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Bakgrunn: Få studier har blitt utført om befolkningens legemiddelkunnskap i Norge. 
I den nye Legemiddelmeldingen er det fokus på å bidra til bedre folkehelse ved blant 
annet at pasient og pårørende skal få god kunnskap om bruk av legemidler. Feil bruk 
av legemidler vil føre til uheldige bivirkninger, men også sykdomsforverring og at 
behandlingen ikke gir ønsket effekt (1). Vi vet ikke hvilke faktorer som fører til feil 
bruk eller hvilke holdninger befolkningen har når det gjelder å bruke legemidler. 
Kartlegging av legemiddelkunnskap kan bidra til å avdekke graden av kunnskap i 
befolkningen og om sosialdemografiske faktorer spiller inn. Reseptfrie smertestillende 
er en gruppe hvor det er viktig med god kunnskap. De utgjør en stor andel av reseptfrie 
legemidler og feil bruk kan føre til bivirkninger/forgiftninger og medikament-
overforbruks hodepine. Antibiotika er en annen gruppe det skal fokuseres på da 
antibiotikaresistens er et økende problem i dagens samfunn. Tilstrekkelig kunnskap om 
disse legemidlene er viktig for å kunne bruke dem riktig. 
 
Hensikt: Denne studien har som hensikt å kartlegge kunnskap av legemiddelgruppene 
smertestillende (reseptfrie) og antibiotika.  
 
Material og metode: Studien utføres ved bruk av to anonyme internettbaserte 
spørreskjemaer, et med fokus på reseptfrie smertestillende og et med fokus på 
antibiotika. Hvert av skjemaene er delt inn i fem deler: 1. Egen helse og lege-
middelbruk, 2. Legemiddelkunnskap, 3.  Holdninger, 4. Informasjon og 5. Personlige 
opplysninger. Målgruppen er personer som er 18 år eller eldre og som er bosatt i Norge. 
Studiedeltakerne rekrutteres via sosiale medier. 
 
Nytteverdi: Studien vil bidra til å avdekke hvor kunnskapsnivået ligger blant 
befolkningen. Dette kan forbedre helsepersonells og myndigheters informasjon som gis 
om legemidler, spesielt ved smertestillende (reseptfrie) og antibiotika hvor det 
foreligger utfordringer knyttet til riktig bruk. I tillegg kan studien bidra til å styrke nye 
tiltak og holdningskampanjer rundt disse legemidlene slik at de blir mer tilrettelagt for 
befolkningen.  
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