
Läkemedel - utbildning för ST-läkare

Läkemedelsförskrivning är att kraftfullt verktyg och en läkare ska kunna ta ställning till om

olika läkemedel fyller sin funktion och är anpassade till att patienten. Dessutom ska

patienten vara välinformerad kring syfte och mål samt vilka biverkningar behandlingen kan

ge. Utbildningen ska hjälpa ST-läkaren med kunskap och instrument för att kunna leva upp

till detta ansvar och på ett rationellt sätt kunna ordinera läkemedel både utifrån individ- och

samhällsekonomisk nivå.

Om kursen

Utbildningen syftar till att repetera basal farmakologi, farmakokinetik, samt belysa start,

uppföljning och utvärdering av läkemedelsbehandling. Utbildningen skall också belysa

rollerna av de olika aktörerna kring läkemedelshantering och behandling.

Deltagarna ska efter genomförd kurs ha kunskap om:

● hur en läkemedelsgenomgång går till,

● kunna göra riskbedömningar för interaktioner och biverkningar vid

läkemedelsbehandling,

● ha kunskap om hur man kan anpassa läkemedelsbehandlingen efter patientens ålder,

kön, vikt, njur- och leverfunktion, samsjuklighet och övrig medicinering,

● kunna kritiskt granska och värdera information om läkemedel samt

● ha kunskap om miljöpåverkan och hälsoekonomi för att motsvara alla målen i

målbeskrivningen.
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SOSFS 2015:8      B3

Certifiering

Utbildningen är certifierad av Lipus

Målgrupp

Kursen riktar sig till ST-läkare inom alla specialiteter.

Kursform

Digital utbildning

Krav för godkänd kurs

Deltagaren ska genomgå utbildningens samtliga moment och uppnå godkänd nivå på

utbildningens slutprov.

Kursansvarig:

Per Hellström, Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet’



Innehåll:

Delkurs 1: Farmakologi – läkemedels omsättning i organismen

1. Inledning

2. Farmakokinetik

2.1. Absorption av läkemedel

2.2. Distribuering

2.3. Metabolism

2.4. Eliminering

2.5. Sammanfattning

3. Farmakodynamik

Delkurs 2: Läkemedelsbiverkningar

1. Inledning

2. Vad är en biverkan?

3. Vad ska rapporteras?

4. Hur rapporteras en biverkan?

5. Förekomst av biverkningar

6. Typer av biverkan

7. Hur påvisa en biverkan?

8. Läkemedelsförsäkringen

Delkurs 3: Farmakoterapi – läkemedlets plats i behandlingen

1. Vad är ett läkemedel?

2. Läkemedelsutveckling

3. Olika kategorier av läkemedel

3.1. Generiska läkemedel

3.2. Biosimilarer

3.3. Parallellimporterade läkemedel

3.4. Extemporeläkemedel och lagerberedning

3.5. Särläkemedel

3.6. Licensläkemedel

3.7. Naturläkemedel och växtbaserade läkemedel

4. Godkännande och registrering av läkemedel

5. Försäljning av läkemedel

6. FASS - läkemedelsfakta

7. Rekommendationer om läkemedel

8. Upphandling av läkemedel

9. Slutsats

4. Kunskapstest


