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BAKGRUNN OG HENSIKT
Innvandrere utgjør omtrent 15 prosent av 
 befolkningen i Norge. Kommunikasjons
problemer i møtet med helsetjenestene kan 
føre til feilbehandling (1). Hensikten med 
 studien var å utforske språklige barrierer 
 mellom  innvandrere og apotekansatte og hvilke 
 kommunikasjonsstrategier som kan minske disse.  

MATERIALE OG METODER
Design Thinking er en metode som fremmer 
innovative løsninger for komplekse pro
blemer. Metoden har fem stadier: Empati, 
definere, idégenerere, prototype og test. I 
empatistadiet samlet vi data ved hjelp av et 
spørreskjema til apotekansatte, intervjuer med 
vietnamesiske innvandrere og observasjon av 
kundemøter mellom innvandrer og apotek
ansatte i utvalgte oslobydeler. Basert på dette 
ble problemet  spesifisert i en workshop med 
master studenten og to veiledere (ingeniør og 
designer). Ulike ideer og løsningsforslag ble 
diskutert, og vi  utarbeidet en prototype i form 
av  tegne seriestriper. Prototypen ble testet på 
innvandrere med vietnamesisk bakgrunn og 
apotekansatte.

Datainnsamlingen foregikk i 2020/2021.

RESULTATER
Empati 
De 72 apotekansatte som besvarte spørre
undersøkelsen, spurte flerspråklige kolleger, 
brukte Google Translate, benyttet ad hoctolk 
eller ringte andre for å kunne kommunisere 
med innvandrerkunden. Intervju med fem 
innvandrere fikk frem at de foretrakk bruk av 
digitale og visuelle hjelpemidler fremfor bruk 
av fysisk tolk i apoteket. Observasjoner av 150 
kundemøter i fem apotek ga oss innsikt i hvilke 
språkbarrierer apotekansatte opplevde. I hvert 
tredje kundemøte benyttet den apotekansatte 
teknikker for å redusere språkbarrieren. I cirka 

10 prosent av kundemøtene var det tilnærmet 
ingen kommunikasjon. 

Definere og idégenerere
Vi trakk ut flere hovedfunn, heriblant at:
• God kultur på arbeidsplassen fremmer 

 hjelpsomhet og problemløsning, og gir større 
trygghet for kunden

• Språkutfordringer førte til feiltolkning
• Visuelle hjelpemidler var nyttige
• Google translate og ad hoctolk ga til dels 

unøyaktige oversettelser

Dette resulterte i ideer om et visuelt verktøy. 
Videoanimasjoner kunne vært en løsning, men 
vi ønsket noe enklere, for eksempel inspirert 
av Ikeas monteringsanvisninger. Fra dette kom 
ideen om å lage tegneseriestriper for å illustrere 
riktig legemiddelbruk.

Prototype 
Vi tok kontakt med en farmasøyt som også er 
tegneserieskaper. Gjennom en iterativ prosess 
laget vi en prototype av ni tegneseriestriper som 
illustrerte ulike situasjoner for riktig legemiddel
bruk (se figur 1).
 
Test
Prototypen ble testet på fem innvandrerkunder 
som ga tilbakemeldinger på hvordan proto
typen kunne forbedres. Fire apotekansatte testet 
tegneseriestripene i praksis.

DISKUSJON
Vår studie bekrefter funn fra andre land som 
viser at farmasøyter begrenser informasjon til 
kunder med språkproblemer (2–3). Farmasøy
tene i vår studie benyttet en rekke kommunika
sjonsstrategier, men vi observerte også mange 
kundemøter hvor språkbarrieren gjorde at 
 kunden fikk tilnærmet ingen veiledning. Dette 
er bekymringsverdig. 
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HOVEDBUDSKAP

Store språklige barrierer mellom innvandrere 
og apotekfarmasøyter påvirker dialog om 
legemiddelbruk.

Tegneseriestriper kan muligens gi økt 
 forståelse for riktig legemiddelbruk hos 
 innvandrere med språkutfordringer.



NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 2/2023 31

Design Thinkingmetoden genererer store 
mengder data og fokuserer på hovedfunn 
fremfor dybdeanalyser. Metoden er mindre 
stringent med fare for at man overser funn man 
ville funnet i en mer detaljert analyse, men den 
egner seg godt til å utvikle innovative løsninger. 
Videre studier er nødvendig for å konkludere 
om tegneseriene forbedrer kommunikasjon (4). 

KONKLUSJON
Studien bekreftet at det er vanlig med  store 

språklige barrierer mellom innvandrere og 
 apotekfarmasøyter. Tegneseriestriper kan   
 mulig ens gi økt forståelse for  riktig lege
middelbruk hos innvandrere med språk 
utfordringer.
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Figur 1. Eksempel på utvikling 
av tegneseriestripe. Denne 
illustrerer en legemiddel
interaksjon som kan unngås 
ved å ta legemidlene på 
ulike tider. Tegneseriestripene 
 tilhører Ingrid Landfald Røen, 
og videre bruk av disse må ha 
hennes samtykke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




