
Termin Kurs kurskod Grupped LAB/Dator Labrapport Skriftligt Muntligt FF1 FF2 FF3 FF4 FF5 VF1 VF2 VF3 VF4 VF5 LM1 LM2 LM3

Termin 1 Grundläggande farmaceutisk vetenskap, 2.5 hp3FB014

Professionell utveckling 1: Apotekare - samhällets läkemedelsexpert, 1 hp3AP001 PBL

Allmän och organisk kemi med läkemedelsinriktning, 15 hp3FK036 i/g g*

Farmaceutisk cellbiologi, 11.5 hp3FI000 g g

T1+T2 Professionell utveckling 2: Apotekare - vetenskaplig metodik och kommunikation, 4 hp3AP002 g i i # ¤ **

Termin 2 Infektionsbiologi, 10 hp 3FM017 g g

Biofysikalisk kemi med matematik, 8.5 hp3FC002 g

Grundläggande analytisk farmaceutisk kemi, 7.5 hp3FK034 g

Termin 3 Integrativ molekylärbiologi, fysiologi och farmakologi, 8.5 hp3FF024 g g (labprotokoll)

Fysiologi, 7.5 hp 3MC555 g

Farmakologi, 11 hp 3FF023 i/g g (labprotokoll) i

Professionell utveckling 3: Apotekare - utredare av läkemedelseffekter, 3 hp3AP003 frågeställn i             PM i & # ¤

Termin 4 Läkemedelskemi, 6 hp 3FK222 g i     (spegelvis)

Toxikologi, säkerhetsvärdering och farmakovigilans, 7 hp3FX017 g i

Farmakokinetik och farmakodynamik, 9 hp3FB606 i i g

Statistik och prediktion inom läkemedelsområdet3FB607 g g i g/i

Professionell utveckling 4: Apotekare – forskning och kritisk granskning, 3 hp3AP004 Grupp (roller) i    # *** ¤ samtal leda

Termin 5 Farmakoepidemiologi och farmakoekonomi, 8 hp3FS075 Grupparb g          PM g # studie

Farmaceutisk fysikalisk kemi, 6.5 hp3FC065 g/g i planera

Galenisk farmaci I, 7 hp 3FG601 problemställ i/g g

Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav, 5.5 hp3FG770 Fall g

Professionell utveckling 5: Apotekare – kvalitetessäkrare inom läkemedelsområdet, 3 hp3AP005 Fall g g    

Termin 6 Tillämpad apoteksfarmaci I, 15 hp (VFU I)3FS002 VFU i i

Farmakoterapi, 6 hp 3FB406 PBL

Farmakognosi, 6 hp 3FN400 Fall i/g i i ***

Professionell utveckling 6: Apotekare – läkemedelsrådgivare till patient och samhälle, 3 hp3AP006 PBL i i 

Termin 7 Farmaceutisk bioteknik med immunologi, 5.5 hp3FN401 i/g g/i

Tillämpad läkemedelskemi, 6 hp3FK223 g g (eng) hållbar/grön kemi

Läkemedelsanalys, 9.5 hp 3FK206 g g (en/sv) g

Galenisk farmaci II, 7 hp 3FG607 g i (abst.)/g (artikel) g

Professionell utveckling 7: Apotekare, utvecklare av nya läkemedel, 2 hp3AP007 problemställ g (projektplan) g ¤ samtal

Termin 8 Valbara kurser om totalt 30 hpValbara kurser g/i g/i g/i

Termin 9 Fördjupningsprojekt, 30 hpFördjupningsprojekt i             PM i

Termin 10 Fördjupad läkemedelsanvändning, 5 hp3FB431 PBL/Rollspel i i

Professionell utveckling 8: Apotekare – läkemedelsexpert i professionell samverkan, 1 hp3AP008 i

Tillämpad apoteksfarmaci II, med författningar, 24 hp (VFU II)3FS001 VFU i i

i = individuell Förkortningar, se examensmål

g = grupp

* individuellt labprotokoll

kanske efter omskrivning av mål? Gäller tex självvärderingar (identifiera egen…) och återkoppling (självkännedom och empatisk förmåga), grupparbete

**säkerhet/avfall

*** träna på etiska aspekter

# återkoppla (opponera)

¤ självvärd

& använder gruppchecklistor



FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA (FF)

FF1 •visa fördjupad förmåga att tillämpa vetenskaplig dokumentation samt att söka, värdera och kritiskt tolka relevant information för att kunna analysera och lösa problem,

FF2 •visa fördjupad förmåga att självständigt identifiera, analysera och lösa kvalificerade läkemedelsrelaterade frågeställningar samt att utvärdera detta arbete,

FF3 •visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera och använda kunskap samt att analysera och bedöma komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,

FF4 •visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och

FF5 •visa förmåga att i både nationella och internationella sammanhang muntligt och skriftligt informera om och diskutera läkemedels utveckling, nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därigenom bidra till utveckling av yrket och verksamheten

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT (VF)

VF1 •visa självkännedom och empatisk förmåga, 

VF2 •visa förmåga att verka inom såväl läkemedelsområdet som hälso- och sjukvården med en helhetssyn på människan och ett etiskt förhållningssätt med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,

VF3 •visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt, 

VF4•visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och    utvecklingsarbete, och

VF5 •visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

LOKALA MÅL (LM)

LM1 •visa förmåga att planera, leda och samordna arbete

LM2 •visa kunskap om, och förmåga att utföra, kvalitetssäkringsarbete inom läkemedelsområdet

LM3 •visa kunskap om hållbar utveckling inom läkemedelsområdet
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