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Forord



Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under

	lov om videregående opplæring
	lov om fagopplæring i arbeidslivet


Læreplanverket består av to deler:

1.	Læreplan, generell del, for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring. Generell del angir overordnede mål og retningslinjer for den samlede virksomheten i grunnskolen og videregående opplæring.

2.	Læreplaner for videregående opplæring.


Denne læreplanen omfatter studieretningsfagene for videregående kurs II (VKII) apotektekniker.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte deler bli satt sammen til én læreplan for hvert løp. Det innebærer at det må foretas enkelte justeringer i kapittel 1 og i vedlegg. I denne forbindelse vil det også bli vurdert om det er elementer i læreplanene som overlapper hverandre. Språklig gjennomgang vil bli foretatt når den endelige planen foreligger. Oversikt over opplæringstilbud og annen informasjon om videregående opplæring vil bli utgitt separat.

Departementet forventer at skolene i løpet av en overgangsperiode på 5 år fra 01.08.94 har skaffet nødvendig utstyr til å kunne bruke informasjonsteknologi i opplæringen.

Denne læreplanen er midlertidig fastsatt fram til den endelige læreplan for de enkelte utdanningsløp i studieretningen foreligger.





Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 7. juli 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Videregående kurs II (VKII) apotektekniker sammen med grunnkurs helse- og sosialfag og videregående kurs I helseservicefag gir kompetanse til å arbeide som apotektekniker. Opplæringen på VKII bidrar til å utvikle elevenes kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de som apotekteknikere kan ha et trygt grunnlag for deltagelse i arbeidslivet og i samfunnet forøvrig.

Apotekteknikerens arbeidsplass er som regel knyttet til private og offentlige apotek. Apotekets viktigste oppgave er å distribuere legemidler og å yte god faglig informasjon og service til kunder og brukergrupper slik som enkeltpersoner, helseinstitusjoner, leger, tannleger, veterinærer, pasientgrupper og andre som benytter apotekets tjenester.

Apotekteknikeren har mange forskjellige oppgaver og variert arbeid i apotek:
-	ekspedere og veilede kunder om vareutvalg og bruk av reseptfrie legemidler, sykepleieartikler og lignende varer
-	varebestilling, varemottak, prismerking og vareplassering
-	klargjøre ulike bestillinger og forsendelser
-	assistere det farmasøytiske personalet med å gjøre i stand og ekspedere reseptmedisin
-	kontorarbeid
-	delta i apotekets produksjonsarbeid og foreta oppfylling og ferdiggjøring av preparater.

Som en del av teamet i apotek samarbeider apotekteknikeren også med brukere/brukergrupper og gir praktisk veiledning til apotekteknikerelever og andre som har behov for det.

Apotekteknikere i apotekene arbeider under faglig ledelse av farmasøyter. Apotekteknikerne er den største yrkesgruppen i apotekene. Gjennomsnittsapoteket er en liten bedrift. Apotekteknikeren arbeider tett sammen med andre mennesker, og må like å arbeide i team. Apotekpersonalet har taushetsplikt.

Det er viktig at apotekteknikeren har gode kunnskaper om apotekets vareutvalg. Det skjer en stadig utvikling innenfor legemiddelområdet, og det er derfor en stor utfordring for apotek-teknikerne å holde seg faglig ajour.

Yrkesbetegnelsen er apotektekniker.

1.2 	Inntakskrav

For å bli tatt inn til videregående kurs II apotektekniker må søkeren normalt ha bestått videre-gående kurs I helseservicefag i studieretningen eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.


1.3	Varighet

Videregående kurs II apotektekniker er normalt 1-årig.

1.4	Innhold

Videregående kurs II apotektekniker består av studieretningsfag, kroppsøving og valgfag. Det vises til vedlegg 1 om fag- og timefordeling.

Moduler
Læreplanen er delt inn i moduler for å kunne ivareta ulike gruppers behov for å bygge mindre deler av opplæringen sammen til en definert kompetanse (se vedlegg 1).

1.5	Kompetanse

Yrkeskompetanse
Yrkeskompetanse som apotektekniker får man etter 3 års videregående opplæring i skole.

Dokumentert delkompetanse
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for fullført del av et fag (en modul eller i særskilte tilfeller del av en modul).
Karakterbevis gis som dokumentasjon for bestått fag (fag som del av et kurs).

Generell studiekompetanse
Kravet til generell studiekompetanse er fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, videregående kurs I og videregående kurs II, fagbrev eller svennebrev. 
Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene. 
De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir del-kompetanse i forhold til generell studiekompetanse. 
For dem som har fag- eller svennebrev eller annen yrkeskompetanse, vil det normalt gjenstå et visst antall timer for å oppnå generell studiekompetanse. Tabellen nedenfor gir en oversikt over dette.

Felles allmenne 
fag
Generell studiekompetanse
- totalt timetall
Timetall i grunn-kurs og VKI
Gjenstående timetall
Norsk
523 timer
150 timer
373 timer
Engelsk
187 timer
150 timer
37 timer
Samfunnslære
75 timer
75 timer
0 timer
Nyere historie
150 timer
0 timer
150 timer
Matematikk
187 timer
112 timer
75 timer
Naturfag
187 timer 
75 timer
112 timer
Til sammen
1309 timer
562 timer
747 timer

Ved gjennomgang av læreplanene for hele utdanningsløpet (jfr. forordet) vil departementet vurdere ekvivalering av allmennefaglige komponenter innenfor studieretningsfagene. Dette kan innebære at gjenstående timetall etter grunnkurs og VKI for enkelte fag kan reduseres.

Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

	være kjent med apotekteknikerens oppgaver og kompetanseområde og kunne utføre sine oppgaver ut i fra brukerens behov og innenfor sitt ansvarsområde

	ha kjennskap til de lover og forskrifter som styrer apotekvesenet og kunne arbeide i samsvar med disse

	kunne følge gjeldende lover og forskrifter

	overholde taushetsplikten

	ha yrkesidentitet og yrkesstolthet og kunne arbeide ut fra yrkesetiske retningslinjer

	kunne samarbeide med ulike faggrupper på apoteket

	kunne planlegge og prioritere sine arbeidsoppgaver

	forstå hvilke utfordringer som ligger i det å være kundebehandler og være bevisst på hva som er god service

	kunne arbeide på en måte som tar hensyn til det indre og ytre miljø

	kunne utføre førstehjelp

	kunne beherske engelsk i sitt daglige arbeid

	kunne arbeide planmessig, nøyaktig og hygienisk og kunne holde orden

	kunne ta ansvar for egen læring

	vise evne og vilje til videre utvikling og omstilling

	være fortrolig med apotekets plassering innenfor helsevesenet og i samfunnet

	kjenne til bransjens egenart og historie

	kunne bruke ergonomiske prinsipper i planlegging og utøving av arbeidet

	være orientert om bransjens utvikling nasjonalt og internasjonalt

	kunne anvende tilgjengelig informasjonsteknologi til løsing av praktiske oppgaver
2.2	Bransjelære


Yrke og samfunn

Mål 1
Elevene skal ha forståelse for apotekenes plassering, rolle og rammebetingelser i helsevesenet

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til myndighetenes målsetting for apotekvesenet

1b	kjenne de viktigste paragrafene i apotekloven og legemiddelloven

1c	kjenne apotekenes økonomiske rammevilkår og myndighetenes styring med apotekvesenet

1d	kjenne retningslinjene for opprettelse og nedleggelse av apotek og vite forskjellen på ulike apotektyper og medisinutsalg

1e	kjenne de vanligste samarbeidsformer mellom apotek og det øvrige helsevesen

1f	kjenne til apotekets plassering i Norge sammenlignet med andre land

1g	kjenne til bransjens historie


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan apotek organiseres og ledes og om de ulike yrkesgruppene som arbeider i apotek

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne de vanligste prinsippene for arbeidsorganisering

2b	være bevisst egen yrkesrolle og ha en profesjonell holdning i samhandling med andre faggrupper i apoteket

2c	kjenne til apoteket som organisasjon

2d	kjenne avtaleverket som regulerer apotekvesenet, slik som tariffavtaler, samarbeidsavtaler m.m.

2e	kjenne verneombudets oppgaver og ansvar i apotek

2f	kjenne og ha forståelse for tillitsvalgtes oppgaver

2g	kjenne system for internkontroll i apotek

2h	kjenne til apotekets yrkesgrupper, deres utdannelse og funksjon

2i	ha gjort seg kjent med og kunne beskrive et apoteks organisasjon og lokaler

2j	ha satt seg inn i apotekets organisasjonsstruktur og formelle organer

2k	kunne beskrive apotekets oppgaver

2l	kunne kjenne til og drøfte yrkesetiske problemstillinger


Mål 3
Elevene skal ha grunnlag for å medvirke til et godt psykososialt arbeidsmiljø i apotek. De skal kunne utvikle yrkesidentitet og yrkesstolthet gjennom å være kjent med apotek-teknikernes oppgaver og kompetanseområde

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne finne fram i lover og forskrifter som regulerer arbeidsmiljøet

3b	ha kunnskaper om og være bevisst faktorer som påvirker arbeidsmiljøet

3c	kunne forstå betydningen av samarbeid og det å arbeide mot felles mål

3d	kunne forstå hvordan holdninger virker inn på atferd og mellommenneskelige relasjoner

3e	ha grunnlag for å kunne påvirke holdninger på arbeidsplassen og kunne delta i omstillings-prosesser

3f	ha grunnlag for å være bevisst egne holdninger

3g	få trening i å sette ord på og å håndtere konflikter

3h	være bevisst hvordan egen væremåte kan influere på andre menneskers evne til å kommunisere

3i	kunne omsette sine kunnskaper om kommunikasjon i praksis

3j	kunne bruke ergonomiske prinsipper i planleggingen og utøvingen av arbeidet

3k	kunne gi livreddende førstehjelp





Mål 4
Elevene skal ha grunnlag for å ta ansvar for egen læring og utvikling

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne trekke ut og sammenfatte det vesentlige fra informasjonskilder

4b	kunne planlegge og gjennomføre et informasjonsmøte

4c	være bevisst på og ha trening i veilederrollen

4d	være inneforstått med eget ansvar og ha trening i aktiv deltakelse i møter

4e	kunne sette mål for eget arbeid, lage en arbeidsplan, gjennomføre planen og vurdere om mål er nådd

4f	ha satt seg inn i relevante brosjyrer og reklamemateriell

4g	ha deltatt i kundebetjening under veiledning

4h	ha deltatt i resepturarbeid under veiledning


Farmasi

Mål 5
Elevene skal ha kjennskap til og kunne arbeide etter grunnleggende prinsipper for legemiddeltilvirkning i apotek. De skal kunne håndtere kjemikalier som er vanlige i apotek

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne gjøre rede for sammenhengen mellom legemiddelform og bruksmåte

5b	kunne gjøre rede for hvordan tilvirkning av legemidler i apotek er regulert ved forskrifter og retningslinjer og kunne arbeide i henhold til disse

5c	ha kjennskap til den litteraturen som benyttes som bakgrunn for tilvirkning i apotek

5d	ha kunnskaper om generell god hygiene i apotek og bruke dette i forbindelse med tilvirkning av legemidler

5e	kunne de vanligste veie- og målemetodene som benyttes ved tilvirkning av legemidler

5f	kjenne til hvilke emballasjetyper som benyttes til oppbevaring av legemidler

5g	ha kjennskap til de mest vanlige legemiddelformene
5h	kjenne til prinsippene for holdbarhet og oppbevaring av legemidler

5i	ha kunnskaper om brannfarlige, eksplosive og etsende stoffer

5j	kunne behandle kjemikaliesøl

5k	kunne benytte aktuelt verneutstyr

5l	kunne reglene for merking av kjemikalier

5m	ha deltatt i håndtering av kjemikalier


Logistikk

Mål 6
Elevene skal kunne bidra til at apoteket på en rasjonell måte og etter gjeldende forskrifter gjør varene tilgjengelige for salg

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kunne forklare begrepet logistikk

6b	kunne vurdere bestilling fra ulike leverandører

6c	ha deltatt i varebestilling og varehåndtering og kunne vurdere når varer skal bestilles

6d	kunne bruke apotekenes edb-systemer for varebestilling og lagerstyring

6e	kunne ta imot og kontrollere varer

6f	kunne beregne priser, inkludert priser på legemidler som er tilvirket i apotek, og kjenne systemer for prismerking og annen merking

6g	kjenne regler for oppbevaring og plassering

6h	kunne klargjøre for retur og destruksjon

6i	ha kjennskap til regelverket for medisinutsalg









2.3	Apotekvarer


Legemidler

Mål 1
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper om legemidler og kunne veilede kunder i bruk av legemidler som selges uten resept

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for hva som menes med et legemiddel

1b	ha kjennskap til legemidlenes utvikling fra oldtiden frem til vår tid

1c	kjenne bruken av de forskjellige legemiddelformer og deres særtrekk

1d	ha kjennskap til hva som skjer med legemidlene i kroppen; opptak, fordeling, virkning, nedbrytning og utskillelse

1e	ha kjennskap til legemidlenes virkning og bivirkning

1f	ha kjennskap til hvordan legemidler virker på mennesker i forskjellig alder

1g	ha kjennskap til bruk av legemidler til gravide og til ammende

1h	ha kjennskap til feilbruk, årsaker til feilbruk og konsekvenser av feilbruk

1i	ha kjennskap til forgiftning pga legemidler, og forholdsregler dersom forgiftninger opptrer

1j	kjenne ATC-systemet og ha kjennskap til vanlige oppslagsbøker

1k	ha kunnskap om alle legemiddelgruppene som selges uten resept, bruk, virkninger og bivirkninger

1l	ha kunnskap om områder hvor det er behov for og tilstrekkelig med egenomsorg, og vite når det er nødvendig med faghjelp

1m	kjenne forskrifter for utlevering av legemidler i håndkjøp

1n	ha kjennskap til lover og forskrifter som gjelder for godkjenning av et preparat

1o	ha kjennskap til lover og regler om reklame for legemidler

1p	kunne vurdere når kundens behov for veiledning nødvendiggjør farmasøytisk kompetanse



Sykepleieartikler og handelsvarer

Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om sykepleieartikler og handelsvarer som selges i apotek for å kunne veilede i valg av produkt og i riktig bruk

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha generelle kunnskaper om forskjellige grupper av sykepleieartikler og om bruken av de mest vanlige produktene

2b	ha kjennskap til sykdommer og problemer som brukere av de forskjellige sykepleieartikler har

2c	kunne veilede i bruk av tekniske hjelpemidler

2d	ha kjennskap til de refusjonsregler som gjelder for enkelte grupper av sykepleieartikler

2e	kunne gjøre rede for krav til sterilitet og holdbarhet

2f	ha kunnskaper om og kunne veilede i bruk av vanlige handelsvarer

2g	ha kjennskap til de øvrige handelsvaregrupper som selges i apotek


Droger og naturmedisin

Mål 3
Elevene skal ha kunnskaper om droger og naturmedisin slik at de kan gi kunden god service på dette området

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	ha kjennskap til den historiske utviklingen for bruk av droger og urtemedisin

3b	ha kjennskap til prosessen fram til bruksferdig droge

3c	kjenne til bruken av forskjellige plantedeler og finhetsgrader og til norske og latinske navneangivelser

3d	ha kjennskap til de mest vanlige naturstoffer som vitamindroger, eteriske oljer, krydder-droger m.m.

3e	ha kunnskap om de mest vanlige reseptfrie og reseptpliktige drogene og bruken av dem

3f	ha kjennskap til forskrift om godkjenning av naturlegemidler

3g	ha kjennskap til de viktigste alternative medisinske retningene og til alternative legemidler som selges i apotek



2.4	Ekspedisjonsarbeid


Resepturarbeid

Mål 1
Elevene skal kunne gjøre istand og levere ut reseptmedisin under faglig ledelse av farmasøyt

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	i arbeidet kunne bruke forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

1b	ved hjelp av aktuell programvare kunne signere og taksere alle typer resepter også på engelsk

1c	ha kjennskap til rutiner ved forsendelse av medisin til fjernkunder, og deltatt i arbeid med leveranser til fjernkunder

1d	ha deltatt i produksjon, dispensering og signering av preparater

1e	ha kunnskap om og kunne arbeide etter apotekets kvalitetssikringssystem for behandling av resepter

1f	ha kjennskap til de viktigste reseptpliktige legemiddelgrupper og bruksområder for disse

1g	ha kjennskap til innholdet i vanlig skriftlig informasjonsmateriell og bruken av dette

1h	kjenne til og kunne praktisere gjeldende refusjonsregler og regler for egenbetaling

1i	ha kunnskap om kontrollrutiner i forbindelse med oppbevaring og utlevering av narkotika

1j	ha kunnskap om tilvenning og misbruk av legemidler

1k	kunne gjøre i stand bestillinger til leger, tannleger, veterinærer, sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie mm

1l	kunne benytte aktuell informasjonsteknologi for resepturarbeid




Kundebehandling

Mål 2
Elevene skal kunne yte god kundeservice

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne kommunisere med kunder på en måte som skaper tillit og trygghet

2b	kunne sette seg inn i andre menneskers situasjon

2c	kunne yte god kundeservice ved selvvalg og skranke

2d	kunne tilpasse sin service til den enkelte kunde

2e	kunne vurdere når kunden har behov for farmasøytisk kompetanse

2f	være bevisst betydningen av å lytte

2g	kunne opptre med diskresjon

2h	være bevisst egen fremtreden og eget kroppsspråk

2i	kunne opptre på en måte som gir et godt inntrykk av apoteket

2j	kunne gi god kundeservice over telefon

2k	kunne håndtere fjernkundens spesielle behov for service/informasjon


Mål 3
Elevene skal kunne vise respekt for det enkelte menneske

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne forstå og etterleve taushetsplikten

3b	kunne kommunisere med kunder med ulik kulturell bakgrunn

3c	kunne kommunisere med kunder med ulik sosial status og mennesker i ulike livsfaser og livsforhold

3d	kunne forstå hvordan apotekets kundeservice gjenspeiles av apotekets interne arbeidsmiljø




Mål 4
Elevene skal kunne ekspedere og veilede engelsktalende kunder

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne veilede en kunde på engelsk i valg av reseptfrie produkter, de mest vanlige sykepleieartiklene og handelsvarene og i bruken av produktene

4b	kunne orientere om norske apotek, apotekvesenet og reglene mht reseptmedisin og reseptfrie legemidler på engelsk








Kapittel 3:	Vurdering


3.1	Hvorfor vurdering?

Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi får et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen.

Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a.

	å informere eleven, foresatte, lærer og opplæringssted i arbeidet fram mot et læringsmål, om hvor langt eleven er kommet i utvikling mot en kompetanse
	å veilede, motivere og utvikle eleven
	å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere sin undervisningspraksis
	å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken kompetanse eleven har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

	Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen, i de felles mål for studieretningsfagene og i mål for enkeltfag i denne læreplanen, danner utgangspunkt for vurderingen.

	Det er elevens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i opplæringens mål.

	Vurderingen av elevene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanene.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

	Vurdering underveis.
	Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere elever og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpemiddel i vurderingsarbeidet underveis kan være at eleven fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i termin-karakterer. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i eventuelle eksamenskarakterer.


3.4	Spesielle forhold

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider. 

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.



Vedlegg 1


1.1	Fag- og timefordeling i videregående kurs II apotektekniker

Felles allmenne fag
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Kroppsøving
75
2



Studieretningsfag


Bransjelære*
450
12
Apotekvarer*
375
10
Ekspedisjonsarbeid*
334
9



Valgfag
75
2



Til sammen
1309
35

*	Inntil 10% av opplæringen i nevnte studieretningsfag kan tas ved praksisutplassering.

1.2	Moduler i videregående kurs II apotektekniker

Fag
Moduler

Årstimer
(gjennomsnitt 
uketimer)
Bransje-
Modul 1: 	Yrke og samfunn
Mål 1 - 4.
187
5
lære
Modul 2:  	Farmasi
Mål 5.
150
4

Modul 3:  	Logistikk
Mål 6.
113
3
Apotek-
Modul 5:  	Legemidler
Mål 1.
187
5
varer
Modul 6: 	Sykepleieartikler og 
		handelsvarer
Mål 2.

150

4

Modul 7: 	Droger og naturmedisin
Mål 3.
38
1
Ekspedi-
Modul 8:  	Resepturarbeid
Mål 1.
222
6
sjonsarbeid
Modul 9:  	Kundebehandling
Mål 2, 3 og 4.
112
3


Merknad til vedlegg 1
Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (årstimer). Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at undervisningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.*





*	Spesielt organiserte tilbud for voksne kan gjennomføres på kortere tid (komprimerte løp). For grupper eller enkeltelever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.


Vedlegg 2


Vurdering i videregående kurs II apotektekniker



Standpunktkarakterer

Det gis standpunktkarakterer i alle fag.
Resultatet av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakteren.



Eksamen


Eksamen på videregående kurs II apotektekniker:

Studieretningsfag:	Elevene skal opp til en tverrfaglig skriftlig eksamen som omfatter studieretningsfagene. I tillegg kan elevene trekkes ut til en tverr-faglig praktisk eksamen.
	Eksamensoppgaven utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.




Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen i alle fag etter nærmere retningslinjer gitt av departementet.






Retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av eksamen vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.

