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I løpet av sommeren har apotekenes  
 tilbud om lavterskel helsetjenester, 
som diabetesrisikotest, test av hjerte-
helsen og føflekkskanning, blitt heftig 
debattert i mediene (se egen omtale  
s. 32–33). Representanter for legestan-
den har beskyldt apotekansatte for å 
drive diagnostikk, for å bidra til overbe-
handling, for å spre frykt og for å være 
bukken som passer havresekken. 

Min mening er selvsagt at alt  
 dette er sterkt misvisende. Ingen 
får diagnosen sin stilt i apotek, men får 
hjelp til å avdekke om de har mulige 
helseproblemer. De fleste kan takle 
beskjeden om høye kolesterolverdier 
eller høyt blodtrykk, uten å bli fylt av 

angst. Og de fleste som jobber med 
disse oppgavene i apotek vil se at det 
er lite havre i sekken, altså lite ekstra 
å tjene på disse tjenestene. Om noen 
tjener ekstra, er det trolig legene som 
får flere pasienter. 

Jeg tror dessverre at de kraftfulle  
 utspillene fra tre–fire profilerte 
leger har bidratt til å forsure klimaet 
mellom leger og apotek. Utspillene har 
vært så fulle av feil og udokumenterte 
påstander at vi i apotekbransjen har 
måttet gå ut med til dels tungt skyts for 
å tilbakevise insinuasjonene. 

I det lange løp tror jeg ikke verken  
 pasienten, legene eller apotek er 

tjent med denne typen skyttergravs-
virksomhet. Vi burde kunne diskutere 
pasienttilbudet hos både leger og 
apotek, uten å trekke motiver i tvil 
eller bruke tvilsomme argumenter. Jeg 
ønsker en åpen og fordomsfri dialog 
med legestanden om hvordan våre to 
profesjoner best kan bidra til bedre 
folkehelse og en friskere befolkning. 
Jeg kommer fortsatt til å forsvare 
apotekenes rett til å tilby folk frihet til å 
velge gode, kvalitetssikrede, lavterskel 
helsetilbud. 

Per T. Lund
Adm. direktør i Apotekforeningen
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menter og en del sterke smertestillende 
legemidler som dominerer på de falske 
reseptene. Men i takt med at stadig flere 
resepter blir elektroniske, blir det også 
vanskeligere for falsknerne.

– Tallene vi innhenter fra apotek gir 
ikke noe eksakt bilde, og det er helt sik-
kert mørketall. Det viktigste er at apote-
kene anmelder forsøk på forfalskninger 
til politiet. Dette har de gode rutiner for 
i apotekene, understreker Soldal.

Han tror vi kan gå mot en hverdag så 
å si fri for falske resepter. 

– Jeg tror vi vil se en fortsatt ned-
gang i antall falske resepter. Når vi 
kommer dit at de aller fleste reseptene 
er elektroniske, vil også aktsomheten i 
apotek overfor papirresepter på denne 
typen legemidler bli ekstra stor. Der-

Høyre vil overføre legetjenester til 
apotekene 

Halvering av falske resepter 
Antall forfalskede resepter første 
halvår i år ser ut til å være omtrent 
halvert sammenlignet med fjoråret, 
sier kommunikasjonssjef Jostein 
Soldal i Apotekforeningen.

I første halvår 2012 fikk Apotek-
foreningen meldt inn omkring 2 falske 
resepter per dag, mot mindre enn en per 
dag hittil i år. 

– Problemet er ikke borte, men er 
sterkt redusert. Utviklingen er svært 
positiv både for samfunnet og for apo-
tekene, sier Soldal til NRK.  

I apotek har man merket en klar 
nedgang i antall falske resepter etter 
innføring av e-resept.

Fortsatt er det angstdempende og 
beroligende legemidler, søvnmedika-

med vil man trolig også kunne avdekke 
enda flere forfalskningsforsøk enn man 
gjør i dag, sier kommunikasjonssjef 
Jostein Soldal.
(apotek.no)  ●

- Jeg tror vi vil se en fortsatt nedgang i antall 
falske resepter, sier Jostein Soldal i Apotek-
foreningen. (Foto Kjetil Hegge)

– Den kompetansen som finnes hos 
de apotekansatte bør utnyttes bedre. Slik 
det er i dag, er det for dårlig, sier han.

Forslaget fra Høyre får støtte far 
Apotekforeningen:

– Jeg tror det er flere i bransjen som 
kunne tenkt seg å utnytte sitt potensial, 
fremfor å selge hudkremer og kosttil-
skudd, sier administrerende direktør i 
Apotekerforeningen, Per T. Lund.
(apotek.no)  ●

Partiet Høyre ønsker blant annet å 
flytte reseptoppfølgingen og tjenester 
som måling av blodsukker og blod-
trykk over til apotekene.

– Vi har lagt inn et forslag til Stortinget 
om å flytte deler av tjenestene som nå 
gis av fastlegene, til apotekene. Vi tror 
dette vil bidra til å styrke apotekene, 
sier Høyre-representant Thorbjørn Røe 
Isaksen til Finansavisen.
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inn «diabetes mellitus», vil det vises 
en faktaboks (spotlight) oppe til høyre 
for den vanlige trefflisten. I fakta-
boksen vises nøkkelinformasjon som 
årsaker, symptomer, tester, behandling 
og forebygging. For at dette skal virke, 
må du ha valgt å gå til www.google.

gjenkjenner sykdommer og legemidler

Nedgang i salg av reseptfrie legemidler

Bedre oversikt med ny medisinapp

Søkemotoren Google.com gjenkjenner 
nå vanlige diagnoser og legemidler, 
skriver Helsebibloiteket. De vises som 
en faktaboks, eller et spotlight, øverst 
til høyre. Skriver du inn paracetamol 
på norsk, oversetter Google det til ace-
taminophen.  Taster du for eksempel 

Med unntak av midler til røykavven-
ning, gikk salget av legemidler som 
også omsettes utenom apotek ned i  
1. halvår 2013. Nedgangen var størst for 
det smertestillende legemidlet ibupro-
fen viser tall fra Folkehelseinstituttet. 

Andelen salg utenom apotek er fort-
satt svakt økende. Salget av reseptfrie 
smertestillende midler har gått ned. Salg 
av reseptfrie pakninger av paracetamol 
målt i doser (DDD) gikk ned med to pro-
sent i 1. halvår 2013 sammenlignet med 

For å gi bedre oversikt over pasientens 
egne medisiner, har Sykehusapotekene 
en app under utvikling, i samarbeid med 
NTNU Technology Transfer. Appen skal 
bidra til å øke behandlingsengasjementet 
og modernisere brukerens/pasientens 
medisinliste i behandlingen Pasienter 
og helsepersonell trenger en medisin-
liste som er enkel å bruke og enkel å 
oppdatere. En dynamisk medisinliste 

com og ha satt opp engelsk som sø-
kemotorens språk. Kilde for dataene i 
faktaboksen omfatter National Library 
of Medicine, Wikipedia, US Food and 
Drug Administration, Daily Med og 
Micromedex.  
(Folkehelsebiblioteket)  ●

Folk stoler på apotek og lege 
Folks tillit til viktige helseinstitusjo-
ner som apotek og leger er svært høy. 
Tre av fire har stor tillit til apotekene, 
mens tre av fem har stor tillit til  
legene, viser en undersøkelse TNS 
Gallup har gjort for Apotekforeningen.

– Helsetjenesten står fjellstøtt i befolk-
ningen. Det er nesten ingen som har 
liten tillit til apotek, sier adm. dir. Per 
T. Lund i Apotekforeningen. Det er 
gledelig at apotekene står aller sterkest 
i denne undersøkelsen. Men for oss er 
det viktig at pasienten har tillit til hele 
behandlingskjeden, fra spesialisthelse-
tjenesten og helt ut til lavterskeltilbudet 

i apotek. Det er viktig med tillit for å 
oppnå et best mulig resultat for pasien-
ten, mener Lund.

Undersøkelsen viser også at folk 
er veldig fornøyd med det apoteket de 
bruker til vanlig. 

– Jeg er også glad for at folk er så 
fornøyde med sitt eget apotek, ikke 
bare apotek generelt. Det forteller meg 
at kundene setter pris på apoteket i sitt 
lokalsamfunn, sier Lund.

Undersøkelsen viser at det kun er to 
prosent som har lav tillit til apotek. Tidli-
gere undersøkelser fra TNS Gallup viser 
at apotekkundene er svært tilfreds med 
både servicen og kompetansen i apotek. 

- Helsetjenesten står fjellstøtt i befolkningen. Det 
er nesten ingen som har liten tillit til apotek, sier 
adm. dir. Per T. Lund i Apotekforeningen.  
(Foto Kjetil Hegge)
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tilsvarende periode i fjor. Halvparten av 
salget av reseptfritt paracetamol skjer 
utenom apotek. Salget av reseptfrie pak-
ninger av ibuprofen målt i doser (DDD) 
gikk ned med ni prosent i 1. halvår 2013 
sammenlignet med tilsvarende periode 
i fjor. 39 prosent av reseptfritt salg av 
ibuprofen skjer utenom apotek. 

Paracet (paracetamol), Ibux (ibu pro - 
  fen), Otrivin (xylometazolin) og Nicorette 
/Nicotinelle (nikotin) utgjorde mer enn 
95 prosent av antall pakninger solgt i 

dagligvarehandelen i 1. halvår 2013. Det 
ble totalt solgt i overkant av 5,3 millioner 
pakninger utenom apotek til en beregnet 
omsetningsverdi på i underkant av 300 
millioner kroner (vitaminer er ikke 
inkludert). Det er fri prisfastsettelse for 
reseptfrie legemidler. Folkehelseinstitut-
tet har derfor ingen oversikt over reelle 
priser til forbruker, skriver Folkehelsein-
stituttet. 
(Folkehelseinstituttet)  ●

gjør kommunikasjon mellom pasient og 
behandler mer presis og effektiv, og vil 
gi en bedre oversikt over pasientens ak-
tuelle medikamenter. Appen skal minne 
pasienten på å ta medisin til rett tid, 
registrere når medisinen er tatt, minne 
pasienten på å fornye resepter og sørge 
for oppdaterte medisinlister. Appen er 
planlagt lansert høsten 2013. 
(Sykehusapotekene Midt-Norge)  ●

– Det er dette vi bygger den sterke 
tilliten på, mener Per T. Lund. 
(apotek.no)  ●
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Kvalite’t m1 (fra lat. 'egenskap', av 
qualis 'hvordan')

1  beskaffenhet, egenskap, art et arbeid 
av høy k- / produkter av god, dårlig k-

2  svært god kvalitet (1) firmaets motto 
er k- / satse på k- framfor kvantitet / 
det er k- over alt han gjør

3  sort, utføring papir i mange k-er

Kvalitetsindikator     
kommer fra det latinske qualis ’egen-
skap’ og indicare ’angi/antyde’. 
Helsedirektoratet definerer begrepet 
slik: «En kvalitetsindikator er et indirekte 
mål, en pekepinn, på kvalitet og sier 
noe om kvaliteten på det området som 
måles.»

Hva er god kvalitet i apotek? 
Det er ikke mulig å finne et objektivt 
mål på det. Men man kan si noe om 
strukturene, prosessene og resultater for 
tjenestene i apotek, og til det trenger 
vi et sett med felles kvalitetsindikatorer. 
Apotekforeningen arbeider sammen 
med medlemmene for å uvikle 
kvalitetsindikatorer. Apotekbransjen  
som helhet har behov for å kunne måle 
og dokumentere hvor god kvaliteten 
er på tjenestene som tilbys. Det første 
som skal måles er feilekspedisjoner og  
dette skjer nå i september. Det kan du  
lese mer om på side 10. I tillegg driver 
Apotekforeningen et bransjestandard- 
prosjekt, som også er et ledd i kvalitets- 
arbeid på bransjenivå. Vi har intervjuet  
Helsedirektoratet om kvalitetsindikatorer  
i helsetjenesten og Kunnskapssenteret 
om meldeordningen for spesialist- 
helsetjenesten. Sykehusapotekene er  
omfattet av denne ordningen, så vi har  
snakket med Sykehusapotekene HF om  
hvordan det er å offentliggjøre feil som  
begås. I tillegg har vi snakket med to  
andre bransjer, fastlegene og optikerne, 
om hvordan de jobber med kvalitetsfor-
bedring på bransjenivå. Helt til slutt er  
det en kort oppsummering av hvordan 
land vi liker å sammenligne oss med 
arbeider med kvalitetsforbedring i 
helsetjenesten.

God lesning.

Indikatorer  
på kvalitet

 
– Det kan 

snart bli aktuelt å se på 
legemiddel lister og kvalitets-

indikatorer for gjennomgang av 
eldres medisinbruk, sier Hanne 
Narbuvold, leder for Avdeling 

statistikk og kodeverk i Divisjon 
e-helse og it i Helsedirektoratet.  

(Foto Bjørn Kvaal)
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n  Av Bjørn Kvaal

Kvalitetsindikatorer for helsefeltet lages ved å koble 
helsefag, forskning og statistikk. Her velges det ut 
hva som skal måles, hvordan det skal gjøres og hva 
som er hensikten med målingene.

Målet med kvalitetsindikatorer i helse- 
og omsorgssektoren er å gi befolknin-
gen, helsepersonell, ledere og politikere 
informasjon om kvaliteten på helse-
tjenestene. Samtidig vil regelmessige 
målinger gjøre det mulig å se på kvali-
tetsforbedringsarbeidet over tid og hva 
som eventuelt oppnås av forbedringer.

Skal gi åpenhet
Arbeidet med å utvikle kvalitetsindika-
torer har pågått over flere år, og har vært 
høyt prioritert siden 2011. De skal:
•	 Gi	helse-	og	omsorgstjenesten	

grunnlag og stimulans til å drive 
lokalt kvalitetsforbedringsarbeid

•	 Gi	pasientene	mulighet	til	å	
velge sykehus på et kvalifisert og 
informert grunnlag

•	 Gi	ledere	og	eiere	godt	styrings-
grunnlag

•	 Gi	grunnlag	for	politiske	og	
administrative prioriteringer i helse- 
og omsorgstjenesten

•	 Bidra	til	åpenhet	og	informasjon	ut	
til offentligheten

I Helsedirektoratet jobber en gruppe på 
seks personer med kvalitetsarbeid hver 
dag, sammen med ansatte i en rekke 
avdelinger i og utenfor direktoratet. 

De lager de nasjonale retningslinjene 
for utviklingen av kvalitetsindikatorer. 
Tverrfaglige grupper opprettes for å 
kartlegge hva som er viktig å måle 
for å gi indikasjon på om kvaliteten 
er god eller dårlig. Det vil si at det må 
være enighet om hva som skal til for å 
indikere hva som er god kvalitet. Og for 
hvem. Dessuten må de tas i bruk.

Må ha lokalt fotfeste
– Vi kan lage verdens beste kvalitets-
indikatorer. Men hvis ikke arbeidet 
forankres i sektoren oppnår vi ingen 
ting, sier Hanne Narbuvold, leder for 
Avdeling statistikk og kodeverk i Divi-
sjon e-helse og IT i Helsedirektoratet.

– Et viktig grep er derfor full åpen-
het om arbeidet vårt, og god forankring 
i sektoren.

God kvalitet i helsearbeidet bygger 
på en nasjonal strategi om kvalitets-
forbedring	 i	 tjenesten.	 Bakgrunnen	 er	
at helsetjenesten har som mål å levere 
tjenester av god kvalitet. Den nasjonale 
strategien for kvalitetsforbedring i 
sosial- og helsetjenesten fra 2005 satte 
opp disse seks kriteriene for tjenester av 
god kvalitet. De skal:
•	 Være	virkningsfulle
•	 Være	trygge	og	sikre

Syv feller å vite om

De som skal lage eller ta i bruk 
kvalitetsindikatorer bør huske 
på disse syv fellene, mener 
Helsedirektoratet:

• At kvalitetsarbeidet er rettet 
mot et mål, men ikke måler 
bredt nok

• For få pasient- og brukergrupper 
tas inn i referansematerialet

• Mangel på varsomhet ved 
tolking av tall. Ikke alle tall 
er optimale. Ett eksempel er 
oppstart av kreftbehandling. En 
kvinne kan ha henvisning med 
seg til sykehuset og er ferdig 
diagnostisert. En annen kvinne 
er tidlig i utredningen. Slike 
forskjeller er det vanskelig å 
skille mellom i tallmaterialet

• Tall inneholder naturlig varia–
sjoner, bruk tallene edruelig

• Brukerne av kvalitetsindikatorer 
glemmer at dette først og 
fremst er en pekepinn på hvor 
for bedring bør settes inn

• Mangel på avklaring på hva 
som skal måles

• Tallene blir ikke jevnlig opp-
datert, for eksempel hvert år. 
Ved jevnlig oppdatering er det 
lettere å se effekten av tiltak

▲

Slik settes 
standard for 
god kvalitet
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•	 Involvere	brukere	og	gi	dem	
innflytelse

•	 Være	samordnet	og	preget	av	
kontinuitet

•	 Utnytte	ressursene	på	en	god	måte
•	 Være	tilgjengelige	og	rettferdig	fordelt

For å måle om helsetjenesten leverer 
kvalitet etter disse kriteriene består det 
nasjonale kvalitetsindikatorsystemet av 
flere typer indikatorer:

Prosessindikatorene skal på et over-
ordnet nivå si om prosessene i helse - 
tjenesten er effektive. Hvor lang tid tar 
det for eksempel fra et sykehus mottar 
en henvisning, til den henviste pasien-
ten har startet behandling.

Strukturindikatorene sier noe om 
hvordan helsetjenesten utnytter ressur-
sene. For eksempel hvor mange lege timer 
er det per beboer i syke hjem i pleie- og 
omsorgssektoren.

Resultatindikatorene sier om tjenes-
tene er trygge, sikre og virkningsfulle. 
De er svært konkrete og setter klare 
tall for eksempel på overlevelse etter 
behandling ved sykdom.

På helsenorge.no kan du finne indi-
katorer på blant annet:
•	 andelen	pasienter	over	65	år	med	

lårhalsbrudd som blir operert i løpet 
av 48 timer etter innleggelse.

•	 sannsynligheten	for	overlevelse	30	
dager etter sykehusinnleggelse for 
hjerneslag.

•	 overlevelse	fem	år	etter	diag-
nostisert prostatakreft

Sjekker kvaliteten
– Kvalitetsindikatorer kan måle om 
retningslinjene innenfor et helseområde 
blir brukt og resultatet av jobben til 
helsepersonellet. Det er summen av alle 
indikatorene som kan gi informasjon 
om den samlede kvaliteten på tjenes-
tene. Det er viktig å huske på at ett tall 
sjeldent er nok til å få et godt svar på 
nivået på kvaliteten, sier Narbuvold.

To pasienter kan oppleve samme far-
masøyt helt forskjellig. Den ene synes at 
informasjonen som gis er relevant, den 
andre synes at den er unødvendig detal-
jert. Like fullt har farmasøyten fulgt en 
standard for informasjon som faglig sett 
anses som god. Hvordan skal brukeren 
da kunne involveres i kvalitetsarbeidet?

–	 Brukererfaringer	 er	 svært	 viktig	 i	
utvikling av gode kvalitetsindikatorer og 

Full åpenhet om kildene
For å lage gode indikatorer settes det ned 
arbeidsgrupper. Disse består av ansatte i Helse
direktoratet, helsepersonell og fagfolk innen 
statistikk. Tallene som brukes for å beregne 
kvalitetsindikatorene hentes fra blant annet 
Norsk pasientregister, Folkehelseinstituttet, 
Statistisk sentralbyrå og andre registre.

– Vi er åpne om kildene våre. Tallene 
er rapport inn av fagmiljøene og 
administrasjonen i helsefeltet. Hvis 
et helseforetak mener at vi oppgir 
feil ventetid, for eksempel, så kan 
vi vise hvor tallene er hentet. Så har 
foretaket mulighet til å korrigere dette 
hos kildene vi bruker, hvis det er gjort 
en feil. Slik åpenhet har gjort at antall 
klager har gått ned og er svært få i 
forhold til det tallmaterialet vi har, 
sier Narbuvold.

Spør kafégjester
I mai ble det lansert en ny løsning for 
presentasjon av tallene på nettsiden 
helsenorge.no og kvalitetsindikatorene  
er dermed blitt en viktig del av inn-
holdet i portalen. Her ble det benyttet 
et brukerpanel med tilfeldige perso-
ner som ble presentert for portalen. 
De ble spurt om de forstod innholdet, 
hva var bra og ikke bra og hva de 
kunne ønske seg mer eller mindre 
informasjon om.

Pleie og omsorg, rus og psykisk 
helse og kreft har vært prioriterte i ar-
beidet med kvalitetsindikatorer til nå. 

Disse feltene vil fortsatt være viktige. 
I høst begynner utviklingen av indi-
katorer på hjerte- og karsykdommer 
basert på tall fra Folkehelseinstituttet. 
Diabetes, astma og kols er andre 
helseområder som står langt framme 
i køen.

– I arbeidet er vi opptatt av å se 
hva som bør måles, ikke kun hva som 
kan måles, sier Narbuvold.

Vil se mer på medisinene
Apotek er foreløpig ikke på priorite-
ringslisten til Avdeling for statistikk 
og kodeverk. Derimot er det tenkt 
mye på riktig legemiddelbruk hos 
eldre og innen helse og omsorg gene-
relt.	 Blant	 annet	 legemiddellister	 og	
kvalitetsindikatorer for gjennomgang 
av eldres medisinbruk er noe som 
snart kan bli løftet fram. Dette kan 
skje gjennom bruk av Reseptregisteret 
og Reseptformidleren.

– Hvis kvalitetsindikatorer skal 
utvikles innen legemiddelfeltet, er det 
viktig også innen dette området å in-
volvere fagmiljøet. Slik vi gjør på de 
andre områdene, sier Narbuvold.  ●

for å gi helsepersonell tilbakemeldinger 
på jobben de gjør. Pasientforeninger 
er derfor med i arbeidet med å utvikle 
kvalitetsindikatorer. Men pasienter har 
subjektive opplevelser. Derfor samarbei-
der vi med Nasjonalt kunnskapssenter 
for helsetjenesten for å få mer kunnskap 
om hvordan pasientene opplever helse-
vesenet, sier Narbuvold.  ●



Alt annet er overflødig

SELGES KUN PÅ APOTEK

Eucerin Dr y Skin – ef fek tiv 
hjelp t il  tørr hud – f innes 
for hender, føt ter, ansik t 
og kropp.
Spør på apoteket og besøk 
w w w.eucer in.no

DET SISTE
INNEN HUDFORSKNING

S K I N  S C I E N C E  T H A T  S H O W S



Side 10 | Nr. 3 2013 | Apotekforeningens tidsskrift

Kategori feil

De forskjellige kategoriene av feil det skal rapporteres på er:

• feil virkestoff/legemiddel/
preparat

• feil handelsvare

• feil styrke

• feil legemiddelform

• feil mengde*

• utlevert til feil kunde

• feil resepttype lagt i FP

• annet kundenavn

• annet rekvirentnavn

• feil bruksanvisning**

• feil dosering på etikett

* inkludert glemt vare
** forbyttet etikett

Apotekbransjen har behov for  
å kunne måle og dokumentere  
hvor god kvaliteten er på de 
tjenestene som ytes. Bare slik 
kan kvaliteten forbedres i hele 
bransjen. I dag er kvalitets
systemene på kjedenivå og  
i enkeltapotek, mens det ikke 
finnes indikatorer som forteller  
 noe om kvaliteten i alle     
   apotek under ett.

n  Av Jostein Soldal, Apotekforeningen

kvalitet | apotek

Felles kvalitets indikatorer 

for apotekene

– Det er viktig å 
huske at vi rapporterer 
for å lære av våre feil, 

ikke for å henge oss opp i de 
enkeltfeilene som alt har skjedd. 
Formålet er at kundene skal få 
et enda bedre tilbud, sier Per 

Kristian Faksvåg.  
(Foto Kjetil Hegge)
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Feilekspedisjon

Bransjens felles definisjon som skal 
brukes i september, er:  
En feilekspedisjon er en feil i resept
ekspedisjonen som oppdages etter 
at alle tekniske og faglige kontroller 
er utført, uavhengig av hvem som 
oppdager feilen. Feilekspedisjoner 
dokumenteres for alle varer på 
resept uavhengig av varekategori

– Et første skritt på veien for å få na-
sjonale kvalitetsindikatorer for apotek, 
blir en felles måling av antall feilek-
spedisjoner. Målingen gjennomføres 
nå i september. De største medlems-
grupperingene og Apotekforeningen 
har laget en felles definisjon av hva en 
feilekspedisjon er, og denne vil ligge til 
grunn for målingen, sier fagdirektør Per 
Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.

En kvalitetsindikator er et indirekte 
mål, en pekepinn, som sier noe om 
kvaliteten på det området som måles. 
Kvalitetsindikatorer kan benyttes til å 
overvåke og følge med på resultat av 
apotekbransjens ytelser til kundene. 
Indikatorer har begrenset verdi om de 
står alene, men kan brukes som ledd i 
en samlet vurdering av kvaliteten.

Viktig for kunder og myndigheter
Pilotmålingen av feilekspedisjoner i 
apotek gjøres for å få erfaring med ut-
vikling, implementering og evaluering 
av felles kvalitetsindikatorer. Etter at 
piloten er avsluttet, skal det arbeides 
videre med et rammeverk og vurdering 
av flere kvalitetsindikatorer.

‘Resept og rekvisisjon’ er et av de 
fire	 kjerneområdene	 i	 BRA	 (BRan-
sjestandarder for Apotek). Feilek-
spedisjoner følges tett opp av de fire 
store medlemsgrupperingene og av det 
enkelte apotek, og er en faktor som er 

viktig med tanke på pasientsikkerheten. 
Graden av feil er av direkte betydning 
og interesse for både apotekkundene og 
helsemyndighetene.

Krever små endringer i apotek
Gjennom prosjektarbeidet i regi av 
Apotekforeningen har det vist seg at det 
bare er behov for mindre justeringer av 
apotekenes ulike definisjoner for å enes 
om en felles definisjon av indikatoren 
feilekspedisjoner.

– En enkelt indikator som dette kan 
ikke benyttes til å si noe generelt om 
kvaliteten på tjenestene i apotek. Indi-
katoren feilekspedisjoner på bransje - 
nivå kan imidlertid brukes som en «må-
lestokk» for det enkelte apotek eller 
for den enkelte medlemsgruppering. 
Omfang av de ulike typene feil som 
avdekkes kan brukes til kvalitetsfor-
bedringsarbeid internt. Det er først 
når man får på plass et større sett av 
indikatorer at vi kan si noe om kvali-
teten i apotek som helhet, understreker 
Faksvåg.

Apotekansatte vil ikke merke store 
forskjeller fra dagens rutiner når det 
gjelder registrering av feilekspedisjo-
ner. Men det er viktig å forholde seg 
nøyaktig til bransjens felles definisjon, 
og det er ikke minst viktig med stor 
bevissthet om at feilekspedisjoner skal 
dokumenteres.

Det er lagt opp til at registrering 
og rapportering internt i apotek og til 
hovedkontoret	gjøres	som	i	dag.	Bran-
sjeindikatoren lages av Apotekforenin-
gen på grunnlag av innrapporteringer 
fra hovedkontorene og de frittstående 
apotekene.

– Det er viktig å huske at vi rapporterer 
for å lære av våre feil, ikke for å henge oss 
opp i de enkeltfeilene som alt har skjedd. 
Formålet er at kundene skal få et enda 
bedre tilbud, sier Per Kristian Faksvåg.

Det er ikke lagt opp til å kommuni-
sere resultatene av denne første kvali-
tetsmålingen bredt. I første omgang vil 
indikatoren være nyttig for det interne 
kvalitetsarbeidet i kjedene og i apotekene. 
Relevante myndigheter vil bli orientert 
om resultatet, men offentliggjøring av 
kvalitetsindikatorer for apotekbransjen 
vil først være aktuelt når det er etablert et 
sett av indikatorer.  ●
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Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Melde for å lære
Med bakgrunn i endringene i helse og omsorgs
tjenesteloven ble melde ordningen for spesialist
helsetjenesten etablert for et drøyt år siden.  
Melde ordningen er beregnet på ansatte i sykehusene 
– og det skal meldes for å lære.

n  Av Kjetil Hegge

Seksjonsleder Øystein 
Flesland i Nasjonalt 

kunnskapssenter for helse-
tjenesten forteller om sterkt 

økende oppmerksomhet rundt 
meldeordningen. 

(Foto Kjetil Hegge)

Mange saker om uønskede 
hendelser ved antikoa
gulasjonsbehandling

I løpet av Meldeordningens ti første 
måneder er det kommet inn til  
sammen 283 meldinger om uønskede 
hendelser ved trombose profylakse 
eller antikoagulasjonsbehandling.  
105 har vært relatert til warfarin-
behandling og 178 med lavmole-
kylært heparin. Implementering av 
retningslinjer for tromboseprofylakse, 
undervisning, påminningskort og 
oppfølging med journalgjennomgang 
har vist å gi bedre og sikrere behand-
ling. Les mer i et eget læringsnotat 
fra Meldeordningen 13. juli. Notatet 
finner du på www.melde.no.
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Seksjonsleder Øystein Flesland fortel-
ler at selv om ordningen er relativt ny, 
ser en klare signaler på at flytting av 
meldeordningen var riktig vei å gå.

– Etter at denne ordningen ble flyttet 
fra Helsetilsynet til Kunnskapssenteret 
i fjor sommer har det vært en klar 
økning i antall meldinger. Da tjenesten 
lå under Helsetilsynet var det om lag 
2.000 meldinger hvert år, mens vi det 
siste året har hatt om lag 9.000 meldin-
ger, sier Flesland.

– Det er sikkert mange forklaringer 
på hvorfor antallet meldinger øker, men 
en av de viktigste årsakene tror jeg er 
at meldingen nå skal sendes inn før det 
har gått 24 timer. Tidligere var det to 
måneders frist. Meldinger fra helseper-
sonell ble tidligere grundig vurdert av 
helseforetakenes kvalitetsutvalg før de 
eventuelt sendte meldingen videre til 
Helsetilsynet. Kvalitetsutvalgene kom  
ofte til at hendelsen ikke var så alvor-
lig og unnlot å melde den. Nå er det 
ikke tid til å vurdere like grundig og 
meldingene kommer raskere inn, og 
det blir mange flere meldinger. Det 
gir oss selvsagt et mye større og bedre 
grunnlag å arbeide ut fra. Det kan ikke 
bli for mange meldinger, men det kan 
bli for få.

– Vi ser også at det helsepersonellet 
som er involvert i en uønsket hendelse 
ofte anser den som alvorlig selv om 
sykehusets kvalitetsutvalg ikke nød-
vendigvis er enig. Det er viktig for oss 
at vi får meldingen fra personen som 
står nærmest problemet og at vi får gitt 
tilbakemelding til den eller de som har 
mulighet til å gjøre noe i saken. Slik 
blir det lettere å finne gode tiltak for å 
forhindre at det samme skjer igjen, sier 
Flesland.

Feil legemidler
Om	 lag	 16	 prosent	 av	 alle	 meldinger	
som kommer inn på melde.no er om 

uønskede hendelser som gjelder lege-
midler. Flesland forteller at det er noen 
gjengangere.

– Problematikken rundt for like 
navn på legemidler er kjent, likeså feil 
dosering. Et eksempel på et enkelt, men 
effektivt, tiltak kan være at en fjerner 
legemidler som ikke brukes ved avde-
lingen. Det hender også at legemidler 
gis til feil pasient. Og så hender det at 
det ordineres feil legemidler. Vi ser også 
at det kan være dårlig kommunikasjon 
mellom primær- og spesialhelsetjenesten 
og at riktige opplysninger om legemidler 
ikke følger pasienten. Dette finner vi 
også igjen i pasientsikkerhetskampanjen 
der det er en egen tiltakspakke for å sikre 
at pasienter får riktige medisiner. Så 
snart kunnskapssenteret får en melding 
starter arbeidet med å se på hva som har 
skjedd og eventuelt foreslå tiltak som 
kan iverksettes.

– Ofte viser vi til tiltak som har vist seg 
å være effektive, for eksempel til takene 
som er en del av den pågående pasient-
sikkerhetskampanjen. Det er syke husene 
som har ansvaret for å vurdere mulige 
tiltak og å sette disse ut i livet. Men her 
er det viktig å huske at det ikke er slik at 
en hver uønsket hendelse skal resultere i 
tiltak. Systemet kan være godt nok, men 
likevel kan det skje feil. Viser det seg 
imidlertid at systemet kan gjøres bedre 
ønsker vi å finne fram til tiltak som skal 
hindre gjentagelse. Når et sykehus gjør 
forbedringer ønsker vi å høre om vi kan 
fortelle dette videre. Statistikken viser at 
60	prosent	av	tilfellene	vi	får	melding	om	
ikke har hatt alvorlige konsekvenser for 
pasienten, sier Flesland.

– Med meldeordningen, der for-
målet er å forstå og lære for å hindre 
gjentakelse, oppnår vi også at de ansatte 
er oppmerksomme. Hvis vi ikke følger 
opp vil vi muligens etablere en høyere 
terskel for hva som aksepteres av feil. 
Den vil trolig fortsette å øke og da er 

det en risiko for at vi ikke gjør alt vi kan 
for at feil ikke skal skje.

Lokal opplæring
En del uønskede hendelser kan fore-
komme som følge av rutiner som ikke 
er godt nok kjent. Flesland mener riktig 
og bedre opplæring lokalt, spesielt 
ved nyansettelser, vil redusere antallet 
uønskede hendelser

– Det er forskjellige rutiner på 
hvordan en gjennomfører arbeidsopp-
gavene fra sted til sted. Vi ser gjerne 
etter mønstre der samme feil kommer 
tilbake. Da kan det være at opplæringen 
er for dårlig. Lokale varianter i rutiner 
kan føre til at noe går galt. Språkpro-
blemer og underbemanning kan gi 
stress i arbeidsdagen og da skjer det lett 
uønskede hendelser.

– Vi ser også at det kommer en 
del tekniske løsninger som vil hjelpe 
oss med å hindre uønskede hendel-
ser. Det arbeides eksempelvis med 
medisiner i endose-pakninger som er 
strekkode merket. Da må medisin, pasi-
entens identitetsarmbånd og sykepleiers 
identitets kort avleses når medisinen 
gis for å sikre at riktig medisin gis til 
riktig pasient. Men her vil det også bli 
utfordringer, ikke bare gevinster. Det er 
nødvendig med svært gode manuelle 
rutiner uansett hvordan den tekniske 
utviklingen blir, sier Flesland.

– For å få så bra resultater som mu-
lig er de ansatte i meldeordningen re-
kruttert fra helse- og omsorgssektoren. 
Alle har en bakgrunn som skal gjøre det 
mulig å kjenne seg igjen i situasjoner, 
systemene og arbeidsoppgaver. Det er 
viktig for oss å forstå.  ●
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Sykehusapotekene HF

Skjerpet oppmerksomhet
Sykehusapotekene begynte å offentliggjøre meldte feil i januar i år. 
Selv om det foreløpig er få konkrete målingsresultater å vise til forteller 
kvalitetsdirektør AnneKristin B. Bjåen om skjerpet oppmerksomhet mot 
eventuelle feilekspederinger til den enkelte pasient.

n  Av Kjetil Hegge

Fra det kommer inn en alvorlig melding 
skal det gå under 24 timer før den er 
sendt til Kunnskapssenteret. Sykehus-
apotekene har i sine interne rutiner to 
måneder til å finne fram til årsak og 
tiltak for å minske risiko for at feilen 
gjentar seg, og feilene blir i tillegg 
offentliggjort på sykehusapotekenes 
hjemmeside.

– Selv om vi ikke har noen konkrete 
målbare resultater å vise til ennå, har 
meldetjenesten sørget for at alle ledd 
i organisasjonen har økt oppmerksom-
heten rundt åpenhet og det å melde 
om eventuelle feil. Helt fra øverste 
til laveste ledd har vi sørget for at vi 
er mer opptatt av å finne løsninger på 
eventuelle problem, framfor å legge 
skylden på den som har gjort noe feil, 
sier	Bjåen.

Lære av feilene
Hvis en melding som eksempelvis 
handler om at et preparat er feilekspe-
dert,	 forteller	Bjåen	at	 en	må	gå	 inn	 i	
prosessen rundt ekspedisjonen av lege-
middelet for å se hva som gikk galt.

– Det kan være snakk om alt fra 
stress, lest feil i datasystemet, mang-
lende kompetanse eller feil ved bestil-
lingen. Vår oppgave blir så å finne ut 
hvorfor dette skjer og hvilke tiltak vi 
skal prøve ut for å se om det hjelper. Et 
slikt tiltak kan vi måtte justere under-
veis hvis vi ser at det ikke er riktig. Slik 
vil vi nok fortsette en stund. Det vil ta 
tid å lære av sine feil, men vi er i gang. 
Vi har også satt ned en arbeidsgruppe 
som skal se nærmere på meldingene 
som kommer inn. For oss er det viktigst 
å fastslå så raskt som mulig om det er 

en enkeltfeil eller om vi står overfor en 
systemfeil.

– Hvordan vil eksempelvis e-resept 
fungere og vil overgangen til e-resept 
redusere eller øke feilekspederinger. 
Dette er en utfordring som vi står over-
for	i	tiden	som	kommer,	sier	Bjåen.

Lær av andre
Bjåen	 mener	 åpenhet	 er	 nøkkelen	 til	
endring.

– Ved siden av at vi velger å være 
åpne om eventuelle feil og i utgangs-
punktet skal lage våre egne systemer, 
titter vi litt på hvordan de har gjort det i 

Kvalitetsdirektør Anne-Kristin B. Bjåen hos Sykehusapotekene BF forteller at det viktigste er ikke 
synderen, men å rette opp feilen slik at den ikke skjer igjen. (Foto Kjetil Hegge)

Sykehuset Østfold. Der har de hatt åpen 
meldetjeneste i to år.

– Jeg har inntrykk av at de ansatte 
har et sterkt ønske om å lære av hver-
andre. Våre ansatte er veldig flinke 
til å melde feil slik at vi har gode 
muligheter til å forbedre oss, og vi har 
vært veldig nøye med å si at er du åpen 
om egne feil, vil du alltid få nødvendig 
støtte og hjelp i Sykehusapotekene. Jeg 
tror dette skaper trygge medarbeidere, 
sier	Bjåen.

(Anne-Kristin	B.	Bjåen	er	nå	direk-
tør	for	kvalitet	og	prosesstyring	i	Boots	
apotek)  ●
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Vil ha gulrot  
framfor pisk
–Vi trenger kvalitetsindikatorer  
i helsevesenet. Gode indikatorer  
gir en pekepinn på om en  
tjeneste oppfyller kravene som 
stilles. Men utfordringen ligger  
i få ansatte til å ta dem i bruk, 
samtidig som vi finner ut hva 
kvalitetsindikatorene skal 
brukes til og hvem som skal 
bruke dem.

n  Av Bjørn Kvaal

▲
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Det sier Tor Carlsen, spesialrådgiver i 
Legeforeningen. Han er tidligere all-
mennlege i Skien og kommuneoverlege 
i Drammen. Han har også vært gruppe-
veileder for turnusleger i Telemark og 
tidligere medlem av Norsk forening for 
allmennmedisinsk kvalitetsutvalg og 
Legeforeningens Pasientsikkerhetsut-
valg.

Opprettet fond for kvalitet
Legeforeningen har et eget kvalitets-
fond, fond for kvalitet og pasientsik-
kerhet. Her kan helseinstitusjoner og 
enkeltleger søke om tilskudd. Fondet 
skal bidra til systematisk arbeid for å 
sikre høy medisinsk kvalitet og pasient-
sikkerhet i tjenesten.

– Erfaringene er at leger og ansatte 
på legekontor kan få til betydelig forbe-
dring, særlig hvis de får støtte utenfra, 
sier Carlsen.

Han mener bedring av kvalitet i 
helsesektoren krever at ansatte stimule-
res til læring med utgangspunkt i eget 
arbeid. Derfor støttet Legeforeningen 
i 2010–12 et nytt prosjekt der tre–fire 
legekontor i en region møttes jevnlig. 
Leger og helsesekretærer deltok. De tok 
fri en halv arbeidsdag og fortsatt møtet 

på ettermiddagen og kvelden. Allmenn-
leger som var kurset i veiledning ledet 
gruppeprosessene. Sammen fant de 
ut områder som skulle forbedres. De 
registrerte avvik fra det som var god 
kvalitet og diskuterte hva som skulle til 
for å øke kvaliteten på arbeidet. Senere 
møttes gruppen og veilederne for å 
evaluere tiltakene og så på eventuelle 
resultatforbedringer.

Samles i kollegagrupper
Allmennlegene arbeider sammen i kol-
legagrupper. I noen av gruppene bruker 
de data fra arbeidet sitt og sjekker om 
de får til forbedringer.

– Når legene er ærlige på sine 
utfordringer, og det oppnås trygghet 
i kollegagruppen, så er min erfaring 
at det alltid oppnås forbedringer, sier 
Carlsen. 

– Men det forutsetter åpenhet, pluss 
at man er mottakelig for innspill.

Det motsatte, mener Carlsen, er når 
det komme direktiv utenfra om at nå 
må kvaliteten forbedres. Han legger 
til at han som lege er fullt ut enig i at 
det trengs kvalitetsindikatorer. Men 
implementeringen må skje på en måte 
som skaper entusiasme og interesse hos 
de ansatte. I dag mener Carlsen at den 
pedagogiske tanken bak implemente-
ring av kvalitet er mangelfull.

– Vi må legge vekt på egnede 
tilbakemeldinger og nyttige måter å 
bearbeide dem på. Det vi oppnår i prak-
sis avviker som regel fra det vi ideelt 

– Vilje til endring som fører til bedre kvalitet 
i arbeidet må komme fra en selv, direktiv er 
sjeldent til nytte. Men det krever åpenhet og vilje 
til endring, sier Tor Carlsen, spesialrådgiver  
i Legeforeningen. (Foto Legeforeningen)

sett kan. Systemarbeid må som regel 
til i tillegg til den enkeltes kunnskap, 
ferdighet og holdninger, sier Carlsen.

Vil lage egne sentre
I tillegg til kvalitetsfondet, er målet til 
Legeforeningen å lage kvalitetssentre 
og læringsnettverk som gir støtte til lo-
kale grupper med leger og deres medar-
beidere for at de kan utvikle hverandre. 
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27 legekontor gikk i seg selv

 • Fra 2010 til 2012 holdt Legeforenin-
gen et utviklingsprosjekt. Målet var 
å utarbeide og utvikle det faglige 
innholdet i et planlagt Senter for 
allmennmedisinsk kvalitet (SAK). Et 
hovedfokus i prosjektet var å plan-
legge implementering av systematisk 
forbedringsarbeid i egen praksis.

 • Etter en pilot med to læringsnettverk 
med fire fastlegekontorer i Telemark, 
drev 27 legekontorer fra Troms til 
Agderfylkene forbedringsarbeid 
fordelt på sju læringsnettverk.

 • Overordnet tema var bedre organiser-
ing av eget kontor. Hvert kontor valgte 
selv hva de skulle arbeide med ut fra 
hva de syntes var relevant og aktuelt 
for seg. De to vanligste temaene ble 
prosedyrer og implementering av 
kunnskapsbasert praksis.

 • Det ble rekruttert to veiledere til 
hvert av de sju læringsnettverk, 
totalt tre helsesekretærer og 11 
fastleger. I hvert læringsnettverk ble 
det gjennomført tre fellessamlinger, 
hver på tre til fem timer. Veiledningen 
mellom samlingene skjedde ved mail 
og telefon.

 • Av 101 som svarte ønsket 87 (86 
prosent) å delta i nye læringsnettverk. 
De syntes det var stimulerende å 
jobbe sammen med andre legekontor 
og at det var en fordel å være i et 
prosjekt for å klare å gjennomføre 
endringene.

Legeforeningen vil at organisering 
og støtte av kvalitetsarbeid hos leger 
utenfor sykehus skal være et samarbeid 
mellom Legeforeningen, kommunene 
og staten.

– Kommunehelseloven slår fast at 
kommunene har et slikt ansvar overfor 
kommunalt ansatte leger, sier Carlsen

Foreningen har også gjennomført 
flere forbedringsprosjekter – såkalte 
gjennombruddsprosjekter. Dette har 
vært store landsomfattende forbe-
dringsprosjekter innen det medisinsk-
faglige området. Prosjektene har vært 
om keisersnitt, intensivmedisin, bruk 
av tvang, alvorlige stemningslidelser, 
allmennmedisin (vond rygg), ADHD, 
kvalitet og effektivitet i polikliniske 
tjenester for mennesker med psykiske 
lidelser, rusbehandling, sykehjemsme-
disin og tidlig oppdagelse og behand-
ling av førstegangspsykose.

Norsk forening for allmennmedisin 
har også laget kvalitetsindikatorer som 
skal prøves ut. De vil teste om disse er 
egnet for egenrapportering blant annet 
til kommunene. En viktig indikator her 
er om legene selv driver systematisk et-
terprøving og evaluering av sitt arbeid.

– Er det mulig å lage standarder for 
gode pasientopplevelser?

– Mange legekontor har postkasser 
hvor pasienter kan legge evaluerings-
skjema etter besøk hos legen. Det er 
subjektive opplevelser som pasientene 
forteller om her, men jeg mener de 
ansatte likevel har nytte av å studere 

slike tilbakemeldinger og at det skjer i 
fellesskap blant de ansatte. Diskusjonen 
kan gjøre at de blir mer bevisste i sitt 
arbeid, sier Carlsen.

Han har hatt møter med Apotek-
foreningen i forbindelse med polyfar-
masi, det vil si når pasienter benytter 
mange medikamenter samtidig og 
risiko for utilsiktede virkninger derfor 
er økt.

– Det er en rekke prosjekt som viser 
at samarbeid mellom lege og farmasøyt 

kan redusere bruken av unødvendige 
medikamentell behandling. Leger har 
ofte nytte av slikt samarbeid. De er 
ansvarlige for behandlingen og kjenner 
den enkelte pasient, men farmasøyten 
har god kunnskap om blant annet 
interaksjoner. Varsling om risikabel 
forskrivning gjennom IKT-systemer er 
nyttig, men det er også viktig at farma-
søyter er våkne og stiller spørsmål til 
legen, sier Carlsen.  ●
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Vil være i forkant
For å holde feil og skader på et minimum arbeider Norges Optikerforbund hele 
tiden med å forbedre og utvikle optikerens rutiner og å kvalitetssikre arbeidet. 
Først og fremst handler det om å lære av hverandre og at utdanningen skal 
ligge helt i forkant.

n  Tekst og foto Kjetil Hegge
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og vi arbeider hardt for å lære av våre 
kolleger internasjonalt. Og vi kan 
vel si at vil ligger helt i teten når det 
gjelde kunnskap og kvalitet på optiker-
tjenesten her i Norge, sier Haugo.

Haugo er fornøyd med at optikere er 
aktive til å etter- og videreutdanne seg. 
Norges Optikerforbund har et eget re-
gistreringssystem for etterutdannings-
poeng som en del av en felleseuropeisk 
avtale. Ulike kompetanseområder er 
søkbare for publikum via organisasjo-
nens nettsider.

Ingen intern meldetjeneste
Norges Optikerforbund har ikke en 
spesiell meldingstjeneste for eventuelle 
kvalitetsbrudd i egen organisasjon. 
Den enkelte optiker skal forholde seg 
til meldeplikten slik myndighetene har 
satt som krav. I følge Haugo er det så få 
saker at det ikke er behov for en egen 
meldingstjeneste i organisasjonen og 
interne meldingstjenester ville kunne 
bidra til å forsinke meldingene. Er det 
alvorlige brudd i forbindelse med me-
disinsk utstyr rapporteres det på vanlig 
måte inn til statens helsetilsyn. Haugo 
er ikke kjent med at det har vært slike 
innrapporteringer i bransjen. Optikers 
tjenester er en liten trussel i forhold til 
liv og helse.

– Meldeplikten i forhold til medi-
sinsk utstyr er tredelt – ved alvorlig 
svikt (død og betydelig skade) skal 
myndighetene ved Helsedirektoratet 
informeres, forekommer skade på 
grunn av produkt, produktfeil eller 
mangler ved produktet skal leverandør 
kontaktes og oppstår en skade på grunn 
av andre årsaker kan saken registreres 
lokalt.

– Vi ser heldigvis at det er svært 
sjelden vi meldes til Helsetilsynet eller 
til NPE. Men det betyr ikke at vi ikke 
har kommunikasjon med våre medlem-
mer og bedrifter om utfordringene ved 
å opprettholde de strenge kravene til 
kvalitet, sier Haugo.

– Vi har hatt en sak gående der en 
av våre medlemmer ble klaget inn til 
fylkeslegen. Flere sider av klagen ble 
avvist, men vi har studert og evaluert 
den nøye slik at vi kan dra lærdom 
av hvordan vi skal håndtere liknende 
tilfeller i framtiden. Det var også viktig 
for oss å forstå hvorfor optikeren ble 
klaget inn, å finne ut om vi hadde for 
dårlige rutiner og hva som eventuelt 
skal til for å endre dem. Saken i seg 
selv og lærdommen i forhold til denne 
vil være gjenstand for ulike diskusjoner 
på våre faglige møter fremover.

Lokale systemer
Den lokale optiker følger de ret-
ningslinjer som til enhver tid er gitt, 
men hvordan den lokale bedriften 
organiserer arbeidet kan i følge Haugo 
variere.

– Det er ikke mulig for oss å lage 
et system som skal være en felles platt-
form for hvordan en optiker arbeider til 
enhver tid. Vi har alt fra svært små en-
heter til store sentra. Pasientenes behov 
varierer og skal behandles individuelt. 
Det sier seg selv at en optiker på et lite 
sted må ta det meste av arbeidet selv, 
men et større senter har flere personer 
som har delt ansvar. De store butik-
kene vil også organisere seg slik det 
forretningsmessig er best og forsvarlig. 
Videre ser vi at de store kjedene har 
egne HMS-regler som brukes, selv om 
vi også har utarbeidet dette for optikere 
i Norge. Da tilrettelegger optikerkjeden 
systemet slik at det tilpasses kjedens 
behov.

– Selve kvalitetssikringen av proses-
sen når en person skal ha undersøkelse 
og brille eller kontaktlinser er selvsagt 
den samme. Der er det krav fra myndig-
hetene som legger rammene. Men om 
det er en eller fem personer som sørger 
for at dette blir riktig er noe den enkelte 
bedriften avgjør selv, men til slutt er det 
naturligvis optikeren som har ansvaret, 
sier Haugo.  ●

Optikerforbundet har også egne kli-
niske retningslinjer for kvalitetskontroll 
utarbeidet av et fagråd på oppdrag av 
styret. Disse retningslinjene er i følge 
generalsekretær i Norges Optikerfor-
bund Hans Torvald Haugo under stadig 
revidering. Retningslinjene sammen 
med forbundets kompetansestandarder 
er solide faglige rettesnorer.

– Ved siden av våre egne retnings-
linjer for kvalitetskontroll bruker vi 
Norsk Pasientskadeerstatning for statis-
tikk og oversikt over hvilke utfordringer 
optikerne står overfor. Statistikken fra 
NPE for perioden 2009 til 2012 viser at 
det	ble	 innsendt	16	saker	 til	NPE	som	
omfattet optikerne. Flertallet av saken 
dreier seg om netthinneløsning. Selv 
om kun en sak har gitt medhold til nå, 
fikk fagrådet i oppgave å utarbeide en 
egen retningslinje for undersøkelse av 
pasienter med mistanke om netthinne-
løsning. Tiden vil vise om retnings-
linjen vil bidra til at optikers arbeid 
med denne pasientgruppen endres, sier 
Haugo.

– Kommer fagrådet fram til at en 
bør endre noe i den kliniske delen av en 
undersøkelse vil det komme forslag til 
endring. Det gjelder også hvis det er an-
dre sider ved rutinene som bør endres. 
For at alle skal bli varslet om en slik end-
ring blir det informert på fagmøter, via 
intranett eller gjennom medlemsbladet 
Optikeren. På våre fagmøter tar vi også 
opp kasus. Informasjon og diskusjon 
rundt medlemmenes egne erfaringer er 
en viktig form for kvalitetssikring.

Skole i forkant
Forbundet legger vekt på at utdanningen 
skal ligge så langt i forkant at en skal 
redusere eventuelle feil til et minimum.

– Hele optikerbransjen er svært 
opptatt av at utdanningen skal være så 
god som mulig. Grunnutdanningen er 
en bachelor som kan etterfølges av en 
master. Målet er eget doktorgradspro-
gram. Utdanningen er på Kongsberg 
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Prosjekt Bransjestandarder i apotek
I nesten et år 
har et utvalg 
bestående av 
representanter 
fra Apotek
foreningen og 
apotekkjedene 
jobbet sammen 
om å utvikle et 
rammeverk for 
felles bransje
standarder  
for apotek.

n  Av Frode Alne Bolin,  
Apotekforeningen

kvalitet | apotek

Cathrine Klerck Fransson i Apotekforeningen 
leder prosjektet med bransjestandarder i apotek.
(Foto Vendil Åse)
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– Rapporten ble godkjent av styret i 
Apotekforeningen i juni. Det var en stor 
og viktig milepæl i arbeidet vårt. Men 
det gjenstår fortsatt mye arbeid, og det 
gleder vi oss veldig til å ta fatt på, sier 
leder for «Prosjekt bransjestandarder i 
apotek», seniorrådgiver Cathrine Klerck 
Fransson.

Bransjen	 har	 allerede	 fire	 bransje-
standarder, i tillegg til det såkalte 
BRA-dokumentet	–	«Bransjestandarder	
for	Apotek».	BRA-dokumentet	bygger	
på nordiske og internasjonale retnings-
linjer og kan sees på som en slags 
«moderstandard».

– Men fra styret vårt hadde det 
kommet signaler om et behov for å 
gå igjennom strukturen rundt bransje-
standardene. Hva skal man gjøre med 
de som allerede finnes, hvilke kriterier 
skal ligge til grunn for å opprette nye og 
så videre. Derfor ble prosjektet vårt satt 
i gang, forklarer Fransson.

Prosjektet ble etablert som et 
sam arbeids prosjekt mellom Apotek- 
foreningen og de fire største medlems-
grupperingene	–	Apotek	1,	Boots	apotek,	
Vitusapotek og Sykehus apotekene HF.  
I tillegg hadde prosjekt ledelsen møter 
med Norges Farmaceutiske Forening 
(NFF) og Farmasiforbundet, for å sikre 
at prosjektet også ble forankret hos 
organisasjonene til de apotekansatte.

Evaluering og rammeverk
Målet for prosjektet var for det første 
å foreta en evaluering av de fire 
eksisterende bransjestandardene. Dette 
ble gjort gjennom en spørreundersøkelse 
til et representativt utvalg apotek.

I tillegg til å evaluere de eksisterende 
standardene, jobbet prosjektet også med 
å definere et overordnet ramme verk for 
bransjestandarder. I dette ligger blant 
annet å lage kriterier for opprettelse 

av bransje standarder, avgjøre begreps-
definisjoner og se på sammen heng 
mellom bransjestandarder og kvalitets-
indikatorer.

– Og ikke minst måtte vi utforme en 
mal for implementering, oppdatering 
og evaluering av bransjestandarder, og 
en plan for hvordan etterlevelse kan 
oppnås, sier Fransson.

Nye bransjestandarder
Til slutt i arbeidet sitt skulle prosjekt-
gruppen komme med anbefaling av 
hvilke bransjestandarder som de mener 
bør utvikles, i prioritert rekkefølge.

– Det lå ikke i prosjektets mandat 
å utferdige noen helt nye, fiks ferdige 
bransjestandarder. Derimot skulle vi 
komme med synspunkter på hvilke 
temaer vi mente det var viktig å få på 
plass bransjestandarder. Vi valgte å 
dele dette inn i tre grupper etter ulik 
prioriteringsgrad, sier Fransson.

Bransjestandardene	 som	 prosjekt-
gruppen valgte å gi høyest prioritet, var:
•	 legemiddelinformasjon	til	pasient	

ved forsendelse
•	 krav	til	apotek	ved	forsendelse	

av varer, for eksempel ved 
temperaturfølsomhet

•	 intervensjonshåndtering	i	apotek
•	 oppfølging	av	medisinutsalg
•	 taushetsplikt	ved	telefon-

henvendelser om e-resepter  
(jf dagens veileder)

BRA bli GAP
I tillegg til de opprinnelige arbeids-
oppgavene som lå i bestillingen fra 
styret, har prosjektgruppen også brukt 
mye tid på å gå gjennom og se på det 
opprinnelige	BRA-dokumentet.

– Dette lå ikke inne i den opprinnelige 
planen for arbeidet, men gruppen så 
tidlig at dette var riktig å gjøre, og det 

sa også styringsgruppen for prosjektet 
seg enig i, forklarer Fransson.

– Dette førte også til vår anbefaling 
til	 styret,	 at	 BRA-en	 oppdateres	 og	
revideres, og at dokumentet endrer 
navn til GAP, som står for God Apotek 
Praksis.

Det er nå det begynner!
Selv om rapporten er godkjent, betyr 
ikke dette at Apotekforeningens arbeid 
med bransjestandarder er sluttført for 
denne gang.

– Nei, jeg vil snarere si tvert i 
mot, det er nå arbeidet begynner for 
alvor! Apotekforeningen har fått en 
sekretariatsfunksjon for utarbeidelse 
av nye bransjestandarder, og for 
revisjon av eksisterende og fremtidige 
bransjestandarder. Vi jobber nå med 
å lage en plan for prioritering av det 
videre arbeidet. De fire eksisterende 
bransjestandardene	skal	revideres,	BRA	
skal revideres og nye bransjestandarder 
skal utarbeides. Dette er et viktig 
arbeid som vi ser frem til å starte 
med, oppsummerer en fornøyd 
prosjektleder Cathrine Klerck Fransson 
i Apotekforeningen.  ●

Prosjekt Bransjestandarder i apotek
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Mange land har de samme utfordringene på helseområdet. Det blir stadig 
flere eldre med kompliserte sykdomsbilder og flere kronikere. Samtidig  
øker forventninger og krav hos befolkningen til helsetjenesten. Tilbudet  
av nye og dyre behandlingsmetoder og legemidler øker. Helseutgiftene  
blir stadig større og flere land har en presset økonomi.

n  Av Cathrine Klerck Fransson, Apotekforeningen

(tilsvarende vårt Helsedirektorat) og 
Läkemedelsverket. Det skal lages 
nasjonale apotekindikatorer for å:
- Kunne følge opp virksomheten på 

apotek
- Sikre at kundene får god faglig 

oppfølging

Allmenheten skal ved hjelp av apotek-
indikatorene kunne sammenligne apo  - 
tek ene med tanke på kvalitet og sikker-
het. Oppdraget kommer til å gjennom-
føres i samarbeid med represen tanter 
fra blant annet apoteksiden, leg e-
foreninger, interesse foreninger og 
Sveriges Kom muner og Landsting. 
Arbeidet skal ta utgangs punkt i blant 
annet den svenske standarden for god 
apotek praksis (GPP).

Prosjektet skal identifisere relevante 
og målebare indikatorer med et tydelig 
brukerperspektiv for å kunne måle 
pasientsikkerhet, tilgjengelighet og 
kvalitet ved både reseptekspedisjon 
og håndkjøp på primærapotek. Delvis 
skal prosjektet ta utgangspunkt i 
indikatorer som er brukt i relevante 
sammenligningsland. Prosjektet skal 
i tillegg foreslå passelig plattform 
for indikatordataene, gi forslag på 

former for publisering og oppdatering 
av indikatorene og sørge for skriftlig 
rapportering våren 2014.

Ellers er mye av ansvaret for kvalitets-
arbeidet i Sverige lagt til lands ting og 
kommuner. Det er inngått avtaler mellom 
regjeringen, kommuner og landsting om 
å blant annet bedre pasientsikkerhet 
og nasjonale kvalitetsregistre. I tillegg 
pågår det arbeid med en strategi for 
bedre legemiddelbruk. Landstingene 
sammen lignes på indikatorer innen 
be hand lings kvalitet og effektivitet og 
resultatene publiseres årlig. Kvalitets-
registre er en viktig datakilde for 
indi  kat  orene, og Sverige har en egen 
satsning for å sikre bedre datakvalitet, 
dek nings   grad og tilgjengelighet til 
kvalitets   registrene. Det ble innført en ny 
pasient   sikkerhets lov i 2011. Det er nå i 
større grad enn tidligere krav til helse-
institusjonenes ansvar for systematisk 
pasient sikkerhetsarbeid. Sverige bruker 
økonomiske insentiver i avtalene mellom 
regjeringen, kommuner og lands ting 
og i pasientsikkerhetsarbeidet i länene 
(fylkene). Samtidig utvikles det en 
nasjonal strategi for pasient sikkerhet og 
det arbeides med å utvikle årlige status-
rapporter på pasient sikkerhets området.

Kvalitetsarbeid utenfor Norge

De landene som Norge har lang tradisjon 
for å samarbeide og sammenligne seg 
med er Sverige, Danmark, Skottland 
og England. Helsesystemene i disse 
landene er relativt like fordi landene 
har en offentlig finansiert og drevet 
helsetjeneste. I tillegg er Nederland 
interessant å følge fordi de får gode 
brukerresultater i internasjonale under-
søkelser.

På tvers av landene jobber OECD, 
Nordisk ministerråd og EU med å 
fremme kvalitet og pasientsikkerhet på 
internasjonalt nivå.

Sverige
I Sverige laget man en Nationell 
läkemedelsstrategi i 2011 som et tiltak 
for å kunne håndtere utfordringene 
på legemiddelområdet. Strategien er 
utarbeidet i samarbeid mellom blant 
annet myndighetene, legeprofesjonen og 
apoteksbransjen. Visjonen for strategien 
er «Rätt läkemedelsanvändning till 
nytta för patient och samhälle».

I handlingsplanen til strategien 
for 2013 er det innført en ny aktivitet 
«Indikatorer för god patientsäkerhet 
på apotek». De hovedsansvarlige for 
prosjektet skal være Socialstyrelsen 
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Danmark
Danmark har en egen nasjonal kvalitets-
modell som bygger på akkreditering 
som metode. Det er utarbeidet 
standarder for ulike deler av tjenesten 
som apotek og sykehus. Den danske 
kvalitetsmodellen er gjort obligatorisk 
gjennom avtale mellom myndighetene 
og de ansvarlige aktørene. Man vil 
sikre kvalitets utvikling i alle offentlig 
finansierte helsetjenester, skape bedre 
og mer sammenhengende pasientforløp, 
og forebygge feil og utilsiktede 
hendelser. Den danske modellen er ikke 
evaluert og sammen hengene mellom 
modellen og effekt er usikker. Det 
er allikevel mye å lære av danskenes 
helhetlige og systematiske tilnæring til 
kvalitetsarbeidet.

England
Sentralt i kvalitetsarbeidet i England er 
National Institute for Health and Clinical 
Excellence (NICE). NICE er en krysning 
mellom det norske Helse direktoratet og 
Kunnskapssenteret. Helse myndighetene 
er sterkt involvert i kvalitets arbeidet. 
Helsedepartementet har utviklet et 
nasjonalt rammeverk for helse tjenesten 
og det er også sikret at kvalitet og 
pasientsikkerhet inngår i avtalene med 
helsetjenesten. Det gis økono miske 
insentiver som f.eks at deler av inn tekten 
til allmennlegene er knyttet til kvalitets-
forbedring. De som tilbyr helse tjenester 
må utarbeide en årlig rapport om 
kvalitets forbedring som publiseres på 
nettstedet NHS Choice.

Skottland
Helsebudsjettet i Skottland må 
reduseres med 17 prosent i perioden 
2009–2015. Det er også vedtatt en 
kvalitetsstrategi med ambisiøse mål. 

Overordnet mål er at helsetjenestene 
skal være blant de beste i verden.

Pasientsikkerhetsprogrammet er et  
nøkkel   tiltak i kvalitets  strategien og er  
et sam   arbeid mellom alle de sentrale 
aktørene i helse   tjenesten. Det bygges 
opp kunnskap og kompetanse i for be  d-
ring  s   arbeid hos de som jobber i pasient -
nær del av virksom heten. Erfaring s-
utveksling, kommunikasjons verktøy, 
journal   gjen nom   ganger og tidlig inter - 
 vensjon er eksempler på viktige tiltak 
og verktøy. Den norske pasient  sikker-
hets  kampanjen er inspirert av den 
skotske, men den skotske inkluderer 
ikke kommune   helse tjenesten.

Nederland
Nederland har et kvalitetsprogram hvor 
målet er å bedre kvaltiteten på spesialist- 
og primærhelsetjenesten. I 2007 kom 
det en rapport om pasientskader som 
viste at det var store utfordringer knyttet 
til høyt antall skadede og døde under 
sykehusopphold. Helsedepartementet 
har derfor tatt inititativ til en tiltaksplan 
som skulle halvere uønskede hendelser 
i sykehus. En nasjonal pasient sikker-
hets strategi ble satt i verk fra januar 
2008. Syke husene er nå pålagt å imple-
mentere tiltakene.

En rekke institusjoner som jobber 
med kvalitets forbedring og pasient-
sikkerhet er etablert. Nasjonalt institutt 
for folkehelse og miljø publiserer hvert 
år en rapport hvor helsetjenesten er 
evaluert med utgangspunkt i ett sett med 
125 indikatorer. Instituttet publiserer 
også årlig resultatet av nasjonale bruker-
undersøkelser.

Internasjonale organisasjoner
EU har vedtatt flere direktiver om kvalitet 
og sikkerhet. Norge er bundet til å følge 

EUs direktiver via EØS-avtalen. I EUs 
helse strategi er bedret pasient sikkerhet 
og kvalitet et viktig satsnings område.  
I tillegg oppfordres medlems landene til  
å lage nasjonale strategier for fore-
bygging av helse tjenesterelatert infek-
sjoner. Norge deltar, via Kunnskaps-
senteret, i Kom misjonens arbeids-
gruppe for pasient sikkerhet og kvalitet.

Verdens helseorganisasjon (WHO) 
arbeider for at alle skal ha den beste 
helsetilstanden som er mulig å oppnå. 
WHO har blant annet et program for 
pasientsikkerhet og en sjekkliste for 
trygg kirurgi. Sjekklisten brukes i den 
norske pasientsikkerhetskampanjen.

Organisasjon for økonomisk sam-
arbeid og utvikling (OECD) anser 
at bedring av helsen kan gi høyere 
økonomisk vekst og økt velferd. OECD 
har bygd opp en database for sammen-
ligning av helsesystemer og har også et 
eget helseprosjekt.

Nordisk ministerråd fremmer det 
nordiske samarbeidet. Norge hadde 
for mann skapet i 2012 og da ble det lagt 
vekt på samarbeid om høy spesiali sert 
medisin. Det ble avholdt to nordiske 
konferanser om kvalitet og pasient-
sikkerhet i helse- og omsorgs tjenesten og 
tann helsetjenesten. Nordisk minister  råd 
har også stått for et kvalitets indi kator-
prosjekt.  ●

Kilder:
•	 Stortingsmelding nr 10 (2012–2013),  

God kvalitet – trygge tjenester
•	 Nationell läkemedelsstrategi, 

Handlingsplan 2013
•	 Prosjektplan Kavlitetsindikatorer  

på apotek Nationella läkemedels-
strategin

Kvalitetsarbeid utenfor Norge
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Mer volum – mer utstrålingvolum

Nye Eucerin® VOLUME-FILLER – for  et yngre utseende 
Med alderen mister huden volum. Den innovative 
formelen med Magnolol, Oligopeptider og 
Hyaluronsyre bidrar til å gjenopprette tapt volum 
og gir mer definerte ansiktskonturer. Inspirert av 
dermatologiske ansiktsbehandlinger.
www.eucerin.com/no/volume-filler

V O L U M E F F E K T E N

S K I N  S C I E N C E  T H A T 
S H O W S

SELGES KUN PÅ APOTEK
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Bomben ga 
ham arr på 
sjelen
Audun Hågå var på jobb da Anders Behring Breiviks 
bilbombe eksploderte og knuste Hågås kontor.  
– Det ga meg noen arr på sjelen, men spor etter 
levd liv behøver ikke bare være negativt, sier den 
nye direktøren i Legemiddelverket.

n  Av Bjørn Kvaal

portrett | Audun Hågå 

Navn: Audun Hågå

Alder: 56 år

Sivil status: Gift, tre barn

Bosted: Nittedal

Stilling: Direktør i Statens legemiddelverk fra 1. august 2013

Utdanning: Er cand. scient i zoofysiologi – om hvordan kroppen til mennesker og andre 
levende skapninger fungerer.

Hvorfor denne utdanningen: – Fordi det var veldig spennende fag, ikke fordi jeg visste hva 
jeg ville med utdannelsen.

Hobby: Trening og musikk

▲
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portrett | Audun Hågå 

– Vi har lagt godt merke til det siste initiativet til apotekene for pasienter som bruker blodfortynnende preparater, sier Audun Hågå, ny sjef for  
Legemiddelverket. (Begge foto Bjørn Kvaal)
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portrett | Audun Hågå 

Hågå hadde nettopp forlatt kontoret i 
Helse- og omsorgsdepartementet, men 
var i bygget da den 950 kilo tunge bom-
ben gikk av. Åtte mennesker ble drept, 
30 såret. Lydene, rystelsene og sjokket 
ga Hågå symptomer på posttraumatisk 
stresslidelse. I en periode var han i en 
emosjonell berg- og dalbane.

– Men i dag er jeg frisk, altså, under-
streker Hågå med et stort smil. – Og 
forhåpentlig litt klokere.

Tomt og blankt på kontoret
Det er tomt i hyllene og nesten like 
blankt på pulten hans. Hittil har han 
vært på jobb i seks dager. Han går 
i gangene på sin nye arbeidsplass, 
banker på dører og snakker med noen 
av de 250 ansatte. I sommer var han i 
England for å lære mer om hvordan de 
godkjenner legemidler, et arbeid som 
er en viktig del av Legemiddelverkets 
ansvar i Norge.

En som kjenner Hågå godt sier han 
neppe ville ha trivdes lenge alene på 
en øde øy. «Han er så sosial at han 
snart ville ha lagt på svøm for å treffe 
folk».

– Da tar din kilde feil, ler Hågå. 
– Jeg ville først ha vært for meg selv 
en god stund for å søke ro, tenke, lade 
batteri og sikkert løpt lange turer. Jeg 
ville også ha lyttet mye til musikk. Det 
er det samme om det er barokk eller 
musikk fra unge popmusikere, jeg liker 
å høre på nesten alt. Men så ville jeg ha 
lagt på svøm.

Hågå ser fram til å delta i diskusjo-
ner	 om	 det	 norske	 helsevesen.	 Blant	
annet om prioriteringer. Pengene er 
begrenset, mens interessemotsetnin-
gene er mange og de menneskelige og 
økonomiske konsekvensene er store. 
Han kjenner godt til hvordan legemid-
delprodusenter, pr-byrå, advokater, 
media, pasientorganisasjoner, helse-
personell og pasienter kan mobilisere 
for å påvirke politikere. For eksempel 
til å satse på en kostbar medikamentell 
behandling som ikke nødvendigvis 
har god dokumentert effekt eller 
som hjelper kun svært få pasienter til 
skyhøye kostnader. Legemiddelverkets 
vurderinger av nye medisiner og hva 
som skal være på blå resept skjer ut fra 
sykdommens alvorlighetsgrad, relevant 
klinisk effekt og kostnadseffektivitet. 
De bidrar til beslutningsgrunnlaget, 

men det er helsepolitikerne og helse-
foretakene som bestemmer.

Må stå i stormen
– Det krever gode beslutningssystemer 
dersom en avgjørelse skal stå i stormen. 
Derfor er jeg glad for at helse- og om-
sorgsministeren har satt ned et nytt pri-
oriteringsutvalg. Jeg håper det vil gjøre 
det mer forutsigbart og gi oss klarere 
retningslinjer som det skal prioriteres 
etter, sier Hågå.

Hågå har jobbet i legemiddelindus-
trien. I ti år markedsførte og solgte han 
medisiner i Norge og Sverige. Selskapet 
ble fusjonert og er i dag en del av Pfizer.

– Jeg har selvfølgelig vurdert habili-
teten min – så kan du også snu på det og 
si at det ga meg kunnskap jeg har nytte 
av i jobben i dag, sier Hågå.

Han kjenner Legemiddelverket godt 
siden han ble byråkrat i 1998. Her ledet 
han avdeling for legemiddeløkonomi 
før han i 2004 begynte i Helse- og 
omsorgsdepartementet som avdelings-
direktør i Folkehelseavdelingen. «Her 
er det orden i huset», er hans beskrivelse 
av Legemiddelverket. Omtrent samme 
beskrivelse bruker han om folks tilgang 
til medisiner i Norge: Apotekene er 
mange, kompetansen til de ansatte høy 
og	 distribusjonen	 fungerer	 godt.	 Bru-
kerundersøkelser tyder på at kundene 
er fornøyde.

– Legemiddelverket skal blant 
annet sørge for at apotekenes ramme-
betingelser fungerer og at medisiner er 
trygge og at de brukes riking. Vi har 
lagt godt merke til det siste initiativet 
til apotekene for pasienter som bruker 
blodfortynnende preparater. Nå kan 
man si at slike tjenester er en del av 
apotekenes naturlige oppgaver, men her 
har apotekene satset ekstra målrettet, 
sier Hågå.

Vil snakke bedre med apotekene
Når det gjelder legemiddelsamtaler i 
apotek mener han tiden er moden for 
diskusjonen om hva dette skal koste. Så 
blir det helsepolitikerne som til slutt må 
vurdere dette forslaget opp mot alle an-
dre forslag de har på bordet. Samtidig 
har han en forhåpning om at leger og 
farmasøyter vil samarbeider tettere enn 
i dag til beste for pasientene.

Hågå har vansker for å se at apotek-
økonomien er så kritisk som det av og 

til kan gis uttrykk for. Hågå synes det 
samtidig kan være vanskelig å få over-
sikt over apotekkjedenes økonomi når 
grossist og apotek er vevd tett sammen.

– Men apotekene er opptatt av å 
være faghandel, og slik opplever vi 
dem også. De følger våre råd ved 
tilsyn. Samtidig etterlyser de bedre 
dialog med Legemiddelverket blant 
annet om konsekvenser av nye lover og 
rammevilkår. Dette skal vi følge opp, 
sier Hågå.

En annen diskusjon han ser fram til 
er prisnivået på medisiner i Norge og 
internasjonalt.

– Jeg vet ikke om det er verst å ha en 
sykdom det ikke finnes medisiner mot, 
eller ikke ha tilgang til legemidler fordi 
du eller landet ditt ikke har råd til dem. 
I det siste har vi sett at legemiddelpro-
dusentene kan legge nye legemidler på 
et skyhøyt prisnivå. Hvorfor de gjør 
det kan man gjøre seg noen tanker om, 
men at det skal være bærekraftig på sikt 
er vanskelig å forstå. Når legemidlene 
mister patentbeskyttelsen, jobber vi for 
lavest mulig priser, slik at ressursene 
kan brukes på noe annet, sier Hågå.

Hva gjør deg mest glad i arbeidet?
– Å se at vi oppnår mål etter lang-

varig arbeid som betyr noe samfunns-
messig, og bidrar til at samfunnet blir 
litt bedre.

Hva frustrerer deg mest?
– Å se at det er behov – men ikke få 

gjort noe med det. For eksempel fordi 
verktøyene ligger hos andre som har 
andre målsettinger.

Du får fri med lønn i seks måneder for 
å videreutdanne deg. Hva ville du ha 
studert?

– Oppdatere meg i epigenetikk, 
nanoteknologi og friske opp hormon-
kunnskapen.

– Hva gjør du om fem år?
Jeg er ansatt i Legemiddelverket for 

seks år, så håper jeg fortsatt er her.

Hva ville du gjort med apotekbransjen, 
hvis du var helseminister for en dag?

Den stillingen er som regel besatt 
av en godt kvalifisert person, og i min 
posisjon skal jeg vokte meg for å gi råd 
offentlig til sittende helseminister.  ●
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God start for  
Oppstartsveiledning
I løpet av første halvdel av 2013 har åtte apotek testet 
ut en ny apotektjeneste, kalt Oppstarts veiledning.  
Tilbakemeldingene herfra danner nå grunnlaget for  
at Apotekforeningen i samarbeid med Apokus skal  
i gang med å teste ut tjenesten i større skala.

n  Av Vendil Åse, Apotekforeningen

Tjenesten Oppstartsveiledning retter 
seg mot pasienter med kroniske lidelser 
som skal starte opp med ny legemiddel-
behandling. Aktuelle pasientgrupper er 
pasienter med astma/KOLS, diabetes 
type 2, høyt blodtrykk eller som har 
behov for blodfortynnende behandling. 
Felles for disse pasientene er at de 
mottar forebyggende legemiddelbe-
handling, som regel over lang tid. 
For at slik behandling skal ha effekt, 
er det avgjørende at den forskrevne 
doseringen følges. Vi vet imidlertid at 
mellom 30 og 50 prosent av pasientene 
sliter med dette. Gjennom tjenesten 
Oppstartsveiledning kan farmasøyten 
yte ekstra oppfølging, rådgivning og 
motivasjon til disse pasientene, slik at 
pasientens evne til å etterleve behand-
lingen styrkes.

Vårens forprosjekt har gitt nyttig 
innsikt i hvordan tjenesten Opp-
startsveiledning bør utformes. Åtte 
apotek har bidratt i arbeidet, som har 
resultert i en rapport med anbefalinger 
for den videre utviklingen av tje-
nesten. Grunnlaget er dermed lagt for 
utprøving av tjenesten Oppstartsvei-
ledning i større skala. I det kommende 
prosjektet vil et større antall apotek 
bli inkludert, sannsynligvis over førti. 
Målet er å etablere Oppstartsveiled-
ning som en nasjonal tjeneste innen 
utgangen av 2015.

Standardisert oppfølging
Oppstartsveiledning er en tjeneste som 
krever få forberedelser. Pasienten får 
god informasjon om legemidlene når 
de leveres ut, og i tillegg deltar han 
eller hun på to oppfølgingssamtaler 
med farmasøyt i ukene etter utlevering. 
I disse samtalene gis pasienten anled-
ning til å få svar på spørsmål om de nye 
legemidlene, og farmasøyten gir råd 
om hvordan eventuelle utfordringer kan 

– De pasientene jeg har hatt inne til veiledning er imponerte over tjenesten. De har ringt vennene 
sine og fortalt om den. Alle vi har spurt har takket ja, fullført og tatt imot evalueringsskjemaet.  
Det er et behov for en slik tjeneste, sier apoteker Bente Kolstad Berge i Apotek 1 Nøtterøy.  
(Foto Apotek 1 Nøtterøy)
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løses. Samtalene gjøres på pasientens 
premisser og oppmuntrer til å ta kon-
troll over egen legemiddelbruk.

Tjenesten Oppstartsveiledning repres-
enterer en standard isering av apotekets 
oppfølging av pasienter som skal be-
gynne med, eller skifte, fore byggende 
lege middel behandling. Tjenesten inne-
bærer at:
- Viktig informasjon gjentas, noe 

som reduserer faren for alvorlige 
skader og øker sannsynligheten for 
riktig bruk

- Pasienten får løst selvopplevde 
utfordringer knyttet til bruken av 
legemiddelet

- Uklarheter og misforståelser som 
ellers kunne ha ledet pasienten til å 
bruke legemiddelet feil avklares på 
et tidlig stadium

Resultater fra forprosjektet
I forprosjektet ble 38 pasienter som skulle 
starte opp med ny antikoagulasjons-
behandling tilbudt å teste ut tjenesten 
Oppstartsveiledning. Av disse takket 30 
ja til å delta og 23 pasienter fullførte. 
Tjenesten ble godt mottatt av pasientene 
som fullførte den, og tre firedeler ville 
ha	 ønsket	 å	 motta	 tjenesten	 igjen.	 Bi-
virkninger viste seg å være den viktigste 
kilden til bekymringer blant deltakerne. 
For de 23 pasientene som deltok var det 
en markant nedgang i legemiddelrelaterte 
problemstillinger fra den første til den an-
dre oppfølgingssamtalen. Dette antyder 
at tjenesten har virket.

Forprosjektet viste at denne type 
tjeneste ble svært godt mottatt både av 
pasientene som deltok og av farmasøy-
tene som utførte tjenesten. 

Som i forprosjektet, vil prosjektet 
som nå skal gjennomføres i større 
skala, være et samarbeid mellom 
Apotekforeningen og Apokus. Høsten 
vil bli brukt til både å rekruttere apotek 
og til opplæring av de farmasøytene 
som skal utføre tjenesten. Inkludering 
av pasienter i prosjektet vil starte opp i 
januar 2014 og prosjektet vil vare hele 
året. Prosjektet vil bli grundig evaluert.

Enkel organisering
Apoteker	 Bente	 Kolstad	 Berge	 ved	
Apotek 1 Nøtterøy har deltatt i forpro-
sjektet. Hun forteller til Apotekforenin-
gens tidsskrift nr 2/2013 at hun synes 
det har gått bra å organisere apoteket for 

Ny tjeneste

Tjenesten Oppstartsveiledning er laget etter mal av den engelske apotektjenesten New 
Medicine Service (NMS). NMS ble etablert som en del av det engelske helsevesenet 
(NHS) fra 1. oktober 2011, med offentlig finansiering over 2 år på inntil £55 mill. årlig. 
Denne tjenesten retter seg mot pasienter med astma/KOLS, diabetes type 2, høyt 
blodtrykk og de med økt risiko for blodpropp.

I forprosjektet var oppstartsveiledningen beregnet kun på pasienter som skulle 
begynne på et nytt blodfortynnende legemiddel (antikoagulasjonsmiddel). I det kom-
mende prosjektet vil også pasienter som skal starte opp med ny blodtrykkssenkende 
behandling bli inkludert. Slik er oppstartsveiledningen lagt opp:

2. Første oppfølging (kan gjøres over telefon)
- Innhenting av samtykke til at informasjon 

kan videreformidles til fastlegen
- Intervju for å avdekke pasientens behov og 

grad av etterlevelse (adherence)
- Rådgivning for å oppnå riktig 

legemiddelbruk

3. Andre oppfølging (kan gjøres over telefon)
- Intervju for å avdekke pasientens behov og 

grad av etterlevelse (adherence)
- Rådgivning for å oppnå riktig 

legemiddelbruk
- Eventuelt henvisning til lege ved 

vedvarende problem

Er den valgte prosessen egnet?
1. Reseptekspedisjon og inkludering

- Veiledning om korrekt bruk av nytt legemiddel
- Råd om egenomsorg
- Skriftlig informasjon om tjenesten
- Inkludering til tjenesten
- Avtale om tidspunkt for første oppfølging

0

7-14

21-35

Reseptekspedisjon
– Veiledning om korrekt bruk av nytt legemiddel
– Råd om egenomsorg
– Skriftlig informasjon om tjenesten
– Avtale om tidspunkt for første oppfølging

Første oppfølging (kan gjøres over telefon)
– Innhenting av samtykke til at informasjon kan 

videreformidles til fastlegen
– Intervju for å avdekke pasientens behov og 

grad av etterlevelse (adherence)
– Rådgivning for å oppnå riktig legemiddelbruk

Andre oppfølging (kan gjøres over telefon)
– Intervju for å avdekke pasientens behov og grad 

av etterlevelse (adherence)
– Rådgivning for å oppnå riktig legemiddelbruk
– Eventuelt henvisning til lege ved vedvarende 

problem

å tilby tjenesten Oppstartsveiledning. 
Personalet er informert om tjenesten 
og alle bidrar med å fortelle aktuelle 
pasienter om tilbudet, sa hun da.

– I vårt apotek er det jeg og en av 
de andre farmasøytene som har utført 
tjenesten. Når vi har fått inn en pasient, 
fordeler vi ressursene slik at vi som 
skal gjennomføre tjenesten har tid til å 
bruke 15 minutter i resepturen. Når vi 
skal ringe for å ha oppfølgingssamtaler, 
er dette en planlagt aktivitet som faller 
inn i de daglige rutinene.

Berge	mener	at	den	første	samtalen	
som gjøres i resepturen i apoteket ikke 
skiller seg så mye fra den informasjo-
nen de normalt ville gitt til en pasient 
med blodfortynnende legemidler. Men 

en standardisert rådgivning er med 
på å øke kvaliteten på legemiddelbe-
handlingen for flere. I tillegg har de 
hatt erfaring med blodfortynnende 
legemidler gjennom kampanjen Nye 
Blodfortynnende	(NB2013),	så	mye	var	
allerede innarbeidet i apoteket.

– Det er mye kompetanse i apote-
kene. Vi yter helsehjelp og gir gode 
råd om legemiddelbruk daglig. Med 
en slik standardisert tjeneste får vi 
satt dette i system til pasientens beste. 
En formalisert tjeneste underbygger 
også fagligheten i apoteket og gjør 
apoteket til en attraktiv arbeidsplass 
for	 farmasøyter,	 sier	 Bente	 Kolstad	
Berge	 til	Apotekforeningens	 tidsskrift	
nr 2/2013.  ●



Kjerringråd mot halsbrann: Spis en rå potet!

Som apoteksansatt vet du at det finnes gode og dårlige råd. Det finnes forskjellige 
kunder, og det finnes forskjellige produkter som hjelper mot halsbrann.

Sliter kunden din med tilbakevendende halsbrannplager så sier vitenskapen 
at protonpumpehemmere er den mest effektive behandlingen.1)

Så hvorfor ikke anbefale kunden en 
effektiv behandling med en gang?

Hva er SOMAC Control?
• Protonpumpehemmer til behandling av halsbrann
• Inneholder pantoprazol
• Gjør noe med årsaken til problemet
• Regulerer syreproduksjonen
• Ni av ti er symptomfrie etter to uker2)

• En tablett varer i 24 timer
• Ni av ti resepter hentet ut på apotek er protonpumpehemmere4)

Kunder som handler på apotek 
gjør det fordi de ønsker kunnskap, 
godt vareutvalg og rådgivning.3)

1)  Tidsskr Nor Legeforen nr. 1, 2013; 133: 43-6
2)  DDW 2009, Chicago The 13-nation study of upper GI symptoms:
 age and gender effects Haag, S. et al.
3)  KKS H1 2013 Starcom 05/2013, på oppdrag av Takeda Nycomed
4)  Reseptregisteret 2012, 2012 - i segmentet midler mot syrerelaterte lidelser

Et reseptfritt legemiddel for korttidsbehandling ved reflukssymptomer hos voksne. 
Inneholder 20 mg pantoprazol. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.
 
Ta kontakt på tlf: 800 800 30
infonorge@takeda.com
www.nycomed.no, www.takedanycomed.no

artell.no
O

131630-1
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kunder, og det finnes forskjellige produkter som hjelper mot halsbrann.

Sliter kunden din med tilbakevendende halsbrannplager så sier vitenskapen 
at protonpumpehemmere er den mest effektive behandlingen.1)

Så hvorfor ikke anbefale kunden en 
effektiv behandling med en gang?

Hva er SOMAC Control?
• Protonpumpehemmer til behandling av halsbrann
• Inneholder pantoprazol
• Gjør noe med årsaken til problemet
• Regulerer syreproduksjonen
• Ni av ti er symptomfrie etter to uker2)

• En tablett varer i 24 timer
• Ni av ti resepter hentet ut på apotek er protonpumpehemmere4)

Kunder som handler på apotek 
gjør det fordi de ønsker kunnskap, 
godt vareutvalg og rådgivning.3)

1)  Tidsskr Nor Legeforen nr. 1, 2013; 133: 43-6
2)  DDW 2009, Chicago The 13-nation study of upper GI symptoms:
 age and gender effects Haag, S. et al.
3)  KKS H1 2013 Starcom 05/2013, på oppdrag av Takeda Nycomed
4)  Reseptregisteret 2012, 2012 - i segmentet midler mot syrerelaterte lidelser

Et reseptfritt legemiddel for korttidsbehandling ved reflukssymptomer hos voksne. 
Inneholder 20 mg pantoprazol. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.
 
Ta kontakt på tlf: 800 800 30
infonorge@takeda.com
www.nycomed.no, www.takedanycomed.no

artell.no
O

131630-1
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Bred debatt om  
helsetjenester i apotek
Helsetjenester i apotek har vært tema  
i både Aftenposten, Dagens næringsliv og 
flere av NRKs debattprogrammer nå i våres, 
og i begynnelsen av august blusset debatten 
opp igjen.

n  Av Vendil Åse, Apotekforeningen

Apotek tilbyr stadig flere helsetje-
nester, som del av sitt samfunnsopp-
drag om å være et lavterskeltilbud og 
bidra til den forebygging som sam-
handlingsreformen forskriver. Repre-
sentanter for legene mener tjenesten 
er problematiske og forvirrende for 
pasientene.

Kronikk i Aftenposten
Siri Forsmo, professor i samfunnsme-
disin, hadde kronikken «Når apotekene 
vil teste deg» på trykk i Aftenposten 
30. mai. Her spør hun om apotekene, 
ved å tilby stadig flere tester og former 
for helsesjekk, er i ferd med å viske ut 
skillet mellom det å selge medisiner 

og å stille diagnoser. I apotekverdenen 
er salg og omsetning avhengig av 
antall kunder med behandlingstren-
gende diagnoser. Ikke rart fristelsen 
er stor til å lete etter flere som kan få 
en diagnose og forhåpentlig en resept, 
skriver hun. Hele kronikken kan leses 
på nettet.
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Facebook

Vanskelig å få med seg alt i alle 
avisene, på tv og radio? På Apotek-
foreningens tidsskrifts facebookside 
følger vi med. Lik siden, da vel. 
facebook.com/apotektidsskrift

Helsetjenester for folk flest
Mange kunne blitt hjulpet hvis tegn til sykdom 
hadde blitt oppdaget tidligere, skriver fag
direktørene i apotekkjedene og Apotekforeningen, 
i et felles debattinnlegg.

Folkesykdommer som diabetes, 
hjertesykdommer, KOLS og kreft er 
økende, og gir altfor mange nordmenn 
dårligere livskvalitet og forkortede 
liv. Dette har vært helseministeres 
store hodepine gjennom flere tiår. 
Den bakenforliggende årsaken er ofte 
det livet vi lever, men mange kunne 
blitt hjulpet hvis tegn til sykdom ble 
oppdaget tidligere. Forebygging og 
tidligere diagnostisering og behand-
ling av sykdom er viktige grep i 
samhandlingsreformen.

Dette er bakgrunnen for at mange 
apotek tilbyr ulike muligheter for å 
sjekke om man har risiko for vanlige 
folkesykdommer. Derfor bommer Siri 
Forsmo når hun i en kronikk i Aftenpos-
ten 30. mai påstår at apotek driver med 
diagnostikk og behandling, og at moti-
vet er å øke legemiddelomsetningen.

Vi ønsker velkommen debatten 
som nå reises om rasjonell bruk av 
helsepersonellgrupper og mulighet 
for økt valgfrihet for folk flest.

Høy terskel for å oppsøke lege
Det anslås at minst 100 000 nord-
menn har diabetes uten å vite om det. 
En av grunnene til at de ikke vet det 
selv, er at de ikke har undersøkt det. 
Terskelen for å få det undersøkt hos 
legen kan for noen være høy. Hvert år 
dør omkring 1200 personer av hjerte-
karsykdommer	før	fylte	65	år	i	Norge.	
Svært mange av disse pasientene 
kunne være hjulpet dersom de tidlig 
fikk påvist høyt kolesterol, blodtrykk 
eller blodsukker.

Når apotek tilbyr sjekk av hjerte-
helsen, har det også den effekt at flere 
blir minnet på at de faktisk har en 
hjertehelse å ta vare på. Og helseper-
sonellet i apotek gir gode livsstilsråd.

Hva er da så galt med at folk som 
lurer på om de kan ha risiko for diabe-
tes eller hjertesykdommer, eller som 

er blitt litt urolige for en føflekk, kan 
få sjekket dette på et apotek? Det er 
apotekets helsepersonell som utfører 
tjenesten, men det er legen som stiller 
diagnose og vurdere behandlings-
behovet. Flere tusen nordmenn har 
vært innom et apotek og fått skannet 
føflekkene sine, og hudlegene som 
vurderer bildene har oppdaget flere 
hundre føflekker som har krevet nær-
mere undersøkelse. Det er vanskelig å 
se at dette skal være negativt.

Å gi befolkningen mulighet til å 
sjekke risikoen for spesifikke syk-
dommer hos helsepersonell i apotek, 
kan fra et pasientståsted kalles «pa-
sientmakt», og gir økt mulighet til å 
ta kontroll over egen helse. Vi er glad 
for og stolte over at både kundene 
og pasientforeninger verdsetter de 
tjenestene apotek tilbyr.

Gir folk valgfrihet
Apotekenes tilbud om tjenester knyt-
tet til folkesykdommer gir folk valg-
frihet i oppfølgingen av egen helse og 
er vanlig i de fleste vestlige land. Det 
fører til at flere tar større ansvar for 
egen helse.

Det er gode grunner til at folk 
velger å benytte seg av helsetjenester 
i apotek. Det er enklere, mindre 
formelt og lettere tilgjengelig enn å 
komme seg til legen. Folk flest har fått 
en valgmulighet, og de bruker den.

Debattinnlegg i Aftenposten 04.06.2013,  
av Ellen Karine Ous (fag- og kvalitets-
direktør, Apotek 1), Hanne Andresen 
(fagdirektør, Vitusapotek), Kjersti 
W. Garstad (fagsjef, Boots apotek), 
Per Kristian Faksvåg (fagdirektør, 
Apotekforeningen).  ●

NRK Dagsnytt 18
Samme kveld møtte Per T. Lund lege 
Marit Hermansen, foreningen for 
allmennmedisin, i nyhetsprogrammet 
NRK Dagsnytt 18, hvor de diskuterte 
videre.

NRK Her og Nå
Mandag 3. juni møttes Apotekforenin-
gens adm. dir. Per T. Lund og professor 
ved Institutt for samfunnsmedisin 
på NTNU, Siri Forsmo, til debatt i 
NRK-programmet	Her	og	Nå.	Bakgrunn	
var en kronikk fra Forsmo i Aftenpos-
ten 30.05.13, der hun stilte seg skeptisk 
til apotekenes tilbud om testing.

Felles kronikk
Fagdirektørene i apotekkjedene og 
Apotekforeningen skrev et felles 
tilsvar, «Helsetjenester for folk flest» 
i Aftenposten 4. juni. Dette innlegget 
gjengir vi i sin helhet her.

Dagens næringsliv
Lege	Trine	Bjørner	skrev	et	leserinnlegg	
til avisa Dagens Næringsliv i 13. august 
hvor hun kritiserte Høyre og Frps for-
slag om å la apotekene ta over en del av 
fastlegenes oppgaver, som blant annet 
fornyelse av resepter, kontroll av blod-
trykk, blodsukker og kolesterol. «Vi 
bør ikke bruke offentlige helsekroner til 
å støtte faglig uforsvarlig virksomhet, 
unødig prøvetaking av friske og profitt 
til utenlandske selskaper» skrev hun. 
Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter 
hadde et tilsvar hvor de sa at bekym-
ringene er unødige, «Det er armod nok 
til alle», og 20. august kom Apotek-
foreningens kommentar på trykk  
20. august. Tilsvaret kan du lese i sin 
helhet på tidsskriftets facebookside: 
facebook.com/apotektidsskrift  ●
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Farmalogg med nytt datasystem
I oktober i fjor gikk Farmalogg over på et nytt data system. Det nye  
Vare registeret er mer strukturert og samkjørt med Legemiddelverket/
FEST. Nytt datasystem vil også komme apotekene til gode gjennom andre 
forbedringer når dette kan implementeres i FarmaPro.

n  Av Vendil Åse, Apotekforeningen

I oktober 2012 driftssatte Farma-
logg et nytt datasystem, utviklet for å 
møte behov for tilpasning og endring i 
et komplekst system for informasjons-
utveksling, spesielt for legemiddel-
området. Samtidig ble det utviklet en 
webportal, VareWeb, hvor leverandører 
av legemidler og handelsvarer selv kan 
registre nye varer. Innmeldingsportalen 
kan på sikt utvikles til å ivareta flere 
funksjoner for leverandørene, men kan 
også utvikles med henblikk på andre 
aktører. Innføring av webportalløs-
ningen har gitt leverandørene bedre 
oversikt over egne varer og varenes 
status i systemet. Farmalogg har fått 
mulighet til mer rasjonell saksbehand-
ling, og ytterligere fokus på kvalitet og 
dokumentasjon.  ●

Farmalogg. Fra venstre: Ellen Heli Lomsdalen, Ingrid Solberg Jacobsen, Kari B. Thommessen,  
Per Viksmo og Caroline Guldahl. (Foto Vendil Åse)

– På sikt vil det nok være mer enty-
dige varebetegnelser apotekene vil 
ha mest glede av. Det har lenge vært 
et behov for mer plass til å navngi 
handelsvarene. På legemiddelsiden er 
det kommet mange varer med lange 
varenavn, ikke minst for de generiske 
legemidlene, men også mer avanserte 
produkter med sammensatt styrke og 
flere forpakningstyper. Farmalogg 
vedlikeholder nå varebetegnelse på 50 
tegn i tillegg til dagens varebetegnelse 
på 30 tegn. Dette er et viktig bidrag til 
mer entydig vareidentitet i apotekenes 
vareregister når endringen kan tas inn 
i apoteksystemene. Videre er varegrup-
peinndelingen i det nye registeret om-
arbeidet med en mer logisk struktur, og 
med et høyere detaljeringsnivå som vil 
gi apotekene bedre oversikt. Ny vare-
gruppeinndeling vil implementeres i en 
kommende FarmaPro-versjon. Utover 
dette inneholder det nye vareregisteret 
nasjonale varenummer for spesifikke 
sykehusapotekvarer, og interaksjoner 
fra FEST er nå tatt inn i Vareregisteret, 
sier Per Viksmo, daglig leder i Farma-
logg.

Ny dataplattform med webportal 
for leverandører
Den nye plattformen gir Farmalogg et 
tidsmessig system å bygge videre på. 
Det pågår stadig utviklingsarbeid.

– Det er allerede utviklet tilpassede 
varefilløsninger til sykehusapotek og 
andre aktører i helsesektoren på den nye 
plattformen. Den nye dataløsningen er et 
fleksibelt verktøy for videre utvikling av 
systemer rettet både mot apotek, gros-
sister/kjeder og andre aktører i bransjen, 
sier Viksmo. Farmalogg ønsker å være 
en aktiv bidragsyter for videre utvikling 

av effektive, automatiserte tjenester for 
apotek og forskrivere for å sikre faglig 
god varehåndtering i alle ledd.

– Nye legemidler og andre apote-
kvarer må registreres i Vareregisteret 
for å kunne selges i apotek, og utgående 
varer tas ut av markedet samme veien. 
Mellom start- og endepunktet i en 
vares aktive liv skjer vedlikehold av 
informasjon om varen. I Vareregisteret 
samles informasjon fra ulike aktører for 
at apotek- og forskrivningssystem skal 
fungere sammen, og derved også tilret-
telegge for ekspedisjonsarbeid i apotek. 
Samkjørt informasjon mellom aktører i 
helsesektoren er helt nødvendig, spesielt 
etter at e-resept ble innført. Vareregiste-
ret fungerer som et viktig nav i denne 
informasjonsutvekslingen, sier han.
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Fakta om Vareregisteret for apotekbransjen

Apotekforeningen og de tre grossistene Alliance Health-
care Norge AS, Apokjeden AS og Norsk Medisinaldepot AS 
inngikk i mai 2001 en avtale om et felles vareregister  
for apotekbransjen. Vareregisteret omfatter med få unntak 
alle varer som omsettes i apotek. Pr 1.9.2013 inneholder 
Vareregisteret ca 9600 aktive varenumre for lege midler og 
ca 14 200 aktive varenumre for handelsvarer. Vareregiste-
ret oppdateres med nye varer og opplysninger to ganger 
i måneden, og er helt nødvendig for at apotekene skal 
kunne utføre sine viktigste oppgaver; ekspedere resepter/
ordre og omsette øvrige apotekvarer. Vareregisteret er 
også integrert med driften av grossistenes logistikk- og 
distribusjonssystemer, og ikke minst et viktig ledd i 
infrastrukturen for informasjonsflyt for apotekbransjen/ 
helsesektoren.

Farmalogg (tidligere Vareregistersentralen) har ansva-
ret for driften av Vare registeret, og videreselger registeret 
til sluttbrukere i bransjen (f eks apotek og statistikkfirma). 
Selskapet er et aksjeselskap heleid av Apotekforeningen.

Driften av Vareregisteret skjer i nært samarbeid med 
legemiddelgrossistene, Statens legemiddelverk, HELFO og 
WHO Collaborating Centre for Drugs Statistics Methodology. 
Opplysningene om varene i Vareregisteret bearbeides på 
datafiler som sendes mellom samarbeidspartnerne.

Farmalogg
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Alle våre sårpleieprodukter holder svært høy kvalitet og er opprinnelig utviklet til bruk på sykehus. 

3M Norge AS, Health Care
Postboks 100, 2026 Skjetten 
Tel 0 63 84
www.3M.no/helse

MicroporeTM, TegadermTM+Pad, Steri StripTM, CobanTM, MediporeTM+Pad er alle kvalitetsvaremerker fra 3MTM og fås på alle velassorterte apotek. Spør etter disse på ditt apotek! 

Nå har hele vårt sårpleiesortiment fått ny enhetlig apotekemballasje!

3MTM Professional Care Line

En familie  
i vått og tørtsom holder sammen

Annons175x130.indd   1 2013-09-03   12.32



Gjennom 138 år har Nycomed bidratt til å gjøre Norge friskere. Det fortsetter vi med, 
under navnet Takeda Nycomed. 

Navnet kommer fra vår nye eier. Takeda er et globalt farmasøytisk selskap som tilfører 
oss flere medisiner og spisskompetanse innen nye terapiområder. Som Takeda-selskap 
er vi en del av et forskningsmiljø i verdensklasse. Vi tilbyr nå det norske folk et enda 
bredere utvalg av legemidler og helsefremmende produkter.

Takeda Nycomed vil fortsette å være en aktiv medspiller for norske farmasøyter og 
andre helsearbeidere. Sammen bidrar vi til et enda friskere Norge.

Mer helse

www.takedanycomed.no

Sammen bidrar Takeda og Nycomed  
til et enda friskere Norge
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Typisk mangfold

Vi har et veldig stabilt personale – en 
gjeng med flinke damer! Vi er tretten 
ansatte, med rundt sju på jobb samtidig. 
Bandasjistdelen	 gjør	 at	 tre	 av	 disse	 er	
sykepleiere. Så etter dagens mål er det 
litt størrelse på oss.

En av farmasøytene våre jobber  
 med kurs og tilsyn i kommunen 
og på institusjoner, med opplæring og 
sertifisering av dem som skal gi ut me-
disiner. På dette området er det masse 
å ta tak i. Et mer organisert samarbeid 
mellom kommuner og apotek kunne 
hjulpet. Jeg synes det investeres for 
lite farmasøytiske ressurser. Å få inn 
farmasøyter bidrar jo til en kvalitetssik-
ring av medisinbruken!

På en typisk dag i apoteket har man  
 ikke så mye tid til å stå og fordype 
seg. Det gjelder hele tiden å ta det som 
dukker opp av gjøremål. Dagene er for 

Jeg ble første gang apoteker i 2001,  
 da Svaneapoteket i Moss ble solgt 
til Alliance. Så for to år siden begynte 
jeg her, da de trengte ny leder. Apoteket 
vårt var opprinnelig en bandasjist, 
som ble gjort om til apotek i 2001. 
Vi er derfor gode på bandaområdet, 
som stomi, kateter, sårbehandling og 
det som er tilstøtende. Vi opplever at 
mange kunder kommer til oss nettopp 
på grunn av denne kompetansen. Vi er 
nok dét apoteket i området her som kan 
dette best.

Vi regner oss ikke som et kjøpe- 
 senterapotek, selv om vi er til-
knyttet et lite senter. Vi ligger utenfor 
og har en selvstendig stilling. Det er 
mange andre apotek i området, men 
konkurranse er man jo blitt vant til! Det 
er mange kunder som er knyttet til oss 
fordi de bruker bandasjistvarer eller 
kjenner apoteket godt fra år tilbake. 

mangfoldige og forskjellige til at det 
finnes en typisk apotekdag. Jeg sitter 
minst mulig på kontoret. Det er ute i 
apoteket det skjer, både for å være leder 
og når det gjelder det faglige.

Det jeg liker best med å være  
 apoteker, er at man kan kom-
binere fag og ledelse. Jeg har veldig 
sansen for det å være leder, hvordan 
man kan få frem det beste som gruppe 
eller team. Vi ønsker å være gode på fag 
og kvalitet, slik at vi frigjør mest mulig 
tid til kundemøtet og -relasjonen. Det er 
jo derfor vi er her!

Om ti år tenker jeg at vi fremdeles  
 er her, og at vi er et ressurssenter 
for kommunen og for apotek i regionen 
på bandasjistfeltet. Og så jobber vi mye 
mer med kommunen og institusjoner 
for å sikre riktig legemiddelbruk!  ●

– En typisk apotekdag finnes egentlig ikke, dagene er for mangfoldige og  
forskjellige til det, mener apoteker Marit Midtsem ved Boots Apotek Lande  
i Sarpsborg.

Helt lokalt
Marit Midtsem

Apoteker

Boots Apotek Lande

Cand. pharm fra Oslo, kull ‘84

n Fortalt til Frode Bolin, Apotekforeningen

helt | lokalt
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– Apotekene har gjennomført en skikkelig dugnad for å komme seg opp på siste versjon av FarmaPro. Vi er glade for at dette er blitt gjort, slik at vi har 
bedre forutsetninger for å kunne forbedre FarmaPro og gi bedre support, sier Cathrine Devold, administrerende direktør i Espire.  
(Foto Vendil Åse, Apotekforeningen)

FarmaPro | apotek
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Espire om FarmaPro
I mars var en nasjonal spørreundersøkelse ute blant 
landets apotek om flaskehalser og forbedrings
muligheter i eresept og FarmaPro. Undersøkelsen 
viser at apotek mener at FarmaPro støtter opp om 
primæroppgavene i apoteket, men det er et utbredt 
problem med heng i systemet. Apotekforeningens 
tidsskrift går igjennom spørsmålene som har med 
FarmaPro å gjøre med Espires Cathrine Devold.

n  Av Vendil Åse, Apotekforeningen

– Det var spesielt to forhold ved resul-
tatene jeg bet meg merke i. Det ene var 
at så mange svarte at heng og stabilitet 
var et så utbredt problem. Det andre 
var mer positivt, at apotekerne mente 
at FarmaPro 5 støttet mange av de 
primære arbeidsoppgavene i apoteket 
på en god måte, sier Cathrine Devold, 
administrerende direktør i Espire.

Henger på arbeidsoppgaver
I undersøkelsen ble apotekerne bedt om 
å ta stilling til i hvilken grad de opp-
lever at systemet (FarmaPro) henger 
og hindrer effektive arbeidsprosesser. 
Ser man på utvalget under ett svarer 
38 prosent at de opplever at dette i en 
viss grad er tilfellet, 29 prosent i stor 
grad og 24 prosent i svært stor grad. Da 
undersøkelsen ble gjort, hadde apote-
kene tre ulike versjoner av FarmaPro, 
FarmaPro	 5.5,	 5.6	 og	 5.7.	 Nå	 er	 alle	
apotek kommet opp på versjon 5.9.

– Apotekene har gjennomført en 
skikkelig dugnad for å komme seg opp 
på siste versjon av FarmaPro. Vi er 
glade for at dette er blitt gjort, slik at 
vi har bedre forutsetninger for å kunne 
forbedre FarmaPro og gi bedre support. 
Vi jobber hele tiden med å fjerne heng 
i systemet, og den nyeste versjonen av 
FarmaPro vil ha flest forbedringer på 
dette området, sier Devold.

Når det gjelder andre oppgaver, 
som oppgjør med HELFO, daglig drift 
og styring av apoteket, salg og retur i 
kasse, logistikk og lagerarbeid, er de 
fleste fornøyd med hvordan FarmaPro 

fungerer. På arbeidsflyten i alle disse 
oppgavene, svarer ca 50 prosent at de 
fungerer godt.

Ny organisering og definert ansvar
I kommentarfeltet på spørreundersøkel-
sen har mange apotekere gitt uttrykk for 
at funksjonaliteten på en del områder i 
FarmaPro kunne vært bedre. I 2013 har 
Espire fokusert på å etablere en ny or-
ganisasjon som skal være bedre rigget 
til å levere produkter og tjenester til 
forventet kvalitet. I juni ble hele Espire 
omorganisert. Nå er de ansatte i IT-sel-
skapet delt inn i ulike kompetanseteam 
med definerte ansvarsområder.

– Før satt utviklerne av program-
varen og de som jobbet med support 
i hver sin ende av lokalet. Nå jobber 
de sammen i team definert etter ulike 
områder, som for eksempel «ordre, 
fakturering og regnskap», «reseptur og 
kasse», «logistikk, registre og felles-
rapporter» og «Infrastruktur». De som 
sitter på support har god kompetanse 
på det som skjer ute i apotek, og vi får 
nå bedre utnyttet den kunnskapen inn i 
utviklingsarbeidet, sier Devold.

I tillegg til ny struktur internt, har 
Espire redusert antall oppdateringer 
vesentlig for å gjøre det enklere for 
apotekene.

– Nå har alle apotek FarmaPro 5.9, 
og så jobber vi oss herfra og oppover.  
I de leveransene som kommer fra oss nå, 
gjennomfører kjedene en akseptansetest 
og en pilot av programvaren. Vi retter 
opp det som oppdages av feil i test- og 

pilotperioden inntil kjedene aksepterer 
at programvaren er klar for utrulling 
til apotek. Slik får vi bedre kontroll på 
kvaliteten i FarmaPro, sier Devold.

Espire ønsker framover å ha en tettere 
dialog med kjedene, sykehusapotekene 
og de frittstående apotekene. Dette skjer 
blant annet gjennom e-helseutvalget 
som er etablert av Apotekforeningen. 
Utvalget skal ivareta bestillerrollen 
for den funksjonaliteten som skal 
være felles for bransjen i FarmaPro. 
Utvalget ledes av Terje Wistner, som 
er direktør for teknologi og e-helse i 
Apotekforeningen. I tillegg har Espire 
opprettet både et endringsforum, hvor 
det detaljerte innholdet i hver leveranse 
blir definert, og et leveranseforum, 
hvor det blir gitt løpende informasjon 
om fremdriften på utviklingen av neste 
versjon.

– I begge disse foraene inviterer vi 
representanter fra kundegrupperingene 
til å være med. Endringsforumet møtes 
en gang i forkant av at vi starter utvik-
lingen av ny versjon av FarmaPro og 
leveranseforumet møtes hver annen uke 
gjennom hele utviklings- og testløpet 
av den nye versjonen, sier Devold.

Rette opp feil raskt
På spørsmålet om i hvilken grad inn-
meldte feil i FarmaPro blir rettet opp 
tilfredsstillende raskt, svarer 48 prosent 
at det gjøres til en viss grad og 29 pro-
sent i liten grad.

– Nå gjør vi mer feilretting før vi 
leverer og ruller ut ny programvare 

▲
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til apotek, samtidig som vi er i ferd 
med å forbedre testregimet vårt internt. 
Fremover skal det bety at færre feil 
oppdages i apotekene, sier hun.

Devold er opptatt av at apotekene 
benytter seg av styringsverktøyet Live-
Time. Her kan apotekene rapportere inn 
alt fra konkrete feil i FarmaPro til mer 
generelle spørsmål om programvaren. 
Systemet er et godt styringsverktøy for 
å måle hvor gode eller dårlig tjenestene 
Espire tilbyr er. Men da er Espire av-
hengig av at apotekene bruker det.

– Nå har vi kommet godt i gang 
med å bruke dette verktøyet. Vi får 
tilbakemeldinger på hva vi gjør, og 
denne statistikken kan vi bruke til å 
måle om vi har lykkes i våre mål og vi 

kan identifisere nye områder hvor vi må 
sette inn tiltak, sier Devold.

Definerer tjenestene
I tillegg til å omstrukturere selve 
organisasjonen, holder Espire nå på å 
omdefinere produktene og tjenestene 
sine. Produkter og tjenester kommer til 
å bli delt inn i fellestjenester og valg-
bare tjenester.

– Det blir én fellestjeneste som er 
alt det et apotek trenger, som program-
varen FarmaPro og Norsk Apoteknett. 
Brukerstøtte	 vil	 fremover	 bli	 definert	
som en valgbar tjeneste og vil dermed 
ikke inngå i fellestjenesten slik den har 
gjort tidligere. Dette håper vi skaper 
mer fleksibilitet for kundene. Devold 

forteller også at på vårparten var 
mange av utviklerne og de som jobber 
med brukerstøtte ute og hospiterte i 
apotek.

– Det har vært inspirerende for oss å 
se i praksis hvordan de ansatte i apotek 
jobber, sier hun.

Avslutningsvis synes Devold det er 
viktig å reflektere litt over innføringen 
av e-resept i Norge. Det er et realt løft 
bransjen nå har vært igjennom. Da er 
det ekstra gledelig synes hun å se at ho-
vedbilde i rapporten er at apotekernes 
holdninger til e-resept er positive.

– Nå har vi rullet ut FarmaPro 5 med 
løsning for e-resept i apotek over hele 
Norge. Hele bransjen bør være stolt, 
sier Cathrine Devold i Espire.  ●

Spørreundersøkelse om eresept i apotek

Hovedbildet av apotekernes holdninger til e-resept er positiv. Like fullt er det en utbredt holdning at e-resept ikke har 
medført mindre feil i reseptene, eller mindre avklaringsbehov til rekvirent. Det viser rapporten fra spørreundersøkelsen 
om e-resept gjennomført i alle apotek i vinter.

For å finne ut mer om hva som er de reelle flaskehalsene og for-
bedringsmulighetene i e-resept, gjennomførte Apotekforeningen 
en spørreundersøkelse til samtlige apotekere i mars i år. Funnene 
fra Apotekforeningens spørsmål er nå tilgjengelige i rapporten 
«Spørreundersøkelse om e-resept». Nær 2/3 av apotekerne 
besvarte undersøkelsen.

– Vi får indikasjoner på at e-resept bidrar til økt pasientsikkerhet 
sammenlignet med papirresepter, men vi ser samtidig at det 
fortsatt oppdages mange feil i reseptekspedisjonen som altså ikke 
forsvinner med nye elektroniske systemer. Undersøkelsen må ses 
på som en temperaturmåling, og gir ikke eksakte svar på alt vi 
lurer på, understreket Terje Wistner på Legemiddeldagen.

Oppsummert hovedfunn

Noen av hovedfunnene i undersøkelsen, som også ble presentert 
på årets Legemiddeldagen er:

• 7 av 10 mener det er blitt færre falske resepter som følge 
av e-resept

• 4 av 10 opplever minst daglig at resepter som ikke skal 
brukes lenger blir liggende i Reseptformidleren

• 1 av 2 apotekere opplever at det er feil på reseptene minst 
en gang per dag, enten formelle eller faglige, som gjør at 
legen må kontaktes

• 1 av 3 mener det er færre feil i reseptene som følge av 
e-resept

• 9 av 10 opplever daglig at resepten ikke er i resept-
formidleren når pasienten kommer til apoteket

• I tillegg opplever 9 av 10 at de minst en gang per dag må 
redigere innleste etiketter/bruksanvisning

• 7 av 10 mener at e-resept medfører like mye (eller mer) 
kontakt med legen

• 8 av 10 mener at det er et grunnlag for økt effektivitet gitt at 
det tekniske fungerer og forskriver har fylt ut resepten riktig

– Vi ser at det er forbedringspotensial på flere områder. Vi skal 
benytte resultateten fra spørreundersøkelsen til å videreutvikle  
og forberede systemene og prosessene sammen med Helse-
direktoratet og Legeforeningen, og vi skal gjennomføre nye 
undersøkelser til neste år for å sikre at vi er på riktig vei, sier  
Terje Wistner.

Samfunnsøkonomisk analyse av e-resept

Spørreundersøkelsen var et samarbeid mellom Apotekforeningen 
og Helsedirektoratet, hvor hver hadde sin del. Helsedirektoratets 
prosjekt skal blant annet identifisere effekter av e-resept hos lege 
og apotek, og fokuserer både på konsekvenser for effektivitet og 
for kvalitet. I tilknytning til dette ble det gjennomført undersøkelser 
av arbeidsprosesser knyttet til bruk av papirresepter med FarmaPro 
4 på enkelte apotek, som deretter skal sammenlignes med 
undersøkelser av arbeidsprosesser etter oppstart av e-resept. Slutt-
produktet til Helsedirektoratet er en samfunnsøkonomisk analyse 
som overleveres til Helse- og omsorgsdepartementet i høst.

Terje Wistner er direktør for teknologi og e-helse  
i Apotekforeningen.(Foto Kjetil Hegge)



TILFØRE OG FORME ET
   HYDROFILT MILJØ
 på linseover� aten1,2

DANNE EN UNIK BARRIERE
   som reduserer lipidbelegg 
og fjerner proteinavleiringer3

BEVARE FUKTIGHETEN 
 i opptil 16 timer4

 NÅ KAN 
DU gi kontaktlinsekunder dine 
komfort som varer1

DETTE ER HydraGlyde® 
Moisture Matrix

Fortell dine kontaktlinsekunder hvorfor OPTI-FREE® PureMoist®  MPDS 
vil gi dem komfort fra morgen til kveld.1,3,5

 Grunnen heter HydraGlyde® Moisture Matrix.
LES MER PÅ OPTI-FREE.COM

REFERANSER:
1. Lally J, Ketelson H, Borazjani R, et al. A new lens care solution provides moisture and comfort with today’s contact lenses. Optician 4/1/2011, Vol 241 
Issue 6296, 42 -46. 2. Senchyna M, et al. Characterization of a Multi-Purpose Lens Solution Designed for Silicone Hydrogel Materials. Poster presented 
at: ARVO; May 2010; Fort Lauderdale, FL. 3. Campbell R, Kame G, et al. Clinical bene� ts of a new multi-purpose disinfecting solution in silicone 
hydrogel and soft contact lens users. Eye & Contact Lens 2012:38(2); 93-101. 4. Davis J, Ketelson H.A, Shows A, Meadows D.L. A lens care solution 
designed for wetting silicone hydrogel materials. Poster presented at: ARVO; May 2010; Fort Lauderdale, FL. 5. Kern JR, et al. Clinical Experience with 
New Contact Lens Disinfecting Solution in Europe and Australia. Presented at American Academy of Optometry. October 2011. Boston, MA.  
© 2013 Novartis AG 1/13 2012-294-13484

77998_PUREMOIST_This is Why_TradeAd_A4_NO.indd   1 22/08/13   15.16



Side 42 | Nr. 3 2013 | Apotekforeningens tidsskrift

Hva er dere opptatt av, Frode Jahren i LHL?
HelseNorge er i en rivende utvikling på nær sagt 
alle områder, hvor både gjennomsnittlig levealder 
og helsebevissthet øker, helseindustrien selger  
forsikringer, tester utføres, diagnoser stilles og 
legemidler deles ut. Generalsekretær Frode Jahren 
synes det er greit så lenge det er fornuftig.

intervju | LHL

n  Tekst og foto Kjetil Hegge
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Og spesielt er generalsekretæren i 
Landsforeningen for hjerte- og lunge-
syke (LHL) glad for at vi lever lenger 
og har bedre helse. Men det krever at 
helsevesenet henger med.

– Det er klart at en eldre befolkning 
er et gode siden vi tross alt har relativt 
bra helse også på våre gamle dager. 
Men det betyr også at systemene rundt 
hele helsespørsmålet må endres. Her 
kan apotekene være med å spille en po-
sitiv rolle. Det vil selvfølgelig være et 
stort og økende behov for helsetjenester 
i vår aldrende befolkning og vi vil bli 
storforbrukere av apotektjenester.

– Og da handler det ikke bare om 
reseptpliktige legemidler, men kanskje 

vel så mye om veiledning innen bruk 
av medisiner. Gapet mellom behov og 
tilbud av helsetjenester vil øke, og det 
vil være behov for alle gode krefter når 
det gjelder informasjon, kompetanse 
om legemidler og mulighet til å utføre 
enkelte tester. Her er selvfølgelig apo-
tekene viktig, for de har allerede mye av 
denne kompetansen, sier Jahren.

Det har versert en del diskusjoner 
om hvor langt en skal strekke dette med 
tester og prøvetaking på apotekene.

– Jeg mener at med litt fornuft klarer 
vi å finne de riktige løsningene på dette. 
Her handler det faktisk om å legge 
godviljen til. Men det er ikke dermed 
sagt at vi skal ha avanserte legetjenester 
og diagnostikk på apotekene.

Teste mot KOLS
Hva apotekene kan eller skal utføre av 
tester er Jahren usikker om han skal 
mene noe om, men å ta en spirometri-
test for å sjekke KOLS sier han er et 
eksempel på test som kan være aktuelt.

– Vi vet at det er om lag 150.000 
nordmenn som i dag har KOLS, men 
som ikke har påvist dette ennå. Det er 
veldig vanlig at en venter med å sjekke 
lungene til en nesten ikke klarer å gå 
opp ei trapp. Røykehosten er en aksep-
tert del av det å røyke helt til du ikke 
klarer å stoppe å hoste. Da kan det være 
vel seint å stikke til legen.

– Klarer en å lage et system der 
spirometritesten eksempelvis kan tas 
på et apotek, vil helt sikker flere ta den 
på et tidligere stadium i et eventuelt 
KOLS-sykdomsforløp og vi kan være 
spart	 for	 mye.	 Både	 for	 pasienten	 det	
gjelder og samfunnsøkonomisk. Apo-
tekene ligger der menneskene er. Let-
tere tilgjengelighet, enklere å bestille 
time og ikke minst kortere ventetid enn 
hos legen vil gi positive helseresultater, 
mener Jahren.

Hjerte, kar og Apotek 1
Ved siden av tester som kan utføres på 
apotek vil Jahren ha mer informasjon 
ut til folket. LHL har samarbeidet med 
Apotek 1 med kampanjen Hjertelig 
Hilsen.

– Hjerte- og karsykdommer er den 
vanligste dødsårsaken i Norge, og det 
er kvinner over 55 år som utgjør den 
største prosentandelen som rammes 
av dette, tett etterfulgt av menn på 
samme alder. Det er nok en del som 
ikke vet hvor stort problem hjerte- og 
karsykdommer er blant kvinner. Derfor 
er det gledelig at vi har hatt et så godt 
samarbeid med Apotek 1 og kampanjen 
Hjertelig Hilsen. Apotekene i Apotek 1- 
kjeden deler ut informasjon, har online 
tester på websiden sin og selger pins der  
inntekten går til forskning på hjerte- og 
karsykdommer hos kvinner.

▲
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– Slike informasjonskampanjer er viktige ved siden av 
tester og målinger. Det kan også være aktuelt å måle blod-
trykk og ta forskjellige blodprøver på et apotek. I dag selges 
det blodtrykkmålere og blodtester på apotekene, så det skal 
ikke så mye til for å ha et system som er kvalitetssikret bedre 
enn at en 73-åring tester sitt eget blodtrykk i sofaen foran 
tv’en, sier Jahren.

Mange av LHLs medlemmer er brukere av blodfortyn-
nende medisiner og var glade da nye antikoagulantia ble 
klare for bruk.

– I LHL er vi svært fornøyd med å ha blitt trukket inn i 
Apotekforeningens arbeid med å forberede kampanjen, «Nye 
blodfortynnende legemidler», som skal sikre trygg bruk og 
sikker overgang til de nye medisinene. Slike kampanjer er 
viktig og i LHL synes vi Apotekforeningen skal ha ros for 
denne måten å jobbe på. Vi stiller gjerne opp i et samarbeid 
også ved andre anledninger.

Screening har kommet for å bli
Med økt velstand og et Norge som nesten sklir unna finans-
krisen har vi fått et folk med mye penger. Jahren mener at det 
er bra at folk bruker litt av overskuddet sitt på helse – også 
screening.

– Vi har selvsagt en liten utfordring med at enkelte krefter 
vil ta ut penger av samfunnet på helseangst. Men dette er 
smått i forhold til gevinsten, sier Jahren.

– Mammografitester er et eksempel på at vi også tidli-
gere har hatt tester som både har vært nyttige og samtidig 
er faglig omstridt. Screening er vanskelig og omstridt, men 
det har kommet for å bli. Så lenge disse prøvene eller tes-
tene ikke representerer noen fare, er godt kvalitetssikret, 
bygger på et fornuftig system og er under myndighetens 
kontroll er det akseptabelt. Det har kommet for å bli, sier 
Jahren.  ●

 Ole Deviks vei 18, 0666 Oslo • Tlf. 23 37 37 40 • Faks 23 37 37 59
E-mail: post@naturimport.no • www.naturimport.no

Magnesium fremmer en
normal muskelfunksjon
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Unn apoteket ditt 
skadeoppgjør slik 
det burde være

www.if.no/apotekforeningen
02400I samarbeid med

Det aller viktigste med en forsikring 
er det som skjer etter at en skade 
har skjedd. Hvordan du blir møtt av 
forsikringsselskapet, hvor smidig det 
fungerer, og hvor raskt du kan få i 
gang virksomheten igjen.

Mange års samarbeid med Apotek-
foreningen har gitt oss god kjennskap 
til bransjens behov. Vi tilbyr en egen 
apotekforsikring og som medlem får 
du den til en meget gunstig pris. 

Og skulle du være uheldig å få en 
skade dekker apotekforsikringen:

– varer og løsøre
– ansvar på inntil kr 10 millioner
– avbruddstap
– glass og skilt
– reseptforsikring
– underslag 
– psykologisk førstehjelp
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–	Vi	 har	 stor	 tro	 på	 at	 tiltak	 som	 NB	
2013 er god pasientomsorg fordi de 
reduserer antall skader og hindrer unø-
dige lidelse. Men for å kunne evaluere 
kampanjen og dokumentere gjennom-
føringsgraden overfor helsemyndighe-

God informasjon er god pasientomsorg.

Meld inn helsehjelp
Informasjonskampanjen Nye blodfortynnende legemidler (NB 2013) har  
nå pågått i alle landets apotek siden februar. For å dokumentere de helse
messige gevinstene er Apotekforeningen avhengig av at farmasøytene  
melder inn helsehjelpen de yter og registrerer utleverte informasjonsskriv.

n  Av Vendil Åse, Apotekforeningen

tene, er det viktig at alle apotek melder 
inn til oss hva slags helsehjelp som gis, 
sier Per Kristian Faksvåg, fagdirektør i 
Apotekforeningen.

I forbindelse med kampanjen er 
det nå registrert over 15 800 utleverte 

informasjonsskriv. Apotekforeningen 
har mottatt i underkant av 170 registre-
ringer på ytt helsehjelp, noe som tyder 
på underrapportering. Faksvåg har en 
oppfordring til alle landets apotekfar-
masøyter:
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– Det er mindre enn et halvt år 
igjen. Meld inn helsehjelp til Apotek-
foreningen!

Registrering av helsehjelp
Informasjonsskrivet skal skannes hver 
gang kampanje informasjonen er til-
budt pasienter som henter ut ett av de 
nye blod fortynnende. Dette gjelder 
også om pasienten har mottatt infor-
masjonen tidligere. Om pasienten 
takker nei til å motta informasjonen, 
skal informasjonsskrivet skannes som 
dokumentasjon på at informasjonen er 
tilbudt.

Helsehjelp regnes som alle tiltak 
farmasøyten treffer som har betydning 
for pasientens helse, men som ikke 
medfører endring i legens forskrivning. 

Elektronisk skjemaet

Skjemaet for å registrere helsehjelpen som ytes i forbindelse med informasjons-
kampanjen NB 2013 finner du på Apotekinfo eller https://response.questback.
com/apokusas/helsehjelp/. Skjemaet er laget slik at du kan legge en snarvei 
på PC’ens skrivebord, og deretter sende det inn til Apotekforeningen direkte fra 
maskinen din. Er du kjent med skjemaet går det fort å fylle ut, og det kan være en 
fordel å fylle ut skjemaet mens kunden er tilstede.

Det elektroniske meldeskjemaet, mer informasjon om kampanjen og bestilling 
av mer kampanjemateriell kan du gjøre på apotekenes felles intranett, Apotekinfo. 
Gå inn på www.apotek.no. Øverst til høyre kan du logge deg inn. Passordet til 
Apotekinfo skal ligge lett tilgjengelig på kjedenes og sykehusapotekenes egne 
intranett, men finner du det ikke kan du ta kontakt med vendil.aase@apotek.no.

Tre om helsehjelp
I starten av august har Apotekforeningen mottatt 
160 meldinger om helsehjelp fra landets apotek. 
Apotekforeningens tidsskrift har snakket med tre 
farmasøyter som har innrapportert helsehjelp.

All slik helsehjelp skal registreres i det 
elektroniske meldeskjemaet. Helse-
hjelp som ender opp med endring av 

Operasjon med Xarelto
I mai rapporterte farmasøyt Anette Olli 
Siiri i Vitusapotek Heistad inn helse-
hjelp i forbindelse med kampanjen til 
Apotekforeningen. Hendelsen er også 
arkivert i apotekets interaksjonsperm.

– Det var lørdag. En mann kom inn 
og fortalte at han brukte Xarelto, og at 
han skulle operere bort en føflekk. Han 
hadde ikke fått tak i sin faste lege, men 
hadde fått et råd fra en annen lege om 
at før operasjon måtte han gå 4–5 dager 
uten å ta blodfortynnende legemidler. 
Det synes kunden var merkelig, da han 
hadde fått andre råd på apoteket og det 
stod noe annet når han sjekket dette opp 
på internett. Siden det var lørdag, fikk 
jeg ikke tak i fastlegen. Men jeg ringte 
til kardiologisk avdeling på sykehuset 
og diskuterte problemstillingen med en 

spesialist der. Vi ble enige om at pasi-
enten skulle fortsette på Xarelto som 
vanlig, og heller gå gjennom doseringen 
med legen hvis såret etter operasjonen 
ikke grodde, sier Siiri, som forteller at 
det ikke er så lett å huske på å melde inn 
helsehjelp til Apotekforeningen.

– Jeg brukte 10 minutter bare på 
å finne fram til det nettstedet hvor 
skjemaet lå. Det hadde vært lettere om 
skjemaet lå på intranettet til kjeden, 
under fanen «apotekfaglig» i EQS’en. 
Her ligger andre skjemaer vi trenger i 
jobben. Det hadde vært greit å samle alt 
på et sted, sier Siiri.

Farmasøyten har snakket med pasi-
enten etter operasjonen.

– Det gikk bra. Pasienten tok Xa-
relto og operasjonssåret grodde som det 
skulle.

Tre blodfortynnende samtidig
I slutten av juni kom en eldre mann inn 
på Apotek 1 Gran.

– Pasienten hadde en resept på 
Pradaxa. Jeg spurte ham om han hadde 
fått legemiddelet før, og det hadde han 
ikke. Han fortalte at han var nyutskrevet 
fra sykehuset. I reseptformidleren lå det 
inne resepter både på Albyl-e og Per-
santin. Han var sikker på at han hadde 
fått beskjed om å ta alle legemidlene. 
Jeg ringte sykehuset, og snakket med en 
overlege på avdelingen. Overlegen gikk 
inn i pasientjournalen og så på pasien-
tens sykdomshistorie. Vi ble enige om at 
pasienten skulle avslutte behandlingen 
med Albyl-e og Persantin, sier Torill 
Kveldsvik, farmasøyt ved Apotek 1 
Gran. Hun forklarte pasienten at om han 
tok alle tre legemidlene samtidig 

▲

forskrivningen vil bli dokumentert i 
FarmaPro og trenger derfor ikke å bli 
registrert elektronisk i tillegg.  ●
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Master på NB 2013

Apotekforeningens informasjonskam-
panje NB 2013 blir temaet i oppgaven til 
mastergradsstudenten Caroline Le. Hun 
studerer samfunnsfarmasi ved Universite-
tet i Bergen. Oppgaven leveres juni 2014. 
Kampanjen er et initiativ for å synliggjøre 
betydningen av apotekfarmasøytens 
innsats i forhold til å sikre trygg bruk av 
legemidler. Det legges stor vekt på at 
denne innsatsen dokumenteres, og en 
viktig del av dokumentasjonen vil være 
registrering av farmasøytintervensjoner. 
Denne registreringen gjøres dels i 
FarmaPro, dels på et eget elektronisk 
rapporteringsskjema utarbeidet for 
kampanjen. Målet for oppgaven er å 
vurdere registreringen av farmasøytin-
tervensjoner i tilknytning til kampanjen. 
Hvor ofte intervenerer farmasøyten og 
hvilke typer intervensjoner registreres? 
Kan denne dokumentasjonen brukes til å 
si noe om farmasøytenes betydning for 
pasientsikkerheten? Le skal gjennomføre 
en kvantitativ analyse av registrerte 
intervensjoner og en kvalitativ vurdering 
av intervensjonsbeskrivelser i fritekst.

Men han synes det er uvant at kam-
panjen har varighet på ett år. Den første 
måneden var apoteket godt organisert 
opp mot kampanjen. Kunnskapen om de 
nye legemidlene var fersk, men Stokke 
innrømmer at de nå et halvt år etter ikke 
er like flinke til å bruke sjekklistene og 
informasjonsskrivet som de var i starten.

ville han kunne oppleve sterke blødnin-
ger. I tillegg sendte Kveldsvik en faks til 
pasientens fastlege om endringen.

Kveldsvik forteller at kampanjen 
har gjort at det er lett å huske på hvilken 
informasjon som skal gis.

– Ved 1. og 2. utlevering av et av de 
nye legemidlene spør jeg pasienten au-
tomatisk, og deler ut informasjonsskriv. 
Det er ikke alltid jeg gjør det når jeg ser 
at pasienten har hentet ut legemidlene 
før. Hos oss har vi lastet ned skjemaet 
for å melde inn helsehjelp på desktoppen 
på alle datamaskinene, så det er veldig 
enkelt å gjøre det. Men jeg vet at vi ikke 
har meldt inn alle intervensjonene vi har 
gjort. Med FarmaPro 5 registreres det så 
enkelt og greit, sier hun.

Kunstig hjerteklaff
Farmasøyt Dag Stokke ved Apotek 1 
Tordenskiold fikk inn en pasient med 
kunstig hjerteklaff.

– Legen hadde seponert Pradaxa 
og satt inn Xarelto hos pasient med 
henvisning til at pasient har kunstig 
hjerteklaff. Vi ringte og informerte lege 
om at heller ikke Xarelto er anbefalt i 
slike tilfeller. Legen tok saken videre 
med spesialisten på sykehuset. Spesi-
alisten opprettholdt resepten med Xa-
relto, da det er forskjell på biologiske 
og kunstige hjerteklaffer. Så akkurat i 
dette tilfellet var forskrivningen riktig, 
sier	Stokke,	 som	synes	at	NB	2013	er	
godt organisert.

– Vi gjør intervensjoner som er 
viktig for folk, sier han.

– Vi trenger nok en bevisstgjøring 
om kampanjen igjen. Vi burde for 
eksempel bli oppdatert på hvordan 
kampanjen ligger an og se hvilke in-
teraksjonsmeldinger som kommer inn 
slik at vi får noen nyttige eksempler å 
diskutere i apoteket, sier han.  ●

Anette Olli Siiri (Foto privat) Torill Kveldsvik (Foto privat) Dag Stokke (Foto privat)

(Foto Eirik Torheim, Apokus)



Alle Fluxprodukter 
er uten alkohol og 
parabener

FLUX, EN HEL FAMILIE AV PRODUKTER 
FOR STERKERE TENNER

Le, pust og spis.
Sterkere enn i går.

Flux Original Fluorskyll inneholder mye fl uor, 0,2% NaF. Ved å bruke Flux morgen og 
kveld vil det gi en god munnhygiene som samtidig beskytter mot karies. En smart 
 doseringspumpe gir en perfekt dosering hver gang, som gir sterke tenner og et vakkert smil.

Flux Sensitiv har en mildere smak og inneholder pleiende Aloe Vera. Flux Sensitiv har 
samme høye fl uorinnhold som Flux Original, 0,2% NaF. Flux-familien består i tillegg av 
Tannkrem, Flux Klorhexidin (0,12% klorhexidin og 0,2% NaF) og for barn fi nnes Flux Junior.

For mer informasjon besøk gjerne www.fl uxfl uor.no
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Smertestillende legemidler
Forbruket av smertestillende legemidler i apotek 
har økt med til sammen over 11 prosent fra 2008 
til 2012. Nye tall for 1. halvår 2013 viser at for
bruket av smertestillende solgt i apotek er redusert 
med 2,2 prosent i forhold til 1. halvår 2012.

n  Av Jostein Hamberg, Apotekforeningen

Apotekene solgte i 2012 smertestillende legemidler for 
lindring av lette smerter tilsvarende 102 millioner definerte 
døgndoser (DDD). Det tilsvarer 20,5 døgndoser per innbyg-
ger i løpet av året. Av dette var 74,3 prosent av antall DDD 
reseptpliktige legemidler. Reseptpliktige legemidlers andel 
av salget av smertestillende legemidler fra apotek har vært 
stigende etter at det ble åpnet opp for salg utenfor apotek for 
paracetamol, ibuprofen og fenazon med koffein.

Det mest brukte legemidlet for lindring av lette smerter 
er paracetamol (Tabell 1). Dette gjelder både for andel av 
samlet	 salg	 (46	prosent),	og	 for	 reseptpliktige	 (47	prosent)	
og reseptfrie (43 prosent) pakninger. For reseptpliktige lege-
midler er paracetamol fulgt av diklofenak med 25 prosent av 
alle DDD, og ibuprofen som har 21 prosent av alt salg. For 
det reseptfrie salget innehar ibuprofen en klar andre plass (35 
prosent), mens fenazon med koffein har 10 prosent av alle 
solgte DDD.

Tabell 1: Forbruk av virkestoff solgt i apotek  
(andeler av DDD) 1. halvår 2013

Andel av  
samlet salg

Andel av 
resept pliktig 
pakninger

Andel av 
resept frie 
pakninger

ibuprofen 25 % 21 % 35 %

paracetamol 46 % 47 % 43 %

fenazon, kombinasjoner 
ekskl. psykoleptika

3 % 0 % 10 %

acetylsalisylsyre 0 % 0 % 1 %

diklofenac 19 % 25 % 7 %

naproksen 6 % 7 % 4 %

Totalt 100 % 100 % 100 %

Kilde: Apotekforeningens bransjestatistikk

Paracetamol
I perioden 2008 til 2012 har forbruket av paracetamol per inn-
bygger, inkludert salget i butikk, økt med 10,2 prosent. Årsaken 
til denne økningen er at det reseptpliktige salget (målt i DDD 
per innbygger) har økt med 39,8 prosent, mens det reseptfrie 
salget er redusert med 10,4 prosent. Fra 2008 til 2012 har den 
reseptpliktige andelen av samlet forbruk paracetamol, målt i 
DDD, økt fra 41 prosent til 52 prosent.

Store fylkesvise forskjeller
Når man ser på tallene for DDD per 1000 innbyggere av 
smertestillende legemidler solgt i apotek, finner man store 
forskjeller mellom fylkene. Innbyggerne i Oppland, som har 
det	høyeste	forbruket	per	innbygger,	kjøpte	i	2012	61	prosent	
mer smertestillende legemidler i apotek enn Oslo som er 
det fylket som brukte minst. En sannsynlig årsak til de store 
forskjellene er at folk i Oslo kjøper en større andel av sine 
reseptfrie legemidler utenom apotek enn folk fra Oppland.  ●

Smertestillende legemidler
I denne artikkelen har vi tatt med virkestoff som i all hovedsak 
benyttes til lindring av lette smerter, det vil si legemidler som 
hører inn under trinn 1 i WHOs smertetrapp. Dette innebærer 
at vi har med både reseptpliktig og reseptfritt salg av 
virkestoffene Ibuprofen (M01AE01), paracetamol (N02BE01), 
fenazon med koffein (N02BB51), acetylsalisylsyre (N02BA01), 
diklofenak (M01AB05) og naproksen (M01AE02). Tall for salg 
utenfor apotek er hentet fra Folkehelseinstituttet.

Kilde: Apotekforeningens bransjestatistikk. Andeler av reseptfritt salg 
utenom apotek: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Nasjonalt folkehelse-
institutt
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Listerine® Professional
Sensitivity Therapy blokkerer
92 % av dentinkanalene

– etter bare 6 skyllinger in vitro*
Nå kommer det første munnskyllet i en ny ekspertserie fra

Listerine® –etmunnskyll somtas togangerdaglig,ogsombruker

kaliumoksalat-krystallteknologi til å blokkere dentinkanalene

dypt nede for en langvarig beskyttelse mot sensitive tenner.2,3

Etter bare 6 skyllinger blokkerer Listerine® Professional

Sensitivity Therapy 92 % av dentinkanalene: Det er dobbelt så

mye som konkurrerende tannkrem-merker!1,4

Det kan brukes alene for langvarig beskyttelse,3 eller sammen

med den mest anbefalte tannkremen mot sensitive tenner

for å oppnå en vesentlig økning i antall dentinkanaler som

tannkremen blokkerer in vitro.4,5

*Basert på % hydraulisk konduktansreduksjon

Kilder:
1. Dentine Tubule Occlusion, DOF 1 – 2012.
2. Tubule Occlusion Stability, DOF 3 – 2012.
3. Relief of Hypersensitivity, DOF 4 – 2012.
4. TNS – Sensitivity Market Research 1 – 2012.
5. Combination Tubule Occlusion, DOF 2 – 2012.
NO/LI/-0070

Produktet anbefales ikke til pasienter som har hatt nyresykdom, hyperoxaluria, nyrestein eller malabsorpsjonssyndrom, eller som har et høyt inntak av vitamin C (1000 mg eller mer pr. dag).

Kilder:
1. Dentine Tubule Occlusion, DOF 1 – 2012.
2. Tubule Occlusion Stability, DOF 3 – 2012.
3. Relief of Hypersensitivity, DOF 4 – 2012.
4. TNS – Sensitivity Market Research 1 – 2012.
5. Combination Tubule Occlusion, DOF 2 – 2012.
NO/LI/-0070

Produktet anbefales ikke til pasienter som har hatt nyre
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Tilgang til pasientdata
Navn: Petter Wiken Dahl

Masteroppgave: A comparison of community pharmacy services and electronic patient data 
systems in four European countries.

Sted: Universitetet i Bergen. Masteroppgave levert mai 2013. 

Internveileder: Lone Holst, UiB

Eksternveileder: Tore Reinholdt, Apotekforeningen

Biveileder, ekstern: Ellen Finstad, Apotekforeningen

Nå: Dahl jobber nå på Boots Apotek Sotra

I norsk apotekfarmasi kan man se en 
utvikling som bringer farmasøyter bort 
fra den tradisjonelle rollen som ekspe-
derende medisinselger og mer i retning 
av rollen som en helsefaglig orientert 
yrkesperson med fokus på pasienten. I 
min mastergradsoppgave kikket jeg på 
hvilke forskjellige løsninger privatapo-
tek i Frankrike, England og Nederland 
har utviklet – spesielt med tanke på 
hvilke pasientdata som er tilgjengelige 
og hvordan disse brukes for å bedre 
pasientsikkerhet og behandling.

Fransk ekspedisjonsjournal
Frankrike har etter flere års utvikling 
fått etablert en nasjonal farmasøytisk 
ekspedisjonsjournal – Dossier Phar-
maceutique (DP). Dette er et system 
som loggfører alle ekspedisjoner av 
legemidler hos den enkelte pasient, og 
brukes til å gi advarsler i forhold til 
interaksjoner, dobbeltforskrivninger 
og andre typer feilbruk av medisin. 
DP er frivillig for hver enkelte pasient, 
og har implementert en rekke sikker-
hetsaspekter for å hindre misbruk av 
informasjonen, som lagres hos den 
franske	 armé.	 Både	 reseptpliktige	 og	
reseptfrie legemidler kan legges inn i 
journalen, som kun er tilgjengelig for 
apotekets personale hvis pasientens 
helsetrygdekort plugges inn i datasys-
temet deres. Det er en stor fordel for en 
farmasøyts faglige vurdering av en pa-
sients behandlingsregime når de kan se 
hva pasienten har hentet ut, ikke bare på 
sitt lokale apotek, men fra alle apotek 

i landet. Et uskyldig kolesterolmiddel 
blir mer interessant når en ser at ery-
tromycin er blitt utlevert dagen før på et 
annet apotek, og ibuprofen blir kanskje 
mindre aktuelt å utdele når en ser at 
kvinnelig kunde har hentet ut folsyre i 
sin hjemkommune noen uker før.

I Norge har farmasøyter kun infor-
masjon om tidligere ekspedisjoner på det 
apoteket de jobber på, i tillegg til det som 
måtte finnes av gyldige e-resepter. Ofte 
må pasienten spørres direkte om bruk av 
andre medisiner, noe som likevel ikke 
kan regnes med å være fulldekkende i 
mange tilfeller. Resultatet er at farma-
søyter daglig må ekspedere legemidler 
uten å vite hva som egentlig vil skje med 
pasienten grunnet manglende innsikt i 
deres medisinbruk.

Fastapotekssystem i Nederland
En måte apotekvesenet i Nederland 
har løst denne utfordringen på er eta-
bleringen av fastapoteksystemet. Hver 
pasient har ett apotek som skal ha full 
oversikt over pasientens medisinbruk. 
Hvis pasienten skulle hente ut noe på 
et annet apotek, er dette pliktig til å 
videreformidle ekspedisjonsinforma-
sjon tilbake til pasientens fastapotek, 
vanligvis via faks eller epost. Den 
ansvarlige farmasøyten går gjennom 
slike beskjeder hver morgen og ser 
om det er noe farmasifaglig å bemerke 
rundt disse ekspedisjonene, og loggfø-
rer all relevant informasjon i sitt eget 
system. Apotekfarmasøytens hverdag 
er ganske så forskjellig i Nederland 

▲

n  Av Petter Wiken Dahl
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fra Norge. Her jobber det som regel 
kun 1–2 farmasøyter per apotek, samt 
vanligvis 4–7 farmasøytassistenter. 
Assistenter har to års høyskoleut-
danning oppå en apotekteknikerlinje 
i bunn. Dette gjør at de kan utføre 
teknisk kontroll (riktig lege, riktig dato, 
riktig legemiddel, riktig mengde, riktig 
dosering, riktig styrke) på hverandres 
ekspedisjoner, mens farmasøyten 
kun foretar en farmasifaglig (klinisk) 
kontroll. Det er slik at i Nederland må 
ikke farmasøyten nødvendigvis gjøre 
dette før resepten blir ekspedert. Dette 
reduserer ventetiden på apotek drastisk. 
Klinisk kontroll må lovlig gjøres senest 
24 timer etter ekspedisjon, men det 
gjøres vanligvis enten i forkant eller 
på slutten av farmasøytens arbeidsdag. 
Det er mulig å kontrollere resepter i for-
kant fordi fastapoteksystemet også er 
koblet mot e-reseptsystemet, som gjør 
at resepten automatisk dukker opp på 
skjermen og kan skrives ut fortløpende. 

Reseptene kan dermed klargjøres før 
pasienten kommer, noe som ytterligere 
senker ventetiden på apoteket.

Klinisk fokus i England
Også i England kan teknikere utdanne 
seg til en kontrollerende rolle – Ac-
curacy Checking Technicians (ACT). I 
motsetning til Nederland er dette ikke 
en pliktig utdanning for teknikere. AC-
Ter frigjør farmasøyten til å fokusere 
på det farmasifaglige ved hver resept. 
England har lenge fokusert på det 
kliniske ved farmasifaget, og har statlig 
dekkede tjenester som fokuserer på 
pasientens etterlevelse av nye eller faste 
medisiner, henholdsvis New Medicine 
Service (NMS) og Medicines Use 
Review (MUR). Disse utføres fast ved 
bruk av spesifikke legemiddelgrupper: 
astma- og KOLSmedisin, antidiabetika, 
antikoagulantia, diuretika og midler 
mot hypertensjon. NMS utføres ved 
oppstart av slike legemidler, mens 

MUR utføres en gang årlig på pasienter 
med slike kroniske tilstander. Pasienter 
kan også be om å motta en MUR 
uansett hva de tar, og disse tjenestene 
er gratis for pasienten. Apoteket får 
godtgjørelser fra staten for hver slik 
tjeneste som utføres, fordi de engelske 
helsemyndighetene er opptatt av at 
etterlevelse av legemiddelbehandling 
bidrar til mindre feilbruk og dermed økt 
helsegevinst hos pasientene.

I tillegg til etterlevelsesfokuserte tje-
nester, har England vært langt fremme 
ved for eksempel å tillate farmasøytisk 
forskrivning av resepter. England 
benytter seg av legemiddelekspertisen 
farmasøyter har både på sykehus og 
på privatapotek, og har stort fokus på 
pasientene. Jeg synes farmasøyter i 
Norge bruker for mye tid til teknisk 
kontrollarbeid. Helsemyndighetene våre 
bør i større grad legge til rette for å 
bruke farma søyter som en ressurs for 
trygg og riktig pasientbehandling.  ●

Helsemyndighetene våre bør i større grad legge til rette for å bruke farma søyter som en ressurs for trygg og riktig pasientbehandling, mener Petter Wiken Dahl. 
(Foto Jens Sølvberg)



ET GRØNT PUNKT 
FOR FREMTIDEN
Til sammen sørger Grønt Punkt Norges medlemmer for at Norges CO2-utslipp 
reduseres med mer enn 350 000 tonn hvert år gjennom  effektive gjen vinnings-
løsninger. Sørg for at din bedrift er med på nærings livets  emballasjedugnad og 
tar vare på miljøet for fremtiden.

Grønt Punkt – for bedrifter som tar samfunnsansvar
Kontakt oss på www.grøntpunkt.no eller ring 22 12 15 00
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 Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor 
LAR (legemiddelassistert rehabilitering) 

 
 

brosjyre om feber, så den kan det også 
være smart å tipse foreldrene om.

Apotekforeningen har gitt ut forel-
drebrosjyrer siden 1995, og de har vært 
flittig delt ut på apotek, helsestasjoner 
og	 barsel-	 og	 fødeavdelinger.	 Brosjy-
rene blir fortløpende oppdatert. Serien 
består av 20 brosjyrer beregnet på sped- 
og småbarnsforeldre. Serien inneholder 
også fire brosjyrer myntet spesielt på 
gravide	 og	 ammende.	 Brosjyrene	 er	
utarbeidet av en tverrfaglig gruppe 
i samråd med eksterne sakkyndige. 
Gruppa består av to farmasøyter, en 
helsesøster og en som både er utdannet 
lege og farmasøyt. Det er også laget 
eget fordypningsstoff for apotekansatte 
og annet helsepersonell, og fire av bro-
sjyrene er oversatt til arabisk, engelsk, 
somali	og	urdu.	Brosjyrene	kan	kjøpes	
eller lastes ned på apotek.no.  ●

I veilederen legger Helsedirektoratet til 
grunn hovedføringer fra myndighetene 
om at substitusjonsbehandling i LAR 
skal normaliseres på linje med annen 
behandling av kroniske lidelser, og at 
LAR skal integreres i den generelle hel-
setjenesten. Det vises videre til at det er 
et mål at den behandlingen som tilbys 
skal være likartet i hele landet. Med 
bakgrunn i normaliseringsperspektivet 
fastslår veilederen at utlevering fra 
apotek vil være å foretrekke, med 
mindre pasienten har særskilte behov 
som bedre kan ivaretas av andre tjenes-
teytere.  ●

Ny brosjyre om utslett

Ny LARveileder

Hva er de prikkene der? Småbarns-
foreldre kommer inn på apoteket for 
å vise fram barnets prikkete rygg 
eller mage. Apotekforeningen gir 
ut en serie med brosjyrer myntet 
på småbarnsforelder. Ny i serien er 
Gode råd når barnet ditt har utslett. 
Med brosjyren følger det et eget for-
dypningsstoff for helsepersonell.

Huden er vårt største organ og beskytter 
resten av kroppen mot skader fra om-
verden. På huden lever både bakterier 
og virus som er i balanse og nødvendige 
for	kroppen.	Brosjyren	om	utslett	er	delt	
inn i utslett med feber, ufarlige, men ofte 
plagsomme utslett og medfødte hud-
forandringer.	 Brosjyren	 gir	 råd	 om	 når	
foreldrene bør kontakte lege, og den gir 
råd om når barnet kan gå i barnehagen/
skolen. I brosjyreserien er det også en 

Helsedirektoratet har utarbeidet ny 
Veileder for utlevering av substitusjons-
legemidler i og utenfor LAR (IS-2022). 
Den nye veilederen er retningsgivende 
for både apotek og andre aktører som 
utleverer substitusjonslegemidler til 
LAR-pasienter. Veilederen erstatter 
utleveringsveilederen IS-1255 som kun 
var rettet mot apotekansatte.

Veilederen skal
•	 Gi råd og veiledning om utlevering 

av substitusjonslegemidler
•	 Beskrive	gjeldende	regelverk
•	 Bidra	til	likeverdig	behandling	og	

tjenester til LAR-pasienter
•	 Bidra	til	samhandling	mellom	

aktørene

småstoff



FRISKE NYHETER 
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Nå har det kommet en ny serie produkter mot tørr munn: Xero-serien. Xero 
finnes foreløpig som sukkerfrie drops, munnskyll og som en gel. Produktene 
stimulerer spyttproduksjonen, fukter og gir en behagelig følelse. Alle produktene 
inneholder i tillegg fluor. Tanken er at det skal finnes individuelle løsninger 
til alle døgnets timer, feks Xerodrops på dagen og Xerogel i løpet av natten. 
Produktene er utviklet i samarbeid med skandinavisk tannhelsetjeneste. 
Xero-serien er tilgjengelig i apotek og hos enkelte tannklinikker. Anbefal 
gjerne Xero produktene neste gang!

 Les mer om Xero-serien på www.xeroserien.no

jordbær/
mint

dry mouth relief by

NYHET!

 Nå også som

  munnskyll!
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Her er en oversikt over nye driftskonsesjoner  
i perioden 15. mai og ut august 2013.

Apoteker Apotekets 
navn Gyldig fra

Roozbeh 
Konarboland

Ringen apotek 
Rælingen

15.05.2013

Kari Ramskjell Apotek 1 Sjøgata 15.05.2013

Eivind Vefring
Pulsapoteket 
Skøyen

01.06.2013

Agnes Marianne 
Gombos

Apotek 1 Åssiden 01.06.2013

Per Magne 
Moen

Vitusapotek 
Melhustorget

01.06.2013

Gabriella Alföldi Vitusapotek Stryn 01.06.2013

Eyja Lif Frid 
Sævarsdottir

Boots apotek 
Bjørkelangen

01.06.2013

Jan Egil Røe
Lovisenberg 
sykehusapotek

01.06.2013

Martin Le Apotek 1 Arkaden 01.06.2013

Lap Cong Phan
Apotek 1 
Strømmen 
Storsenter

05.06.2013

Celine Nguyen
Apotek 1 
Rodeløkka  
– Carl Berner

05.06.2013

Anne-Sofie Karin 
Lysheden

Apotek 1 
Mjøndalen

05.06.2013

Anne Mette A. 
Søberg

Vitusapotek Løven 
– Trondheim

06.06.2013

Katrine Hollund Vitusapotek Symra 06.06.2013

Karina Hestad 
Olsen

Apotek 1 
Tvedestrand

06.06.2013

Angel Madrigal 
Santamaria

Apotek 1 
Nordstjernen 
Ålesund

07.06.2013

Anne Kari 
Eriksen

Boots apotek Gol 10.06.2013

Anne Kari 
Eriksen

Boots apotek 
Nesbyen

10.06.2013

Kornél Kiss
Vitusapotek Fritzøe 
Brygge

11.06.2013

Jørn Andre Hoel 
Brunvoll

Apotek 1 Roseby 14.06.2013

Lise Ekroll 
Aarvold

Nesbru apotek 18.06.2013

Lill Merete 
Fevang

Apotek 1 Hvalen 
Tønsberg

21.06.2013

Huong-Lan Thi 
Nguyen

Apotek 1 Bjerke 21.06.2013

Katrin 
Abrahamian

Apotek 1 Jessheim 21.06.2013

Silje Veslemøy 
Stange 
Bekkevold

Vitusapotek 
Byporten

01.07.2013

Thanh-Tam 
Nguyen

Vitusapotek Økern 01.07.2013

Apoteker Apotekets 
navn Gyldig fra

Gøril Bratseth
Boots apotek 
Stjørdal

01.07.2013

Tina Lovise 
Holmgren

Boots apotek Alta 01.07.2013

Jolanta 
Soczewka

Ditt apotek 
Ørebekk

01.07.2013

Maja 
Thommesen 
Nesjan

Boots apotek 
Nordre

01.07.2013

Maciej Tadeusz 
Adamaszek

Vitusapotek 
Knarvik

04.07.2013

Jakub Hodan
Apotek 1 
Hvaltorvet

04.07.2013

Mari Karla Sofie 
Lawrence

Vitusapotek 
Frydenlund

15.07.2013

Viktoria Berg
Vitusapotek 
Mortensrud

01.08.2013

Siw Linn Ng 
Tvedt

Apotek 1 Arken 01.08.2013

Kari Nyman
Apotek 1 
Kremmerhuset

01.08.2013

Donatas 
Paliunas

Ditt apotek Hell 01.08.2013

Bo Henrik 
Karlsson

Apotek 1 Fram 
Horten

01.08.2013

Øystein Eriksen
Vitusapotek 
Svanen – Narvik

01.08.2013

Hans Kristian 
Herskedal

Boots apotek 
Fræna

01.08.2013

Sajjad Ahmed 
Abdulrada

Vitusapotek 
Eidskog

01.08.2013

Irina Bilto
Boots apotek 
Heimdal

01.08.2013

Nanna Stauner Boots apotek Rena 01.08.2013

Torkild 
Gravermoen

Apotek 1 
Smietorget

12.08.2013

Elena Haugen
Ditt apotek 
Sørumsand

15.08.2013

Morten Jonassen
Ditt apotek 
Kongsvinger

15.08.2013

Inge Valle 
Tangen

Boots apotek 
Hurum

18.08.2013

Marianne Dahl 
Norberg

Vitusapotek 
Nymosvingen

19.08.2013

Hilde Kilen
Boots apotek 
Sannidal

20.08.2013

Marco Erlend 
Søbstad Pinna

Vitusapotek 
Ranheim

22.08.2013

Ellen Mellingen Apotek 1 Smørøyet 23.08.2013

Sayeh Salehi
Apotek 1 
Wilbergjordet

29.08.2013

Nye driftskonsesjoner

Hvilke virkestoff?

Vi fortsetter å teste folks kunnskaper. 
Denne gangen er det tre ulike opp-
gaver dere kan løse. Send svarene 
på e-post til vendil.aase@apotek.no 
innen 1. november 2013 og bli med 
i trekningen av 4 flax-lodd. Oppgi 
postadressen din også. Svarene kom-
mer i tidsskriftet nr. 01|14.

Oppgave 1:

 
Oppgave 2:

Oppgave 3:

Lykke til!

KONKURRANSE

Kilde: Statens legemiddelverk.
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Stord Konsberg
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Tønsberg

Å
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S
tr

øm
m

en

25. september

Verdens farmasøytdag

16.–18. oktober 

42nd ESCP Symposium on Clinical 
Pharmacy – Implementation of Pharmacy 
Practice; 
Sted: Praha, Tsjekkia.

30. oktober – 01. november

Farmasidagene 2013
Sted: Folkets hus, Oslo

12.–13. november

Läkemedelskongressen 2013
Tema: Smärta och smärtlindring  
– ny kunskap, nya substanser, nya 
behandlingar
Sted: Stockholm

nytt | siden sist

nytt om | apotek
Dato Nyetablerte apotek Eier

08.05.13 Apotek 1 Ensjø Apotek Ensjø AS

13.05.13 Apotek 1 Årnes Apotek 1 Norge AS

15.05.13 Ringen apotek Rælingen Ringen Apotek Rælingen AS

05.06.13 Apotek 1 Strømmen Storsenter Apotek 1 Norge AS

11.06.13 Vitusapotek Fritzøe Brygge Norsk Medisinaldepot AS

24.06.13 Frisk apotek Europharma Apotek AS

04.07.13 Vitusapotek Knarvik Norsk Medisinaldepot AS

12.08.13 Apotek 1 Smietorget Apotek 1 Norge AS

15.08.13 Ditt Apotek Kongsvinger AS Ditt Apotek

22.08.13 Vitusapotek Ranheim Norsk Medisinaldepot AS

31. august – 5.september 

73rd FIP 
Tema: Towards a Future Vision for 
Complex Patients 
Sted: Dublin, Irland

18.–19. september

Pasientsikkerhetskonferansen 2013
Sted: Oslo, Hotel Bristol

20.–21. september, 2013.

Folkehelsedagene 2013
Helseinstituttet
Åpent hus i forbindelse med Forsknings-
dagene. Det blir torg, foredrag, utstillinger, 
og aktiviteter for folk i alle aldre.

KALENDER 2013 Svar på  
konkurranse  
i 02|13 
I forrige nummer av Apotek-
foreningens tidsskrift viste vi 
tre formler og spurte om hvilke 
virkestoff vi hadde funnet fram 
til. Alle som sendte inn svar 
denne gangen hadde alle helt 
riktig. Gratulerer. Małgorzata Kruk, 
Vitusapotek Laguneparken Bergen 
ble trukket ut som vinner! Fire 
flaxlodd er på vei i posten.

Løsningen på konkurransen:

Oppgave 1: Meklozin

Oppgave 2: Loratadin

Oppgave 3: Mepyramin



Decubal lipid cream
Decubal lipid cream er spesielt utviklet for ekstra tørr og problemhud som har behov for målrettet pleie. 
Inneholder 70% fett og hjelper med å gjenoppbygge og beskytte huden mot fukttap, samtidig som  
elastiteten i huden forbedres. Dermatologisk testet og er uten parfyme, fargestoffer eller parabener. 
Sertifisert av Astma-Allergi Danmark og det svenske Astma og Allergi forbundet.

Selges ekslusivt på apotek. 
Fås i tube med hhv. 100 ml og 200 ml  Fettinnhold: 70%

NYHET!

 Fordi tørr hud 
kan hjelpes

 decubalpluss.no
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