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Farmakologi med sjukdomslära 15 hp
Pharmacology and Prescription Entitlement for Nurses in Primary Health Care 15 credits
Avancerad nivå
Fördjupningsnivå: avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)
Kursplanen är inte fastställd, men avser höstterminen 2015.

Kursens inplacering i utbildningssystemet
Kursen ingår i specialistsjuksköterskeutbildning med inrikt•
ning mot distriktssköterska men kan även läsas som friståen•
de kurs.
Behörighetskrav
Legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i om•
vårdnad (180 hp/120 p). För legitimerad sjuksköterska med
studiegång före 1993 krävs sjuksköterskeutbildning med in•
riktning mot allmän hälso• och sjukvård samt kandidatexamen
i omvårdnad. Dessutom krävs, för båda studiegångarna, 2 års
yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska.
Kursens mål
Kursens mål är att studenten utvecklar fördjupade kunskaper
inom farmakologi, farmakologisk omvårdnad och patofysio•
logi samt en fördjupning av kunskaper inom förskrivning
av läkemedel och medicintekniska produkter som av Läke•
medelsverket rekommenderas för distriktssköterskor med
förskrivningsrätt.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• diagnostisera sjukdomar och tillstånd och förstå hur
farmakologiska principer tillämpas inom området
Färdighet och förmåga
• självständigt utreda, bedöma, planera, kommunicera
och följa upp behov inom de områden förskrivnings•
rätten omfattar
• identi era behov av ytterligare kunskap och krav på
multidisciplinärt stöd
• granska och analysera vetenskapliga arbeten inom om•
rådet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• tillämpa lagar och regelverk gällande förskrivning av
läkemedel och medicintekniska produkter
• re ektera över och analysera vald behandlingsform ut•
ifrån miljö•, ålder•, genus• och mångfaldsperspektiv

Kursens huvudsakliga innehåll
• Fördjupning av patofysiologi inom distriktsköterskans
kompetensområde
• Fördjupning av farmakologiska principer inom di•
striktsköterskans kompetensområde
• Medicinsk teknik och säkerhet inom distriktsköters•
kans kompetensområde
• Styrdokument som reglerar området
Undervisning
Undervisningen kan ske i form av ex: föreläsningar, lektioner,
seminarier, laborationer och gruppövningar med eller utan
stöd av informations• och kommunikationsteknik. I de fall
kursen ges på distans kan andra undervisningsformer före•
komma.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men under•
visning på engelska kan förekomma.

Examination
Som betyg för hel kurs används något av uttrycken Under•
känd eller Godkänd.
Kursen examineras genom skriftlig individuell salstentamen
och seminarier med obligatoriskt deltagande. Efter genom•
gången kurs har studenten rätt till en ordinarie examination
samt därefter fyra examinationstillfällen.

Kursvärdering
I kursen ingår kursvärdering. Denna ska vara vägledande
för utveckling och planering av kursen. Kursvärderingen ska
dokumenteras och redovisas för studenterna.
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Kurslitteratur
Nordeng, Hedvig & Spigset, Olav. Farmakologi och farmakologisk omvårdnad. Studentlitteratur, 2014.
*Socialstyrelsen (2015). Författningshandbok för hälso• och sjukvårdspersonal. Almqvist & Wiksell. (samt eventuella ändring•
ar)
Referenslitteratur:

Läkemedelsboken. LB (senaste upplagan) Apoteket AB. www.lakemedelsboken.se
FASS (senaste upplagan) Läkemedel i Sverige. LINFO. Läkemedelsinformation AB. www.fass.se
Ytterligare litteratur kan tillkomma.
*Förekommer i andra kurser.

