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Flere søkte råd om kosthold enn korona i
2020
Det er ikke bare smittevern og munnbind som har fanget vår interesse under
pandemien En gjennomgang av fagartiklene på apotek1.no viser at kosthold,
mage-tarm og hudsykdommer er de mest populære temaene.
Fagsaker der farmasøyter gir råd og veiledning om kosthold og ernæring,
mage-tarm, hudsykdommer, smittevern og intim/underliv er temasidene som
samlet sett er mest besøkt på nettsidene til Apotek 1 i året som har gått.
Særlig saken om nye anbefaling av vitamin D til spedbarn engasjerte leserne
da nyheten kom i september.

- Dette viser at folk er opptatt av vitaminer og mineraler og lurer på hva vi
trenger i alle faser av livet. Saker om kosthold er veldig godt lest, sier
fagredaktør og farmasøyt Eirik Rustan i Apotek 1.
Søkeord: Antibac og Paracet
Når det gjelder hvilke søkeord som er mest brukt på apotek1.no i 2020,
gjenspeiler topplisten at vi har vært preget av en pandemi:
- Det er ikke overraskende at søkeord som munnbind, Antibac og Paracet
topper listen over mest brukte søkeord, sier fagredaktøren i Apotek 1.
Ord som tilbud og Viagra er også på listen over de fem mest brukte
søkeordene på apotekkjedens nettsider.
Korona og skabb
Saken "Slik bruker du munnbind riktig" er den mest leste enkeltsaken i året
som har gått, om man ser bort ifra temasidene. Deretter følger saker om
Viagra reseptfri og koronaviruset. Den fjerde mest leste saken handler om
skabb.
- Her ser vi tydelig at nyhetsbildet preger hvilke saker som er mest lest.
Særlig i forbindelse med lokale utbrudd av skabb ser vi at folk søker til
fagartiklene for å søke informasjon, sier Rustan.
Saken som har lengst lesetid av samtlige saker i 2020 omhandler blodpropp i
bena, og har en gjennomsnittlig lesetid på over 5 minutter. Andre saker som
alltid havner høyt oppe på leselisten er blant annet urinveisinfeksjon, sopp i
underlivet og hemoroider.
5 mest populære temaer
1. Kost- og ernæring
2. Mage-tarm
3. Hudsykdommer
4. Smittevern
5. Intim og underliv
20 mest leste saker
1. Slik bruker du munnbind
2. Viagra Reseptfri

3. Verdt å vite om koronaviruset
4. Skabb
5. Praktisk informasjon ved apotekbesøk
6. Nå kan du kjøpe Melatonin uten resept
7. Influensavaksine i apotek
8. Slik sørger du for god håndhygiene
9. Hvordan måle feber
10. Det må du vite om underlivssopp
11. Hva slags hoste har du?
12. Urinveisinfeksjon
13. Disse apotekene tilbyr å sette vaksiner
14. Lindring av hemoroider
15. Vet du forskjellen på Paracet og Ibux?
16. Forstoppelse hos voksne
17. Sår og vond hals
18. Halsbetennelse
19. Vitamin D

Apotek 1 er Norges ledende apotekkjede. Vi har over 400 apotek fordelt på
alle landets fylker, og over 3500 dedikerte medarbeidere.
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