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LOP – Grundkunskaper i 
läkemedelsbehandling 

Grundkunskaper i läkemedelsbehandling är en tredelad 
online kurs, som innehåller också teori- och 
räkneuppgifter tentamen.  

Med denna kurs kommer du att kunna få teoretiska 
färdigheter i grundläggande läkemedelsbehandling, HCI 
tillstånd och vaccination tillstånd, enligt din egen 
organisation. 

 

Syftet med kursen är, att 

• du förstår betydelsen av 
läkemedelsbehandlingen som en del av 
patientens vårdhelhet 

• du känner till din roll i genomförandet, 
observation och handledning vid patientens 
läkemedelsbehandling 

• du kan agera enligt aseptisk teknik och hantera 
läkemedel på rätt sätt 

• du förstår skillnaden mellan olika 
läkemedelsformer och du kan administrera 
läkemedel via olika administreringsvägar 

• du kan följa upp genomförandet av patientens 
läkemedelsbehandling och samtidigt ta hänsyn 
till möjligheten till biverkningar och samverkan 

• du kan ge patienten råd i frågor som anknyter 
till läkemedelsbehandling 

• du förstår hur patientens och läkemedlens 
egenskaper kan påverka läkemedelsbehandling 

• du känner till specifika situationer, till exempel 
vaccinationer och grundkunskaper inom HCI - 
läkemedelsbehandling 

• du behärskar läkemedelsräkning 

Grundkunskaper i 
läkemedelsbehandling 

MODUL I – Grunderna i 
läkemedelsbehandling 

• Normer om läkemedelsbehandling 

• Läkemedels klassificering och 
informationssökning 

• Läkemedel i kroppen 

• Läkemedelsförsörjning 

• Aseptik som en del av säker 
läkemedelsbehandling 

• Läkemedelsräkning och övningstent 

MODUL II - 
Läkemedelsbehandlingsprocessen 

• Utredning av medicinering 

• Bedömning och ordination av 
läkemedelsbehandling 

• Hantering av läkemedel 

• Administration av läkemedel via 
naturlig väg 

• Adminitrering av läkemedel under 
huden eller i muskel 

• Byte av läkemedelsfri infusionspåse 

• Läkemedlets administreringstid 

• Uppföljning av 
läkemedelsbehandlingens verkan 

• Patientrådgivning 

MODUL III – Läkemedelsbehandling under 
speciella omständigheter 

• Faktorer som påverkar 
läkemedelsbehandling 

• Riskläkemedel 

• Vacciner 

• Medicinska gaser 

• Behandling av anafylaktisk reaktion 

• Agerande vid en felsituation 
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HCI-tillstånd 

HCI-del behandlar huvudsakligen läkemedel som 
påverkar centrala nervsystemet, som vissa 
yrkesgrupper kräver vidareutbildning. Studierna 
kopletterar okcså HCI-sakkunskapern hos 
legiliserade vårdpersonal. 

  

 

Vaccination tillstånd 

Vaccinatörer krävs vidare information om 
vacciner, deras behandling och administrering 
samt praktiska bevis av administrering vacciner. 
Vaccination tillstånd –del ger teoretiska 
färdigheter för att utföra vaccination tillstånd.  

Online tentor 

Teori tentamina:  

• Teori tentamen: 10 frågor 

• HCI: 15 frågor 

• Vaccination: 20 frågor 

• Godkänt utförande krävs 80 % av svaren rätt 

Räkneuppgifter: 

• 5 frågor 

• Godkänt utförande krävs 100 % av svaren rätt 

 

Mer information: love@awanic.fi 

HCI lektioner: 

• Vem får administrera HCI- och 
N-läkemedel 

• Gruppen läkemedel som 
påverkar det centrala 
nervsystemet 

• Röd triangel 

• Förvaring av läkemedel 

• Kontroll av förbrukning 

• Kassering av läkemedel 

• Åtgärder för att förhindra 
missbruk 

• HCI-läkemedel 

Vaccination lektioner: 

• Teoretiska grunder för 
vaccinering 

• Vacciner och sjukdomar som kan 
förebyggas genom vaccinering 

• Checklista för praktiska 
prestationer gällande 
vaccinationer 
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