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Programområde: Apotekteknikk

Nynorsk/Bokmål

Nynorsk
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timar.

Hjelpemiddel

Alle hjelpemiddel er tillatne, unntatt ope Internett, samskriving,
chat og andre moglegheiter for å kunne utveksle informasjon
med andre.

Bruk av kjelder

Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på
ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei.
Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker
og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå
Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og
nedlastingsdato.

Informasjon om
vurderinga

Eksamen

Det blir lagt vekt på at kandidaten veit kva det vil seie å utøve
arbeidet i tråd med dei krav som er fastsett i lovverk, etiske
retningsliner og det interne kvalitets- og kontrollsystemet i
apoteket. Kandidaten skal kjenne til apoteket si oppbygging og
system og kunne forklare desse. Kandidaten må og kunne
standard reseptekspedering. Direkte avskrift blir rekna som
svært låg kompetanse i faget.

Side 2 av 10

Oppgåve 1
Ekspedering av reseptkunden er ei viktig oppgåve i apoteket. Apotektilsette er dei
siste kunden møter før dei skal heim og starte opp med medisineringa. Det er derfor
veldig viktig at du som apotektilsett signerer etiketten riktig, og gir god informasjon
om korleis legemidla skal brukast. Du skal i denne oppgåva signere etikettar og gje
relevant informasjon om korleis kunden skal bruke legemidla. Sjå resept nedanfor.
a) Korleis ville du ha skrive etikettane til desse legemidla? Lag forslag til
etikettekst ut ifrå gjeldande reglar for signering i resepturen.
b) Kva slags informasjon ville du gje til kunden ved utlevering av desse
legemidla?
c) Kva slags reglar gjeld ved utlevering av legemiddel på blå resept?
d) Kor mykje av legemidla kan kunden få med seg om gongen på denne
resepten?
e) Kunden fortel deg at sist gong han henta ut tablettane på apoteket så fekk han
noko anna enn det som stod på resepten. Han skjønar ikkje kvifor han fekk
noko anna sist, og lurer på om apoteket kan ha levert ut feil medisin til han.
Han vil jo ha det som står på resepten.
Kva svarar du kunden her?
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Oppgåve 2
Det har vært mykje fokus på dette med forfalsking av legemiddel dei siste åra.
EU har vedtatt nye lover for å hindre førekomsten av falske legemiddel fordi talet på
forfalska legemiddel i Europa har auka. Den 9. februar 2019 blei FMD (Falsified
Medicines Directive) innført i Norge.
a) Kva er FMD?
b) Drøft og forklar korleis FMD skal praktiserast i apotek.
I nyheitsbilete så har ein det siste året høyrt mykje snakk om legemiddelmangel og at
apoteka ikkje kan skaffe kritiske legemiddel til kundane sine.
c) Kva er meint med legemiddelmangel og kva er årsaka til at dette oppstår?
d) I apoteket brukar vi omgrep som at varen er restet eller restnotert. Korleis ville
du ha forklart at ein vare eller eit legemiddel er restnotert til ein kunde?

Oppgåve 3
Som apotektilsett må ein kjenne godt til Farmapro og til Farmapro sine funksjonar.
Ved arbeid med reseptregistrering så er det viktig å vite forskjellen på dei ulike
refusjonsordningane som skal leggjast inn i Farmapro.
a) Kva refusjonsordningar har vi? Korleis skal desse registrerast i Farmapro, og
kva slags regelverk ligg til grunn for dei?
b) Kva er formålet med desse refusjonskodane og kvifor er det så viktig at ein
legg inn desse riktig?
c) Apoteka sender det ein kallar refusjonsoppgjer til HELFO. Kva er meint med
dette og kvifor gjer ein det?
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Bokmål
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timer.

Hjelpemidler

Alle hjelpemiddel er tillatt, unntatt åpent Internett, samskriving,
chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med
andre.

Bruk av kilder

Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på
en slik måte at leseren kan finne fram til dem.
Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og
annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett,
skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Informasjon om
vurderingen

Eksamen

Det vektlegges at kandidaten vet hva det vil si å utøve arbeidet i
tråd med de krav som er fastsatt i lovverk, etiske retningslinjer og
det interne kvalitets- og kontrollsystemet i apoteket. Kandidaten
skal kjenne til apotekets oppbygging og systemer og kunne
forklare disse. Kandidaten må også kunne standard
reseptekspedering. Direkte avskrift anses som svært lav
kompetanse i faget.

Side 6 av 10

Oppgave 1
Ekspedering av reseptkunden er en viktig oppgave i apoteket. Apotekansatte er de
siste kunden møter før de skal hjem og starte opp med medisineringen. Det er derfor
veldig viktig at du som apotekansatt signerer etiketten riktig, samt gir god informasjon
om hvordan legemidlene skal brukes. Du skal i denne oppgaven signere etiketter og
gi relevant informasjon om hvordan kunden skal bruke legemidlene. Se resept
nedenfor.
a. Hvordan ville du ha skrevet etikettene til disse legemidlene? Lag forslag til
etikettekst ut ifra gjeldende regler for signering i resepturen.
b. Hva slags informasjon ville du gitt til kunden ved utlevering av disse
legemidlene?
c. Hva slags regler gjelder ved utlevering av legemidler på blå resept?
d. Hvor mye av legemidlene kan kunden få med seg av gangen på denne
resepten?
e. Kunden forteller deg at sist gang han hentet ut tablettene på så fikk han noe
annet enn det som stod på resepten. Han skjønner ikke hvorfor han fikk noe
annet sist, og lurer på om apoteket kan ha levert ut feil medisin til ham. Han vil
jo ha det som står på resepten.
Hva svarer du kunden her?
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Oppgave 2
Det har vært mye fokus på dette med forfalskning av legemidler de siste årene.
EU har vedtatt nye lover for å hindre forekomsten av falske legemidler fordi andelen
forfalskede legemidler i Europa har økt. Den 9. februar 2019 ble FMD (Falsified
Medicines Directive) innført i Norge.
a. Hva er FMD?
b. Drøft og forklar hvordan FMD praktiseres i apotek.
I nyhetsbildet så har man det siste året hørt mye snakk om legemiddelmangel og at
apotekene ikke kan skaffe kritiske legemidler til kundene sine.
c. Hva menes med legemiddelmangel og hva er årsaken til at dette oppstår?
d. I apoteket bruker vi begreper som at varen er restet eller restnotert. Hvordan
ville du ha forklart at en vare eller et legemiddel er restnotert til en kunde?

Oppgave 3
Som apotekansatt må man kjenne godt til Farmapro og dets funksjoner. Ved arbeid
med reseptregistrering så er det viktig å vite forskjellen på de forskjellige
refusjonsordningene som skal legges inn i Farmapro.
a. Hvilke refusjonsordninger har vi? Hvordan registreres disse i Farmapro, og
hva slags regelverk ligger til grunn for dem?
b. Hva er hensikten med disse refusjonskodene og hvorfor er det så viktig at
man legger inn disse riktig?
c. Apotekene sender det man kaller refusjonsoppgjør til HELFO. Hva menes
med dette og hvorfor gjøres det?
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