
 

KURS OM LÄKEMEDEL OCH 
RISKFYLLT ARBETE FÖR 
FÖRETAGSLÄKARE 2018    
Målgrupp 
Utbildningen vänder sig i första hand till läkare under specialistutbildning och läkare verksamma 
inom företagshälsovård. 
Kursen relaterar till delmål a6, b1, b3 och c8 för ST Arbets- och Miljömedicin samt Arbetsmedicin 
enligt 2015 års föreskrift.  
 
Kursbeskrivning 
Läkemedels påverkan i arbetslivet kan ha stor betydelse för möjligheten att fullgöra en anställds 
arbete. De läkemedel som utgör en sådan risk behöver identifieras i arbetssituationen. 
Såväl önskad effekt som biverkningar av ett läkemedel kan öka olycksrisken och inverka menligt på 
lämpligheten att framföra fordon eller att arbeta med riskfyllda verksamheter. 
Kursen behandlar endast legalt förskrivna läkemedel som tas enligt ordination, det vill säga inte 
missbruk eller beroende, och dess effekter på trafiksäkerhet, kognitiva funktioner eller 
aggressivitet/impulsivitet. Det kan gälla möjligheten att köra bil eller utföra andra riskfyllda tids- och 
processkritiska uppgifter.  
 
Fokus kommer att läggas på 

• Hur identifierar och upplyser du om potentiellt farliga läkemedel 

• Hur hittar du likvärdiga läkemedel för sjukdomen 

• När skall du remittera till TrMC/neuropsykologbedömning 

• Vilken information skall du bidra med vid remiss 
 
Diskussioner om egna fall och problemställningar. 
Examination sker i grupparbeten. 

 
Utbildningsmål 

• Att få kunskap om de läkemedel som påverkar arbetsförmågan  

• Att få kunskap om alternativt likvärdiga läkemedel för sjukdomen i arbetssituationen 

• Att få kunskap om läkares upplysningsskyldighet om i sammanhanget potentiellt farliga 
läkemedel 

 
Omfattning: ½ dag. Datum: 13 november 2018 

Pris: 3 500 kronor exklusive moms. Plats: Läkarförbundet konferens, lokal Ryggraden, Villagatan 5, 

Stockholm 

 

 



 

Schema 

tisdag 13 nov  
 

Tid Ämne Föreläsare 

12.30 Inledning Antonia Jacobaeus 

13.00 Riskfyllt arbete och läkemedel – vad säger forskningen Dorota Religa 

13.50 Grupparbete fallbeskrivningar   

14.35 Kaffe  

15.00 Riskfyllt arbete och läkemedel – hur gör man i praktiken Björn Johansson 

15.45 Diskussion och frågor Antonia Jacobaeus 

16.15 Utvärdering/examination Antonia Jacobaeus 

16.30 Slut för dagen   

 
 

Fö relä säre 

Föreläsare 
 

Antonia Jacobaeus, Företagsläkare, ordf. Sthlms Företagsläkarförening 

Dorota Religa, MD, PhD, Ass Professor, Trafikmedicinskt centrum, Karolinska Institutet 

Björn Johansson, MD Farmakologi, docent i Neurovetenskap. Trafikmedicinskt centrum, Karolinska 

Institutet 

 
Kursledare: Antonia Jacobaeus, antonia.jacobaeus@gmail.com 
 
Kursansvarig: Jan Rosén, ordf. Sv. Företagsläkarföreningen jan.rosen@slfl.net 
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