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FRM 3030 Bruk av legemidler del III 
 

Studenten skal systematisk bygge kompetanse om bruk av legemidler ved å sette sammen 
fagkunnskap fra flere farmasøytiske fagdisipliner (fysiologi, farmakoterapi, bioanalyse, 
farmakognosi og samfunnsfarmasi). 
 
Emnet vil sammen med emnene Bruk av legemidler del I (FRM 2041) og Bruk av 
legemidler del II (FRM 3020) danne et helhetlig bilde for bruk av legemidler mot 
sykdommer i samtlige definerte humane organsystemer fra Felleskatalogen. 
 

Kursets varighet 
Kurset varer i 12 uker med oppstart i uke 2 (mandag 8.januar 2007) og avsluttes rett før 
påske (fredag 30.mars 2007). 
 

Kursets innhold 
Kurset er satt sammen av ulike fagområder. Fagområdenes omfang og målsetning i kurset 
er som følger: 
 

Farmakologi (45%) 
Farmakologi omfatter legemidlers virkningsmekanisme(r) (farmakodynamikk) og deres 
transport og omsetning i kroppen (farmakokinetikk). Undervisningen i farmakologi i 
dette kurset har som overordnet mål å gi trening i selvstendig utredning og evaluering av 
legemiddelterapi ut i fra legemidlenes spesifikke egenskaper og pasientens individuelle 
forutsetninger (inkludert fysiologi). Den nødvendige bakgrunnen i farmakologi kommer 
fra basalfarmakologien i FRM 2000, hvor det var fokus på legemidlenes 
virkningsmekanismer. Undervisningen vil ta utgangspunkt i avgrensede sykdommer eller 
terapiområder, og problembaserte studier vil bli den dominerende studieteknikken. Det 
skal således bygges opp kunnskap vedrørende den enkelte sykdommen og de ulike 
tilgjengelige medikamentene i relasjon til denne. Gruppearbeid og diskusjoner vil gi 
trening i å kommunisere relevant informasjon vedrørende legemiddelterapi. 
 Farmakoterapi er med andre ord et fag hvor nye kunnskaper om sykdommer skal 
integreres med tidligere ervervete kunnskaper i farmasiutdanningen, spesielt 
basalfarmakologi. Det er i høy grad et fag som ligger nær den praktiske virkeligheten. 
Valget av problembasert læring (PBL) som pedagogisk metode i dette faget er derfor 
naturlig. En stor del av kurset vil omfatte arbeid med pasientkasuistikker, dvs. virkelige 
eller virkelighetsnære situasjoner der en vil trenes i å bedømme og vurdere 
legemiddelterapien til den enkelte pasient. Det vil bli lagt vekt på legemiddelvalg, 
doseringsanbefaling, bivirkninger og interaksjoner i forhold til pasientens status og i 
forhold til anbefalt behandlingsstrategi. 
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Etter gjennomgang av hvert emneområde skal studenten 
 
vedrørende legemidlet: 

 kunne redegjøre for prinsippene rundt den aktuelle legemiddelterapi 
 kunne foreslå hensiktsmessig legemiddel basert på en vurdering av andre 

sykdommer, alder og andre individvariable og terapitradisjoner 
 kunne foreslå hensiktsmessig dosering ut i fra kjennskap til legemidlets 

farmakokinetikk, også med hensyn på eventuelle individuelle variasjoner 
 kjenne til de viktigste "problemlegemidler" som krever spesielle forhåndsregler 

ved dosering 
 kunne vurdere fordeler og eventuell interaksjonsrisiko ved samtidig bruk av 

flere legemidler med utgangspunkt i farmakokinetiske og klinisk-kjemiske data 
 kunne identifisere sannsynlige bivirkninger og/eller interaksjoner av legemidler 

 
vedrørende sykdommen: 

 kunne beskrive sykdommens patogenese, etiologi og symptomatologi 
 kunne vurdere legemiddelterapi i relasjon til annen ikke-medikamentell 

behandling 
 
Kurset omfatter ulike organsystemer og viktige sykdommer som er tilgjengelig for 
medikamentell profylakse og terapi. Undervisningen vil konsentreres om de 
viktigste/hyppigst forekommende sykdommer og sykdomsgrupper, og om emner hvor 
farmasøyters virksomhet er av særskilt betydning. 
  

Farmakognosi (10%) 
Undervisningen i farmakognosi omhandler aktuelle medisinplanter og naturstoffer som 
har bruksområder i tilknytning til temaer som inngår i FRM3030.  Dagens farmasøyter 
må ha kunnskaper om disse produktene både når det gjelder innholdsstoffer og bruk, 
eventuelle interaksjoner med legemidler, andre forsiktighetsregler og bivirkninger. 
Hvilke planter og naturstoffer som inngår i kurset fremgår av læringsmålene for de ulike 
temaområdene. Undervisningen i farmakognosi gis i form av forelesninger og  studentene 
skal utføre en Prosjektoppgave som omhandler naturmidler/naturlegemidler. 
 

Samfunnsfarmasi (25%) 
Undervisningen i samfunnsfarmasi i dette kurset er innenfor etikk, kommunikasjon, 
legemiddeløkonomi og rusmiddelbruk og kontroll. Undervisningen tar for seg områder 
som er avgjørende for riktig bruk av legemidler, både for den enkelte pasient og for 
samfunnet som helhet. Undervisningen i samfunnsfarmasi gis i form av forelesninger, 
rollespill og gruppearbeid.  
 

Bioanalyse (20%) 
Undervisningen i bioanalyse fokuserer på spørsmålet: hvordan bestemme legemidler, 
metabolitter og misbrukstoffer i biologiske matrikser til monitoreringsformål og 
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identitetsbekreftelse? For å kunne svare på dette spørsmålet ser vi på egenskapene til de 
mulige biologiske matrikser, de mest vanlige prøveopparbeidelsesteknikker, 
kromatografiske separasjonsmetoder med deteksjon og kravene til en kvantitativ analyse. 
Mange praktiske eksempler brukes til å gi økt forståelse. Undervisningsformene er 
forelesningene, kollokvier og laboratoriekurs. 
 
Kursets oppbygging 
Undervisningsmessig vil kurset bestå av to generell deler og av ulike spesielle deler som 
er knyttet opp mot enkelte temaområder. Innledningsvis blir det en generell uke hvor det 
undervises i etikk og kommunikasjon og legemiddelanalyse, mens det blir en generell del 
mot slutten av kurset, hvor det primært undervises i legemiddeløkonomi. Den spesielle 
delen i kurset strekker seg over 9 uker, hvor det undervises i bruk av legemidler 
(inkludert fysiologi, patofysiologi og sykdomsetiologi) ved følgende sykdommer: 
Astma/KOLS (2 uker), psykiatriske lidelser (2 uker), nevrologi (3 uker), sykdommer i 
muskler og skjelett (1 uke) og kreft (1 uke). For hvert av disse emnene undervises de 
ulike fagområdene integrert. Det er utarbeidet detaljerte målformuleringer, fordelt i 
kunnskaps-, ferdighets- og holdningsmål.  
 
Rekkefølgen av temaområder (”organsystemer”) er som følger: 

• Astma/KOLS 
• Psykiatriske lidelser (psykoser og depresjon/søvn/angst) 
• Nevrologi (epilepsi, parkinsons sykdom og alzheimers sykdom) 
• Muskler og skjelett (revmatiske lidelser og osteoporose) 
• Kreft 

 

Undervisningsformer 
I de generelle ukene vil undervisningen gis i form av forelesninger og kollokvier. 
Problembasert læring (PBL) anvendes som undervisningsmetode i de 9 ukene hvor den 
spsielle delen knyttet til temaområder undervises. Øvrige undervisningsformer benyttes 
mellom gruppemøtene, for å utvide og belyse PBL-temaet. Det blir gitt laboratorie-
undervisning i legemiddelanalyse, prosjektoppgave innen farmakognosi, rollespill innen 
kommunikasjonsundervisning og gruppearbeid i etikk. Det er i timeplanen satt av tid til 
selvstudier. Studentene skal ha miniforelesninger. 

Forelesninger 
Disse foregår i plenum. 
 

Laboratoriekurs 
All laboratorieundervisning med tilhørende gjennomgåelser/oppsummeringer er 
obligatoriske. Dette innebærer at 100 % av oppgavene skal være utført tilfredsstillende 
for å få laboratoriekurset godkjent, samt oppmøte på obligatoriske gjennomgåelser og 
oppsummeringer. 
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Studentene skal skrive rapporter som skal innleveres og deretter samles i en mappe (se 
under).  
 
Det er to laboratorieoppgaver innen bioanalyse. 
 

PBL-oppgaver 
Gjennomføres som i kursene FRM 2041 og FRM 3020.  
Obligatorisk. 
 

Innleveringsfrister 
Detaljert liste over innleveringsfrister for de enkelte kursbolkene utleveres ved 
begynnelsen av hver kursbolk. Mappen skal til enhver tid være ajourført og kan kalles inn 
av veileder/labansvarlig med kort varsel. 
 

Eksamen 
Den totale evalueringen av studenten består av følgende elementer: 
 
1. Godkjent mappe gjennom hele kurset (gjennomført/godkjent/ikke godkjent) for å 

kunne gå opp til avsluttende skriftlig eksamen  
 
2. Prosjektoppgave i farmakognosi, bestått med karakteren  E eller bedre, denne 

karakteren teller i sluttkarakteren på emnet. 
 

3. Avsluttende eksamen  – 6 timer (karakter) 
 

 
 
Evalueringsmetoder 
 

Måte Tidspunkt 

Mappeevaluering  
Skriftlig/muntlig 
 

 
Godkjent innen uke 12  

Prosjektoppgave i farmakognosi Skriftlig Godkjent med 
karakteren  E eller 
bedre  innen uke 12 
 

Avsluttende eksamen (del III) 
 

Skriftlig 
 

Uke 13 
 

Tabell. Oversikt over evalueringsmetoder i FRM 3030 
 
Før oppstart på FRM 3030 må studenten ha gjennomført obligatoriske deler av FRM 
3020 samt ha bestått alle tidligere emner i Profesjonsstudiet i farmasi. 
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Følgende evalueringskriterier gjelder for FRM 3030: 
 

Mappeevaluering 
Generelt for mappeevalueringen: 

• Ikke karakter, men gjennomført/godkjent/ikke godkjent. 
• Det settes krav til innholdet i mappen og til tilbakemeldingen fra faglærer. 
• Studentene får kun 3 forsøk pr. innlevering av saker som skal inngå i mappen. 
• Mappen skal være fullstendig innen uke 12. 

 
Mappen skal inneholde følgende elementer: 

• Fremst i mappen skal det ligge en tabelloversikt over hva mappen skal 
inneholde, hvor faglærer skal signere når enkeltelementene er godkjent (for 
skjema, se under). 

 
• Laboratorierapporter fra 2 oppgaver innen bioanalyse (Vurdering = 

godkjent/ikke godkjent).  
 

• Handouts fra gjennomført miniforelesning 
 

• Deltagelse i rollespill 
 
Godkjenning av mappe 
Rapporter og dokumentasjon fra laboratoriekursene skal samles i en mappe. Studentene 
har selv ansvaret for mappen. For å få mappen godkjent må mappen være komplett, og 
arbeid utført på lab og innholdet i mappen må dokumentere at studenten har tilegnet seg 
de forventede kunnskaper og ferdigheter. Godkjent mappe er en forutsetning for at 
studenten skal kunne gå opp til skriftlige eksamener.  
 
 
Prosjektoppgave i farmakognosi 
Prosjektoppgaven skal være innlevert etter de frister som oppgis av fagansvarlig og skal 
evalueres og karaktersettes med bokstavkarakter. Prosjektoppgaven anses som godkjent 
dersom karakteren er E eller bedre. Oppgaven må være godkjent før studenten kan 
fremstille seg til avsluttende eksamen i FRM3030.   
 

Avsluttende eksamen 
 
Kun studenter som har oppfylt følgende kriterier, får gå opp til sluttevalueringen: 
 
1. Oppfylt møteplikt ved obligatorisk undervisning 
2. Godkjent obligatorisk undervisning 
3. Godkjent prosjektoppgave i farmakognosi 
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• Skriftlig sluttevaluering baseres på tverrfaglige og/eller fagspesifikke oppgaver 
innen temaer som blir undervist i kurset (6 timer). 

 
• Avsluttende eksamen lages slik at den sikrer evaluering av alle fag, også de som 

har en mindre andel i undervisningsbelastningen, og alle fagelementer må være 
bestått for å bestå eksamen i emnet. 
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 FRM 3030 
2007 

 

Forside mappe 
 

 
Navn – Student:…………………………… 
 
 
Innhold: 
 
 
Fagområde: Tema: Innhold: Individuell (I) 

el. Felles (F) 
Vurdering: Dato + 

Faglærer,  
sign.: 

Bioanalyse I Prøveopparbeidelse Lab. rapport I/F Godkjent  
Bioanalyse II Legemiddelanalyse Lab. rapport I/F Godkjent  
Farmakologi Diverse Miniforelesning I Godkjent  
Samfunnsfarmasi Kommunikasjon Rollespill I/F Godkjent  
Farmakognosi Naturmidler Prosjektoppgave I Godkjent 

med karakter 
 

 
 

 
Oppmøte ved obligatorisk undervisning: 
 

Tema: Godkjent: Dato: Faglærer – sign: 
PBL-gruppeundervisning    
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Kontaktpersoner i de enkelte fagområdene 
 
Farmakologi: 
Hege Christensen, tlf. 22 85 65 23 
 
Farmakognosi: 
Berit Smedstad Paulsen, tlf.: 22 85 65 72 
 
Samfunnsfarmasi: 
Hedvig Nordeng, tlf.: 22 85 66 04 
 
Bioanalyse: 
Leon Reubsaet, tlf. 22 85 66 13 
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Anbefalt litteratur 
 

FARMAKOGNOSI 
M.Heinrich, JB Barnes, S Gibbons, EM Williamson. Fundamentals of Pharmacognosy 
and Phytotherapy. Churchill Livingstone forlag, 2004. ISBN 0 443 07132 2 
 
 
FARMAKOLOGI (inkl. anatomi/fysiologi/sykdomslære) 
Oddvar Næss. Sykdomslære og patologisk anatomi, Vett og viten (utgiver). (Studentene 
har denne fra tidligere kurs). 
 
Budowick, Bjålie, Rolstad, Toverud. Anatomisk atlas, Universitetsforlaget. (Studentene 
har denne fra tidligere kurs). 
 
Vander, Sherman, Luciano (2004). Human physiology - The mechanisms of body 
function, 9th ed., McGraw-Hill. (Studentene har denne fra tidligere kurs). 
 
Rang, Dale, Ritter, Moore (2003). Pharmacology 5th ed., Churchill Livingstone. 
(Studentene har denne fra tidligere kurs). 
 
Én av disse: 

1. Herfindal, E.T. & Gourley, D.R (7th ed. 2000). Textbook of Therapeutics. Drug 
and Disease Management. Lippincott Williams Wilkins. 

 
2. Walker, R. & Edwards, C. (3rd ed. 2003). Clinical Pharmacy and Therapeutics. 

Churchill Livingstone. 
 
Norsk legemiddelhåndbok (http://www.legemiddelhandboka.no/). 
 
Felleskatalogen (http://www.felleskatalogen.no/). 
 
Terapianbefalinger fra Statens legemiddelverk (http://www.legemiddelverket.no/). 
 
 
LEGEMIDDELANALYSE/BIOANALYSE 
S. Pedersen-Bjergaard og K.E. Rasmussen (2004). Legemiddelanalyse. Fagbokforlaget 
Vigmostad & Bjørke AS. (Studentene har denne fra tidligere kurs). 
 
Kompendier med forelesningsreferater, laboppgaver og kollokvieoppgaver (kommer)  
 
 
SAMFUNNSFARMASI 
Taylor & Harding (2001). Pharmacy Practice. (Studentene har denne fra tidligere kurs). 
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Arnt Stabell Kulø (1999). Etikk for farmasøyter. (Studentene har denne fra tidligere 
kurs). 
 
”Placebo”. Harry Bostrøm og Helena Dahlgren  (red.) Liber. ISBN 91-47-04999-5 
 
Henriksen/Vetlesen. Nærhet og distanse. 
 
Hilde Eide og Tom Eide. Kommunikasjon i relasjoner. Revidert utgave 2005. 
 
Legemiddeløkonomi: 
- Lærebok: Kobelt, Gisela (OHE). Health Economics: an introduction to economic 
evaluation. Second edition. Kapittel 1, 2 og 3. 

 
- Statens legemiddelverk. Retningslinjer til refusjonssøknad. 
www.legemiddelverket.no/templates/InterPage____17833.aspx 
 
- Håkonsen, H, Larsen RE. Refusjonsordninger i Norge (deles ut). 

 
Litteratur om rusmidler vil bli utdelt i forbindelser med undervisningen 
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Læringsmål fordelt på uker 
 
Uke 2  

SAMFUNNSFARMASI 
Kommunikasjon og yrkesetikk  
• Ha grundig forståelse for de grunnleggende elementer som har betydning for 

kommunikasjonen 
• Ha grundig forståelse for at god kommunikasjon også er viktig for et godt behandlingsresultat 
• Kunne kommunisere og overbringe informasjon om bruk av legemidlene på en forståelig 

måte til legemiddelbrukeren, og kunne vurdere egen rolle i samhandlingen 
• Kunne kommunisere relevant informasjon vedrørende legemiddelbruk (og -misbruk/feilbruk) 

innen dette området med annet helsepersonell og allmennheten, og kunne vurdere egen rolle i 
samhandlingen 

• Kjenne til etiske dilemmaer og kunne reflektere etisk over den farmasøytiske industris rolle i 
samfunnet 

• Kjenne til etiske dilemmaer og kunne reflektere etisk over apotekets rolle i samfunnet 
• Kunne foreta etiske vurderinger av aktuelle problemstillinger i apotekhverdagen 
 
Næringslivsetikk  
• Ha oversikt over og forståelse for sentrale samfunnsetiske, næringslivsetiske og 

profesjonsetiske begreper som er aktuelle for farmasifaget 
• Kjenne til etiske dilemmaer og kunne reflektere etisk over den farmasøytiske industris rolle i 

samfunnet 
• Kjenne til forskningsetiske problemstillinger 
 
Klinisk farmasi  
• Ha forståelse for begrepet klinisk farmasi og hvilke utfordringer klinisk farmasi innebærer for 

farmasøyten 
• Ha kjennskap til hvordan kliniske farmasøyter kan bidra til å forebygge, avdekke og løse 

legemiddelrelaterte problemer hos sykehus- og sykehjemspasienter 
 

LEGEMIDDELANALYSE/BIOANALYSE 
• Ha grundig forståelse for analysemetoder som brukes til analyse av legemidler/metabolitter til 

farmakokinetiske/monitoreringsformål 
• Ha oversikt over og forståelse for valg av analyseteknikker (direkte bestemmelse/separasjon 

og deteksjon) som brukes til å analysere/bestemme legemidler/metabolitter 
• Ha oversikt over og forståelse for karakterisering av metabolitter (bioanalyse) 
• Ha oversikt over og forståelse for legemidlets kjemi i forhold til hvordan legemidler oppfører 

seg i det analytiske systemet 
• Ha oversikt over og forståelse for krav som myndigheter stiller til bioanalytiske metoder 
• Ha oversikt over og forståelse for valideringsprosedyren for bioanalytiske metoder 
• Ha grundig forståelse for hvilke krav som stilles til godkjenning av valideringsresultater 
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Uke 3 Astma/KOLS 
 
FARMAKOLOGI 
Anatomi og fysiologi 
• Ha grundig forståelse for lungenes anatomi og fysiologi ved å: 

• Ha oversikt over og forståelse for respirasjonsorganenes oppbygning og funksjon 
• Ha oversikt over og forståelse for lungenes ventilasjon (inkl. "pustemuskler", trykk) 
• Ha oversikt over og forståelse for gassutveksling (inkl. gasslovene) 
• Ha oversikt over og forståelse for gasstransport (O2/CO2) i blodet 
• Ha oversikt over og forståelse for regulering av respirasjon 

• Ha grundig forståelse for respirasjonsorganene som administrasjonsvei for legemidler  
 
Sykdomstilstander og behandling 
• Ha oversikt over og forståelse for patofysiologi, etiologi, symptomatologi og epidemiologi 

ved astma og allergi 
• Ha oversikt over og forståelse for patofysiologi, etiologi, symptomatologi, epidemiologi og 

behandling ved kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (inkludert bakteriologi) 
• Kjenne til patofysiologi, etiologi, symptomatologi, epidemiologi og behandling ved cystisk 

fibrose (inkludert mikrobielt innslag) 
• Ha grundig forståelse for farmakologiske effekter (farmakodynamikk) av legemidler som 

anvendes ved de aktuelle sykdommene (bygger på molekylære/cellulære 
virkningsmekanismer fra FRM 1050 og 2000) 

• Rhinologika 
• Midler ved obstruktiv lungesykdom (adrenergika, glukokortikoider, xantinderivater, 

leukotrienantagonister) 
• Antihistaminer 

• Ha grundig forståelse for anvendt farmakokinetikk i forhold til legemidlene 
• Ha grundig forståelse for sykdommens innvirkning på legemidlenes farmakokinetikk 
• Ha grundig forståelse for aktuelle legemiddelinteraksjoner  
• Kjenne til eventuelle interaksjoner mellom legemiddel og naturlegemiddel /naturpreparat/ 

kosttilskudd/næringsstoffer 
• Ha grundig forståelse for indikasjoner, kontraindikasjoner og bivirkninger av de ulike 

legemidlene 
• Ha grundig oversikt over terapianbefalinger ved de ulike diagnosene og kunne foreslå 

hensiktsmessig legemiddel og administrasjonsform basert på en vurdering av andre 
sykdommer, alder (barn/eldre) og andre individvariabler (eks. graviditet, genetikk/arv) 

 
LEGEMIDDELANALYSE/BIOANALYSE 
Monitorering av legemidler (respirasjonssystemet - fokus på prøveopparbeidelsen) 
• Ha oversikt over hvilke biologiske matrikser som finnes og deres egenskaper  
• Ha oversikt over og forståelse for konsentrasjonsområdet legemidler (og metabolitter) 

forekommer i, i biologiske matrikser (f.eks. plasma og urin)  
• Ha oversikt over og forståelse for legemidlets kjemi i forhold til hvordan legemidler oppfører 

seg i det analytiske systemet  
• Ha oversikt over og forståelse for valg av opparbeidelsesteknikker i forhold til forbindelser 

som skal analyseres og sammensetningen av den biologiske matrisen  
• Ha oversikt over og forståelse for valg av analyseteknikk som brukes til å 

analysere/bestemme legemidler  
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Uke 4 Astma/KOLS 
 
FARMAKOGNOSI 
Allergi 
• Kjenne til de viktigste naturlig forekommende kilder som forårsaker allergi 
• Kjenne til strukturelle egenskaper til allergener 
• Kjenne til bruksområder for naturlig forekommende allergener i behandling og diagnose 
• Kjenne til de kvalitetskrav som stilles til allergenekstrakter som brukes til behandling og 

diagnostikk og de metoder som brukes for standardisering av disse 
• Kjenne til regelverket for godkjenning av allergenekstrakter til behandling og diagnostikk 
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Uke 5: Psykiatriske lidelser (psykoser) 

FARMAKOLOGI 
Anatomi og fysiologi 
• Ha grundig forståelse for anatomi og fysiologiske funksjoner knyttet til ulike deler av 

sentralnervesystemet (CNS): 
• Ryggmargen og spinalnerver 
• Hjernestammen (medulla oblongata, pons og mesencephalon) 
• Cerebrum (cortex, diencephalon, limbiske strukturer) 
• Cerebellum, Ventrikler, Hjernehinner 

• Ha grundig forståelse for lokalisering og funksjoner til de ulike nevrotransmitter systemer i 
hjernen (acetylkolin, noradrenalin, serotonin, dopamin, histamin, glutamat, GABA, ulike 
peptider) (bygger på FRM 1050 og 2000) 

• Ha oversikt over og forståelse for motorisk kontroll (motoriske baner) 
• Ha oversikt over og forståelse for læring og hukommelse 
• Ha oversikt over og forståelse for blodforsyningen til hjernen 
• Ha grundig forståelse for blod-hjerne-barriæren og dens betydning for effekt og bivirkninger 

av legemidler (bygger på FRM 1050 og 2000) 
 
Sykdomstilstander og behandling 
• Ha oversikt over og forståelse for patofysiologi, etiologi, symptomatologi og epidemiologi 

ved psykoser (inkludert schizofreni) 
• Ha grundig forståelse for farmakologiske effekter (farmakodynamikk) av legemidler som 

anvendes ved de aktuelle sykdommene (bygger på molekylære/cellulære 
virkningsmekanismer fra FRM 1050 og 2000): antipsykotika 

• Ha grundig forståelse for anvendt farmakokinetikk i forhold til legemidlene 
• Ha grundig forståelse for aktuelle legemiddelinteraksjoner  
• Ha grundig forståelse for indikasjoner, kontraindikasjoner og bivirkninger av de ulike 

legemidlene 
• Ha grundig oversikt over terapianbefalinger ved de ulike diagnosene og kunne foreslå 

hensiktsmessig legemiddel og administrasjonsform basert på en vurdering av andre 
sykdommer, alder (barn/eldre) og andre individvariabler (eks. graviditet, genetikk/arv) 

LEGEMIDDELANALYSE/BIOANALYSE 
Misbruk og doping 
Doping 
• Kjenne til de viktigste elementene som utgjør antidopingarbeidet i Norge og internasjonalt 

(organisasjon, regelverk, forbudslisten) 
• Kjenne til definisjonene av doping i idretten og tiltak mot bruk av doping utenfor idretten 
• Være forberedt på hvordan en farmasøyt direkte kan bli involvert i eller berørt av 

problematikken 
• Være i stand til å begrunne arbeidet mot bruken av dopingmidler i og utenfor idretten 
• Kjenne til de forskjellige stoffklassene av dopingmidler, deres farmakologiske effekter og de 

forhold som karakteriserer en effektiv kontroll av misbruket 
• Kjenne til de viktigste analytiske metodene (prøveopparbeidelse og instrumentell analyse) 

som brukes til å påvise misbruk av dopingmidlene i forskjellige kroppsvæsker 
• Kjenne til kriteriene for identifikasjon av dopingmidler ved hjelp av kromatografisk 

separasjon og massespektrometrisk deteksjon hhv. annen metodikk der det er nødvendig 
• Kunne vurdere sikkerheten av de analytiske funn som rapporteres i dopingsaker. 
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Uke 6: Psykiatriske lidelser (depresjon, angst, søvn) 
 
FARMAKOLOGI 
Sykdomstilstander og behandling 
• Ha oversikt over og forståelse for patofysiologi, etiologi, symptomatologi og epidemiologi 

ved: 
• Affektive lidelser (depresjon, mani) 
• Angst 
• Søvnforstyrrelser 

• Ha grundig forståelse for farmakologiske effekter (farmakodynamikk) av legemidler som 
anvendes ved de aktuelle sykdommene (bygger på molekylære/cellulære 
virkningsmekanismer fra FRM 1050 og 2000): Antidepressiva, anxiolytika, hypnotika og 
sedativa 

• Ha grundig forståelse for anvendt farmakokinetikk i forhold til legemidlene 
• Ha grundig forståelse for aktuelle legemiddelinteraksjoner  
• Ha grundig forståelse for indikasjoner, kontraindikasjoner og bivirkninger av de ulike 

legemidlene 
• Ha grundig oversikt over terapianbefalinger ved de ulike diagnosene og kunne foreslå 

hensiktsmessig legemiddel og administrasjonsform basert på en vurdering av andre 
sykdommer, alder (barn/eldre) og andre individvariabler (eks. graviditet, genetikk/arv) 

 

SAMFUNNSFARMASI 
• Ha oversikt over og forståelse for problematikken omkring legemiddelmisbruk og 

avhengighet 
• Ha oversikt over lover og forskrifter innen legemidler og bilkjøring 
• Kunne gi informasjon og råd ved utlevering av trafikkfarlige legemidler 
• Ha grundig forståelse for hvilke problemer som kan oppstå mhp bilkjøring 
• Ha oversikt over informasjonsbehov ved ulevering av avhengighetsskapende legemidler  
• Ha kunnskap om rutiner og kontroll for utlevering av medisiner i forbindelse behandling av 

opiatavhengige ”legemiddelassistert rehabilitering”  
 
Rusmiddelbruk 
• Ha oversikt over de viktigste rusmiddelgrupper (amfetaminer, ecstasy-gruppen, kokain, 

cannabis, opioider, løsemidler, GHB, legemidler som misbrukes, alkohol) 
• Kjenne til Legemiddelassistert rehabilitering 
• Kjenne til apotekets ansvarsområde/informasjonsplikt når det gjelder misbruk av legemidler 
• Kjenne til "hurtigtester" for narkotikapåvisning 
• Kjenne til problemstillinger og krav til rusmiddelkontroll for politi/rettsvesen, i arbeidslivet, 

doping, sosialsaker 
• Kjenne til problemstillinger og krav til kontroll av misbrukere under rehabilitering 
• Ha oversikt over og forståelse for lover og forskrifter innen legemidler og bilkjøring 
• Kunne gi informasjon og råd ved utlevering av trafikkfarlige legemidler 
 
 
FARMAKOGNOSI 
Naturlegemidler/naturmidler 
• Kjenne til folkemedisinsk bruk av perikum, valeriana, sitronmelisse og humle  
• Kjenne til naturlegemidler som inneholder perikum, valeriana, sitronmelisse og humle 
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• Kjenne til antatte virkestoffer i disse plantene 
• Kjenne til hva som foreligger av klinisk dokumentasjon for preparater som inneholder disse 

plantene 
• Kunne gi råd til apotekkunder om rasjonell bruk av preparater som inneholder planten nevnt 

over; herunder dosering, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner, bivirkninger og mulige 
interaksjoner 

 
Naturmidler/ naturlegemidler og rusmiddelproblematikk 
• Kjenne til hva som menes med et adaptogen 
• Kjenne til droger som inngår i naturmidler / naturlegemidler som anses som adaptogener: 

Ginseng, russisk rot, rosenrot  
• Kjenne til folkemedisinsk / historisk bruk av ginseng 
• Kjenne til de antatte virkestoffer i disse drogene 
• Kjenne til hva som finnes av klinisk dokumentasjon for de bruksområdene hvor disse drogene 

vanligvis anvendes, herunder også prestasjonsfremmende effekter 
• Kunne gi råd til apotekkunder om rasjonell bruk av disse midlene; herunder dosering, 

forsiktighetsregler, kontraindikasjoner, bivirkninger og mulige interaksjoner 
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Uke 7 og 8: Nevrologi (epilepsi, parkinson, alzheimers sykdom) 
 
FARMAKOLOGI 
Sykdomstilstander og behandling 
• Ha oversikt over og forståelse for patofysiologi, etiologi, symptomatologi og epidemiologi 

ved epilepsi 
• Ha grundig forståelse for farmakologiske effekter (farmakodynamikk) av legemidler som 

anvendes ved de aktuelle sykdommene (bygger på molekylære/cellulære 
virkningsmekanismer fra FRM 1050 og 2000): Antiepileptika. 

• Ha grundig forståelse for anvendt farmakokinetikk i forhold til legemidlene 
• Ha grundig forståelse for aktuelle legemiddelinteraksjoner  
• Ha grundig forståelse for indikasjoner, kontraindikasjoner og bivirkninger av de ulike 

legemidlene 
• Ha grundig oversikt over terapianbefalinger ved de ulike diagnosene og kunne foreslå 

hensiktsmessig legemiddel og administrasjonsform basert på en vurdering av andre 
sykdommer, alder (barn/eldre) og andre individvariabler (eks. graviditet, genetikk/arv) 

 
FARMAKOGNOSI 
• Kunne søke etter relevant informasjon i litteraturen og på internett 
• Ha oversikt over og forståelse for hvilke droger som inngår i et eller flere utvalgte 

naturmidler/ naturlegemidler som skal evalueres 
• Ha oversikt over antatte virkestoffer i drogene som inngår 
• Ha oversikt over hva som foreligger av klinisk dokumentasjon for drogene og preparatene 

som inneholder disse drogene 
• Kunne gi råd til apotekkunder som rasjonell bruk av naturmidler/ naturlegemidlet; herunder 

ha oversikt over dosering, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner, bivirkninger og mulige 
interaksjoner 

• Kunne skrive rapport med litteraturhenvisninger 

LEGEMIDDELANALYSE/BIOANALYSE 
Monitorering av legemidler (nervesystemet - fokus på bestemmelse): 
• Ha en oversikt over og forståelse for hvorfor legemidler monitoreres 
• Ha oversikt over hvilke biologiske matrikser som finnes og deres egenskaper  
• Ha oversikt over og forståelse for valg av opparbeidelsesteknikker i forhold til forbindelser 

som skal analyseres og sammensetningen av den biologiske matrisen  
• Ha oversikt over og forståelse for konsentrasjonsområdet legemidler og metabolittene 

forekommer i biologiske matrikser  
• Ha grundig forståelse for analysemetoder som brukes til analyse av legemidler /metabolitter 

til farmakokinetiske/monitoreringsformål 
• Ha grundig forståelse for hvordan legemidler/metabolitter bestemmes kvantitativ i biologiske 

matrikser 
• Ha oversikt over og forståelse for valg av analyseteknikker (direkte bestemmelse/separasjon 

og deteksjon) som brukes til å analysere/bestemme legemidler /metabolitter  
• Ha oversikt over og forståelse for karakterisering av metabolitter (bioanalyse) 
• Ha oversikt over og forståelse for legemidlets kjemi i forhold til hvordan legemidler oppfører 

seg i det analytiske systemet   
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Uke 9 Nevrologi forts. 
 
FARMAKOLOGI 
Anatomi og fysiologi 
• Ha oversikt og forståelse for hvordan motorisk aktivitet reguleres ved å 

• Ha oversikt og forståelse for autonom og somatisk motorisk kontroll, inkludert 
perifere og sentrale mekanismer 

 
Sykdomstilstander og behandling 
• Ha oversikt over og forståelse for patofysiologi, etiologi, symptomatologi og epidemiologi 

ved Parkinsons sykdom og Alzheimers sykdom. 
• Kjenne til patofysiologi, etiologi, symptomatologi og epidemiologi ved multippel sklerose 
• Ha grundig forståelse for farmakologiske effekter (farmakodynamikk) av legemidler som 

anvendes ved de aktuelle sykdommene (bygger på molekylære/cellulære 
virkningsmekanismer fra FRM 1050 og 2000): antiparkinsonmidler, midler ved demens og 
midler ved multippel sklerose 

• Ha grundig forståelse for anvendt farmakokinetikk i forhold til legemidlene 
• Ha grundig forståelse for aktuelle legemiddelinteraksjoner  
• Ha grundig forståelse for indikasjoner, kontraindikasjoner og bivirkninger av de ulike 

legemidlene 
• Ha grundig oversikt over terapianbefalinger ved de ulike diagnosene og kunne foreslå 

hensiktsmessig legemiddel og administrasjonsform basert på en vurdering av andre 
sykdommer, alder (barn/eldre) og andre individvariabler (eks. graviditet, genetikk/arv) 

Sanser 
• Ha grundig forståelse for det sensoriske nervesystemets anatomi og fysiologi 
• Ha grundig forståelse for øyets anatomi og fysiologi  
• Ha oversikt over og forståelse for patofysiologi, etiologi, symptomatologi og epidemiologi 

ved: 
1. Glaukom (grønn stær) 
2. Grå stær 
3. Allergi og røde øyne 

• Ha grundig forståelse for farmakologiske effekter (farmakodynamikk) av legemidler som 
anvendes ved de aktuelle sykdommene (bygger på molekylære/cellulære 
virkningsmekanismer fra FRM 1050 og 2000) 

• Glaukommidler og miotika 
• Mydiatika  
• Karkontraherende og antiallergiske midler 

• Ha grundig forståelse for indikasjoner, kontraindikasjoner og bivirkninger av de ulike 
legemidlene 

• Ha grundig oversikt over terapianbefalinger ved de ulike diagnosene og kunne foreslå 
hensiktsmessig legemiddel og administrasjonsform basert på en vurdering av andre 
sykdommer, alder (barn/eldre) og andre individvariabler (eks. graviditet, genetikk/arv) 
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Uke 10: Sykdommer i muskel/skjelett (revmatiske lidelser og osteoporose) 

Revmatiske lidelser 
Anatomi og fysiologi 
• Ha grundig forståelse for struktur og funksjon av et ledd (synovialhinne, synovialvæske) 
 
Sykdomstilstander og behandling 
• Ha oversikt over og forståelse for patofysiologi, etiologi, symptomatologi og epidemiologi 

ved revmatiske sykdommer (Revmatoid artritt, polymyalgia rheumatica, Bechtrews og 
Reiters sykdom) 

• Kjenne til patofysiologi, etiologi, symptomatologi og epidemiologi ved: 
o Urinsyregikt 
o Degenerative leddsykdommer og bløtdelssykdommer (Sjøgrens sykdom, Lupus) 

• Ha grundig forståelse for farmakologiske effekter (farmakodynamikk) av   legemidler som 
anvendes ved de aktuelle sykdommene (bygger på molekylære/cellulære 
virkningsmekanismer fra FRM 1050 og 2000) 

o Antiinflammatoriske midler 
o Antirevmatiske midler 
o Immunmodulerende midler 
o Immunosuppressiva 
o Analgetika (opioider, andre analgetika og antipyretika) 
o Giktmidler 

• Ha grundig forståelse for anvendt farmakokinetikk i forhold til legemidlene 
• Ha grundig forståelse for aktuelle legemiddelinteraksjoner  
• Kjenne til eventuelle interaksjoner mellom legemiddel og naturlegemiddel /naturpreparat/ 

kosttilskudd 
• Ha grundig forståelse for indikasjoner, kontraindikasjoner og bivirkninger av de ulike 

legemidlene 
• Ha grundig oversikt over terapianbefalinger ved de ulike diagnosene og kunne foreslå 

hensiktsmessig legemiddel og administrasjonsform basert på en vurdering av andre 
sykdommer, alder (barn/eldre) og andre individvariabler (eks. graviditet, genetikk/arv) 

• Ha grundig forståelse for hvilke problemer som kan oppstå mhp bilkjøring 
• Kjenne til ikke-medikamentell behandling av de aktuelle sykdommene (kosthold, fysioterapi, 

trening mm.) 

Osteoporose 
Anatomi og fysiologi 
• Ha grundig forståelse for beinremodellering 
• Ha oversikt over og forståelse for oppbygging og funksjon av ulike muskeltyper 
• Ha oversikt over og forståelse for den hormonelle reguleringen av lengdeveksten 
• Ha oversikt over og forståelse for kroppens regulering av kalsiumhomeostasen 

 
Sykdomstilstander og behandling 
• Ha oversikt over og forståelse for patofysiologi, etiologi, symptomatologi og epidemiologi 

ved osteoporose 
• Kjenne til patofysiologi, etiologi, symptomatologi og epidemiologi ved 

muskelplager/senebetennelser 
• Ha grundig forståelse for farmakologiske effekter (farmakodynamikk) av   legemidler som 

anvendes ved de aktuelle sykdommene (bygger på molekylære/cellulære 
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virkningsmekanismer fra FRM 1050 og 2000) 
o Antiinflammatoriske midler 
o Midler mot osteoporose 
o Muskelrelakserende midler 

• Ha grundig forståelse for anvendt farmakokinetikk i forhold til legemidlene 
• Ha grundig forståelse for aktuelle legemiddelinteraksjoner  
• Kjenne til eventuelle interaksjoner mellom legemiddel og naturlegemiddel /naturpreparat/ 

kosttilskudd 
• Ha grundig forståelse for indikasjoner, kontraindikasjoner og bivirkninger av de ulike 

legemidlene 
• Ha grundig oversikt over terapianbefalinger ved de ulike diagnosene og kunne foreslå 

hensiktsmessig legemiddel og administrasjonsform basert på en vurdering av andre 
sykdommer, alder (barn/eldre) og andre individvariabler (eks. graviditet, genetikk/arv) 

• Ha grundig forståelse for hvilke problemer som kan oppstå mhp bilkjøring 
• Kjenne til ikke-medikamentell behandling av de aktuelle sykdommene (kosthold, fysioterapi, 

trening mm.) 
 

SAMFUNNSFARMASI 
Komplementær og alternativ medisin 
• Ha forståelse for at begrepene ”alternativ medisin” og ”komplementær medisin” er felles 

betegnelser for mange forskjellige behandlingsformer 
• Kjenne til de vanligste alternative terapiformene i Norge og ved hvilke sykdommer de brukes 

hyppigst 
• Kjenne til fordeler og ulemper ved bruk av forskjellige behandlingsformer, både 

komplementært og som erstatning for skolemedisinsk behandling 
• Kjenne til holdninger og kunnskap om alternativ medisin blant helsepersonell 
• Ha en reflektert holdning til etiske dilemma farmasøyten kan stå ovenfor ved bruk av 

alternativ medisin. 
• Ha forståelse for at folk har behov for andre behandlingsformer enn den skolemedisinske 

behandlingen 
• Ha kjennskap til alternative behandlingsformer som anvendes ved krefttilstander 
• Ha en reflektert holdning til pasienters bruk av alternativ/komplementær medisin innen 

kreftbehandling 
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Uke 11 Generell del  

SAMFUNNSFARMASI 
Innledning til legemiddeløkonomi/helseøkonomi 
• Ha oversikt over og forståelse for hvordan legemiddelmarkedet fungerer i forhold til et fritt 

konkurransemarked og hvorfor det anses som nødvendig å regulere legemiddelmarkedet 
• Ha grundig forståelse for at de tekniske mulighetene i helsesektoren øker langt raskere enn de 

økonomiske og personellmessige ressursene 
• Ha grundig forståelse for de økende krav dette stiller til prioriteringer og ressursutnyttelse 
• Ha forståelse for at det ved salg av legemidler og farmasøytiske tjenester ikke er nok å ha 

nyttige produkter/tjenester, men at nytten i tillegg må være større enn alternative måter å 
bruke ressursene på 

• Ha oversikt over og forståelse for hvordan legemiddeløkonomiske analyser kan gjennomføres 
og hvilken nytte man kan ha av dem i samfunnet. 
Dette innebærer forståelse for følgende tema: 

o Cost minimisation-, cost effectiveness-, cost utility- og cost benefit analyser 
o Diskontering  
o Sensitivitetsanalyse  
o Kvalitetsjusterte leveår (QALY) og til dette metoder for å måle  

preferanser (standard gamble, rating scale og time tradeoff)  
o Modellering i legemiddeløkonomiske analyser (beslutningstrær og  

markovmodellering) 
• Ha oversikt over og forståelse for de ulike refusjonsordningene i Norge 
• Ha grundig forståelse for begrepet parallellimport av legemidler, samt hvorfor og hvordan 

parallellimport foregår 
• Ha grundig forståelse for begrepene generiske legemidler og generisk substitusjon 
• Ha grundig forståelse for øvrige legemiddeløkonomiske tiltak som er innført i Norge 
 
 
TOKSIKOLOGI 
• Kjenne til de vanligste legemidlene som gir opphav til toksiske effekter og forgiftninger 
• Kjenne til de krav samfunnet setter til preklinisk toksikologi av nye legemidler og oppfølging 

av legemidler med markedsføringstillatelse 
• Ha grundig forståelse for prinsippene for antidotbehandling og kjenne de vanligste antidotene 
• Være i stand til å gi publikum enkle råd ved akutte forgiftninger 
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Uke 12: Kreft 
 
FARMAKOLOGI 
Sykdomstilstander og behandling 
• Ha oversikt over og forståelse for patofysiologien omkring kreftutvikling (karcinogenese, 

metastasering og angiogenese) 
• Ha oversikt over og forståelse for patofysiologi, etiologi, symptomatologi og epidemiologi 

ved brystkreft og leukemi 
• Ha grundig forståelse for farmakologiske effekter (farmakodynamikk) av legemidler som 

anvendes ved krefttilstander (bygger på molekylære/cellulære virkningsmekanismer fra FRM 
1050 og 2000) 

Alkylerende stoffer 
Antimetabolitter 
Plantealkaloider og lignende 
Hormoner  
Antistoffer  
Signaltransduksjonsterapi 
Andre 

• Ha oversikt over og forståelse for behandlingsregimer som anvendes ved brystkreft og 
leukemi 

• Ha grundig forståelse for anvendt farmakokinetikk i forhold til legemidlene 
• Ha grundig forståelse for aktuelle legemiddelinteraksjoner  
• Kjenne til eventuelle interaksjoner mellom legemiddel og naturlegemiddel /naturpreparat/ 

kosttilskudd/næringsstoffer 
• Ha oversikt over og forståelse for sammenhengen mellom behandlingseffekt av kreftterapien 

og risikoen for toksiske effekter på vev med høy celledeling (for eksempel benmarg og 
slimhinner) 

• Ha oversikt over og forståelse for moderne behandlingsregimer innen kreftbehandling 
• Kjenne til kirurgiens og stråleterapiens plass i kreftbehandlingen 
• Ha grundig forståelse for lindrende kreftbehandling; lindring av pasientens fysiske smerter og 

andre plagsomme symptomer, samt tiltak rettet mot psykiske, sosiale og 
åndelige/eksistensielle problemer 

• Ha oversikt over og forståelse for smerteproblematikk for en kreftpasient (direkte 
tumorrelatert, relatert til antitumorbehandlingen, sekundære ikke-maligne smerter) 

 
Smertebehandling I 
• Ha oversikt over og forståelse for komponenter i kroppens termoreguleringssystem og 

hvordan kroppens temperatur opprettholdes under ulike fysiologiske forhold 
• Ha oversikt over og forståelse for hvorfor kroppstemperaturen endres ved feber 
• Ha grundig forståelse for signaloverføringen i smertebaner (perifere og sentrale mekanismer 

for modulering (forsterkning/demping) av smerte (hyperalgesi/ endogene opioider))  
• Ha grundig forståelse for ulike smertetyper (nociseptive smerter, nevrogene smerter, akutte 

og kroniske smerter) 
• Ha grundig forståelse for farmakologiske effekter (farmakodynamikk) av legemidler som 

anvendes ved de ulike smertetilstandene (bygger på FRM 1050 og 2000) 
• Antiinflammatoriske midler (NSAIDs), inkludert paracetamol 
• Lokalanestetika 
• Muskelrelakserende midler 
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Smertebehandling II 
• Ha grundig forståelse for smertebehandling ved følgende sykelige tilstander: 

1. Kreft 
2. Revmatiske lidelser 
3. Osteoporose 
4. Migrene og andre former for hodepine 
 

• Ha grundig forståelse for farmakologiske effekter (farmakodynamikk) av legemidler som 
anvendes ved de ulike smertetilstandene (bygger på FRM 1050 og 2000) 

• Opioider og andre analgetika  
• Andre (trisykliske antidepressiva, antiepileptika) 
• Migrenemidler 

• Ha oversikt over og forståelse for bivirkninger av de ulike medikamentene og hvilke tiltak 
som iverksettes for å overkomme disse (obstipasjon, kvalme mm.) 

• Kjenne til anvendelse av “WHOs smertetrapp” ved behandling av smerter 
• Ha grundig forståelse for ulike behandlingsregimer som kreves ved behandling av smerter 

hos pasienter med antatt normal levetid og ved behandling av smerter hos pasienter med kort 
livsprognose 

• Ha oversikt over og forståelse for ulike administrasjonsveier som benyttes ved 
smertebehandling 

• Kjenne til bruken av smertepumper 
• Kjenne til ikke-medikamentell behandling av smerter (nerveblokkade, nevrokirurgisk 

smertebehandling, fysioterapi mm.) 
• Ha oversikt over og forståelse for patofysiologi, etiologi, symptomatologi og epidemiologi 

ved migrene og andre former for hodepine 
• Kjenne til retningslinjer for profylakisk behandling av migrene og andre former for hodepine 
• Kjenne til ikke-medikamentell behandling av migrene og andre former for hodepine 

 

SAMFUNNSFARMASI  
Kommunikasjon og yrkesetikk 
• Ha grundig forståelse for de grunnleggende elementer som har betydning for 

kommunikasjonen 
• Ha grundig forståelse for at god kommunikasjon også er viktig for et godt behandlingsresultat 
• Kunne kommunisere og overbringe informasjon om bruk av legemidlene på en forståelig 

måte til legemiddelbrukeren, og kunne vurdere egen rolle i samhandlingen 
• Kunne kommunisere relevant informasjon vedrørende legemiddelbruk (og -misbruk/feilbruk) 

innen dette området med annet helsepersonell og allmennheten, og kunne vurdere egen rolle i 
samhandlingen 
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Ferdighets- og holdningsmål 
 (felles for alle uker) 

 
Ferdigheter: 
• Kunne vurdere hensiktsmessig dosering (monitorering) ut fra kjennskap til legemidlets 

farmakokinetikk, også med hensyn på eventuelle individuelle variasjoner (eks. genetikk) 
• Kunne identifisere sannsynlige bivirkninger og/eller interaksjoner med 

legemidler/naturlegemidler/næringsmidler, med utgangspunkt i farmakokinetiske og klinisk-
kjemiske data 

• Kunne identifisere ”non-compliance” 
• Kunne kommunisere og overbringe informasjon om bruk av legemidlene på en forståelig 

måte til legemiddelbrukeren  
• Kunne kommunisere relevant informasjon vedrørende legemiddelbruk (og misbruk/feilbruk) 

innen dette området med annet helsepersonell og allmennheten 
• Kunne vurdere legemiddelterapi i relasjon til ikke-medikamentell behandling 
• Kunne kritisk vurdere klinisk dokumentasjon av legemidler og naturmidler med tanke på 

anvendelse 
• Kunne gi farmasøytisk omsorg 
• Kunne identifisere "non-compliance" innen legemidler og foreslå tiltak for redusere dette 
 
Holdninger: 
• Være oppmerksom på og ha respekt for legemiddelbrukerens ønsker og behov 
• Ta ansvar for oppfølging av legemiddelbruk 
• Ha en reflektert holdning til etiske problemstillinger 
 
 


