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Bakgrunn: Apotek skal være et lavterskeltilbud for helseinformasjon- og tjenester der 
kunden skal få informasjon som sikrer riktig bruk av legemidler (1). Pasienter har lovfestet 
rett til å motta språklig tilpasset, forståelig informasjon om sin helse og behandling (2). Ifølge 
Legemiddelmeldingen 2014-2015, er pasientrettet informasjon om legemidler i liten grad 
tilpasset brukerne, kan være vanskelig å forstå, og må tilpasses for eksempel 
minoritetsgrupper (3). Studier viser at farmasøyter opplever språk- og kulturbarrierer som en 
utfordring i kommunikasjonen med fremmedspråklige apotekkunder (4-6), men vi vet lite om 
hva disse kundene synes om informasjonen de får i apotek. Hensikten med denne studien var 
å undersøke hvilke erfaringer og oppfatninger fremmedspråklige apotekkunder har angående 
å motta informasjon om legemidler i norske apotek. 
 
Metode: Dette var en kvalitativ studie ved fire fokusgruppeintervjuer som inkluderte 15 
fremmedspråklige apotekkunder med arabisk bakgrunn som bodde i Trøndelag. Data ble 
analysert etter Malteruds modifiserte versjon av systematisk tekstkondensering (7). 
 
Resultat: Tre hovedkategorier ble identifisert fra fremmedspråklige kunders erfaringer og 
oppfatninger om legemiddelinformasjon: 1) Apoteket; studiedeltakerne var generelt fornøyde 
med hjelpen de fikk i apoteket, og sa at apoteket var en naturlig plass å oppsøke for helsehjelp 
og legemiddelinformasjon. Apotekets systemer og rutiner ble oppfattet som ukjente og 
kompliserte. 2) Barrierer og hjelpemidler; studiedeltakerne hadde erfart 
kommunikasjonsbarrierer, og mente at dette kunne være en utfordring for 
legemiddelbehandlingen. Informantene fortalte at apotekansatte benyttet kroppsspråk, Google 
translate, og forenklet etikett som hjelpemidler i legemiddelinformasjonen. 3) 
Informasjonsbehov; studiedeltakerne mente det var viktig med informasjon om legemidlenes 
dosering, bivirkning, oppbevaring, interaksjoner og behandlingslengde, samt gyldighet av 
resepter, men opplevde at apotekene ikke ga denne informasjonen de følte et behov for. 
 
Konklusjon: Fremmedspråklige legemiddelbrukere benytter apoteket som en arena for 
legemiddelinformasjon og er generelt fornøyde, men opplever kommunikasjonsbarrierer og 
har et udekket informasjonsbehov. 
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