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Praktiske øvelser

Gjennom praktiske øvelser som er laget til dette e-læringskurset  
skal du trene på å utføre oppgaver knyttet til arbeid på apotek. 

Tips til gjennomføring

• Gjennomfør e-læringskurset først

• Skriv ut Kurskompis eller vis på skjerm

• Sett av tid (30 min), enten for å gjennomføre alt i sammenheng 
eller del det opp i mindre bolker

• Du trenger tilgang til internett

Det kan være nyttig å gjøre praktiske øvelser 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 ca. 30 minutter å gjennomføre.
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I kurset «NY004 Faglige oppslagsverk» lærte du om oppslagsverk som det er nyttig å kjenne til.  
Nå skal du bli vant til å bruke noen av disse oppslagsverkene.

1. Gå inn på felleskatalogen.no og svar på spørsmålene.

a) En mann skal begynne å injisere Fragmin hjemme. Han har fått opplæring på sykehus,  
men lurer på om det finnes en instruksjonsfilm som han kan se på for å repetere riktig bruk. 
Finn frem instruksjonsfilmen, slik at du kan vise mannen hvor han finner den. 

b) En dame kommer på apoteket. Hun har funnet noen løse kapsler og tabletter i en dosett i  
kofferten sin og lurer på hva de er.  
Bruk Legemiddelidentifisering for å finne ut av hvilke legemidler dette er:  
1. Lilla og grønne kapsler, merket CX-FL20. 
2. Hvite, ovale tabletter, merket med 31 på en side og en knoke på den andre. 

c) Du lurer på hva som er halveringstiden på ezetimib.  
Hvor kan du finne den? 

d) Gå inn på Veterinærkatalogen (Legemidler for dyr).  
Finn ut av hvilken styrke Bravecto påflekkingsvæske en hund på 25 kg trenger. 

2. Gå inn på tryggmammamedisin.no og svar på spørsmålet.

En gravid kvinne ønsker å kjøpe smertestillende legemidler mot hodepine.  
Hvor finner du råd om hvilke smertestillende legemidler hun kan bruke? 

3. Gå inn på legemidlertilbarn.no og svar på spørsmålet.

En jente må begynne å ta faste medsiner. Moren spør om du har noen gode råd til hvordan 
hun skal venne datteren til å ta legemidlene. 
Hvor finner du generell informasjon om hvordan man kan gi legemidler til barn? 
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4. Bruk egnede oppslagsverk og svar på spørsmålene. 

a) Hvor kan du finne preparatomtalen (SPC) til et legemiddel? 

b) En kunde skal på arbeidsreise til Tanzania og lurer på om han bør ta noen vaksiner.  
1. I hvilket oppslagsverk finner du svar på spørsmålet?  
2. Hvordan finner du hvilke anbefalinger som gjelder?
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NY004 Faglige oppslagsverk

1. Gå inn på felleskatalogen.no og svar på spørsmålene.

a) En mann skal begynne å injisere Fragmin hjemme. Han har fått opplæring på sykehus,  
men lurer på om det finnes en instruksjonsfilm som han kan se på for å repetere riktig bruk. 
Finn frem instruksjonsfilmen, slik at du kan vise mannen hvor han finner den. 
 
Søke på Fragmin i søkefelt → (ev. Pakningsvedlegg) i kapitteloversikt “Instruksjonsfilm” 
ev. Instruksjonsfilmer på hjemmesiden → finne Fragmin → i kapitteloversikt “Instruksjonsfilm” 
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b) En dame kommer på apoteket. Hun har funnet noen løse kapsler og tabletter i en dosett i  
kofferten sin og lurer på hva de er.  
Bruk Legemiddelidentifisering for å finne ut av hvilke legemidler dette er:  
1. Lilla og grønne kapsler, merket CX-FL20. 
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2. Hvite, ovale tabletter, merket med 31 på en side og en knoke på den andre. 
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c) Du lurer på hva som er halveringstiden på ezetimib.  
Hvor kan du finne den? 
 
Søk på ezetimib → velg Ezetrol med “k” i meny (k betyr komplett Felleskatalogtekst)  
→ i kapitelloversikten velg “Egenskaper og miljø” 
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d) Gå inn på Veterinærkatalogen (Legemidler for dyr).  
Finn ut av hvilken styrke Bravecto påflekkingsvæske en hund på 25 kg trenger. 
 
Søk på Bravecto → velg Bravecto påflekkingsvæske → i kapitteloversikt “Dosering” 
→ finn “Hund” → les av for riktig vekt

NY004 Faglige oppslagsverk

Versjon 1.0
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2. Gå inn på tryggmammamedisin.no og svar på spørsmålet.

En gravid kvinne ønsker å kjøpe smertestillende legemidler mot hodepine.  
Hvor finner du råd om hvilke smertestillende legemidler hun kan bruke?

 
Trykk på våre råd → finn “Er du gravid?” → trykk på “Smerte” 
Ev. Skroll ned på hjemmesiden → finn “Er du gravid?”→ trykk på “Smerte” 
 

3. Gå inn på legemidlertilbarn.no og svar på spørsmålet.

En jente må begynne å ta faste medsiner. Moren spør om du har noen gode råd til hvordan 
hun skal venne datteren til å ta legemidlene. 
Hvor finner du generell informasjon om hvordan man kan gi legemidler til barn?  
 
Velg “Barn og foreldre” i toppmeny → velg “Generelt om legemidler” → trykk på «Ta medisiner» 
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4. Bruk egnede oppslagsverk og svar på spørsmålene. 

a) Hvor kan du finne preparatomtalen (SPC) til et legemiddel? 
På felleskatalogen.no → søk opp legemidlet → i kapitteloversikten velg «Pakninger, priser,  
refusjon og SPC» → trykk på SPC-ikonet  
 
eller  
 
På legemiddelsok.no søk opp legemidlet → trykk på «vis» i kolonnen «Preparatomtale»

b) En kunde skal på arbeidsreise til Tanzania og lurer på om han bør ta noen vaksiner.  
 
1. I hvilket oppslagsverk finner du svar på spørsmålet?   
Svaret finner du på fhi.no. 
 
2. Hvordan finner du hvilke anbefalinger som gjelder? 
Gå inn på fhi.no → i meny velg «Smittevern & Vaksine» → «Vaksiner og vaksinasjon» →  
«Reisevaksiner».  
 
På siden «Reisevaksiner» trykk på «Hvilke reisevaksiner bør jeg ta?» → skroll ned til «Vaksineråd 
etter geografisk inndeling» og velg «Vaksiner ved reiser til Afrika» → finn Tanzania i tabellen og 
les av riktige anbefalinger.
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