
Bild 1 

LÄKEMEDEL OCH FÖRFATTNINGAR DEL 7: 
PRESENTATION AV UPPGIFTEN

 

 

Bild 2 Läraktiviteter Läkemedelsförfattningar och FASS; Uppgifter att arbeta med:

Till följande frågor utgå från: HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) Ordination 
och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.  (Även läkemedelsboken kan användas). 

1.Förklara kortfattat följande termer:

- administrering av läkemedel

- iordningställande av läkemedel

- överlämnande av läkemedel

- generellt direktiv om läkemedelsbehandling

2. Vilka yrkeskategorier får iordningsställa administrera och överlämna läkemedel?

3. Vad ska en läkemedelsordination innehålla?

4. Kontroll ska göras vid iordningsställande och administrering eller överlämnande av läkemedel. Beskriv vad kontrollen 
omfattar.

5. Vilka möjligheter har studerande att träna läkemedelshantering under klinisk utbildning?

6. Ett iordningsställt läkemedel som inte ska administreras direkt ska märkas med vissa uppgifter. Vilka är dessa uppgifter?

7. Det klargörs i författningen att det är läkarens ansvar att läkemedelsgenomgång sker. Förklara vad enkel 
läkemedelsgenomgång innebär.

 

 

Bild 3 Läraktiviteter Läkemedelsförfattningar och FASS; Uppgifter att arbeta enskilt med

Till följande frågor Utgå från Fass.se, Använd FASS för Vårdpersonal på nätet.

1. Ge tre exempel på läkemedel som innehåller Paracetamol. 

2. Vilka är indikationerna för Impugan® 20 mg?

3. Ge exempel på sällsynta biverkningar gällande Trombyl®.

4. Vad enligt ordlistan är absorption?

5. Vad betyder teckenförklaringen    i en preparattext?

6. Vad betyder teckenförklaringen    i en preparattext?

7. Vilka läkemedel innehåller antidoten Protamin och vid vilka tillstånd är det indicerat?

8. Vad innebär den information som lämnas under rubriken ”Graviditet” respektive 

”Amning” för preparatet Losec® 10 mg

9. Nämn 2 preparat som är registrerade och som innehåller den farmakologisk 

substansen Desloratadin.

10. Vilka indikationer gäller för Mildison lipid 1%?  

 



Bild 4 Läraktiviteter Läkemedelsförfattningar och FASS; Uppgifter att arbeta enskilt med

Till följande frågor Utgå från Fass.se. Använd FASS för Vårdpersonal på nätet.

11. Inf Ringer-Acetat Baxter Viaflo innehåller en del elektrolyter. Hur många mmol Natrium 

respektive Kalium innehåller infusionen per 1000 ml.

12. Vilken enligt ordlistan är en Biverkning?

13. Beträffande Körförmåga kan man läsa om i bipacksedeln i FASS.  Ange kort vilken 

information får man får om Citodon? 

15. Vilka tabletter kan ha symbolen    på sig?

16. Lergigan används bland annat vid Sömnrubbningar. Vilka övriga indikationer finns?

17. Vilket läkemedel marknadsförs av Mölnlycke Health Care AB i Sverige?

18. Vem ger ut FASS? Vilka står bakom detta bolag?

19. Vilka Apotek i Lund tillhandahåller Nozinan 25mg?

 

 

Bild 5 
Arbete med uppgiften

Genomgång

10/1-2022

Kl 13.30-15.00
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