Samme studie kom fram til at det er behov for en fremtidsrettet løsning for 

toveis kommunikasjon mellom apotek og legekontor [58]. Så vidt masterstudenten bekjent 

finnes ingen spesifikke retningslinjer rundt hvordan intervensjoner skal dokumenteres, samt 

spesifikk rettledning rundt intervensjonsmulighetene med tanke på hva som er lov og ikke. 

Antagelig er friheten til å gjøre intervensjoner i apoteket begrenset av diffuse begreper som 

farmasøytisk skjønn og forsvarlighet.  

 

4.1.5  Andre betraktninger rundt resultatene  

Prosjektet fikk svar på hva farmasøytene er opptatt av rundt intervensjoner, som viste seg å 

være mer enn forskrivningsfeil. Gjennom samtaler om egne arbeidsoppgaver og forslag til 

forbedringer, har informantene indirekte snakket om sitt syn på egen rolle som farmasøyt. De 

snakket om at jobben de gjør er viktig, og hadde stort fokus på å spare tid og penger for alle 

involverte. Samtidig ble det uttrykt usikkerhet rundt noen av arbeidsoppgavene, som 

lovligheten av visse intervensjoner og hvem som bør ha siste ordet når farmasøyten og legen er 

uenige. For eksempel der en feil var begått av legen, og farmasøyten tok kontakt og fikk tilsendt 

ny resept, var det uenighet om dette egentlig var en intervensjon. Det kan dermed se ut til at 
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farmasøytene ikke helt forstår viktigheten av egen rolle som en sikkerhetsventil i helsevesenet. 

Farmasøytene kom også med gode forslag til forbedringer, men det ble aldri nevnt om det var 

forsøkt å få gjennom forslagene oppover i systemet. En norsk studie fra 2014 som utforsket 

farmasøyters syn på egen rolleutvikling, fant at det var forskjell mellom hva farmasøytene 

faktisk gjorde i apoteket, og hva de så for seg som ideelle farmasøytoppgaver. Farmasøytene 

hadde også der idéer og forslag til forbedringer, men uttrykte at forholdene rundt dem, som 

apotekkjedene, gjorde at det ikke var mulighet til å utvikle egen rolle som farmasøyt. Samtidig 

fant man lite bevis på at det var forsøkt å iverksette noen av forslagene. Studien konkluderte 

med at farmasøytenes opplevde evne til å kunne ta ansvar for egen rolleutvikling var hemmet 

av forholdene rundt, og at det kunne være resultat av en tradisjonell produktfokusert 

apotekkultur, men at det egentlig ikke fantes noen faktiske hindringer [100]. Det har også blitt 

poengtert at farmasøytene i dag står ovenfor et dilemma, der man må ta et oppgjør med hva 

som skal være fokus i apotekene fremover: profesjonelt, helsefremmende arbeid eller 

merkantilt, produktfremmende arbeid [101].  

 

4.1.6  Helseøkonomi 

Et gjentagende ord på tvers av alt informantene snakket om var tid. Farmasøytene virket svært 

bevisste på hvilke situasjoner og oppgaver som var tidkrevende og ikke, og fortalte om tiltak 

for tidsbesparelse for seg selv, legen og kunden. For eksempel ble ikke alltid det å dokumentere 

en intervensjon (som endring av etikett) gjort like nøye som ønskelig, og farmasøytene gjorde 

i blant intervensjoner uten legekontakt der de selv mente man burde kontaktet legen. Samtidig 

ble det også fortalt om svært tidkrevende situasjoner, der farmasøytene måtte streve for å 

komme gjennom til lege, komme seg gjennom vanskeligheter i FarmaPro eller forklare hvordan 

noe skulle gjøres for lege eller pasient. Basert på tidsbruk og gjennomsnittlig farmasøytlønn er 

det grovt beregnet at apotekets kostnader for intervensjoner ment for å løse forskrivningsfeil 

per 29.04.2020 er 1,45 NOK per resept [60, 61]. 

Intervensjonene farmasøytene fortalte om gikk fra å rette opp skrivefeil til å avdekke og løse 

alvorlige forskrivningsfeil. Ikke alle intervensjonene farmasøytene brukte tid på var 

nødvendigvis av klinisk relevans for pasienten, men mer for å løse tekniske problemer eller 

optimalisere behandling. Andre kunne hatt store helsemessige konsekvenser for pasienten om 

ikke farmasøyten hadde intervenert. For eksempel der det var forvekslet Imodium og Imovane 
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(3.5.1), der pasienten hadde praktiske problemer med inhalasjonsmedisinen (3.5.5) eller der en 

interaksjon kunne blitt en potensiell sykehusinnleggelse (3.5.6). Det er en kompleks prosess å 

skulle tallfeste farmasøytintervensjonene med tanke på unngått skade hos pasient, da de 

potensielle scenariene som kunne utspilt seg uten farmasøytintervensjon er unike i alle 

eksemplene farmasøytene kom med. 

En økonomisk evaluering kan defineres som en sammenliknende analyse av ulike 

handlingsforløp, basert på deres kostnader og konsekvenser. Økonomiske evalueringer gir som 

oftest mer rettferdige vurderinger av et fenomen, enn å følge magefølelsen eller gjøre det man 

gjorde sist. I helsevesenet er dette spesielt sentralt da man opererer med menneskeliv og store 

pengesummer, og det er viktig å ta godt informerte avgjørelser for å vite hvor man skal investere 

penger [102]. Basert på eksemplene på intervensjoner gitt i dette prosjektet, er det nærliggende 

å tro at farmasøytintervensjoner er til besparelse for samfunnet. Samtidig er det behov for mer 

nøyaktige beregninger av både farmasøytintervensjon og mulige utfall for pasientene for å 

kunne utføre en god helseøkonomisk analyse. 

 

4.2  Diskusjon av metode 

4.2.1  Styrker og svakheter ved metoden  

Metoden som ble benyttet i dette prosjektet var semi-strukturerte intervju etterfulgt av analyse 

i form av systematisk tekstkondensering. Intervju i seg selv var godt egnet i dette prosjektet, da 

forskningsspørsmålet var utforskende og ønsket å høre farmasøytenes opplevelse av 

intervensjoner i apoteket. En fordel med semi-strukturerte intervju er at man kan få svar på 

spesifikke spørsmål, men også høre meninger utover det forventede. De forhåndsbestemte 

spørsmålene gjør at samtalen styres i tiltenkt retning, men verken forsker eller informant 

begrenses om avsporinger skulle oppstå. Samtidig er det i stor grad opp til intervjuer å finne 

oppfølgingsspørsmål som driver samtalen fremover, og disse kan variere i kvalitet da de ikke 

er planlagt på forhånd. Spørsmålene vil variere fra intervju til intervju, og det kan være 

utfordrende å tenke ut åpne, gode spørsmål på sparket. I intervjuene der informantene var svært 

usikre på hva de skulle snakke om, ble det i stor grad opp til intervjuer å lede samtalen. I andre 

intervjuer nærmest boblet informantene over av erfaringer med intervensjoner de ønsket å dele, 

eller hadde forberedt seg godt, så intervjuer trengte kun å nikke eller si «mhm» for å holde 

informanten gående.  
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Intervjueren er et redskap i kvalitative intervjuer, og for å sikre at redskapet fungerte ble det 

stilt spørsmål om intervjuteknikk på slutten av alle intervjuene. Tilbakemeldingene var 

overveldende positive og lengden på intervjuene kan også antyde at samtalen fløt rundt et nokså 

spesifikt tema. Noen informanter forsikret seg i løpet av intervjuet om egen anonymitet, noe 

som kan tyde på at informantene ble gjort komfortable nok til å vise sårbarhet og dele egne 

synspunkter som lå utenfor den gjengse oppfatning. På grunn av refleksjoner gjort i etterkant 

av hvert intervju opplevde intervjuer forbedring i intervjuteknikk, ved å bli mer bevisst på eget 

kroppsspråk og la strategisk stillhet lede informanten videre i samtalen. 

De fleste intervjuene ble på en eller annen måte avbrutt. Avbruddene vil ha påvirkning på flyten 

i samtalen og gi avbrutte tankerekker hos informantene. Dette kan ha påvirket svarene til 

informantene, da det kunne være vanskelig å være fullstendig mentalt tilstede. Dette kunne vært 

bedre om alle intervjuene ble gjennomført et annet sted enn apoteket og i informantenes fritid. 

Lydopptaks-applikasjonen som ble benyttet bidro også til avbrudd, noe som kunne vært løst 

ved bruk av andre lydopptaksmetoder. Det ville dog gått ut over personvern og sikker 

oppbevaring av datamateriale. Informantene ble informert på forhånd om avbruddet i 

lydopptaket, så avbruddet ble forutsigbart i motsetning til andre der informanten brått måtte ut 

i kundemøter i apoteket. Samtidig gir avbrytelsene et godt bilde av farmasøytenes hverdag, da 

det er vist at farmasøyter har en opplevelse av å bli avbrutt mange ganger i løpet av arbeidsdagen 

[103].  

Prosjektet siktet på å snakke om intervensjoner grunnet forskrivningsfeil, men det var ikke bare 

det informantene ønsket å snakke om. De tok også opp andre grunner til intervensjon og delte 

synspunkter rundt intervensjoner utenom det etterspurte. I ettertid ser man at det kunne vært 

klarere at det i hovedsak var forskrivningsfeil det var snakk om, da mindre tydelighet på dette 

kan ha gjort fokus i samtalen mer svevende. Samtidig kunne det å fokusere kun på 

forskrivningsfeil gjort samtalen mer fastlåst og det er ikke sikkert man hadde greid å finne hva 

som faktisk var viktig for informantene; som i prosjektet ble vist å ikke bare være 

forskrivningsfeil. 
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4.2.2  Rekruttering og utvalg 

Rekruttering skjedde ved hjelp av snøballutvelgelse. Fordi personene som ble kontaktet var 

bekjente av masterstudenten, eller at student og potensiell informant hadde en felles bekjent, 

var det relativt høy andel kontaktede som sa ja og rekruttering gikk raskt. Det er nærliggende å 

tro at de som takket ja til å delta er mer forskningsinteresserte eller på andre måter annerledes 

enn de som takket nei. Det var flere som takket ja blant de potensielle informantene 

masterstudenten ikke direkte kjente enn de bekjente, men det var ikke et stort flertall. Det kunne 

derfor vært lurt at rekrutteringen av informanter gikk gjennom en tredjepart, eller at flere ble 

spurt om å være med på prosjektet og det så ble trukket 15 tilfeldige av en større pool. Samtidig 

kunne dette potensielt ført til skjevfordeling i utvalgskriteriene for studien. 

Hvis man ser på alderen og arbeidserfaringen til informantene, ser man en overvekt av unge 

informanter med relativt lite arbeidserfaring (tabell 1, avsnitt 3.2). Dette kan tenkes å være på 

grunn av utvelgelsesprosessen, da mange «mellomledd» i rekrutteringen var unge medstudenter 

av masterstudenten. De eldste informantene er bekjente av masterstudenten, og det er 

nærliggende å tro at prosjektet ikke ville hatt representanter for de over 50 år hvis man kun 

skulle inkludert informanter masterstudenten ikke direkte kjente. Det kan hende resultatene 

påvirkes av alderen til informantene, da det kan tenkes at lenger arbeidserfaring gjør at man 

trekker slutninger som kun kan komme av erfaring, eller at man ser et større bilde av 

helsevesenet enn en nyutdannet. Tall fra 2018 viser at det er nesten like mange 

reseptarfarmasøyter som provisorfarmasøyter med en liten overvekt provisorer i primærapotek 

[104]; det samme som i dette prosjektet. Tall fra 2019 viser at apotekkjedenes markedsandel 

fordeler seg slik [4]:  

Apotek 1 31,0 %   i dette prosjektet 9 / 15 

Vitus apotek 17,6 %   i dette prosjektet 3 / 15 

Boots apotek 10,9 %   i dette prosjektet 2 / 15 

Ditt apotek 3,3 %   i dette prosjektet 1 / 15 

Sykehusapotekene (35,8 %) og «andre apotek» (1,5 %) står for resterende markedsandel [4]. 

Studien ønsket kun informanter fra primærapotek. Fordelingen av apotekkjede stemmer over 

ens med markedsandelene i form av at kjeden med størst andel er mest representert, den med 

nest størst andel er nest mest representert og så videre. Apotek 1 var noe overrepresentert, som 

kan skyldes at mange av masterstudentens bekjente jobber i den apotekkjeden, som igjen hadde 

bekjente i samme kjede. Tall fra 2018 viser at 87 % av apotekansattes årsverk er fra kvinner, 
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og at det er en stor overvekt av kvinner ansatt i apotek [104]. I dette prosjektet var to tredeler 

kvinner og en tredel menn. Det var i utgangspunktet ønske om informanter fra hele Norge. Av 

personvernhensyn var det ønske om at samtykkene ble signert på papir og det var ikke søkt om 

eller tildelt midler til transport, og dermed ble den geografiske tilhørigheten til informantene 

begrenset. Det ble likevel sørget for at apotek fra både bygd og by ble representert. Oslo var 

mest representert i prosjektet, og Apotekforeningen oppgir Oslo som fylket med flest apotek i 

Norge [104].  

Det ble anslått at 10-15 informanter ville være tilstrekkelig for å nå metning av data, og det var 

15 informanter med i prosjektet. På noen områder kan man si at metning av data ble nådd. Det 

var ingen tema som kun ble tatt opp av én informant, og de var nokså unisone om hvilke grunner 

de har for å intervenere i apoteket. Informantenes meninger, holdninger og refleksjoner rundt 

intervensjoner og helsevesenet som helhet var derimot unike, og det ville vært interessant å 

gjennomføre liknende studier med både et enda mer spisset forskningsspørsmål og et enda mer 

åpent spørsmål. For eksempel kan man si at temaet legemiddelmangel ble mettet på svært få 

informanter, da de fleste var innom temaet og nevnte legemidlene det var mangel på der og da. 

Om intervjuene hadde foregått over et bredere tidsperspektiv ville man derimot fått nye 

eksempler på legemidler hele tiden og holdningene til informantene kan ha blitt endret etter 

hvert som legemiddelmangel-situasjonen utviklet seg.  

Selv om informantene fordeler seg skjevt på noen av utvalgskriteriene, stemmer fordelingen 

over de fleste utvalgskriteriene over ens med fordeling av populasjonen for øvrig. Sett sammen 

med metning av data, er det nærliggende å tro at resultatene fra denne studien representerer 

holdningene og meningene til mange andre apotekfarmasøyter.   

 

4.2.3  Analyse av datamaterialet 

Analyse av datamaterialet ble gjort i form av systematisk tekstkondensering. Dette innebar å 

bearbeide datamaterialet fra transkripsjoner, til meningsfortetninger, til koder og så til de 

overordnede grupperingene av informantenes meninger [73]. Lydopptak gjorde det mulig å få 

nøyaktige transkriberinger og et solid grunnlag for videre analyse. Det kan tenkes at 

informantenes meninger derfor ble fanget bedre enn om det ikke skulle blitt tatt lydopptak og 

meningene skulle fanges kun av notater tatt underveis. Transkriberingene ble kondensert til 

meningsfortetninger med tilhørende koder ved hjelp av tabell (vedlegg 6), for så å sette sammen 
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meningene til informantene i grupper basert på kodene. Det var utfordrende å finne passende 

koder og gruppere informantenes meninger, da man må summere opp mange ulike individers 

erfaringer og sette de sammen til én. Det var også utfordrende å se forbi de spesifikke 

legemiddeleksemplene farmasøytene kom med, og faktisk finne essensen og meningen i det de 

sa. Målsettingen i prosjektet var i utgangspunktet å få nettopp slike konkrete legemiddel-

eksempler fra informantene. Det viste seg derimot at farmasøytene hadde et større bilde på 

intervensjoner og større meninger om dem enn først antatt. Dermed gikk kodingen fra å være 

legemiddelspesifikk til å ikke ha med legemiddelnavn i det hele tatt, da dette ikke ville fanget 

hva informantene mente var viktig.  

Analysearbeidet var tidkrevende og utfordrende å gjøre alene da det var mye datamateriale å 

forholde seg til. Ved å lese gjennom tabellene med meningsfortetninger, skrive ned passende 

koder, la materialet ligge et par dager, for så å gjenta prosessen gjorde at kodene endret seg 

mange ganger, men det ledet også til en dypere analyse. Selv nå, etter at resultatene er skrevet 

ned og de endelige kodene bestemt er det usikkerhet knyttet til om grupperingene ble optimale 

og om alle meningene faktisk ble fanget. For eksempel ble det hele tiden vurdert om tidsbruk 

skulle være en egen kode, da dette tydelig var viktig for farmasøytene. Samtidig gikk tidsbruk 

igjen i alle de eksisterende gruppene, og det føltes som om viktigheten av dette kom frem 

likevel. Dermed ble koden lagt til side for denne gang. Det kunne nok blitt funnet andre koder 

og grupperinger om det hadde blitt lagt opp til bedre tid for bearbeiding og analyse, så det kan 

ikke gis noen garanti for at grupperingen det endte med er den aller beste som finnes.  

 

4.2.4  Kvaliteten av forskningen 

Påliteligheten av forskningen viser til forskerens fremstilling av forskningsprosessen [75]. I 

dette prosjektet er det forsøkt å gi begrunnelse for valgene som er tatt og gi en så grundig 

beskrivelse av gjennomføringen av studien som mulig. I tillegg vises det eksempler på 

innsamlet datamateriale, som transkribering og tekstkondensering i et forsøk på åpenhet med 

leseren.  

Ved å jobbe med egen intervjuteknikk, ble intervjuers påvirkning på informant forsøkt redusert 

så mye som mulig. Basert på tilbakemelding fra informantene er det nærliggende å tro at 

informantenes svar ikke har blitt påvirket av intervjuer i nevneverdig grad. Samtidig som at 

utvalget ikke er stort nok til å snakke om generaliserbarhet, er det nærliggende å tro at 
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meningene til de deltakende farmasøytene kan gjenspeile meningene til mange andre 

farmasøyter også, basert på fordelingen av de ulike utvalgskriteriene for informantene.  

Samtidig som at det er nedlagt mye arbeid i å bearbeide datamaterialet for å finne de aller mest 

passende meningsgrupperingene, kunne det blitt tilrettelagt for enda mer bearbeidingstid. 

Erfaringen fra prosjektet tilsier at bearbeidingen av kvalitative data innebærer å la hodet få 

omorganisere resultatene flere ganger, før man så finner den mest optimale grupperingen av 

resultatene. Dette ville bidratt til å øke den generelle kvaliteten på forskningen ytterligere. 

Det ble til sammen mye datamateriale å håndtere i analysen, noe som kan svekke reliabiliteten 

da analysearbeidet tidvis kan ha vært noe uoversiktlig. Dette kunne vært forbedret ved at flere 

utførte analysen sammen. Dette ville igjen kunne gitt større variasjon og bredde i tolkningene. 

Man kunne også brukt analyseprogrammer slik som NVivo [105] i kodingsprosessen. Samtidig 

var ikke datamengden uoverkommelig og analysen ble jevnlig diskutert med veileder for å 

kompensere for at kun én person kodet materialet. I tillegg ble analysen utført på en strukturert 

måte gjennom systematisk tekstkondensering. Ved å være bevisst på hva som kan ha 

innvirkning på studien og ikke, og begrunne egne valg godt ovenfor seg selv og leseren er det 

gjort forsøk på å gjøre forskningen så pålitelig og troverdig som mulig.  

 

4.3  Veien videre 

Dette prosjektet har belyst farmasøyters meninger og holdninger rundt intervensjoner. I tillegg 

har det kommet frem flere forslag til forbedringer av farmasøytene som ikke er knyttet direkte 

mot intervensjoner, men henvender seg mot beslutningstakerne i helsevesenet. Fra det lille 

farmasøytene hadde å fortelle om hva de synes kunne vært forbedret og deres egne forslag til 

nye farmasøytoppgaver, er det tydelig at farmasøytene har mye å bidra med i utviklingen av 

helsevesenet og ikke kun på apotek-nivå. Farmasøytene i primærapotekene bør i større grad 

inkluderes i legemiddelpolitikk, da avgjørelser tatt av departementene og de øvrige 

beslutningstakerne i helsevesenet har store konsekvenser for praktisk utførelse av farmasøytens 

arbeid. Nå kan det virke som om apotekfarmasøyten trekker det korteste strået og blir tvunget 

til å sette egne verdier til side for å tilfredsstille beslutningstakerne og hylle byråkratiet, mens 

hjertet slår for pasientenes ve og vel. Selv om dette prosjektet har fått høre noen av meningene 

til farmasøytene rundt forslag til forbedringer, ville det vært interessant å se en studie der 

apotekfarmasøyter blir invitert til å utelukkende uttrykke sine meninger om dagens løsninger 
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og komme med forslag til forbedringer. Basert på litteraturen rundt farmasøytenes syn på egen 

rolle, kan det se ut som om farmasøytene i det siste har blitt litt passive og trenger å bli dratt 

opp og frem. Som en appell til departementene, Helfo, Statens legemiddelverk, utviklere av 

tekniske løsninger og beslutningstakere i øvrig helsevesen; ikke glem apotekfarmasøytene. 

Det ville også vært interessant å gjennomføre en liknende studie som denne etter at det nye 

apotekdatasystemet er innført, for å se om farmasøytenes holdninger og meninger kan være 

endret, da det ble nevnt en del forbedringspotensial av teknisk karakter. En studie der man ser 

på legenes oppfatninger om hvordan arbeidet i apotek utføres ville også vært interessant, da en 

del av informantene i dette prosjektet hadde formeninger om hvordan legene arbeider. Med 

tanke på hva farmasøytene fortalte om rundt innstramminger fra Helfo ville det også vært 

interessant å se tidsbruk på legekontakt versus farmasøytkostnader i forbindelse med det.  

Det ville vært nyttig å utføre en grundig helseøkonomisk analyse der man ser på kostnaden av 

farmasøytintervensjon mot potensielle utfall for pasientene. Dette kunne tallfestet og 

tydeliggjort apotekfarmasøytenes arbeid. Forskningen som er gjort i dette prosjektet kan 

supplere helseøkonomisk forskning ved at man får levende historier fra apoteket, men også 

forslag til hvordan redusere unødvendig tidsbruk med retting av resepter i apotek. Man kunne i 

tillegg sett hvor mye tidsbesparelse farmasøytenes foreslåtte tiltak har og gjort en 

sensitivitetsanalyse for å se om tiltakene har noe å si for kostnadseffektiviteten av 

farmasøytintervensjon.  
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5  Konklusjon 

Dette prosjektet har utforsket apotekfarmasøyters erfaringer med intervensjoner. Farmasøytene 

beskrev ikke bare situasjoner der de hadde gjort intervensjoner, men også hvordan 

intervensjoner påvirker deres apotekhverdag. Det ble avdekket at farmasøytenes tanker rundt 

intervensjoner som gjøres i apoteket ikke nødvendigvis omhandlet forskrivningsfeil, men andre 

forhold i helsevesenet og på apoteket, der farmasøytene så forbedringspotensial og kom med 

forslag til forbedringer. Det kom spesielt frem mulige tidsbesparende tiltak for pasient, apotek 

og øvrig helsevesen. I tillegg ble intervensjoner som omhandlet kommunikasjon, med både 

kunde og lege, omtalt i stor grad. Det samme med apotekets lagerbeholdning, der det var tydelig 

at legemiddelmangel var årsak til mange intervensjoner og tok opp mye av apotek-

farmasøytenes tid.  

Det er en kompleks prosess å tallfeste farmasøytintervensjoner, spesielt med tanke på 

helseøkonomisk unngått skade hos pasient. Basert på eksemplene på intervensjoner gitt i dette 

prosjektet, er det nærliggende å tro at farmasøytintervensjoner er til besparelse for samfunnet. 

Det er behov for mer nøyaktige beregninger for å kunne utføre en god helseøkonomisk analyse, 

men farmasøyten spiller uansett en sentral rolle i et helsevesen med fokus på omsorg for 

pasienten.  
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Vedlegg 1: Intervjuguide 

 

Hvilke er de vanligste intervensjonene du gjør? 

- Hva kjennetegnet situasjonen 

o Legemiddel/legemidler 

 Preparat/virkestoffnavn 

 Indikasjon 

 Dosering 

 Refusjon 

o Grunn til intervensjon 

o Tiltak som ble gjort 

o Har du noen tanker om hva som ble forebygget? 

Kan du fortelle om en/flere intervensjon(er) som var spesielt oppsiktsvekkende? 

- Hva kjennetegnet situasjonen 

o Legemiddel/legemidler 

 Preparat/virkestoffnavn 

 Indikasjon 

 Dosering 

 Refusjon 

o Grunn til intervensjon 

o Tiltak som ble gjort 

o Har du noen tanker om hva som ble forebygget? 

Kan du fortelle om en/flere spesielt tidkrevende intervensjon(er) du har gjort? 

- Hva kjennetegnet situasjonen 

o Legemiddel/legemidler 

 Preparat/virkestoffnavn 

 Indikasjon 

 Dosering 

 Refusjon 

o Grunn til intervensjon 

o Tiltak som ble gjort 

o Har du noen tanker om hva som ble forebygget? 

Har du andre tanker om intervensjoner som du føler ikke ble tatt opp? 

Hvordan synes du jeg var som intervjuer? 
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Vedlegg 2:  

Informasjonsskriv og samtykkeerklæring 

 

Vil du delta i forskningsprosjektet 

” Apotekets intervensjoner under reseptekspedisjonen”? 

 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å utforske 

farmasøyters erfaringer med intervensjoner gjort i apotek, grunnet forskrivningsfeil. I dette 

skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for 

deg. 

 

Formål 

Det er ønske om å høre tilfeller der du som farmasøyt har gjort intervensjoner grunnet 

forskrivningsfeil. Funnene vil så bli del i en helseøkonomisk evaluering, der man ser på 

kostnadene av farmasøytens innsats mot kostnadene samfunnet ble spart for grunnet 

intervensjonene. Informasjonen samles gjennom intervju. Under intervjuet vil du bli stilt ulike 

spørsmål om intervensjoner, med fokus på din personlige erfaring fra egen hverdag i apotek. 

Det er ønske om beskrivelser av situasjoner der intervensjoner er blitt gjort, og blant annet 

årsaken til at en intervensjon var nødvendig og hvilke legemidler det gjaldt. Prosjektet er del 

av en masteroppgave.  

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Farmasøytisk institutt, avdeling for samfunnsfarmasi ved Universitetet i Oslo er ansvarlig for 

prosjektet.  

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Gjennom eget nettverk og veileders nettverk, samt med hjelp fra Apotekforeningen, tas det 

kontakt med ønsket populasjon for prosjektet, som er farmasøyter i primærapotek.  

Det er ønske med farmasøyter: 

 fra ulike deler av Norge 

 fra alle apotekkjeder 

 av ulik alder og kjønn 

 med variert antall års arbeidserfaring.  

Henvendelsen går ut til så mange farmasøyter som mulig, men grunnet prosjektets begrensede 

kapasitet, vil størrelsen på populasjonen antakelig ikke overstige 15 farmasøyter.  
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Hva innebærer det for deg å delta? 

Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det et én-til-én intervju. Lengden på intervjuet 

vil variere med din egen erfaring med intervensjoner.  

Intervjuet fokuserer på farmasøyters intervensjoner når det gjelder forskrivningsfeil, som de 

mest vanlige, tidkrevende og betydningsfulle intervensjonene du har gjort. I forbindelse med 

beskrivelse av intervensjonene vil det stilles utdypende spørsmål om hvilken type 

forskrivningsfeil det gjaldt og hvilke legemidler det var snakk om. 

Det tas lydopptak og notater under intervjuet. Det vil bli innhentet empirisk informasjon om 

deg som deltaker, som registreres skriftlig før intervjuet starter. 

Opplysninger som trengs om deg: 

 alder 

 kjønn 

 hvilken type apotek du jobber i  

 hvilket fylke du jobber i 

 hvor lenge du har jobbet i apotek 

 

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.  

 

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. Dine 

opplysninger vil kun være tilgjengelig for masterstudenten som utfører intervjuet og 

veilederen for prosjektet.  

Behandling av innsamlet data: 

 Signert samtykke vil kun være på papir, og oppbevares innelåst i safe. 

 Lydopptak tas med Nettskjema-diktafon; en tjeneste for lydopptak fra Universitetet i 

Oslo som gir sikrere lagring av lydopptak enn ved bruk av vanlig taleopptak på mobil. 

Du kan selv lese om tjenesten på UiO sine nettsider: 

https://www.uio.no/tjenester/it/adm-app/nettskjema/hjelp/tips-triks/diktafon.html. 

Lydopptaket brukes til transkribering i etterkant av intervjuet.  

 Notatene som tas vil kun være merket med dato og er kun ment som hjelp for meg 

under intervjuet og analysen.  

 Empirisk informasjon som registreres om deg som deltaker vil kun finnes skriftlig, og 

oppbevares innelåst i safe. 
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Ved en eventuell publikasjon av funnene fra prosjektet, vil det ikke oppgis informasjon som 

kan gjenkjenne deg som deltaker. Typen opplysninger som i så fall inkluderes vil være 

fordelingen av alder, kjønn, geografisk plassering av apotek og arbeidserfaring i 

populasjonen. 

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 31.12.2020.  

 Signert samtykke oppbevares i safe til planlagt prosjektslutt, 31.12.2020, og destrueres 

deretter. 

 Lydopptak slettes etter transkribering, som skjer før prosjektslutt. 

 Transkriberingene blir beholdt etter prosjektslutt for etterprøvbarhet.  

 Empirisk informasjon blir beholdt etter prosjektslutt for etterprøvbarhet.  

Innsamlet data vil merkes med et tall slik at veileder og student vet hvilke opplysninger som 

hører sammen. Ved prosjektslutt vil samtykke destrueres og informasjon ment for lagring vil 

da ikke kunne spores tilbake til deg og ditt navn.  

 

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 Farmasøytisk institutt ved 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: 

 Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, ved prosjektansvarlig Ingunn Björnsdóttir  

(e-post: ingunn.bjornsdottir@farmasi.uio.no, telefon 22 85 66 50) eller student  

Karoline Sparby (e-post: karolsp@student.farmasi.uio.no, telefon 90 23 57 10). 

 Vårt personvernombud: Roger Markgraf-Bye (e-post: personvernombud@uio.no)  

 NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) 

eller telefon: 55 58 21 17. 
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Med vennlig hilsen 

 

Ingunn Björnsdóttir     Karoline Sparby 

(Prosjektansvarlig og veileder)   (Student) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samtykkeerklæring  

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet «Apotekets intervensjoner under 

reseptekspedisjonen», og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 

 

 å delta i intervju 

 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 

31.12.2020 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg 3:  

Vurdering fra Norsk senter for forskningsdata 
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Vedlegg 4: Skjema for empirisk informasjon 
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Vedlegg 5: Utdrag fra transkribering  

Utdrag av transkribering fra intervju med en av informantene. Kursiv tekst er utsagn fra 

intervjuer, mens normal tekst er utsagn fra informant. Antall punktum indikerer antall sekunder 

stillhet (tenkepause). Utdraget kan ses i sammenheng med vedlegg 6: utdrag fra analysetabell, 

om ønskelig. 

(Side 1) 

Jeg ser du har forberedt deg, og det er ikke noen spesielle regler her, så hvis du har noen 

spesielle tanker om temaet du vil ta opp så… 

Ja, tenkte bare å forberede meg litt på de vanligste feilene da.. 

Ja, hva fant du da?  

Eh.. Det var feil ved forskrivning.. 

Ja? 

Så de vanligste tror jeg er antibiotika-kurer. Spesielt de som er forskrevet til barn. 

Akkurat, hva var problemet med de? 

Dosering som var feil. Noen ganger forveksler legene dråper med mikstur, så vi ser det plutselig 

er alt for stor mengde dråper så det var sikkert mikstur legen tenkte på 

Ja, skjønner. Er det noe dere da bare pleier å endre på? 

Ja, vi endrer. 

Men da tar dere utgangspunkt i at doseringen er feil, ikke preparatet 

Nei, ikke preparatet. Og det er Apocillin da som det skjer oftest med. Sjeldnere ganger ser vi 

også feil ved dosering i henhold til kroppsvekt 

Ja? 

For vi ser jo alder med en gang vi laster ned resept, og da kan vi jo også vurdere dosering 

Ja! Hvilke tiltak blir gjort der det er feil dosering? 

Hvis vi etter å ha snakket med foreldrene har kommet frem til at legen ikke har tatt hensyn til 

kroppsvekt så endrer vi bare dosering. Er vi i tvil kan vi eventuelt ringe.  

Ja, skjønner 

Hvis det er på grensen …. For noen ganger har jeg opplevd at barn har fått en høyere dose fordi 

det var en slags komplisert infeksjon som ikke var beskrevet i Felleskatalogen, så da må vi bare 

ta kontakt.. 

Mhm... Har du noen tanker om hva du forebygger der, ved å rette i doseringen? 
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Absolutt! Vi forebygger overdosering, bivirkninger.. Det er en lettelse for foreldrene, hehe! De 

blir alltid stresset når vi sier det er feil på resept 

Haha, skjønner …. 

Andre feil er knyttet til legemiddelform 

(Side 2) 

Ja? 

Veldig ofte vi ser resept på kapsler eller tabletter med modifisert frisetting, der legene faktisk 

mente vanlige kapsler og tabletter 

Jaha?  

Det skjer veldig ofte med uregistrerte preparater.. Fordi legene ikke kjenner til dem så godt 

Hvordan er det å endre på ting der? 

Altså, vi prøver minst mulig å snakke med legene, men alt vi ønsker er jo å være sikker på hva 

vi gjør.. Så hvis vi ser.. Nå tenker jeg på en betablokker. Hvis vi ser at man trenger en 

umiddelbar effekt av betablokkeren, så forstår vi at det er feil hvis det står depot 

Ja, ikke sant 

Adalat er også et godt eksempel. Det har vært leveringsvansker på den ganske lenge i Norge, 

og legene pleier å skrive ut et uregistrert preparat som også heter Adalat, men som har noen 

bokstaver på enden 

Ja? 

Som betyr at det er modifisert frisetting på et språk … For eksempel Adalat også L-A … Det 

står ikke retard, men det er forkortelse for modifisert frisetting på et annet språk..  

Å, ja! … 

Eh, når det gjelder legemiddelform så er det noen ganger resepter på stikkpiller og tabletter som 

skulle vært omvendt, og det fanger vi opp ved å rett og slett ved å se på doseringen! 

Haha, ja! 

Så noen ganger det kommer resept på stikkpiller, men det står «Ta en tablett» …… Det er ting 

vi ikke trenger å snakke med legen om bare ved å snakke med kunden …  

Mhm 

Det skjer ofte med inhalatorer også 

Ja? 

Forveksling mellom diskus og aerosol, eller en vanlig inhalator og så ser vi at det er resept på 

nasal spray.. 

Å? 



77 
 

Utenlandske leger stort sett … Flutide.. Diskus og aerosol er greit … Det skulle vært Flutide 

aerosol, men så skriver de Flutide nasal spray, det har skjedd 

Haha, akkurat ja! 

(Side 3) 

Men oftest er det diskus og aerosol som er problemet.. 

Skjønner …. 

Også måtte jeg tenke meg litt om, men det er mange ganger feil på paragraf 

Ja, på refusjonsdelen? 

Ja, ikke refusjonskoder, men hvilken paragraf legen velger. Noen ganger skriver de ut resept på 

§3a, eh … Og pasienten har ikke fått svar på Helfo enda… 

Ja, for der må man ha vedtak 

Ja, man må ha godkjenning fra Helfo, så der vi må ta intervensjon i FarmaPro til hvit resept. 

Skjønner. 

Andre ganger er det rett og slett feil, ved at de mener §2, men har lagt inn på 3a … For det er 

ikke noe de trenger vedtak på. Det finner vi ut av gjennom historikken til pasienten. Dette har 

skjedd noen ganger da folk har kommet fra legevakten 

Ja, okei 

Ehm … 

Hva er det du gjør i de tilfellene? 

Jeg tar bare intervensjon.. Jeg endrer bare til den opprinnelige paragraf han har hatt før 

Mhm. 

Samme med hvite resepter som skulle være blå 

Ja? 

Da endrer vi til blå også sletter vi resepten. Pasienten får beskjed om å kontakte legen for ny 

resept. Og det er gjerne legemidler som … Atorvastatin på hvit resept eller candesartan på en 

hvit resept… Det er rart å ha på hvit resept.. 

Skjønner.. Hvordan er det med Helfo da? Jeg vet at det har blitt litt strengere 

Når vi tar slike intervensjoner så forstår de. Det er viktigst for oss at når vi tar en intervensjon 

som kan betydelig endre det som står på resept, er å dokumentere.  

Ja, ikke sant.. 

Har ikke fått noen avviste resepter når vi har gjort sånne endringer 

Mhm.. Har du noen tanker om hva du forebygger der du endrer på refusjonen?  

Eh.. Forebygget at kunden betaler for mye?  
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Ja, for eksempel?  

 (Side 4) 

Også, vi forsikrer oss om at kunden får riktig legemiddelform.. Vi bidrar til god etterlevelse for 

å oppnå den effekten av medisinen som kunden forventer. Og noen ganger unngår vi også at 

Helfo blir belastet unødvendig. 

Ja.. 

Så tanken er å finne en god balanse, der verken pasienten eller Helfo blir unødig belastet da 

Skjønner ……. 

Det var de tre hoved-områdene 

Ja, som du opplever oftest? 

Ja. 

Har du noen tanker om hvor ofte det er? 

Eh ……  

Eller hva som gjør disse vanlige? …. 

Altså jeg vet at hvis jeg står i resepturen en hel dag, så skjer det minst en gang daglig … 
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Vedlegg 6: Utdrag fra analysetabell 

Tabellen viser utdrag fra tabell med meningsfortetning og tilhørende kodeord for en av 

informantene. Om ønskelig kan tabellen ses i sammenheng med utdrag fra transkribering 

(vedlegg 5).  

Informant 13                                               
Meningsfortetning Kode 

Side 1 

Ofte feil dosering på forskrivning av antibiotika til barn. Forveksling av 

Apocillin dråper og mikstur, som vi ser når det er angitt en mengde ml 

dosering som ikke stemmer med dråper. Da endrer jeg doseringen så det 

stemmer over ens med preparatet. Jeg endrer ikke preparatet. Noen ganger 

feil dosering ift kroppsvekt. Viktig med dialog med foreldre. I blant er det 

forskrevet en høyere dose enn normalt fordi det har vært en komplisert 

infeksjon, og doseringen er ikke beskrevet i Felleskatalogen. Da har jeg tatt 

kontakt med lege for å dobbeltsjekke.  

Forskrivningsfeil 

   Dosering 

   Preparat 

 

Kommunikasjon 

   Kunde 

Side 2 

Det er vanlig med feil på legemiddelform. Det er resept på kapsler eller 

tabletter med modifisert frisetting, men legen mente vanlige kapsler og 

tabletter. For eksempel Adalat. Forskrevet utenlandsk Adala LA, som er 

blodtrykksenkende med modifisert frisetting. Legen mente å forskrive uten 

modifisert frisetting, men visste ikke at LA er angivelse for modifisert 

frisetting på et annet språk.  

 

Noen ganger resepter der stikkpiller og tabletter er forvekslet. Ser utfra 

dosering hvilken form legen mente. Da trenger vi ikke kontakte legen, da 

det er åpenbart basert på doseringen og dialog med kunde. Gjelder også 

inhalasjonsmedisiner. Forveksling av diskus og aerosol, eller Flutide 

aerosol og Flutide nasal spray.  

Forskrivningsfeil 

   Formulering 

 

 

 

 

 

Forskrivningsfeil 

   Formulering 

Side 3 

Mange tilfeller der vi må endre på refusjon. Refusjonskodene er riktige, 

men selve paragrafen kan være feil. For eksempel resept på §3a, der pasient 

ikke har fått svar fra Helfo om de får vedtak. Intervenerer da til hvit resept. 

Andre ganger resept på §3a, men legen mente §2, da det ikke er behov for 

vedtak, og historikken til pasienten tilsier §2. Dette har skjedd noen ganger 

når folk har fått resept hos legevakten. Da endrer jeg bare til §2 og setter 

«siste utlevering». Jeg tror Helfo forstår når vi gjør slike endringer. Jeg 

dokumenterer godt, og har ikke fått noen avvisninger. Jeg forebygger at 

kunden betaler for mye, men også unngå at Helfo blir unødvendig belastet.  

Forskrivningsfeil 

   Refusjon 

 

Kommunikasjon 

   Historikk 

 

 

 

 

Side 4 

De tre (dosering antibiotika, legemiddelform, refusjon) er de som skjer 

oftest, som jeg er borti minst en gang om dagen hvis jeg kun står i resepturen 

den dagen. 

   Dosering 

   Formulering 

   Refusjon 

 

 


