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BIMA35 Patobiologi och farmakologi  

Pathobiology and Pharmacology 
 

13,5 högskolepoäng (hp) Nivå G 2 F   

Allmänna uppgifter 
 

Huvudområde  

Biomedicin 

Typ av kurs 
 
 

Kursen är obligatorisk i det biomedicinska kandidatprogrammet och ingår i dess termin 4. Kursen kan även läsas som 
fristående kurs. 

Undervisningsspråk 
 
 

Svenska. Vissa moment kan ges på engelska. Engelskspråkig litteratur används. 

Mål 
 
 

Kunskap och förståelse 
Studenten skall efter genomförd kurs kunna: 
- förklara farmakokinetiska grundprinciper samt utföra enklare farmakokinetiska beräkningar. 
- redogöra för och förklara kända och tänkbara bakomliggande cellulära och molekylära patofysiologiska 

mekanismer för vanliga sjukdomar omfattande exempel från infektionsmedicin, inflammationstillstånd och 
invärtes medicin. 

- redogöra för befintliga och möjliga vägar för farmakologisk intervention på molekylär och cellulär nivå av 
studerade sjukdomstillstånd. 

- förklara komplexiteten i organsystemrelaterade sjukdomar och farmakologisk respektive icke-farmakologisk 
behandling av dessa. 

Färdighet och förmåga  
Studenten skall efter genomförd kurs kunna: 
- formulera hypoteser kring patologiska orsaker för sjukdomar. 
- mikroskopera normalpreparat och patologiska preparat samt identifiera skillnader mellan dessa. 
- inhämta kunskap från varierade källor och kunna presentera för gelikar (peers) med ett för ämnet adekvat 

språkbruk i nivå med kurslitteraturen. 
- arbeta i grupp och leda denna så att dess arbete ger resultat. 

 

 

Nämnden för biomedicinsk, medicinsk och 
folkhälsovetenskaplig utbildning (NBMFU) 
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Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Studenten skall efter genomförd kurs kunna: 
- bedöma för- och nackdelar av farmakologisk intervention. 
- bedöma etiska ställningstaganden i samband med ökad kunskap om sjukdomar och deras bakomliggande orsaker. 

Kursinnehåll 
 
 
 

Kursen integrerar tidigare förvärvade kunskaper inom fysiologi, cellbiologi och kemi med patobiologi och 
farmakologi genom att studera några utvalda sjukdomstillstånd. Den syftar till att ge ett helhetsperspektiv på 
sjukdomarna och belyser behovet av en bred kunskapsbas för att kunna förklara på såväl molekylär som cellulär och 
organnivå. Kursen introducerar även farmakologiska begrepp och mekanismerna bakom läkemedels verkan. En 
introduktion till etiska frågeställningar inom ämnet ges.  

Provmoment 
Skriftlig tentamen 10 hp. 
Written examination 
Portfölj 3.5 hp.  
Portfolio 

 

Kursens genomförande 
Kursen bygger på problembaserat lärande (PBL) och består av veckolånga teman. En typisk vecka innehåller en eller 
flera stödföreläsningar. Under veckan arbetar kursdeltagarna i tutorgrupper (två möten/vecka) och enskilt. Kursen 
inleds med en introduktion till farmakokinetiken och genomgång av grundläggande farmakologiska begrepp samt 
principerna för administration, distribution, metabolism och elimination (ADME). Detta tjänar sedan som bas för 
kommande veckors farmakologiska inslag. 
 
Kursen fortsätter därefter med veckovisa teman som syftar till att belysa ett urval av sjukdomstillstånd. Detta sker i ett 
så brett perspektiv som möjligt där bakomliggande orsaker, symptom, diagnos, farmakologisk och ickefarmakologisk 
behandling, samt etiska ställningstaganden diskuteras. Demonstrationslaborationer används tex för att visa på 
komplexiteten i farmakologisk intervention av organomfattande sjukdomar eller diagnosmöjligheter. 
Mikroskoperingsövningar används som stöd för ökad morfologisk förståelse. 
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Kursens examination 

Lärandemål avseende kunskap och förståelse examineras främst med skriftlig tentamen. Två planerade 
tentamenstillfällen ges i anslutning till kursen. Lärandemål avseende färdighet och förmåga samt värderingsförmåga 
och förhållningssätt examineras främst genom portfölj. I portföljen ingår aktivt deltagande i laborationer, 
gruppövningar och övriga obligatoriska moment samt skriftliga inlämningsuppgifter. Student som underkänts på ett 
delmoment ges i så stor utsträckning som möjligt tillfälle att komplettera under kursens gång. Om detta inte är 
möjligt hänvisas till nästa kurstillfälle. 

Betyg 
Betygsgraderna som utdelas är godkänd eller underkänd.  

Förkunskapskrav 
Tre terminers studier på biomedicinskt kandidatprogram samt genomgången kurs i fysiologi (15 hp) alternativt minst 
15 hp grundläggande cellbiologi, 30 hp kemi varav minst 15 hp cellens kemi eller biokemi, 7,5 hp mikrobiologi, 7,5 
hp immunologi, 15 hp humanfysiologi samt ytterligare minst 15 hp inom cellbiologi, mikrobiologi, genetik eller 
immunologi.  

Övrigt  
Kursen är en motsvarar tidigare kurser BIM043. 
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BIMA35 Patobiologi och farmakologi  

Bilaga 

Litteratur  
Golan et al., Principles of Pharmacology (Lippincott, Williams & Wilkins, senaste upplagan) 
Kumar et al., Robbins Basic Pathology (Elsevier, senaste upplagan) 
En immunologibok och en mikrobiologibok enligt senaste listan med rekommenderad kurslitteratur för kursen i 
mikrobiologi och immunologi på biomedicinprogrammet 
Kompendier som delas ut under kursen 
Åhörarkopior (”hand-outs”) och övnings-/laborationsmaterial (inkl. artiklar) 
 


