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Kursens mål
Kursen syfte:
Kursen syftar till att förstå allmän farmakologi samt grundläggande läkemedelsberäkning och 
läkemedelshantering inom sjuksköterskans ansvarsområde.
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• förklara grundläggande farmakokinetik och farmakodynamik samt olika 

beredningsformer och administrationssätt av läkemedel
• redogöra för hur biverkningar, interaktioner mellan läkemedel och andra substanser 

kan påverka personen och dennes behandling
• beskriva hur läkemedel påverkar män respektive kvinnor i olika åldrar
• redogöra för olika reaktioner på läkemedelsbehandling vid graviditet och hur dessa 

reaktioner kan påverkas av etnisk bakgrund
• beskriva komplementär läkemedelsbehandling
• redogöra för FASS principiella innehåll och förstå dess upplägg

Färdighet och förmåga
• tillämpa läkemedelsberäkning
• tillämpa och digitalt hantera FASS och läkemedelsinformationsdatabas
• tillämpa relevanta styrdokument och föreskrifter
• hantera läkemedel och medicinskteknisk utrustning utifrån gällande föreskrifter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• tillämpa ett evidensbaserat, normkritiskt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart 

och personcentrerat förhållningssätt i samband med farmakologisk behandling
• värdera eget behov av ytterligare kunskap samt fortsatt kunskapsutveckling inom 

sjuksköterskans kompetensområde omvårdnad i relation till allmän farmakologi 
samt grundläggande läkemedelsberäkning och läkemedelshantering

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Du behöver också:  Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c, Naturkunskap 2, 
Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. 
(Områdesbehörighet 15 / A14)
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Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom tre salstentamina. Fullgjorda metodövningar utgör också underlag 
för betyg i kursen.

Kursens innehåll
• beredningsformer och administrationssätt av läkemedel.
• redogöra för hur biverkningar, interaktioner mellan läkemedel och andra substanser 

kan påverka personen och dennes behandling
• beskriva hur läkemedel påverkar män respektive kvinnor i olika åldrar
• redogöra för olika reaktioner på läkemedelsbehandling vid graviditet och hur dessa 

reaktioner kan påverkas av etnisk bakgrund
• visa kunskap om komplementär läkemedelsbehandling
• tillämpa ett evidensbaserat, normkritiskt och personcentrerat förhållningssätt i 

samband med farmakologisk behandling
• tillämpa ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart förhållningssätt i samband 

med farmakologisk behandling
• redogöra för FASS principiella innehåll och förstå dess upplägg
• tillämpa och hantera FASS och interaktionssökningsdatabas digitalt
• tillämpa relevanta styrdokument och föreskrifter
• hantera läkemedel och medicinskteknisk utrustning utifrån gällande föreskrifter
• tillämpa läkemedelsberäkning

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Omvårdnad
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