
FORMÅL OG UDBYTTE

Medicokonsulentuddannelsen er en uddannelse 
for salgs- og marketingmedarbejdere i 
medicoindustrien. Formålet med uddannelsen 
er at gøre deltagerne i stand til at arbejde 
professionelt og effektivt med salg af medicinsk 
udstyr. 

Uddannelsen gør den færdige medicokonsulent 
i stand til at imødegå de stadigt stigende krav 
fra hospitaler og indkøbere om faglighed, 
dokumentation og professionalisme i 
salgsrelationerne mellem leverandører og 
indkøbere af medicinsk udstyr. 

På uddannelsen får du:
•  Almen viden om og forståelse for anatomi, 

fysiologi og sygdomslære
•  Overblik over opbygningen af det danske 

sundhedssystem
•  Kendskab til lovgivning og regler for 

medicinsk udstyr 
•  Øget forretningsforståelse og mere 

professionel håndtering af salgsprocessen

MEDTECH ACADEMY

Medicokonsulent- 
uddannelsen



INDHOLD 

Uddannelsen forløber henover 12 måneder med 12 undervisningsdage

Modul 1: Anatomi & fysiologi  
Modul 2: Sygdomslære
Modul 3: Sundhedssystemets opbygning
Modul 4: Lovgivning  
Modul 5: Forretningsforståelse

Modul 1 og 2 kan meritoverføres fra Lægemiddelkonsulentuddannelsen (LIF konsulent).

Titlen Medicokonsulent er beskyttet og kan kun benyttes når alle moduler er bestået.

MÅLGRUPPE

Uddannelsen henvender sig til salgs- og marketingmedarbejdere i medicoindustrien. 

Medicokonsulentuddannelsen er også søgt af andre medarbejdere med kundekontakt f.eks. pro-
duktspecialister og ansatte i kundeservice. Andre Medicokonsulenter er beskæftiget med indkøb i 
regioner og på hospitaler og har bl.a. benyttet uddannelsen til at udbygge deres kompetencer og 
kendskab til leverandørerne.  

FAKTA

Dato Modul 1: 13. – 14. jan. 2020 + 6. – 7. feb. 2020 Eksamen: 13. marts 2020
 Modul 2: 6. – 7. april 2020 + 11. – 12. maj 2020  Eksamen: 12.  juni 2020
 Modul 3: 16. september 2019 Eksamen: 11. oktober 2019
 Modul 4: 4. – 5. november 2019 Eksamen: 6. december 2019
 Modul 5: 16. december 2019 Eksamen: 10. januar 2020

Pris  Den samlede pris udgør kr. 36.120  for medlemmer samt medarbejdere på 
hospitaler og andre offentligt ansatte. Pris for deltagere fra virksomheder, som 
ikke er medlem af Medicoindustrien tillægges 50%. 

  Kursusafgiften inkluderer deltagelse i eksamen én gang for hvert af de fem 
moduler. 

Kursusafgiften faktureres pr. modul: 
Modul 1: 10.590 kr. Modul 2: 10.590 kr. 
Modul 3: 3.790 kr. Modul 4: 7.360 kr. 
Modul 5: 3.790 kr.   Alle priser ekskl. moms

Man kan tilmelde sig eksamen uden at følge under visningen. Pris for at gå til 
eksamen er for medlem mer kr. 2.010 per modul.

Tilmelding  For information og tilmelding kontakt: 
 Uddannelseskonsulent Morten Petersen
 mp@medicoindustrien.dk, telefon 4918 4703.

Sted Medicoindustrien 
 Agern Allé 13
 2970 Hørsholm

 Du kan tilmelde dig på www.medicoindustrien.dk


