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Farmakologi och läkemedelshantering inriktning 
radiografi 7,5 högskolepoäng
Pharmacology and pharmaceutical management within radiography

Grundnivå, M0116H
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G1N U G VG Radiologi Medicin

Behörighet
Grundläggande behörighet + 
Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval
Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.

Examinator
Sara Larsson

Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna 

Förklara och visa förståelse för principer inom allmän farmakologi•
Redogöra för förekommande läkemedel och kontrastmedels användningsområden, effekter och biverkningar  •
Utföra läkemedelsberäkning samt hantera och administrera läkemedel på ett patientsäkert och miljövänligt 
sätt

•

Tillämpa farmakologisk smärtbehandling hos patienter vid radiologiska undersökningar•
Redogöra för författningar som styr läkemedelshanteringen i hälso- och sjukvård •

Kursinnehåll
 

Allmän farmakologi•
Läkemedel förekommande inom radiografi•
Kontrastmedels användningsområden, effekter och biverkningar  •
Praktisk läkemedelshantering•
Läkemedelsberäkning•
Läkemedelslagstiftning•

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Undervisning och lärande sker genom egna studier, studieuppgifter, laboration, seminarier, simulering samt 
tentamen. Föreläsningar ges inom valda kursavsnitt. Deltagande i laboration, simulering och seminarier är 
obligatoriskt. Innehållet i kursens moment och dess undervisningsformer är specifikt inriktade mot 
röntgensjuksköterskeprofessionen.
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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.

Kursens mål examineras med tentamen, inlämningsuppgifter, laboration, simulering och seminarium.

För att bli godkänd på hel kurs krävs godkänt betyg på alla delar och att obligatoriska moment är genomförda.

Övrigt
Denna kurs ska vara godkänd innan du kan antas till kursen M0106H. Alla examinationsmoment ska vara klara 
senast i samband med ordinarie tentamensperiod i läsperiod 4.

Övergångsbestämmelser
Kursen M0116H motsvarar kursen M0070H

Utbildningsplanen gäller från vårterminen 2022 för de studenter som då antas till utbildningen. Utbildningsledare och 
ämnesansvariga beslutar om individuella studieplaner för studenter som antagits till tidigare utbildningsplan och efter 
studieuppehåll återupptar studierna enligt nuvarande utbildningsplan.  

Om en kurs har upphört eller har genomgått större förändringar ska studenterna under första året efter det att 
förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för examination och sedan en gång per år ytterligare 2 år, baserade på 
den kursplan som gällde vid registreringen.

Kursen M0116H ersätter M0070H

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Aspelin, P. & Pettersson, H. (red.) (senaste upplaga). Radiologi. Lund: Studentlitteratur. 
Heise Löwgren, C. (red.) (senaste upplaga). Författningshandbok: för personal inom hälso- och sjukvården. 
Stockholm: Liber (Lagar och författningar kan även hämtas via nätet) 
Norlén, P.  & Lindström, E. (red.) (Senaste upplaga). Farmakologi. Stockholm: Liber. 
Olsen, L.A. & Hälleberg Nyman, M. (senaste upplaga). Säker läkemedelsberäkning: dos, styrka, mängd. Stockholm: 
Natur & kultur. 
Vårdhandboken [Elektronisk resurs]. Hämtad från http://www.vardhandboken.se/ 
 
Webblänkar tillkommer och finns tillgängliga i kursrummet. 
Referenslitteratur tillkommer och anges i kursrummet. 
 
 
Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
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Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Tentamen farmakologi U G VG 2 Obligatorisk H22

0002 Tentamen kontrastmedel U G VG 2 Obligatorisk H22

0003 Tentamen läkemedelsberäkning U G# 0,5 Obligatorisk H22

0004 Laboration U G# 1 Obligatorisk H22

0005 Seminarium U G# 1,5 Obligatorisk H22

0006 Simulering U G# 0,5 Obligatorisk H22

Revidering fastställd
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-02-14

Kursplanen fastställd
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-02-14

Dokument Utbildning Antagna Beslutsdatum Sida
Kursplan Farmakologi och läkemedelshantering inriktning radiografi 7,5 hp Höst 2022, Lp1 2022-02-14 4 (4)

Utskriftsdatum:  2023-05-24 04:03:43


