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Denne spørreundersøkelsen om generisk bytte er et forskningsprosjekt som utføres av
Sykehusapotekene HF, et helseforetak under Helse Sør-Øst. 

  
 
Din besvarelse vil bli behandlet konfidensielt. Dataene vil ikke bli presentert på et mer
detaljert nivå enn det enkelte helseforetak, og om det er kirurgiske eller medisinske
avdelinger.

  
 
De fleste spørsmålene er obligatoriske, dvs de kan ikke hoppes over.

  
 
Spørreskjemaet inneholder noen tenkte eksempler på bytter du skal ta stilling til. Du bør
derfor ha tilgang på de samme informasjonskildene som du bruker i det daglige arbeidet på
avdelingen.

  
 
Besvarelsen er beregnet å ta ca. 15 minutter.
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Hva er din alder?

(Oppgi alder i hele år, som tall)
 

 år

Hvor mange år har du arbeidet i sykehus tilsammen?
  

(Oppgi svaret i år og/eller måneder)
 
Antall år:  

 
Antall måneder:  

Hvilken stillingsstørrelse har du (i prosent av hel stilling)?

(Hvis du jobber flere steder, så oppgi stillingsstørrelse for hovedarbeidsplass.)
 

 prosent

Hva slags ansettelsesforhold har du?
 

Fast ansatt

Vikariat

Ekstrahjelp

Annet, eventuelt hva slags:   

Kjønn?
 

Mann

Kvinne

Hva slags sykehusavdeling jobber du på?

pslusarc
Tekstboks
Appendiks til Rolf Johansen, Yvonne Andersson. Generisk bytte av legemidler i sykehus. Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138. doi: 10.4045/tidsskr.17.0722.Dette appendikset er et tillegg til artikkelen og er ikke bearbeidet redaksjonelt.



(Hvis du jobber på flere avdelinger så oppgi avdelingen der du har din hovedarbeidsplass.)
 

Kirurgisk sengepost

Medisinsk sengepost

Annet. Eventuelt hva slags?   

Hvilket helseforetak jobber du ?

(Jobber du i flere helseforetak, så oppgi helseforetaket hvor du har din hovedarbeidsplass.)
 

Helseforetak 1 (navn tatt ut her)

Helseforetak 2 (navn tatt ut her)

Helseforetak 3 (navn tatt ut her)

Annet. Eventuelt hvilket?   
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Omtrent hvor mye tid bruker du ekstra pr. dag i gjennomsnitt til å håndtere bytte mellom
preparater?

(Det er altså kun snakk om tid til merarbeid med bytte, ikke all tid som brukes til dosettlegging etc.
Prøv etter beste evne å oppgi omtrent antall minutter merarbeid i gjennomsnitt pr. dag)
 

 minutter pr. dag

Hvor ofte jobber du med istandgjøring av legemidler?
 

0. Aldri

1. Svært sjelden

2. Månedlig

3. Ukentlig

4. Daglig

5. Flere ganger daglig

Hvor ofte har du behov for å bytte mellom preparater?
 

0. Aldri

1. Svært sjelden

2. Månedlig

3. Ukentlig

4. Daglig

5. Flere ganger daglig

Hvor ofte overlater du til lege å bestemme eventuelle bytter mellom preparater?
 

0. Aldri

1. Svært sjelden



2. Månedlig

3. Ukentlig

4. Daglig

5. Flere ganger daglig

Hvor ofte blir det dokumentert hvilket preparatnavn det blir byttet til?

(Anså i prosent omtrent hvor stor andel av byttene som blir dokumentert)
 

0 % = Aldri

20 %

40 %

60 %

80 %

100 % = Alltid

Hvor ofte vil det være to personer som kontrollerer spesielt at bytte gjøres korrekt?

(Angi i prosent omtrent i hvor stor andel det er to personer som kontrollerer spesielt at byttet er
korrekt)
 

0 % = Aldri

20 %

40 %

60 %

80 %

100 % = Alltid

Hvor ofte vil dette eventuelt være en dobbeltkontroll som begge kvitterer for?

(Angi i prosent hvor stor andelene av byttene det vil være en dobbeltkontroll som kvitteres for)
 

0 % = Aldri

20 %

40 %

60 %

80 %



100 % = Alltid

Gi gjerne egne kommentarer til spørsmålene over om bytte av legemidler på din arbeidsplass!

(Dette er det frivillig å svare på)
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Hvilke informasjonskilder bruker du ved bytte mellom legemidler?

(Oppgi de du kommer på og som du bruker fra tid til annen. Du kan oppgi både muntlige, skriftlige
og databaserte kilder.)
 

Kan du beskrive kort hvordan du går frem for å finne ut om to preparater kan byttes med
hverandre?
 

Gi gjerne egne kommentarer til spørsmålene over om informasjonskilder.

(Dette spørsmålet er det frivillig å svare på)
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Her får du oppgitt 6 eksempler på preparater der noen er byttbare og andre ikke er
byttbare. Du skal vurdere om du som sykepleier ville ha byttet disse uten at lege endrer
ordineringen.

  
Du bør ha tilgang på de samme informasjonskildene som i en jobbsituasjon, og gjøre dette
så likt som mulig en reell situasjon der bytte skal vurderes i forbindelse med istandgjøring
av legemidler til en pasient.

  



Hvis du mener svarene du gir ikke vil gi et godt bilde av hva du ville gjort i en reell
situasjon, så bør det angis i et eget punkt helt til slutt.

 
Ville du byttet

 EryMax 250 mg 2 stk kapsler
 med

 Abboticin ES 500 mg 1 stk tablett?
 

Jeg ville BYTTET disse.

Jeg ville IKKE byttet disse.

Jeg FINNER IKKE UT om disse kan byttes.

Hvilke informasjonskilder brukte du i vurderingen av EryMax vs Abboticin? Gi
gjerne kommentarer i tillegg om hvordan du vurderer byttbarheten.

(Det er obligatorisk å svare på dette spørsmålet også!)
 

Ville du byttet
 Plavix 75 mg tabletter

 med
 Clopidogrel 75 mg tabletter?

 
Jeg ville BYTTET disse.

Jeg ville IKKE byttet disse.

Jeg FINNER IKKE UT om disse kan byttes.

Hvilke informasjonskilder brukte du i vurderingen av Plavix vs Clopidogrel? Gi
gjerne kommentarer i tillegg om hvordan du vurderer byttbarheten.

(Det er obligatorisk å svare på dette spørsmålet også!)
 

Ville du byttet
 Sinemet 25/100 tabletter

 med
 Madopar 25/100 kapsler?

 
Jeg ville BYTTET disse.

Jeg ville IKKE byttet disse.

Jeg FINNER IKKE UT om disse kan byttes.

Hvilke informasjonskilder brukte du i vurderingen av Sinemet vs Madopar? Gi
gjerne kommentarer i tillegg om hvordan du vurderer byttbarheten.

(Det er obligatorisk å svare på dette spørsmålet også!)
 



Ville du byttet
 Tramagetic OD 200 mg depottabletter

 med
 Nobligan Retard 200 mg depottabletter?

 
Jeg ville BYTTET disse.

Jeg ville IKKE byttet disse.

Jeg FINNER IKKE UT om disse kan byttes.

Hvilke informasjonskilder brukte du i vurderingen av Tramagetic vs Nobligan? Gi
gjerne kommentarer i tillegg om hvordan du vurderer byttbarheten.

(Det er obligatorisk å svare på dette spørsmålet også!)
 

Ville du byttet
 Zestoretic mite tabletter

 med
 Lisinopril 10 mg tabletter?

 
Jeg ville BYTTET disse.

Jeg ville IKKE byttet disse.

Jeg FINNER IKKE UT om disse kan byttes.

Hvilke informasjonskilder brukte du i vurderingen av Zestoretic mite vs Lisinopril? Gi
gjerne kommentarer i tillegg om hvordan du vurderer byttbarheten.

(Det er obligatorisk å svare på dette spørsmålet også!)
 

Ville du byttet
 Oxycodone kapsler 20 mg

 med
 OxyContin depottabletter 20 mg?

 
Jeg ville BYTTET disse.

Jeg ville IKKE byttet disse.

Jeg FINNER IKKE UT om disse kan byttes.

Hvilke informasjonskilder brukte du i vurderingen av Oxycodone vs OxyContin? Gi
gjerne kommentarer i tillegg om hvordan du vurderer byttbarheten.

(Det er obligatorisk å svare på dette spørsmålet også!)



 

Hadde du tilgang på de samme informasjonskildene som i en vanlig jobbsituasjon når du
svarte på spørsmålene over (om preparater kunne byttes)?
 

Ja

Nei

Delvis

Hvis du mener svarene du har gitt om bytte av legemidler ikke gir et godt bilde av hva du ville gjort i en
reell situasjon, så kan du angi det her!

(Det er frivillig å svare)
 

Hvis du har synspunkter på generisk bytte som ikke er kommet frem tidligere i undersøkelsen så kan du
angi det her!

(Det er frivillig å svare)
 

66   Siste side   Siste side

 




