
SM207 Langvarig smerte og farmakoterapi



Side 2 av 6

Kurskompis

Versjon 1.0

SM207 Langvarig smerte og farmakoterapi

SM207 Langvarig smerte og farmakoterapi

Kommunikasjonstrening
Med kommunikasjonstrening som er laget til dette kurset kan du 
trene på å bruke det du har lært i møte med kunden.  
God kommunikasjon handler både om hva du sier, og hvordan   
du sier det. Du får muligheten til å trene på helt konkrete  
situasjoner med en kollega som spiller kunden. Ved å gi hverandre 
tilbakemeldinger og diskutere etterpå, vil du bli enda bedre.

Tips til gjennomføring
• Gjennomfør e-læringskurset først

• Velg en som leder treningen

• Skriv ut Kurskompis (ensidig utskrift, arkene skal klippes opp)

• Sett av tid (30 min), enten i sammenheng eller     
delt opp i mindre bolker

• Ikke les gjennom rollebeskrivelsene før du får dem tildelt

• Siden en treningssituasjon kan føles litt kunstig,    
vær rause med dere selv og hverandre

Det kan være nyttig å trene på kommunikasjon etter et e-læringskurs. 
Kurskompis gir deg muligheten til dette! Med et ferdig opplegg kan du trene på   
å omsette teori til praksis, enten alene eller sammen med andre. 

Kurskompis tar inntil 30 minutter å gjennomføre, og er en frivillig aktivitet.
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I kurset «SM207 Langvarig smerte og farmakoterapi» fikk dere tips til hvordan farmasøyter 
kan bidra til riktig bruk av legemidler ved langvarig smerte. Å veilede kunder er viktig både ved 
oppstart og ved senere reseptekspedisjoner. Nå skal dere trene på å gjøre dette i kundemøter.

Nedenfor finner dere tre kundesituasjoner som dere kan trene på i grupper på tre personer. 
Rullér på hvem som er apotekansatt, kunde og observatør, slik at alle kan være apotekansatt en 
gang. 

Målet er at den apotekansatte skal trene på å veilede kunden slik at kunden føler seg trygg på 
hvordan legemidlene skal brukes, og hvordan forebygge og lindre bivirkninger.
  
Observatøren sørger for at tiden som er satt av til forberedelser, dialog og oppsummering, holdes.
Dersom dere er to, er en apotekansatt og en kunde.  
Etter dialogen leder kunden oppsummeringen som observatør. 

Forarbeid
Klipp opp kundesituasjonene. 

Praktisk gjennomføring
Forberedelser – 1 min: 
Fordel rollene og les gjennom din rollebeskrivelse. 

Dialog – 3 min: 
Spill ut kundesituasjonen. 

Oppsummering – 4 min: 
Observatøren leder. Først sier den apotekansatte og kunden hvordan dialogen gikk.    
Deretter gir observatøren tilbakemelding om noe som den apotekansatte gjorde bra,  
og noe den apotekansatte kunne gjort bedre. 

Kommunikasjonstrening

Versjon 1.0 
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Kundesituasjon 1
Apotekansatt 1
Du ekspederer Kari 55 år som kommer med resepter på:
- Panodil 500 mg no 100, reit 3, «Mot smerter, 2 tabletter 3 ganger daglig», ICPC L90
- Napren-E 500 mg no 50,  reit 1, «1 tablett 2 ganger daglig ved behov»
Hun har brukt begge legemidlene før, og du får ingen interaksjonsvarsler.  
Snakk med kunden om riktig bruk. 

Kunde 1
Dette vet den apotekansatte om deg: 
Du heter Kari, er 55 år og kommer med resepter på legemidler du har brukt før:
- Panodil 500 mg no 100, reit 3, «Mot smerter, 2 tabletter 3 ganger daglig», ICPC L90
- Napren-E 500 mg no 50,  reit 1, «1 tablett 2 ganger daglig ved behov»

Dette vet bare du:
•  Du har smerter i et kne pga. artrose. 
• Du syns ikke Panodil virker så bra, og bruker den kun innimellom (har aldri brukt den fast).
• Du syns Napren-E gir bedre effekt, og bruker den fast. Legen sa du skal bruke den i 2 ukers kurer.
• Du har ikke problemer med halsbrann/tegn til magesår, og du bruker ingen andre legemidler.

Du har frihet til å dikte hvis den apotekansatte spør om noe annet. 

Observatør 1.
Kunden Kari 55 år kommer med resepter på: 
- Panodil 500 mg no 100, reit 3, «Mot smerter, 2 tabletter 3 ganger daglig», ICPC L90
- Napren-E 500 mg no 50,  reit 1, «1 tablett 2 ganger daglig ved behov»
Hun har brukt begge legemidlene før, og farmasøyten får ingen interaksjonsvarsler.

UNDERVEIS I SAMTALEN
Observer kommunikasjonen og den faglige veiledningen. 
•  Blir relevante utfordringer avdekket? 
•  Hvordan er den faglige veiledningen?
•  Hvilke råd blir gitt?

ETTER DIALOGEN 
Observatør spør den apotekansatte – 1 min:
«Hvordan syns du kundemøtet gikk?» 

Observatør sier til kunden – 1 min:
«Hvordan opplevde du kundemøtet?»

Observatør – 2 min:
• Si en ting som den apotekansatte gjorde bra.
• Si en ting som den apotekansatte kunne gjort bedre.

Versjon 1.0 

Aktuell faglig veiledning: 
• Avdekke feilbruk (ikke forsøkt Panodil 

som foreskrevet, og bruker NSAIDs fast).
• Informere om at grunnmedisinering 

over lang tid er paracetamol.
• Forklare at NSAIDs kun bør brukes  

i perioder ved forverring pga. mulige 
bivirkninger.

• Avdekke ev. samtidig bruk av andre 
reseptfrie smertestillende.

SM207 Langvarig smerte og farmakoterapi
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Kundesituasjon 2
Apotekansatt 2
Du ekspederer Olav på 68 år som er ny kunde i apoteket og kommer med resept på:
- Neurontin 300 mg no 200,«Mot postherpetisk nevralgi, 1–2 kapsler inntil 3 ganger daglig»ICPC-71

Snakk med kunden om riktig bruk av legemiddelet.

Kunde 2
Dette vet den apotekansatte om deg:
Du heter Olav, er 68 år, er ny kunde i apoteket og kommer med resept på:
- Neurontin 300 mg no 200,«Mot postherpetisk nevralgi, 1–2 kapsler inntil 3 ganger daglig», ICPC-71

Dette vet bare du:
• Det er første gang du skal hente ut denne medisinen. 
• Du fikk helvetesild på høyre side av overkroppen for to uker siden, og har startet på Valtrex. 
• Du skal tilbake til kontroll om en måned, men du håper denne nye medisinen virker raskt for det 

gjør vondt. 
Du har frihet til å dikte hvis den apotekansatte spør om noe annet. 

Observatør 2
Kunden Olav på 68 år, er ny kunde i apoteket og kommer med resept på:
- Neurontin 300 mg no 200,«Mot postherpetisk nevralgi, 1–2 kapsler inntil 3 ganger daglig», ICPC-71

UNDERVEIS I SAMTALEN
Observer kommunikasjonen og den faglige veiledningen underveis i samtalen. 
•  Blir relevante utfordringer avdekket? 
•  Hvordan er den faglige veiledningen?
•  Hvilke råd blir gitt?

ETTER DIALOGEN 
Observatør spør den apotekansatte – 1 min:
«Hvordan syns du kundemøtet gikk?» 

Observatør sier til kunden – 1 min:
«Hvordan opplevde du kundemøtet?»

Observatør – 2 min:
• Si en ting som den apotekansatte gjorde bra.
• Si en ting som den apotekansatte kunne gjort bedre.

Versjon 1.0 

Aktuell faglig veiledning: 
• Avdekke at det er første gang. 
• Informere om at tretthet og   

svimmelhet er vanlig, og at det vanligvis 
gir seg etterhvert. 

• Snakke om opptrapping; spørre hva 
legen sa, og ev. informere om å trappe 
opp med en og en kapsel når   
bivirkningene er akseptable.

• Informere om fast bruk, ikke ved behov.
• Informere om at det tar tid før full effekt 

(dager/uker), og det viktigste er å trappe 
opp gradvis pga. ev. bivirkninger. 

SM207 Langvarig smerte og farmakoterapi
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Kundesituasjon 3
Apotekansatt 3
Du ekspederer Siv på 39 år som kommer med resept på:
- Sarotex 10 mg no 100, reit 3, «Smertestillende, 1–3 tabletter daglig», ICPC -71

Kunden har hentet dette tidligere ved apoteket. Snakk med kunden om riktig bruk av legemiddelet

Kunde 3
Dette vet den apotekansatte om deg:
Du heter Siv, er 39 år og kommer med resept på:
- Sarotex 10 mg no 100, reit 3, «Smertestillende, 1–3 tabletter daglig», ICPC -71
Du har hentet dette tidligere ved apoteket. 

Dette vet bare du:
•  Du har fibromyalgi
• Du er redd for å bli avhengig, og har ikke brukt Sarotex fast hver dag slik som legen sa.
• Du syns ikke den virker smertestillende, men du tar den innimellom som sovetablett  

(ca. 2–3 ganger i uka).
Du har frihet til å dikte hvis den apotekansatte spør om noe annet. 

Observatør 3
Kunden Siv, er 39 år og kommer med resept på:
- Sarotex 10 mg no 100, reit 3, «Smertestillende, 1–3 tabletter daglig», ICPC -71
Hun har hentet dette tidligere ved apoteket.

UNDERVEIS I SAMTALEN
Observer kommunikasjonen og den faglige veiledningen underveis i samtalen. 
•  Blir relevante utfordringer avdekket? 
•  Hvordan er den faglige veiledningen?
•  Hvilke råd blir gitt? 

ETTER DIALOGEN 
Observatør spør den apotekansatte – 1 min:
«Hvordan syns du kundemøtet gikk?» 

Observatør sier til kunden – 1 min:
«Hvordan opplevde du kundemøtet?»

Observatør – 2 min:
•  Si en ting som den apotekansatte gjorde bra.
• Si en ting som kunne den apotekansatte gjort bedre.

Versjon 1.0 

Aktuell faglig veiledning: 
• Avdekke feilbruk (ikke brukt fast)
• Avdekke og berolige frykt for  

avhengighet.
• Informere om at bør tas 2-3 timer før 

leggetid pga. tretthet og munntørrhet. 
• Avdekke og ev. gi råd for munntørrhet.
• Informere om fast bruk, og motivere til 

å prøve å bruke den fast før evaluere 
effekt etter 2-4 uker.

• Snakke om opptrapping; spørre hva  
legen sa, og ev. informere om å starte 
med 1 tablett kveld og øke dosen med  
en tablett når bivirkninger er akseptable.
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