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Apotekforsikring

vil du vite mer?
Ta kontakt med oss på telefon 67 84 01 55

Norges Apotekerforening og If har samarbeidet om forsikring i mange år. Dette har resultert i en egen 
apotekforsikring – spesielt tilpasset bransjens behov. Som medlem får du forsikringen til en meget gunstig pris. 

Forsikringen dekker:
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 – varer og løsøre
 – ansvar inntil 10 millioner
 – avbruddstap
 – glass og skilt

 – reseptforsikring
 – underslag
 – psykologisk førstehjelp
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Reseptfrie legemidler 
er under press i apo
tekene. Best selgerne 
er for lengst godt 
etablert hos Rema, 
Shell og 7Eleven, 
og ingen tror lenger 

at de kommer til å forsvinne derfra 
igjen. Nå står slaget om de reseptfrie 
legemidlene skal bli hyllevare i daglig
varebutikkene, eller om de fortsatt skal 
stå i låste skap. Utfallet er enda ikke 
klart. Det som derimot er helt klart, er 
at det er sterke både kommersielle og 
politiske krefter som ønsker flere lege
midler lett tilgjengelig i matbutikken 
og på bensinstasjonen. Også legemid
delforvaltningen ser ut til å ha denne 
holdningen. 

Heldigvis står ikke apotekbransjen 
maktesløs i denne situasjonen. Når vi 
hevder at det er både viktig og riktig 
at reseptfrie legemidler bør kjøpes på 
apoteket, har vi begrenset troverdighet, 
først og fremst fordi de økonomiske in
teressene til hele bransjen er temmelig 
sterke. Men apotekene har et trumf i er
met; fagkompetansen. Helsepersonellet 

i apotek kan gjennom sitt daglige virke 
vise at det virkelig er slik at reseptfrie 
legemidler bør kjøpes i apotek. Kunden 
må få oppleve at hun får noe mer med 
på kjøpet, nemlig kunnskap. Det er her 
faghandelen kan skille seg fra daglig
varehandelen, og det er her kunden kan 
vinnes tilbake. Nå gjelder det å spille 
trumfen. 

Apotekforeningen spurte farmasøy
tene på Farmasidagene hva som må til 
for å sikre riktigere bruk av reseptfrie 
legemidler, og svaret vi fikk var entydig: 
Fagkompetansen og å bruke denne i 
kunderådgivningen. Hvis ikke helseper
sonellet i apotekene bruker kunnskapene 
sine aktivt i kundekontakten, kan kunden 
like gjerne kjøpe det samme produktet 
hos Meny eller Esso. Det kan være en 
krevende øvelse å gi gode råd i selvval
get uten å virke påtatt eller påtrengende. 
Men også her gjelder det forslitte ut
trykket om at øvelse gjør mester. Bare 
gjennom aktiv bruk av kunnskapene i 
det daglige virke, blir vi bedre. Kunn
skap teller! Også i selvvalget.  

n   Jostein Soldal
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Reseptarutdanningen 50 år 
Den 28. oktober ble Reseptarutdan
ningens 50årsjubileum behørig feiret 
på Høgskolen i Oslo. I tillegg har 
Cygnus kommet ut med et nummer 
dedikert til reseptarene.

Her belyses reseptarutdanningen, yr
kesrolle og profesjon fra det første kul
let med reseptarer i 1960 og frem til i 
dag. I studiets begynnelse kom søkerne 
fra bransjen, og de var godt kjent med 
de ulike arbeidsoppgavene i et apotek. 
Mannlige søkerne hadde arbeidet som 

laboranter, kvinnene som apotekertek
nikere. I oppstarten måtte eleven blant 
annet selv skaffe praksisplass, og selv 
om det var en statlig skole, hadde ikke 
staten sørget for lokaler. I 1994 opphørte 
Statens reseptarhøgskole, men ble en 
del av Høgskolen i Oslo. I dag er resep
tarstudiet en populær utdanning hvor 
både basale fag og praksis er viktige 
elementer, og studentene er attraktive 
på arbeidsmarkedet. Studiet har også 
en flerkulturell studentmasse.  ● 

Kvitteringskortet skal ikke brukes i 
2011
I 2011 blir egenandeler fra alle be
handlergrupper registrert automatisk, 
også egenandeler fra pasientreiser med 
rekvisisjon. Kvitteringskortet for egen
andeler vil derfor ikke benyttes i 2011. 

Når brukeren mottar frikortet i 
posten, kommer det en oversikt over 
registrerte egenandeler. Det er også mu
lig å bestille en oversikt over registrerte 
egenandeler på www.helfo.no/frikort. 
For at brukerne skal ha mulighet til å 
gjennomføre egenkontroll og fremvise 
dokumentasjon dersom det oppstår av

Bedre helsetjenester med god design
Hvert år utlyses Statens designkonkur
ranse, administrert av Norsk Form. I år er 
designkonkurranse to oppdrag innenfor 
helse og i tjenestedesign. Designere har 

metoder og verktøy som kan løse pro
blemer i hverdagen. Resultatene skal gi 
bedre helsetjenester for brukerne. Desig
nerne skal konkurrere om disse oppdra
gene: «Trygg og informert fra A til Å». 
Her er målet er å forbedre opplevelsen 
pasienter har hos Legevakten i Oslo, fra 
de blir tatt imot til de får behandling. I 

Automatisk frikortordning i 2011 
Fra 2011 blir alle egenandeler regis
trert automatisk, også egenandeler 
fra pasientreiser med rekvisisjon. 
Kvitteringskort for egenandeler vil 
ikke lenger benyttes.

Automatisk frikortordning for egen
andelstak 1 ble innført 1. juni 2010. 
Frikortet kommer automatisk i posten 
uten at man må søke om det. Dersom 
det er betalt mer enn egenandelstaket, 
blir overskytende beløp automatisk til
bakebetalt. Målet er at brukeren skal 
motta frikortet i posten innen tre uker 
etter at egenandelstaket er nådd. I 2011 
er taket 1 880 kroner.

«DiaHelse» er målet er å utvikle et nytt 
tilbud for å forebygge senskader for 
diabetikere. Det skal skje i samarbeid 
med et helsefaglig team og med høy 
grad av brukermedvirkning. Tilbudet 
skal utvikles ved Lærings og mestrings
senteret på Sykehuset Buskerud i Dram
men.  ●

vik, oppfordres brukere til å ta vare på 
kvitteringer. 

Helseøkonomiforvaltningen 
(HELFO) vil distribuere brosjyrer 
og plakater som kan benyttes ved 
apotekene til å informere brukere om 
ordningen. 

Ring Frikorttelefonen på nummer 
815 70 050 eller se www.helfo.no/
frikort ved spørsmål om frikort og 
egenandeler. Apotekene kan også ta 
kontakt med sitt HELFOregionkontor 
ved spørsmål om ordningen.  ●

Side 4 | Nr. 1 2010 | Apotekforeningens tidsskrift



småstoff

Apotekforeningens tidsskrift | Nr. 1 2010 | Side 5

Legemiddelverket foreslår å fastsette 
en liste over legemidler som skal 
kunne omsettes i selvvalg i butikker 
mv. Selvvalgsformen foreslås å skulle 
bestå i egne legemiddelskap, plassert 
utilgjengelig for mindreårige og under 

Høring om selvvalg i LUA
oppsyn av betjeningen. Ved vurdering 
av hvilke legemidler som kan føres 
opp på selvvalgslisten skal det legges 
vekt på om legemidlene kan misbrukes 
eller om det av andre grunner bør føres 
særskilt tilsyn med legemidlene.

Feil i tusener av resepter

Over 2,5 prosent av reseptene som 
forskrives fra sykehusleger og fastleger, 
har feil eller mangler. Nær 20 prosent 
av dem kunne ha gitt alvorlige konse
kvenser for pasienten dersom de ikke 
var blitt oppdaget av farmasøyt, skriver 
Dagens Medisin.

Dette viser en norsk undersøkelse av 
et utvalg på 85.475 ekspederte resepter 
i 2006. I alt oppdaget farmasøyter på 
apotek 2385 feil ved forskrivingen, som 
gir en prosentandel på 2,6. Det var ulike 
typer feil knyttet til blant annet styrke, 
dosering og bruksanvisning. Studien er 
nylig forhåndspublisert på nett i Phar
maepidemiology and Drug Safety.
Nesten 20 prosent utgjorde feil med po
tensielt klinisk effekt, som for eksempel 
kan være feil ved styrke og dosering, 
mens 40 prosent utgjorde mangler med 
potensielt klinisk effekt, som mangel 
ved bruksanvisning eller indikasjon. 
(Kilde: Dagens Medisin)  ● 

Apotekforeningens vurdering er at 
det med de foreslåtte forutsetninger vil 
være forsvarlig å plassere visse lege
midler i selvvalg i utsalgssteder utenom 
apotek. Apotekforeningen forutsetter 
samtidig at en endring i LUA forskrif
ten vil måtte innebære at oppbevaring i 
selvvalg må regnes som forsvarlig også 
i medisinutsalg.

Det må forventes ytterligere endrin
ger i LUAordningen i årene fremover. 
Apotekforeningen viser til de gode 
erfaringene man har med Referanse-
gruppen for trinnprislegemidler og 
foreslår at det opprettes en tilsvarende 
referansegruppe for LUAordningen. 
En slik gruppe bør kunne bestå av repre
sentanter for pasienter/brukergrupper, 
apotek, dagligvarebransje og legemid
delindustri. En referansegruppe for 
LUA bør kunne diskutere opptak/uttak 
av legemidler i ordningen, omsetnings
former, myndighetsreguleringer osv. 
En referansegruppe vil bidra til å styrke 
myndighetenes beslutningsgrunnlag for 
fremtidige endringer i ordningen.  ●



Side 6 | Nr. 4 2010 | Apotekforeningens tidsskrift

Et skritt foran
Apoteker Lisa Lundstrøm øver seg på forhånd på 
rådene hun ønsker å gi kunden. – Det går så fort i 
kundesituasjonen. Informasjonen du ønsker å formidle 
om de reseptfrie legemidlene bør være gjennomtenkt 
og utarbeidet på forhånd. Da husker man lettere på 
den, sier hun.

n  Av Vendil Åse, Apotekforeningen

Forkjærlighet for informasjon
Lundstrøm tenker nøye igjennom hvilke 
råd hun ønsker å gi kunden, ofte i sam
arbeid med de andre farmasøytene på 
apoteket. Deretter prøver hun ut infor
masjonen på kunden. Underveis justerer 
apotekeren på Apotek 1 Kolbotn seg 
fram til den måten som fungerer best. 

– Det er ikke sikkert det blir helt 
perfekt første gangen. Men da er det 
bare å prøve igjen. Tilslutt sitter det og 
informasjonen om et produkt blir en 
del av det å selge den varen, sier hun 
og innrømmer at hun har en spesiell 
forkjærlighet for rådgivningsområdet.

Hun regner med at mellom 20 – 30 
prosent av tiden går med til å gi kunder 
råd om reseptfrie og reseptbelagte lege
midler. Lundstrøm befinner seg titt og 
ofte ute i selvvalget. Ingen skal lure på 
noe etter et besøk i apoteket på Kolbotn.

– Vi er en faghandel. Det er de gode 
rådene og den nyttige informasjonen 
om de reseptfrie legemidlene som 
skiller oss fra matvarebutikker og ben
sinstasjoner, sier Lundstrøm. 

Spør om råd
Hun har som mål at alle skal få infor
masjon. Apoteket på Kolbotn åpnet for 
1½ år siden. Bare på denne korte tiden 
merker Lundstrøm forskjell.

– Jeg merker at folk spør oss mer om 
råd nå enn før. Det er gøy. Jeg føler at 
kundene stoler på oss. Jeg deler flittig 
ut informasjonsmateriellet vi har. Ofte 
printer jeg ut informasjon til kundene. 
Det er så lett å glemme ting når man 
kommer hjem, sier Lundstrøm, som be
tegner seg selv som nysgjerrig og glad 

i å jakte på mulige legemiddelrelaterte 
problemer.

– Kommer det en kunde med en 
kurv full av varer, legger jeg alle han
delsvarene i posen. Jeg bestemmer meg 
for hvilket av legemidlene jeg mener 
er viktigst, og forteller kunden om det. 
For eksempel kan jeg spørre om kunden 
kjenner til varen og forsiktighetsreglene 
beskrevet i pakningsvedlegget. Jeg mer
ker fort om kunden er interessert i å høre 
mer, sier hun, og legger til:

– Det nytter ikke å lire av seg noe. 
Kundene må føle at jeg sier det jeg gjør 
fordi jeg bryr meg. Jeg tar utgangspunkt 
i standardinformasjonen utarbeidet fra 
kjeden. Kjenner du til produktet? Ja? 
Ja, da vet du vel at… Det er viktig å få 
sagt det likevel, sier Lundstrøm.

Bruker FarmaPro
Lundstrøm legger all informasjon som 
er viktig i forbindelse med rådgivning 
i en egen perm. Permen leses gjerne i 
løpet av lunsjen. Den ene av farmasøy
tene har også informasjonsansvar. 

– En dag i uken går vi igjennom 
siste nytt. I tillegg diskuterer vi hvilke 
nye produkter vi ønsker å informere 
ekstra om. Vi legger blant annet inn 
egne popuptekster i FarmaPro med 
råd vi ønsker å gi kundene. Vi vurderer 
for eksempel nå om vi skal legge inn en 
popup på Somac. Det er et legemiddel 
mot sure oppstøt som nylig har blitt 
reseptfritt. Pakningen er forseglet slik 
at det er vanskelig å få ut paknings
vedlegget. Her er det viktig å forklare 
kunden at pillene ikke virker før det har 
gått 2–3 dager. Jeg hadde en dame 

reseptfritt | i apotek

Salg av reseptfrie legemidler til 
egenomsorg er et kjerneområde 
i apotekenes arbeid. Ved kjøp av 
slike legemidler vil kunden ofte 
ikke møte annet helsepersonell 
enn apotekets ansatte. I et 
helsetjenesteperspektiv gir dette 
apoteket en unik rolle, og et 
særskilt ansvar. Ved hjelp av sin 
produktkunnskap og innsikt i de 
aktuelle lidelsene, vil apotekets 
ansatte gi råd og veiledning ved 
valg og bruk av reseptfrie lege-
midler. Dette er med på å sikre at 
kundens mål med egenomsorgen 
nås, og at bivirkninger og andre 
legemiddelrelaterte problemer 
unngås

Totalt solgte apotekene resept-
frie legemidler for nærmere 2,1 
mrd. kroner i 2009. Dette utgjorde 
9,2 prosent av totalomsetningen 
i apotekene, noe som tilsvarer 
andelen foregående år.

Apotek og legemidler, 2010

Reseptfritt  
i apotek

▲
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– 20–30 prosent av tiden går med 
til å gi kundene råd om reseptfrie 
og reseptbelagte legemidler, sier 
apoteker Lisa Lundstrøm.  
(Foto: Vendil Åse)



Selvhjelperen
Feil bruk av medisiner og andre produkter er et problem, mener apotektek-
niker Elfrid Murberg Johansen. I selvvalget i Røyken apotek Ditt Apotek bidrar 
hun til å gjøre noe med det.

n  Av Vendil Åse, Apotekforeningen

de kommer tilbake nettopp fordi de får 
god hjelp hos oss, sier hun.

Informasjon fra nettet
Murberg Johansen opplever at mange 
kunder vet mye om medisiner og syk
dommer. Hun merker at mange er ivrige 
nettbrukere. Det er ikke alltid et gode.

– Det er ofte vi må rydde opp i rare 
ting som kunden har funnet ved å søke 
via Google, sier Murberg Johansen, 
som selv bruker nettet for å holde seg 
oppdatert. Hun mener det er ekstra 
viktig med mye kunnskap i dag.

– Kunnskap er så tilgjengelig. Og 
så er det mange elektroniske disku
sjonsfora. Jeg leser alt vi får inn av 
informasjon. Og så har Ditt Apotek 
flere elæringskurs som er gode når 
man trenger å oppdatere seg på ulike 
områder. Jeg leser spesielt nøye infor
masjonen om nye preparater, sier hun.

Murberg Johansen opplever at mange 
kunder er gode på egne sykdommer. 

– De som har en spesiell lidelse, er 
som oftest veldig beleste på akkurat den 
sykdommen. De er sin egen spesialist. Og 
så hender det at de kommer inn i apoteket 
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Røyken apotek Ditt Apotek 

Åpnet oktober 2008.

2 farmasøyter, 1 apotektekniker, 
studenter på deltid.

– Det er mye uvitenhet blant kundene. 
Mange tror de vet hvordan produktene 
virker og spør ikke uoppfordret om råd, 
sier Murberg Johansen.

Feil bruk
– Et godt eksempel er nesespray. Det 
står i pakningsvedlegget at legemidlet 
ikke skal brukes i mer enn 10 dager 
sammenhengende. Mange bruker det 
mye lenger. Kanskje tenker folk at 
det ikke er så farlig når det tross alt er 
reseptfritt, sier Murberg Johansen, som 
forteller at hun opplever spesielt mange 
misforståelser knyttet til nye produkter. 

– Det er for eksempel mange som 
ønsker å prøve Voltaren, for reklamen 
sier at den kun behandler muskelpla
gene. Men tabletten virker på hele 
kroppen, sier hun. 

Murberg Johansen opplever sjelden 
at kunder synes de får for mye informa
sjon.

– Jeg merker fort på kroppsspråket 
hvilke kunder som føler at de ikke tren
ger informasjon om et produkt. Men de 
fleste føler at de blir tatt godt vare på 
fordi vi gir dem nyttig informasjon. Og 

for å diskutere ny informasjon de har 
funnet. Det er ikke alltid at vi sitter på 
den samme informasjonen. Ofte sender 
jeg disse kundene direkte til farmasøyten. 
Jeg er aldri redd for å spørre farmasøyt
ene i apoteket om råd. Jeg mener det er 
viktigere å spørre en gang for mye enn en 
gang for lite. Kundene setter bare pris på 
at jeg sender dem videre, for de føler at de 
blir godt tatt vare på, avslutter hun.  ●

reseptfritt | i apotek

innom som tok en pille på kvelden slik 
det stod beskrevet, men siden det ikke 
hadde virket om morgenen, tok hun en 
til. Pillene var jo så små. 

Apotekeren har lagt inn flere popup 
tekster på reseptfrie legemidler. For 
eksempel får de ansatte i apoteket opp 
en tekst når en kunde kjøper Paracet. 
Her står det at man ikke må ta flere enn 
6 tabletter om dagen. På Noskapin duk
ker det opp varsel om kombinasjonen 
med Marevan. Disse er popups som er 
lagt inn for alle apotek i kjeden.

– I tillegg vurderer vi å legge inn 
en på Ibux. Vi har det innarbeidet å 
informere om at det kan oppstå kom
plikasjoner når det gjelder astma, gra
viditet og magesår, men det er lettere å 

glemme å nevne faren ved å kombinere 
den med blodfortynnende legemidler, 
sier Lundstrøm.

Opplever feilbruk
60 prosent av omsetningen i Apotek 1 
Kolbotn er reseptpliktige legemidler. 
Tilgjengligheten til apoteket med bil er 
god. Apoteket har parkering rett utenfor. 
De har mange elder kunder. Mange av 
disse handler også sine reseptfrie varer 
i apoteket. Lundstrøm er ikke imot at 
reseptfrie legemidler selges andre ste
der enn i apotek. God tilgjengelighet av 
noen legemidler er viktig. 

– Men den diskusjonen som pågår 
nå med å flytte reseptfrie legemidler 
helt ut i dagligvarehandelens hyller sy

nes jeg gjør at de reseptfrie legemidlene 
blir for tilgjengelig. Det er mye feilbruk 
av reseptfrie legemidler. Jeg blir skremt 
når jeg merker hvor lite kundene egent
lig kan, avslutter hun.  ●

Apotek 1 Kolbotn 

Åpnet 15. januar 2009

Ansatte: Apoteker Lisa Lundstrøm, 
samt 2 farmasøyter og 1 apotek-
tekniker i 50 prosent stilling. Bruker 
studenter i tillegg på lørdager.

Publikumsgrunnlag: 60 prosent 
resepter, en del eldre/pensjonister, 
dyreeiere, men også barnefamilier og 
ordrekunder.
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Bransjestandard for reseptfrie legemidler

 

 

BRANSJESTANDARD FOR APOTEK 

                                        Rådgivning for reseptfrie legemidler                    22.10.2009                      

  Lovgrunnlag  
• Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek  
• Helsepersonelloven  
 
Hensikt  
Bransjestandarden skal sikre at alle kunder i apotek opplever at det å besøke apoteket som 
faghandel medfører at de uoppfordret får gode råd knyttet til legemidlene, og gjennom dette 
vises merverdien denne informasjonen tilfører legemiddelsalget i apotek.  
Målet er at en kunde ikke forlater apoteket med et legemiddel uten at de ansatte har tilbudt 
informasjon om legemiddelet og bruken av det.  
 
Ansvar  
Alle apotekansatte med kundekontakt  
 
Kompetanse  
Ingen særskilte krav utover det som kreves av stillingen i apotek  
 
Kilder til informasjon er for eksempel:  
• Apotekforeningens bok ”Reseptfritt”  
• Felleskatalogen, inklusive pasientutgaven og pakningsvedlegg (www.felleskatalogen.no) 
• www.pasienthandboka.no 
  
Standard  
Det skal alltid gis minst én informasjon per reseptfritt legemiddel.  
 
I de situasjoner der apotekkunden selv har gjort legemiddelvalget og møter en apotekansatt 
først ved ekspedering i kassen skal den apotekansatte stille et åpningsspørsmål om 
legemiddelbruken, eller uoppfordret gi minst en setning informasjon om legemiddelet.  
 
Når kunden allerede er veiledet i valg av legemiddel i selvvalget, vil informasjonen være 
formidlet og ytterligere informasjon i kassen er ikke nødvendig.  
 
Den apotekansatte må vurdere ut fra kundens behov og legemiddelets art hvilke spørsmål som 
skal stilles og hvilken informasjon som skal gis. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Felles standard 

Tilliten til apotekene er stadig svært høy ifølge 
markedsundersøkelsene som Apotekforeningen 
gjennomfører årlig. For å holde skansen videre 
er det viktig for apotekbransjen å ta godt vare på 
og videreutvikle merkevaren «apotek». Utviking 
av felles kvalitets- og bransjestandarder på ulike 
tjenesteområder er et ledd i dette arbeidet.

Etter hvert som nye standarder utvikles vil disse 
knyttes til et av de fire virksomhetsområdene som 
beskrives i den overordnede bransjestandarden for 
apotek:

Resept og rekvisisjon •

Egenomsorg •

Rasjonell legemiddelforskrivning og – bruk •

Helsefremmende og forebyggende virksomhet •

reseptfritt | i apotek



Hva mener så kundene? Vi spurte 
tilfeldige kunder i Bootsapoteket i 
Sandvika:

reseptfritt | i apotek

– Vi merker ikke at for eksempel unge 
kunder velger Mega og at eldre som 
også ofte handler mange medisiner 
foretrekker oss. Her har vi kunder i alle 
aldersgrupper, sier bestyrer Rita Engum 
i Bootsapoteket.

Fulle poser
Hun forteller om kunder som kommer 
med fulle handleposer fra Coop inn på 
apoteket. Etter at de har kjøpt dagligva
rer så skal de ha blant annet reseptfrie 
medisiner. Da velger de apoteket.

Men i helgene tror Engum at yngre 
kunder særlig velger Essostasjonen i 

nabolaget når de skal ha reseptfrie medi
siner – eller de kjøper det litt på impuls 
når de skal betale for bensin og Cola´en.

Cola og piller
– Inntrykket er at yngre kunder velger 
bensinstasjon og apotek som sitt sted 
for reseptfrie medisiner, sier Engum.

Hun har også inntrykk av at mange 
kunder velger apoteket fordi her kan 
de ansatte medisiner, de ansatte nyter 
stor tillit og folk får informasjon – i 
motsetning til hos Mega hvor de ansatte 
ikke kan gi veiledning rundt riktig 
medisinering.

– Unge kunder velger først og fremst oss og 
bensinstasjonen når de skal handle reseptfrie 
legemidler, tror bestyrer Rita Engum ved Boots-
apoteket i Sandvika i Stange i Hedmark. (Alle 
foto: Bjørn Kvaal)

Boots-apoteket og Coop Mega 
i Sandvika i Stange ligger i 
samme kjøpesenter og bare  
50 meter fra hverandre. Hva 
velger kundene når de skal 
kjøpe reseptfrie legemidler?
n  Bjørn Kvaal

Dette foretrekker 
kundene
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Alder: 24 år
Bosted: Hamar

1) Ja.

2) Jeg kjøper aldri slike produkter selv. 
Men moren min bruker mye nesedråper, 
og hun handler bestandig på apoteket.

3) Det er bra, de kan det de selger.

Alder: 52 år
Bosted: Løten

1) Ja.

2) Jeg bruker apoteket fordi jeg har 
mere tro på produktene her. Apo
tek og dagligvarebutikker har også 
ulike merkevarer, selv om de sier 
at det skal ha samme virkning.

3) Noen ansatte forteller uoppfordret 
om bruk og bivirkninger og om 
medsinen kan eller ikke bør brukes i 
kombinasjon med andre medisiner. 
Ander ansatte er tause. Jeg kunne 
sikkert ha spurt mere, men når jeg 
ikke kan så mye om legemidler vet 
jeg ikke hva det er viktig å spørre 
om. Jeg har også opplevd at et apo
tek ga meg dyreste medisin, selv 
om det fantes billigere, likeverdige 
produkter. Kanskje var det best for 
meg å gå på det dyreste, men jeg 
synes de burde ha snakket med 
meg om dette på forhånd.  ●

Alder: 44 år
Bosted: Vang i Hedmark

1) Ja.

2) Begge steder. Det kommer an på 
hvor jeg er og når jeg trenger slike 
varer. Skal jeg bare ha en eske 
Paracet, så kjøper jeg den nok i 
dagligvarebutikken siden det er 
her jeg er oftest for å handle mat. 
Men jeg ser også på pris. Panol og 
Paracet har identisk innhold, men 
Panol er billigst. Derfor velger jeg 
oftest det.

3) Når det er andre medisiner eller 
ting jeg lurer på rundt legemidler, 
så er apoteket det naturlige stedet å 
spørre. Jeg synes kunnskapen til de 
ansatte er god og de er flinke til å 
svare på spørsmål.

reseptfritt | i apotek

Alder: 52 år
Bosted: Ottestad

1) Ja.

2) Jeg bruker en del smertedempende 
medisiner fast. Selv om de er 
reseptfrie, får jeg dem likevel på 
resept fra fastlegen min. Så for 
meg er apoteket et naturlig sted å 
gå når jeg skal ha slike produkter.

3) Jeg sto nå og lurte på om jeg skulle 
ha Ibux gel på en musevond arm, 
men ble anbefalt å bruke Zon i 
stedet fordi det var mer egnet for 
meg – pluss at jeg ble fortalt om 
nytten av avlastning for armen. Jeg 
ble også fortalt at jeg skal unngå 
Ibux i kombinasjon med en medi
sin jeg bruker regelmessig. Så, ja, 
jeg får relevant informasjon. 

Alder: Erling: 74 år, Randi: 66 år.
Bosted: Ottestad

1) Erling: Ja. Randi: Nei.

2) Der det er billigst.

3) Erling: Sikkert bra, men jeg får in
formasjonen jeg mener jeg trenger 
om medisinen på nettet eller fra 
pakningsvedlegget.

Alder: 40 år
Bosted: Ottestad

1) Ja.

2) Jeg handler mest i dagligvarebu
tikker fordi de er mer tilgjengelige 
og har lengre åpningstid.

3) De er flinke på informasjon. De 
har produktinformasjon og stiller 
relevante spørsmål.

1) Vet du at dagligvarebutikker også selger reseptfrie legemidler?

2) Hvor kjøper du disse medisinene?

3) Hva er ditt inntrykk av service og kunnskap i apoteket?
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Vil invitere 
nye reseptfrie 
medisiner  
til Norge

Vitusapotek vurderer nå om de skal invitere produsenter av reseptfrie medisiner til å se 
til Norge. – Flere og nye merkevarer kan være et tiltak mot handelslekkasje fra apotek til 
dagligvarebutikkene, sier administrerende direktør Kjell Paulsrud i Vitus. (Foto: Bjørn Kvaal)

Vitusapotek 
vurderer å bidra til 
at det kommer nye 
merkevarer blant 
reseptfrie legemidler 
i Norge. Det kan bidra 
til å demme opp for 
handelslekkasjen fra 
apotek til dagligvare-
butikker.
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– Som faghandel er innovasjon og 
mangfold viktig. Satser vi på dette, så 
kommer vi særlig til å henvende oss til 
firmaer og produsenter som kan mye 
om apotek, sier Paulsrud.

Ser hvem som er «venner»
– Er det produsenter av dagens for  
eksempel nesedråper som vil komme 
til å lage de samme produktene, men 
under annet merke?

– Det finnes mange produsenter. 
Vi skal ikke nødvendigvis jage etter 
de leverandørene vi har avtaler med i 
dag. Vi merker oss hvem som jobber 
med oss. Nycomed er et godt eksempel 
på dette. De har vist en lojalitet til 
apotekbransjen jeg har satt pris på, og 
ofte delt vårt kritiske syn på salg av 
reseptfrie legemidler utenfor apotek, 
sier Paulsrud, som ikke ønsker å navngi 
eksempler på firma som han mener står 
for den motsatte holdningen.

Vil ha trygge medarbeidere
Det andre tiltaket Vitus ser på som 
særlig viktig for å styrke salget av 
reseptfrie legemidler i apotek, er å øke 
kunnskapen hos de ansatte. Dette kan 
bidra til:

Veiledning av kunden.•	
Mersalg som ikke oppleves som •	
et press hverken for ansatte eller 
kunder.
Kunder som opplever seg sett og •	
ivaretatt og som føler økt trygghet 
rundt sin medisinbruk.

– Da må vi gjøre de ansatte trygge i job
ben. For noen er kundekontakt, salg og 
informasjon en nesten naturgitt evne, 
andre trenger mere trening for å gjøre 
dette på en god måte, sier Paulsrud.

Derfor har Vitus jevnlige målinger 
som sjekker kundens opplevelse på 
apoteket.

– Vi gjør det bra på salg av reseptfrie 
legemidler, men har et stykke igjen når 
det gjelder standarden på informasjonen 
vi gir, sier Paulsrud.

Må nå ut til kunden
– Kan dette bety nye oppgaver for 
farmasøyter og apotekteknikere?

– Vi må høyne kompetansenivået 
hos alle apotekansatte. Derfor er etter  
og videreutdanning så viktig, ingen 
kan for mye. I Vitus bruker vi salgs og 
kommunikasjonstrening slik at ansatte 
skal bli tryggere når de interagerer 
overfor kundene, sier Paulsrud.

Han vil ikke trekke fram noen av 
yrkesgruppene generelt. I stedet er han 
opptatt av at alle ansatte må nå ut med 
sin kunnskap.

Takknemlige kunder
– Vi må gjøre vår fagkunnskap synlig 
for kunden, slik at de forstår at det er på 
apotek de bør handle blant annet resept
frie legemidler. Ingen er tjent med at vi 
holder vår kompetanse skjult. Helsa vår 
er det viktigste vi har, derfor er det så 
takknemlig å kunne hjelpe folk med 
god legemiddelinformasjon. Få ting 
kan måle seg med kundens takknemlig
het når vi bidrar til å gi dem et bedre liv, 
sier Paulsrud.

Han bruker gjerne ord som mersalg, 
men aller helst aktiv kunderådgiving. 

– Mersalg vil komme med tilfredse 
kunder. Er det snart påske så er det 
vel også både naturlig og ikke spesielt 
påtrengende om apotekansatte spør 
kundene om de trenger solkrem? sier 
Paulsrud.

Nett bedre enn Statoil
Settes Statoil opp mot netthandel, så 
synes Vitussjefen at nettet er litt bedre 
fordi her kan apotekene informere noe, 
men den individuelle veiledningen er 
fortsatt fraværende. 

Med eresept tror Paulsrud det vil 
komme nye distribusjonsmåter for 
medisiner. 

– Da er det viktig at apotek er godt 
forberedt, slik at vi fortsatt kan intera
gere med kunden, avslutter han.  ●

n  Bjørn Kvaal

Handelslekkasjen fra apotek til ben
sinstasjoner og dagligvarehandelen av 
reseptfrie legemidler overrasker ikke 
administrerende direktør Kjell Paulsrud 
i Vitus. Han synes bare det har tatt 
lenger tid enn forventet før den ble så 
omfattende som i dag.

Ikke private brands
Kundestrømmen ut av apotek til daglig
varehandelen er bekymringsfull.

– Jeg er usikker på om vi kun skal 
ha de samme nesedråpene og reseptfrie 
smertedempende medisinene i våre 
apotek som det dagligvarebutikker og 
bensinstasjoner også selger. Folk har nå 
blitt så klar over at de får disse varene 
utenom apotek, at vi bør vurdere flere 
merkevarer i tillegg til dagens produk
ter, sier Paulsrud.

Apotekkjedene har ikke lov til 
å få laget egne merkevarer, altså 
private brands. Dette gjelder både 
resept pliktige og reseptfrie medisiner. 
Alternativet for Vitus er å få flere 
merkevareleverandør er inn i det norske 
markedet.

Vil lære av Sverige
– Som del av et multinasjonalt firma kan 
vi oppfordre merkevareleverandører i 
andre land om også å se på det norske 
markedet, sier Paulsrud.

Han legger til at kjeden er i tenke
boksen rundt nye merkevarer, men viser 
samtidig til Sverige der kjeden allerede 
har slik erfaring.

– I Sverige og i flere andre euro
peiske land er det andre merkevarer 
som regjerer enn dem vi har i Norge, 
sier Paulsrud.

Konsekvensen vil være større va
remangfold blant reseptfrie medisiner. 
Noen av varene vil også kunne ha noe 
ulike bruksområder enn dagens produk
ter. 

En slik innføring vil kunne svekke 
posisjonen til de dominerende merke
varene som er i apotek og dagligvare
handelen i dag.
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tisk slik at kunder og pasienter får gode 
faglige råd. Dette er betryggende for 
kundene, og ikke minst er det betryg
gende for oss hos Nycomed. Den fag
lige veiledningen sikrer at våre kunder 
blir ivaretatt på en faglig måte. Dette gir 
tillit til produktene fra Nycomed.

Må beholde troverdigheten
Vår felles utfordring er imidlertid at vi 
alle har en hektisk hverdag. Nycomed 
opplever at de ansatte ute på apotek 
har høy aktivitet. Det er mange kam
panjer og stor fokus på en mengde 
produktkategorier – både legemidler og 
handelsvarer. Vi vet og skjønner at dette 
er krevende for de ansatte. Det er også 
krevende for oss som leverandør. Det er 
viktig å opprettholde den faglige vei
ledningen som gjør apotekene så unike  
som salgs kanal.  Veiledningen og kunde
dialogen er det som skaper det unike 
ved apotek som fagkanal, og gjør det 
sterkere i forhold til andre utsalgssteder. 
Det er ingen som har så høy troverdig
het som de apoteksansatte, og dette må 
forvaltes godt og riktig ved fortsatt høyt 
fokus på kundedialoger.  ●

I dag kan kunder kjøpe reseptfrie 
legemidler på alt fra apotek til bensin
stasjoner.  I tillegg kan handelsvarer som 
kosttilskudd, munnhygieneprodukter 
og hudpleie handles på forskjellige 
type utsalgssteder.  På mange av disse 
utsalgsstedene er det liten eller ingen 
veiledning – og det kan dermed være 

Apotek som 
salgskanal for 
resept frie legemidler
n  Av Marianne Mæhlum, Salg og markedsdirektør, Nycomed

vanskelig for kundene å velge riktig 
produkt. 

Viktig med god veiledning
Nycomed har valgt å selge apoteks
eksklusive varer. Dette gjelder både 
våre legemidler og våre handelsvarer. 
Vi mener det er viktig med god veiled
ning på våre produkter, slik at vi sikrer 
riktig bruk. Mange spør imidlertid 
hvorfor vi kun selger på apotek – det 
må da være mye mer salg å hente på 
å selge «overalt»? For oss i Nycomed 
er det imidlertid flere hensyn å ta. Noe 
av det viktigste for oss bygger på vår 
verdi TILLIT. Vi ønsker at våre kunder 
og våre samarbeidspartnere skal ha tillit 
til det vi gjør, og være trygge på våre 
produkter. Derfor mener vi det er viktig 
med muligheten for veiledning når kun
dene har behov for dette. Det er ikke 
alltid like lett å vite hva man bør ta av 
smertestillende for best mulig smerte
behandling, eller hvilken hostesaft som 
passer best. Det kan være vanskelig å 
vite hvilket kosttilskudd som passer, 
eller hvilket man bør eller ikke bør 
kombinere med sine medisiner. Der er 
kompetansen fra de apoteksansatte kriMarianne Mæhlum, foto: Nycomed.
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kerveiledninger ligger. Kundene som 
handler reseptfritt bruker for eksempel 
god tid på sidene med pakningsvedleg
get, forteller Braathen Schønfeldt i 
Boots.

Snakk med en farmasøyt
Begge kjedene har lagt opp til at det 
er mulig for kundene å snakke med en 
farmasøyt.

– Vi har etablert en farmasøytchat 
som er tilgjengeliggjort på produkt
sidene våre. Kunden får mulighet til å 
stille spørsmål vedrørende produkter, 
bruk og lignende før kjøp av en vare. 
Utenfor chat’ens åpningstider kan 
kunden kontakte farmasøyt per epost. 
Vi har også en rekke fagartikler på 
nettsiden, som støtter opp med råd og 
veiledning, sier Nilsen.

– Vi har en egen boks som man kan 
krysse av hvis man ønsker kontakt med 
farmasøyt. Det kan gjøres per telefon i 
åpningstiden eller ved at kunden sender 
en epost med forespørselen, sier Braa
then Schønfeldt i Boots. 

– For å være sikre på at kunden er 
orientert om legemidlet hun kjøper, har 
vi inkludert en rekke begrensninger på 
kjøp av legemidler med utleveringsbe
stemmelser. For disse gjelder det at man 
kun får kjøpe én pakke av legemidlet 
med samme virkestoff, formulering og 
styrke innenfor 24 timer. På legemidler 
med aldersgrense har vi lagt til at kun
den må bekrefte at hun er over 18 år. I 
tillegg ligger det begrensninger i beta
lingskortet, ettersom man må være over 
18 for å få de fleste typer betalingskort 
eller kredittkort, sier Nilsen, og hun 
avslutter:

– Vi mener at vi gjennom våre tiltak 
ivaretar informasjonsplikten og gir god 
kundeveiledning også på nett.  ●

– Da vi gikk i gang med å forberede 
salg av legemidler i nettbutikken, var 
det essensielt for oss å gi kundene god 
informasjon og rådgivning vedrørende 
bruk av legemidler, slik som i apo
tek. Først og fremst informerer vi kunden 
om virkeområde, forsiktighetsregler, 
bruk, virkestoffer og innholdsstoffer 
når kunden ser produktet på nettsiden 
samt at vi lenker til pakningsvedlegget. 
Ved utsjekk må kunden bekrefte at den 
«godtar å lese pakningsvedlegget før 
bruk», sier Nilsen.

– Vår nettside er lagt opp slik at man 
må innom en informasjonsside om le
gemiddelet før man kommer til handle
kurven. Her ligger pakningsvedlegget, 
som vi selvfølgelig oppdaterer jevnlig. 
I tillegg er det mye informasjon tilgjen
gelig på sidene våre. For eksempel er 
det mye nyttig informasjon under siden 
om feber, hvor man også kan bestille de 
 ulike reseptfrie legemidlene. Vi over
våker brukeradferd på generell basis slik 
at vi kan vite hvor mye tid kundene 
bruker på sider der for eksempel bru

Både NMD og Boots tilbyr kundene 
å handle reseptfrie varer elektronisk. 
Apotekforeningens tidsskrift har snak
ket med Pia Braathen Schønfeldt i 
Boots og Sigrun Nilsen i NMD. Begge 
forteller at omtrent 20 prosent av det 
totale salget over nett er reseptfrie 
legemidler, litt avhengig av sesong. 

– Salget av reseptfrie legemidler har 
vært stabilt siden januar. Det er de mer 
«intime» varene det selges mest av, som 
midler mot soppinfeksjon i underlivet 
og endetarmsproblemer, samt resept
frie, smertestillende legemidler, sier 
Pia Braathen Schønfeldt i Boots. Det 
samme erfarer Sigrun Nilsen i NMD.

– Det er særlig intime, sensitive 
eller «flaue» reseptfrie legemidler det 
går mest av. På topp fire for september 
ligger Alcosanal, Recrea Forte, alli og 
Canesten, sier hun.

Elektronisk hjelp og veiledning
Begge kjedene har laget systemer som 
tilrettelegger for å rådgi kunder som 
kjøper reseptfrie legemidler over nettet.

Fra årsskiftet ble det lov å selge reseptfrie legemidler via Internett i Norge. 
Hvordan får kunden viktig informasjon når kjøpet er elektronisk?

n  Av Vendil Åse, Apotekforeningen

reseptfritt | i apotek
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Forkjølelse
Forkjølelse skyldes virusinfeksjon i de øvre 
luftveiene (nese, bihuler og svelg), og kjenneteg-
nes ved oppsvulmede slimhinner med stor slim-
produksjon, irritert og sår hals, hoste og slapphet. 

Apotekforeningen ga i 2009 ut boka 
Reseptfritt. Den gir en kort innføring 
i egenomsorgsområder som det ofte 
veiledes om i apotek. Boken inneholder 
oversikter over de reseptfrie legemid
lene og nyttig informasjon som kan 
formidles til kunden. Fra boka har vi 
her trukket ut tre «lidelser» som går 
igjen i selvvalget: Forkjølelse, feber og 
reisesyke.

Mange kunder trenger hjelp når de vandrer på 
egenhånd ved reseptfrihyllene. De ansatte i 
apotek gjør en viktig jobb i å veilede. 

 nesen er tettog renner i et sett

Det er vanlig å oppleve feber i noen få 
dager før selve forkjølelsen bryter ut. 
Barn får oftere feber enn voksne. Det 
er ingen behandling for å kurere forkjø
lelse. Det finnes heller ikke ferdigut
viklet noen forebyggende behandling. 
All behandling i dag går ut på å lindre 
symptomene.

Behandling
Symptomlettende midler er slimhin
neavsvellende nesespray, feberned
settende midler og slimløsende og/
eller hostestillende hostesafter. I tillegg 
sverger mange til halstabletter som 
lindrer sårhet i svelget. Det er ingen 
dokumentasjon for at Cvitamin i store 
mengder har virkning på forkjølelsen. 
Les mer i Reseptfritt.

På egenhånd
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fortsetter med den kortisonholdige 
sprayen de neste 5–6 ukene. Mange 
vil oppleve at nesen blir ubehagelig 
tett. Det må man rett og slett leve 
med.

Kirurgi•	
Det finnes muligheter til å fjerne 
strukturer i nesen slik at passasjen 
blir bedre. Med svært få unntak bør 
det imidlertid frarådes å gjøre dette. 
De strukturene det er snakk om vil i 
de mange tilfeller kunne ha betyd
ning for nesens evne til å varme opp, 
fukte og rense luften som skal ned i 
lungene.

Omfang
Hvor mange gjelder det i Norge? Og 
hva medfører det for pasienten, for 
eksempel andre lidelser?

– Her finnes det ingen sikre tall fordi 
de ikke registreres på noen måte. Men 
dette er et utbredt problem og det ram
mer 10tusenvis av mennesker i Norge.

Farmasøyt
Hva kan farmasøyter i apotek gjøre?

– Apotekene er helt sentrale her. 
Dette er jo reseptfrie legemidler. Leger 
er i liten grad involvert i utdeling. Infor
masjon fra apotekpersonale om fare for 
«tilvenning» og strategier for avvenning 
er svært viktig.

som har prøvd begge deler mener det 
er vanskeligere å slutte med nesespray 
enn å slutte å røyke. Likevel er avven
ning helt nødvendig for å få bukt med 
nesetetthetsproblemet. Her er noen 
avvenningsråd:

Avvenning ved saltvann•	
Saltvann, enten fysiologisk 0,9 
prosent eller hypertont, vil i mange 
tilfeller kunne gi en opplevelse av 
bedre nesepassasje.
Avvenning ved hjelp av for tynn ing•	
Her går prinsippet ut på å bruke en 
tom nesesprayflaske. Man heller 
innholdet i den slimhinneavsvel
lende nesesprayen oppi denne. Når 
flasken er halvfull, heller man på 
0,9 prosent saltvannsoppløsning. 
Så forsetter man å bruke sprayen til 
flasken er halvtom, og heller igjen 
på med mer saltvannsoppløsning. 
Dette fortsetter man med til det til 
slutt bare er saltvann igjen i flasken.

Avvenning ved hjelp av kortison•	
holdig nesespray
Slike nesesprayer fås kun på resept, 
og har den samme effekten som van
lig nesespray, bare at den ikke funge
rer like raskt. Oppskriften er å bruke 
høyest dose av den kortisonholdige 
nesesprayen sammen med minst 
mulig av den slimhinneavsvellende 
nesesprayen i 1 uke. Så kaster man 
alt man har av slik nesespray, og 

Nese på avvenning
For kunder som har kronisk tett nese, kan selve bruken av nesespray være 
problemet. Apotekforeningens tidsskrift har snakket med overlege Sverre 
Steinsvåg om nesen.

▲

Sverre Steinsvåg er avdelingsoverlege 
ved ØNHavdelingen i Sørlandet 
sykehus HF. Han er også en av forfat
terne av terapikapitlet om Sykdommer 
i øvre luftveier, øre, munn og svelg i 
Legemiddelhåndboken.

Avhengighet
Hva gjør man for å avvenne en pasient 
som er blitt avhengig av slimhin-
neavsvellende nesespray? Slimhin
neavsvellende nesedråper er effektive 
mot nesetetthet som skyldes hovne 
neseslimhinner. Vangliste årsaker er 
forkjølelse og allergi. Det er svært vik
tig at slimhinneavsvellende nesedråper 
ikke brukes lengre enn 7–10 dager. Gjør 
man det risikerer man å utvikle det som 
kalles «medikamentell rhinitt». Det 
betyr at neseslimhinnene hovner opp på 
grunn av nesesprayen. På den måten vil 
sprayen forverre nesetettheten. Dermed 
har medikamentet begynt å virke mot 
sin hensikt.

For mange er dette en problematisk 
situasjon. Nesetettheten er i seg selv 
ubehagelig. I tillegg kan det gjøre at man 
sover dårlig. Dette er forhold som kan 
redusere den generelle livskvaliteten og 
gå utover yteevne i forhold til familie, 
sosiale relasjoner, arbeid og skole. 

Avvenning
Det er vanskelig å slutte med nesespray 
når man først har blitt avhengig. Dem 
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midler fra apotek i 2009, tilsvarende 
en omsetning på 224 millioner kroner. 
Reseptfrie røykesluttmidler ble omsatt 
for 172 millioner kroner.

Den tredje største reseptfrie gruppen 
målt etter omsetning er ATCgruppe R 
(respirasjonsorganer). I gruppen finnes 
både forkjølelsesmidler og allergimid
ler. Det ble solgt 4,8 millioner pakninger 
for 315,5 millioner kroner.  Dette utgjør 
19 prosent av antall pakninger og 15 
prosent av omsetningen.  ●

med hjertesvikt kan feber være en be
lastning. Barn under 3 måneder reage
rer ikke så lett med feber på infeksjon. 
Hvis de har feber er det oftere uttrykk 
for alvorlig infeksjon, og bør derfor ha 
legetilsyn. 

Feber er i seg selv ikke farlig og 
behøver vanligvis ikke behandles hvis 
ikke allmenntilstanden er påvirket. 
Temperaturen sier lite om alvorlighets

Det regnes som feber når kroppstempe
raturen målt i endetarmen er 38°C eller 
mer (målt i munnen 38,5°C). Feber opp 
mot 40°C er ikke uvanlig. Feber over 
40°C regnes som høy, og feber vil svært 
sjelden nærme seg 42°C 

Store og små
Barn får lettere høy feber enn voksne, 
men tåler det godt. For eldre mennesker 

Feberhet
Feber er en av kroppens forsvarsmekanismer mot infeks-
jon, og utløses ofte av bakterie- eller virus infeksjoner. 

Hvor mye reseptfrie legemidler selger vi?
Hvilke reseptfrie legemidler selger vi mest av, og hvilke står for den største 
delen av omsetningen?

millioner pakninger med munn og 
tannmidler (A01).

Målt i antall solgte pakninger er 
gruppe N (nervesystemet) størst, med 6,8 
millioner pakninger (27 prosent av totalt 
antall solgte pakninger). Legemidler i 
gruppe N ble omsatt for 402 millioner 
kroner (19 prosent av totalen), som gjør 
den til den nest største gruppen målt i 
omsetning. Det ble solgt 6,1 millioner 
pakninger reseptfrie smertestillende 

Reseptfri ATCgruppe A (Fordøyelse 
og stoffskifte) er størst når det gjelder 
omsetning, og ble omsatt for 611 mil
lioner kroner (29 prosent av totalen) i 
2009. Antall solgte pakninger innenfor 
gruppe A var 5,3 millioner (21 prosent 
av totalt antall reseptfrie pakninger). 
Det ble solgt 1,6 millioner pakninger 
med avførende midler (A06), 1,2 
millioner pakninger med midler mot 
syrerelaterte (A02) lidelser og 1,0 

 det verker litti hodet mitt

Overbehandler feber hos barn
– Utviklingen er alarmerende, sier lege og farmasøyt Per Lagerløv.

Tall fra Apotekforeningens bransjesta
tistikk og Folkehelseinstituttets grossist
statistikk viser en alarmerende økning i 
bruken av paracetamol (Paracet, Pinex 
mv.) til barn under 12 år. Statistikken 
viser at omtrent hele omsetningsøknin
gen har kommet i dagligvarehandelen, 
mens salget fra apotek har holdt seg 
ganske stabilt.  

– Jeg tar dette som et uttrykk for 
den generelle samfunnsutviklingen. Vi 
ser det samme i hele samfunnet. Man 
har ikke tid til å være syk lenger, og tyr 
lettere til medisiner. Den foruroligende 

utviklingen denne statistikken viser, ser 
vi også blant ungdom. Også hos dem 
har forbruket økt betydelig siste 5 til 10 
år. Det kan se ut som mange lett tyr til 
smertestillende medisiner når de har litt 
vondt. Det viser både en norsk undersø
kelse vi har gjort, og flere undersøkelser 
i Danmark, sier førsteamanuensis Per 
Lagerløv ved Institutt for allmenn og 
samfunnsmedisin på Universitetet i Oslo 
til Apotekforeningens tidsskrift nr. 3|10.

Per Lagerløv, som er utdannet både 
som farmasøyt og lege og har en medi 

sinsk doktorgrad, har forsket på barn 
og unges bruk av paracetamol. Han er 
spesialist i barnesykdommer og all
menn medisin. 

– Vi vet at barn først og fremst 
får paracetamol mot feber, ikke mot 
smerter. Barnelegen mener det er en 
stor misforståelse at feber alltid skal 
behandles med feberdempende lege
midler. Feberen bør ikke behandles, så 
lenge den ikke er til plage for barnet, 
for feberen har en funksjon.  

grad av sykdommen. Allmenntilstanden 
er en bedre rettesnor for når man skal 
kontakte lege. Les mer i Reseptfritt.
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Legemiddelverket opplyser på sine 
hjemme sider at Postafen ikke lenger har 
godkjent indikasjon for bruk til barn un
der 12 år. Samtidig anbefaler Legemid
delverket at Postafen trygt kan brukes 
til barn. Apotekforeningen har bedt 
Lege middelverket klargjøre nærmere 
hvordan apotek skal forholde seg.

I sitt svar til Apotekforeningen 
viser Legemiddelverket til helseper

Vi har valgt å se nærmere på tre aktuelle 
og sentrale legemidler i apotekhverda
gen. De tre utvalgte er reisesyketablet
ter, forkjølelsesnesesprayer og parace
tamol.  Totalt utgjør disse tre mer enn 
30 prosent av antall solgte pakninger og 
15 prosent av omsetningen i 2009.

Figur 1: Prosentandel av total
omsetning i antall pakninger for tre 
utvalgte reseptfrie legemiddelgrupper/
legemidler, 2009.

Figur 2: Prosentandel av totalomset
ning i kroner for tre utvalgte reseptfrie 
legemiddelgrupper/legemidler, 2009.

Det ble solgt i underkant av 300 000 
pakninger reisesyketabletter, 2,4 mil
lioner nesesprayflasker for forkjølelse 
og 5,2 millioner pakninger parace
tamoltabletter reseptfritt fra norske 
apotek i 2009.  

Figur 1, Antall pakninger

Figur 2, Omsetning i kroner

sonellovens krav om faglig forsvarlig 
yrkesutøvelse, og konkluderer slik: 
Hvorvidt helsepersonell følger Le
gemiddelverkets råd, blir opp til det 
enkelte helsepersonell å vurdere i det 
konkrete tilfellet.

Apotekforeningen vil følge opp 
saken videre. Brevvekslingen ligger ute 
på apotekens intranettside Apotekinfo: 
http://10.1.4.203/

Postafen til barn?  sitter bak i bil
skal kjøre flere mil

3 legemidler, 30 prosent av salget 

Nyttig materiell fra Apotekforeningen
Reseptfritt – gir en kort innføring i egenomsorgsområder som det ofte 
veiledes om i apotek. Boken inneholder oversikter over de reseptfrie 
legemidlene og nyttig informasjon som kan formidles til kunden.

Foreldrebrosjyrer – Gode rådserien består av 17 brosjyrer beregnet 
på gravide, ammende og sped og småbarnsforeldre. Brosjyrene er 
utarbeidet av en tverrfaglig gruppe i samråd med eksterne sakkyndige. 
Det er også laget fordypningsstoff for helsepersonell. 

For bestilling: www.apotek.no/publikasjoner
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Følgende funn er hentet fra et prosjekt 
fra 2009, og her trekkes ut det som har 
med reseptfrie legemidler å gjøre.  109 
apotek registrerte 12,567 reseptfrie 
forespørsler:

I nesten 1 av 5 av tilfellene ble det  –
avdekket legemiddelrelaterte pro
blem er (17.6 % av alle casene, range 
fra 1–40 prosent )
45 prosent ble helt løst og 45 prosent  –
ble delvis løst i apoteket. 

I 29,7 prosent av de lege middel rela –
terte problemene de av dekket, både 
reseptbelagte og resept frie legemidler, 
var feilen selvmedisin ering. 

De foreløpige konk lu sjonene ABDA 
har trukket av studiene er at: 

Legemiddelrelaterte problemer  –
er et stort helsemessig problem
Farmasøytene kan bidra til å redu –
sere omfanget av prob lem ene

Og sist, men ikke minst; det trengs  –
mer forskning på området, både 
for å finne effektive strategier 
for å løse problemene, og for å 
fastslå økonomiske og kliniske 
effekter av tiltakene

(Fra foredrag til Nina Griese, ABDA, 
FIP 2010)

Fra Tyskland:
Legemiddelrelaterte problemer
Den tyske apotekerforeningen (ABDA) har gjennomført flere studier 
for å avdekke omfanget av legemiddelrelaterte problemer (LRP), og 
man har sett på hvordan apotekene kan bidra til å løse dem. 

Reseptfritt i 
verden
Fra Danmark:  
Danmark har hatt veiledningsstandarder for reseptfrie legemidler 
siden 2007. De danske erfaringer ved å arbeide med slike standarder, 
ble presentert i en poster på FIP i år:

Bedre med rådgivning
Birgitte Nørskov Pedersen og Birgitte 
Høyberg Nielse, Holstebro Løveapotek 
i Danmark, bestemte seg for å måle om 
rådgivning faktisk utgjorde en forskjell. 
Prosjektet pågikk over en treukers peri
ode. Ved hjelp av et sett med standard
spørsmål avdekket farmasøytene flere 
legemiddelrelaterte problem. Studien in 
 k l u derer både nye og gamle reseptbruk
ere, samt kunder som handlet reseptfrie 
legemidler. 

362 kunder hadde behov for ulike 
rådgivningstjenester som apoteket til byr. 
211 førstegangsbrukere av en medisin 
viste seg å ha behov for flere råd enn 
dem de hadde fått fra legen. 106 kunder 
som brukte reseptbelagt legemidler 
fast, brukte ikke legemidlet riktig. Blant 
dem som ba om et spesifikt reseptfritt 
legemiddel, viste det seg at 45 hadde 
legemiddelrelaterte problemer knyttet 
til det. Prosjektet viste at mange kunder, 
spesielt blant de som kjøpte reseptfrie 

varer, ikke var klar over at de hadde 
behov for råd og hjelp. Konklusjonen 
på prosjektet er at bransjestandardens 
krav til å stille kunden to 
spørsmål gjør en forskjell 
og kan brukes til å avdekke 
legemiddelrelaterte pro
blemer. 

(Oversatt fra Poster sam
mendrag FIP, Farmaci 
09–2010)

reseptfritt | i apotek
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annet veiledning om riktig legemid
delbruk, avdekking av interaksjoner 
og generelle råd om helse. Resultatene 
bygger på blant annet spørreskjemaer 
til 200 apotekeiere og leger på såkalte 
helsesentre.

(Kilde: 2009, The Associ ation of Fin
nish Pharmacies)  ●

Fra Finland:
Veiledning i riktig legemiddelbruk sparer 
millioner
Den finske apotekforeningen har engasjert PriceWaterhouseCoopers for å 
evaluere hva staten sparer på den legemiddelrådgivningen apotekene utfører 
gratis. 

Fra England:
Egen nettside

Hva kan farmasøyten gjøre for deg? I 
England har de en egen nettside hvor du 

finner svaret. I tillegg har de hver novem-
ber en egen Ask your pharmacist-kampanje, 

hvor de fokuserer spesielt på hva apoteket kan 
gjøre for kundene. Blant tjenester på reseptfrie 

legemidler, har de i England ekstra fokus på «Minor Ail-
ment Scheme» og røykesluttveiledning.

reseptfritt | i apotek

Små plager på statens regning
Farmasøyt i apotek kan hjelpe kunder 
med små plager (for eksempel fotsopp, 
diaré, hodelus, hemoroider osv) med 
gode råd og tips til behandling. Staten 
(NHS) har en egen tjeneste som de kaller 
for Minor Ailment Scheme.  Tjenesten 
gjelder bare for noen områder i England 
og for kunder som får legemidlene sine 

dekket av staten (NHS). Tjenesten går 
ut på at farmasøyt kan gi kunden råd 
og skrive ut medisiner uten at pasienten 
må gå til fastlegen for å få resept. Dette 
dekkes av staten.

Røykeslutt
Mange apotek i England tilbyr røyke
sluttjenester og alle apotek i England 

har en tjeneste som de kaller for 
Nicotine Replacement Therapy. En røy
kesluttveiledning innebærer en konsul
tasjon med en farmasøyt, som lager et 
program for røykeslutt for den enkelte 
kunde. Noen ganger benyttes måling av 
karbonmonoksid for å motivere kunden 
til videre kutt. 

Den gratis, generelle veiledningen apo
tekene gir til kundene sine sparer staten 

for 411 millioner Euro 
i året. Og veiledning i 
å bruke legemidlene 
riktig sparer staten for 
146 millioner Euro per 
år. 

Farmasøyt i apotek 
sparer også staten for:

6.2 millioner legebesøk  –
2.6 millioner resepter –
123 000 døgn på sykehus –

Reduksjonen i legebesøk, antall resep
ter og døgn på sykehus sparer staten til 
sammen 565 millioner Euro i året. Den 
største delen av summen, 300 millioner 
Euro, kommer av færre besøk til lege. 

Tjenestene de målte på var blant 
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Bruken av legemidler under graviditet 
er utbredt. Studier tyder på at over 
50 prosent av gravide i Norge bruker 
reseptpliktige legemidler og nesten 80 
prosent bruker reseptfrie legemidler. 
Mange av disse legemidlene brukes 
mot tilstander som oppstår som følge av 
selve graviditeten, men mange er også 
avhengig av legemidler mot kroniske li
delser som diabetes, epilepsi og astma.

Det blir antatt at kun halvparten av 
alle graviditeter i Norge er planlagt, og 
for mange kvinner vil derfor morsin
stinktet og usikkerheten blusse opp i det 
samme graviditetstesten viser to streker: 
Hvilke legemidler har jeg brukt? Kan 
jeg bruke mine faste legemidler? Er 
disse kompatible med svangerskap?

I dagens samfunn er det godt kjent at 
gravide ikke skal drikke alkohol eller 
bruke tobakk under svangerskapet. 
Det at morkaken fungerer mer som et 
bindeledd mellom mor og barn enn en 
barriere, gjør at alt moren inntar kan nå 
barnet. Legemidler har lenge blitt refe
rert til som «gifter», særlig blant den 
eldre befolkningen, og mye av denne 
tankegangen henger trolig igjen. Derfor 
unnlater trolig så mange som 7 av 10 
gravide å ta legemidlene sine under 
svangerskapet. Hvilke konsekvenser 
vil det ha for mor og barn? For gravide 
inntrer morsinstinktet raskt når de blir 
klar over sin nye situasjon, og de gjør 
noe de kanskje aldri har gjort før; de le
ser pakningsvedleggene til legemidlene 
sine. Her kan man finne «skremmende» 
avsnitt som: 

Kloramfenikol(Antibakterielt middel): 
«…Behandling av nyfødte har gitt 
opphav til det såkalte ‘grey baby’-

syndrom, med cyanose, hypotermi, 
sirkulasjonssvikt og død. Det er risiko 
for tilsvarende effekter hos nyfødte som 
har vært eksponert in utero i slutten av 
svangerskapet.» «… gravide som har 
vært behandlet med kloramfenikol i 1. 
trimester har ikke vist økt forekomst 
av misdannelser hos barna. Systemisk 
eksponering ved bruk av øyedråper/
øyesalve antas å være for lav til å gi 
‘grey baby’-syndrom. Det er imidlertid 
ukjent hvorvidt benmargssuppresjon 
kan oppstå hos fosteret ved intrauterin 
eksponering. Bør kun brukes under 
graviditet dersom behandling er abso-
lutt nødvendig…» 

I dagens ITsamfunn har internett blitt 
en viktig informasjonskilde for folk 
flest, og gravide er heller ikke noe 
unntak. Internett vil være det naturlige 
stedet å henvende seg til i mangel på 
kunnskap og søken etter informasjon. 
Det er her mange finner de utallige nett
sidene beregnet på gravide. Her finner 
man flerfoldige innlegg fra gravide som 
er usikre på om de kan bruke legemid
lene sine: «Dette er så pinlig, men jeg 
friker litt ut..»  Når usikkerheten inntrer 
søker de råd fra likesinnede, fordi det 
kanskje er lettere å spørre noen i samme 
situasjon.  Kanskje stoler ikke disse 
kvinnene på fastlegen sin, kanskje har 
de lest et skremmende pakningsvedlegg 
eller kanskje har de hørt fra bekjente at 
legemiddelet er farlig for barnet. «Barn 
i Magen», «Mammanett», «Mens vi 
venter», «Snart mamma», «Babyver
den»; – brukere av slike sider gir alle 
råd av varierende kvalitet.

En gravid kvinne skrev at legen hennes 
hadde fortalt henne at legemidlene hun 

brukte medførte liten risiko for barnet, 
men det skremte kvinnen; «hva betyr 
egentlig liten risiko?» Blant likesinnede 
søkte hun råd. En annen gravid kvinne 
fikk kloramfenikol av legen sin mot 
øyeinfeksjon, men da kvinnen snakket 
med en gravid venninne fikk hun høre 
at denne kvinnen hadde blitt frarådet på 
det sterkeste å bruke kloramfenikol.

Kvinnen ble dermed usikker og 
søkte etter informasjon i felleskatalo
gen, hvorav hun fant ordlyden «Bør 
kun brukes under graviditet dersom 
behandling er absolutt nødvendig» 
som bare gjorde henne enda mer usik
ker. Dermed søkte hun informasjon hos 
likesinnede på nettet;

Angel82: «Det står skrevet på denne 
måten fordi studier har vist at det kan 
påvirke fosteret, og legemiddelprodu-
senten ikke vil risikere å ‘få skylden 
for drap’… Men det er opptil legen å 
vurdere bivirkninger mot effekt. Jeg 
syns legen din var litt for kjapp med å 
anbefale deg Kloramfenikol.»

Bolla33: «Det står jo tross alt: ‘Det 
er mulig at fosteret eller barn som am-
mes påvirkes’ i pakningsvedlegget – så 
jeg ville ikke tatt sjansen! Men kanskje 

Hanne Haugum, foto: privat.

?Gravid+legemiddel

= usant
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jeg er litt overbeskyttende, men det er 
bedre enn å lure på om det var min skyld 
hvis noe skulle vise seg å være galt..»

Svarene som blir gitt på disse nett
samfunnene er av varierende kvalitet; 
noen er riv ruskende gale, mens andre 
er forholdsvis gode. Kan man ta denne 
risikoen, og basere sin og barnets helse 
på råd fra «bolla33» eller «Angel82»? 
Et gjennomgående råd i disse debatt
forumene er å slutte med legemidlene. 
Det mange ikke vet er at selve sykdom
men kan være verre for barnet i magen 
enn legemidlene. Konsekvensene kan 
være fatale ved å følge råd fra nett forum 
fremfor å kontakte lege. Et avbrudd i 
legemiddelbehandlingen av for eksem
pel epilepsi vil trolig resultere i et epi
lepsianfall, og det kan føre til alvorlige 
misdannelser hos det ufødte barnet. 

I Norge fødes det ca 55 000 barn årlig, 
hvorav kun 3 prosent har medfødte 
misdannelser. Av disse barna med 
medfødte misdannelser kan mindre enn 
1–3 prosent knyttes til legemidler eller 
kjemikalier, mens 60 prosent er ukjent. 
I det store bildet fremstår legemidler 
derfor ikke som noen stor synder på 
dette området. Informasjon om bruk av 

legemidler under graviditet er ofte vag, 
og dette skyldes mangelen på studier. 
Dette kommer av at det er uetisk å 
utføre medisinsk forskning på gravide, 
og derfor baseres informasjonen som 
gis på dyreforsøk og utilsiktet bruk hos 
gravide. Fra dyrestudiene kan man kun 
trekke ut noen teorier om eventuell fos
terskadelighet, men det er vanskelig å 
trekke konkrete konklusjoner fra dette. 
I tillegg vil produsentavhengige kilder, 
som Felleskatalogen og pakningsved
legg, skrive ALLE disse teoriene for 
å sikre seg mot søksmål, selv om ikke 
alt i realiteten er bevist. Produsentu
avhengige kilder, som Norsk legemid
delhåndbok og RELIS (regionale 
legemiddelinformasjonssentre), baserer 
sine publikasjoner på det som er bevist, 
og er derfor mer pålitelige kilder. Le
gemiddelhåndboka har i tillegg et eget 
kapittel om gravide og legemidler.

For å sikre korrekt behandling ved 
graviditet, er det helt essensielt å 
informere legen på et tidlig tidspunkt. 
Under svangerskapet skjer det flere fy
siologiske endringer i kvinnens kropp, 
og for noen legemidler kan dette kreve 
dosejustering. I tillegg finnes det noen 
legemidler som ikke skal brukes av 

gravide, og derfor må andre alternativer 
vurderes. Det mange ikke vet er at flere 
faktorer spiller inn for om et legemiddel 
er farlig for barnet, bl.a. dose, behand
lingsvarighet, hyppighet, eksponerings
vei og eksponeringstidspunkt.

Apotek sitter på god kunnskap om gra
vide og legemidler, det er derfor viktig 
å informere om at man er gravid når 
man er på apoteket. Apoteket fungerer 
som en siste instans før legemidler når 
brukeren, og for reseptfrie legemidler 
(som man kan kjøpe uten samråd med 
lege) er det særlig viktig å informere 
om at man er gravid siden ikke alt bør 
brukes av gravide. Apoteket har også 
mye god skriftlig informasjon for gra
vide og ikkemedikamentell behandling 
av vanlige problemer i forbindelse med 
svangerskap. Til apotek kan man ta en 
telefon, man kan stikke innom, man kan 
spørre og få informasjon fra legemid
deleksperter. Dette bør være en bedre 
løsning enn å stole på bolla33?  ●

Hanne Haugum
Farmasistudent
Farmasøytisk institutt, UiO

Gode kilder til informasjon:

Din fastlege

Apoteket 

Legemiddelhåndboka  
(http://www.legemiddelhanboka.no )

Helsebiblioteket  
(http://www.helsebiblioteket.no/ )

RELIS 
(http://www.relis.no)
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Hundre år, samme virk-
somhet, samme hjørne 
– det er ikke hverdagskost 
i Oslo, eller i landet for 
øvrig, sannsynligvis. Men 
Frogner apotek har klart 
det! 24. november var 
det 100 år siden apoteket 
åpnet sine dører for bebo-
erne på Frogner. 

n  Av Inger Lise Eriksen, apoteker og 
eier, Frogner apotek Oslo as

Apoteket ble opprettet ved Kongelig 
Resolusjon 21. april 1909, etter en 
grundig utredning om behov for et nytt 
apotek i bydelen, og en ikke mindre 
grundig vurdering av hvor apoteket 
skulle ligge. Det ble Odinsgate 19, 
på hjørnet av Frognerveien.  Gården, 
som ble oppført i 1895 i nyrenessanse/
nyklassisistisk stil, står i dag på Byanti
kvarens Gule liste.

Apoteker Doxrud drev i tillegg til 
apoteket en kjemisk fabrikk – i apoteket.  
Dette, samt hans sparsomlighet, førte til 
konflikter mellom ham og personalet, 
som endte i en opprivende rettssak. Den 
ble behørig dekket i Dagbladet, og det er 
tydelig at verken Arbeidsmiljølov eller 
GMPregler eksisterte den gang. Doxrud 
omkom på feriereise, da båten han reiste 
med kom i brann utenfor Ceylon. 

Apoteker Birger Foss lever fortsatt 
gjennom sin signatur på den gule esken 
med SoviRo.  Dette er fortsatt blant 
de mest populære øreproppene, i alle 
fall har vi stor etterspørsel på Frogner 
apotek. 

Med apoteker Arne Bull fikk produk
sjon i stor skala sitt inntog på Frogner 

apotek. Han bygget om apoteket til en 
moderne produksjonsbedrift, der det i 
glansdagene ble slått 200 millioner ta
bletter i året. I tillegg var det produksjon 
av salver, kremer, flytende preparater 
og drogepreprater.  Volumene ble store 
fordi apoteket hadde tillatelse til salg 
til andre apotek. Da jeg var praktikant 
på Frogner apotek i 1969/79 var det en 
fulltidsjobb å ta imot bestillinger, per 
telefon, fra alle landets apotek. Bull 
bygget også lab for produksjon av ste
rile salver. Dette skjedde i annen etasje 
i stallen som tilhører Odins gate 19, og 
her driver vi produksjon den dag i dag.  
Nå er det riktignok bare produksjon av 
drogepreparater. Der hersker Ulf Rød, 
som har vært ansatt på Frogner apotek 
siden 1967. 

Frogner apotek bar fortsatt preg av å  
være et produksjonsapotek da jeg over
tok i 1996. Publikumsdelen av apoteket 
var liten og tradisjonell – med laaaang 
skranke, og de fleste varer i skuffer eller  
i kjelleren.  For å møte den nye apotek
hverdag som dereuleringen fra 1. mars 
2001 ville føre med seg, ble apoteket 
bygget om, slik at også Frogner apotek 

fikk direktereseptur og selvvalg. Labora
toriet fra 1958 ble tatt ned og er nå gjen
oppført på Farmasihistorisk Museum på 
Norsk Folkemuseum på Bygdøy. 

Frogner apotek har i hundre år vært 
en viktig institusjon i Frogners helse
vesen. I dag er det et moderne by dels
apotek, med høyt kvalifisert personale. 
Kundenes tilbakemeldinger tyder på at 
vi gjør en god jobb – men ingen er så 
god at man ikke kan bli bedre! Vi ønsker 
å tilby våre brukere mer enn gode varer 
og kvalifiserte råd.  Vi er klar for nye 
opp gaver – som farmasøytrekvirering 
og utvidede oppgaver knyttet til lege
middelbruk.  ●

Frogner | 100 år

Frogner apotek 1910–2010

I de hundre årene har det 
vært 6 apotekere: 

Ole Christian Lund Doxrud 1909–31

Birger Foss 1931–51

Arne Bull 1951–75

Torger Vigdel 1975–85

Arnfinn Meidell 1985–96

Inger Lise Eriksen 1996 – 
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portrett | Rita Riksfjord Antonsen 

– Gi apotek-
teknikerne  
ekspedisjonsrett 
Når det skal vurderes delvis for-
skrivningsrett for farmasøyter, 
så bør det også ses på om 
apotekteknikere skal få  
begrenset ekspedisjonsrett.

Navn: Rita Riksfjord Antonsen

Alder: 61 år

Sivil status: Gift, to barn

Bosted: Oslo/Tønsberg

Stilling: Forbundsleder i Farmasiforbundet siden januar 2010

Utdanning: Apotektekniker (1969)

Hvorfor denne utdanningen: – Jeg likte kjemi og hadde valget mellom kjemiingeniør og 
apotektekniker. En yrkesveileder anbefalte tekniker. Det har jeg ikke angret på.

Hobby: Jobben og spinning. Og er aktiv på Facebook for å holde kontakt med venner og 
familie. Farmasiforbundet har sin egen facebookside som jeg må sjekke daglig.
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portrett | Rita Riksfjord Antonsen 

Det skal kun være autorisert helsepersonell som har kundekontakt i apotek, mener Farmasiforbundets leder Rita Riksfjord Antonsen. – Når kundene 
oppdager at ansatte er ufaglærte, vil lekkasjen til dagligvarehandelen øke. (Begge foto: Bjørn Kvaal)
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portrett | Rita Riksfjord Antonsen 

Det mener Rita Riksfjord Antonsen, 
leder for de 3400 apotekteknikerne i 
Farmasiforbundet. Hun mener at en slik 
utvikling er naturlig hvis grensene for 
de apotekansattes ansvar skal flyttes.

Resept for p-piller
Antonsen synes det vil være naturlig å 
gi apotekteknikerne tilleggsutdanning 
for eksempel i samarbeid med Apotek
foreningen. Dette og realkompetanse 
bør da kunne kvalifisere dem til en 
begrenset ekspedisjonsrett.

Dette kan gjelde for ppiller og re
septer som har vært ekspedert tidligere 
(reitererte resepter).

Antonsen gleder seg over nye tanker 
og utvikling i bransjen, men frykter at 
utviklingen kan gå i motsatt retning. 
Hun viser til at apotekene bruker stadig 
færre apotekteknikere og at autorisert 
helsepersonell blir erstattet med ufag
lærte.

– Slik går vi baklengs inn i framtida, 
sier Antonsen.

Frykter apotek vil tape
Hun forteller om enkelte distriktsapotek 
som har problemer med å rekruttere 
apotekteknikere. I stedet ansetter de 
personal uten fagutdanning. Andre 
apotek bruker ufaglærte i for eksempel 
utgangskassene fordi det er billigere 
arbeidskraft.

– Det skal være en forskjell mel
lom å kjøpe legemidler på apotek og 
i butikk. Med flere ufaglærte i apotek 
blir forskjellen mindre og mindre, og 
inntjeningen til apotekene kan bli dår
ligere. Tilliten til apotekene kan også 
svekkes, frykter Antonsen.

Alene halve året
Med ektefelle som var sjømann og 
borte seks måneder av gangen, lærte 
Rita Riksfjord Antonsen seg tidlig å 
ta ansvar for daglige gjøremål.  Da 
hun begynte som apotektekniker ved 

Sykehusapoteket i Tønsberg, ble det 
naturlig å ta ordet, fordele oppgaver 
blant kollegaene og å si ja til tillitsverv. 
Etter hvert mente hun også at de som 
tok ekstra utdanning og sa ja til nye 
oppgaver også skulle belønnes for det.

Ikke alle likte dette – hverken at hun 
stakk hodet fram eller argumenterte for 
ulike lokale tillegg.

– Apotekteknikerne har vært en 
viktig, men noe taus gruppe faglig sett. 
Med Rita kom det en klar stemme som 
jeg har satt stor pris på, sier en apotek
leder.

En annen beskriver Rita som 
ansvarsfull, målrettet og veldig åpen. 
En åpenhet som noen ganger har slått 
tilbake på henne selv, fordi ærlighet 
noen ganger kan bli misbrukt.

Selv var Rita Riksfjord Antonsen 
usikker på om hun skulle bli Farmasifor
bundets nye leder, selv om hun hadde 
vært nestleder i seks år.

– Jeg tenkte at alderen talte mot meg. 
Forbundet trengte en yngre stemme. På 
den annen side er medlemmene våre i 
snitt 50 år, og mange har mye erfaring. 
Jeg er en representant for denne livs og 
yrkeserfaringen. En kollega sa at alder 
bare er et tall, og at det er stemmen og 
hodet som teller. Dét og en tålmodig 
og raus ektemann fikk meg til å si ja til 
vervet, sier hun.

Besøker mor i helgene
Jobben betyr at hun pendler mellom 
Tønsberg og Oslo. En av helgedagene 
bruker hun hos moren på snart 91 år 
som har demenssykdom. Også Anton
sens bestefar hadde slike plager, og hun 
vet at hun en dag kan få samme sykdom 
selv.

– Kanskje har jeg det allerede, sier 
hun og bryter ut i latter. – Jeg må ha 
huskelapper for å huske alt som skal 
gjøres. 

Antonsen ønsker at flere apotek
kjeder kunne lære av sykehusapotekene 

når det gjelder å forstå rollene til til
litsvalgte. 

– Arbeidsgivere og ansatte har mange 
felles mål gjennom blant annet ordnede 
og forutsigbare arbeidsavtaler. Men det 
virker som enkelte apotekkjeder opplever 
tillitsvalgte som en trussel. En av kjedene 
mener at det kun trengs hovedtillitsvalgte, 
og ønsker ikke å forholde seg til lokale 
tillitsvalgte ute på apotekene. Sykehus
apotekene har forstått at tillitsvalgte er  
en ressurs i apotekene, og de bruker til
litsvalgte til det beste for både apoteket 
og foretaket, sier Antonsen. 

– Hva gjør deg mest glad i arbeidet?
– Å treffe medlemmene og høre 

at de fleste trives på jobb, og jobbe 
tverrfaglig med spennende oppgaver i 
Farmasiforbundets sekretariat. 

– Hva frustrerer deg mest?
– Arbeidsgivere som ikke gir til

litsvalgte fri med lønn når de skal på 
tillitsvalgtsamling eller kurs i Farma
siforbundet. Jeg skulle ønske de så 
tillitsvalgte som en ressurs.

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

– Økonomi, på grunn av ledervervet 
i Farmasiforbundet. Men skulle jeg ha 
fulgt hjertet ville jeg ha reist til Spania 
og studert spansk. Drømmen er å bo i 
Spania noen måneder i året som pensjo
nist, og kanskje jobbe på et apotek i en 
by hvor det er mange nordmenn. 

– Hva gjør du om fem år?
– Da er jeg engasjert i seniorpoli

tikk, enten som forbundsleder eller på 
et sykehusapotek. 

– Hva ville du gjort med apotek-
bransjen, hvis du var helseminister for 
en dag?

– Tatt initiativ til å endre apoteklo
ven slik at kun autorisert helsepersonell 
skal ha kundekontakt. Jeg ville også ha 
gjort ekspedisjonsretten til en kvalifika
sjon. Istedenfor at den skal være knyttet 
til profesjon.  ●

n  Av Bjørn Kvaal
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Farmasøyter og apotek 
verden over møter store 
endringskrav. Oppgavene 
går stadig sterkere over 
fra å være produsenter og 
utleverere av legemidler 
til å bli den som sikrer 
at legemidlene får den 
effekten de skal ha. 

FIP 2010:  
Nye oppgaver,  
nye muligheter 

Den årlige internasjonale farmasøytkongressen (FIP) 

hadde i år som hovedtema «From Molecule to Medicine to 

Maximizing Outcomes: Pharmacy’s Exploratory Journey». 

Nesten 2.500 farmasøyter fra 100 land møttes i begynnelsen 

av september i Lisboa. Portugisiske farmasøyter og apotek 

har i flere år vært aktive i å utvikle farmasøyt og apotekoppgavene, og kunne derfor 

også bidra med mange egne ideer og erfaringer.

Den årlige FIPkongressen er delvis en møteplass for farmasøyter, der man kan 

få nye kontakter, vedlikeholde gamle og få snakke med farmasøyter i andre land om 

utvikling og erfaringer. Delvis er det en lang rekke parallelle foredrag og presenta

sjoner, der erfaringer, tjenester og prosjekter fra hele verden presenteres.

Utfordringene er selvsagt helt forskjellige i et europeisk land, som er opptatt 

av eldrebølge og feil legemiddelbruk, enn i et afrikansk utviklingsland, der grunn

leggende tilgjengelighet til og kvalitet på legemidlene ikke er sikret. Med en stor 

bredde i FIPkongressens temaer er det likevel noe av interesse for alle. Og noen 

ganger kan det være riktig å utvide perspektivene litt fra hverdagen, og kjenne til 

hvilke problemer og muligheter farmasøyter i andre land må forholde seg til.

Endringskrav kan sees på som en mulighet eller som et problem. De fleste 

farmasøytene på FIPkongressene er opptatt av mulighetene. Hvis farmasøyter og 

apotek i et annet land har hatt suksess med en ny tjeneste, bør vi se om en slik 

tjeneste kan bli en suksess hos oss også. Hvis tjenesten er nyttig for pasienten, 

faglig interessant for farmasøyten og lønnsom for apoteket, er det ingen grunn til 

ikke å prøve den ut hos oss også. 

Noen er mest opptatt av å se problemer, 

være skeptisk til endringskrav og argumen

terer mot forandringer nærmest uansett. 

Det er en holdning som sjelden bidrar til å 

bringe verden fremover. FIPkongressene 

er først og fremst en konstruktiv møteplass 

for utveksling av erfaringer og ideer som 

kan føre til positiv endring. Derfor er den 

også en både nyttig og hyggelig erfaring 

for de aller fleste av deltagerne.

Oddbjørn Tysnes, Apotekforeningen

FIP | 2010



tutlevering av Tamiflu og Relenza. Det 
resulterte i to postere om temaet, fra 
henholdsvis Agnes Gombos og Tore 
Reinholdt fra Apotekforeningen. 

Reinholdts poster omhandlet nøk
kelstatistikk om farmasøytrekvireringen 
i Norge. I oktober kom utbruddet av 
pandemisk influensa og et massevak
sinasjonsprogram ble satt i gang. For 
å avhjelpe primærhelsetjenesten fikk 
farmasøyter rekvireringsrett. Statistik
ken viser at farmasøyter tok over ¾ 
av rekvireringen av antiviralia «over 
natten». Konklusjonen på posteren til 
Reinholdt er at farmasøytens utleve
ringsmetode var et viktig instrument for 
å sikre tilgjengeligheten av medisinene. 
Agnes Gombos påpekte i sin poster at 
det gode forholdet mellom helsemyn
dighetene, effektiv planlegging og en 
godt organisert apoteksektor gjorde at 
innføringen av farmasøytrekvireringen 
kunne skje i løpet av så kort tid. Erfa
ringene med farmasøytutlevering av 
antiviralia kan fungere som et eksempel 
til etterfølgelse på fremtidige tjenester.

Visjoner for 2020
Hvilke tjenester burde bli utviklet for 
å promotere tryggere legemiddelbruk? 
Hvordan vil apotek bli påvirket av 
apotektjenester på internett og hvilke 
tjenester gjør det verdt for kunden å 
besøke et apotek? Noen av disse spørs
målene er forsøkt besvart gjennom et 
prosjektarbeid som Apotekforeningen 
og andre aktører i bransjen har arbeidet 
med, Visjon for apotek i helsetjenesten 
2020. Posteren til Hilde Ariansen fra 
Apotekforeningen omhandlet hvilke 
fremtidige roller apotek kan spille i 
helsetjenesten for å avhjelpe helseut
fordringene som kommer.  ●

I år var Norge godt representert på FIP i Lisboa 
i Portugal. Med fem postere og to foredrag fikk 
Apotekforeningen viste fram en del av norsk 
apotekbransje for et internasjonalt publikum.

FIP | 2010

Norsk apotek bransje  
på FIP
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Sikker og effektiv legemiddeldistri-
busjon
Vareregisteret inneholder opplysninger 
som er nødvendig for sikker og effektiv 
håndtering av varen i hele verdikjeden 
fra produsent eller leverandør, via 
grossist og detaljist, til sluttbruker. 
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 samar
beidspartnerne. 

Caroline Guldahl fra Vareregister
sentralen hadde utarbeidet poster om 
vareregisteret. I tillegg til poster, holdt 
Guldahl foredrag om hvordan varere
gisteret fungerer i Norge. 

Kassasjonsprosjekt
Hvorfor ender pasientene opp med 
overflødig medisiner? Og hvor kaster 
de så disse? Spørreundersøkelsen som 
ble gjennomført på vegene av Apotek
foreningen viser at medisiner ofte ikke 
brukes som forskrevet, og noen ganger 
er det for store mengder medisiner som 
er skrevet ut. Undersøkelsen viser at 
omtrent 45 prosent av de spurte hadde 
igjen medisiner etter endt behandling. 
Blant de som hadde kastet medisiner 
det siste halvåret, fortalte 48 prosent at 
de hadde levert dem inn for kassasjon i 
et apotek. Agnes Gombos i Apotekfore
ningen hadde utarbeidet posteren, samt 
at hun holdt foredrag om emnet.  

Pandemi og farmasøytrekvirering
I tillegg var det stor interesse for hvordan 
Norge håndterte influensapandemien i 
fjor, da særlig på grunn av farmasøy

Agnes Gombos (Alle foto fra FIP: Tore Reinholdt).

Caroline Guldahl.

Tore Reinholdt.
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år. Han var i år initiativtaker til semi
naret «Patient packs versus dispensing 
from bulk – worldwide experience of 
individualised packaging of medicines 
for patients», som ble arrangert i sam
arbeid mellom Pharmacy Information 
Section og Administrative Pharmacy 
Section i FIP på kongressen i Lisboa i 
september 2010. 

Lyftingsmo var også én av foredrags
holderne på seminaret, og i sitt innlegg 
brukte han sin tilmålte tid til å fokusere 
på manglende kvalitet i det som forlater 
apotekene i mange land. 

I Norge er det en selvfølge, og en del 
av kvalitetskriteriene rundt legemiddel
håndteringen, at legemidlene ekspederes 
i pakninger fra industrien. Disse er for
seglet og inneholder et pakningsvedlegg 
med viktig informasjon. Pakningene 
utstyres også med en forklarende bruks
anvisningsetikett fra apoteket for å sikre 
at pasienten har informasjon nok til å 
bruke legemidlet riktig. 

Pakninger og signeringer
Stein Lyftingsmo har interessert seg for 
pakninger og signering i veldig mange 

Pasientpakker og 
bruksanvisninger

FIP | 2010

Merking og håndtering av legemidler ved utlevering til pasient er 
viktig for å fremme riktig legemiddelbruk. Stein Lyftingsmo fra Syke-
husapoteket i Elverum holdt foredrag om dette på årets FIP. Han er 
ikke i tvil om at nivået rundt om i verden kan heves betraktelig.

n  Av Agnes Gombos, Apotekforeningen
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Piktogrammer  
– et alternativ til pakningsvedlegg
n  Av Caroline Guldahl, Apotekforeningen

– Jeg påpekte blant annet at legemid
delprodusentene har dokumentasjonskrav 
på alle nivåer, mens apotek og farmasøyter 
i apotek verden rundt slipper unna med 
mindre kvalitetssikrede metoder. 

Norge har et veldig bra system og 
Europas beste apoteketiketter, sier 
Lyftingsmo. 

Han stiller videre spørsmål ved andre 
europeiske lands manglende interesse 
for slik merking av legemidler før lege
midlene utleveres pasienter.

I USA er det vanlig å dispensere 
fra bulkpakninger til små spesiallagede 
bokser, og utstyre disse med brukerrett
ledning. I England var dispensering fra 
bulk vanlig før, men de har nå gått over til 
industripakninger. Likevel, industripak
kene tilpasses det eksakte tablettantallet 
den enkelte har resept på; er pakken på 
30 tabletter og resepten på 28, klippes to 
tabletter av blisterbrettet. I Tyskland og 
andre europeiske land utstyres industri
pakningene med et klistremerke der det 
skrives med penn 1x2, eller dette skrives 
direkte på pakningen. 

Utfordringer i apotek
Seminaret tok for seg ulike perspektiver 
ved utfordringene rundt merking og 
ekspedisjon av legemidler fra apotek. 
Seminardeltakerne fikk en amerikansk 
vurdering av hvorfor overfylling fra bulk
konteiner til små oransje bokser lønner 
seg, og i stor grad er dette et kostnads
spørsmål. Foredragsholderen, Jeannie 
Lee fra University of Arizona, beskrev 
hvordan man ved hjelp av ulike bokser 
kunne kvalitetssikre utleveringen. Det 
finnes bokser med egen fargekode for 
hver i familien, bokser med barnesikre 
lokk, bokser med eldrevennlige lokk og 
så videre. Som et alternativ til utlevering 
i disse boksene kan pasienter med spesi
elt oppfølgingsbehov få legemidlene fylt 
i blisterbrett tilsvarende gamle Apodoser 
hvor hver boble fylles manuelt, og inne
holder de tablettene som skal tas ved det 
enkelte doseringstidspunktet.

– Men jeg stiller spørsmål ved kvali
teten av utleveringen. I USA finnes det 
ikke dokumentasjonssystemer for dis
pensering fra bulk til bokser, med andre 
ord – det er ikke mulig å spore tilbake 
til hvilken batch pasienten har fått lege
midler fra. Det er heller ingen systemer 
for å kunne kontrollere i etterkant om 
overfyllingen var riktig, sier Lyftingsmo.

Etikett med piktogram. Første setning beskriver 
hva legemiddelet er for, med generell informa-
sjon og beskrivelse. Andre setning forklarer 
hvordan legemidlet skal tas. Tredje setning er 
hva man skal være forsiktig med og den siste 
linjen beskriver hva man skal unngå. (Skjerm-
dump fra www.pharmaglyphs.com)

Et av foredragene fra årets FIP omhand
let piktogram. Et piktogram er et foren
klet bilde som skal symbolisere et ord, 
en gjenstand eller et begrep. Eksempler 
på piktogrammer er PharmaGlyph, en 
samling av piktogrammer designet for 
å illustrere essensiell legemiddelinfor
masjon som indikasjoner, bivirkninger 
og annen viktig tilleggsinformasjon. 
For å skille de ulike kategoriene er det 
brukt ulike symboler med forskjellige 
farger rundt piktogrammene. Svart 
firkant betyr indikasjon og beskrivelse 
av legemiddelet som for eksempel 
legemiddelform og styrke. Grønn sirkel 
betyr «kjør» og man skal gjøre det som 
piktogrammet illustrerer, mens gul 
diamant betyr «vær oppmerksom» og 
indikerer at dette er noe du skal utvise 
forsiktighet ved. Rød sirkel med skrå
strek betyr «stopp», dette skal unngås. 
Mange av piktogrammene er intuitive, 
mens noen må forklares for at man skal 
skjønne hva de betyr.

Piktogrammer kan være et godt 
alternativ til tradisjonelt pakningsved
legg. For mange kan det være vanskelig 
å forstå pakningsvedlegget fordi det er 
brukt mange fremmedord eller skriften 

er liten. Ved samtidig bruk av mange 
legemidler kan bruk av piktogrammer 
tydeliggjøre den viktigste informa
sjonen på en kortfattet og lettfattelig 
måte slik at man sikrer korrekt bruk 
av legemiddelet med minst mulig fare 
for bivirkninger. Derfor kan bruk av 
piktogrammer være spesielt nyttig for 
pasienter med for eksempel HIV eller 
tuberkulose siden disse ofte har et kom
plekst behandlingsregime med mange 
medisiner.  ●

Riktig legemiddelbruk
Innlegget fra Afrika, ved Alex Dodoo, 
presidenten i Pharmaceutical Society of 
Ghana, var tankevekkende i en annen 
retning. Det meste er bulkpakket og blir 
dispensert i apoteket. Dette gjelder også 
produkter som kommer i små pakninger, 
spesielt der legemidlet er dyrt. Dis
penserte legemidler merkes dårlig, og 
arbeidsprosedyren gjennomføres ofte av 
ikkefarmasøyter. Falske legemidler er 
vanlig forekommende i distribusjonskje
den. Pasienter mangler mye kunnskap 
om legemidler, og de kommer ofte ikke 
tilbake for ny porsjon hvis de faktisk 
føler seg bedre etter første omgang. 

Lyftingsmo mener merking av 
lege midler ved utlevering til pasient er 
svært viktig for å fremme riktig lege
middelbruk. 

– Jeg er overrasket over at så mange 
land ikke er motivert til å ta i bruk 
apoteketiketter og andre systemer for 
å gjøre legemiddelbruken enklere og 
sikrere for pasientene, sier Stein Lyf
tingsmo, og fortsetter: 

– Jeg håper mitt engasjement også 
kan vekke andre, og jeg kommer til å 
arbeide videre med å få dette på dagsor
denen i flere farmasøytiske fora.  ●

FIP | 2010
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Støtte WHOs medlemsstater med 2. 
utvikling av nasjonale reguleringer 
som vil motvirke utbredelse av falske 
legemidler 
Utvikle og iverksette internasjonale 3. 
aktiviteter rettet mot falske lege
midler 

Et hovedproblem er at falske legemidler 
utgjør en svært lukrativ business. Falske 
legemidler oppdages i økende grad 
både i tradisjonelle distribusjonskanaler 
og via internettapotek, og problemet er 
økende både i uland og iland. Ofte har 
legemidlene vært ute på en lang reise 

Internasjonalt er arbeidet mot falske 
lege midler bare en del av et større arbeid 
som retter seg mot å sikre enn generell 
god kvalitet på legemidler. På årets FIP 
viste Kopp til at det er en glidende skala 
for legemidler fra rene forfalskninger 
via substandardlegemidler til legemid
ler med god kvali tet slik vi i Norge er 
vant med.

WHOs arbeid følger tre hovedstra-
tegier:

Utvikle verktøy, internasjonale nor 1. 
m er og standarder samt retningslinjer 
som kan bidra til at legemidler 
som omsettes innen internasjonale 
lege middel  distribusjons systemer er 
sikre, ef fekt ive og av god kvalitet

World Health Organization (WHO) er engasjert i arbeidet mot falske legemidler 
gjennom The International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce 
(IMPACT). Sabine Kopp ga et interessant glimt inn i dette arbeidet som har en 
rekke utfordringer.

n  Av Tore Reinholdt, Apotekforeningen

FIP | 2010

WHO og falske 
legemidler

WHO-definisjon av falske 
legemidler – 1992 

A counterfeit medicine is one which 
is deliberately and fraudulently mis-
labeled with respect to identity and/
or source. Counterfeiting can apply to 
both branded and generic products 
and counterfeit products may include 
products with the correct ingredients 
or with the wrong ingredients, 
without active ingredients, with 
insufficient (inadequate quantities 
of) active ingredient(s) or with fake 
packaging.

før de til slutt «lures» inn i de ordinære 
salgskanalene (se bilde).

Mens problemet med falske lege
midler er økende og til tross for at WHO 
allerede i 1992 etablerte en definisjon på 
falske legemidler, – har verdens ulike 
land stadig sine egne definisjoner i sitt 
lovverk. Dette skaper dessverre adskil
lige problemer for det internasjonale 
samarbeidet mot falske legemidler.

Les mer rom WHOs og IMPACTs 
arbeid mot falske legemidler på www.
who.int/impact/en/.  ●

Kilde: Sabine Kopp, WHO
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– Nettbasert informasjon og 
videosnutter kan ikke erstatte 
samtalen og møtet ansikt til ansikt 
mellom farmasøyt og kunde, sier Are 
Helseth, stortingsrepresentant for Ap og 
saksordfører for Samhandlingsreformen. 
(Foto: Bjørn Kvaal)

farmasøyter
lenge

Har sett nytten av

politiker | Are Helseth
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Han mener derfor at lege og far
masøyt kan utfylle hverandre til beste 
for pasienten. Samtidig er han klar på 
at farmasøytene er spesialister på hele 
feltet farmasi. Svigermoren til Are 
Helseth hadde dårlig livskvalitet fordi 
hun måtte stå opp hver natt. Ubehaget 
varierte, men det kunne knyttes til me
disinen hun brukte. Da hun begynte å 
ta tablettene tidligere på dagen, i stedet 
for like før leggetid, forsvant plagene.

– Å se slike viktige muligheter og å 
formidle det til brukeren kan gi pasien
ten et helt nytt liv, sier Helseth. – Derfor 
trenger vi hverandre.

Han mener dette eksempelet også 
viser hvor viktig det er at storforbru
kere av legemidler, som eldre, følges 
opp nøye av farmasøyter. I et innlegg 
på Stortinget 27. november 2010, sa 
Helseth blant annet:

«Samarbeid om riktig legemiddel
bruk kan bli enda bedre, og her har våre 
farmasøyter særlig kunnskap som bør 
brukes mye mer.»

– Mange eldre har noe nedsatt 
funksjon i lever og nyrer. Risiko for 
interaksjoner er da større, blant annet 
fordi de ofte bruker mange medisiner 
samtidig. Hukommelsen er ikke alltid 
på topp. Informasjonen på pilleeskene 
kan være vanskelig å lese. Kan det bety 
noe for effekten om de tar medisinen 
sammen med en halv brødskive eller på 
tom mage? Slike ting kan bety mye for 
livskvaliteten, sier Helseth.

Urolig over salgsøkning
Appolitikeren opplever at apotekene 
har topp kompetanse. 

– I hvilken annen bransje blir du 
ekspedert av ansatte med så høy kunn
skap? sier Helseth. 

– Dessuten la jeg vekt på at reseptene 
jeg skrev ut skulle være leselige. Det 
førte til få telefoner fra apotekene, sier 
han.

Helseth oppdaget tidlig nytten av 
farmasøytene. Særlig fra 1982, da han 
jobbet ved Bærum sykehus. Dette året 
fikk sykehuset sykehusapotek. Apotek
ansatte deltok på møter med legene, og 
Helseth følte at farmasøytene styrket 
fagmiljøet. Konkret bidro sykehusapo
teket blant annet med ferdig blandet 
Total Paventeral Næring (TPNpakker) 
til pasientene.

Tid til informasjon
I 2001 sto Sentralsykehuset i Akershus 
(SiA) på Lørenskog overfor statlige 
overtakelse. 

– Vi var opptatt av å styrke sykehuset 
med et sykehusapotek. Det forelå et tid
ligere politisk vedtak i fylket som ikke 
var gjennomført. Men vi rakk å gjøre 
det den siste sommeren vi eide SiA, sier 
Helseth, som da var helse og sosialdi
rektør i Akershus fylkeskommune.

Helseth er jevnlig innom apotek i 
dag, men først og fremst som lege. 

– Har legene tid til å informere 
pasienten om riking bruk?

– De skal ta seg tid til dette, akkurat 
som alle andre helsearbeidere. Det er en 
like stor utfordring at det kan bli for mye 
informasjon. Derfor har jeg ofte skrevet 
ned de viktigste tingene pasientene bør 
kjenne til, sier Helseth.

Begge er lavterskel
– Er det fastlegen eller apoteket som er 
lavterskeltilbudet for pasientene?

– Det kan begge være. Noen pasi
enter får best informasjon hos legen, 
andre på apoteket. Men en del pasienter 
har en bør å bære på som er svært 
tyngende. Denne bagasjen kan være 
viktig at helsearbeideren kjenner til i 
forbindelse med behandling. Men ikke 
alle kan eller vil fortelle om dette over 
skranken på apoteket, sier Helseth.

politiker | Are Helseth

Som lege og helsebyråkrat så Are Helseth (Ap) nytten av sykehusapotekene. 
Selv har han opplevde hvordan nære familiemedlemmer har fått et bedre liv 
etter at klokkeslett for daglig medisinering ble endret med noen timer.

n  Bjørn Kvaal

Are Helseth (55) er:

Medlem i Helse- og omsorg- •
skomiteen 2009–2013 for Ap.

Første vararepresentant for Aker- •
shus Ap, men har siden oktober 
2009 møtt som fast representant 
for kulturminister Anniken Huitfeldt. 

Utdannet lege ved Universitetet i  •
Oslo (1981).

Saksordfører for Samhandlingsre- •
formen.

Yrkesbakgrunn: Administrerende  •
direktør i Fürst Medisinsk Labora-
torium fra 2007–2009. Før det var 
han blant annet prosjektdirektør 
i Helse- og omsorgsdepartemen-
tet, viseadministrerende direktør 
i Helse Øst, direktør for Akershus 
universitetssykehus, helse- og 
sosialdirektør i Akershus fyl-
keskommune og sjeflege ved 
Bærum sykehus.

– Farmasøytene er spesialister 
på hele feltet farmasi.«

– Betyr det at flest mulig legemidler 
bør selges på apotek?

– Da vi vedtok å åpne for salg av re
septfrie legemidler i dagligvarebutikker 
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rundt år 2000, så trodde vi ikke at salget 
av særlig smertedempende medisiner 
skulle bli så høyt som det er nå. Ut fra et 
folkehelseperspektiv er ikke utviklingen 
bra. De potensielle bivirkningene kan 
være alvorlige. Slike medisiner gjør 
deg ikke frisk, men det blir litt mindre 
ubehagelig å være syk, sier Helseth.

På sykehus han har jobbet ved, har 
de hatt pasienter som har hatt leversvikt 
og vært døden nær på grunn av store 
inntak av paracetamol.

Når det er sagt ønsker han ikke å 
fjerne disse medisinene fra butikkhyl
lene. Derimot vil han gjerne ha gode 
forslag som kan bidra til at forbruket går 
ned, for eksempel publikumskampanjer.

Helseth vil ikke nå mene noe om 
andre typer reseptfrie medisiner kan 
flyttes ut i hyllene i dagligvarehandelen. 
Her vil han først ha råd fra Legemid
delverket. 

– Er ikke legenes mann
Helseth vil heller ikke ta stilling til om 
apotekene skal få betalt for helsetjenes
ter.

– Det er apotekene som har reist 
denne debatten blant annet etter erfa
ringene til apotekbransjen i Danmark. 
Men jeg må vurdere nærmere om dette 
er riktig vei å gå. Jeg har sans for mange 
av argumentene til Apotekforeningen. 
Samtidig så kan det være enda større 
helsegevinst for samfunnet gjennom 
kostveiledning, redusert bruk av sukker 
og mere fysisk aktivitet, sier Helseth.

Han legger til:
– Hva om apotekene ga 20 prosent 

rabatt på diabetesmedisiner til alle 
pasienter som gikk 20 minutter daglig? 
Få med at det var en spøk, da.

– Kan du kritiseres for at du tenker 
som en lege når du skal vurdere apote-
kenes plass i helsevesenet?

– Det må andre vurdere. Men jeg 
håper ikke apotekbransjen opplever 

meg som en som taler legenes sak. Mitt 
poeng er at vi må se helheten før vi 
eventuelt omfordeler rollene i helseve
senet. Tamifluen var et godt eksempel 
på hvor bra apotekene fungerte under 
en pandemi som satt krav til logistikk 
og nøyaktighet. Vi vil ganske sikkert få 
nye pandemier. Nå så vi hvem vi kan 
regne med når det trengs mobilisering i 
helsevesenet, sier Helseth.

Frykter dårligere hjelp
– Betyr e-resept og at en del folk er 
vant til å hente helseinformasjon på 
nettet at legemidler med og uten resept 
nå også bør bli en naturlig ting å kjøpe 
på nett?

– Om noen år er vi der, men hvilke 
medisiner som hører hjemme på nett  
handel er tidlig å si. For noen er nett 
handel enkelt og greit, men det kan hin
dre individuell veiledning fra farmasøyt 
som kan være livsviktig. På den annen 
side vil folk bestemme over egen tids
bruk og en del brukere av legemidler er 
godt opplyste. Så har vi gruppen som 
ikke bruker internett. Hvis netthandel 
erstatter apotek, så kan denne gruppen 
få et dårligere tilbud når de trenger 
medisiner, sier Helseth.

Han vil ikke mene noe nå om hvil
ken av gruppene som er viktigst her og 
hvordan helheten bør ivaretas. I teorien 
kunne mye informasjon skje gjennom 
lydfiler og videosnutter.

– Grunnen til at dette ikke er innført 
som en fullgod løsning, er fordi det ikke 
kan erstatte samtalen og møtet ansikt til 

ansikt mellom farmasøyt og kunde, sier 
Helseth.

På https://fremtidenshelsetjeneste.
regjeringen.no kan både privatpersoner 
og offentlige etater legge inn kommen
tarer og høringssvar til Samhandlings
reformen.

Reformen, der Helseth er saksord
fører, er tydelig på at bedre legemid
delhåndtering kan hindre dødsfall og 
reinnleggelser. 

– Opposisjonen har kritisert refor
men for å være lite konkret?

– Den skal innføres fra 2012. Det 
trengs to nye lovverk: ny folkehelselov 
og ny lov om kommunale helse og om
sorgstjenester. I tillegg skal det på plass 
nasjonal helse og omsorgsplan, som er 
på høring nå. Så, ja, opposisjonen har 
rett i at det er mye som skal på plass, 
men da må de også se helheten i planen 
og hvor sammensatt HelseNorge er, 
sier Helseth.

Opp til kommunene
Han viser til at kommunene varierer fra 
nesten 600 000 innbyggere og ned til 
noen hundre. Det skal bli flere helsetje
nester og mer kompetanse der folk bor, 
samtidig som det blir en tydelig økning 
i antall eldre de kommende årene. Det 
trengs både penger og folk til å møte 
dette. Pengene finnes, men helsearbei
derne er det i ferd med å bli for få av.

Derfor vil Helseth at Samhandlings
reformen skal bidrar til å løse behovene 
på en ny måte, samtidig som utford
ringene varierer fra kommune til kom
mune.

– En farmasøyt kan sikkert spare hel
sekroner og lidelser hos folk i én kom
mune, mens det vil være feil å engasjere 
en slik person i en annen kommune. De 
lokale behov er det kommunene som 
kjenner best, sier Helseth. – Om og 
hvordan kommunene vil organisere for 
eksempel farmasøytisk kompetanse og 
eventuelt trekke dette inn i det lokale 
helsetilbudet, må de avgjøre selv.  ●

– Vi vil ganske sikkert få nye 
pandemier. Nå så vi hvem vi 
kan regne med når det trengs 
mobilisering i helsevesenet.

«

– Samarbeid om riktig lege-
middelbruk kan bli enda 
bedre, og her har våre farma-
søyter særlig kunnskap som 
bør brukes mye mer.

«



Han trakk spesielt fram forhåpnin
gene sine til elektronisk kjernejournal 
og at han tror det vil bli en viktig 
forbedringsfaktor for å sikre riktigere 
legemiddelbruk. I tillegg nevnte han 
masterstudiet i klinisk farmasi ved 
Universitetet i Oslo.

– De som nå blir uteksaminert herfra 
kommer til å bli spydspisser i arbeidet 
med å styrke riktig legemiddelbruk, sa 
han.

Bent Høie mener vi er heldige. 
Norsk helsetjeneste er i verdensklasse. 
Men det skorter på gode tiltak som 
sikrer riktigere legemiddelbruk.

– Vi har en rekke tiltak vi kan sette i 
gang for å sikre riktig legemiddelbruk. 
Utfordringen er at det ikke følges opp og 
at det ikke gjøres nasjonal politikk ut av 
det. Høyre vil begynne å implementere 
legemiddelgjennomganger nå. Vi øn
sker å starte med de eldste på sykehjem 
i hele landet. Det er nok snakk. Vi vet 
hva som virker, avsluttet han.  ●

eller mindre grad oppstår i omtrent 20 
prosent av alle behandlingsforløp hvor 
legemidler benyttes. 2000 dødsfall i året 
kan relateres til feil legemiddelbruk. Vi 
har ikke god nok kvalitet og pasientsik
kerhet. Dårlig samhandling rammer 
pasientene. Vi forebygger for lite, og 
reparerer for mye. I Helsekomiteen er 
vi alle enige i dette. Men det er politisk 
uenighet om hvilke virkemidler vi skal 
bruke for å gjøre noe med det, sa han.

Kompetanse
Kompetansen til helsepersonell er vik ti 
gste suksessfaktor for fremtidens helse
Norge, mente han. 

Det er ingenting som tyder på at pa
sienters medisinprofiler vil bli mindre 
kompliserte med årene. Han fortalte at 
allerede i dag er det 30 prosent ufaglærte 
rundt om i kommunehelsetjenesten og 
de har flere oppgaver enn det de har 
kompetanse til.  Høie sa at han synes at 
det er gitt alt for mange dispensasjoner. 

– Høyre ønsker å bruke farmasøyters 
kompetanse i den kommunale omsorgs
tjenesten. Større kommuner bør ansette 
en farmasøyt, og små kommuner bør gå 
sammen om å ansette en. 

Høie fortsatte med å gi farmasøytene 
skryt for håndteringen av farmasøytre
kvirering av Tamiflu og Relenza under 
pandemien i fjor. 

– Den håndterte dere på en veldig 
god måte, roste Bent Høie.

Mer farmasøyter
Lederen for Helse og omsorgsko
miteen på Stortinget ønsker å utnytte 
farmasøytisk kompetanse på en bedre 
måte enn det som gjøres i dag.

– Vi bør for eksempel vurdere å 
gi farmasøyter ansvar for å forskrive 
enkelte legemidler som tidligere er 
forskrevet av fastlege, og hvor behovet 
er å fornye resepten, sa Høie.

I tillegg ramset han opp målene i St. 
meld. nr. 18: Rett kurs mot riktigere le
gemiddelbruk. Her står det at legemid
ler skal brukes riktig, både medisinsk 
og økonomisk. I tillegg skal pasienter 
ha tilgang til effektive legemidler, uav
hengig av betalingsevne. Og legemidler 
skal ha lavest mulig pris. 

– I Norge har vi god tilgang på 
legemidler, prisnivået er tilfredsstil
lende og det er et moderat forbruk. Men 
studier viser at feilmedisinering i større 
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Press fra Høyre
Høyre skal presse regjeringen i arbeidet med å sikre 
riktig legemiddelbruk. Det sa Bent Høie, nest leder i 
Høyre, under åpningstalen på årets Farmasi dager.

n  Av Frode Alne Bolin, Apotekforeningen

Årets farmasøyt: Astrid Gilje Hageler 

– Jeg føler meg som en annen prisvinner som fikk en fredspris 
litt for tidlig, sa Astrid Gilje Hageler da hun gikk opp på 
talestolen for å takke for utmerkelsen Årets farmasøyt 2010.

Prisen ble utdelt lørdag 30.oktober av leder i Norges Farmaceutiske 
Forening, Tove Ytterbø. Gilje Hageler fikk prisen fordi hun er Norges 
første kommunefarmasøyt og fordi hun arbeider for å utvikle og 
befeste farmasøytens rolle i kommunehelsetjenesten og i samfunnet 
som helhet. Gilje Hageler er utdannet cand.pharm fra 1997 og har 
arbeidet ved sykehusapoteket i Trondheim. Her har hun både vært 
tilsynsfarmasøyt, fagutvikler og arbeidet med prosjektutvikling. I 
tillegg har hun jobbet tre år som apoteker i primærapotek.

– Jeg håper at denne prisen bidrar til at kommunefarmasøyten 
blir satt mer i fokus. Jeg håper at det kommer nye lover og forskrifter 
som setter farmasøyten bedre inn i system, sa Gilje Hageler. Astrid Hilje Hageler og Tove Ytterbø. (Alle foto: Vendil Åse)
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Utgangspunktet for Granås’ forskning 
er at pasienter har svært forskjellig 
og varierende behov for opplæring og 
informasjon om hvordan de skal bruke 
sine legemidler riktig. 

– Hva er det så som må til for å oppnå 
riktig legemiddelbruk, spør Granås, og 
gir oss en liste over det hun mener er 
punktene som må til:
1) Pasienters egen forståelse av lege

midler og sykdom eller symptomer
2) Forståelig samtale med legen
3) Forståelig samtale med apotekper

sonalet
4) En forståelig resept
5) En forståelig terapi
6) Ikke så rent lite flaks

Granås illustrerte punktene sine med 
å gjengi sin dialog med en slektning 
av den sympatiske, men også sta og 

Er pasienters  
forståelse forståelig?

farmasidagene | 2010

– Vi farmasøyter gir masse informasjon om riktig legemiddelbruk til våre 
pasienter. Men hvordan er det med pasientenes egen forståelse av sin lege-
middelbruk, er den forståelig, spurte Anne Gerd Granås fra Senter for farmasi 
ved UiB på Farmasidagene.

n  Av Frode Alne Bolin, Apotekforeningen

Det giftige Kors 

Gunvor Solheim og Nina Refsum fikk i år utdelt utmerkelsen Det Giftige Kors. Styrets 
begrunnelse er kort oppsummert som følger: De utdeles prisen blant annet på grunn 
av sin innsats for å opprette farmasiutdanningen i Tromsø. Det var mangel på far-
masøyter i Nord-Norge, og Solheim og Refsum hadde begge studert klinisk farmasi 
i USA og så behovet for et studium 
som var mer rettet mot pasientene. 
Begge var med i utvalget som ble 
nedsatt av Kultur- og Vitenskaps-
departementet for å utrede saken. 
De har begge i mange år jobbet for 
sykehusfarmasien. Begge hadde 
tilsyn på sykehjem i Troms, og foreslo 
endring av rut i ner for medisinering 
av sykehjemspasienter, som ble 
godkjente av sykehjemslegene.

På standen til Vareregister-
sentralen fikk nysgjerrige 
deltakere på Farmasidagene 
et kortspill: 10 pausenummer. 
I spillet er det meningen å 
gjette hvilken varebetegnelse 
som befinner seg bak et 
varenummer. På bildet: Per 
Viksmo.

ServiceProduksjon AS var 
i år igjen på plass for å 
fortelle om varene sine. 
Konkurransen i år var å 
kjenne igjen 5 ulike pro-
dukter på lukt og utseende. 
På stand for SPAS, Ingrid 
Bøasæter Vik.

egenrådige, typen. Denne tok kontakt 
med henne fordi han hadde fått en om
fattende resept med hjem fra sykehuset, 
hvor det var legemidler mot både høyt 
blodtrykk, kolesterol og betennelse. 
Uten at pasientslektningen ville gå 
med på noe av det: Han hadde da aldri 
hatt høyt blodtrykk, og hadde i hvert 
fall ikke betennelse. Litt vondt i foten 
ja, men likevel.

Enden på visa var at han derfor 
nektet plent å ta alle de medisinene han 
hadde fått forskrevet, og ba Granås om 
å plukke ut et par av dem for ham. 

På liknende vis illustrerte Granås 
hvordan misforståelser kan oppstå når 
pasienten ikke skjønner legen som gir 
diagnosene og skriver ut legemidlene, 
eller farmasøytene som forklarer hvor
dan de skal tas. I tillegg er det store 
muligheter for at det skal oppstå feil 

Mødrene til farmasøytutdanningen i Tromsø: 
Gunvor Solheim og Nina Refsum. (Foto: 
Bergen 2000, privat)

legemiddelbruk når reseptene er skrevet 
ut uten indikasjon, eller når det oppstår 
farlige interaksjoner mellom legemid
lene i terapien.

Betegnende nok er derfor det siste 
punktet på lista at man trenger «Ikke så 
rent lite flaks».

– Man må rett og slett innse at det 
også kreves en porsjon flaks for at alt 
dette skal klaffe, sa hun, og oppsumme
rer derfor med det hun vil at skal være 
dagens ambisjon:

– Ambisjonen må være å minske 
andelen flaks, og øke faglighet og sys
tematisk tilnærming for å bidra til riktig 
legemiddelbruk.  ●
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Farmasidagene, satelittsymposium 2010:

Bruk og misbruk av 
rusmidler

farmasidagene | 2010

To foredragsholdere fra Apotekforeningen 

Agnes Gombos og Hilde Ariansen fra Apotekforeningen holdt begge foredrag under 
årets Farmasidager.

Agnes Gombos holdt foredraget «Da farmasøyten slo til» under Apotekseksjonen fredag 29. 
oktober. Hun oppsummerte apotekenes arbeid med influensepidemien høsten 2009. Gombos 
beskrev den administrative prosessen som fikk farmasøytrekvireringen på plass, en prosess 
som kun tok fire dager. Et velorganisert apotekvesen og et godt samarbeid mellom bransjen 
og helsemyndighetene var avgjørende for at prosessen gikk så knirkefritt, mente Gombos.

Hilde Ariansen fortalte om «Apotekets plass i helsetjenesten i 2020» som siste foredrag 
lørdag 309. oktober. Apotekforeningen har sammen med bransjen utarbeidet en visjon i 2009 
for å få apotekene inn i helsetjenesten 2020. Ariansen oppsummerte prosjektet slik: Helse-
tjenesten har mange store utfordringer fremover. Det skal gjøres langt mer uten at ressurstil-
gangen vil vokse like mye. Pasientene kommer til å ha større forventninger til helsetjenesten 
også. Andre land har gitt økonomiske incentiv for at apotekbransjen skal bidra. Spørsmålet er 
hvordan apotek i Norge kan være med på å løse morgendagens helseutfordringer.
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Torvald Stoltenberg, foto: www.wikipedia.no

Fra et farmasøytisk ståsted er 
det lett at øynene rettes mot 
farmakologien når rusmidler 
settes på dagsorden. Men rus-
perspektivet er mye bredere, og 
dette kom godt frem i Farmasid-
agenes satelittsymposium. 

n  Av Tore Reinholdt, Apotekforeningen
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Trond Viggo Torgersen 

Som avslutning på årets Farmasidager var Trond 
Viggo Torgersen hyret inn. Den norske artisten, 
mediemannen, legen og tidligere barneombudet 
holdt foredrag om kommunikasjon oss men-
nesker imellom. Med en ødelagt hånd som han 
burde ta medisiner for, men som han gjorde et poeng av at 
han ikke tok, skriblet han ned forskjellen mellom menn og 
kvinner på en flippover. De fleste eksemp lene var hentet fra 
egen erfaring med kommunikasjon mellom ham selv og 
sin kone. Kommunikasjonsvinneren blant oss er den såkalte 
androgyne personen, sa Torgersen.  De klarer å tilpasse 
måten de kommuniserer på med den personen de snakker 
med. Kvinner, mente Torgersen, har for lengst begynt å 
bevege seg nærmere den androgyne. Mens ikke like mange 
menn gjør det. Snakk bedre sammen, var oppfordringen til 
Trond Viggo Torgersen.

Utdeling av Weifas posterpris 

I år vurderte juryen 27 postere. Vinneren ble vurdert etter følgende kriterier: 
Visuelt inntrykk, disposisjon, faglig innhold, det skal være mulig å tilegne seg 
posterens budskap på relativt kort tid og den skal være riktig lengde. Årets pos-
terpris gikk til posteren: «Prevalence, incidence and persistence of etanercept and 

adalimumab in norway 2004–2009». Den er utarbeidet 
av Milada Mahic, Svetlana Skurtveit, Randi Selmer, Marit 
Rønning og Kari Furu, alle fra Helsedirektoratet.  Kari Furu 
mottok prisen på vegene av forfatterne (bildet). Posteren 
omhandler en studie som baserer seg på tall fra Resept-
registeret. I prosjektet har de fulgt personer som har 
fått utlevert TNF-alfa-hemmere i perioden 2004–2009. 
Omtrent 67 prosent av medisinbrukerne gikk fast på 
TNF-alfa-hemmerne i den aktuelle femårsperioden. 61 
prosent av nye brukere får utlevert Enbrel og 39 prosent 
får utlevert Humira.

Først ut var Willy Pedersen som ga 
spennende perspektiver på hvordan 
samfunnet og fagfolk plasserer og 
rangerer rusmidler på farlighetsskalaen. 
Han advarte særlig mot cannabis som 
han mente var potensielt langt farligere 
enn det den norske befolkningen gene
relt synes å mene.

De nevrobiologiske mekanismer 
som er knyttet til rus, avhengighet og 
avvenning ble forklart av Jørg Mørland. 
Selv om rene abstinenssymptomer 
vil kunne være overstått i løpet av et 
begrenset antall uker i avrusning, vil 
andre nevrobiologiske mekanismer 
som en hovedregel bruke svært lang tid 
på å «glemme» trangen til rusmidler. Å 
komme av stoffene er som kjent vanske
lig. Nå begynner man å forstå mer av de 
biologiske mekanismene som ligger til 
grunn for denne varige avhengigheten.

Thorvald Stoltenberg presenterte 
selv rapporten fra Stoltenbergutvalget. 
Han la særlig vekt på behovet for lavter
skeltilbud til de opioidavhengige. Han 
var også tydelig inspirert av omleggin
gen av narkotikapolitikken i Portugal, 
der personer som tas for besittelse av 
brukerdoser ikke lenger settes i fengsel, 

men loses inn mot LARliknende opp
følgingstiltak og prosjekter.

Både Stoltenberg og Gabrielle Welle 
Strand, som redegjorde for de nye LAR
retningslinjene, ga apotekene gode 
tilbakemeldinger på apotekenes service 
og oppfølging av LARpasienter.

Marit Andrew i Boots trakk opp 
viktige linjer knyttet til apotekenes 
nåværende og fremtidige rolle i 
LAR. Gjennom involvering i LAR er 
apotekene blitt stadig tettere knyttet 
til rusområdet. Daglig kontakt med 
LARpasientene er vanlig. Dette gjør 
apotekene til et unikt kontaktpunkt mot 
LARpasientene. Apotekene har likevel 
ingen sterk posisjon i LAR. Det samme 
er stedvis tilfelle for mange av LAR
pasientene når det gjelder legemidler 
og henteordninger. Pasientrettigheter 
og normalisering er viktige grunnprin
sipper i de nye LARretningsinjene 
og LARforskriften. Det synes imid
lertid å være drivere innen deler av 
spesialisthelsetjenesten som trekker 
mot ordninger som ikke representerer 
normalisering, for eksempel etablering 
av særskilte utleveringssentre for utle
vering av LARlegemidler. Dette er en 

betydelig utfordring for alle involverte, 
også for helsemyndighetene. Andrew 
kunne avslutningsvis informere om at 
Helsedirektoratet nå vil starte opp et 
arbeid med å utarbeide ny veileder for 
utlevering av legemidler i LAR. Denne 
vil bli retningsgivende både for apotek 
og for andre som leverer ut legemidler 
i LAR.  ●

www.legemiddelbruk.no 

Eilin Høien Bergene ved sykehusa-
poteket i Trondheim fortalte om et 
nystartet nettsted med informasjons-
filmer som viser administrasjon av 
legemidler. Små filmsnutter gir tips 
om riktig teknikk og måter som kan 
gjøre medisineringen enkel for både 
voksne og barn. I tillegg er det lenket 
til andre kilder med god informasjon 
om legemiddelbruk, blant annet 
Apotekforeningens foreldrerbrosjyrer. 
Nettstedet drives på ideell basis, og er 
støttet av Norsk farmasøytisk Selskap 
og Nasjonalt kompetansenettverk 
for legemidler til barn. Nettstedet er 
reklamefritt og tilgjengelig for alle.

Originalpreparater og generika 
Seline Gustavsen, Jens-Uwe Bleich og Pernille Harg fra Statens 
Legemiddelverk holdt sammen et foredrag om generiske 
legemidler. Foreløpig er det ikke mye informasjon om bivirkninger 
med generika eller med virkestoff. Det er generelle bivirkninger 
som rapporteres, som kvalme, utslett osv. I tillegg er det noen 
rapporter angående manglende effekt av generikaen kontra 
originalpreparatet. 

– Men hittil har vi til gode å se at et legemiddel ikke holder 
det de lover, sa Pernille Harg, og oppfordret apotekene til å 
melde inn følgende bivirkninger av generika-produkter:

Nye bivirkninger (Ikke i preparat omtale) •

Alvorlige bivirkninger •

Manglende effekt (Husk batchnummer) •
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Beste seksjonsinnlegg 

Apotekseksjonen: •  Pernille Harg, Øyvind 
Holte og Ine Skotheim; «Originalprepa rater 
og generika – hvor likt er ulikt?». Godt 
koordinert foredrag med tre forelesere 
som utfylte hverandre på en god måte, og 
presenterte et vanskelig emne med gode 
slides. 

Farmasihistorie: •  Henrik Andersgaard; 
«Hist  orien om planten som ble utryddet 
på Fillefjell, Gentianae Purpurea». Et arbeid 
med originalt innhold satt i perspektiv. Rolig 
og godt fremført med fine illustrasjoner. 

Forskning og utvikling: •  Kari T. Inn-
gjerd ingen «Kan kultiverte planter er-

statte viltvoksende medisinplanter?» En 
god presentasjon om et internasjonalt 
viktig tema. 

Industri og regelverk: •  Arne Ketil Hafstad; 
«Hvem stoler pasientene på, og med god 
grunn?». Et ærlig innlegg med både ros, ris 
og pekefinger til de ulike aktørene som var 
tilstede, også mot egen organisasjon. En 
god stemme for pasienten. 

Internasjonal: •  Lisbeth Damlien; «Riktig 
legemiddelbruk i Mali – studentinnsatsen 
til FUG gir resultater». En kjempe fin 
presentasjon som oppfylte kriteriene for 
beste seksjonsforedrag til fulle. 

Sykehusapotekseksjonen: •  Bente 
Hayes; «Teknisk i Telemark! Status for 
automatisering av legemiddelflyt ved 
Sykehuset i Telemark.»  Et nytt, aktuelt 
og viktig tema. Godt innhold, og en bra 
presentasjon som var godt fremlagt. 
Holdt tiden og faglig godt. 

Studentseksjonen: •  Hilde-Gunn Meland 
og Morten Jægervand; «Hospitering i Tsjek-
kia». God kommunikasjon gjennom fore-
draget. God sammenblanding av visuelle 
bilder og muntlig forklaring. De engasjerte 
tilhørerne mye og besvarte spørsmålene 
på en god måte.
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Blitzen lynte flittig på standen til Apo
tekforeningen på årets Farmasidager. 
Men det var ingen kjendiser å få øye 
på, bare vanlige ansatte i apotek og 
legemiddelbransje. Ved å la seg knipse, 
og deretter klistre opp sitt passbilde på 
en stor plakat på standens bakvegg, var 
de alle med og stemte over det viktigste 
virkemiddelet for å sikre riktig bruk av 
reseptfrie legemidler. 

Det var satt opp en rekke forslag til 
sats ningsområder, deriblant ’apotek i me
dia’ og ’konkurransedyktige priser’. Disse 
var det imidlertid få som ga sin stemme til, 
de fleste av bildene havnet på forslagene 
om å satse på kompetanse, og å gi kundene 

råd om bruk av reseptfritt når men treffer 
dem ved apotekets selvvalghyller. I tillegg 
var det mange som mente at det var viktig 
å satse på farmasøytrekviering.

Apotekforeningen setter pris på at 
så mange av deltakerne på Farmasida
gene ønsket å bidra med sin mening. 
Temaet engasjerte åpenbart mange av 
deltakerne på konferansen. Mer enn 
200 portretter ble hengt opp på veggen i 
løpet av de to dagene.  ●

Som en liten påskjønnelse for deltakelsen, var alle som hang opp sitt bilde, med i trekningen av en 
iPod Nano. Vi gratulerer vinnerne, og takker alle som deltok! 

Apotekforeningens stand:  

Et bilde på fremtiden 
Fokus på kompetanse og 
råd givning i apotekenes 
selvvalg. Dette er veien  
å gå for å sikre en  
riktig reseptfri legemid-
delbruk, mente svært 
mange på Farmasi-
dagene 2010. 

n  Av Frode Bolin, Apotekforeningen
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forgiftningene skyldtes paracetamol. 
Legger man til legemidler som inne
holder paracetamol og kodein (Paralgin 
Forte mv.) står paracetamol bak mer 
enn hver fjerde potensielt alvorlige 
selvforskyldte legemiddelforgiftning.

Forveksling
Også når det gjelder feildosering og 
forveksling av legemidler, ligger para
cetamol på toppen av statistikken. Av 
8 000 slike henvendelser i perioden 
2005–2009, står paracetamol bak 588, 
eller syv prosent. Blant de mer enn 500 
potensielt farlige feildoseringene må 
paracetamol svare for 78 tilfeller, altså 
hvert sjette tilfelle. 

Det er en stor overvekt av kvinner 
blant dem som blir forgiftet av parace
tamol. I aldersgruppen 10–19 år gjelder 
mer enn åtte av ti tilfeller jenter. For de 
eldre årsklassene er kvinneandelen mer 
enn seks av ti.  ●

Hver fjerde alvorlig forgiftning skyldes 
paracetamol
Paracetamol kan gi alvorlig forgiftning ved overdoser og kan lett utviklet seg 
til leverskade. Tall fra Giftinformasjonen viser at paracetamol topper de fleste 
rangeringer av henvendelser om legemiddelforgiftning.

n  Av Jostein Soldal, Apotekforeningen

forgiftning | paracetamol

Fakta 

Paracetamol kan gi alvorlig forgiftning 
ved overdoser. Man må ikke vente 
på symptomer før man tar kontakt 
med lege eller Giiftinformasjonen. 
Tidlig behandling er avgjørende for å 
forhindre livstruende skade. Det kan 
ta 1–2 døgn før det blir symptomer, 
og det kan i mellomtiden ha utviklet 
seg en alvorlig leverskade.

Tegn på forgiftning med parace-
tamol:

Kvalme, brekninger, magesmerter 
og leverskade.

Kilde: Giftinformasjonen i Helse-
direktoratet

Figur 1. Antall henvendelser til Giftinformasjonen om paracetamolforgiftninger, 2000–2009

Hvert år får Giftinformasjonen i Hel
sedirektoratet over 1 000 henvendelser 
om forgiftning med det smertestillende 
legemiddelet paracetamol. 4 av 10 hen
vendelser gjelder potensielt alvorlige 
forgiftninger, kunne seksjonssjef Berit 
Muan fortelle på Farmasidagene. 

Overdoser
I følge Dødsårsaksregisteret var parace
tamol årsaken til 35 dødsfall i perioden 
2003 til 2008. Årlig dør ca 160 men
nesker som direkte følge av legemid
delforgiftninger. Seks av dødsfallene 
skyldes altså det «uskyldige» og lett 
tilgjengelige paracetamol. 

– Paracetamol er det legemiddelet 
som hyppigst er involvert ved både 
selvpåførte overdoser og overdoser 

som skyldes feilmedisinering, sa Berit 
Muan. 

Muan har sett nærmere på to viktige 
årsaker til forgiftning: 

Forgiftninger som er selvforskyldt •	
eller skyldes misbruk
Forgiftninger som skyldes feil dosering •	
eller forveksling av lege midler. 

Selvforskyldt
I perioden 2005 til 2009 fikk Giftinfor
masjonen litt over 25 000 henvendelser 
om selvforskyldt forgiftning. Paraceta
mol var den desidert viktigste årsaken til 
slike forgiftninger, og sto bak mer enn 
10 prosent av tilfellene. Av de 25 000 
henvendelsene er 7 500 klassifisert som 
potensielt alvorlige. 1 475, eller nesten 
20 prosent, av de potensielt alvorlige 
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Ti prosent reservasjoner
I 2009 forelå det legereservasjon på nærmere 480 000 solgte pakninger.  
Nærmere 410 000 pakninger ble solgt med pasientreservasjon.  

Regelverket 

Apoteket skal i henhold til apotekloven utlevere alle legemidler 
nøyaktig etter resept og rekvisisjon. Samtidig skal apoteket 
informere om billigste alternativ hvis det finnes flere forhandlings-
pliktige legemidler som er likeverdige, med mindre prisforskjellen 
er ubetydelig. 

Apotek kan samtidig uten hinder bytte rekvirert legemiddel 
med generisk likeverdig legemiddel og med parallellimportert 
legemiddel hvis departementet har godkjent legemidlene som 
byttbare (legemidlene er oppført på byttelisten). Slikt bytte kan 
ikke skje i strid med legens eller pasientens uttykkelige ønske. 
Dersom legen ber om det, skal apoteket meddele legen om at 
slikt bytte er foretatt. 

I blåreseptforskriften står det at dersom pasienten krever 
å få utlevert et legemiddel som har høyere utsalgspris enn 
det legemiddel apoteket foreslår bytte til, og legen ikke har 
reservert pasienten mot bytte, beregnes pasientens egenandel 
av apotekets utsalgspris for det legemiddel det foreslås bytte 
til. I slike tilfeller gis det refusjon fra folketrygden for apotekets 
utsalgspris for det legemidlet som apoteket har foreslått bytte til, 
fratrukket pasientens egenandel. I tillegg kan apoteket kreve at 
pasienten betaler mellomlegget mellom apotekets utsalgspris for 
det legemiddel det foreslås bytte til og faktisk utsalgspris for det 
legemiddel pasienten krever. Dette mellomlegget kan ikke føres 
opp på pasientens egenandelskort.

Dette tilsvarer en andel på henholdsvis 5,1 og 4,4 prosent av 
solgte pakninger, til sammen nesten hver tiende legemiddelpak
ning. Merutgiftene ved byttereservasjoner varierer mye mellom 
virkestoff og pakningsstørrelse/legemiddelform. Gjennomsnittlig 
merutgift per pakning ved legereservasjon er 291 kroner, mens 
den ved pasientreservasjon er 87 kroner. Legereservasjonen ga 
merkostnader på 140 millioner i 2009. Pasientene betalte 35 mil
lioner ekstra på grunn av selvvalgt reservasjon. 

Det er imidlertid svært store forskjeller på hvor stor andel av 
solgte pakninger som blir reservert. For både legereservasjoner 
og pasientreservasjoner varierer dette mellom 0 og 22 prosent. 
Figurene på denne siden viser de 15 legemidlene med størst re
servasjonsandel.

Selv om det også er reservasjoner for å få et bestemt generisk 
alternativ, så er det i all hovedsak originalen det reserveres mot 
bytte fra. Av legemidlene i trinnprissystemet var 94 prosent av 
alle reservasjoner en reservasjon mot å bytte bort originalen. Til 
sammenligning var 32 prosent av alle solgte legemidler i trinnpris
systemet en originalpakning, 67 prosent var generiske legemidler 
og omtrent 1 prosent var parallellimporterte legemidler.

Legereservasjoner 
Medisinske årsaker til at leger ønsker at pasienten skal ha et be
stemt legemiddelmerke kan være:

vanskelig for pasienten å holde oversikt over legemiddel bruken –
svelgeproblemer (ulik form på tablett) –
reagerer på hjelpestoff –
pasienten føler/opplever forskjell i virkning –

Størst legereservasjonandel hadde virkestoffene sumatriptan, 
omeprazol og pravastatin. 

Sumatriptan, som hadde den høyeste legereservasjonsandelen 
(22 prosent), er et legemiddel mot migrene. 25 prosent av alle 
pakningene solgt var originalen Imigran. Samtidig hadde den  
94 prosent av alle legereservasjonene for sumitriptan. Gjennomsnitt
lig merkostnad per pakning ved legereservasjon var på 645 kroner.
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A

n  Av Jostein Hamberg, 
Apotekforeningen



Pasientreservasjoner
Størst pasientreservasjonsandel hadde virkestoffene metoprolol, 
lisinopril og felodipin.

Årsaker til at pasienten ønsker å reservere seg mot bytte kan 
være mange av de samme som for legereservasjoner. I tillegg kan 
det være basert blant annet på at pasienten mener at originalen er 
bedre enn det generisk likeverdige legemidlet, eller at pasientene 
er usikre på om legemidlene faktisk er likeverdige.

Metoprolol som hadde den høyeste pasientreservasjonsandelen 
(22 prosent), er et blodtrykksenkende legemiddel. 35 prosent av 
alle pakningene solgt var originalen Selozok. For dette virkestoffet 
var samtlige reservasjoner å bytte bort originalen. Gjennomsnittlig 
merkostnad per pakning ved pasientreservasjon var på 49 kroner.

apotek | statistikk

Kommentarer til statistikken 

Et originallegemiddel kan være like billig på apotek som 
kopilegemidlene. Hvis pasienten har en legereservasjon vil det 
da ikke være en merutgift ved å kjøpe dette legemidlet. I disse 
tilfellene vil ikke salget komme opp som en reservasjon i Apotek-
foreningens bransjestatistikk. Dette gjelder for de tilfellene hvor 
selve prisen er lik eller lavere enn trinnprisen. På grunn av dette 
er (sannsynligvis) reell reservasjonsandel for enkelte legemidler 
noe høyere enn hva som fremkommer i vår statistikk.

I denne artikkelen er reservasjonsandeler definert som antall 
reserverte pakninger delt på antall pakninger solgt, for de vare-
numrene som var eller ble inkludert i trinnprissystemet i 2009.

Legemidler som var eller ble inkludert i 
trinnprissystemet i 2009 omsatte til sammen 
for nærmere 2 milliarder kroner, fordelt på 
over 9,3 millioner pakninger. Av dette betalte 
myndigheter og pasienter nærmere 175 mil-
lioner kroner ekstra for å unngå å måtte bytte 
til et generisk likeverdig legemiddel.

B
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Noen ganger må farmasøyter levere ut 
legemidler utenfor godkjent indikasjon, 
dosering eller doseringsform, fordi det 
ikke finnes legemidler som er spesifikt 
produserte for det problem som skal 
løses – at legemidlet for eksempel ikke 
er laget med tanke på å gi til barn, el
ler at man trenger legemidler til svært 
spesielle sykdommer. 

Den vanskelige informasjon til 
pårørende
– Når en apotekfarmasøyt får en slik 
resept, er det allerede en lege som har 
tatt stilling til behandling og bestemt 
dose osv. Men det kan komme mange 
tilleggsspørsmål fra brukerne, som 
apotekfarmasøyten må kunne svare på, 
sier Smedstad.

Det gjelder da å hente ut mest mulig 
informasjon der den er å finne, i første 
rekke fra RELIS og Helsebiblioteket. 
Dessuten er BNF for Children og det 
nyopprettede Nasjonalt kompetanse
nettverk for legemidler til barn viktige 
kilder. 

Etablerte legemidler, uten indikasjon
Det finnes også en rekke sykdommer der 
man etter lang erfaring vet at spesielle 

– En ting er hvor farmasøytene selv kan få infor-
masjon om bruken av legemidlet. Men like viktig 
og vanskelig er hva slags og hvor mye informasjon 
farmasøytene selv kan gi videre til pasienten eller 
pasientens pårørende. Dette kan by på store faglige 
og etiske utfordringer, sier Anne Elisabeth Smedstad, 
tidligere fagdirektør i Apotekforeningen.

n  Av Frode Alne Bolin, Apotek foreningen

stafetten

En riktig dose informasjon

legemidler hjelper, men der firmaene 
bak legemidlene ikke har søkt om å få 
godkjent den spesielle indikasjonen.

– Det er ganske dyrt for legemid
delfirmaene å søke om å få legemidlene 
godkjent for forskjellige indikasjoner. 
Noen firmaer velger ikke å søke om 
godkjenning for akkurat denne indika
sjonen fordi markedet er lite, forklarer 
Smedstad. 

Eksempelet reisesykemidler til barn
Smedstad henter frem et ganske nylig 
eksempel som hun synes illustrerer pro
blemstillingen: Reisesykemidlet Posta fen 
har i mange år vært godkjent til bruk 
mot reisesyke hos barn. I august i år 
kom meldingen fra Legemiddelverket: 
Postafen er ikke lenger godkjent til 
bruk hos barn under 12 år, fordi det er 
mangelfull dokumentasjon fra produ
senten. 

– Legemiddelverket sa samtidig at 
man fortsatt kunne anbefale legemidlet 
i de doser som man hadde gjort tidli
gere. Hvem er det så som har ansvaret 
for at medisineringen er riktig? For 
farmasøytene er det selvsagt naturlig 
å tenke «Hva hvis noe skjer», mener 
Smedstad. 

Anne Elisabeth Smedstad, nylig  
avtroppet fagdirektør i Apotek-
foreningen.

Smedstad sender stafettpinnen videre 
til Werner Frøynes i Fusa apotek med 
spørsmålet: 

Neste år er det ti år siden ny 
apoteklov og liberaliseringen av 
apotekvesenet. Hva har vi fått av 
godt og vondt på disse årene?

– Men svaret fra Legemiddelverket 
var dessverre noe vagt, idet det vises 
til helsepersonelloven og at farmasøy
tene – som helsepersonell – må finne 
ut selv. Legemiddelverket viser også 
til at pasientskadeerstatningen fortsatt 
vil gjelde, men det er til liten trøst for 
helsepersonell som føler det etiske 
dilemmaet med å bruke legemidler på 
denne måten, spesielt når pasientene er 
barn, sier Smedstad, og legger til: 

– I eksempelet med reisesykemidler 
har vi i Apotekforeningen foreslått 
farmasøytrekvirering, der farmasøyten, 
basert på offentlig godkjente rettnings
linjer, kunne gitt foreldrene informa
sjon om hvordan legemidlet skal brukes 
sikkert utenfor indikasjon, avslutter 
Apotekforeningens tidligere fagdirektør 
Anne Elisabeth Smedstad.  ●

Ingrid Grønlie i Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler 
til barn utfordrer med spørsmålet: Hva er farmasøyters 
muligheter og begrensninger til informasjon om legemidler 
utenfor godkjent indikasjon og dosering?
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Vurdere måter å forbedre informa•	
sjonen om egne legemidler til 
pasi entene. Kontakt mellom pasi
ent og farmasøyt kan bidra til at 
pasienten får bedre forståelse for 
egen legemiddelbruk, og dermed 
bli tryggere på hvorfor og hvordan 
legemidlene skal tas.
Økt bruk av multidose og gjen•	
nom føring av en nasjonal pasient
sikkerhetskampanje.

Apotekforeningen vil arbeide grundig 
med meldingen og sitt høringssvar, og 
også følge med på andre kommentarer 
og høringssvar som dukker opp på 
netthøringen. Er du selv interessert i å 
følge eventuelle debatter, så besøk nett
stedet:  https://fremtidenshelsetjeneste.
regjeringen.no/  ●

Korrekte opplysninger om den enk•	
el  tes legemiddelbruk
Bedre beslutningsstøtte til legen•	
Bedre pasientopplæring•	
Sikker legemiddelhåndtering•	

Virkemidler
I meldingen beskrives mulige virke
midler for å nå disse målene med:

Etablere systemer og rutiner for å •	
sikre korrekt og oppdatert oversikt 
over pasientens legemidler. Et ele 
 ment i dette er opprettelse av kjerne
journal. Inntil den er klar kan utskrift 
av pasienters medisinliste være en 
løsning.
Etablere systemer og rutiner som kan •	
hjelpe legen til å fatte riktige beslutn
inger om legemidler til enkeltpasienter. 
Det nevnes blant annet at tverrfaglig 
samarbeid hvor også farmasøyt inngår 
vil være et kvalitetsforbedrende tiltak.

fremtiden | helsetjenester

Helse for alle
Helse- og omsorgskomiteen har lagt ut høringen om Nasjonal helse- og  
omsorgsplan på nettet. Alle kan bidra.

n  Av Agnes Gombos, Apotekforeningen

1 
Nasjonale folkehelsetiltak

Fremtidens helsetjeneste: 
trygghet for alle

http://fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no

Sammendrag av høringsgrunnlag for 
Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015)

Helse og omsorgsdepartementet (HOD) 
la i oktober ut en netthøring i forbindelse 
med arbeidet med Nasjonal helse og 
omsorgsplan (2011–2015). Med nett
hør ingen ønsker de å nå alle tradisjo
nelle høringsinstanser, og alle andre 
som er engasjert i framtidens helse og 
omsorgstjeneste. Høringssvarene leg
ges åpent ut på nettet, og det er mulig å 
kommentere andres svar. Departementet 
vil benytte innspillene til netthøringen 
i sitt videre arbeid med den endelige 
Stortingsmeldingen. 

Legemiddelbruk
Legemidler og legemiddelbruk er omtalt 
i et eget avsnitt under kapitlet «Kvalitet 
og faglighet». Etter en grundig innfø
ring, hvor blant annet erfaringer med 
bruk av farmasøytisk kompetanse kom
mer fram, ender meldingen opp med 
følgende forslag til mål for perioden:
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Seiler stolt videre
1. desember forlater Kai Finsnes roret i Apotekforeningen, etter nesten syv år som 
administrerende direktør. 

n  Av Jostein Soldal, Apotekforeningen

 Det har vært utrolig gøy å se apotekre
formen virke i praksis. Du finner trolig 
ikke noe lignende apoteksystem noe 
sted i verden. Vi har et system med svært 
høy effektivitet, samtidig som faglige 
krav er godt ivaretatt. Staten betaler lite 
for et av verdens beste apotekvesener, 
mener Kai Finsnes. 

Fra flere sider
Han var med på å klekke ut modellen 
for det nye apoteksystemet i Norge som 
avdelingsdirektør i Helsedepartementet, 
og vet altså hva han snakker om også 
sett fra myndighetenes side. – Vi drømte 
ikke den gang om at reformen skulle 
gi et så bra apotektilbud, med så høy 
faglig standard og god tilgjengelighet. 
Utviklingen av bransjen siden reformen 
i 2001 har i all hovedsak vært positiv, 
mener Finsnes. Men det er fortsatt mye 
å jobbe med, så det er ikke på grunn av 
manglende utfordringer han nå forlater 
apotekbransjen.  

– Apotekene oppfatter seg selv i stor 
grad som en del av helsetjenesten, men 
det er fortsatt et stykke til alle andre 
gjør det, mener Finsnes. 

Hjertebarn
Helsetjenester i apotek er et begrep den 
avtroppende direktøren har et nært og 
kjært forhold til. Skal apotekene spille en 
samfunnsrolle i fremtiden, må de også få 
et fotfeste innenfor helsetjenesten. – Vi er 
i dag i ferd med å få politisk aksept for 
at apotekene skal ha en slik rolle. Nå er 
det viktig at dette mulighetsrommet fyl
les med konkret innhold. Vi har kommet 
et godt stykke på vei med politikere og 
myndigheter, men har fortsatt en vei å 
gå overfor legestanden, selv om mange 
praktiserende leger faktisk også verdset
ter den samfunnsrollen apotekene spiller. 

 Skal man komme videre på denne 
veien, er det ekstremt viktig at det er en 
samlet bransje og en samlet farmasipro
fesjon som står bak, legger han til. 

Trenger mer politikk
Legemiddelverket er en av de vikt ig ste 
samarbeidspartene og premiss giverne 
for apotekbransjen. 

– Jeg har stor respekt for den fag
lige standarden på mye av det vi ser fra 
Legemiddelverket, men de mangler en 
politisk dimensjon. Vi trenger en lege
middelmyndighet som har ambisjoner 
om å spille en politisk rolle på et forvalt
ningsområde som ofte blir politisert, sier 
Finsnes. Her mener jeg Helsedirektoratet 
og deres direktør Bjørn Inge Larsen har 
funnet en god modell. Han tør å dra i 
gang viktige debatter på et solid faglig 
grunnlag, som i sin tur gir politikerne 
næring til å ta den politiske debatten. Vi 
trenger fagetater som forstår sin rolle i 

skjæringspunktet mellom forvaltning og 
politikk. Her har Legemiddelverket noe 
å strekke seg etter. 

Topptrimmet sekretariat
Kai Finsnes vil ikke selv skrive sitt eget 
ettermæle i Apotekforeningen. Det får 
andre eventuelt ta seg av. – Men jeg er 
stolt av den organisasjonen jeg har ledet. 
Jeg forlater en moderne, topptrimmet 
bransjeforening. Den er godt beredt til å 
takle de ulike utfordringene vi står overfor, 
med høy kompetanse inne både farmasi, 
økonomi, forvaltning og kommunika
sjon. Vi er i tetskiktet både når det gjelder 
legemiddeløkonomi og samfunnsfarmasi, 
avslutter Kai Finsnes, som foreløpig ikke 
har avslørt hvor veien går videre.  ●  
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Nye driftskonsesjonærer
Her er en oversikt over nye driftskonsesjonærer i 
perioden 1. juli t.o.m 30. september.
Navn Apotekets navn Gyldig fra

Kristin Lærum 
Thorbjørnsen

Boots apotek Tynset 01.07.2010

Bjørn Haugland Apotek 1 Lerka 01.07.2010

Stine Hiller Eidnes Vitusapotek Rørvik 01.07.2010

Malgorzata Grinde Vitusapotek Røa 01.07.2010

Kristine Holberg Boots apotek Øyer 01.07.2010

Per Nordbø Vitusapotek Tromøy 05.07.2010

William Gaard Apotek 1 Bien 12.07.2010

Kari Nyman
Vitusapotek  
Frydenlund

13.07.2010

Jalil Djahromi Ullevål sykehusapotek 13.07.2010

Agnieszka Wanda 
Maslanka-Nygård

Alliance apotek 
Stathelle

01.08.2010

Thuy Hang Thi 
Nguyen

Apotek 1 Greåker 01.08.2010

Inger Johanne 
Østegaard Kjelsen

Boots apotek Storo 01.08.2010

Lena M. Martinsson
Boots apotek  
Kremmertorget

01.08.2010

Jan-Erik Kivelä Vitusapotek Storfjord 01.08.2010

Lena Grøneng Boots apotek Flisa 01.08.2010

Kristin Hanzal Apotek 1 Bjørnen 01.08.2010

Radoslaw Kowalski Vitusapotek Minde 01.08.2010

Truc Thanh Van Le
Boots apotek  
Nannestad

01.08.2010

Tone Vold Boots apotek Fetsund 10.08.2010

Janne Grotnes Apotek 1 Stavset 10.08.2010

Kjersti Granås 
Bardal

Apotek 1 Molde 10.08.2010

Elin Brandser 
Bråten

Apotek 1  
Youngstorget

12.08.2010

Gro Elisabeth Asdal Vitusapotek Stoa 13.08.2010

Pål Espen Johan-
nessen

Apotek 1 Ulriksdal 13.08.2010

Tore Mollestad Apotek 1 Hjorten 13.08.2010

Malin Jansson Apotek 1 Hvaltorvet 13.08.2010

Karianne Kjos 
Ødegaard

Vitusapotek Lillestrøm 
Torv

15.08.2010

Bibi Dam Vitusapotek Østbanen 15.08.2010

Øistein Thomassen Liseapoteket Vika 18.08.2010

Navn Apotekets navn Gyldig fra

Eldar Lundesgaard Apotek 1 City Nord 25.08.2010

Vera Linn Synnevåg 
Fonnes

Apotek 1  
Nygårdsgaten

27.08.2010

Kjell Årvik Vitusapotek Selbak 30.08.2010

Tonje Krogstad Nesodden apotek 31.08.2010

Tine Birgitta Næsse
Boots apotek  
Vennesla

01.09.2010

Hege Sletvold
Boots apotek  
Malvik Senter

01.09.2010

Dung Quoc Tran Vitusapotek Stovner 01.09.2010

Gøril Bratseth Boots apotek Stjørdal 01.09.2010

Nguyen Binh 
Nguyen

Vitusapotek Oslo City 01.09.2010

Maria Nilsen Vitusapotek Hjorten 01.09.2010

Inger Wabø Vitusapotek Stokke 01.09.2010

Ali Kouchek Vitusapotek Økern 01.09.2010

Sverre Høyem Boots apotek Kragerø 01.09.2010

Amir Arvan Boots apotek Svelvik 01.09.2010

Anne-Elisabeth 
Guldseth

Boots apotek  
Magneten

01.09.2010

Per Bjurgren Boots apotek Oslo S 01.09.2010

Anne Mari Ramsrud
Boots apotek  
Bien – Hønefoss

01.09.2010

Truong-Son Manh 
Tran

Vitusapotek Byporten 01.09.2010

Rolf Hermansen Apotek 1 Mjøsstranda 01.09.2010

Trude Mellingsæter
Boots apotek  
Loddefjord

01.09.2010

Annemarie Rita 
Keul

Vitusapotek Tiller 01.09.2010

Sigrunn Astrid Vaag Apoteket Neptun 03.09.2010

Helge Fauskrud Løken apotek 09.09.2010

Helen Cecilia Møller Apotek 1 Kilden 09.09.2010

Roberth Andersson Boots apotek Lande 11.09.2010

Tordis Løhaugen 
Bjuland

Sund apotek 16.09.2010

Karin Helene Celius
Vitusapotek Idun 
Sandnessjøen

16.09.2010

Adrian Bykowski Boots apotek Sande 18.09.2010
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Vinner av 
konkurransen  
i nr. 3|10 

I forrige nummer av tidsskriftet var det 
tre formler som skulle gjenkjennes. 
Følgende ble trukket ut som vinner: 
Stig Øyvind Hjelmås, Farmasøyt 
ved Vitusapotek Skudeneshavn. Fire 
flax-lodd vil bli sendt i posten. Apotek-
foreningens tidsskrift gratulerer!

Løsningen på konkurranse:

Oppgave 1: 
Hydrokortison (kortisol)

Oppgave 2: 
Crotamiton (Eurax)

Oppgave 3: 
Lidocain

Takk til alle som 
svarte!
I forrige nummer av Apotekforenin-
gens tidsskrift oppfordret vi alle i 
apoteket til å svare på en spørreunder-
søkelse om tidsskriftet. Vi har fått god 
respons og mange nyttige innspill i 
arbeidet vårt med bladet. Den heldige 
vinneren av en iPod shuffel ble 
apoteker Anh Thu Duong, i Ditt apotek 
Fosskvartalet på Lier. Gratulerer!

nytt om | apotek
Dato Nyetablerte apotek Eier

10.08.10 Boots apotek Storo, Oslo Boots Norge AS

18.08.10 Liseapoteket Vika, Oslo Liseapotekene AS

01.09.10 Vitusapotek Stovner, Oslo Norsk Medisinaldepot AS

09.09.10 Ditt apotek Løken, Løken Løken apotek AS

14.09.10 Nesodden apotek, Nesoddtangen Nesodden apotek AS

16.09.10 Sund apotek, Skogsvåg ApoVest AS

24.09.10 Boots apotek Malvik Senter, Malvik Boots Norge AS

12.10.10 Apotek 1 Lambertseter, Oslo Apotek 1 Norge AS

21.10.10 Apotek 1 Røa, Oslo Apotek 1 Norge AS



Bestill boken Reseptfritt nå. Den koster 250 kr. + frakt. Studenter 
betaler 200 kr og undervisningsinstitusjoner får gratis frakt ved 
bestilling av flere enn 10 stykker.

Reseptfritt kan bestilles online: www.apotek.no/publikasjoner

Bestill nå!

Reseptfritt gir en kort innføring i egenomsorgsområder som det ofte veiledes om i apotek. Boken inneholder oversikter over de reseptfrie legemidlene og nyttig informasjon som kan formidles til kunden.

• Et godt hjelpemiddel når du skal gi råd om egenomsorg og bruk av reseptfrie legemidler. 
• Til hjelp når du skal friske opp hukommelsen, finne løsningen på et konkret problem, eller skal gi opplæring. 

• Lett å finne frem i – inndelt etter anatomi og terapiområder, og med et utfyllende stikk- ordregister.

• Oversikt over alle de reseptfrie legemidlene, og har forslag til konkrete råd du kan gi kunden.
• Et nyttig oppslagsverk for nyansatte, praksiselever  og farmasistudenter.  

Håndbok for 
apotekansatte


