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Sammendrag 

Innledning: 

Studier har vist at bare 50 prosent av kronisk syke pasienter etterlever 

legemiddelbehandlingen. I følge WHO sin modell for etterlevelse påvirkes etterlevelse av fem 

faktorer: pasientrelaterte, sosioøkonomiske, behandlingsrelaterte, sykdomsrelaterte og 

helsetjenesterelaterte faktorer. Det er gjort mange studier på etterlevelse, men få er gjort fra 

pasientens perspektiv. For å lære mer om hvordan pasienter oppfatter 

legemiddelinformasjonen og hvilken betydning dette har for deres etterlevelse av 

legemiddelbehandlingen etter utskriving bør flere studier fra pasientens perspektiv utføres. 

Hensikten med studien var å undersøke hvordan ulike faktorer med betydning for etterlevelse 

kommer til uttrykk i kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell og hvilket utfall dette 

har for etterlevelsen etter utskrivning. 

Metode: 

Dette var en kvalitativ studie bestående av observasjoner og semistrukturerte intervjuer, hvor 

legemiddelsamstemming ble utført som en del av intervjuene. Av de 15 som ble inkludert i 

den overordnede studien, ble ti pasienter intervjuet etter hjemkomst og disse pasientene ble 

inkludert til denne masteroppgaven. I denne masteroppgaven presenteres en analyse av 

utvalgte deler av resultatene fra studien med fokus på faktorer som påvirker etterlevelse etter 

utskriving fra sykehus i henhold til oppgavens hensikt.  

Resultat: 

Ti pasienter ble inkludert til denne oppgaven. Etter intervju med legemiddelsamstemming ble 

det funnet uoverensstemmelser hos fem av ti pasienter. Uoverensstemmelsene som ble funnet 

var på grunn av dårlig eller mangelfull informasjon til pasienten. Alle pasientene ga uttrykk 

for at de hadde høy grad av etterlevelse og mange pasienter hadde god kontroll på 

legemidlene sine før innleggelsen. Flere mistet kontroll etter utskriving på grunn av endringer 

i legemiddellisten. Det vistes ikke stor forskjell mellom de med lav og høy utdanning, men de 

med helsefaglig bakgrunn viste seg å ha større grad av kunnskap og forståelse for legemidler 

enn de uten helsefaglig bakgrunn. Flere hadde opplevd bivirkninger og 

interaksjonsproblematikk tidligere. Disse pasientene savnet mer informasjon rundt dette. 

Pasientene uttrykte at de hadde fått god informasjon om behandlingen, men noe flere var 
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usikre på, var hvor lenge de skulle bruke legemidlene. Mange pasienter oppga at de følte at de 

hadde god effekt av legemidlene sine. Helsepersonellet hadde ofte fokus på etterlevelse og var 

flinke til å gi oppfølging tilpasset pasientens behov. De pasientene som trengte tett oppfølging 

etter hjemkomst, enten i form av trygghetsavdeling eller hjemmesykepleie ble tilbudt det. 

Diskusjon 

Resultatene viste at 50 % av pasientene ikke etterlevde behandlingen i henhold til epikrisen på 

grunn av dårlig eller mangelfull informasjon. Det viser at det er utfordringer i 

informasjonsoverføringen mellom tjenestenivåene. Det er vist i studier at pasienter får for lite 

legemiddelinformasjon på sykehuset og at de ønsker mer individuelt tilpasset informasjon, det 

samsvarer med resultater fra vår studie. Det er også vist i studier at etterlevelse av langvarig 

behandling og behandling med få symptomer er lav. Det understreker at det er viktig med 

informasjon om hvorfor pasientene bruker legemidlene slik at pasientene kan se nytten 

framfor risikoen ved å bruke legemidlene. Vår studie viste at pasientenes tillitt til 

helsetjenesten og helsepersonellet var stor. Det er vist i andre studier at tillitt kan bidra til å 

øke etterlevelsen. Informasjonsflyten mellom pasient og helsepersonell var ikke alltid 

optimal, spesielt ved utskriving og epikrise. Det er viktig med god kommunikasjon og 

overføring av informasjon til neste tjenestenivå for å forsikre pasientens kontinuitet av 

behandlingen. 

Konklusjon 

Resultatene fra studien viser en gruppe pasienter som er opptatt av legemiddelbehandlingen, 

med varierende kunnskap om legemidlene. Alle pasientene mente å etterleve behandlingen, 

men flere uoverensstemmelser ble funnet som skyltes dårlig eller mangelfull informasjon til 

pasientene ved og etter utskriving. Faktorer som hadde noe å si for etterlevelsen, var om de 

var godt kjent med legemidlene sine, og om de hadde fått mange endringer i legemiddellisten 

etter utskriving. Mange pasienter sa at de savnet mer informasjon om bivirkninger og 

interaksjoner. Flere hadde også bekymringer rundt bruken av mange legemidler, noe som 

kunne vært unngått hvis pasientene hadde fått mer informasjon om hvilken effekt legemidlene 

hadde og hvorfor det var viktig for dem å ta legemidlene. Studien viser at legemiddelbrukere 

er motiverte for å etterleve legemiddelbehandlingen, da er det viktig at denne motivasjonen og 

fokuset også er tilstede i de ulike nivåene i helsetjenesten. Det er nødvendig med mer 

forskning på etterlevelse fra pasientens perspektiv for å kunne øke etterlevelsen ytterligere. 
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Forkortelser 

HF: Helseforetak 

IMS: Indremedisinsk sengepost 

IMM: Integrated medicine management 

KTO: Korttidsopphold 

OUS: Oslo Universitetssykehus 

REK: Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk 

TSD: Tjenester for sensitive data 

WHO: verdens helseorganisasjon 
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Begrepsavklaringer 

 

Audit: dobbeltkontroll av koding av observasjon og intervju for å sjekke enhetlig bruk og 

felles forståelse av kodeverket. 

Multidose: legemidler pakket i poser til personer som trenger hjelp til å dosere og huske å ta 

legemidlene sine. 

Uoverensstemmelser: manglende samsvar mellom to legemiddellister. 
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1 Innledning 

 

1.1 Lovfestet rett til informasjon og medvirkning 

Pasienter i Norge har lovfestet rett til legemiddelinformasjon i henhold til pasient- og 

brukerrettighetsloven. I følge §3-2 skal pasienten få tilstrekkelig informasjon til å kunne 

forstå sin helsetilstand og aktuelle behandling. Dette inkluderer også informasjon om risikoer 

og bivirkninger (1). Videre ifølge §3-5 skal informasjonen tilpasses den enkelte pasient med 

tanke på blant annet alder, erfaring og språk. Det skal også sikres at pasienten har forstått 

informasjonen den har fått (1). Pasienter har også rett til å medvirke ved valg av 

behandlingsform, sies det i §3-1, og må få informasjon deretter (1).  

 

1.2 Helsetjenesten  

Helsetjenesten i Norge er delt inn i primær- og sekundærhelsetjenesten. Primærhelsetjenesten 

omfatter blant annet fastlege og hjemmebaserte tjenester. Sekundærhelsetjenesten er blant 

annet sykehus og opptreningsinstitusjoner (2). 

Et landsomfattende tilsyn utført i 2015 så på hvordan utskriving av pasient fra 

sekundærhelsetjenesten til kommune fungerte. Tilsynet avdekket at pasienter fikk for lite 

informasjon om hva som hadde skjedd på sykehuset og hva som skulle skje når de kom hjem. 

Det ble funnet store utfordringer i samhandlingen mellom disse tjenesteyterne, spesielt med 

tanke på overføring av informasjon om legemiddelliste. Dette handlet om på hvilken måte 

informasjonen ble sendt og at informasjonen som ble sendt var mangelfull. Avtaler og 

retningslinjer ble ikke alltid fulgt ved utveksling av informasjon. Systemene for 

kommunikasjon mellom helsetjenestene er ikke de samme, noe som kan føre til at ulike 

behandlere og tjenesteytere ikke har de samme opplysningene om pasientene (3). 

Det har stor betydning for pasientens legemiddeloppfølging etter hjemkomst om fastlege eller 

hjemmesykepleien leser og setter seg inn i ny legemiddelliste og eventuelle endringer som er 
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gjort. Fastleger oppga i tilsynet at det var vanskelig å følge opp en legemiddelbehandling når 

epikrisen og legemiddellisten kom for sent eller ikke kom i det hele tatt (3).  

Uoverensstemmelser i legemiddellisten skyldes at endringer gjort av for eksempel sykehus, 

fastlege eller legevakt ikke kommuniseres til den andre parten. Dermed vil ulike behandlere 

sitte med ulik legemiddelliste til samme pasient. Leger på sykehus sa i tilsynet at det var svært 

utfordrende å fremskaffe fullstendig legemiddelliste til pasienten (3).  

En legemiddelliste blir utarbeidet og skal ved endt sykehusopphold deles med pasient og de 

behandlere som trenger informasjonen. Det viste seg at dette ikke alltid ble gjort elektronisk, 

men at legemiddellisten ble sendt med pasienten per papir. Det gjorde at det ble tungvint for 

eksempel for kommunehelsetjenesten å skaffe legemiddellisten for å sikre riktig 

legemiddelbehandling (3).  

Dette er en ond sirkel. Det er krevende for sykehuslegene å innhente riktig informasjon om 

pasientens legemiddelbruk. Igjen viser det seg å være en utfordring at informasjonen blir 

sendt for sent eller ikke i det hele tatt til den eller de behandlerne som skal ha informasjonen. 

Videre er det utfordrende for fastlegen å følge opp informasjonen fordi den er mangelfull. 

Informasjonen er mangelfull fordi det er utfordrende å innhente riktig legemiddelinformasjon. 

Når en pasient skrives ut fra sykehus skal en oppdatert legemiddelliste følge pasienten. Det er 

ikke alltid tilstrekkelig kommunikasjon mellom sykehus og fastlege og/eller 

hjemmesykepleien for at de riktige opplysningene kommer frem. Omsorgsoverføring mellom 

tjenestenivåer er derfor en stor utfordring (3). 

For å innhente riktig legemiddelinformasjon kan man gjøre legemiddelsamstemming. Se 

kapittel 1.2.1 for beskrivelse av legemiddelsamstemming. En norsk studie, utført på 262 

pasienter på flere sykehus i Norge, fant uoverensstemmelser mellom legemiddelliste som 

forelå ved innleggelse på sykehus og samstemt legemiddelliste utført av farmasøyt på 

sykehuset i 80 % av tilfellene (4). En annen norsk studie viste ingen signifikant effekt av 

forbedret legemiddelinformasjon i epikrisen til sykehjem. Dette var trolig blant annet fordi 

legemiddelsamstemming ved innleggelse ikke var gjort. I tillegg hadde sykehjemmene 

erfaring med at legemiddellistene fra sykehusene inneholdt mange feil som resulterte i at 

legemiddellisten som forelå før innleggelse også ble benyttet etter utskriving (5).   
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1.2.1 IMM-modellen og trygg utskriving 

Legemiddelsamstemming er en del av IMM-modellen (Integrated Medicine Management). 

Modellen er et verktøy som skal bidra til best mulig effekt av legemiddelbehandling ved hjelp 

av en sømløs prosess (6). Denne sømløse prosessen består av legemiddelsamstemming ved 

innleggelse i sykehus eller bytte av omsorgsnivå, legemiddelgjennomgang under innleggelse, 

legemiddelsamtale og pasientopplæring ved utskriving. Denne modellen har vist å øke 

pasientsikkerheten og samtidig reduserte kostnader som blant annet skyldes færre 

reinnleggelser. Modellen har som mål å sørge for færrest mulig bivirkninger og kvalitetssikre 

legemiddelbehandlingen gjennom hele pasientforløpet (6).  

 «Trygg utskriving» var en del av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 

24-7» (7). Denne tiltakspakken hadde som mål å blant annet å øke tryggheten til pasienter 

rundt utskriving fra sykehus ved å starte planlegging av utskrivning allerede ved innkomst, 

formidle viktig informasjon til samhandlingspartnere i tide, gjennomføre strukturert 

utreisesamtale og bruke sjekkliste før utskrivning. Det er vist at planlegging av utskrivingen 

bør starte allerede ved innleggelse i sykehus. For at pasienten ikke skal få for mye 

informasjon på en gang, må helsepersonellet prioritere hva som er den viktigste 

informasjonen for pasienten (7). Pasientsikkerhetsprogrammet ble lagt ned januar 2019, men 

arbeidet skal fortsette (8). Større grad av implementering av IMM-modellen i norske sykehus 

og sykehjem vil kunne bidra til økt pasientsikkerhet og etterlevelse (9, 10). 

 

1.3 Etterlevelse 

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer etterlevelse som «the extent to which a person's 

behaviour - taking medication, following a diet, and/or executing lifestyle changes, 

corresponds with agreed recommendations from a health care provider» (11). 

Overordnet kan etterlevelse beskrives som i hvilken grad en leges forskrivning følges av 

pasienten (12). På engelsk brukes to begreper for å beskrive dette: 

Compliance, per dags dato blir dette begrepet sett på som noe gammeldags fordi man i dag 

tenker at pasienten skal ta større del i beslutninger om legemiddelbruk (13). Dette begrepet 
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handler om at pasienten passivt følger ordre uten at det nødvendigvis er noen enighet mellom 

forskrivende helsepersonell eller pasient (14).  

Adherence, dette begrepet handler også om at pasienten skal følge legens forskrivning, men at 

det er enighet mellom lege og pasient (14). Det er et begrep som i stor grad har erstattet 

compliance da det har blitt mer fokus på samvalg og felles beslutninger mellom pasient og 

helsepersonell (13). 

Compliance og adherence er ord som er vanskelig å oversette til alle europeiske språk noe 

som kan føre til misforståelser rundt begrepene (14). På norsk brukes begrepet etterlevelse for 

å beskrive i hvilken grad pasienter tar legemidlene som forskrevet, til riktig tid og i riktig dose 

(12, 13). I resten av denne masteroppgaven er begrepet etterlevelse definert på tilsvarende 

måte som WHOs definisjon av adherence, altså som i hvilken grad pasienten bruker 

legemidlene slik den har blitt enig med legen om. 

Etterlevelse er essensielt når det kommer til legemiddelbehandling, sykdomskontroll, 

livskvalitet og effekt av behandling. Det er vist at økt etterlevelse fører til reduserte kostnader 

ved at det blir færre sykehusinnleggelser og kortere sykehusopphold (11, 15). Folk er friskere 

og har bedre livskvalitet med færre plager og bivirkninger. Det er vist at god etterlevelse øker 

effekt av behandling av kroniske sykdommer som for eksempel høyt blodtrykk, diabetes og 

depresjon (11).  

Studier har vist at bare 50 prosent av kronisk syke pasienter etterlever 

legemiddelbehandlingen (11, 16, 17). Eldre lider ofte av kroniske sykdommer og står for mye 

av legemiddelbruken. Tall fra 2017 viser at 570.000 personer over 65 år i Norge fikk utlevert 

minst fem legemidler på resept per år (18). Eldre er mer utsatt for bivirkninger av ulik 

alvorlighetsgrad på grunn av endrede fysiske funksjoner, som for eksempel nedsatt 

nyrefunksjon (19), i tillegg til komorbiditet og polyfarmasi (20, 21). Det er vist at mange 

innleggelser, spesielt hos eldre skyldes legemiddelbivirkninger (22, 23). Det trengs mer 

tilpasset oppfølging for å sikre riktig og trygg legemiddelbehandling hos eldre (24). 
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1.3.1 Fem faktorer som påvirker etterlevelse 

WHOs modell for etterlevelse beskriver fem faktorer som påvirker etterlevelsen til en pasient: 

pasientrelaterte, sosioøkonomiske, behandlingsrelaterte, sykdomsrelaterte og 

helsetjenesterelaterte faktorer (11).  

Pasientrelaterte faktorer spiller inn på etterlevelse. Hvor mye kunnskap en pasient har om 

sykdom, legemidler og behandling vil ha betydning for om vedkommende tar legemidlene 

sine som forskrevet. Holdninger, forventninger og motivasjon kan også påvirke etterlevelsen. 

I tillegg vil hvilken tro og oppfatninger pasienter har om legemidler påvirke etterlevelsen (11, 

25). De med manglende kunnskap om legemidler har større risiko for å gjøre feil eller bli 

redde for eventuelle bivirkninger som kanskje resulterer i at de velger å ikke ta legemidlene. 

Studier viser at jo mer involvert en pasient er i sin egen legemiddelbehandling, jo høyere 

etterlevelse blir observert (12). 

Sosioøkonomiske faktorer som utdanning, yrkesstatus og inntekt kan påvirke grad av 

etterlevelse. Hvis pasienten har lang avstand til behandlingsstedet eller har ustabile levevilkår, 

kan dette også påvirke. Kultur og kulturforskjeller har også en påvirkningskraft på 

etterlevelsen til en pasient, for eksempel ulike tradisjoner for behandling og legemiddelbruk i 

hjemlandet enn i Norge kan skape skepsis (11, 26, 27). Transportkostnad og 

legemiddelkostnader er faktorer som går under denne kategorien (11), men som ikke er like 

relevant i Norge som i andre land da store deler av disse utgiftene dekkes av staten. Tre 

fjerdedeler av legemiddelutgiftene i Norge dekkes av det offentlige (28).  

Behandlingsrelaterte faktorer kan påvirke grad av etterlevelse hos pasienter. Tidligere 

mislykkede behandlinger eller stadig endringer i behandlingen er noe som kan påvirke 

etterlevelsen negativt. Hvor kompleks en behandling er, i form av flere legemidler og flere 

sykdommer som behandles, kan påvirke etterlevelsen, i tillegg til hvor langvarig 

behandlingen er (11). Etterlevelse er ofte fallende med tid (12). Mange pasienter slutter å ta 

legemiddelet etter en måneds tid uten å informere lege eller annen behandler om det (16). 

Flere studier viser at dosering en gang om dagen øker etterlevelse fremfor dosering flere 

ganger om dagen (12, 29, 30). Hvis det tar lang tid før effekten kommer eller den gir mange 

bivirkninger, vil det påvirke etterlevelsen (11). 
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Sykdomsrelaterte faktorer som grad av symptomer, bedring og uførhet kan påvirke 

etterlevelse. Oppleves liten grad av bedring vil det være større sannsynlighet for lavere 

motivasjon til å fortsette behandlingen. Høyere sykelighet viser seg å føre til høyere grad av 

etterlevelse (15). Hos pasienter som har flere sykdommer eller andre problemer som rus- eller 

alkoholmisbruk vil dette kunne påvirke etterlevelsen negativt (11). Etterlevelse har vist seg å 

være høyest hos de som bruker blant annet analgetika, antibiotika, antiepileptika og perorale 

diabetika. Lavest etterlevelse har vist seg å være blant annet for de som bruker 

antihypertensiva og statiner. Dette kan skyldes faktorer som grad av symptomer, hvor alvorlig 

sykdommen oppleves av pasienten og varigheten av behandlingen (12, 31-33). 

 

Helsetjeneste-faktorer kan være med på å påvirke etterlevelsen; hvordan relasjonen er mellom 

pasient og helsepersonell, om de kommer godt overens eller om de er fremmede. 

Konsultasjoner på sykehus eller legekontor kan være korte og uten nok fokus på etterlevelse. 

Opplæring og oppfølging av pasient kan være for dårlig i forhold til deres behov. Det kan 

også være at helsepersonell ikke har tilstrekkelig opplæring eller at de er overarbeidet. At 

helsetjenesten ikke er godt nok utviklet kan også være en faktor som påvirker etterlevelse 

(11).  

 

Figur 1: Bildet viser de fem faktorene som påvirker etterlevelse etter WHO-modellen. Bildet 

er hentet fra WHO-rapporten «Adherence to long-term therapies» (11).  
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1.4 Pasientperspektivet og 

legemiddelkommunikasjon 

Det er gjort mange studier på legemiddelbruk og optimalisering av den, men frem til for 

omtrent 30 år siden var størsteparten av studiene fra helsepersonellets perspektiv. For å forstå 

etterlevelse bedre kreves det flere studier gjort fra pasientens perspektiv (15).  

Helsepersonell trenger bedre forståelse av at pasienter har forskjellig utgangspunkt og ulike 

sykdommer og at de trenger tilpasset informasjon om behandlingen, sykdommen og 

legemidlene sine. Ved å øke kunnskap på dette området vil man kunne være med på å øke 

etterlevelse (34). 

Etterlevelse blir i stor grad påvirket av hvilken holdning pasienten har til 

legemiddelbehandlingen (25). Det er også vist i WHO-modellen at pasientrelaterte faktorer 

påvirker etterlevelse (11). Det er viktig å ha et pasientperspektiv når man ser på 

kommunikasjon av legemiddelinformasjon. Informasjonen må formidles på en måte slik at 

pasienten forstår og innser viktigheten av å ta legemidlene og hvilke konsekvenser det får hvis 

det ikke gjøres. Studier viser at pasienter ønsker å bli mer inkludert i sin behandling samt få 

mer kunnskap om legemidlene og sykdommen deres (17, 35).  

Manglende etterlevelse av en legemiddelbehandling kan være bevisst eller ubevisst (36). Ved 

bevisst manglende etterlevelse tar pasienten et aktivt valg om å ikke ta legemidlet, for 

eksempel i frykt for bivirkninger. Hvis en pasient mangler resept på et legemiddel eller ikke 

har fått beskjed om at han eller hun skal ta det, er det ubevisst manglende etterlevelse. 

Pasienten mener å etterleve behandlingen, men ulike hindringer kan stå i veien (37). Når man 

forsker på etterlevelse er det derfor viktig å se på alle aspekter av etterlevelse og hvilken 

forutsetning pasienten har for å etterleve behandlingen.  

Å øke etterlevelse vil kunne bidra til å øke effekten av legemidlene pasienter får (16). Det er 

behov for mer kunnskap om hva og hvordan pasienters etterlevelse etter utskriving fra 

sykehus påvirkes og hva som er med på å øke etterlevelsen. I tillegg er det behov for mer 

forståelse for hvordan man kan sørge for at pasienten får med seg essensiell informasjon og at 

den tilpasses den enkelt pasient. Det er vist at pasienter glemmer 40-80 % av det legen sier, 

og mye av det de husker er feil (7). Man må forstå mer om hvordan man kan bidra til at 

pasienten forstår den viktige informasjonen slik at de tar legemidlene som forskrevet og hva 

som kan gjøres annerledes for at flere pasienter skal etterleve legemiddelbehandlingen sin. Da 
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vil man kunne oppnå bedre sykdomskontroll, færre innleggelser og bedre livskvalitet for 

legemiddelbrukeren (11, 16). 

 

1.5 Hensikt  

Hensikten med denne masteroppgaven var å undersøke hvordan ulike faktorer med betydning 

for etterlevelse kommer til uttrykk i kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell og 

hvilket utfall dette har for etterlevelsen etter utskrivning.  
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2 Metode  

 

2.1 Studiedesign 

Dette var en kvalitativ studie bestående av observasjoner og semistrukturerte intervju, hvor 

legemiddelsamstemming ble utført som en del av intervjuene. Studien ble utført på 

indremedisinsk sengepost på Oslo Universitetssykehus (OUS), Ullevål av to masterstudenter 

og en PhD-student. I denne masteroppgaven presenteres en analyse av utvalgte deler av 

resultatene fra studien med fokus på faktorer som påvirker etterlevelse etter utskriving fra 

sykehus i henhold til oppgavens hensikt. 

 

2.2 Etikk og personvern  

Studien var et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus, Sykehusapotekene HF og 

Universitetet i Oslo. Prosjektet (vedlegg 1) ble forelagt Regional komité for medisinsk og 

helsefaglig forskningsetikk (REK) som vurderte at denne studien falt utenfor deres mandat 

(vedlegg 2). Studien ble godkjent av personvernombudet ved OUS 08.03.2019, saksnummer 

19/06465 (vedlegg 3). 

Samtykke til deltakelse i studien ble gjort todelt. Samtykke til observasjon ble innhentet før 

oppstart av observasjoner på sykehus. Pasientene fikk en kort muntlig presentasjon av studien 

og et informasjonsskriv, og signerte på et samtykkeskjema for observasjon (vedlegg 4). Det 

ble nevnt for pasienten at intervju etter utskriving var en del av studien, men at dette kunne tas 

stilling til ved utskriving. Først når tid for utskriving var klart, ble samtykke for intervju 

innhentet. Pasienten fikk muntlig informasjon om hvorfor det var ønskelig å intervjue 

pasienten. Pasienten fikk et informasjonsskriv og signerte på samtykkeskjema for intervju 

(vedlegg 5). En engelskspråklig pasient ble inkludert i studien. Pasienten fikk tilsvarende 

informasjonsskriv og samtykkeskjema for observasjon (vedlegg 6) og intervju (vedlegg 7) på 

engelsk. 
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De inkluderte pasientene ble ikke påført noen ekstra risiko. Kunnskapen de har bidratt med 

kan være med på å øke forståelse av hvilke faktorer som påvirker etterlevelse og fokuset på 

etterlevelse under sykehusopphold. Pasientene hadde mulighet til å trekke seg fra studien når 

de ville uten begrunnelse.  

Dokumenter som blant annet journalnotater, epikriser og kjernejournaler ble printet ut fordi 

masterstudentene og PhD-studenten mistet tilgang til dette kort tid etter utskriving. Dette og 

annen skriftlig informasjon med tilknytning til studien som observasjonsskjema og 

samtykkeskjema ble lagret i en brannsikker og låsbar safe på Sykehusapoteket Ullevål sitt 

område. Utstyr som ble brukt i studien, som diktafoner og iPader, ble lagret i den samme 

safen. Koden til safen var kun kjent for masterstudentene og PhD-studenten. 

Observasjonsskjemaer, diktafoner og samtykkeskjemaer ble tatt ut av safen og var under 

oppsyn av master- og PhD-studenten når observasjonene ble gjennomført på IMS på dagtid.  

Pasienter og helsepersonell inkludert i studien ble gitt en kode for å avidentifisere deltakeren. 

Kodene var kun var kjent for de som utførte studien. Pasientene ble registrert med navn, 

personnummer, adresse og fødselsdato og helsepersonellet ble registrert med navn, kjønn og 

stilling. Dette ble registrert i Medinsight. Medinsight er OUS’ registerverktøy for forsvarlig 

lagring av kodelisten som koblet tallkoden på pasienter og helsepersonell til deres lagrede 

informasjon. 

Alle papirer ble fortløpende scannet inn og lagret digitalt i Tjenester for sensitive data (TSD), 

Universitetet i Oslo, med personlig brukernavn, engangskode-generator og avansert passord. 

Papirversjoner ble fortløpende makulert. 

Pasientene i studien fikk blomster til en verdi av 150 kroner som takk for deltakelse i studien. 

Pasientene fikk ikke vite om blomstergaven ved inkludering til studien.  
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2.3 Inklusjon og eksklusjon av pasienter  

2.3.1 Inklusjonskriterier i den overordnede studien 

Pasienter ble først inkludert til den overordnede studien hvor datainnsamlingen ble utført. 

Inklusjonskriteriene for disse pasientene var at de måtte:  

 være over 18 år 

 være lagt inn på indremedisinsk sengepost (IMS) fra hjemmet 

 være planlagt utskrevet til hjemmet eller korttidsopphold på sykehjem eller liknende 

 bruke minst ett legemiddel 

 være klar og orientert, det vil si samtykkekompetent 

 håndtere legemidlene sine selv ved innkomst, evt. med hjelp av hjemmesykepleie eller 

pårørende 

 

Pasientene ble inkludert på en måte slik at utvalget ble så bredt som mulig, med tanke på 

kjønn, alder, innleggelsesårsak, etnisitet, sosioøkonomisk bakgrunn for å få en diversitet i 

dataene.  

2.3.2 Eksklusjonskriterier i den overordnede studien 

Pasienter ble ikke inkludert hvis de var:  

 terminale  

 ikke planlagt utskrevet fra IMS, for eksempel planlagt overflytning til annen avdeling 

eller sengepost 

2.3.3 Kriterier for masteroppgaven 

Det ble bestemt at denne masteroppgaven skulle inkludere de pasientene hvor det hadde blitt 

gjennomført både observasjoner på sykehuset og intervju etter utskriving for å best mulig 

beskrive faktorer som påvirker etterlevelse og hva det har å si etter utskriving.  
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2.4 Gjennomføring 

Datainnsamlingen ble gjennomført av to masterstudenter og en PhD-student. PhD-studenten 

var en klinisk farmasøyt som var kjent med rutiner ved sykehuset og pasientpopulasjonen på 

sengeposten. Observasjonene ble i hovedsak gjort av masterstudentene, mens PhD-studenten 

avlastet ved behov. Intervjuene ble gjennomført av masterstudentene. 

2.4.1 Forberedelser 

Et observasjonsskjema (vedlegg 8) ble utarbeidet av PhD-studenten før oppstart av 

datainnsamlingen som skulle brukes under observasjonene. Små detaljer på 

observasjonsskjemaet ble redigert etter pilotstudien og underveis for å bli best mulig tilpasset 

behovet for informasjon under observasjonene.  

2.4.2 Pilotstudie 

Etter at studien ble godkjent, ble det utført tre piloteringer av prosjektet. Hver pilotering varte 

i to dager. Dette var for å teste ut skjemaer, bli kjent med avdelingen og rutiner, og i tillegg bli 

samkjørte i noteringen under observasjonene. Pilotene ble gjennomført i mars 2019, april 

2019 og mai 2019. Under piloten var tre til fire observatører inne på pasientrommet samtidig. 

Det ble gjort få endringer etter piloteringen og det ble derfor bestemt å ta med observasjonene 

fra de første pasientene med i dataene til den overordnede studien. Pasientene fra piloteringen 

ble ikke intervjuet og ble ikke inkludert i denne masteroppgaven.  

2.4.3 Inkludering av pasient 

Hver pasient som var inneliggende på IMS ble vurdert for inklusjon til studien. Pasienter som 

oppfylte inklusjonskriteriene, ble rangert fra mest aktuell til minst aktuell med tanke på 

hvilken type pasient som var ønsket i studien på det tidspunktet. I starten av studien var det 

ønsket å inkludere pasienter med enkle forløp (antatt kort liggetid) og pasienter med mer 

kompliserte forløp (antatt lang liggetid) mot slutten av studien. Rangeringen ble gjort ved å 

lese demografi og journalnotater om hver enkelt pasient og konferere med helsepersonell på 

sengeposten hvis nødvendig. Det ble forsøkt, så langt det lot seg gjøre, at den som skulle 

observere pasienten også inkluderte pasienten. Det ble ført en oversikt fortløpende over hvilke 
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pasienter som var aktuelle for inklusjon for å ha oversikt over pasienter som fortatt var 

inneliggende ved neste vurdering for inklusjon.  

Følgende data ble registrert om pasientene ved innleggelse:  

 Kjønn 

 Alder 

 Bydel 

 Utdanning og sosioøkonomisk bakgrunn 

 Etnisk bakgrunn 

 Innleggelsesdato OUS 

 Innleggelsesdato IMS 

 Innleggelsesårsak 

 Kognitiv funksjon 

 Legemiddelliste fra innkomstjournal 

 Tidligere diagnoser 

 Multidose ja/nei 

 Omsorgsnivå for legemiddelhåndtering før innleggelse (om de håndterte selv eller om 

de fikk hjelp av hjemmesykepleie eller pårørende) 

 

Følgene data ble registrert underveis eller ved utskriving:  

 Legemiddelsamstemming utført under innleggelsen 

 Data for utskrivelse 

 Utskrevet til (for eksempel hjemmet eller trygghetsavdeling) 

 Legemiddelliste i epikrise 

 Diagnoser 

 Multidose ja/nei 

 Omsorgsnivå for legemiddelhåndtering etter utskriving (om de håndterte selv eller om 

de fikk hjelp av hjemmesykepleie eller pårørende) 

 

I beregning av antall legemidler ble faste legemidler, kurlegemidler, behovsmedisiner og faste 

vitaminer og mineraler inkludert. 
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2.4.4 Inkludering av helsepersonell 

Før oppstart og underveis i studien ble det gjennomført informasjonsmøter på IMS for å spre 

informasjon om studien ut til så mange helsepersonell som mulig. Det ble hengt opp 

informasjonsplakater med bilde av masterstudentene og PhD-studenten i «uniform» og kort 

beskrivelse av studien (vedlegg 9). På disse møtene ble samtykkeskjema for helsepersonell 

delt ut, men få signerte under disse møtene. Det resulterte i at helsepersonellet ble spurt om 

samtykke fortløpende underveis i observasjonene. Masterstudentene stoppet hvert 

helsepersonell som skulle inn til pasienter inkludert i studien, informerte kort om studien og 

spurte om samtykke før masterstudenten ble med inn på pasientrommet. Helsepersonell fikk 

også utdelt informasjonsskriv om studien på lik linje med pasientene som ble inkludert i 

studien (vedlegg 10).  

2.4.5 Observasjon 

Før oppstart av observasjonene på sengepost ble det bestemt at observatørene 

(masterstudentene og PhD-studenten) skulle ha en felles «uniform» bestående av hvite 

sykehusbukser og egne t-skjorter og fleece-jakker. T-skjorten var gul med «observatør» i 

svart skrift på brystet. Fleece-jakken var svart med «observatør» i gul skrift på ryggen.  

Observasjonene foregikk fra dagen etter inklusjon til og med utskrivelsesdato. Pasientene ble 

observert når de var i kontakt med helsepersonell. De ble kun observert når helsepersonell i 

kontakt med pasienten hadde samtykket til deltakelse i studien. Observatøren satt utenfor 

pasientrommet og ble med inn når helsepersonell skulle inn til pasientene.  

Før hver observasjonsdag, oppdaterte observatør seg på hva som stod i journal og sjekket 

eventuelle endringer som hadde skjedd i løpet av foregående kveld og natt. Tentativ 

utreisedato, romnummer, seng og hvilket helsepersonell som hadde ansvar for den pasienten 

ble også sjekket før hver observasjonsdag for lettere å kunne spørre helsepersonellet om 

samtykke.  

Hvis pasienten lå på enerom, ble det tatt opp lyd med diktafon. I de tilfellene det var to- eller 

tremannsrom ble observasjonene kun notert, uten bruk av diktafon. Observasjonene som ble 

notert på observasjonsskjema, uavhengig av bruk av diktafon, var blant annet plassering av 

møbler og personer i rommet, kroppsspråk, stemningen mellom helsepersonell og pasient, 

kode på helsepersonellet som var inne hos pasienten, hvor lenge observasjonen varte og 
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hvilken type konsultasjon det var, for eksempel legemiddelutdeling, visitt eller måltid 

(vedlegg 8). Ble ikke diktafon tatt i bruk, ble så mye som mulig av samtalen notert, spesielt 

det som var relevant som legemiddelinformasjon, hvilken informasjon helsepersonell ga til 

pasient og spørsmål fra pasient til helsepersonell, i tillegg til de momentene beskrevet 

tidligere i avsnittet. 

Det ble alltid gjort refleksjoner etter en observasjon som ble skrevet i etterkant av 

observatøren. Da ble det lagt vekt på momenter som ble vurdert som viktig å få fram som ikke 

kom godt nok frem i samtalen mellom helsepersonellet og pasienten.  

Observasjonene og refleksjonene fra observasjonsskjemaene ble overført til TSD ved hjelp av 

nettskjema så raskt som mulig etter hver observasjon, og fortrinnsvis av den som hadde utført 

observasjonen. I tillegg til bruk av nettskjema, ble observasjonsskjemaene også scannet inn og 

lagret i TSD som beskrevet tidligere. 

2.4.6 Intervju 

Da det var avklart når pasienten skulle skrives ut, ble pasienten spurt om å samtykke til 

intervju som beskrevet i kapittel 2.2. Det ble avtalt at observatør skulle kontakte pasienten per 

telefon etter noen dager for å avtale intervju kort tid etter utskrivingen (en til to uker). Sted og 

tidspunkt for intervju ble avtalt, etter pasientens ønske. Masterstudentene foreslo at de kunne 

komme hjem til pasienten. Hvis det ikke var å foretrekke, ble det gjort avtale om å møtes for 

intervju et annet sted, for eksempel på en kafe. 

Intervjuguiden ble utarbeidet som en mal med standard spørsmål og temaer det var ønsket å 

spørre pasienten om (vedlegg 11). Før hvert intervju ble intervjuspørsmålene tilpasset hver 

enkelt pasient med bakgrunn i observasjonene som ble gjort og hva som var aktuelt å få svar 

på. Intervjuet bestod av både åpne og lukkede spørsmål. Oppfølgingsspørsmål ble lagt til 

underveis som intervjuet foregikk, tilpasset det pasienten sa. På slutten av intervjuet ble det 

gjort legemiddelsamstemming i henhold til IMM-modellen (6) og sykehusapotekenes 

prosedyrer for legemiddelsamstemming (vedlegg 12). Pasientens epikrise og kjernejournal ble 

brukt som forberedelse til legemiddelsamstemmingen. Før intervjuene ble gjennomført fikk 

masterstudentene teoretisk opplæring i legemiddelsamstemming etter IMM-modellen 

gjennom et internt opplæringsprogram i Sykehusapotekene HF. Det ble gjort en deskriptiv 
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kvantitativ og kvalitativ oppsummering av resultatene fra legemiddelsamstemmingene som 

ble understøttet med data fra den kvalitative tekstanalysen.  

Intervjuene var beregnet til å ta omtrent en time og ble tatt opp på diktafon, noe som var en 

del av samtykket. Dette gjorde det enklere for masterstudenten å fokusere på spørsmål og svar 

under intervjuet. På slutten av intervjuet ble det avklart om masterstudenten kunne kontakte 

pasienten i etterkant hvis nødvendig og takket for deltakelse i studien.  

 

2.5 Databehandling og analyse.  

Databehandlingen og analysen ble gjort i flere trinn som vist i figur 2. Trinn 1-4 ble gjort i 

fellesskap og var en del av den overordnede studien. Trinn 5-7 ble gjort av masterstudenten 

alene og var spesifikt for denne masteroppgaven. 

 

Figur 2: Figuren viser trinnene for metoden og gangen i kodingen og analysen. 

Trinn 1: Innsamling av data -
observasjoner og intervju

Trinn 2: Transkribering

Trinn 3: Utarbeiding av 
kodeverk

Trinn 4: Koding av innsamlet 
data ved hjelp av kodeverket

Trinn 5: Valg av koder til 
masteroppgaven

Trinn 6: Analyse etter de fem 
faktorene for ettelevelse i 
WHO-modellen

Trinn 7: Malteruds metode for 
systematisk tekstkondensering
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2.5.1 Transkribering 

Alle lydopptak av observasjoner og intervjuer ble transkribert ord for ord av den som utførte 

den aktuelle datainnsamlingen. All data ble sortert og importert inn i analyseprogrammet 

NVivo (versjon 12, QSR International) hvor videre databehandling og koding ble utført. 

2.5.2 Utarbeiding av kodeverk 

Utarbeiding av kodeverket ble gjort manuelt på papir. Transkriptene ble lest og koder utviklet 

induktivt på flere seminarer sammen med veiledere, forskningssjef ved Sykehusapotekene HF 

og en erfaren forsker i kvalitative metoder fra Københavns Universitet. Pilotstudiene ble i 

første omgang benyttet til å utarbeide overordnede koder som fanget pasientenes synspunkter 

og opplevelser som kom til uttrykk i tekstene. Videre ble kodeverket utviklet parallelt med at 

flere observasjoner og intervjuer ble gjennomført og transkribert helt til det ikke kom til nye 

koder og metning var møtt. Hver kode fikk underkoder. Underkodene fikk korte beskrivelser 

for å tydeliggjøre hva de ulike underkodene beskrev. Dette skulle sikre enhetlig bruk av 

kodeverket i den videre kodingen av datamaterialet. Noen koder gjaldt kun for observasjoner, 

noen gjaldt kun intervjuer, mens de fleste kodene ble brukt på både observasjonene og 

intervjuene. Dette ble spesifisert i kodeverket. Det ferdige kodeverket (vedlegg 13) ble lagt 

inn i analyseprogrammet NVivo sammen med det ferdig transkriberte datamaterialet. 

Kodeverket ble ikke endret på etter at det var lagt inn i NVivo. 

2.5.3 Gjennomføring av koding 

Den videre kodingen ble utført i analyseprogrammet NVivo. Observasjoner ble kodet av den 

masterstudenten som hadde utført observasjonen. Intervjuene ble kodet av en annen 

(masterstudent eller PhD-student) enn den som hadde utført intervjuet. Den som utførte 

kodingen førte en logg hvor spørsmål og kommentarer ble notert til den som senere skulle 

utføre audit som beskrevet nedenfor.  

Etter at data fra en pasient var kodet, ble det gjennomført audit. Koding og audit ble 

gjennomført parallelt. Audit gikk ut på at en annen enn den som hadde utført kodingen gikk 

igjennom kodingen for å sjekke enhetlig bruk og felles forståelse av kodeverket. Under audit 

ble spørsmål i loggen besvart og flere kommentarer ble eventuelt lagt til. Underveis som 

koding og audit ble utført, ble kommentarer og spørsmål i loggen tatt opp på seminarer med 
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masterstudentene og PhD-studenten tilstede. Endringer som ble gjort under disse seminarene 

ble dokumentert i en annen, felles logg.  

2.5.4 Valg av koder og analyse 

Datamengden som ble innhentet under den overordnede studien var stor (513 sider/ 251 904 

ord) og måtte reduseres med tanke på tidsbruk og relevans til hensikten til denne 

masteroppgaven. De kodegrupper som ble ansett som relevante for å belyse problemstillingen 

i masteroppgaven ble valgt ut for analyse. Disse kodene var «beliefs about medicine», 

«pasientens forståelse» og «legemiddelkommunikasjon». De to sistnevnte kodene inneholdt 

store mengder data. Derfor ble det bestemt, for å trekke ut det viktigste fra disse kodene, at 

bare det som var dobbelkodet skulle inkluderes. I analyseprogrammet NVivo som ble brukt 

under koding ble data flere ganger dobbelt- og trippelkodet. Det innebar at flere koder kunne 

brukes på samme datamengde. Dette var med på å konkretisere eller tydeliggjøre flere poeng 

for eksempel i et utsagt fra en pasient. Med grundig kjennskap til datamaterialet ble enkelt- og 

dobbeltkoder valgt ut til analysen til denne masteroppgaven som vist i tabell 1. Disse kodene 

resulterte i en datamengde på 117 sider/ 34 784 ord.  

I denne oppgaven ble datamaterialet analysert i henhold til WHO-modellen beskrevet i 

innledningen (11).  

Tabell 1: Tabellen viser oversikt over de kodene som ble brukt for den videre analysen ved 

hjelp av WHO-modellen.  

Utvalgte koder: 

«Legemiddelkommunikasjon» + «pasientens forståelse» 

«Legemiddelkommunikasjon» + «positiv oppfølging» 

«Legemiddelkommunikasjon» + «negativ oppfølging»  

«Pasientens forståelse» + «positiv oppfølging» 

«Pasientens forståelse» + «negativ oppfølging» 

«Beliefs about medicines» 
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WHO-modellen for faktorer som påvirker etterlevelse ble brukt til en deduktiv analyse av 

dataene og de fem faktorene pasientrelaterte, sosioøkonomiske, behandlingsrelaterte, 

sykdomsrelaterte og helsetjenesterelaterte faktorer utgjorde dermed temaene i analysen. 

Datamaterialet under hvert tema ble videre kondensert i tråd med Malteruds metode for 

systematisk tekstkondensering (38). 
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3 Resultater 

3.1 Pasientkarakteristika 

Til sammen ti pasienter, innlagt på indremedisinsk sengepost på Ullevål sykehus, ble 

inkludert i denne masteroppgaven. I den overordnede studien ble det inkludert 15 pasienter, 

men fem pasienter ble ikke intervjuet etter utskriving og oppfylte derfor ikke 

inklusjonskriteriene for masteroppgaven. Pasientene i pilotstudien ble ikke intervjuet som vist 

i flytskjema figur 3. To av tolv pasienter svarte ikke på forespørslene om intervju, av ukjent 

årsak, og intervju ble derfor ikke gjennomført. 

 

Figur 3: Flytskjema viser hvordan inklusjonsprosessen var fra den overordnede studien til 

denne masteroppgaven. Flytskjemaet viser hvor mange pasienter som ble intervjuet og hvor 

disse intervjuene fant sted. De ti pasientene som ble intervjuet ble inkludert i denne 

masteroppgaven.  
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Intervjuene var i gjennomsnitt 55,4 minutter lange, med en variasjon på 24,5-87,5 minutter. 

Det var pasientens valg hvor intervjuet skulle gjennomføres. I utgangspunktet tilbød 

masterstudentene seg å komme hjem til pasienten, men noen ønsket å møtes et annet sted eller 

gjennomføre det over telefon. Derfor ble fem intervjuer gjennomført hjemme, tre ble 

gjennomført på serveringssted, et intervju ble gjort på trygghetsavdeling og et ble gjort per 

telefon.  

Det ble gjennomført to intervjuer av samme pasient fordi vedkommende ble overflyttet til ny 

sengepost etter å ha blitt observert i 22 dager. Det var ønskelig å følge denne pasienten frem 

til utskriving for å få gjennomført intervju fordi mye data allerede var samlet inn. Ett intervju 

ble gjennomfør på sykehuset og ett intervju ble gjennomført hjemme hos pasienten etter 

utskriving.  

En av pasientene ble reinnlagt samme dag som intervjuet skulle finne sted. Pasienten ga 

beskjed om innleggelsen og det ble avtalt intervju etter at pasient hadde blitt utskrevet på nytt. 

Pasienten ønsket å bidra til studien og det ble vurdert som nyttig å gjennomføre dette 

intervjuet da pasienten ble ansett som ung og oppegående med kontroll over situasjonen. Det 

viste seg å stemme i intervjuet som ble gjennomført.  
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Tabell 2: Tabellen viser pasientkarakteristika for de inkluderte pasientene i studien med 

variasjon i alder, kjønn, utdanning, etnisitet og innleggelsesårsak. 

 

1 Utdanningskategoriene «lav», «høy» og «helsefaglig bakgrunn» betød henholdsvis inntil videregående 

utdanning, høgskole- eller universitetsutdanning og de som hadde ulike helsefaglige utdanninger som bakgrunn. 

 

 

 

 

 

Totalt (n=10) Kategori n 

Alder (år) Median 69 

 Intervall 48-89 

Kjønn Kvinner 6 

 Menn 4 

Utdanning1 Lav 3 

 Høy 5 

 Helsefaglig bakgrunn 2 

Etnisitet Norsk 7 

 Annet 3 

Innleggelsesårsak Hjertesvikt 1 

 Hjerteinfarkt 2 

 Lungeødem 1 

 Lungeemboli 2 

 Atrieflimmer 2 

 Gikt 1 

 Pyelonefritt 1 
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Tabell 3: Tabellen viser en oversikt over pasientenes legemiddelbruk, variasjon i måten 

pasientene håndterte legemidlene etter utskriving, hvor lenge de ble observert av 

masterstudentene og tiden de var innlagt på sykehuset. Alle pasientene ble akuttinnlagt. Det 

varierte hvor lenge pasienten hadde vært innlagt før observasjonene startet. 

 

2 Inkluderte seponering av legemiddel og endring av dose. 

3 Prosentandel av tiden de ble observert som var med helsepersonell tilstede.  

 

Alle pasientene hadde til hensikt å ta legemidlene som forskrevet og oppga at de husket å ta 

legemidlene sine. Hos fem av ti pasienter ble det oppdaget uoverensstemmelser mellom 

epikrisen og samstemmingen som ble gjort under intervjuet. Uoverensstemmelsene var av 

ulik alvorlighetsgrad. Felles for mange av uoverensstemmelsene var at de skyltes dårlig eller 

Totalt (n=10) Kategori n 

Antall legemidler før innleggelse Median 7 

 Intervall 0-16 

Antall endringer2 Median  4 

 Intervall 2-14 

Nye legemidler etter utskriving Median 3 

 Intervall 1-9 

Antall legemidler etter innleggelse Median 8 

 Intervall 3-17 

Håndtering av legemidler Selvstendig 7 

 Ikke selvstendig 3 

Multidose Ja 2 

 Nei 8 

Innleggelse (antall dager) Median 6,5 

 Intervall 3-52 

Antall dager observert Median 2,5 

 Intervall 1-22 

Tid med helsepersonell3  Median 11,5 % 

 Intervall 7-31% 
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mangelfull informasjon til pasienten. Tre av ti legemiddellister ble samstemt ved innleggelse 

eller tidlig i innleggelsen. Tabellen nedenfor viser uoverensstemmelsene.   

Tabell 4: Tabellen beskriver hvilke uoverensstemmelser som ble funnet under intervjuene. 

Noen av disse blir omtalt senere i resultatene. 

Pasient, 

alder 

Håndtering 

av 

legemidler 

Antall 

uoverens-

stemmelser 

Beskrivelse av uoverensstemmelse 

Kvinne, 

67 år 

Selvstendig. 

Multidose. 

2 1) I epikriseteksten til pasienten stod Rimactan 300 

mg to ganger daglig til og med 17 dager etter 

utskriving. Den var ikke oppført i legemiddellisten. 

Pasienten tok ikke dette legemidlet når intervjuet 

fant sted og viste ikke kjennskap til legemidlet. 

2) Melatonin for søvn stod på pasientens 

legemiddelliste. Denne tok ikke pasienten nå, hun 

hadde ikke fått beskjed om at hun måtte hente den 

ved siden av multidosen. Pasienten brukte isteden 

Sobril fast for søvn. 

Kvinne, 

89 år 

Ikke 

selvstendig. 

Dosett. 

1 Pasienten fikk Stilnoct for søvn etter utskriving. I 

legemiddellisten stod Imovane for søvn og resept 

var skrevet ut. Pasienten hadde Stilnoct liggende fra 

før. 

Kvinne, 

83 år 

Selvstendig. 

Ikke 

multidose/ 

dosett. 

1 Ved innkomst stod Sarotex oppført på 

legemiddellisten. Pasienten sa ifra om at hun ikke 

brukte legemidlet lenger. Sarotex stod fortsatt i 

legemiddellisten etter utskriving. Pasienten brukte 

ikke dette legemidlet.  

Mann,  

79 år 

Selvstendig. 

Dosett. 

1 Pasienten var i nedtrapping av prednisolon ved 

innleggelse. Prednisolon ble byttet ut med Medrol 

på sykehuset. Helsepersonellet omtalte Medrol som 

prednisolon under innleggelsen. Pasienten fikk med 

seg tabletter for å fullføre Medrolkuren ved 

utskriving. Når intervjuet fant sted hadde pasienten 

startet opp igjen med prednisolon. Prednisolon stod 

ikke oppført som seponert legemiddel i epikrisen.  

Kvinne, 

71 år 

Ikke 

selvstendig. 

Multidose. 

1 I legemiddellisten til pasienten sto en kur med 

TrioBe oppført. TrioBe var ikke i multidosen og 

den blir ikke gitt ved siden av, det ble bekreftet av 

både pasienten og hjemmesykepleien. Hun hadde 

hatt jern- og B-vitaminmangel over lengre tid, og 

fikk flere poser med blod under innleggelsen.  
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3.2 WHO-modellen  

Dataene ble analysert i henhold til WHO-modellen for etterlevelse. Den er delt inn i fem 

faktorer som har betydning for etterlevelse som beskrevet i innledningen. Disse faktorene 

utgjør derfor hovedtema i tekstanalysen. Det varierte hvor mange funn som ble gjort for hver 

faktor. 

Tabell 5: Tabellen viser hvilke faktorer som påvirker etterlevelse etter WHO-modellen 

beskrevet i innledningen. 

WHO-modellen Stikkord, beskrivelse 

Pasientrelaterte faktorer Pasientens kunnskap om sykdom, legemidler og 

behandling, holdninger, forventinger, motivasjon, 

tro og oppfatning om legemidler og redsel for 

bivirkninger. 

Sosioøkonomiske faktorer Pasientens utdanning, yrkesstatus, inntekt, lang 

avstand til behandlingssted, ustabile levevilkår, 

kultur, kulturforskjeller og tradisjoner. 

Behandlingsrelaterte faktorer Om pasienten har opplevd mislykkede behandlinger 

tidligere, stadig endring i behandling, kompleksitet, 

flere legemidler, flere sykdommer, hvor langvarig 

behandlingen er, tid før effekt, bivirkninger og 

dosering. 

Sykdomsrelaterte faktorer Pasientens grad av symptomer, bedring, grad av 

uførhet, flere sykdommer, grad av sykelighet, rus- 

eller alkoholmisbruk. 

Helsetjenesterealterte faktorer Relasjon mellom helsepersonell og pasient, korte 

konsultasjoner, lite fokus på etterlevelse, 

oppfølging med tanke på pasientens behov, ikke 

godt nok opplært helsepersonell, overarbeidet 

helsepersonell og ikke godt nok utviklet 

helsetjeneste. 
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3.2.1 Pasientrelaterte faktorer 

Stort sett alle pasientene var opptatt av å få informasjon om legemidlene sine og 

behandlingen. De ville vite hvilke legemidler de fikk, hva som var hva og hva som skulle skje 

videre. Det samme gjaldt de som ikke administrerte legemidlene sine selv. Dette ble stort sett 

tatt hensyn til av helsepersonell, i noe varierende grad. Enkelte var flinke og spurte om 

pasienten ville ha informasjon, mens andre var ikke like opptatt av dette. Det varierte også om 

pasientene da etterspurte informasjon som de savnet. De fleste pasientene uttrykte, enten 

under innleggelsen eller under intervjuet, at de ikke ville være til bry og at de stolte på legene 

og sykepleierne. Mange var opptatt av at de fikk de legemidlene de skulle, i riktig dose og til 

riktig tid.  

Pasient: «Får jeg medisin også for pulsen? Og for den atrie ...?» 

Lege: «Ja, du får både bisoprolol, betablokkeren, den har vi økt dosen på, fra 

tidligere, også får du den som heter Digoxin.» 

Pasient: «Det var for …?»  

Lege: «Det er for å senke pulsen din.»  

Fra observasjon. Kvinne, 89 år 

 

Mange pasienter sa i intervjuene at de ikke lenger hadde kontroll på legemidlene sine etter at 

de ble satt på flere legemidler. De fleste fikk hjelp til å administrere legemidlene, enten av 

hjemmesykepleie eller pårørende. Pasientene ga også uttrykk for at de forsøkte å sette seg inn 

i det som var nytt. Alle pasientene var opptatt av å få vite hvilke endringer som ble gjort på 

sykehuset, men det var ikke alltid de husket dette etter at de hadde kommet hjem. En pasient 

som ikke snakket norsk og ikke var fra Norge, synes det var ekstra vanskelig å huske 

legemiddelnavn, fordi noen av legemidlene han ble satt på hadde navn som ikke var kjent i 

hjemlandet hans. Det virket ikke å skape særlig usikkerhet hos denne pasienten, da han var 

ressurssterk.  
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En pasient virket å være svært opptatt av legemidlene sine på sykehuset. Pasienten ønsket 

mye informasjon om de nye legemidlene sine og hva hun skulle bruke etter utskriving. Hun 

skrev opp spørsmål underveis på sykehuset og satte krav til helsepersonellet. I intervjuet sa 

imidlertid pasienten at hun ikke brydde seg om informasjonen hun fikk, at helsepersonellet ga 

mye informasjon, men pasienten sa at hun ikke hørte etter. Det kan tenkes at denne 

motsetningen kan skyldes at pasienten kan ha hatt lett grad av kognitiv svikt.  

«Men jeg hørte ikke etter, men jeg fikk informasjonen, de fortalte meg 

hvor jeg skulle, men jeg vet ikke om jeg brydde meg så mye … Bare jeg 

fikk ligge i sengen og ble kjørt omkring, så var det greit.»  

Fra intervju. Kvinne, 71 år 

 

Mange av pasientene var godt kjent med legemidlene de brukte fra før. Dette ble tydelig når 

en pasient som ble behandlet med Levaxin fikk beskjed fra helsepersonell om at det ikke var 

viktig med tidspunkt for administrering av Levaxin med tanke på måltid. Pasienten var opptatt 

av at dette skulle bli gjort riktig, slik hun pleide. Pasienten stod på sitt og måtte selv tilpasse 

måltidene til medisinutdelingen. 

«…de (les: helsepersonellet) kom først og spurte om jeg skulle ha frokost, så 

sa jeg at «det skal ikke jeg ha før en time eller halvtime etter jeg har tatt 

Levaxin, og den skal jeg ta fastende». Da sa de: «nei, du kan bare ta dem 

(les: Levaxin) eller du kan spise og så vente en halvtime så kan du ta dem». 

Så sa jeg, «nei det kan jeg ikke!». Det skal være på fastende mage, og da er 

det sånn og sånn, og det betyr det og det. Så det syns jeg var litt sløvt. Eemh, 

men jeg passet jo på det selv. Så … Jeg ventet jo med å spise til etter jeg 

hadde fått medisinene mine. Selv om det, noen ganger så ble jo det veldig 

seint fordi jeg måtte vente på legen.» 

Fra intervju. Kvinne, 53 år 
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I noen tilfeller brukte helsepersonell feil legemiddelnavn eller kalte et legemiddel for noe 

pasienten ikke var vant til å omtale det som. Et eksempel var en pasient som brukte Neurontin 

mot «maur i beina», som pasienten selv sa. Flere av helsepersonellet kalte Neurontin for 

smertestillende. Det forstod ikke pasienten, hun sa at hun ikke brukte smertestillende.  

Pasient: «hvorfor har dere kutta ut ...»   

Lege: «smertestillende?» 

Pasient: «nei, har ikke smertestillende» 

[…] 

Pasient: «har ikke smerter, har maur i beina» 

Fra observasjon. Kvinne, 67 år 

 

En annen pasient var av den oppfatning av at man ikke skulle ta tran fordi det hindret opptak 

av legemidler og virkestoffer. Han oppga i intervjuet at dette var noe noen sa til han på 

sykehuset.  

Noen pasienter hadde et feil bilde av hvilke legemidler de hadde fått under innleggelsen. En 

pasient som hadde mye smerter i armen oppga i intervjuet at hun ikke hadde fått noe 

smertestillende under sykehusoppholdet, noe som ikke stemte. En annen pasient påstod i 

intervjuet at han hadde fått Lipitor og Albyl-E intravenøst i ti dager, det stemte heller ikke. 

Det varierte fra pasient til pasient hvordan og i hvilken grad de oppfattet informasjonen de ble 

presentert under innleggelsen. Det var derfor viktig at helsepersonellet tilpasset informasjonen 

som ble kommunisert til pasientene slik at de skulle ha mulighet til å oppfatte det på riktig 

måte. 

De fleste pasientene virket å være motiverte for legemiddelbehandlingen. Det viste seg blant 

annet ved at de var handlekraftige og tok initiativ til at problemer ble løst hvis det dukket opp 

noen, for eksempel interaksjoner eller mistanke om feil på legemiddellisten.  

(Oversatt fra engelsk)  

«Jeg spurte på apoteket, når jeg tok ut legemidlene, angående alkohol, matvarer, 

eller andre ting jeg måtte unngå når jeg gikk på den medisinen». 

Fra intervju. Mann, 57 år 
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De fleste pasientene var av den oppfatning at legemidler var bra, at det var til hjelp og at det 

kunne forlenge livet. At legemidlene kunne forlenge livet gikk igjen hos de eldre pasientene.  

«Ellers hadde jeg vel ikke levd da kan du si. Nei.. De forlenger jo livet vet du, det 

er derfor jeg bli så gammel vettu.» 

Fra intervju. Kvinne, 89 år 

 

 

«Tenker at legemidler er for å få balanse i kroppen, at det er ikke alt som kan 

fikse seg av seg selv og derfor er det bra å ta legemidler.» 

Fra intervju. Mann, 79 år 

 

En pasient var i utgangspunktet skeptisk og likte ikke å ta legemidler fordi det var «kjemi» og 

det var «ikke bra», men han synes likevel å være etterlevende. 

«Ja, holdt jeg på og si. At det er kjemikalier og... helst unngår dem så godt 

som mulig (ler). Men må jeg, så må jeg.» 

Fra intervju. Mann, 60 år 

 

Flere pasienter hadde tidligere opplevd bivirkninger, noe som endte i seponering av ett eller 

flere legemidler, enten i samråd med lege eller på eget initiativ. En pasient var overbevist om 

at han ikke tålte Albyl-E og Lipitor i kombinasjon. Begge disse legemidlene seponerte han på 

eget initiativ en stund før innleggelsen på grunn av mageproblemer. For flere år siden hadde 

Albyl-E blitt byttet ut med acetylsalisylsyre på apoteket. Pasienten oppfattet at dette var noen 

annet enn Albyl-E og mente at Albyl-E fungerte mye bedre. På sykehuset fikk han de samme 

bivirkningene som sist og var overbevist om at denne kombinasjonen var grunnen. Legen 

foreslo for pasienten at det kunne være antibiotikakuren han gikk på som kunne være årsaken, 

men pasienten var fast bestemt på at det var kombinasjonen Albyl-E og Lipitor. Uavhengig av 

om dette stemte eller ikke, var dette en oppfatning pasienten hadde og som ble tatt til 

etterretning av helsepersonellet. Albyl-E ble forsøkt byttet ut med Plavix slik at det ble minst 

mulig sannsynlighet for at denne pasienten skulle seponere legemidlene på egenhånd igjen. 
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Legen var kjent med pasientens seponeringshistorie og tok hensyn til det, noe som kunne 

være med på å øke etterlevelsen til pasienten.  

Pasient: «Så etter den Albyl-E ble byttet så har magen stabilisert seg hvert fall. Ble 

jo ikke bra sammen med den kolesterolsenkende. Ikke helt fast, men ikke diare.» 

Lege: «Men nå må du stå på disse medisinene. Hvis du får noen bivirkninger så må 

du ta det opp med fastlegen, du kan ikke slutte.» 

Pasient: «Ja, jeg har fått min lærepenge av det kan man si.» 

Fra observasjon. Mann, 60 år 

 

En pasient med atrieflimmer viste skepsis når hun fikk vite at hun skulle begynne med et 

blodfortynnende legemiddel. Helsepersonellet ble forundret da pasienten uttrykte dette. Etter 

hvert forstod pasienten at det ikke var Marevan hun skulle begynne på, men Eliquis. Pasienten 

var engstelig for Marevan fordi moren hennes gikk på dette legemidlet. Det var viktig at 

helsepersonellet tok seg tid til å forklare situasjonen for å sikre at pasienten ville fortsette 

behandlingen etter hjemkomst. Det gjorde pasienten.  

Nesten alle pasientene syntes at de brukte mange legemidler. For noen var det et problem, for 

andre var det ikke et problem og de forstod viktigheten av å ta dem. Det gikk igjen i 

observasjonene at helsepersonellet også kommenterte at pasienten brukte mange legemidler.  

«Jeg synes jeg spiser alt for mange tabletter. Men det hører vel med, så det må 

jeg vel innfinne meg med, fordi atte, den hjertesvikten, den må ha tabletter.» 

Fra intervju. Kvinne, 67 år 

 

Det var ikke bare helsepersonellet som bekreftet at de bruker mange legemidler. Det kom 

frem av intervjuene at noen opplevde at pårørende også kommenterte dette. 

«Nei … Jeg syns jo man må gå på de medisinene som diagnosen tilsier at man 

burde gå på. Men så må man være litt kritisk da, så man ikke dytter i seg alt 

mulig. Emh … Men jeg har jo moren min som står i bakgrunnen og sier «det er 

ikke bra og sånn og sånn og sånn!»» 

Fra intervju. Kvinne, 53 år 
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Mange stolte blindt på legene og annet helsepersonell, mens noen var mer skeptiske. De som 

stolte blindt på legene anså seg selv til å ikke ha nok kunnskap til å ha egne meninger om 

behandlingen eller legemidlene.  

«Jeg tror … for å kunne diskutere om det, jeg må være lege selv. Jeg kan ikke 

bestemme noe uten lege, jeg må stole på dem, når de sier dette er for meg, ikke 

sant. Hvis det hjelper meg, da regner jeg med at det var nok.» 

Fra intervju. Kvinne, 48 år 

 

 

3.2.2 Sosioøkonomiske faktorer 

Pasientenes utdanningsnivå varierte. Flere av pasientene i studien hadde høy utdanning. Noen 

pasienter hadde helsefaglig bakgrunn eller pårørende med slik utdanning. Disse pasientene ga 

imidlertid uttrykk for svært ulike holdninger. Noen uttrykte stor interesse for 

legemiddelbehandlingen og at denne skulle bli riktig, mens andre var ikke like interessert og 

la alt ansvar på pårørende. Det var tydelig høyere alder på de pasientene som ga fra seg alt 

ansvar, enn de pasientene som selv var interessert i behandlingen.  

En pasient med helsefaglig bakgrunn hadde mange spørsmål om legemidler på sykehuset, 

men oppga at hun ikke var interessert i dette i intervjuet. Det ble observert på sykehuset at det 

var spørsmål om begynnende kognitiv svikt hos denne pasienten, i tillegg til at pasienten fikk 

hjelp til alt som omhandlet legemidler etter hjemkomst. Dette kan ha påvirket pasienten til å 

miste interessen og kontrollen over sine egne legemidler da hun ikke lenger trengte å ha orden 

på det selv.  

«Ja, de fortalte meg hva jeg fikk, men det hørte jeg ikke etter, bryr meg ikke om 

det.» 

Fra intervju. Kvinne, 71 år 
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En pasient med høy utdanning og med pårørende med helsefaglig bakgrunn virket selv å ha 

oversikt over legemidlene sine, men la alt ansvaret over på pårørende. Dette gjaldt alt fra 

administrasjon til det praktiske med å hente legemidlene på apoteket. Pasienten hadde stor 

tiltro til sine pårørende, noe som kom tydelig frem under observasjonene ved at pasienten ba 

legen om å gi all informasjon til datteren. Det kom fram av intervjuet at pasientens pårørende 

bidro i stor grad til at pasienten etterlevde behandlingen etter hjemkomst. 

«Vet du, alt det der sørger min kone for da vet du, eller datteren min, så jeg 

rører ikke en finger jeg!». 

Fra intervju. Mann, 89 år 

 

En pasient, hvor hun selv og pårørende hadde helsefaglig utdanning, hadde god kontroll på 

legemidlene både før og etter innleggelsen. Hun tilegnet seg mye informasjon på egenhånd og 

stolte ikke på helsepersonellet angående administrasjon av Levaxin. Hun virket selv å ha mer 

kunnskap om dette enn helsepersonellet, som beskrevet i avsnittet over om pasientrelaterte 

faktorer. En annen pasient uten like mye kunnskap og interesse ville nok ikke reagert på dette 

og hadde ikke hatt mulighet til å stå på sine krav om at ting skulle blitt gjort riktig.  

Det var flere tilfeller der pasienter med lavere sosioøkonomisk status hadde feil oppfatning av 

legemidler eller sykdommer. Mange leste og tilegnet seg informasjon om legemidler på 

egenhånd og tok med seg informasjon som ble gitt i media eller andre kanaler. Ofte skapte 

dette misoppfatninger. En pasient oppga i intervjuet at man måtte være forsiktig med bruk av 

antibiotika fordi det kunne ødelegge immunforsvaret. Det var også tilfeller der pasienter med 

lav sosioøkonomisk status hadde mye kunnskap om legemidler og sin egen behandling. Det 

var ofte pasienter som hadde brukt legemidlene lenge. 

Det var også feiloppfatninger hos de med høyere utdanning, uten helsefaglig bakgrunn, hvor 

det var tydelig at de ikke hadde særlig kunnskap om legemidler eller sykdom. Det var også av 

betydning hvor kjent og interessert pasienten var i legemiddelbehandlingen sin. En pasient 

lurte på hvor han kunne skaffe Dispril i tilfelle han skulle få et nytt hjerteinfarkt. Legen 

oppklarte dette på sykehuset og sa at pasienten ble behandlet med et blodfortynnende 

legemiddel og det viktigste hvis han skulle oppleve et nytt hjerteinfarkt, var å ringe 113.  
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Den samme pasienten sa også i intervjuet at han var skeptisk til å ta legemidler, fordi det var 

kjemi og ønsket heller å ta plantebaserte legemidler.  

«Nei, for det første så er det kjemi, det er et kjemisk produkt og jeg er ikke så 

særlig glad i kjemi. Og som sagt så vil jeg heller, om det finnes noe 

naturmidler i stedet så ... som hyllebær for mageproblemer i stedet for 

tablettform og den typen av ting. Så hadde jeg foretrukket det.» 

Fra intervju. Mann, 60 år 

 

Det var stor variasjon i hvor mye tid pasientene hadde med helsepersonell og ingen åpenbare 

mønstre over hvem som fikk mye tid og hvem som fikk mindre tid.  

Det var noe variasjon i etnisk bakgrunn. Tre pasienter var ikke etnisk norske. To av de 

snakket norsk, en snakket engelsk. Hos de som snakket norsk, ble det ikke observert noen 

tydelige misforståelser mellom pasient og helsepersonell på grunn av språk. Hos pasienten 

som kun snakket engelsk, oppstod det noen utfordringer som ble observert under 

sykehusoppholdet med tanke på at helsepersonellet hadde vanskeligheter med å finne riktig 

ord. I intervjuet oppga denne pasienten at det hadde vært en tydelig språkbarriere, men 

pasienten var samtidig positivt overrasket over helsepersonellets evne til å tilpasse seg hans 

språk. Det ble ikke observert tydelige kulturelle forskjeller i denne studien. Det ble heller ikke 

observert forskjeller mellom de pasientene som bodde i ulike bydeler i Oslo. 

Det ble sett størst forskjeller mellom de pasientene som hadde helsefaglig bakgrunn og de 

som ikke hadde det. Det syntes å ha mindre betydning om pasienten hadde lav eller høy 

utdanning. Det var tydelig at de med helsefaglig bakgrunn stilte mer spørsmål under 

sykehusoppholdet og stilte høyere krav til helsepersonellet enn hva de andre pasientene 

gjorde. For de med helsefaglig bakgrunn var det en trygghet å søke informasjon selv og de 

leste med et kritisk blikk uten å bli skremt. De visste hvor de skulle søke informasjon og 

hvordan de skulle tolke den.  
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«Ja, det googlet jeg vel med en gang jeg fikk det på sykehuset, for å se hva 

som stod (om bivirkninger).. Men der stod det jo ramset opp, så jeg tenkte 

«okei, men da har jeg lest det, så bare avventer jeg og ser om jeg merket noe» 

[…] 

Så, det er ikke sånn at jeg blir så redd når jeg leser det. For på de fleste 

medisiner så er det jo ramset opp masse selv om det bare er en bitte, bitte liten 

prosent som får det» 

Fra intervju. Kvinne, 53 år 

 

Felles for nesten alle pasientene var at de syntes de tok mange legemidler, og det varierte hva 

de syntes om det, som beskrevet tidligere under pasientrelaterte faktorer. De med helsefaglig 

bakgrunn syntes det var greit og var innforstått med at de måtte ta legemidlene. Noen av de 

uten helsefaglig bakgrunn var misfornøyd med det og ønsket å ta færre legemidler noe som 

også hadde vist seg fra tidligere av, med seponering av legemidler på egenhånd.  

 

3.2.3 Behandlingsrelaterte faktorer 

Mange av pasientene hadde flere sykdommer som ble behandlet med legemidler. Flere 

pasienter hadde opplevd bivirkninger og interaksjonsproblematikk tidligere. I de fleste av 

disse tilfellene tok helsepersonellet hensyn til det og etterstrebet å finne en løsning på 

problemet ved å endre behandlingen ved å for eksempel seponere et legemiddel eller bytte ut 

et legemiddel med noe annet. Likevel oppga disse pasientene i intervjuene at de savnet mer 

informasjon om bivirkninger og interaksjoner.  

«Når det gjelder medikamentene så er … emh … De forklarte jo ganske greit 

hva jeg fikk og hva jeg fikk det for. Men veldig lite om bivirkninger eller hvilken 

effekt de kan ha i kombinasjon. […] Den biten av medisineringen syns jeg ikke 

var noe særlig bra i sykehussammenheng eller legemiddelforskrivning. Om 

bivirkninger … Spesielt i kombinasjon med legemidler, ikke sant» 

Fra intervju. Mann, 60 år 
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Flere pasienter som tidligere hadde hatt dårlig erfaring med et legemiddel, ble tilbudt noen 

annet på sykehuset. For eksempel en pasient som slet med søvn, hadde hatt en dårlig 

opplevelse med Stilnoct. Legen på sykehuset foreslo å bytte til melatonin og forklarte grundig 

for pasienten hvordan det virket og betrygget henne om at det kunne være et bedre alternativ.  

Det skjedde flere ganger at det ble gjort endringer i legemiddellisten under sykehusoppholdet, 

men at disse endringene ikke ble kommunisert godt nok av helsepersonell til pasient. Dette 

resulterte i at det oppstod «nestenfeil». En pasient sin insulindose ble endret fra 24 IE til 20 IE 

uten at pasienten fikk beskjed om det. Pasienten var godt kjent med behandlingen sin fra før 

og administrerte insulin selv, både hjemme og på sykehuset. Siden pasienten ikke hadde fått 

beskjed om endringen, endret pasienten innstilt dose på insulinpennen hun fikk av sykepleier 

ved legemiddelutdelingen.  

Sykepleier: «Du har fått 24 tidligere, men nå skal det trappes ned til 20, så vi 

skal prøve det nå.»   

Pasient: «Ikke rart jeg stussa.»  

Sykepleier: «Nei, det hadde jeg gjort også.»  

[…] 

Pasienten: «Så de trappet ned altså, det er det ingen som har sagt til meg.» 

Fra observasjon. Kvinne, 67 år 

 

Ved flere tilfeller ble det trappet ned på et legemiddel eller lagt til et nytt legemiddel uten at 

helsepersonellet konfererte med pasienten først. Da stilte pasienten spørsmål og det oppstod 

ofte skepsis hos pasienten. For eksempel ble behandling med laktulose startet opp for en 

pasient på sykehuset. Vedkommende fikk levert ut dette på legemiddelutdeling flere ganger 

uten å få informasjon om dette. Det endte med at pasienten ikke tok laktulosen.  

Sykepleier: «Også skal du ha litt olje.» 

Pasient: «Nei, hvorfor det? Jeg har hatt avføring ...»  

Sykepleier: «Ja, det er for avføring, det er laktulose.»  

Pasient: «Jeg har hatt avføring, i går og ...»  

Sykepleier: «Men du står på det, jeg skal sjekke.» 

Fra observasjon. Kvinne, 67 år 
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De fleste pasientene oppga at det gikk bra å ta legemidlene. Noen pasienter sa i intervjuet at 

de ikke likte å ta store tabletter, men det løste seg på ulikt vis. Dette ble også observert på 

sykehuset. I de tilfellene som ble observert, løste det seg ved at pasienten spurte 

helsepersonell om tabletten kunne deles eller at tabletten var drasjert slik at det gikk bra for 

pasienten å svelge den selv om pasienten var skeptisk. 

«Så fikk jeg noen forferdelig store piller.  

[…] Men de var jo glaserte så de forsvant jo bare ned! […].  

Men jeg hadde helt panikk, når jeg så på de pillene. Første gangen jeg så 

dem, før jeg begynte på kuren. Men det var ikke noe å grue seg for.» 

Fra intervju. Kvinne, 89 år 

 

De fleste pasientene synes de i utgangspunktet hadde fått god nok informasjon om 

legemidlene sine. Enkelte pasienter oppga at de ikke hadde fått informasjon om hvor lenge de 

skulle bruke et nytt legemiddel. Dette ble ofte funnet for de pasientene som hadde blitt satt på 

blodtrykkssenkende eller blodfortynnende legemidler. Det kunne virke som helsepersonellet 

tok for gitt at pasientene var klar over at dette var livslang behandling, noe som ikke var 

tilfelle for alle pasientene i denne studien. En pasient med historikk med seponering av denne 

type legemidler på egenhånd oppga i intervjuet at han hadde forstått det som at han ikke 

skulle bruke sine fem nye legemidler lenger enn i 98 dager, men at de skulle fases ut etter det. 

«Ja, eller 98 tabletter, men ja, det er jo dager det … 

 […] em, når jeg spurte fastlegen den første sjansen jeg hadde med han. Og 

jeg har vel forstått, eller fått inntrykk av at det skal fases ut […] 

 Så … Jeg skulle ikke trenge dobbel blodtrykksdempende uansett. Så ja.» 

Fra intervju. Mann, 60 år 
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En pasient startet opp med metoprolol under innleggelsen. Under intervjuet sa hun at hun ikke 

visste hvor lenge hun skulle bruke det og at hun ikke fikk beskjed om dette. 

«Nei, jeg visste ikke at jeg skulle få.. at jeg skulle stå på det. Og jeg vet jo 

fortsatt ikke hvor lenge jeg skal, jeg kan ikke huske at noen har sagt hvor lenge 

jeg skal gå på det. 

[…] Om jeg skal ta det lenger, det tror jeg.. jeg har fått beskjed om at jeg ikke 

nødvendigvis skal. Metoprolol, det vet jeg faktisk ikke.»    

Fra intervju. Kvinne, 53 år 

 

Mange pasienter hadde flere faste legemidler før innleggelsen som de var godt kjent med. 

Noen pasienter hadde hatt endringer i legemidlene sine før den aktuelle innleggelsen. Alle 

pasientene hadde endringer i legemiddellisten som ble gjort under sykehusoppholdet. Det var 

varierende om pasientene hadde oversikt over de endringene som hadde blitt gjort eller ikke. 

De som hadde fått mange endringer i legemiddellisten sin oppga at de savnet mer informasjon 

rundt endringene. 

Det blir ofte påpekt av helsepersonell at «det var mange medisiner», både av leger, 

sykepleiere og annet helsepersonell. Dette er noe mange pasienter var redde for og opptatt av. 

Mange pasienter oppga også i intervjuene, at de syntes at de tok mange legemidler og at de 

ønsket at de tok færre, slik som beskrevet under pasientrelaterte faktorer. Pasienter med 

krevende behandlingsregimer, for eksempel med mange legemidler eller legemidler til 

parenteral administrasjon, trengte ekstra oppfølging av behandlingen. Dette ble tatt hensyn til 

på sykehuset. Helsepersonellet var opptatt av hvem som skulle hjelpe de pasientene med 

administrering av legemidlene når pasienten kom hjem, enten det var pårørende eller 

hjemmesykepleien. Helsepersonellet sørget for å ha oversikt over dette før pasientene ble 

sendt hjem.  
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Det var flere tilfeller der pasienter startet opp med mange nye legemidler og ga uttrykk for at 

de ikke opplevde å ha kontroll over behandlingen sin lenger, hvor helsepersonellet foreslo 

oppstart av multidose.  

Sykepleier: «Du skal få multidose – vet du hva det er?» 

Pasient: «Vet ikke.» 

Sykepleier forklarer: «Alle medisinene du skal ta til det klokkeslettet. Og den 

datoen.» 

[…] 

Pasient: «Javel. Da slipper jeg å tenke?» 

Sykepleier: «Ja. […] Det tar noen dager før, før den multidosen kommer. Så jeg 

må dosere opp noen medisiner til deg som du får med deg. Og vi har ikke sånne 

dosetter men jeg legger det i sånne poser.» 

Fra observasjon. Kvinne, 71 år 

 

Helsepersonellet var opptatt av hvordan legemiddelbehandlingen skulle foregå etter 

utskriving. De kartla hvordan pasienten hadde gjort det før og hvilken hjelp de eventuelt 

trengte videre for å sikre at pasientene etterlevde behandlingen og de endringene som var blitt 

gjort. Helsepersonellet ga ofte god informasjon om hvordan behandlingen skulle foregå når de 

kom hjem. I de fleste tilfellene hadde pasientene oppfattet den viktige informasjonen. En 

pasient med lungeemboli fikk Fragmin på sykehuset og skulle fortsette med det i tre måneder 

etter utskriving. Pasienten fikk streng og tydelig beskjed av legen om at pasienten ikke skulle 

bruke asasantin i tillegg, noe pasienten hadde stått på tidligere. Under intervjuet omtalte 

denne pasienten asasantin som «bannlyst» mens han stod på Fragmin.  

«Ee, ja, det var den, ja, hva heter den da … Ee, den som nå er bannlyst når 

jeg får disse sprøytene.» 

Fra intervju. Mann, 89 år 

 

De pasientene helsepersonellet anså at trengte hjelp av hjemmesykepleie, fikk tilbud om det. 

Det var varierende om pasienten takket «ja» eller «nei». Det var tydelig at noen pasienter som 

ikke tidligere hadde mottatt hjelp, hadde vanskeligheter for å innse at de hadde behov for 

hjelp. De pasientene uttrykte til helsepersonellet at de ikke ønsket hjelp fordi de ikke ville 
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være avhengig av andre. Hvis en pasient helsepersonellet anså at trengte hjelp etter 

hjemkomst, takket nei til det, spurte de pasienten flere ganger og la det frem som et åpent 

tilbud som de til enhver tid kunne takke ja til. En pasient, som var inneliggende en kort 

periode, endte med å takke «nei» til alle tilbud om hjelp, mens en annen pasient som var 

inneliggende lenge, takket tilslutt «ja» til hjelp i hjemmet etter å ha takket «nei» flere ganger. 

Lege: «Vi tenker på å koble inn hjemmesykepleien når du skal hjem. Vi 

foreslår vurderingsbesøk, du er jo i forverring, hjertesvikten er ikke i form, 

hadde vært fint å ha en fagperson som bistår med medisiner.»   

[…] 

Pasient: «Det er ikke nødvendig, jeg henter på sånn rull.» 

Lege: «Men de tar en faglig vurdering, godt å ha noen å samarbeide med.» 

Pasient: «Jeg veier meg hver dag, er hos fastlegen en gang i uka, mannen 

min kjører meg fra dør til dør.» 

Lege: «Du får snakke litt med mannen din, tilbudet er der.» 

Fra observasjon. Kvinne, 67 år 

 

Hos de pasientene som ikke trengte hjelp til administrering av legemidler gikk det igjen at de 

brukte dosett og hadde begynt å bruke dette på eget initiativ for å ha oversikt over 

legemidlene sine. Pasientene sa at dette var med på at de etterlevde behandlingen i stor grad.  

En pasient som ble lagt inn med ekstremt høyt blodtrykk, lungeproblematikk og sviktende 

nyrer ble under sykehusoppholdet sterkt anbefalt av legen om å slutte og røyke. Pasienten 

oppga at han hadde prøvd å slutte flere ganger før, med ulike metoder og hjelpemidler, uten å 

lykkes. Legen sørget for at pasienten fikk teste ut nikotinplaster på sykehuset, noe pasienten 

oppga at hjalp. Legen sørget videre for at pasienten fikk resept på nikotinplaster slik at 

pasienten selv kunne følge opp denne behandlingen når han kom hjem. På denne måten 

tilrettela legen for pasienten slik at han skulle ha mulighet til å fullføre den anbefalte 

behandlingen.  

Flere pasienter oppga i intervjuene at de lurte på om det tok tid før legemidlene fikk effekt. 

Spørsmålet var typisk for de som hadde startet opp med blodtrykksenkende legemidler. 

Pasientene hadde ikke fått tydelig nok informasjon om at det kunne ta noe tid før kroppen ble 
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vant til legemidlet og at de kunne oppleve litt bivirkninger i starten. Flere oppga at dette var 

noe de skulle snakke med fastlegen om.  

Alle pasientene som ble satt på antibiotika og skulle fortsette med det etter hjemreise, 

etterlevde denne behandlingen. Dette var korte behandlinger og det kan ha hatt innvirkning på 

at det er lettere å etterleve en slik behandling. De fleste i Norge er innforstått med at det er 

viktig å fullføre en antibiotikabehandling slik legen har forskrevet.  

«.. jeg kunne ikke slutte og så starte på nytt dagen etter. Jeg kunne ikke det, 

det er kjempe strengt.» 

Fra intervju. Kvinne, 48 år 

 

Hos minst en pasient ble det forskrevet to legemidler som hadde en interaksjon som ble 

oppdaget på apoteket når pasienten skulle hente legemidlene etter utskrivingen. Pasienten 

kommuniserte dette til fastlegen som ordnet opp i det raskt.  

Helsepersonellet var generelt flinke til å tilpasse språket til pasientene når de ga informasjon 

om behandlingen, hva som var blitt gjort og hva som skulle skje videre. Dette resulterte i at 

mange pasienter hadde et riktig bilde av hva som hadde blitt gjort på sykehuset og de klarte å 

forklare dette med egne ord i intervjuene. Ett eksempel var en pasient som hadde 

langtkommen hjertesvikt og pace maker. Pasienten utviklet etter hvert sepsis på grunn av 

bakterier som hadde festet seg på pace makeren og den måtte fjernes under sykehusoppholdet.  

«Men det var større sjanse for at den pace makeren kunne bli infisert igjen, at 

kroppen min rett og slett ikke tålte pace maker, sånn atte de tok masse prøver 

og fant ut atte det var ikke nødvendig. 

[…] 

Den hjertesvikten må jeg ha uansett, hjertet mitt er dårlig, men det har ikke 

noe med pace makeren å gjøre, jeg kunne hatt ti pace makere uten at det 

hjelper.» 

Fra intervju. Kvinne, 67 år 
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Det var en uoverensstemmelse som ble oppdaget under intervju som utpekte seg med tanke på 

alvorlighetsgrad. En pasient som lå på sykehuset i 52 dager blant annet på grunn av sepsis, ble 

behandlet med Rimactan 300 mg to ganger daglig til og med 17 dager etter utskriving oppført 

i epikriseteksten. Rimactan stod ikke oppført i legemiddellisten. Pasienten tok ikke dette 

legemidlet når intervjuet fant sted, 12 dager etter utskriving. Det er uklart om 

uoverensstemmelsen skyldes at Rimactan egentlig var seponert og opplysningene i epikrisen 

var upresise, eller om Rimactan var uteglemt fra legemiddellisten fordi denne pasienten var 

overflyttet til annen sengepost. Utskrivingen ble ikke observert og det var ikke mulighet for å 

sjekke om det hadde blitt skrevet ut resept. Under intervjuet virket ikke pasienten å være kjent 

med at hun skulle bruke dette legemidlet. 

 

 

3.2.4 Sykdomsrelaterte faktorer 

Mange pasienter virket motiverte for å fortsette behandlingen fordi de følte de hadde god 

effekt av legemidlene. Motivasjon har en positiv effekt på etterlevelse.  

«Men det vil være sånn … man får plager innimellom. Men nå føler jeg hvert 

fall at jeg har fått riktig medisin da.» 

Fra intervju. Mann, 79 år 

 

(Svar på spørsmål om pasienten opplever at legemidlene har hatt effekt) 

«Det vet jeg egentlig ikke, men det går jeg ut ifra at jeg har siden jeg har blitt 

bedre og ikke er dårlig som når jeg kom inn.» 

Fra intervju. Kvinne, 71 år 

 

«Jeg sover bedre nå etter jeg har begynt med den hjertemedisinen. Den har 

fått ned pulsen.» 

Fra intervju. Kvinne, 53 år 
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En pasient hadde tidligere blitt behandlet med blodtrykkssenkende, kolesterolsenkende og 

blodfortynnende legemidler. Ved innleggelsen brukte han ingen legemidler og det viste seg at 

han tidligere hadde seponert alle legemidlene uten samråd med lege. Pasienten oppga i 

intervjuet at han sluttet med disse legemidlene blant annet fordi han ikke opplevde at det var 

nyttig og opplevde ingen effekt. Det resulterte i skyhøyt blodtrykk over lengre tid og 

begynnende nyresvikt. 

«Ja, Albyl-E og Lipitor var det jeg hadde i begynnelsen, men det ble jo faset 

ut etter hvert, holdt jeg på og si. […] Jeg følte ikke at jeg hadde noen effekt 

av det.» 

Fra intervju. Mann, 60 år 

 

Alle pasientene som ble satt på antibiotika og skulle fortsette med det etter hjemreise, 

etterlevde denne behandlingen. Pasientene merket ofte rask bedring av å følge en slik 

behandling. Dette også kan forklares med behandlingsrelaterte faktorer, som den korte 

behandlingstiden. 

Det ble ikke gjort mange funn under sykdomsrelaterte faktorer. Pasienter med rus- eller 

alkoholmisbruk ble bevisst ekskludert fra studien med tanke på at det skulle være 

uproblematisk å dra hjem til pasientene for intervju. 
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3.2.5 Helsetjenesterelaterte faktorer 

Så godt som alle pasientene var fornøyde med sykehusoppholdet og behandlingen de hadde 

fått. De fleste pasientene skrøt av helsepersonellet og kom godt overens med dem. 

«Alle var veldig søte og forekommende, både pleiere og legene. Jeg er i 

grunn full av lovord jeg, hvordan det norske helsevesenet fungerer, jeg har 

vært innlagt en del ganger og sitter i grunn igjen med de samme erfaringene 

hver gang.» 

Fra intervju. Mann, 89 år 

 

Helsepersonellet hadde ofte fokus på etterlevelse. I de tilfellene hvor de ikke hadde det, var 

det ofte på grunn av manglende forståelse eller kunnskap, for eksempel forvirringen rundt en 

pasient sin Medrol-kur som beskrives nærmere senere i dette avsnittet. Det var også noen 

tilfeller hvor helsepersonellet ikke informerte pasienten på forhånd om hvilke nye legemidler 

de ble satt på, noe som endte med at pasienten ikke tok legemidlet på sykehuset. Dette fordi 

de ikke visste hva det var eller hvorfor de skulle ha det, som eksempelet med laktulose som 

beskrevet under behandlingsrelaterte faktorer.   

Det var også to tilfeller der pasienter ble startet opp med legemidler de hadde brukt før, men 

som var seponert før sykehusoppholdet av ulike grunner. Ett tilfelle var pasienten som 

tidligere hadde opplevd bivirkninger ved å bruke Albyl-E og Lipitor sammen. Pasienten sa 

ifra om dette, det resulterte i at legen byttet ut Albyl-E med Plavix. Ett annet tilfelle var en 

pasient som ble satt på Lisinopril, som denne pasienten tidligere hadde seponert i samråd med 

fastlegen fordi han ble svimmel. Pasienten informerte helsepersonellet om dette og Lisinopril 

ble etter hvert fjernet. 

En pasient fikk forvirrende informasjon på sykehuset angående kortisontabletter. Pasienten 

stod på prednisolon ved innleggelse. Den ble seponert og pasienten startet opp med Medrol 

istedenfor. Videre under sykehusoppholdet omtalte helsepersonellet konsekvent Medrol som 

prednisolon. De sa at pasienten skulle få med seg resten av «prednisolon-kuren» hjem, i 

tillegg til mye annen informasjon om hva han måtte hente på apoteket og hvilke av 

legemidlene han hadde hjemme fra før som han skulle fortsette å bruke. Da intervjuet fant 

sted, var Medrol-kuren fullført.. Pasienten oppga i intervjuet at han hadde fortsatt med 
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prednisolontablettene som han hadde hjemme fra før etter utskriving. Han la i dosetten etter 

nedtrappingsregimet som stod på etiketten. Prednisolon stod ikke som seponert i epikrisen. 

Helsepersonellet omtalte konsekvent Medrol som «prednisolon» under innleggelsen. Dette 

var det flere eksempler på.  

Pasient: «Ja, får jeg ikke med meg noen tabletter nå?» 

Lege: «Du får med deg den kuren med prednisolon.» 

Fra observasjon. Mann, 79 år 

 

En pasient som brukte Levaxin fikk beskjed av helsepersonell på sykehuset om at det ikke 

hadde noe å si når hun spiste frokost i forhold til når hun tok legemidlet. Som beskrevet under 

pasientrelaterte faktorer protesterte pasienten på dette, men måtte selv ta ansvar for at dette 

ble gjort riktig. Helsepersonellet hadde ikke nok kunnskap eller fått god nok opplæring om 

dette legemidlet.  

Pasientene fikk stort sett informasjon om at reseptene på legemidlene deres var klare for 

uthenting med en gang de ble skrevet ut fra sykehuset. Det oppstod ikke problemer når de 

skulle hente legemidlene på apoteket. Ett unntak var en pasient som ikke fikk informasjon om 

at reseptene var klare, og som bare fikk epikrisen i en lukket konvolutt uten at den ble 

gjennomgått med pasienten. Alle de andre pasientene fikk epikrisen gjennomgått sammen 

med helsepersonell før utreise. 

Det var flere tilfeller hvor pasienter oppga i intervjuene at de ikke hadde fått tydelig beskjed 

av helsepersonell om hvor lenge de skulle stå på en behandling. Dette gikk igjen hos de som 

fikk behandling med legemidler som ofte var livslang. Det kan vise seg negativt hvis 

pasienten ikke henter ut ny forsyning på apoteket eller ber fastlegen forskrive ny resept når 

forrige går tom. En pasient fikk forskrevet fem nye legemidler etter utskriving fra sykehuset. 

Han hadde ikke fått tilstrekkelig informasjon om hvor lenge denne behandlingen varte, noe 

som resulterte i at han var av den oppfatning at legemidlene skulle fases ut etter 98 dager. 

Som beskrevet under behandlingsrelaterte faktorer hadde denne pasienten historie med å 

seponere legemidler på egenhånd og helsepersonellet burde hatt bedre fokus på etterlevelse 

ved å gi tydelig informasjon. 
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En engelskspråklig pasient opplevde i noen tilfeller at helsepersonellet glemte å snakke 

engelsk. Da de etter hvert forstod at de måtte snakke engelsk for at pasienten skulle forstå, 

gjentok de ikke det de allerede hadde sagt på norsk. Helsepersonellet var gjennomgående 

flinke i engelsk og hadde et greit ordforråd, men det skjedde flere ganger at det var vanskelig 

å finne de riktige ordene for å få forklart seg tydelig til pasienten. Ofte snakket 

helsepersonellet norsk seg imellom, da ble pasienten holdt utenfor samtalen.  

Noen pasienter opplevde at helsepersonellet ikke hadde lest seg ordentlig opp på pasienten, at 

de ikke var helt oppdatert på det som stod i journalen. Dette kunne skape misnøye, usikkerhet, 

og mindre tillitt til helsepersonellet. 

Helsepersonellet var flinke til å gi oppfølging tilpasset pasientens behov. De pasientene som 

trengte tett oppfølging etter hjemkomst, enten i form av trygghetsavdeling eller 

hjemmesykepleie ble tilbudt det. Det ble tilrettelagt for multidose hvis det var behov for det, 

som beskrevet under behandlingsrelaterte faktorer. Helsepersonellet sørget for at pasienten 

fikk med seg de legemidlene de skulle, enten ved å sikre at de fikk hentet det selv på apoteket 

eller at pasienten fikk hjelp til det på sykehuset. Flere pasienter fikk med seg legemidler for 

en periode fra sykehuset og en pasient fikk alle legemidlene hennes levert på sengeposten av 

personell fra sykehusapoteket.  

Ofte avklarte helsepersonellet før pasientens hjemreise hvordan oppfølgingen skulle bli og 

svarte på spørsmål pasienten hadde om hvordan oppfølgingen fungerte videre. For eksempel 

at det ikke ble videre kontakt med sykehuset for kontroller og oppfølging, men at dette skulle 

gjøres av fastlegen. Det ble avklart hvilke timer som måtte bestilles hos fastlegen og om 

pasienten hadde god kontakt med fastlegen slik at de fikk nødvendig oppfølging. I tillegg ble 

det avklart om pasientene hadde tilstrekkelig hjelp i hjemmet, slik at helsepersonellet var sikre 

på at de fikk fulgt opp behandlingen og at det skulle være trygt for pasienten å komme hjem.  
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Lege: «Fastlegen din, er det noen du har litt kontakt med eller?»  

Pasient: «Ja, jeg har kontakt med han sånn hele tiden, på grunn av 

sykemeldingene mine og sånn.  

[…] Han vet hva som funker og hva som ikke funker, men det er ikke mer 

enn det.» 

Lege: «Er du fornøyd med sånn som han følger opp? For det er jo litt viktig, 

for du har jo en sånn tilstand som trenger litt ...» 

Pasient: «Jada, det er jeg.» 

Fra observasjon. Kvinne, 53 år 

 

En pasient skulle starte opp med insulin og blodsukkermåling for første gang. Vedkommende 

visste ikke hvordan hun skulle gjøre dette, var usikker og trengte hjelp til målinger og 

administrering av insulin. Hun fikk hjemmesykepleie og ble forsikret om at hun skulle få 

hjelp til det hun trengte hjelp til slik at behandlingen ble riktig. Helsepersonellet ga pasienten 

likevel informasjon om behandlingen slik at pasienten skulle ha mulighet til å forstå så mye 

som mulig selv.   

Det var to pasienter som var veldig opptatt av noe som ikke var en del av innleggelsesårsaken. 

En pasient hadde prostataplager og ønsket behandling for det, en kvinne hadde vondt i en arm 

og ønsket at helsepersonellet skulle sjekke ut dette. Mannen fikk begynne på et legemiddel for 

prostataplagene, noe han var fornøyd med. Kvinnen ble, etter hva hun selv sa i intervjuet, ikke 

undersøkt og hun sa at hun ikke fikk smertestillende for den vonde armen. Det stemte ikke, 

hun fikk smertestillende under innleggelsen.  

En pasient, hvor mange pårørende var helsepersonell, fikk hjelp av pårørende til alt i 

hverdagen. Det kom tydelig frem av intervjuet at han ikke håndterte noen legemidler selv.  

(Om legemidlet han tar om kvelden)  

«.. ja, da, altså om kvelden ligger den klar på en tallerken til meg, det 

har min kone ordnet på forhånd før hun legger seg (he he he he).» 

Fra intervju. Mann, 89 år 
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Legen informerte datteren til denne pasienten fortløpende og hadde lange samtaler der hun 

fikk all informasjon. Legen ga likevel mye informasjon til pasienten så han skulle føle seg 

inkludert og for at han skulle vite hva som skulle skje når han kom hjem og videre fremover.  

En utenlandsk pasient som ikke bodde i Norge skulle etter hvert fly tilbake til hjemlandet. 

Helsepersonellet gjorde en stor innsats for at pasienten skulle få så mye informasjon som 

mulig om hvordan dette ville foregå og når det var trygt for han å fly hjem. De skaffet 

tillatelser til å ha med legemidler og nødvendig utstyr på flyet, samt assistanse. Pasienten fikk 

hjelp til alt med forsikring, slik at han så fort som mulig kunne reise til hjemlandet hvor de 

skulle fortsette utredningen og behandlingen. Siden han ikke var norsk, ble kun den akutte 

behandlingen utført under innleggelsen. Det var hele tiden dialog om dette. Det var ikke alt 

helsepersonellet kunne svare på, men de gjorde så godt de kunne og pasienten fikk god 

oppfølging. Systemene i helsetjenesten var ikke like i Norge og hjemlandet til pasienten. 

Pasienten fikk informasjon om hva han måtte gjøre og hvem han måtte kontakte når han kom 

til hjemlandet, i tillegg til informasjon om hva helsepersonellet i hjemlandet kom til å gjøre 

angående legemidler og videre utredning.  
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4 Diskusjon 

I denne studien ble det brukt en kvalitativ metode for å undersøke hvordan ulike faktorer som 

påvirker etterlevelse kommer til uttrykk i kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell 

og hvilket utfall dette har for etterlevelsen etter utskrivning. Økt kunnskap om etterlevelse vil 

kunne bidra til videre forskning på området og sikre best mulig effekt av 

legemiddelbehandling, færre reinnleggelser og kortere sykehusopphold (11, 16).  

Tidligere er det gjort få studier som denne, bestående av både observasjoner på sykehuset og 

intervju etter hjemkomst av samme pasient. Ønsket er at denne studien skal kunne bidra til 

mer forskning på området.  

4.1 Diskusjon av resultater 

Resultatene viste at pasientene ønsket og hadde som formål å etterleve behandlingen. 

Pasientene oppga at de husket å ta legemidlene sine og at de tok dem som forskrevet. Det ble 

observert at de var opptatt av å få riktig behandling på sykehuset. Det var også mange som 

uttrykte dette i intervjuene, uavhengig om de fikk hjelp til håndtering av legemidlene eller 

ikke.  

Resultatene fra denne studien viste også at alle pasientene ønsket informasjon om legemidlene 

sine, men at ikke alle etterspurte informasjon hvis den manglet fordi de ikke ville være til bry. 

Det er vist i en analyse fra Danmark, at pasienter ikke ønsker å være til bry og vegrer seg 

derfor for å stille helsepersonellet spørsmål (39). Dette viser viktigheten av at helsepersonellet 

er bevisste på hvilket informasjonsbehov pasientene har. Det gikk igjen at de som ikke 

administrerte legemidlene sine selv, følte de hadde mindre kontroll over legemidlene sine enn 

de som håndterte legemidlene sine selv. Alle pasienter har rett til å bli inkludert i sin egen 

behandling (1, 3) og det er med på å øke etterlevelse (12). Pasientenes mangel på kontroll 

over legemidlene sine viser viktigheten av fokus på dette.  

Selv om pasientene hadde som formål å etterleve behandlingen, viste resultatene fra 

legemiddelsamstemmingene, uoverensstemmelser hos 50% av pasientene. Disse pasientene 

etterlevde med andre ord ikke behandlingen i henhold til epikrisen. Dette samsvarer med 

andre studier som er gjort på etterlevelse (16, 17). Felles for disse uoverensstemmelsene var at 
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det ofte skyltes dårlig eller mangelfull informasjon i epikrisen til pasientene. På grunn av 

dette hadde ikke pasientene mulighet til å selvstendig sikre god etterlevelse.  

Uoverensstemmelsene gjaldt både for de som håndterte legemidlene sine selv og de som ikke 

gjorde det. Dette er et tegn på at informasjonen ikke var tilpasset pasienten, pårørende og/ 

eller hjemmesykepleien eller at informasjonen rett og slett ikke var korrekt. Riktig 

informasjon er strengt nødvendig for at pasienter skal ha mulighet til å etterleve 

legemiddelbehandling etter utskriving fra sykehus. 

Noen av uoverensstemmelsene kunne trolig vært unngått hvis legemiddelsamstemming hadde 

blitt gjennomført ved innleggelse. Da hadde feil i legemiddellisten som fulgte pasienten ved 

innleggelsen blitt oppdaget og kunne bidratt til korrekt legemiddelliste ved utskriving. Kun tre 

av ti legemiddellister ble samstemt ved innleggelse eller i starten av innleggelsen. Det er vist i 

en tidligere studie at det er viktig med legemiddelsamstemming ved innleggelse for å ha 

mulighet til å fremskaffe riktig legemiddelliste etter utskriving (5). I tillegg bør planlegging 

av utskriving starte allerede ved innleggelse (7). Et eksempel på dette i vår studie er 

uoverensstemmelsen hvor Sarotex var oppført feil i legemiddellisten ved innleggelse.  

 

To uoverensstemmelser som skyltes at tjenesteyteren ikke ga legemidler til pasienter etter 

legemiddellisten etter utskriving, var tilfellene der Stilnoct ble gitt istedenfor Imovane, og 

TrioBe som ikke ble gitt i det hele tatt. Dette kan indikere på manglende tillitt til 

legemiddellisten som foreligger etter utskriving, som også er vist i en annen studie (5). Dette 

kan være fordi tjenesteyterne er vant til at legemiddellisten ofte inneholder mange feil etter 

utskriving og at de heller velger å forholde seg til legemiddellisten som forelå før innleggelse. 

Dette er også vist i et landsomfattende tilsyn utført i 2015 (3). 

 

Resultatene viste at de fleste pasientene hadde god kontroll på de legemidlene de hadde brukt 

lenge, men oppga at de mistet kontroll etter oppstart av mange nye legemidler. Sju av ti 

pasienter hadde fire endringer eller flere etter utskriving. De som hadde fått mange endringer i 

legemiddellisten sin oppga at de savnet mer informasjon rundt endringene som var gjort. 

Dette samsvarer med resultater fra en annen studie som viste at bare 40% av deltakerne fikk 

tilstrekkelig informasjon under innleggelsen (40). Det kan tyde på at det blir vanskeligere å 

etterleve behandlingen jo flere endringer man får i legemiddellisten og at hyppig skifte eller 

endring i behandling øker risikoen for lavere grad av etterlevelse (11). Derfor er det viktig at 
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pasientene får tilstrekkelig informasjon under innleggelsen samt tilpasset oppfølging etter 

sykehusoppholdet slik at de har mulighet til å ha kontroll over legemidlene sine.  

Det er vist i en studie at pasienter ønsker mer tilpasset individuell informasjon om behandling 

(17). Studien viste at selv om pasientene ga uttrykk for at de var opptatt av etterlevelse, så var 

det varierende hvilken kunnskap og forståelse de hadde om sin egen legemiddelbehandling. 

At pasienter er kjent med hvilke legemidler de tar og hvorfor de tar det, kan være med på å 

øke etterlevelsen (41). Studier har vist at jo flere legemidler en pasient tar, jo større sjanse er 

det for lav etterlevelse (42, 43). Derfor er det viktig at de får tilstrekkelig informasjon og 

opplæring.  

 

En pasient med helsefaglig bakgrunn sa i intervjuet at hun ikke hørte etter og ikke brydde seg 

om informasjonen hun fikk på sykehuset. Under innleggelsen hadde imidlertid pasienten 

mange spørsmål til helsepersonellet om legemiddelbehandlingen. Behovet for å stille en rekke 

spørsmål kan være et uttrykk for kognitiv svikt, at pasienten kjenner at hun ikke henger med 

og forsøker å få kontroll. Det er viktig at helsepersonell på sykehus oppfatter dette. Denne 

pasienten hadde hjelp med administrasjon av legemidler. Selv med helsefaglig utdanning, er 

det ikke gitt at man har full kontroll eller er interessert i legemiddelbehandlingen. Resultater 

fra flere studier har vist at kognitiv funksjon og etterlevelse ikke påvirker hverandre (44, 45). 

En grunn til det kan være at eldre med kognitiv svikt ofte får hjelp av pårørende eller 

hjemmesykepleie til legemiddelhåndtering.  

 

Pasientene med mindre erfaring med legemidler viste mer skepsis sammenliknet med de som 

var vant til å bruke legemidler. De virket mer avslappet rundt det og hadde ikke like mange 

bekymringer rundt legemidlene sine. Det er derfor viktig å trygge de som ikke bruker mange 

legemidler og de som blir satt på mange nye legemidler. Det er vist at eldre har mindre behov 

for legemiddelinformasjon (34). Pasientene som hadde brukt legemidler lenge, var trygge og 

følte at legemidlene hjalp dem med å holde dem friske og at legemidlene kunne forlenge livet. 

Et slikt syn vil bidra til større sannsynlighet for etterlevelse av behandlingen. Pasientene som 

var mest skeptiske til legemidler var yngre enn de som var mer komfortabel og trygge med 

tanke på legemidlene sine. Forskningen er ikke entydig med tanke på betydningen av alder for 

etterlevelse. Resultater fra noen studier viser at det ikke er noen forskjell (15, 32), mens andre 

studier viser at yngre mennesker i mindre grad er etterlevende enn eldre (46, 47). Det kan ha 



51 

 

en sammenheng med at de eldre har mer legemiddelerfaring enn de yngre, noe som kan gjøre 

at de er tryggere.  

 

Når det gjelder sosioøkonomiske faktorer, så viste resultater fra denne studien at det ikke var 

tydelig forskjell i grad av etterlevelse mellom de pasientene med høy og lav utdanning. Det 

ble sett størst forskjell mellom pasientene som selv hadde, eller med pårørende som hadde 

helsefaglig utdanning, og pasientene som ikke hadde det. Det var flere pasienter med lav 

utdanning som hadde mye kunnskap om legemidlene sine fordi de hadde brukt mange 

legemidler over lengre tid. Noen av de med høy utdanning, hadde mindre kunnskap og 

forståelse om legemidler enn noen av de med lav utdanning. Det viktigste synes derfor å være 

interesse og erfaring, fremfor høy utdanning.  

 

Både de med lav og høy utdanning kan ha feil oppfatning av legemidler. Da er det viktig å 

fange opp dette og eventuelt oppklare misforståelser. Grad av utdanning er vist at kan påvirke 

grad av etterlevelse (32, 48). Dette samsvarer ikke med resultater fra vår studie. Det kan være 

fordi vår studie var kvalitativ, og derfor ikke designet for å analysere kvantitative 

sammenhenger.  

 

Høy og lav utdanning kan si noe om pasientenes økonomi. Kostnader relatert til 

legemiddelbruken kom ikke opp som tema i noen av intervjuene. Det kan tyde på at det ikke 

var problemer knyttet til dette for pasientene. En årsak til at dette ikke kom frem i intervjuene 

kan være fordi det ikke stod i fokus hos intervjuer og det ble derfor ikke stilt direkte spørsmål 

om det. Dette er som oftest uproblematisk for kronikere som bruker legemidler som er ment 

for livslang behandling i Norge, fordi store deler av utgiftene dekkes av staten (28). Støtte til 

utgiftene gjør at de fleste har råd til å ta ut legemidlene sine. Alle pasientene i studien bodde 

sentralt med god tilgang til lege og apotek, noe som kan bidra til god etterlevelse.  

 

Pårørende var opptatt av at pasienten skulle få riktig behandling og involverte seg mye. Det er 

vist at støtte fra familiemedlemmer kan ha positiv effekt på etterlevelse (49). I denne studien 

ga pårørende i noen tilfeller uttrykk for at de syntes at pasientene brukte mange legemidler. 

Her kan det synes som at støtten fra pårørende også kunne være negativ. 
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Resultatene fra en tidligere studie viser at mange pasienter som går på langvarig behandling 

mener at nytten av legemidlene blir mindre og får flere bekymringer for legemidlene over tid. 

Det kan være med på å senke etterlevelsen av behandling med legemidler som brukes over 

lang tid (50). Mange pasienter syntes de brukte mange legemidler. Dette samsvarer med andre 

studier, som viser at pasienter er bekymret for dette (51). Det understreker at det er viktig med 

informasjon om hvorfor pasientene bruker legemidlene og øke kunnskapen til pasientene 

rundt dem slik at de er innforstått med nytten for å fjerne noe av skepsisen rundt det å bruke 

flere legemidler.  

 

Langtidsbehandling, for eksempel blodtrykk- og kolesterolsenkende behandling, har vist seg å 

ha lav grad av etterlevelse (31-33). I denne studien fant vi et tydelig eksempel på det, hvor en 

pasient tidligere hadde seponert denne type legemidler på egenhånd. En faktor som også 

spiller inn i slike tilfeller, er manglende tilstedeværelse av symptomer. Økt grad av sykelighet 

fører til økt etterlevelse (15). Det viser hvor viktig det er at pasienten opplever å bli bedre. 

Derfor er det viktig å gjøre pasientene kjent med risikoen ved sykdommen og det å ikke bli 

behandlet for den selv om sykdommen ikke har symptomer. 

 

Studier viser at pasienter ofte har mye kunnskap om hvorfor de bruker legemidler, men ikke 

alltid om bivirkninger eller dosering (40, 42, 43). For å forstå hva som er viktig for 

pasientene, er det nødvendig å ha et pasientperspektiv (52). Det er vist i en studie at hvis 

pasienter tror på at de får effekt av et legemiddel, så vil det øke etterlevelsen (41). Det kan 

være nyttig å snakke om bivirkninger, interaksjoner og bekymringer rundt dette med 

pasientene. Dette var det flere pasienter i denne studien som savnet informasjon om, som også 

er vist i en annen studie (40).  

 

Noen pasienter opplevde eller hadde tidligere opplevd bivirkninger. Hvis pasienter er plaget 

med bivirkninger er det mange som avslutter behandlingen (33). Det er viktig at 

helsepersonellet tar dette til etterretning for å sikre at pasientene tar legemidlene sine, enten 

ved å for eksempel bytte til et alternativt legemiddel i tillegg til å gi pasienten god 

informasjon om hvorfor det er viktig at vedkommende tar legemidlet. Pasienter veier ofte 

nytte opp mot risiko når de vurderer om de skal ta et legemiddel eller ikke. Hvis de ser en for 

stor risiko ved å ta legemidlet, synker etterlevelsen (25, 36). Dette er det viktig at 

helsepersonell er klar over slik at de kan oppklare misforståelser.  
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Resultatene viste at pasientenes tillitt til helsepersonellet og helsetjenesten var stor. Det er vist 

at etterlevelsen øker hvis pasienter har tillitt til helsepersonellet (11, 53). De stolte på legen og 

opplevde at de visste hva de gjorde og at det som var nødvendig ble gjort. 

 

Informasjon om hva som skal skje på sykehuset og ved utskrivning, er viktig for pasientens 

og pårørendes trygghet og tillit til helsetjenesten (3). Det kan ha hatt betydning at 

helsepersonellet ofte var hyggelige, de ble til en viss grad kjent med pasientene, og de tok 

hensyn til pasientenes behov og spørsmål. Noen ganger oppfattet observatørene oppfølgingen 

som noe dårligere. Etter hva pasientene sa i intervjuene, virket det imidlertid som den positive 

oppfølgingen veide tyngre enn det som eventuelt var negativt.  

 

Det var flere pasienter som hadde oppfattet viktig informasjon angående behandlingen sin 

etter endt sykehusopphold. Det tyder på at viktige momenter fra sykehusoppholdet ble 

kommunisert på en god måte og at de viktigste faktorene ble lagt tydelig vekt på. For å 

kommunisere viktig informasjon til pasientene, må det formidles på en måte slik at de 

oppfatter informasjonen. Et eksempel kan være viktige oppfølgingstimer hos fastlegen som 

må bestilles av pasienten selv. Det ble av helsepersonell brukt sterke uttrykk som «bannlyst» 

om legemidler som ikke skulle brukes etter hjemkomst. Det er vanskelig å vite hvordan den 

enkelte pasient forstår og oppfatter informasjon på best mulig måte og hvordan formidle 

risiko uten å skremme (54). En pasient satt igjen med riktig og betryggende informasjon 

angående pace maker etter utskriving. Det tyder på at det ble kommunisert tilpasset 

informasjon på en god måte, noe som var positivt for pasienten. Dette kan gjenspeiles i 

informasjon om legemidler og viktig informasjon rundt det.  

Denne studien har vist at det varierer hvilken kunnskap pasientene har fra før og hvilken 

informasjon de ønsker. Noen ønsker mye informasjon, andre blir «mettet» og har ikke 

kapasitet til å ta imot mer informasjon. Resultatene fra en annen studie gjort fra pasientens 

perspektiv viste at det varierer i hvilken grad pasienter ønsker mye informasjon eller om de 

bare følger legens forskriving og er fornøyd med det (55). Det er derfor viktig å gi 

informasjonen tydelig og tilpasset den enkelte pasient. For noen passer det kanskje best å få 

informasjon muntlig, mens andre er avhengig av å få det skriftlig for at de skal huske 

informasjonen, for noen er ikke muntlig informasjon så viktig. Det er vist at det varierer hva 

pasienter ønsker av informasjon og hvordan de ønsker å motta denne informasjonen (56). Det 
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er også vist at det er fordelaktig at pasient og/eller pårørende får informasjon både skriftlig og 

muntlig (57). 

Det var ett tilfelle hvor en pasient hadde bedre kunnskap om legemidlet sitt (Levaxin) enn 

helsepersonellet, noe som førte til at pasienten måtte ta ansvar for riktig legemiddelbruk på 

egenhånd. Dette betyr at det er viktig at helsepersonellet anerkjenner at pasienter kan sitte 

med mye kunnskap og at det de sier bør tas til etterretning. På en annen side er det viktig at 

helsepersonellet har nok kunnskap slik at de kan bidra til riktig legemiddelbruk. Det er vist at 

tillitt til helsetjenesten og helsepersonell øker pasientens kunnskap om legemidler noe som 

øker etterlevelse (58). 

Informasjonsflyten mellom pasient og helsepersonell var ikke alltid optimal, spesielt ved 

utskriving og epikrise. På dette området var det flere misforståelser og feil som førte til 

uoverensstemmelser mellom epikrise og samstemt legemiddelliste fra intervju.  

I noen tilfeller brukte helsepersonell feil legemiddelnavn eller kalte et legemiddel for noe 

pasienten ikke var vant til å omtale det som. Det skapte forvirring hos pasientene og i enkelte 

tilfeller feil. Helsepersonell må bruke korrekte legemiddelnavn og forsikre seg om at de 

bruker begreper pasientene forstår. 

 

Helsepersonellet var opptatte av oppfølging etter utskriving både med tanke på nødvendig 

bistand fra hjemmesykepleien og legemiddelbehandling. Det ble observert at noen pasienter 

takket nei til hjelp de kanskje hadde trengt. Det er derfor viktig med god kommunikasjon og 

overføring av informasjon til neste tjenestenivå for å forsikre pasientens kontinuitet av 

behandlingen. Her er det store utfordringer, men det jobbes med å forbedre dette (7, 8). 
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4.2 Metodediskusjon 

4.2.1 Forforståelse og refleksivitet 

Før studiens oppstart skrev masterstudenten et forforståelsesnotat. Masterstudenten hadde lite 

erfaring med sykehus fra før og hadde få forventinger til hvordan en sykehuspost fungerte. 

Masterstudenten antok at helsepersonellet ville være godt opplært i riktig kommunikasjon og 

kommunikasjonsteknikker. Samtidig at helsepersonellet var overarbeidet og ikke hadde tid til 

å kommunisere tilstrekkelig med pasienten og at pasientenes opplevelse og etterlevelse etter 

sykehusoppholdet ville bli preget av dette. Masterstudenten hadde også en forventning om at 

helsepersonellet ville ha god kunnskap om legemidler og ville kunne svare på alle eventuelle 

spørsmål pasientene hadde om det. Masterstudenten trodde også at det ville bli observert 

utfordringer med tanke på informasjonsoverføring mellom sykehus og hjemmesykepleien. På 

forhånd var masterstudentens helhetlige syn var at pasientene generelt skulle ha lite kunnskap 

om legemidler og at flesteparten kun fulgte legens forskriving uten å stille spørsmål, noe som 

kunne bidra til bekymring og lav etterlevelse.  

Refleksivitet er forskerens evne til å reflektere over og se betydningen og problemstillingene 

knyttet til egen forskerrolle, samhandling med deltakere, datamaterialet og forskerens 

forforståelse (59). Fordelen i denne studien var at masterstudenten var farmasistudent og 

hadde mye kunnskap om legemidler fra før som ville være positivt når studien blant annet 

gikk ut på å se på legemiddelkommunikasjon og effekten av den. I tillegg kan det ha vært 

enklere å få tilgang til deltakerne sammenliknet med forskere som ikke har tilknytning til 

helsevesenet. Ulemper med masterstudenten som forsker i denne studien kan ha vært at 

studenten hadde helsefaglig bakgrunn og kan ha hindret pasientene i å fortelle opplevelser, 

erfaringer og meninger om legemidler og sykehusoppholdet, fordi masterstudenten kunne bli 

sett på som «en del av helsepersonellet».  

4.2.2 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet defineres som i hvilken grad resultatene fra studien har en overføringsverdi 

til andre populasjoner og andre sammenhenger enn den som studien er utført i. 

Generaliserbarheten påvirkes av utvalget og hvilke data deltakerne bidrar med. I kvalitative 

studier er hovedpoenget at hver deltaker skal bidra med mye betydningsfull data, og ikke at 

det skal være høyt antall deltakere (59).   
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Selv om pasientene som deltok i studien var fra ett sted i Norge og fra én sengepost, så kan 

det tenkes at det studentene observerte og det pasientene sa, vil være representativt og nyttig 

for andre situasjoner. Det kan tenkes at prosessene ofte er de samme på medisinske 

sengeposter og problemstillingen for studien er universell. Vi hadde et bredt utvalg i studien 

med tanke på alder, kjønn, etnisitet og innleggelsesårsak. Det er gjort få studier som denne 

med observasjoner og intervju av samme pasient noe som kan bringe ny og nyttig informasjon 

om betydningen av legemiddelkommunikasjon for pasienters etterlevelse etter utskriving.  

4.2.3 Etikk 

Det ble bevilget 150 kroner per pasient fra Sykehusapotekene HF til kjøp av blomster som 

takk for deltakelse i studien. Den ble levert når intervjuet fant sted. Pasienten som ble 

intervjuet per telefon fikk blomstene levert på døren av en av masterstudentene. Det antas at 

gaven ikke var av en størrelsesorden som gjorde at det påvirket resultatene, i tillegg til at 

pasientene ikke visste om blomstergaven på forhånd.  

4.2.4 Inkludering av pasienter 

Alle pasienter som ble spurt, bortsett fra en, samtykket til deltakelse i studien. Før oppstart av 

studien ble det bestemt at pasienten først skulle spørres om samtykke til observasjon på 

sykehuset, og at samtykke til intervju skulle innhentes ved slutten av sykehusoppholdet. Det 

ble vurdert at det på denne måten kunne være lavere terskel for å samtykke til deltakelse til 

intervju. Da var masterstudentene «kjente fjes», ikke fremmede, og terskelen for å avtale et 

intervju kunne være lavere. I tillegg var det sannsynlig at pasientene var syke og slitne ved 

oppstart av observasjon og at et intervju ville føltes belastende i øyeblikket.  

Samtlige pasienter som ble spurt om intervju gjennomførte, bortsett fra to, som ikke svarte på 

henvendelsen etter utskriving. At disse pasientene ikke ble intervjuet kan ha gjort at vi gikk 

glipp av funn hos pasienter som var mer skeptiske til helsepersonell eller var usikre på 

legemiddelbehandlingen og som ikke ønsket å dele informasjon med oss, noe som kan ha 

påvirket resultatene. 

At så mange samtykket til deltakelse kan være fordi den gruppen pasienter vi inkluderte 

generelt var trygge på legemiddelbehandlingen sin og at det derfor føltes greit å delta. 
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Første pasient etter pilotstudien var innlagt i til sammen 52 dager. Pasienten ble observert i 22 

dager. Ved å observere denne pasientene over så lang tid, kan det ha gjort at vi gikk glipp av 

andre aktuelle kandidater til studien. Det ble vurdert å gjøre det slik fordi mye verdifull data 

var samlet inn under observasjonene og det var ønsket å intervjue pasienten..  

Ett av inklusjonskriteriene til den overordnede studien var at pasienten måtte bruke minst ett 

legemiddel fra før. En pasient som ble vurdert og inkludert hadde ikke brukt noen legemidler 

før innleggelsen. Pasienten hadde startet opp behandling med flere nye legemidler ved 

innleggelse og hadde tidligere brukt legemidler som hadde blitt seponert på eget initiativ. Det 

ble derfor vurdert interessant å inkludere denne pasienten, fordi det ville gi dataene nyttige 

funn, selv om det ikke ble brukt legemidler dirkete før innleggelse. 

Det var ønsket å inkludere et bredt utvalg pasienter med tanke på kjønn, alder, 

innleggelsesårsak, etnisitet og sosioøkonomisk bakgrunn for å få frem pasientenes 

beretninger. Dette lyktes vi med. Ved starten av studien var det et ønske å inkludere en 

pasient som trengte tolk. Det var for å få enda bredere innsikt i hva kultur- og språkbarriere 

kan ha å si for etterlevelse. Det var ingen aktuelle pasienter underveis som trengte tolk, men 

en pasient snakket engelsk, og flere hadde annen etnisk bakgrunn, så utvalget ble allikevel 

bredt.  

4.2.5 Inkludering av helsepersonell 

Helsepersonellet var generelt positive til å delta i studien. Det kan ha hatt innvirkning at IMS 

var «vant til» at det foregikk studier på avdelingen. Det gjorde at de aller fleste samtykket til å 

delta i studien, noe som førte til at store deler av oppholdet til pasientene ble observert. På 

sengeposten hvor den pasienten som var inneliggende lenge ble flyttet til, samtykket ikke en 

sentral del av helsepersonellet til deltakelse i studien, som gjorde at vi gikk glipp av 

utskrivingssamtalen for denne pasienten. 

4.2.6 Observasjon 

Pilotstudien ble gjennomført før den overordnede studien startet for å gjøre observatørene 

samstemte og for å få et inntrykk av hvordan observasjonene ville foregå og hvilken 

informasjon som ble samlet inn. Dette kan ha påvirket dataene positivt fordi observatørene da 

hadde fått trening før selve studien startet og var mer trygge i sin rolle. Det bidro til at det var 
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gjennomgående god kvalitet på dataene. Vi var flere som observerte, ble samkjørte og jobbet 

felles for å finne ut av hvordan utføre dette på best mulig måte og få informasjonen som var 

mest nyttig.  

Det var viktig å reflektere over og finne en balansegang mellom å være helsepersonell og 

forskere/studenter under tiden på IMS (60). Vi kom frem til at vi skulle kle oss likt, i gul t-

skjorte med «observatør» i svart skrift og svart fleece-jakke med «observatør» i gul skrift på 

ryggen og hvite sykehusbukser. Vi ønsket å fremstå som helsepersonell, men ikke som at vi 

jobbet på avdelingen. Vi fikk allikevel spørsmål fra annet helsepersonell og pasienter om 

legemidler, men ikke i den grad at det hadde noen påvirkning og vi gikk ikke glipp av noen 

observasjoner på grunn av det. 

Vi valgte å observere mer enn bare utskrivingen da sykehusinnleggelser ofte er korte og 

tentativ utreise dato og planlegging av utskriving ofte starter kort tid etter innleggelse. Det 

varierte hvor tidlig i innleggelsen observasjonene startet, men felles var at de startet etter at 

tentativ utreisedato ble satt.  

Det er tidligere gjort flere studier med intervju av pasienter etter utskriving, men det ikke gjort 

mange studier hvor de samme pasientene som blir intervjuet, også blir observert under 

innleggelsen. Det var en styrke å intervjue samme pasient som hadde blitt observert på 

sykehuset fordi vi fikk et større bilde av pasienten og hva som var viktig for dem. Denne 

forståelsen hadde vi ikke fått om vi kun intervjuet pasientene eller kun observerte 

utskrivingen. Ved å benytte oss av denne fremgangsmåten fikk vi bedre forståelse av hvilken 

påvirkning det som skjedde på sykehuset hadde å si etter utskriving.  

Vi observerte alle helsepersonell som var inne hos pasienten for å inkludere alle aspekter og 

fordi spørsmål om legemidler fra pasientene kunne dukke opp når som helst. Dette kan ha ført 

til at helsepersonell syntes det var ubehagelig, at de jobbet på en annen måte enn de ellers 

ville gjort, eller at de følte at observatørene var i veien. Det viste seg i ettertid at ikke var 

tilfellet. Helsepersonellet som var mest involvert i vår studie oppga i et fokusgruppeintervju at 

de «glemte» at observatørene var tilstede, at de ikke hadde vært i veien og at helsepersonellet 

ikke hadde tenkt så mye over at de hadde blitt observert (studien er ikke publisert).   

Flere pasienter som ble inkludert, lå på to- og tremannsrom. Det kan ha ført til at vi gikk glipp 

av observasjoner fordi vi ikke gikk inn på pasientrommet hvis det ikke var klarhet i om 

helsepersonellet skulle inn til den inkluderte pasienten. Det ville begrenset studien hvis vi kun 
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skulle inkludert pasienter på enkeltrom, da mange av pasientrommene på sengeposten var to- 

og tremannsrom. Det antas uansett at få observasjoner ble gått glipp av fordi helsepersonellet 

var samarbeidsvillige og ga beskjed når de skulle inn til en pasient som var inkludert i 

studien.  

Observasjonene foregikk kun på dagtid i ukedagene. Det kunne gjort at vi gikk glipp av data 

fra kveld og natt. Det var tydelig når vi leste i journal at det veldig sjeldent skjedde noe av 

interesse etter vaktskifte på ettermiddagen. En av observatørene observerte en helg. Dette fikk 

vi lite informasjon ut av, det viste seg å ikke være nødvendig og vi gikk derfor ikke glipp av 

betydelige data ved å kun observere på dagtid.  

4.2.7 Intervju 

Semistrukturerte intervju var best egnet i denne studien fremfor fokusgruppeintervju fordi vi 

ville få frem pasientenes opplevelse og synspunkter som det ville vært sannsynlig at 

pasientene ikke ville delt i en gruppe sammen med andre.  

Intervjuguiden var ikke basert på en teori, den ble utviklet av masterstudentene i samarbeid 

med veileder som er klinisk farmasøyt. En felles intervjuguide ble brukt for begge 

masterstudentene. Det var en styrke da spørsmålene som ble stilt var omtrent like og de 

samme temaene ble dekket. Pasientene som ble intervjuet var forskjellige og ulik informasjon 

ville kommet ut av intervjuene uavhengig om det var en eller to personer som gjennomførte 

intervjuene. Da det ikke kom frem nye momenter i intervjuene, hadde vi oppnådd metning.  

Intervju ble gjennomført en til to uker etter hjemkomst for å prøve og unngå at det hadde blitt 

gjort endringer i pasientens legemiddelliste enten av fastlegen eller andre, og slik at 

pasientene skulle huske så mye som mulig fra sykehusoppholdet. Det var positivt med tanke 

på at innleggelsen fortsatt var friskt i minne hos pasienten og man vil kunne få et mer 

nøyaktig bilde av deres opplevelse enn hvis intervjuet hadde blitt gjennomført senere. Det kan 

likevel ha blitt gjort endringer som masterstudentene ikke var klar over i forkant av intervjuet. 

Det kan ha ført til at uoverensstemmelsene som ble oppdaget ved legemiddelsamstemming 

ikke var faktiske uoverensstemmelser.  

At pasientene selv fikk velge hvor intervjuet skulle foregå, kan ha vært med på å senke 

terskelen for å samtykke til intervju. Noen intervju tok sted på et offentlig serveringssted. Det 

kan ha ført til at pasientene ikke svarte like ærlig på spørsmål som de kanskje ville gjort hvis 
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intervjuet ble gjennomført hjemme. Disse intervjuene ble lagt til et tidspunkt på dagen hvor 

det var lite folk og et skjermet bord ble valgt for å unngå dette så langt det lot seg gjøre. 

Pasientene virket ikke å være hindret av at intervjuet ble gjennomført offentlig.  

 

En pasient som var inneliggende lenge (52 dager) ble intervjuet to ganger, en gang på 

sykehuset og en gang hjemme. Dette var fordi pasienten ble overflyttet til en annen sengepost 

hvor det ikke lot seg gjøre å fortsette observasjonene etter å ha ligget på IMS lenge. Ved at et 

intervju under oppholdet på den andre sengeposten ble gjennomført, sikret vi at pasienten 

fortsatt visste at vi ønsket å intervjue vedkommende etter utskriving. I tillegg fikk vi ekstra 

data som kunne blitt utelatt hvis intervjuet ikke hadde blitt gjennomført. Sykehusoppholdet 

var langt og det var stor sannsynlighet for at pasienten ikke husket alt som skjedde underveis 

og vi kunne gått glipp av data.    

 

En svakhet med studien var at den kun kan si noe om etterlevelse kort tid etter utskriving og 

vi kan ikke konkludere noe om etterlevelse over lengre tid.  

4.2.8 Transkribering 

Det var en styrke at den som har gjennomførte observasjonene og intervjuene også 

transkriberer dette fordi nyanser og detaljer da var mulig å få fram, for eksempel måten noe 

ble sagt på (61). Dette gjaldt spesielt for observasjonene, hvor man ikke alltid rakk å skrive 

ned alt som skjedde eller alt som ble sagt på observasjonsskjema. Det ble i tillegg skrevet 

refleksjoner og notater etter transkribering. Det var for å sørge for at den som leste et 

transkript som man ikke hadde transkribert selv skulle få et helhetlig bilde og at mulige 

misforståelser eller mistolkninger kunne oppklares.   

4.2.9 Koding og analyse 

Det var fordelaktig å være flere som utarbeidet kodeverket. Selv om alle benyttet de samme 

dataene til utarbeidingen av kodeverket, ble det tydelig at dataene ble sett på med forskjellig 

perspektiv. Det gjorde at kodene ble utfyllende og dekkende fordi det kom frem koder som en 

enkeltperson ikke ville kommet frem til på egenhånd. 

At observasjoner ble kodet av den aktuelle observatøren var fordelaktig fordi under 

observasjonene var det detaljer som ikke kom med selv om man skrev refleksjonsnotat. Det 
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var også en styrke at en annen enn den som hadde gjennomført intervjuet kodet intervjuet 

fordi det ble sett på med nye øyne og momenter som ikke intervjueren selv hadde oppdaget 

kom frem. Audit var en styrke fordi det ble enighet i gruppen om hvordan kodeverket skulle 

brukes. Nye momenter kunne oppdages under audit og kodingen ble mer tidseffektiv fordi 

alle ikke trengte å kode alle dataene.   

Kodene som ble valgt ut til denne masteroppgaven dekket 14 % av dataene som ble samlet 

inn. Dette gjorde det mulig for masterstudenten å fullføre analysen og oppgaven innen gitt 

tidsrom. En styrke ved analysen var at masterstudenten hadde gjort seg godt kjent med 

datamaterialet før analysen, i tillegg til at masterstudenten fikk innspill fra de andre i gruppen 

som også var godt kjent med materialet til å velge ut koder til oppgaven. En svakhet kan 

imidlertid være at masterstudenten kan ha gått glipp av momenter som kan ha hatt betydning 

for etterlevelse siden store deler av datamaterialet ikke ble inkludert i analysen.  

Masterstudenten brukte Malteruds metode for tekstkondensering som regnes som en enkel 

metode som kan brukes av personer med begrenset erfaring (38). 

4.2.10 Validitet 

Validitet dreier seg om hvorvidt det er brukt adekvate metoder for å besvare 

forskningsspørsmålet og om resultatene som blir presentert fra studien er sanne (62). For å 

sikre dette ble kodeverket utviklet i samarbeid med personer med erfaring fra utarbeiding av 

slikt kodeverk fra før. I tillegg ble det arrangert seminarer underveis i studien hvor de samme 

deltok for å sikre at kodingen og analysen ble gjort på riktig måte. Masterstudentene og PhD-

studenten hadde i tillegg felles «audit-møter» jevnlig for å diskutere koding og audit som ble 

gjort for å sikre at vi hadde felles forståelse av dataene.  
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4.3 Veien videre 

Det er gjort to andre analyser av datamaterialet fra den overordnede studien. En masterstudent 

ved Københavns Universitet har brukt data til sin masteroppgave om narrativer og en annen 

masterstudent ved Universitetet i Oslo har skrevet masteroppgave om helseforståelse. Det er 

positivt fordi dataene blir brukt til å belyse flere tema enn bare etterlevelse konkret.  

Denne oppgaven gir en bedre forståelse av noen av faktorene som påvirker etterlevelse. Det 

kan bidra til å vise viktigheten av fokus på de ulike faktorene. Dataene kan brukes videre til å 

se nærmere på en spesifikk faktor som påvirker etterlevelse eller andre faktorer som ikke er 

omtalt i denne oppgaven. Andre måter å analysere dataene på for å se på etterlevelse kan være 

å inkludere de pasientene som ikke ble intervjuet. Det kan være at viktige momenter for 

etterlevelse kom frem hos de pasientene også.  

Det ble kun brukt en liten del av dataene fra den overordnede studien i denne oppgaven. 

Datamaterialet kan brukes til videre til å se på andre tema enn etterlevelse, men som er viktige 

for pasienters opplevelse av legemiddelkommunikasjon, sykehusopphold eller 

utskrivingsprosessen.  
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5 Konklusjon 

 

Resultatene fra studien viser en gruppe pasienter som er opptatt av legemiddelbehandlingen, 

med varierende kunnskap om legemidlene sine. Alle pasientene mente å etterleve 

behandlingen, men flere uoverensstemmelser ble funnet som skyltes dårlig eller mangelfull 

informasjon til pasientene ved og etter utskriving. Det er derfor viktig at helsepersonell bidrar 

til at pasienter kan ha mulighet til å etterleve behandlingen ved økt fokus på tilpasset og riktig 

informasjon og fokus på etterlevelse. Andre faktorer som hadde noe å si for etterlevelsen, var 

om pasientene var godt kjent med legemidlene sine, og om de hadde fått mange endringer i 

legemiddellisten etter utskriving. Selv om pasientene uttrykte at de var fornøyd med 

sykehusoppholdet, sa mange at de savnet mer informasjon om bivirkninger og interaksjoner. 

Mange hadde også bekymringer rundt bruken av mange legemidler. Dette kunne vært unngått 

hvis pasientene hadde fått mer informasjon om hvilken effekt legemidlene hadde og hvorfor 

det var viktig for dem og ta legemidlene. Studien viser at legemiddelbrukerne er motiverte for 

å etterleve legemiddelbehandlingen, da er det viktig at denne motivasjonen og fokuset også er 

tilstede i de ulike nivåene i helsetjenesten. Det er nødvendig med mer forskning på 

etterlevelse fra pasientens perspektiv for å kunne øke etterlevelsen ytterligere.  
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Sammendrag  
Det er kjent at informasjonsoverføring ved skifte av behandlingsnivå er et risikoområde, og norske 
pasienter som trenger behandling og oppfølging fra flere behandlingsnivåer opplever også at 
helsetjenesten ikke «henger sammen» (1, 2). I 2016 konkluderte Helse- og omsorgsdepartementet 
med at overføring av informasjon om pasientens legemidler var et særlig sårbart område når det 
gjelder informasjonsoverføring ved skifte av behandlingsnivå (1).  

Det er begrenset erfaring i Norge med farmasøytintervensjon ved utskrivning fra sykehus, og nesten 
ingen har erfaring med oppfølgingsprogrammer etter utskrivning. Systematiske oversiktsartikler har 
konkludert at de mest effektive farmasøytintervensjonene med effekt på reinnleggelse, var de som 
innbefattet veiledning av pasient i legemidler ved utskrivning, samt oppfølgingsintervensjon som 
forsterket informasjonen etter utskrivning (3, 4). Når intervensjonen bidro til et styrket samarbeid 
med annet helsepersonenell var intervensjonene spesielt effektive (3, 4).   

Pasienten og eventuelt pårørende er nøkkelfaktoren for å oppnå forbedret pasientsikkerhet ved 
utskrivning (5). Et første skritt når tjenester ved utskrivning skal forbedres er å styrke kunnskapen om 
pasientens behov og utfordringer som har med legemiddelbehandlingen å gjøre. Ved å forstå 
pasientens «reise» gjennom utskrivningsprosessen, med pasientperspektivet, kan vi finne ut hvordan 
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pasienter kan bli mer aktivt involvert i legemiddelbehandlingen og hvordan tilbudet best kan 
tilpasses dem.  

Siden det enkelte pasientforløp er forskjellig antas det at det finnes flere utskrivningsprosesser. For å 
forstå utskrivningsprosessene og ulike pasientperspektiv, gjennomføres en kvalitativ studie som 
består av observasjon og semi-strukturerte intervju. Forståelse av ulike utskrivningsprosesser og 
hvordan disse fungerer for pasientene vil kunne bidra til utvikling av arbeidsmetoder som kan utføres 
av helsepersonell og derved bidra til bedre pasientsikkerhet. 

Pasientene som inkluderes skal representere et bredt utvalg med hensyn på blant annet spredning i 
alder, kjønn, sosioøkonomisk bakgrunn, etnisitet og diagnoser. Datainnsamlingen vil pågå inntil 
metning er oppnådd, det vil si at deltakere vil rekrutteres strategisk og trinnvis underveis for å sikre 
informasjonsstyrken i utvalget. Pasientene inkluderes etter informert skriftlig samtykke. Skriftlig 
samtykke innhentes også fra helsepersonell på avdelingen og eventuelt pårørende. Pasientene vil bli 
observert når de er i kontakt med helsepersonell under sykehusinnleggelsen og når de skrives ut fra 
sykehuset vil de bli intervjuet hjemme etter 1-2 uker.  

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus HF, Sykehusapotekene HF og 
Universitetet i Oslo. Studien gjennomføres i perioden september 2019 til utgangen av januar 2020.   
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Sykehusapotekene  
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Introduksjon   
  
Pasientmedvirkning  
I følge Pasientrettighetsloven har pasient og bruker rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- 
og omsorgstjenester, og medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta 
informasjon (6). Spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgsloven forplikter samtidig enhver 
som yter helse- og omsorgs- tjeneste til å arbeide systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og 
brukersikkerhet (7, 8).   

Opplæring av pasienter og pårørende er en lovfestet oppgave i sykehusene i Norge (7). 
Kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell er avgjørende for å oppnå høy kvalitet i 
helsetjenesten inkludert gode pasientforløp (1, 9). Det at pasienten har fått informasjon og innehar 
kunnskap er en grunnleggende forutsetning for at pasienter skal kunne medvirke når det tas 
beslutninger om sykdom, behandlingsalternativer og prognose (10). Studier har vist at 40-80 % av 
informasjonen som gis muntlig på sykehus glemmes umiddelbart, og at eldre pasienter husker 
mindre korrekt jo mer informasjon som gis  (10). Pasient- og pårørendeopplæring er essensielt for å 
sikre at pasienten er i best mulig stand til å mestre sykdom (11). OUS har læring og mestring, 
trygghet og forutsigbarhet som viktige fokusområder i opplæring og informasjon til pasienter og 
pårørende (11).  

En norsk observasjonsstudie som undersøkte eldre pasienters medvirkning ved innleggelse og 
utskrivning viste at tung arbeidsbelastning, overfylte sykehusavdelinger, tidspress på helsepersonell 
og rutiner på avdelingen begrenset muligheten for medvirkning. Den samme studien konkluderte 
med at det er behov for større fokus på og mer kunnskap om pasientinvolvering ved innleggelse og 
utskrivning, og at det i tillegg må tas med i betraktningen at eldre pasienters ønsker og evner til 
medvirkning varierer mye (12). En masteroppgave utført ved medisinsk klinikk ved OUS i 2018 fant at 
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pasientene savnet mer informasjon om legemidlene, siden kunnskap og forståelse om legemidlene 
gav en følelse av kontroll og en trygghet som er viktig for etterlevelse av legemiddelbehandlingen  
(13).    

Informasjonsoverføring ved skifte av behandlingsnivå  
I 2016 konkluderte Helse- og omsorgsdepartementet med at overføring av informasjon om 
pasientens legemidler var et særlig sårbart område ved skifte av behandlingsnivå (1).  Norske 
pasienter som trenger behandling og oppfølging fra flere behandlingsnivåer og deres pårørende, 
opplever også at helsetjenesten ikke «henger sammen» (1, 2). Det å sikre korrekt oversikt over 
legemiddellister etter opphold i sykehus oppleves som krevende for helsepersonell i 
primærhelsetjenesten (1). En masteroppgave utført ved medisinsk klinikk ved OUS i 2018 fant at 
pasienter får varierende og lite standardisert informasjon ved utskrivelse, og at helsepersonell 
opplever legemiddelinformasjonsutveksling mellom helsepersonell som krevende (14). Ufullstendig 
informasjon til pasienter og neste behandlingsnivå om endringer foretatt i legemiddelregimet under 
sykehusoppholdet, kan føre til bivirkninger, tidlig reinnleggelse og økt bruk av helsetjenester (15-18).  
I tillegg er det mange pasienter som ikke vet nok om legemidlene de bruker (hvilke legemidler, 
hvorfor de bruker dem og hvilke bivirkninger legemidlene kan gi) (19-21). En landsomfattende 
brukererfaringsundersøkelse fra 2015 viste at hver tredje pasient savnet gjennomgang av oppdatert 
legemiddelliste ved utskrivelse (21, 22).   
  
Farmasøytintervensjon ved utskrivning fra sykehus  
Helse- og omsorgsdepartementet anser klinisk farmasi som et viktig tiltak som kan sikre riktig 
legemiddelbruk og bedre pasientsikkerheten (23). Farmasøyter kan bidra inn i tverrfaglige 
behandlingsteam på sykehus til å individualisere og optimalisere legemiddelbehandlingen for 
inneliggende pasienter og forhindre legemiddelfeil ved pasienters forflytninger mellom ulike 
behandlingsnivåer i helsevesenet (24, 25). Systematiske oversiktsartikler har konkludert at de mest 
effektive farmasøytintervensjonene med effekt på reinnleggelse, var de som innbefattet veiledning 
av pasient i legemidler ved utskrivning, samt oppfølgingsintervensjon som forsterket informasjonen 
etter utskrivning (3, 4) Når intervensjonen bidro til et styrket samarbeid med annet helsepersonenell 
var intervensjonene spesielt effektive (3, 4). Det er begrenset erfaring i Norge med 
farmasøytintervensjon ved utskrivning fra sykehus, og nesten ingen har erfaring med 
oppfølgingsprogrammer etter utskrivning. To norske studier har imidlertid vist at slike programmer 
er gjennomførbare og at de verdsettes av både pasienter og leger (26, 27). I en kvantitativ studie som 
gjennomføres av vår forskningsgruppe (REK nr. 2014/704) undersøker vi effekt av klinisk farmasøyt 
som arbeider systematisk i henhold til prosedyrene i IMM-modellen (Integrated Medicines 
Mangement) i det tverrfaglige behandlingsteamet ved en indremedisinsk avdeling, samt i en annen 
studie undersøker vi hvilke pasienter som har mest effekt. Resultater fra studiene er ikke publisert 
enda, men farmasøytene som bidro i datainnsamlingen erfarte at farmasøytintervensjon ved 
utskrivning fra sykehus var tidkrevende og kompleks.   

Sømløs legemiddelbehandling ved utskrivning   
Pasienten og eventuelt pårørende er nøkkelfaktoren for å oppnå forbedret pasientsikkerhet ved 
utskrivning (5, 9, 10). Et første skritt når tjenester ved utskrivning skal forbedres er å styrke 
kunnskapen om pasientens behov og utfordringer som har med legemiddelbehandlingen å gjøre (5, 
9, 10). Ved å studere pasientens «reise» gjennom utskrivningsprosessen, med pasientperspektivet, 
kan vi forstå hvordan pasienter kan bli mer aktivt involvert i legemiddelbehandlingen.   
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Problemstilling – formål  
Hensikten med studien er todelt:  

• Kartlegge utskrivningsprosessene ved Indremedisinsk sengepost, Ullevål sykehus, for å 
identifisere faktorer som har betydning for å oppnå sømløs og pasientsikker behandling,   

• Evaluere hvorvidt pasientenes behov for informasjon ved utskrivning fra sykehus 
tilfredsstilles og fører til aktiv pasientmedvirkning ut fra deres behov.   

Overordnet hypotese for prosjektet: Kunnskap om pasientens «reise» gjennom 
utskrivningsprosessen og ulike pasientperspektiv kan bidra til å forbedre pasientforløpene ved 
overgang til primærhelsetjenesten og bedre samarbeidet på tvers av omsorgsnivåene.    

  

Metoder  
• Studiedesign:   

Dette er en kvalitativ studie i form av observasjoner og semi-strukturerte intervjuer.  
  

• Studielokalisasjon og -periode:   
Studien skal gjennomføres ved Indremedisinsk sengepost (IMS), OUS, Ullevål og hjemme hos 
pasientene eller eventuelt på sykehjemmet fortrinnsvis 1-2 uker etter at de har blitt 
utskrevet.  Det skal gjennomføres en pilotstudie våren 2019. Inklusjon av pasienter vil starte 
høsten 2019 og fortsette til tilstrekkelig antall pasienter er inkludert. Målet er å inkludere 
alle pasientene i løpet av perioden september 2019-januar 2020.  
  

• Inklusjonskriterier:   
Voksne pasienter ≥ 18 år som legges inn på IMS og gir skriftlig, informert samtykke til å delta 
i studien. Pasientene har bostedsadresse i Oslo, bor hjemme og håndterer legemidler selv 
(evt. med hjelp fra hjemmesykepleie eller pårørende) og planlegges utskrevet fra 
indremedisinsk sengepost (IMS) til hjemmet eller eventuelt korttidsopphold på sykehjem.   
  

• Eksklusjonskriterier: Terminale pasienter. Pasienter som tidligere har vært inkludert i studien. 
Pasienter med langtkommen kognitiv svikt, i henhold til vurdering fra behandlende lege. 
Pasienter som ikke skal skrives ut fra IMS (for eksempel planlagt overflytning til annen 
avdeling).  

• Antall pasienter som skal inkluderes:   
Del 1: Observasjonsstudie på IMS: Datainnsamlingen vil pågå inntil metning er oppnådd, det 
vil si at deltakere vil rekrutteres strategisk og trinnvis underveis for å sikre 
informasjonsstyrken i utvalget. Hver ny observasjon sammenholdes med allerede 
eksisterende data for å identifisere likheter og forskjeller i kategoriene som utvikles. 
Dimensjoner det er viktig å sikre variabilitet for: kvinner og menn, ulike etnisiteter, 
utdanning, spredning i alder, antall legemidler i bruk. Utvelgelse av pasienter vil gjøres av 
PhD-student sammen med masterstudenter. Råd innhentes fra leger/sykepleiere ved 
avdelingen. PhD-studenten kommer til å ha bistand fra en erfaren seniorforsker (SKS) til 
detaljert design av studien under piloten, og ellers bistand ved behov underveis.  
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Del 2: Semistrukturerte intervjuer: Vil primært foregå hjemme hos deltakerne rekruttert i 
observasjonsstudien, ca. 1-2 uker etter utskrivning. Hvis pasientene viser seg å skulle skrives 
ut til korttidsopphold eller til hjemmet med økt bistand fra hjemmesykepleien vil evt. 
helsepersonell også intervjues. Målet er å sikre informasjonsstyrken i utvalget på samme 
måte som i observasjonsstudien. Datainnsamlingen vil pågå inntil metning er oppnådd.  

Pilot: Inklusjon av pasienter til piloten kommer til å pågå inntil tilstrekkelig 
bakgrunnsinformasjon for å designe studien er innhentet.   

• Prosedyrer og opplæring  
Observasjoner og intervjuer vil bli gjennomført av PhD-studenten og masterstudenter i 
farmasi. PhD-studenten er en erfaren klinisk farmasøyt som er kjent med rutiner ved 
sykehuset og pasientpopulasjonen på sengeposten. Masterstudentene er kjent med 
legemidler og vil få opplæring i relevante aspekter av klinisk arbeid i forkant av 
observasjonsperioden. Sykehusapotekene HF har blant annet prosedyrer for gjennomføring 
av legemiddelsamstemming.   
Alle observatører vil få trening i observasjons- og intervjumetodikk av en erfaren 
seniorforsker. PhD-studenten har klinisk erfaring i samtale med pasienter om legemidler og 
tilegnet seg høsten 2017 kunnskap om kommunikasjonsteknikker i legemiddelsamtale 
gjennom kurset FRM5905V Klinisk farmasøytisk arbeidsmetodikk, som er en del av 
programmet for erfaringsbasert master i klinisk farmasi ved Universitetet i Oslo. 
PhDstudenten gjennomfører våren 2019 kurs i kvalitative metoder. Masterstudentene 
gjennomfører relevante forskningsforberedende kurs våren 2019.   
  
Representanter fra indremedisinsk avdeling samt brukerrepresentant fra brukerutvalget i 
Sykehusapotekene HF har vært involvert i design og planlegging av studiene. Det vil 
gjennomføres en pilot for observasjonsstudien og intervjustudien våren 2019.   
  

  
• Gjennomføring:   

Del 1: Observasjonsstudie på indremedisinsk avdeling som vil beskrive utskrivelsesprosessen. 
Observasjonene vil fokusere på pasienten og dekke alle hendelser som er relevante for 
legemiddelbehandlingen, som skjer fra tentativ utreisedato er satt og frem til utreise, 
alternativt fra 2-3 dager før tentativ utreise og frem til utreise. Pasienter velges ut strategisk 
for å sikre kvalitet og heterogenitet på dataene. De antatt minst kompliserte 
pasientforløpene (antatt kort liggetid) forsøkes inkludert tidlig i studieperioden og følges av 
observatøren gjennom hele sykehusoppholdet. De antatt mest kompliserte forløpene (antatt 
lang liggetid) inkluderes mot slutten av studieperioden da observatøren har opparbeidet seg 
mer erfaring bl.a. om rutiner for utskrivning og hendelser som er relevante for 
legemiddelbehandlingen, og disse pasientene følges fra 2-3 dager før tentativ utreise.  
Observasjonen er per definisjon ikke-deltakende da observatøren ikke utfører noen 
arbeidsoppgaver relatert til pasientbehandling. Observatøren gjennomfører observasjoner 
kun når pasienten er i kontakt med helsepersonell. Observatøren følger pasienten i alle 
sammenhenger under innleggelsen som anses relevante for legemiddelbehandlingen (for 
eksempel polikliniske timer og undersøkelser ved andre avdelinger på OUS). Observatøren 
kan snakke med pasienten om tema som ikke angår dette, dersom det er naturlig i settingen. 
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Stikkord fra samtale med pasient registreres også i slike tilfeller, se kommunikasjonsinnhold 
under.   
  
Samtykke innhentes fra:  
- pasienter som oppfyller inklusjonskriteriene  
- pårørende og/eller helsepersonell som bistår pasienten med legemiddelhåndtering 
- helsepersonell ved IMS (innhentes i forkant av studieoppstart)  
- eksternt helsepersonell som er involvert i pasientbehandlingen under sykehusoppholdet 

(for eksempel infeksjonsmedisiner, alderspsykiater, ortoped, prest). Dersom noen av disse 
ikke samtykker vil vi ikke observere i den aktuelle delen.  

  
Hver observatør fører sine observasjoner i feltnotater inkludert dagbok for kronologiske 
hendelser og egne reaksjoner, følelser og meninger om det som skjer hos pasienten. 
Feltnotater utføres både ved hjelp av sjekklister og som fritekst. Detaljer kommer på plass i 
løpet av pilotstudien.  Fokus for observasjon kan konsentreres etter hvert som pasientene 
observeres.   
  
Ulike typer data samles inn.   

o Kommunikasjonsinnhold (verbalt og ikke-verbalt): Kommunikasjon mellom pasient 
og helsepersonell, informasjon eller dialog om legemidler inkludert informasjon til 
pasienten om hans/hennes medisinske behandling. For helsepersonell registreres 
kjønn, profesjon og evt. disiplin/spesialisering. Fokuset vil være på observasjoner 
som kan være relevante for legemiddelbehandlingen.   
  

o Deskriptive data: Pasientens demografi, beskrivelse av settingen, menneskene og 
begivenhetene/prosessen, hva som skjer, når og i hvilken rekkefølge, varighet av 
samtaler mellom pasient og helsepersonell etc.  

  
Observatørene transkriberer fortløpende for å forhindre «memory-bias», og for å sikre at alle 
detaljer og egne refleksjoner kommer med. Observatørene leser hverandres transkripter og 
møtes jevnlig for debriefing og diskusjon for å sikre kvaliteten på observasjonene. Det vil 
gjennomføres en pilot ved Indremedisinsk avdeling våren 2019 hvor blant annet 
registreringsskjema, sjekklister og interne prosedyrerer utvikles. PhD-studenten kommer til å 
ha bistand fra en erfaren seniorforsker til detaljert design av studien under piloten, og ellers 
bistand ved behov underveis. Samtykke til deltakelse i pilotstudien innhentes som beskrevet 
over.  
  
Del 2: Semi-strukturerte intervjuer som vil foregå ansikt til ansikt med pasientene fra 
observasjonsstudien (se over), i pasientenes hjemmemiljø eller evt. på sykehjem i løpet av de 
første ukene etter utskrivning fra sykehuset. Det vil bli tatt lydopptak av intervjuene, når 
pasienten samtykker til dette. Dersom pasient ikke samtykker til lydopptak vil det tas 
notater. Det innhentes samtykke til observasjon og til hjemmebesøk ved bruk av samme 
samtykkeskjema (vedlagt).  
  
Dersom pasienten ikke kommuniserer på norsk eller engelsk tilstrebes det å få hjelp av en 
person som snakker pasientens morsmål til å gjennomføre intervjuet, alternativt 
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gjennomføres intervjuet ved hjelp av tolk. Intervjuene vil fokusere på hvordan pasientene 
har oppfattet legemiddelinformasjonen de fikk ved utskrivning fra sykehuset. I intervjuene 
brukes primært åpne spørsmål tilpasset enkeltpasient for å utforske ulike pasientperspektiv. 
Intervjuguiden inneholder forhåndsdefinerte spørsmål (se eksempler under) og for 
enkeltpasienter legges det til stikkord fra observasjonsstudien som ønskes utforsket i detalj.   
  
Intervju med pasient vil fokusere på følgende:   
o Hvilke faktorer relatert til legemiddelbehandlingen betyr mest og hvorfor 
o Hvordan utskrivningsprosessen opplevdes  
o Etterlevelse og tanker omkring behandlingen som var planlagt ved utskrivning fra 
sykehuset  
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Intervjuene vil også inkludere en legemiddelsamstemming som har til hensikt å fange opp 
faktisk bruk av legemidler, misforståelser og/eller utfordringer som opplevdes av pasient, og 
resultatene av legemiddelsamstemmingen vil utforskes i detalj i dialog med pasient. Faktisk 
bruk vil sammenliknes med legemiddellisten i epikrisen samt evt. informasjon sendt fra 
sykehuset til kommunehelsetjenesten i Pleie og omsorgs (PLO) – meldinger. Ved behov, blant 
annet for supplerende informasjon, kan pårørende delta under intervjuet eller kontaktes i 
etterkant og da innhentes eget samtykke fra pårørende. Legemiddelsamstemming gjøres i 
henhold til prosedyre fra Sykehusapotekene (vedlegg).  

Det vil gjennomføres en pilot med hjemmebesøk våren 2019 hvor blant annet intervjuguide 
utvikles. PhD-studenten kommer til å ha bistand fra en erfaren seniorforsker til detaljert 
design av studien under piloten, og ellers bistand ved behov underveis. Samtykke til 
deltakelse i pilotstudien innhentes som beskrevet over.  

  
• Demografiske data og målevariable:   

Følgende demografiske data og målevariable hentes fra EPJ, elektronisk kurve og eventuelt 
ordinasjonskort fra multidoseapotek og registreres for studiepopulasjonen som et ledd av 
inklusjonen for å sikre heterogenitet i studiepopulasjonen: o Alder o Kjønn o Bydel o 
Innleggelsesårsak  

o Legemiddelliste i innkomstjournal: Antall legemidler, ATC  
o Diagnoser etter ICD-10; Antall, type og eventuelt diagnoseår, som beskrevet i 

pasientens innkomstjournal  
o Dato for innleggelse på sykehuset o Dato for innleggelse på IMS o Multidose ja/nei  
o Omsorgsnivå legemiddelhåndtering før innleggelse (håndterer selv, håndterer selv 

med hjelp av pårørende eller håndterer selv med hjelp av hjemmesykepleie)  
o Akutt eller elektiv innleggelse 
o Sosioøkonomisk bakgrunn, informasjon om utdannelsesnivå o Etnisk bakgrunn  
o Kognitiv funksjon (eget skjema for implementering på avdelingen) o 

Skrøpelighet/frailty scale (eget skjema for implementering på avdelingen)  
  
For pasienter som ikke samtykker til deltakelse i studien registreres kjønn, alder og 
eventuelt årsak (for eksempel mann, 50 år, ønsket ikke å delta).   
  

Følgende data registreres underveis eller ved utskrivningen:  
o Legemiddelsamstemming observert utført under innleggelsen o Dato for utskrivelse 

o Utskrevet til  
o Legemiddelliste i epikrise: Antall legemidler, ATC  
o Diagnoser etter ICD-10; Antall, type og eventuelt diagnoseår, som beskrevet i 

pasientens epikrise  
o Multidose  
o Omsorgsnivå legemiddelhåndtering etter utskrivning (håndterer selv, håndterer selv 

med hjelp av pårørende eller håndterer selv med hjelp av hjemmesykepleie)  
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• Analyser   
  
Del 1: Observasjonsstudien.   
Ulike typer data analyseres.   

o Kommunikasjonsinnholdet i feltnotatene undersøkes systematisk ved konvensjonell 
induktiv innholdsanalyse, dette er spesielt egnet når teori og forskningslitteraturen 
om fenomenet som blir studert er begrenset (28). Etter å ha transkribert innholdet 
ord for ord, gjennomleses det gjentatte ganger slik at observatørene oppnår en 
helhetlig forståelse og fordypning i innholdet. Datamaterialet leses ord for ord og 
kodes i ulike kategorier som beskriver observatørens oppfatning av innhold i 
setninger eller avsnitt. I prosessen videre utvikles overordnede tema som knytter 
kategoriene sammen. Observatørene samarbeider i analysen for å sikre kvaliteten, 
det vil si at konteksten er forstått og at viktige observasjoner ikke går tapt.  

o Deskriptive data: Kartlegging av utskrivningsprosessen, hva som skjer, når, i hvilken 
rekkefølge. «Time-ordered matrix», tidsbestemte matriser utvikles til dette formålet 
(29). Dette verktøyet forenkler identifisering av hva som kan føre til hva og hvorfor. 
Kvantitative data som demografi og ventetid vil bli oppsummert.   

  
Del 2: Intervjuer vil bli tatt opp som lyd-filer, som deretter vil bli transkribert ord for ord og 
analysert induktivt med hjelp av «content analysis», systematisk tekstkondensering (29). I de 
tilfellene der det er innhentet hjelp fra en person som snakker pasientens morsmål til å 
gjennomføre intervjuet, utføres transkriberingen fortrinnsvis av den samme personen. 
Dersom intervjuet er gjennomført av PhD-student eller masterstudent med hjelp av tolk, 
transkriberes informasjon fra pasient som videreformidles av tolk. Der det er fortolkningen 
av hva pasient formidler som transkriberes tilstrebes det å hente inn ekstern språklig hjelp til 
å høre igjennom lydfil for å eventuelt fange opp tilleggsinformasjon fra pasient som ikke har 
kommet med i transkriptet. Ekstern språkhjelp lønnes på timebasis.  

Intervjuerne samarbeider i analysen for å sikre kvaliteten, det vil si at konteksten er forstått.  

Videre vil en analyse på individuell basis bli utført med data fra observasjonsstudien. Dette 
for å identifisere eventuelle mønstre på tvers av de to metodene. Det vil bli evaluert hvorvidt 
pasientenes behov for informasjon ved utskrivning fra sykehus tilfredsstilles og hvorvidt det 
fører til aktiv pasientmedvirkning ut fra behovet.  

Problemer knyttet til legemiddelbehandlingen avdekket ved henholdsvis intervju og 
legemiddelsamstemming klassifiseres kvantitativt og kvalitativt, blant annet registreres antall 
pasienter med uoverensstemmelser, antall uoverensstemmelser og type 
uoverensstemmelser. 
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Gjennomføringsplan  
  Dato  
Ferdigstillelse av protokoll inkludert samtykkeskjema  11.12.18  
Inngåelse av databehandleravtale med UIO for lagring i TSD  01.02.19  
Innsending av søknad til REK, samt til personvernombudet  11.12.18  
Forskningsforberedende kurs og opplæring for PhD-student og masterstudenter  Vår 2019  
Pilotering  Vår 2019  
Inklusjonsperiode for studien  02.09.19-10.01.20  
Innlevering av masteroppgaver (2 planlagte)  Vår 2020  
Ferdigstillelse av data-analyse  Juni 2020  
Innsending av artikler (3 planlagte) for publisering  Høst 2020/ Vår 2021  

  

Ved perioder med dråpesmitte på avdelingen vil inklusjonen kunne gå langsommere. Framdrift i 
inklusjonen rapporteres hver uke til hovedveileder.  

Audit og inspeksjon  
Sykehusapotekene HF kan utføre intern revisjon (audit) av studien.  

Etikk  
Prosjektets hypotese er at kunnskap om pasientens reise gjennom utskrivningsprosessen og ulike 
pasientperspektiv kan bidra til å forbedre pasientforløpene ved overgang til primærhelsetjenesten og 
redusere avstanden mellom omsorgsnivåene. Kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell vil 
bli observert på sykehus, og pasientene intervjues deretter 1-2 uker etter utskrivning fra sykehus. Før 
pasienter inkluderes vil de motta skriftlig informasjon om prosjektet og kan selv ta stilling til om de 
ønsker å delta eller ikke. Det er tatt høyde for at det kan bli utfordrende å besøke alle pasientene 
hjemme da det kan være at noen ikke ønsker å få besøk, eller at noen trekker sitt samtykke. Noen 
pasienter inkluderes selv om de bare ønsker å delta i studien under oppholdet på sykehus, dette kan 
bidra til å sikre informasjonsstyrken i utvalget. Før helsepersonell observeres vil de motta skriftlig 
informasjon om prosjektet og selv ta stilling til om de ønsker å delta eller ikke.  

Det er kjent at informasjonsoverføring ved skifte av behandlingsnivå er et risikoområde, og det er 
behov for større fokus på og kunnskap om pasientinvolvering. Hensikten med studien er å kartlegge 
utskrivningsprosessen for å identifisere faktorer som, både i positiv og negativ forstand, har 
betydning for å oppnå sømløs og pasientsikker behandling, samt å evaluere hvorvidt pasientenes 
behov for informasjon ved utskrivning fra sykehus tilfredsstilles. Det forventes at resultatene fra 
prosjektet vil være nyttige i videre utvikling og forbedring av helsetjenester for pasienter.   

Observatør og intervjuer er farmasistudent eller farmasøyt som ikke er tilknyttet indremedisinsk 
avdeling til daglig, og som ikke er involvert i eller har oversikt over det totale bildet og vurderinger 
som ligger bak beslutninger som tas angående legemiddelbehandlingen. Observatør og intervjuer har 
ingen aktiv rolle i behandlingsteamet og deltakelse i studien bidrar således ikke til noen risiko for 
deltakerne. Dersom potensielt alvorlige legemiddelrelaterte problemer allikevel skulle avdekkes 
under sykehusoppholdet videreformidles informasjonen til prosjektleder Morten Mowé som 
vurderer om dette er noe det må gis informasjon om til pasient, pårørende eller helsepersonell. 
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Dersom intervjuer avdekker kritiske avvik i legemiddelhåndteringen hjemme hos pasienten
videreformidles dette til hjemmesykepleien eller fastlege.  
Masterstudenter vil skrive under på en taushetserklæring før oppstart av pilotstudien.   

  
Personvern og informasjon:   
Pasientene inkluderes etter informert skriftlig samtykke, se vedlegg for samtykkeerklæring. Det 
samme gjelder helsepersonell og eventuelt pårørende. Behandlende lege avgjør om pasientene er 
samtykkekompetente i de tilfellene det er tvil om dette. Etter samtykke er innhentet, gis 
pasienten/helsepersonell/pårørende/ et studienummer. De inkluderte deltakerne står fritt til å til 
enhver tid trekke tilbake sitt samtykke, uten å måtte gi noen begrunnelse for dette. Registrerte data 
slettes dersom samtykke trekkes tilbake, så lenge det ikke har gått så lang tid at dataene er inkludert 
i analysearbeidet. Deltakerne vil få en kopi av samtykkeerklæringen. De underskrevne 
samtykkeerklæringene vil bli oppbevart innelåst på sykehuset. Kodelisten oppbevares elektronisk i 
Medinsight.  

Alle innsamlede data vil behandles konfidensielt og personidentifiserbare data vil ikke tas ut fra 
sykehuset. Ferdige transkripter fra observasjonene lagres umiddelbart på forskningsserveren til 
Universitetet i Oslo, TSD. Intervjuene vil bli tatt opp på diktafon og filene vil bli lastet over på 
forskningsseveren til Universitetet i Oslo, TSD, umiddelbart etter avsluttet intervju. Filen vil bli slettet 
etter at intervju er ferdig analysert. Avidentifiserte elektroniske forskningsdata vil bearbeides i 
analyseprogrammet Nvivo på TSD. Se vedlagt utkast til avtale mellom OUS og UIO. Dataene vil 
sammenstilles som avidentifiserte data, med et studienummer per pasient. Kodelisten som kobler 
pasientidentitet til studienummer vil oppbevares elektronisk i Medinsight og dermed sikret og adskilt 
fra andre data. Kodelisten vil slettes senest 10.01.2023. Underskrevet samtykkeerklæring vil 
oppbevares innelåst i et arkivskap på et låst kontor på sykehuset.   

Det sendes søknad til REK. I henhold til prosedyrer for forskning ved OUS vil det også sendes melding 
til personvernombudet ved foretaket.   

  

Budsjett  
Studien finansieres av Sykehusapotekene HF.  
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Protokolltillegg nr 1 
Legemiddelkommunikasjon på sykehus – pasientperspektivet 

PVO tilrådning: 19/06465 
Protokollendring nr 1 

Dato 13. april 2019 
 
Protokollendringen omhandler 
Det er lagt til en spesifisering under eksklusjonskriterier i metodedelen. Ordlyden i et av 
eksklusjonskriteriene er endret fra  
«Pasienter med langtkommen kognitiv svikt i henhold til vurdering fra behandlende lege», til: 
«Pasienter med langtkommen kognitiv svikt eller akutt forvirring, der det i henhold til vurdering fra 
behandlende lege vurderes uetisk å observere». 
 
Informasjonssikkerhetsleder har godkjent bruk av Ipad for registrering av data i observasjonsstudien 
Viser til mailkorrespondanse 05.04.19. Observasjonsdata registreres som en kombinasjon av tekst i 
nettskjema, lydfiler og håndskrevne dokumenter. Følgende apper benyttes: 

 Nettskjema - Dokumentscanner (vi vil skanne papirskrevne notater direkte inn og laste opp 
som Nettskjema - vedlegg til sikker lagring i TSD) 
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 Nettskjema-Diktafon – kan benyttes i de tilfeller pasient har enkeltrom (se også oppdatert 
informasjonsskriv, neste avsnitt).  

 Vanlige Nettskjema for registrering av data 

Alt annet på enhetene låses ned av sikkerhetshensyn. 
 
Oppdaterte informasjonsskriv 
I de tilfeller pasient har enkeltrom kan diktafon benyttes, informasjonsskriv for pasienter og 
helsepersonell er oppdatert med informasjon om dette.  
Informasjonsskriv for pasienter er endret fra ett skjema til to skjemaer; et skjema for samtykke til 
observasjon og ett skjema for samtykke til intervju.  
 

Protokolltillegg nr 2 
Legemiddelkommunikasjon på sykehus – pasientperspektivet 

PVO tilrådning: 19/06465 
Protokollendring nr 2 

Dato 24. september 2019 
 
Protokollendringen omhandler 
I samråd med og etter ønske fra Indremedisinsk sengepost (IMS) er følgende eksklusjonskriterie 
fjernet: 
«Pasienter som ikke skal skrives ut fra IMS (for eksempel planlagt overflytning til annen avdeling)»   
Dette begrunnes med at det er vanskelig å besvare problemstillingen da vi opplever at mange 
pasienter overflyttes fra IMS til andre avdelinger. Pkt. 2 i problemstillingen lyder slik: «Evaluere 
hvorvidt pasientenes behov for informasjon ved utskrivning fra sykehus tilfredsstilles og fører til aktiv 
pasientmedvirkning ut fra deres behov» 
Såfremt pasient ikke trekker sitt samtykke til observasjon, og også helsepersonell ved annen avdeling 
samtykker til observasjon, kan pasient observeres videre ved annen avdeling frem mot utskrivningen.  
 

Protokolltillegg nr 3 
Legemiddelkommunikasjon på sykehus – pasientperspektivet 

PVO tilrådning: 19/06465 
Protokollendring nr 3 

Dato 12. oktober 2019 
 
Protokollendringen omhandler 
Alternativ metode for semi-strukturert intervju: 
I tilfeller der pasientforløpet er langt og inkluderer overflytting fra indremedisinsk sengepost (IMS) til 
en annen avdeling ved Oslo Universitetssykehus (se protokolltillegg nr 2), kan første del av semi-
strukturert intervju gjennomføres mens pasienten fortsatt er inneliggende på sykehuset. 
Begrunnelse: Jo lenger tid det tar før intervju, jo mindre husker pasienten fra oppholdet ved IMS.  
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Del 1 av det semi-strukturerte intervjuet utforsker hovedsakelig pasientperspektivet på 
legemiddelkommunikasjonen ved oppholdet på IMS. Samtykke til intervju innhentes fra pasient og 
intervju skjer fortrinnsvis innenfor besøkstid ved avdelingen pasienten er inneliggende.  
Del 2 av det semi-strukturerte intervjuet fokuserer på etterlevelse av planlagt legemiddelbehandling 
inkludert legemiddelsamstemming og vil fortsatt planlegges gjennomført i pasientens hjemmemiljø 
eller evt. på sykehjem e.l. 1-2 uker etter at pasient skrives ut fra sykehuset.   
Det er utarbeidet en versjon av informasjonsskriv og samtykke for intervju del 1 og del 2 som 
benyttes i de tilfeller der alternativ metode gjennomføres.  
 

Protokolltillegg nr 4 
Legemiddelkommunikasjon på sykehus – pasientperspektivet 

PVO tilrådning: 19/06465 
Protokollendring nr 3 

Dato 22. november 2019 
 
Protokollendringen omhandler 
Første del av andre setning under inklusjonskriterier «Pasientene har bostedsadresse i Oslo..» tas 
bort.  
 

Protokolltillegg nr 5 
Legemiddelkommunikasjon på sykehus – pasientperspektivet 

PVO tilrådning: 19/06465 
Protokollendring nr 5 
Dato 06. mars 2020 

 
Tillegg til protokoll (ingen endring i protokoll) 
Anonymiserte data fra studien skal analyseres og inngå i masteroppgaven til Mie Jedig Jørgensen ved 
Institut for Farmaci, Københavns Universitet. Opplysningene vil bli behandlet uten navn og 
fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger slik som det fremgår av 
informasjonsskrivene som har blitt delt ut til deltakerne i studien. Masterstudenten har ikke tilgang 
til koblingsnøkkelen som knytter deltakernes identitet til dataene.  
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Prosjektleders prosjektbeskrivelse
Informasjonsoverføring ved skifte av behandlingsnivå er et risikoområde, spesielt overføring av informasjon
om pasientens legemidler. Pasienter som trenger behandling og oppfølging fra flere behandlingsnivå
opplever at helsetjenesten ikke «henger sammen». Ved å styrke kunnskapen om pasientens behov og
utfordringer og ved å forstå pasientens «reise» gjennom utskrivningsprosessen, kan vi finne ut hvordan
pasienter kan bli mer aktivt involvert i legemiddelbehandlingen og hvordan tilbudet best kan tilpasses dem.
Siden det enkelte pasientforløp er forskjellig antas det at det finnes flere utskrivningsprosesser. For å forstå
utskrivningsprosessene og ulike pasientperspektiver, gjennomføres en kvalitativ studie som består av
observasjon og semi-strukturerte intervju. Forståelse av ulike utskrivningsprosesser og hvordan disse
fungerer for pasientene vil kunne bidra til utvikling av arbeidsmetoder som kan utføres av helsepersonell og
derved bidra til bedre pasientsikkerhet.

Vurdering
Formålet med prosjektet er å få økt kunnskap om ulike utskrivningsprosesser, spesielt hva gjelder overføring
av informasjon om pasientens legemidler.  Komiteen oppfatter prosjektet som helsetjenesteforskning, og
vurderer at det ikke vil fremskaffe ny kunnskap om helse eller sykdom. Prosjektet faller derfor utenfor
REKs mandat etter helseforskningsloven, som forutsetter at formålet med prosjektet er å skaffe til veie "ny
kunnskap om helse og sykdom", se lovens § 2 og § 4 bokstav a).  

Det kreves ikke godkjenning fra REK for å gjennomføre prosjektet. Det er institusjonens ansvar å sørge for
at prosjektet gjennomføres på en forsvarlig måte med hensyn til for eksempel regler for taushetsplikt og
personvern samt innhenting av stedlige godkjenninger.

Vedtak
Prosjektet faller utenfor helseforskningslovens virkeområde, jf. § 2 og § 4 bokstav a). Det kreves ikke
godkjenning fra REK for å gjennomføre prosjektet.

Komiteens avgjørelse var enstemmig.

Vedlegg 2: REK - Informasjon om vedtak



Klageadgang
REKs vedtak kan påklages, jf. forvaltningslovens § 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst D. Klagefristen er
tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst D, sendes klagen videre
til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering.

Vi ber om at alle henvendelser sendes inn med korrekt skjema via vår saksportal:
http://helseforskning.etikkom.no. Dersom det ikke finnes passende skjema kan henvendelsen rettes på e-post
til: post@helseforskning.etikkom.no.

Vennligst oppgi vårt referansenummer i korrespondansen.
Med vennlig hilsen

Finn Wisløff 
Professor em. dr. med.
Leder

Hege Cathrine Finholt, PhD
Rådgiver
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   Oslo universitetssykehus HF 

 Postadresse: 
Postboks 4950 Nydalen 
0424 Oslo 
 
Sentralbord: 
02770 
 
Org.nr: 
NO 993 467 049 MVA   
 
www.oslo-universitetssykehus.no  
 

PERSONVERNOMBUDETS TILRÅDING 
 
Til: Stine Eidhammer Rognan 

Kopi: Morten Mowé, Klinikkleder, MED STAB 
MEDISINSK KLINIKK 

Fra: Personvernombudet ved Oslo universitetssykehus 
 

Saksbehandler: Tor Åsmund Martinsen 

Dato: 08.03.2019 

Offentlighet: Ikke unntatt offentlighet  

Sak: Personvernombudets tilråding til behandling av 
personopplysninger 

Saksnummer: 19/06465  

Personvernombudets tilråding til behandling av personopplysninger for: 

«Legemiddelkommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter i sykehus og 
pasienters forståelse av legemiddelbruk»  
 
Formål: 
• Kartlegge utskrivningsprosessene ved Indremedisinsk sengepost (IMS), Ullevål sykehus, 
for å identifisere faktorer som har betydning for å oppnå sømløs og pasientsikker 
behandling,  
• Evaluere hvorvidt pasientenes behov for informasjon ved utskrivning fra sykehus 
tilfredsstilles og fører til aktiv pasientmedvirkning ut fra deres behov.  
 
Overordnet hypotese for prosjektet: Kunnskap om pasientens «reise» gjennom 
utskrivningsprosessen og ulike pasientperspektiv kan bidra til å forbedre pasientforløpene 
ved overgang til primærhelsetjenesten og bedre samarbeidet på tvers av omsorgsnivåene. 
 
Tidsrom: 2023 
 
 
Vi viser til innsendt melding om behandling av personopplysninger.  
 
Med hjemmel i forordning (EU) nr. 2016/679 (generell personvernforordning) artikkel 37, 
er det oppnevnt personvernombud ved Oslo Universitetssykehus (OUS). 
 
Den dataansvarlige skal sikre at personvernombudet på riktig måte og i rett tid involveres i 
alle spørsmål som gjelder vern av personopplysninger, jf. artikkel 38. Artikkel 30 pålegger 
OUS å føre oversikt over hvilke behandlinger av personopplysninger virksomheten har. 
Behandling av personopplysninger meldes derfor til sykehusets personvernombud. 
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Personvernombudets tilråding 
 
 

 
Før det foretas behandling av helseopplysninger, skal den dataansvarlige rådføre seg med 
personvernombudet, jf. personopplysningsloven § 10. Ved rådføringen skal det vurderes om 
behandlingen vil oppfylle kravene i personvernforordningen og øvrige bestemmelser fastsatt 
i eller med hjemmel i loven her. Rådføringsplikten gjelder likevel ikke dersom det er utført 
en vurdering av personvernkonsekvenser etter personvernforordningen artikkel 35. 
 
Databehandlingen tilfredsstiller forutsetningene for melding etter forordning (EU) nr. 
2016/679 (generell personvernforordning) artikkel 30.  
 
 
Personvernombudet tilrår at databehandlingen gjennomføres under forutsetning av 
følgende: 
 

1. Oslo universitetssykehus HF ved adm. dir. er dataansvarlig virksomhet. 
2. Avdelingsleder eller klinikkleder ved OUS har godkjent databehandlingen. 
3. Databehandlingen skjer i samsvar med og innenfor det formål som er oppgitt i 

meldingen. 
4. Data lagres som oppgitt i meldingen og i samsvar med sykehusets retningslinjer. 
5. Oppslag i journal med formål å identifisere potensielle deltagere til studien gjøres av 

ansatte ved sykehuset som har selvstendig lovlig grunnlag for oppslaget. Se 
http://ehandboken.ous-hf.no/.  

6. Studien er frivillig og samtykkebasert. Det innmeldte samtykke skal benyttes. 
Studien har rettslig grunnlag i generell personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav 
a) og artikkel 9 nr. 2 bokstav a). 

7. Eventuelle fremtidige endringer som berører formålet, utvalget inkluderte eller 
databehandlingen må forevises personvernombudet før de tas i bruk. 

8.  Den dataansvarlige har rådført seg med personvernombudet, jf. 
personopplysningsloven § 10.  

9. Kryssliste som kobler avidentifiserte data med personopplysninger lagres som angitt 
i meldingen og i samsvar med sykehusets retningslinjer.  

10. Publisering i tidsskrift forutsettes å skje uten at deltagerne kan gjenkjennes, hverken 
direkte eller indirekte.  

11. Eventuelle krav fra tidsskrift om at grunnlagsdataene utleveres, skal behandles som 
en utlevering av helse- og personopplysninger, jf. sykehusets eHåndbok og 
dokumentet «Utlevering av personopplysninger», dokumentID 15408. Se 
http://ehandboken.ous-hf.no/. Denne tilråding dekker ikke slik utlevering.  

12. Data slettes eller anonymiseres ved prosjektslutt ved at krysslisten slettes og 
eventuelle andre identifikasjonsmuligheter i databasen fjernes. Når formålet med 
registeret er oppfylt sendes melding om bekreftet sletting til personvernombudet. 

 
Med hilsen  
 
 
Tor Åsmund Martinsen 
Personvernombud 
 
Oslo universitetssykehus HF  
 
E-post:  personvern@oslo-universitetssykehus.no  
Web: www.oslo-universitetssykehus.no/personvern  
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FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET 

LEGEMIDDELKOMMUNIKASJON PÅ 
SYKEHUS - PASIENTPERSPEKTIVET 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt som har til hensikt å forstå hvordan du opplever 
utskrivningsprosessen i sykehus og om du får den informasjonen du trenger. Studiens fokus er pasientsikkerhet 
ved utskrivning fra sykehus. Det er kjent at informasjonsoverføring ved skifte av behandlingsnivå er et 
risikoområde, og det er behov for større fokus på og kunnskap om pasientinvolvering. Forståelse av hvordan 
prosessene fungerer for deg i dag vil kunne bidra til at vi kan forbedre arbeidsmetoder og få bedret 
pasientsikkerhet. 

Pasienter av ulik alder, etnisitet og med ulike sykdommer spørres om de ønsker å delta i studien. Vi vil holde 
øye med hva som skjer med deg når du er i kontakt med helsepersonell under sykehusinnleggelsen.  

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus HF og Universitetet i Oslo. Studien 
gjennomføres i perioden september 2019 til utgangen av januar 2020.  

 

HVA INNEBÆRER PROSJEKTET? 

Når du takker ja til å delta i studien vil en farmasøyt eller en farmasistudent holde øye med hva som skjer med 
deg når du er i kontakt med helsepersonell under sykehusinnleggelsen, hva som blir sagt, når og hvordan. Du vil 
bare bli observert når du har helsepersonell tilstede, og observatøren kommer ikke til å forstyrre deg utenom 
dette. Observasjonene i sykehus medfører ingen ekstra tidsbruk for deg. Observatørene noterer hva som skjer 
underveis, hvis du er på enerom kan det bli brukt diktafon. Det innhentes personopplysninger for å sikre et 
bredt utvalg av pasienter, se under.  

Personopplysninger 

I prosjektet vil vi innhente og registrere opplysninger om deg. Opplysninger som vil bli registrert er kjønn, alder, 
bydel, utdanning, etnisitet, språk, innleggelsesårsak, innleggelsesdato og utskrivningsdato, sykdommer du har, 
legemidler du brukte ved innkomst til sykehuset og ved utreise, om du har multidose, hjelp til 
legemiddelhåndtering, om du legges inn akutt eller planlagt, kognitiv funksjon, grad av skrøpelighet og hvor du 
skrives ut til.  

For å være sikre på at vi får til riktig informasjon kan det være nødvendig å innhente opplysninger fra ulike 
kilder. Ved å delta i studien gir du samtidig samtykke til at farmasøyten og farmasistudentene får tilgang til:  

 Nødvendige opplysninger fra din sykehusjournal (inkludert oppslag i kjernejournal når nødvendig)  
 

 Å innhente opplysninger fra fastlegen din, eller personer som hjelper deg med å ta legemidlene dine 
(f.eks. hjemmesykepleie eller pårørende). Dette skjer ved telefonisk kontakt eller ved overføring av 
telefax. 

Vedlegg 4: Informasjonsskriv og samtykkeskjema for observasjon til pasient
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MULIGE FORDELER OG ULEMPER 

Deltakelse i prosjektet medfører ikke ekstra belastning for deg under sykehusoppholdet siden du observeres 
parallelt med at annet helsepersonell er hos deg.  

Det forventes at resultatene fra prosjektet vil være nyttige i videre utvikling og forbedring av helsetjenester for 
pasienter. 

FRIVILLIG DELTAKELSE OG MULIGHET FOR Å TREKKE SITT SAMTYKKE 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på siste 
side. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. Dette vil ikke få konsekvenser for 
din videre behandling. Dersom du trekker deg fra prosjektet, kan du kreve å få slettet opplysninger, med 
mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner. Dersom du 
senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte stipendiat Stine Eidhammer 
Rognan, telefon: 95111337, e-postadresse: stinerog@student.matnat.uio.no 

HVA SKJER MED OPPLYSNINGENE OM DEG?  

Opplysningene som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med prosjektet. Du har 
rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Du har rett til å få korrigert eventuelle feil i de 
opplysningene som er registrert. Du har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av 
opplysningene.  

Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende 
opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en elektronisk dataløsning som kun stipendiat 
Stine E. Rognan, student Kajsa Bengtsson, student Helene Berg Lie og veileder Liv Mathiesen har tilgang til.  

Opplysningene om deg vil bli anonymisert og slettet senest fem år etter prosjektslutt.   
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FORSIKRING 

Her gjelder Pasientskadeloven.  

GODKJENNING 

Personvernombudet har vurdert prosjektet, og har gitt sin tilrådning, saksnr. 19/06465. 

Etter ny personopplysningslov har behandlingsansvarlig Oslo Universitetssykehus og prosjektleder Morten 
Mowé selvstendig ansvar for å sikre at behandlingen av dine opplysninger har et lovlig grunnlag. Dette 
prosjektet har rettslig grunnlag i EUs personvernforordning artikkel 6a og artikkel 9 nr. 2 og ditt samtykke.  

Du har rett til å klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet.  

KONTAKTOPPLYSNINGER 

Dersom du har spørsmål til prosjektet kan du ta kontakt med stipendiat ved Universitetet i Oslo, Stine 
Eidhammer Rognan, telefon: 95111337, e-postadresse: stinerog@student.matnat.uio.no 

 

Personvernombud ved institusjonen er Tor Åsmund Martinsen, e-postadresse: toamar@ous-hf.no 
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JEG SAMTYKKER TIL Å DELTA I PROSJEKTET OG TIL AT MINE PERSONOPPLYSNINGER 
BRUKES SLIK DET ER BESKREVET 

 

 

Sted og dato Deltakers signatur 

 

 

 

 Deltakers navn med trykte bokstaver 

 

Stedfortredende samtykke  

Som nærmeste pårørende til _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Fullt navn) samtykker jeg til at hun/han kan 
delta i prosjektet. 

 

Sted og dato Pårørendes signatur 

 

 

 

 Pårørendes navn med trykte bokstaver 

 

 

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om prosjektet  

 

 

Sted og dato Signatur 

 

 

 

 Rolle i prosjektet 
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FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET 

LEGEMIDDELKOMMUNIKASJON PÅ 
SYKEHUS - PASIENTPERSPEKTIVET 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt som har til hensikt å forstå hvordan du opplever 
utskrivningsprosessen i sykehus og om du får den informasjonen du trenger. Studiens fokus er pasientsikkerhet 
ved utskrivning fra sykehus. Det er kjent at informasjonsoverføring ved skifte av behandlingsnivå er et 
risikoområde, og det er behov for større fokus på og kunnskap om pasientinvolvering. Forståelse av hvordan 
prosessene fungerer for deg i dag vil kunne bidra til at vi kan forbedre arbeidsmetoder og få bedret 
pasientsikkerhet. 

Under ditt sykehusopphold har du deltatt i en observasjonsstudie. se eget samtykke. Når du skrives ut fra 
sykehuset ønsker vi å intervjue deg hjemme etter 1-2 uker.  

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus HF og Universitetet i Oslo. Studien 
gjennomføres i perioden september 2019 til utgangen av januar 2020.  

 

HVA INNEBÆRER PROSJEKTET? 

Vi ønsker å intervjue deg for å få din historie om hvordan kommunikasjonen på sykehuset og utskrivningen fra 
sykehuset opplevdes. Når du takker ja til å bli intervjuet kommer den som observerte deg under 
sykehusinnleggelsen til å ringe deg for å avtale et intervju hjemme hos deg 1-2 uker etter at du skrives ut fra 
sykehuset. Intervjuene tas opp på bånd og vil ta ca. 1 time.  

Personopplysninger 

I prosjektet vil vi innhente og registrere opplysninger om deg. Opplysninger som vil bli registrert er kjønn, alder, 
bydel, utdanning, etnisitet, språk, innleggelsesårsak, innleggelsesdato og utskrivningsdato, sykdommer du har, 
legemidler du brukte ved innkomst til sykehuset og ved utreise, om du har multidose, hjelp til 
legemiddelhåndtering, om du legges inn akutt eller planlagt, kognitiv funksjon, grad av skrøpelighet og hvor du 
skrives ut til.  

For å være sikre på at vi får til riktig informasjon kan det være nødvendig å innhente opplysninger fra ulike 
kilder. Ved å delta i studien gir du samtidig samtykke til at farmasøyten og farmasistudentene får tilgang til:  

 Nødvendige opplysninger fra din sykehusjournal (inkludert oppslag i kjernejournal når nødvendig)  
 

 Å innhente opplysninger fra fastlegen din, eller personer som hjelper deg med å ta legemidlene dine 
(f.eks. hjemmesykepleie eller pårørende). Dette skjer ved telefonisk kontakt eller ved overføring av 
telefax. 
 

 Å kontakte deg etter 1-2 uker for å avtale besøk for intervju. 

Vedlegg 5: Informasjonsskriv og samtykkeskjema for intervju til pasient
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MULIGE FORDELER OG ULEMPER 

Intervjuet som skjer 1-2 uker etter utskrivning fra sykehuset innebærer at du må sette av litt tid, men du 
bestemmer når det passer for deg. Noen kan synes at det er en terskel for å invitere ukjente hjem til seg. Vi 
tilstreber at den som observerer deg under sykehusoppholdet er den som besøker deg, og denne personen vil 
du ha blitt litt kjent med under sykehusoppholdet.  

Det forventes at resultatene fra prosjektet vil være nyttige i videre utvikling og forbedring av helsetjenester for 
pasienter. 

FRIVILLIG DELTAKELSE OG MULIGHET FOR Å TREKKE SITT SAMTYKKE 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på siste 
side. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. Dette vil ikke få konsekvenser for 
din videre behandling. Dersom du trekker deg fra prosjektet, kan du kreve å få slettet opplysninger, med 
mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner. Dersom du 
senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte stipendiat Stine Eidhammer 
Rognan, telefon: 95111337, e-postadresse: stinerog@student.matnat.uio.no 

HVA SKJER MED OPPLYSNINGENE OM DEG?  

Opplysningene som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med prosjektet. Du har 
rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Du har rett til å få korrigert eventuelle feil i de 
opplysningene som er registrert. Du har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av 
opplysningene.  

Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende 
opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en elektronisk dataløsning som kun stipendiat 
Stine E. Rognan, student Kajsa Bengtsson, student Helene Berg Lie og veileder Liv Mathiesen har tilgang til.  

Opplysningene om deg vil bli anonymisert og slettet senest fem år etter prosjektslutt.   
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FORSIKRING 

Her gjelder Pasientskadeloven.  

GODKJENNING 

Personvernombudet har vurdert prosjektet, og har gitt sin tilrådning, saksnr. 19/06465. 

Etter ny personopplysningslov har behandlingsansvarlig Oslo Universitetssykehus og prosjektleder Morten 
Mowé selvstendig ansvar for å sikre at behandlingen av dine opplysninger har et lovlig grunnlag. Dette 
prosjektet har rettslig grunnlag i EUs personvernforordning artikkel 6a og artikkel 9 nr. 2 og ditt samtykke.  

Du har rett til å klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet.  

KONTAKTOPPLYSNINGER 

Dersom du har spørsmål til prosjektet kan du ta kontakt med stipendiat ved Universitetet i Oslo, Stine 
Eidhammer Rognan, telefon: 95111337, e-postadresse: stinerog@student.matnat.uio.no 

 

Personvernombud ved institusjonen er Tor Åsmund Martinsen, e-postadresse: toamar@ous-hf.no. 
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JEG SAMTYKKER TIL Å DELTA I PROSJEKTET OG TIL AT MINE PERSONOPPLYSNINGER 
BRUKES SLIK DET ER BESKREVET 

 

 

 

Sted og dato Deltakers signatur 

 

 

 

 Deltakers navn med trykte bokstaver 

 

Stedfortredende samtykke  

Som nærmeste pårørende til _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Fullt navn) samtykker jeg til at hun/han kan 
delta i prosjektet. 

 

Sted og dato Pårørendes signatur 

 

 

 

 Pårørendes navn med trykte bokstaver 

 

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om prosjektet  

 

 

Sted og dato Signatur 

 

 

 

 Rolle i prosjektet 

 



Patient - observation  Medicines communication – the patient’s perspective, 10.04.19, version 1 

Side 1 / 5

 

REQUEST ABOUT PARTICIPATION IN A RESERACH PROJECT 

MEDICINES COMMUNICATION AT THE 
HOSPITAL – THE PATIENT’S PERSPECTIVE 
This is a request for you to participate in a research project. The aim of the project is to understand your 
experiences of the discharge process at the hospital, and if you have received necessary information. The 
study’s focus is patient safety when discharged from the hospital. We know that transfer of information 
between health care levels is a weak link, creating risks. There is also a need for more focus on and knowledge 
about patient involvement in this process. Understanding how you have experienced these processes could 
contribute to improved procedures and patient safety. 

Patients of various age, ethnicity and with various diseases are asked to participate in the study. We will 
observe what happens to you when you are interacting with health care personnel during your hospital stay. 

The research project is a collaboration between Oslo University Hospital and the University of Oslo. The study is 
conducted during the period September 2019 to the end of January 2020. 

 

WHAT WOULD PARTICIPATING MEAN FOR YOU? 

Accepting to participate in the study means that a pharmacist or a pharmacy student will observe what 
happens to you when you interact with health care personnel during your hospital stay, what is said, when and 
how. You will only be observed when there are health care personnel present, and the observer will otherwise 
not disturb you. The observations at the hospital will not use any extra of your time. The observers will take 
notes about what happens, if you are staying at a single room we might use a Dictaphone. Personal information 
will be retrieved to secure a broad selection of patients in the study, see below.  

Personal Information 

We will collect and register some information about you in this project. This information will include gender, 
age, city of residence, education, ethnicity, language, reason for hospital admission, date of admission, date of 
discharge, your illnesses, your list of medicines at admission and at discharge, whether you use a multi dose 
dispensing aid, whether you receive help with administering your medicines, if your admission was acute or 
planned, cognitive function, degree of frailty and where you are discharged to.  

To be certain we have the correct information it might be necessary to retrieve information from various 
sources. By consenting to participate in the study you also consent that the pharmacist and the pharmacy 
students might: 

 Retrieve necessary information from your medical record at the hospital  
 

 Retrieve necessary information from your general practitioner, or from persons who assist you in 
taking your medicines (e.g. home care nurse or next of kin). This contact is achieved through phone 
calls or by telefax. 

Vedlegg 6: Informasjonsskriv og samtykkeskjema for observasjon til pasient - engelsk
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POSSIBLE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

As you will be observed in parallel with other health care personnel being with you, participating in the project 
will not be an extra burden to you during your hospital stay.  

The results of this project are expected be useful in the development of better health care services for patients. 

VOULENTARY PARTICIPATION AND THE OPPORTUNITY TO WITHDRAW YOUR CONSENT 

The participation in the project is voluntary. If you wish to participate, you can sign the consent on the next 
page. You are free to withdraw your consent at any time and without giving any reason. Withdrawing your 
consent will not influence your further treatment. If you choose to withdraw you can request that the 
information stored about you is deleted. This would not apply when the information has been included in 
analyses or has been published in scientific publications. If you at a later stage wish to withdraw or have any 
questions about the project, you can contact PhD-student Stine Eidhammer Rognan, at +4795111337 (phone), 
or stinerog@student.matnat.uio.no (email). 

WHAT WILL HAPPEN TO THE INFORMATION ABOUT YOU?   

The information about you which are registered will only be used as described under the aim of the project. 
You are entitled to insight to the data registered about you. You are also entitled to correct any information 
that is incorrect, and you are entitled to get to know the security measures employed in the handling of the 
data.  

Your name, birthdate or other information that can identify you is removed before handling the data. A study 
code can connect your information to your person through an electronic solution which only the PhD-student 
Stine E. Rognan, student Kajsa Bengtsson, student Helene Berg Lie and the supervisor, Liv Mathiesen can 
access.  

All information registered will be anonymised and deleted 5 years after the end of the project at the latest.  
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INSURANCE 

Patients in this project are covered through the law for patient protection (Pasientskadeloven).  

APPROVAL 

The Data protection officer has assessed and approved the project, ref no. 19/06465. 

In accordance to the new law for personal information, both the responsible organisation Oslo University 
Hospital and project leader Morten Mowé have the responsibility to secure that the handling of your 
information is in accordance with the regulations. This project is legally anchored in the EU person protection 
legalisation, articles 6a and  9 no. 2 and your consent.  

You have the right to complain to the Norwegian Data Protection Authority (Datatilsynet) about the handling of 
the information about you in the project.  

CONTACT DETAILS 

If you have any questions regarding the project you can contact Stine Eidhammer Rognan, PhD-student at the 
University of Oslo, phone: +4795111337, e-mail address: stinerog@student.matnat.uio.no 

 

The data protection officer at Oslo University Hospital is Tor Åsmund Martinsen, e-mail address: toamar@ous-
hf.no. 
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I HEREBY CONSEBT TO PARTICIPATE IN THE PROJECT AND TO MY PERSONAL 
INFORMATION ARE USED IN ACCORDANCE TO THE DESCRIPTION GIVEN 

 

 

Place and date The participant’s signature 

 

 

 

 The name of the participant in printed letters 

 

Signature by deputy  

As next of kin to _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Full name) I consent to her/his participation in the project. 

 

Place and date Signature next of kin 

 

 

 

 Next of kin’s name in printed letters 

 

 

I confirm to have provided information about the project 

 

 

Place and date Signature 

 

 

 

 Responsibility in the project 
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REQUEST ABOUT PARTICIPATION IN A RESERACH PROJECT 

MEDICINES COMMUNICATION AT THE 
HOSPITAL – THE PATIENT’S PERSPECTIVE 
This is a request for you to participate in a research project. The aim of the project is to understand your 
experiences of the discharge process at the hospital, and if you have received necessary information. The 
study’s focus is patient safety when discharged from the hospital. We know that transfer of information 
between health care levels is a weak link, creating risks. There is also a need for more focus on and knowledge 
about patient involvement in this process. Understanding how you have experienced these processes could 
contribute to improved procedures and patient safety. 

During your hospital stay you have participated in an observational study, please refer to a separate consent 
form. One to two weeks after discharge, we would like to interview you at your home. 

The research project is a collaboration between Oslo University Hospital and the University of Oslo. The study is 
conducted during the period September 2019 to the end of January 2020.  

 

WHAT WOULD PARTICIPATING MEAN FOR YOU? 

We would like to interview you to hear your story about how you experienced the communication at the 
hospital and at discharge. If you accept to be interviewed, the person who performed the observation of you 
during you hospital stay will contact you by phone to schedule an interview at your home 1-2 weeks after 
discharge. The interview will last for approximately 1 hour and will be recorded.  

Personal Information 

We will collect and register some information about you in this project. This information will include gender, 
age, city of residence, education, ethnicity, language, reason for hospital admission, date of admission, date of 
discharge, your illnesses, your list of medicines at admission and at discharge, whether you use a multi dose 
dispensing aid, whether you receive help with administering your medicines, if your admission was acute or 
planned, cognitive function, degree of frailty and where you are discharged to.  

To be certain we have the correct information it might be necessary to retrieve information from various 
sources. By consenting to participate in the study you also consent that the pharmacist and the pharmacy 
students might: 

 Retrieve necessary information from your medical record at the hospital  
 

 Retrieve necessary information from your general practitioner, or from persons who assist you in 
taking your medicines (e.g. home care nurse or next of kin). This contact is achieved through phone 
calls or by telefax. 
 

 Contact you after 1-2 weeks to schedule the interview. 

Vedlegg 7: Informasjonsskriv og samtykkeskjema for intervju til pasient - engelsk
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POSSIBLE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

The interview which will be performed 1-2 weeks after discharge from hospital will demand that you reserve 
some time for it, but you will decide when it is the most convenient for you. Some might find it inconvenient to 
receive strangers to their home. We strive to achieve that the person who observed you at the hospital is the 
one that will visit you, and who you will have become acquainted with during your hospital stay. 

The results of this project are expected be useful in the development of better health care services for patients. 

VOULENTARY PARTICIPATION AND THE OPPORTUNITY TO WITHDRAW YOUR CONSENT 

The participation in the project is voluntary. If you wish to participate, you can sign the consent on the next 
page. You are free to withdraw your consent at any time and without giving any reason. Withdrawing your 
consent will not influence your further treatment. If you choose to withdraw you can request that the 
information stored about you is deleted. This would not apply when the information has been included in 
analyses or has been published in scientific publications. If you at a later stage wish to withdraw or have any 
questions about the project, you can contact PhD-student Stine Eidhammer Rognan, at +4795111337 (phone), 
or stinerog@student.matnat.uio.no (email). 

WHAT WILL HAPPEN TO THE INFORMATION ABOUT YOU?  

The information about you which are registered will only be used as described under the aim of the project. 
You are entitled to insight to the data registered about you. You are also entitled to correct any information 
that is incorrect. You are also entitled to get to know the security measures employed in the handling of the 
data.  

You name, birthdate or other identifying information is removed before handling the data. A study code can 
connect your information to your person through an electronic solution which only th PhD-student Stine E. 
Rognan, student Kajsa Bengtsson, student Helene Berg Lie and the supervisor, Liv Mathiesen can access.  

All information registered will be anonymised and deleted 5 years after the end of the project at the latest..  
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INSURANCE 

Patients in this project are covered through the law for patient protection (Pasientskadeloven).  

APPROVAL 

The Data protection officer has assessed and approved the project, ref no. 19/06465. 

In accordance to the new law for personal information, both the responsible organisation Oslo University 
Hospital and project leader Morten Mowé have the responsibility to secure that the handling of your 
information is in accordance with the regulations. This project is legally anchored in the EU person protection 
legalisation, articles 6a and  9 no. 2 and your consent.  

You have the right to complain to the Norwegian Data Protection Authority (Datatilsynet) about the handling of 
the information about you in the project.  

CONTACT DETAILS 

If you have any questions regarding the project you can contact Stine Eidhammer Rognan, PhD-student at the 
University of Oslo, phone: +4795111337, e-mail adress: stinerog@student.matnat.uio.no 

 

The data protection officer at Oslo University Hospital is Tor Åsmund Martinsen, e-mail adress: toamar@ous-
hf.no. 
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I HEREBY CONSEBT TO PARTICIPATE IN THE PROJECT AND TO MY PERSONAL 
INFORMATION ARE USED IN ACCORDANCE TO THE DESCRIPTION GIVEN 

 

 

 

Place and date The participant’s signature 

 

 

 

 The name of the participant in printed letters 

 

Signature by deputy  

As next of kin to _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Full name) I consent to her/his participation in the project. 

 

Place and date Signature next of kin 

 

 

 

 Next of kin’s name in printed letters 

 

I confirm to have provided information about the project  

 

 

Place and date Signature 

 

 

 

 Responsibility in the project 

 



Koder: Legemiddel LM, Metavision MV, Legemiddelsamstemming LMS, NEWS: Respirasjon, O2-metning, BT, puls, temp.  
Pasient: P, Annen pasient: AP, Pårørende: PR, Lege: L, Sykepleier: S, Hjelpepleier/helsearb.:H, Fysio: Fys, Farmasøyt: F, Tolk: T, Ergo:E, 1,2,3 osv. Spesifiser andre! 
Spesialisering: Overlege (O), LIS-lege (LIS), Turnuslege (TL), Kreftsykepleier (KS), Student (STUD). Kjønn: Mann (M), Kvinne (K). 

Observasjonsskjema 
Inkl.nr     
 

Avd/gruppe Seng Observatør (initialer): Dato:  
 

Side      / 

Dagsaktuell info fra DIPS/MV (Nytt legemiddel, endret dose/adm.form/dosering/ tidspkt, seponert? Endret tilstand? Annet) 
 
 
  

Tentativ utreisedato: 
 

Konsultasjon - type: 
□ NEWS 
□ LM-utdeling 
□ Visitt 
□ Måltid  

  
□ LMS 
□ Utskrivning 
□ Annet: 

Beskrivelse av miljø 
□ Enkeltrom  
□ Måltid    □ Stell 
□ Telefon/calling 
□ Annet: 

Skriftlig info om LM v/utskrivning 
□ utdelt medisinliste 
□ gjennomgått medisinliste 
 

Helsepersonell (samtykke OK) 
KODE (evt spesialisering)(M)/(K) 
 

 

 

Del 1: Kronologiske observasjoner; handlinger, sitater pasient/helsepersonell (f.eks. spørsmål, medisinske begreper) tegning av settingen. 
Del 2: Observatørens tolkninger, reaksjoner, følelser og meninger (miljø og kommunikasjon). Husk å beskrive evt. konsekvens av egen tilstedeværelse! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg 8: Observasjonsskjema



Koder: Legemiddel LM, Metavision MV, Legemiddelsamstemming LMS, NEWS: Respirasjon, O2-metning, BT, puls, temp.  
Pasient: P, Annen pasient: AP, Pårørende: PR, Lege: L, Sykepleier: S, Hjelpepleier/helsearb.:H, Fysio: Fys, Farmasøyt: F, Tolk: T, Ergo:E, 1,2,3 osv. Spesifiser andre! 
Spesialisering: Overlege (O), LIS-lege (LIS), Turnuslege (TL), Kreftsykepleier (KS), Student (STUD). Kjønn: Mann (M), Kvinne (K). 
 

Inkl.nr     
 

Avd/gruppe Seng Observatør (initialer):  Dato: Side           / 

Del 1: Kronologiske observasjoner; handlinger, sitater pasient/helsepersonell (f.eks. spørsmål, medisinske begreper) tegning av settingen. 
Del 2: Observatørens tolkninger, reaksjoner, følelser og meninger (miljø og kommunikasjon). Husk å beskrive evt. konsekvens av egen tilstedeværelse! 
 
Forts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Forskningsprosjekt på IMS: 

LEGEMIDDELKOMMUNIKASJON – 

PASIENTPERSPEKTIVET 
 

Hva er bakgrunnen for prosjektet?  
Det er kjent at informasjonsoverføring ved skifte av behandlingsnivå er et risikoområde. 

Ufullstendig legemiddelinformasjon til pasienter og neste behandlingsnivå kan føre til  
bivirkninger, tidlig reinnleggelse og økt bruk av helsetjenester. 

 

Hva gjør vi?  
Ønsker å forstå pasientperspektivet, utskrivningsprosessen(e) og  

hvordan pasienter kan bli mer aktivt involvert i legemiddelbehandlingen. 
Det gjøres en kvalitativ studie bestående av observasjoner i sykehus og pasientintervju etter utskrivning. 

Inklusjonskriterier: Voksne pasienter, variasjon (kjønn, etnisitet, utdanning, alder, antall legemidler). 
Resultater fra studien kan brukes i metodeutvikling, f.eks. organisering av utskrivningsprosessen, både ved IMS og andre avdelinger. 

Konsekvenser for IMS 
Observasjonsstudie september 2019 – januar 2020 (hovedstudien). Pilotering våren 2019. 

Studien skal ikke påvirke rutinene og ikke gi merarbeid for helsepersonell utenom evt. råd om kandidater for inklusjon. 
Samtykke innhentes fra pasienter og helsepersonell, frivillig deltakelse. 

1-2 observatører utfører datainnsamling dagtid mandag-fredag, sitter utenfor pasientens rom og følger med helsepersonell inn. 
Fokus er pasienten og observasjoner som kan være relevante for legemiddelbehandlingen. 

Antall pasienter (hovedstudien): 10 – 20 

Du møter oss på IMS: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Stine Eidhammer Rognan 
(PhD-student) 

Helene Berg Lie 
(masterstudent) 

Vedlegg 9: Informasjonsplakat til IMS
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FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET 

LEGEMIDDELKOMMUNIKASJON PÅ 
SYKEHUS - PASIENTPERSPEKTIVET 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt som har til hensikt å forstå hvordan pasienten 
opplever utskrivningsprosessen i sykehus. Studiens fokus er pasientsikkerhet i overgangen mellom sykehus og 
primærhelsetjenesten. Det er kjent at informasjonsoverføring ved skifte av behandlingsnivå er et risikoområde, 
og det er behov for større fokus på og kunnskap om pasientinvolvering. Forståelse av hvordan prosessene 
fungerer for pasienten i dag vil kunne bidra til at vi kan forbedre arbeidsmetoder og få bedret pasientsikkerhet. 

Pasienter av ulik alder, etnisitet og med ulike sykdommer spørres om de ønsker å delta i studien. 
Helsepersonell som er i kontakt med pasienter som er inkludert i studien under innleggelsen spørres om de 
ønsker å delta i studien. Du som helsepersonell vil bli observert når du er i kontakt med pasienter som er 
inkludert i studien under sykehusinnleggelsen.  

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus HF og Universitetet i Oslo. Studien 
gjennomføres i perioden september 2019 til utgangen av januar 2020.  

 

HVA INNEBÆRER PROSJEKTET? 

I studien observerer vi primært pasienten. Når du takker ja til å delta i studien vil en farmasøyt eller en 
farmasistudent observere deg når du er i kontakt med pasienter som er inkludert i studien. Totalt antall 
inkluderte i studien forventes ikke å overstige 20 pasienter. Studiens fokus er hva som blir kommunisert til 
pasient, når og hvordan. Pasientene intervjues 1-2 uker etter utskrivning om hvordan de opplevde 
sykehusoppholdet og utskrivningen. Pasienten observeres i situasjoner hvor helsepersonell som har samtykket 
til å delta i studien er tilstede. Observatør kommer ikke til å være hos pasienten utenom dette. Observatørene 
noterer hva som skjer underveis, hvis pasienten er på enerom kan det bli brukt diktafon. Det innhentes 
opplysninger om pasientene fra journal for å sikre et utvalg av pasienter i studien med ulike karakteristika.  

For deg som helsepersonell registreres kjønn, profesjon og evt. disiplin/spesialisering.  

Vedlegg 10: Informasjonsskriv og samtykkeskjema for deltakelse til helsepersonell
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MULIGE FORDELER OG ULEMPER 

Observatøren er ikke deltakende på noen måte, og skal ikke forstyrre de daglige rutinene på avdelingen. 
Observasjonene medfører ingen ekstra tidsbruk for deg som helsepersonell. Hensikten med studien er å forstå 
utskrivningsprosessene og hva som er «best practice». 

Det forventes at resultatene fra prosjektet vil være nyttige i videre utvikling og forbedring av helsetjenester for 
pasienter.  

FRIVILLIG DELTAKELSE OG MULIGHET FOR Å TREKKE SITT SAMTYKKE 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på siste 
side. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. Dersom du trekker deg fra 
prosjektet, kan du kreve å få slettet opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller 
brukt i vitenskapelige publikasjoner. Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, 
kan du kontakte stipendiat Stine Eidhammer Rognan, telefon: 95111337, e-postadresse: 
stinerog@student.matnat.uio.no 

HVA SKJER MED OPPLYSNINGENE OM DEG?  

Opplysningene som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med prosjektet. Du har 
rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Du har rett til å få korrigert eventuelle feil i de 
opplysningene som er registrert. Du har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av 
opplysningene.  

Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende 
opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en elektronisk dataløsning som kun stipendiat 
Stine E. Rognan, student Kajsa Bengtsson, student Helene Berg Lie og veileder Liv Mathiesen har tilgang til.  

Opplysningene om deg vil bli anonymisert og slettet senest fem år etter prosjektslutt.  
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FORSIKRING 

Selvforsikret.  

GODKJENNING 

Personvernombudet har vurdert prosjektet, og har gitt sin tilrådning, saksnr. 19/06465. 

Etter ny personopplysningslov har behandlingsansvarlig Oslo Universitetssykehus og prosjektleder Morten 
Mowé selvstendig ansvar for å sikre at behandlingen av dine opplysninger har et lovlig grunnlag. Dette 
prosjektet har rettslig grunnlag i EUs personvernforordning artikkel 6a og artikkel 9 nr. 2 og ditt samtykke.  

Du har rett til å klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet.  

 

KONTAKTOPPLYSNINGER 

Dersom du har spørsmål til prosjektet kan du ta kontakt med stipendiat ved Universitetet i Oslo, Stine 
Eidhammer Rognan, telefon: 95111337, e-postadresse: stinerog@student.matnat.uio.no 

 

Personvernombud ved institusjonen er Tor Åsmund Martinsen, e-postadresse: toamar@ous-hf.no. 
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JEG SAMTYKKER TIL Å DELTA I PROSJEKTET OG TIL AT MINE PERSONOPPLYSNINGER OG 
BRUKES SLIK DET ER BESKREVET 

 

 

 

Sted og dato Deltakers signatur 

 

 

 

 Deltakers navn med trykte bokstaver 

 

 

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om prosjektet  

 

 

Sted og dato Signatur 

 

 

 

 Rolle i prosjektet 

 



Vedlegg 11: Intervjuguide 
 
INTERVJUGUIDE – SEMISTRUKTURERT INTERVJU 
 
Introduksjon: 
 
Jeg har en del spørsmål først om sykehusoppholdet, legemiddelinformasjon og legemidler, og 
så til slutt har jeg en type sjekkliste som jeg skal gå igjennom om medisinene dine, så det kan 
hende det blir litt gjentakelser, men jeg skal gjøre så godt jeg kan.  
Alt etter hvor mye vi har å snakke om, så kan dette ta ca. en time, og så må du bare si i fra 
hvis du vil ta en pause eller det blir for mye.  
 
Du har jo fått litt informasjon om hva dette handler om, studien vår og sånt, vil du vite mer?  
 
Er det greit at jeg tar opp lyd mens vi snakker, så blir det lettere for meg å holde orden på 
svarene dine? 
 
Hvordan opplevde du ditt sykehusopphold? 

o hvordan var informasjonen? 
o var det ting som var uklart? 
o hva gjorde du hvis det var ting du ikke forstod? 

 fikk du svar på det du lurte på? 
o fikk du informasjon fortløpende angående behandling, undersøkelser, 

medisiner osv.? 
 ga de deg informasjon uoppfordret, eller måtte du spørre mye? 

o hvilken informasjon var viktig for deg? 
 var personalet opptatt av hvilken informasjon som var viktig for deg? 

o føler du at personalet lyttet til deg hvis du hadde spørsmål eller ting du ville si? 
o hvordan ble du inkludert i behandlingen, har dere tatt beslutninger sammen, om 

medisiner og behandling? 
 tok de hensyn til hva som var viktig for deg? 
 var det noe underveis som skapte bekymringer? 

 hvordan ble det tatt hensyn til i så fall? 
o spurte helsepersonell deg om hvilke legemidler du brukte før du kom inn på 

sykehuset? 
o lege, sykepleier, farmasøyt… 

o hva forventet du deg av helsepersonellet? 
o har det vært forskjell på helsepersonellet? 

 
Hvordan opplevde du utskrivningen? 

o hva fikk du informasjon om?  
 var denne informasjonen tilstrekkelig? 

o gikk dere gjennom epikrisen sammen? 
o fikk du noen muntlig informasjon utover det som stod skriftlig? 



o skulle du ønske noe ble gjort annerledes? 
o fikk du noen info om hvordan behandlingen er videre? 

 
 
Du startet opp med noen nye legemidler på sykehuset, hvordan var det for deg? 

o fikk du nok informasjon om dem? 
 praktisk – fikk du resept, når du skulle hente de ut/hvor du skulle hente 

de? 
 hvordan du skulle bruke dem? 

o har du startet å ta legemidlene nå? 
 håndterer du det selv? Hjelp av hvem? 
 hentet du de på apoteket? 

 når? 
 fikk du hjelp? 

o har du merket noen effekt av legemidlene? 
 hvilken effekt? Positivt/negativt 

o hvordan var informasjonen om hva som skulle skje videre? 
o vet du hvorfor du tar de nye legemidlene? (samstemming) 

 
Hva er dine tanker generelt om medisiner? 

o hvordan synes du det var å ta medisiner på sykehuset? 
o føler du du fikk god informasjon som de medisinene du fikk på sykehuset? 
o var det noe du synes var skummelt med å ta de medisinene? 
o var det noe du ønsket mer informasjon om?  
o hvis du lurer på noe om medisinene dine, hvor søker du informasjon da? 

 
Avslutning: 

o hvordan har det gått med deg siden du kom hjem fra sykehuset? 
o følte du deg klar for å dra hjem? 
o har det vært noen utfordringer med å komme hjem? 
o hvordan var det å bli observert? 
o har du noen spørsmål? 

 
Samstemming 

o da har jeg en sjekkliste med mange litt oppramsende og konkrete spørsmål om 
legemidlene dine til slutt. 

o vet du hvorfor du tar disse medisinene? 
o husker du å ta medisinene? 
o osv., følg prosedyre 

 



Vedlegg 12: Legemiddelsamstemming - prosedyre og skjema







Legemiddelsamstemming  
  

Godkjent av: Ingun Gjerde (sign) 
DokID: 6531, Versjon 2.0 

Side 1 av 1 

Avdeling/gruppe Seng Navn 
 

Fødselsdato Útført (dato, sign) 
 

 

Legemiddelliste (etter legemiddelkurve)                 
 

Samstemt legemiddelliste 
 

Håndtere 
LM selv# 

Pasient håndterer LM selv?                Ja                Nei Multidose?       Nei       Ja, versjon ______ Dosering* Problem (x)  
Ikke p. ( ) 

Dato Legemiddel,administrasjonsform, styrke Dosering Kommentar Sep 
Dato    Ind EL 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
     *Info fra: pasient (P), pårørende (PR), fastlege (F), spesialist (S), kommunehelsetjeneste (KHT), multidose (M), apotek (A), sykehusjournal - EPJ (J), kjernejournal (KJ)  #Ind: Indikasjon; EL: etterlevelse 
 
  

Informasjon fra journal:                                                                                                                                           
Innleggelsesårsak: 

Informasjon under legemiddelsamstemmingen:               

Tidligere diagnoser:  

  

  

  

  

Sosial info, inkl bydel/bosted:  

  
  

 

Tar du noen andre legemiddel?    smerte    hjerte    mage    diabetes    skjellett     søvn/uro     nedstemthet     allergi       
 øye-/øredråper/nesespray   inhalasjonslm   injeksjoner   krem/plaster   stikkpiller/vagitorier   prevensjon/hormonprep 
 prostata/potens   andre reseptfrie lm    naturlm/helsekost    lm som tas per uke/mnd/år    avsluttet lm i forbindelse med innleggelse 

Håndteringsproblem?      svelge; knuse/dele/åpne    få lm ut av pakningen    inhalere     etterlevelse (huske å ta lm) 
 
Bivirkninger?                                                                Allergier?  

Apoteket pasienten 
bruker oftest: 
 
 
 
Pasient samtykker til 
oppslag i kjernejournal: 

 Ja     Nei 
  

 Dokumentert i journal 
 Uoverenstemmelser 

    presentert lege/overført  
    LMG-skjema 



Vedlegg 13: Kodeverk 
 
Tekstanalyser av observasjoner og intervjuer 
 

11. HHelsekommunikasjon (observasjoner og intervjuer) 
 

1.1 Behandling 
 hjelpemidler 
 opptrening 
 plan for behandling under sykehusoppholdet 

1.2 Sykdom 
 info om sykdomshistorie 
 innleggelsesårsak 
 diagnose, eks. prat om epikrise 
 pasientopplæring 

1.3 Symptom 
 endringer i pasientens helsetilstand, eks. slankere legger, tørr i munnen, endret 

pust, søvnkvalitet 
 blir bedre/blir dårligere 

1.4 Målinger 
 blodtrykk, puls, temperatur, vekt, væskemengde, stetoskop, kolesterol 

1.5 Helsekommunikasjon fr. Intervjuer (kun intervjuer) 
 Oppsamling med helsekommunikasjon fr intervjuer 

22. LLegemiddelkommunikasjon (observasjoner og intervjuer) 
 

2.1 Legemidler på sykehuset 
 pasient tar ansvar 
 helsepersonell forklarer hva pasient får 
 skepsis 
 dialog om aktuelle legemidler, legemidlene de tar der og da 

2.2 Endringer i legemiddellisten 
 SNEKS (som før, nytt legemiddel, endret, kur, seponert) 
 tanker rundt legemiddellisten/-behandlingen (pasient/lege) 
 samtale ved utskrivning/epikrise (hva blir sagt, hva blir ikke sagt) 

2.3 Effekt 
 helsepersonell forklarer hvorfor pasienten får disse legemidlene (forventet/ønsket 

effekt) 
 helsepersonell forklarer hvilken effekt/resultat lm har hatt 
 pasientens opplevelse av effekt, eks. jeg fikk sove godt av stilnoct 

2.4 Bivirkninger 
 pasienten uttrykker plager/bivirkninger 
 helsepersonell informerer om bivirkninger (uoppfordret) 



 helsepersonell oppklarer bivirkninger (oppfordret) 
2.5 Administrasjon 

 hvordan pasienten får lm på sykehus 
 hvordan pasienten tar lm hjemme 

2.6 Beliefs about medicines? 
 pasientens tanker/bekymringer om lm som er der fra før 

2.7 Legemiddelkommunikasjon på apotek (intervjuer) 
 Hva pasienten får av informasjon om sine legemidler på apoteket etter utskrivning 

33. MMetakommunikasjon (oobservasjon)  
  

3.1 Introduserer seg/hilser 
 Håndhilser  

3.2 Språk 
 ordvalg, tilpasset til pasient, negative ord, vanskelige ord 
 stemmebruk, volum 
 begreper, faglig vs. allment 
 tilpasset informasjon (for mye/ for lite) 
 åpne/ lukkede spørsmål 
 ”det skal vi prøve på”, ”vet ikke” 

3.3 Small talk 
 lite/mye 
 legges ikke til rette for small talk 
 stemning 

3.4 Omsorgsprat 
 positiv kommunikasjon (lytte, speile følelser, vise forståelse, betrygge) 
 om smerte 
 forberede pasient før undersøkelser 
 avdekke om pasient har spørsmål/noe å si 
 ta pasienten på alvor 
 helsepersonell henvender seg til pasient 
 det som ikke blir sagt, eks. hva er viktig for deg, hvordan går det med deg 

3.5 ”Makt” 
 ”legen har bestemt” 
 ”vi har kontroll” 
 motsatt av samvalg 
 unngå å svare på spørsmål 
 ta fra pasient autoritet 
 gi kommando 
 kritikk 
 helsepersonell/pårørende styrer samtalen 



3.6 Relasjonsorientert 
 helsepersonell viser at de husker pasient 
 ”vi ses i morgen også” 

3.7 Uklar informasjon 
 gi info uten å forklare 
 gjøre noe uten å forklare hva/hvorfor 
 bytte tema 
 usikker/uforberedt helsepersonell 
 dårlig kommunikasjon 

3.8 Relasjon mellom helsepersonell 
 samtale mellom helsepersonell inne på rommet 
 samarbeid mellom helsepersonell inne på rommet 

44. PProsess (observasjon og intervju)  
  

4.1 Positiv oppfølging 
 få presentert en plan 
 bli gjort kjent med rutiner 
 sømfrie vaktbytter (info/beskjeder blir videreformidlet, up to date) 
 informasjon om hva som skjer videre, når man kommer hjem 
 valg av hensiktsmessig rom 
 Tillit til helsepersonell (eks helsepersonell kommer til riktig tid)  

4.2 Negativ oppfølging 
 venting 
 helsepersonell overholder ikke presentert tidsplan 
 lover noe som ikke holdes 

4.3 Selve prosessen 
 måltider 
 hvor lang ting tar 
 tid alene 

4.4 Pasientens forventinger til prosessen 
 ift måltid 
 ift rutiner 
 ift tidsplan 

55. AAnnen kommunikasjon (observasjon og intervju)  
  
5.1 Praktiske spørsmål 

 bosituasjon 
 ektefelle 
 barn 
 oppgaver  



5.2 Kommunikasjon med lite/uten kontakt 
66. PPasientprofil (observasjon og intervju)  

 
6.1 Person 

 pratsom 
 humør, glad, trist 
 skeptisk, misfornøyd 
 opptatt av hygiene, stell 
 forståelsesfull 
 samarbeidsvillig, tålmodig/utålmodig 
 unnskylde seg, vil ikke være til bry 
 søker bekreftelse  

6.2 Funksjon 
 kognitivt (forvirret, klar?) 
 syn 
 hørsel (høreapparat?) 
 gangfunksjon (prekestol, rullator?) 

6.3 Compliance 
6.4 Hva som er viktig for pasienten (privat) 

 barn, barnebarn 
 ta vare på kona/mannen 
 klare seg selv 
 sosial kontakt 

77. PPasientens livsverden (observasjon og intervju)   
 
7.1 Pasientens ønsker 

 frisør 
 vil hjem 
 permisjon  

88. PPasientens forståelse ((observasjon og intervju)  
 
8.1 Innsikt i sykdom, legemidler og egen helse 

 kunnskap 
 forståelse 
 stiller relevante spørsmål 
 bekymret/urolig for egen helse 
 forstår at man ikke forstår 
 forstå at man trenger hjelp  

8.2 Engasjement 
 stiller spørsmål 



 vil/prøver å forstå 
 bekymret/urolig for egen helse, unødvendig 

8.3 Ansvar 
 overholder beskjeder 
 compliance? 

8.4 Beliefs about medicines? 
 ”dette er for mye” 
 ”mange legemidler” 
 ”vil bare ta det som funker” 

8.5 Syn på helsepersonell 
 Pasientens forventinger til helsepersonellet 
 Tillit til helsepersonell 
 Mistillit til helsepersonell 

99. OObservatøreffekt (observasjoner)  
  

9.1 Informasjon påvirkes av observatør tilstede 
 mer nøye, grundig 
 helsepersonell/pasient virker bevisst på at observatør er tilstede 
 større innsats, anstrenger seg mer 
 stress, ukomfortabel  

9.2 Spørsmål til observatør 
 fra pasient 
 fra helsepersonell 

9.3 Negativ effekt 
 pasient vegrer seg for å spørre om ting 
 helsepersonell unngår å si ting (sensitiv informasjon) 

9.4 Positiv effekt 
 pasient synes det er hyggelig 
 pasient føler de er i gode hender 
 helsepersonell/pasient føler de bidrar til noe viktig 

9.5 Observatøreffekter fr. Intervjuer (intervjuer) 
 Hvordan opplevdes det å bli observert 
 Ble noen ting påvirket av å bli observert? 

110. FFysisk kommuunikasjon (Observasjon)  
 
10.1 Kroppskontakt 

 ta på skulder/stryke på ryggen 
 sette seg nærme hverandre  

10.2 Kroppsspråk 
 øyekontakt 



 armene i kors 
 henda i lomma 

10.3 Posisjonering i rommet 
 sitte 
 stå 
 ligge 

10.4 Omgivelser/miljø 
 flytting av møbler 
 objekter i rommet (bøker, briller, blomster, kosmetikk, bilder) 
 lys/mørkt 
 åpen/lukket dør 
 besøk  
 støy 
 rotete, stresset situasjon 
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