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Kurskompis

AP128 Regelverk og håndtering av medisinsk utstyr

Diskusjonsoppgaver

Gjennom diskusjonsoppgaver som er laget til dette kurset kan du 
reflektere, diskutere og dele erfaringer med en eller flere kollegaer.  
På den måten vil du lære mer, og bidra til at dine kollegaer også 
lærer mer. Diskusjonsoppgaver kan også brukes til egen refleksjon.

Tips til gjennomføring

• Gjennomfør e-læringskurset først

• Velg en som leder diskusjonen

• Skriv ut Kurskompis eller vis på skjerm

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

• Involver alle i diskusjonen, og la alle slippe til med innspill

• Still gjerne oppfølgingsspørsmål til det som blir diskutert, eks.; 
«Har du eksempler på slike situasjoner?», «Hva kan vi gjøre bedre/
annerledes i en slik situasjon?»

Det kan være nyttig å diskutere med kollegaer 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.

Versjon 1.0

AP128 Regelverk og håndtering av medisinsk utstyr
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Kurskompis

Diskusjonsoppgaver

Versjon 1.0

AP128 Regelverk og håndtering av medisinsk utstyr

I kurset «AP128 Regelverk og håndtering av medisinsk utstyr» lærte dere om det nye regelverket  
for medisinsk utstyr og hva som er viktig å ta hensyn til når du skal veilede kunder. 

Når medisinsk utstyr og legemidler har samme bruksområde, kan det være utfordrende å veilede 
i valg av produkt. Gjennom diskusjonsoppgaver kan du nå reflektere, diskutere og dele erfaringer 
med kollegaer om hva som er å ta hensyn til når du skal veilede kunder i valg av produkt. 

Til denne kurskompisen er det laget et løsningsforslag. Dette kan brukes underveis,  
men vi oppfordrer dere til å prøve å løse alle oppgavene før dere ser i løsningsforslaget. 

Oppgave 1

De senere årene har det kommet til medisinsk utstyr for tilstander som tradisjonelt har vært  
behandlet med legemidler.

• Hva er eksempler på bruksområder hvor det finnes både reseptfrie legemidler og medisinsk 
utstyr?

Oppgave 2

Veiledning ved salg av reseptfrie legemidler og medisinsk utstyr krever god kjennskap til 
produktene og hva som er anbefalt for tilstanden det skal brukes ved. Velg et av bruksområdene 
hvor dere lagerfører både reseptfrie legemidler og medisinsk utstyr, f.eks. produkter mot hoste.

• Er det noe dere synes er utfordrende ved å gi råd om riktig behandling for denne tilstanden? 

• Hva er anbefalt behandling for denne tilstanden? 

• Hva synes dere det er viktig å kartlegge før dere gir råd om valg av produkt for denne tilstanden? 

Oppgave 3

Velg et medisinsk utstyr som kan brukes for tilstanden dere diskuterte i oppave 2. 

• Hva er riktig bruk av dette utstyret?

• Er det noen forsiktighetsregler eller kontraindikasjoner som det er viktig å være klar over ved 
dette utstyret?
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Diskusjonsoppgaver - løsningsforslag

Versjon 1.0

AP128 Regelverk og håndtering av medisinsk utstyr

Oppgave 1

Eksempler på områder er produkter mot hoste, neglesopp, tørre øyne og ubalanse i underlivet  
hos kvinner.

Oppgave 2

Det kan oppleves som utfordrende å vite hva som er anbefalt for tilstanden og ha god  
produktkunnskap om alle produkter i sortimentet for denne tilstanden, f.eks. praktisk bruk,  
ev. forsiktighetsregler, ev. kontraindikasjoner og andre forhold som kan påvirke veiledningen. 

Hva som er anbefalt bruk finnes i behandlingsretningslinjer eller i andre faglige anbefalinger fra 
f.eks. FHI, legemiddelhåndboka, Tryggmammamedisin, NHI.no eller Relis. 

Hva som er viktig å kartlegge, vil variere med bruksområde og mulige produkter. Eksempler er 
hvem det er til, alder, graviditet/amming, bruk av andre relevante legemidler, om tilstanden er  
egnet for egenomsorg eller om kunden bør kontakte lege. Det er også aktuelt å kartlegge hva 
kunden har forsøkt allerde, og hva kunden selv ønsker. 

Oppgave 3

Et medisinsk utstyr skal være merket med ev. forsiktighetsregler og kontraindikasjoner på 
emballasjen eller i en bruksanvisning. Gjør dere kjent med hva som gjelder for utstyret.


