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Behörighet
Grundläggande behörighet + 
Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). 
Eller: 
Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16)

Urval
Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Examinator
Sitaram Velaga

Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska kunna redogöra för:

begreppet farmakologi  •
läkemedels inverkan på normala och sjukliga processer i människokroppen  •
viss lagstiftning och vissa definitioner som omger läkemedelshantering och användning, från idé till godkänt 
läkemedel.  

•

olika problembilder som motverkar en rationell läkemedelsterapi  •
receptorbegreppet vid läkemedelsbehandling samt receptorns roll vid signalöverföring samt reglering av 
receptorer  

•

läkemedels verkningsmekanismer  •
transmission och signalsubstanser i de autonoma nervsystemet och hur dessa påverkar organen  •
några elementära farmakokinetiska parametrar och hur läkemedel distribueras och elimineras hos människan  •
definitionen på en läkemedelsbiverkan, mekanismer som kan ge skador, drabbade organ, aktuella läkemedel, 
biverkningsrapportering.

•

farmakokinetiska och farmakodynamiska interaktioner, riskgrupper, riskläkemedel, prevalens  •
läkemedels beredningsformer  •
läkemedelsinformations källor•
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Kursinnehåll
Läkemedelshantering och allmän läkemedelslära:

Utvecklingen av nya läkemedel, kliniska prövningar, definitionen för originalpreparat, synonympreparat, 
parallellimport, läkemedel beredningsformer  

•

Indelning av läkemedel enligt ATC kod och nomenklatur.  •
Olika professioners roller inom läkemedelshanteringen  •
Lagar/författningar som styr läkemedelshanteringen  •
Vanliga problem vid läkemedelshanteringen och användning•

Farmakodynamik:  

Läkemedels inverkan på normala och sjukliga processer i människokroppen•
Transmission och signalsubstanser i autonoma nervsystemet•
Receptorernas roll och funktion•
Processer som reglerar autonoma nervsystemet•
Hur olika transmittorsubstanser påverkar målorganen•

 
Farmakokinetik:  

några elementära farmakokinetiska parametrar och hur läkemedel distribueras och elimineras hos människan•

Interaktioner:  

farmakokinetiska och farmakodynamiska interaktioner, klassificering i FASS av interaktioner,•
riskgrupper, riskläkemedel, alkohol och läkemedel, mat och läkemedel, naturläkemedel, prevalens•

Läkemedelsbiverkan:  

läkemedelsbiverkan, definition, prevalens, olika mekanismer som kan ge skador, klassificering av 
läkemedelsbiverkan

•

drabbade organ, aktuella läkemedel, biverkningsrapportering.•
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Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Kursen är en nätbaserad distanskurs (inga träffa på campus). Inga obligatoriska träffar. Undervisningen består av 
föreläsningar som kommer att ges via Adobe Connect Pro. Den största delen av kursen utför studenten utifrån ett 
flexibelt inlärningssätt (studenten studerar i stor utsträckning på den tid som passar studenten). Kommunikation med 
kurskamrater och föreläsare sker via lärplattform/kursrum i Canvas, e-post, telefon och via Adobe Connect. 
Introduktion till Adobe Connect kommer att erbjudas vid kursstart. Kursmaterial finns i kursrummet på adress:  
ltu.instructure.com . En viss del av undervisningen kan komma att ges på engelska.  
 
Studenten deltar i kursen via dator (via internet).  

 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Skriftlig webbaserad tentamen  
Skriftliga uppgifter

Övrigt
Kursen ges på distans som nätbaserad kurs.  
 
Tillgång till Internet via dator och bredbandsuppkoppling, hörlurar med mikrofon krävs för kursens distansträffar. 
Webbkamera är önskvärt för bildkommunikation. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.  

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1
Nordeng, H. & Spigset, O; Farmakologi och läkemedelsanvändning, Studentlitteratur AB Lund 4, 2014 
FASS nätversion se www.fass.se 
Läkemedelsboken se nätversionen http://www.lakemedelsboken.se/ 
 
Material via Canvas. 
 
Referenslitteratur: 
Rang, Dale, Ritter Moore ; Pharmacology. ( senaste upplagan). ( Churchill Livingstone) 
Simonsen, T., & Aarbakke, J. ( 2001) Illustrerad farmakologi 1 Stockholm: Natur och Kultur 
Simonsen,T., Aarbakke, J., Hasselström, J., Nordlund, H. & Lyså, R. (2004) Illustrerad farmakologi, 2, sjukdomar och 
behandlingar. Stockholm: Natur och Kultur.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap
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Prov

Provnr Typ Hp Betyg

0005 Webbaserad tentamen 5 U G VG

0006 Skriftlig rapport 2,5 U G#

Revidering fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2016-02-15

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2008-02-22
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