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Innhold 

• Hvorfor ønsker norske pasienter seg et nettapotek? 
 

• Hvordan er status på informasjon fra apotek i dag? 
 

• Målsetning for rådgivning fra Komplettapotek.no 
 

• Eksempler på  
‐ automatisert, strukturert rådgivning 
‐ informasjon og råd før, under og etter resepthandel 
‐ personlig oppfølging 

 

 



Men først litt om Komplett… 





RASK LEVERING* 
Et produkt ut hvert 5. sekund 
 
1 875 044 ordre – 6 029 450 produkter 

* Tallene er eks. Webhallen og Comtech  



Er nettapotek trygt? 

• Godkjenning av legemiddelverket som vanlig apotek 
• Farmasøyter kontrollerer alle resepter 

 
• Kundene må identifisere seg med Bank-ID 

 
• Postkasse vil ikke benyttes (usikkert) 

 
• Transport må foregå beskyttet mot lave/høye temperaturer 

 



Apotekets farmasøyter 



Hvorfor nettapotek ? 

Ingen kølapp 

Hjem på dør 

Rimeligere (?) 

Større varelager 



Det er mye som kan være flaut 



Hva er status i dag ? 

Norske apotek gir gode faglig råd NÅR det gis råd,  
Men….. 
 
• Får du alltid uoppfordret informasjon i apoteket? 
• Husker du alltid hva som ble sagt hos legen eller 

på apoteket? 
 

• Gjentar apoteket ditt informasjon du har  
fått mange ganger før? 
 

• Har du forsøkt å ringe et apotek dersom  
du har spørsmål? 
 

• Føler du deg presset til å bytte ut medisinen  
med kjent navn med en ny med ukjent navn ? 



Vår målsetning 

• Du kan være 100% anonym. Spør om hva som helst. Kjøp hva som helst. 
 

• Vi prøver ikke å påvirke hva du kjøper 
 

• Vi gir deg konkrete og nyttige råd når du trenger det 
‐ Du velger å lese eller lar det være 

 

• Vi gir råd på et språk du skjønner 
 

• Vi er tilgjengelige for spørsmål 
 



Anonym og kryptert chat 



Velge riktig produkt…. 

https://www.komplettapotek.no/productguide/cK9XFmCD/23
https://www.komplettapotek.no/productguide/cK9XFmCD/23


Produkt 
informasjon  - resepter 

 
• Informasjon FØR eller 

ETTER et reseptkjøp 
• Eksempel 

https://www.komplettapotek.no/product/879398/reseptvarer/reseptvarer/apocillin-tablett-330mg
https://www.komplettapotek.no/product/879398/reseptvarer/reseptvarer/apocillin-tablett-330mghttps://www.komplettapotek.no/product/879398/reseptvarer/reseptvarer/apocillin-tablett-330mg


Informasjon under kjøp 

• Eksempel på informasjon på reseptlisten om resept og medisin 



Nøytral info ved generisk bytte 

Eksempel på hvordan generisk bytte kan foregå 



Fremtidige muligheter i et 
nettapotek 

• Inhalasjonsveiledning over videochat 
• Legemiddelgjennomgang over telefon 

 
• Varsling når resepten din nærmer seg utløpsdato 



Takk – og Velkommen til oss 

 

19 oktober åpner nettbestilling for resepter 


