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Läkemedelsanalyser vid terapikontroll 

Nytt undervisningsmoment vid Biomedicinska analytiker utbildningen 

Bakgrund 

Ämnet klinisk farmakologi är en multidisciplinär vetenskap där alla aspekter om sambandet mellan 
läkemedel och människan behandlas som läkemedelseffekter, bieffekter, patientsäkerhet, 
kostnadseffektivitet. Olika yrkeskategorier inom sjukvården kommer i kontakt med ämnet klinisk 
farmakologi. Specialistläkare i klinisk farmakologi och apotekare/farmaceuter är sjukvårdens 
nyckelpersoner för att bland annat hjälpa behandlande läkare att optimera/uppnå bättre 
läkemedelsbehandling.  

En standarddos av ett läkemedel passar inte alla individer utan vissa läkemedel måste 
ordineras/doseras på individuell basis t.ex. p.g.a. nedsatt njurfunktion, kombination med andra 
läkemedel, även genetiska förutsättningar kan påverka dosering av patienten. Vid individualiserad 
läkemedelsbehandling styrs doseringen ofta genom koncentrationsbestämning av läkemedlet i 
blodet och även i kombination med farmakogenetisk testning dvs. patientens genetiska förmåga att 
bryta ner läkemedel, så kallad genotypning (1-3). 

För att kunna utföra dessa läkemedelsanalyser/genotypningar så behöver andra yrkesgrupper inom 
klinisk farmakologi såsom kemister, biologer och biomedicinska analytiker ta fram de metoderna som 
ska användas framför allt vid terapikontroll och vid misstänkt intoxikation/biverkningar (figur 1). 

Syfte och frågeställning 

Ett nytt undervisningsmoment vid biomedicinska analytiker utbildningen (termin 3) och hur detta ska 
utformas är målet med denna reflektion. En ny föreläsning ”Läkemedelsanalyser vid terapikontroll” 
populärt kallat TDM (Therapeutic drug monitoring) kommer att belysa ett ämne som tidigare inte har 
varit med under BMA utbildningen och som är ett område som man kan komma att möta i sin 
yrkesutövning. Ämnena farmakologi och klinisk farmakologi har varit en del av undervisning i form av 
föreläsningar och utgångpunkter sedan utbildningen startade år 2009. Mina reflektioner är över hur 
föreläsningen om TDM kan bedrivas utifrån vad studenten har lärt sig under sina tre första terminer. 

En annan viktigt aspekt med detta nya undervisningsmoment om TDM är att när studenterna 
återigen kommer i kontakt med klinisk farmakologi vid den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), 
så har de redan en mer samlad bild och kunskap, en teoretisk bas om TDM inför VFU. Med 
förbättrade möjligheter för studenten att fördjupa sig och göra den laborativa delen under VFU mer 
intressant och produktiv. 

Metod/metoder 

Till grund för denna reflektion har pedagogisk litteratur, artiklar, kursplaner och utgångpunkter för 
BMA-utbildningen termin 1-3 och egen undervisningserfarenhet använts. Artiklar har tagits fram 
genom sökningar i PubMed.  

Vad har man som student lärt sig under de tre första terminerna? Tanken är att med dessa 
kursplaner, utgångpunkter, vetenskapliga artiklar om undervisning i ämnet klinisk farmakologi och 
laboratorieutbildningar reflektera över hur förläsningen kan utföras.   
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Det är att hitta en väg hur jag förmedlar vad TDM är och hur de längre fram kan komma att möta 
detta ämne i sin yrkesroll. 

Didaktiska frågeställningar vid undervisning i TDM 

Varför undervisa om ämnet TDM? 

I sin professionella roll efter utbildningen så ställs man som BMA inför de olika stegen i TDM kedjan. 
Från det att en analys beställs tills man får svar så består det av många moment/länkar i vad man 
kallar den analytiska kedjan. 

Vid provtagning kan man som BMA ha en patient framför sig med en remiss i sin hand.  I den pre-
analytiska fasen finns många frågor om hur och när provet ska tas och i nästa steg korrekt 
omhändertagande av provet . Dessutom är det viktigt att de uppgifter som finns på remissen är 
korrekta så provet blir rätt taget, t.ex. i rätt rör och information om läkemedlets användning tillfrågas 
patienten. De ska avgöra hur provet sedan ska hanteras, skickas eller möjligen analyseras direkt på 
laboratoriet.  

Arbetar man på ett laboratorium där man ska analysera dessa prover så är man nästa del i kedjan 
med korrekt mottagande, förvaring, analysutförande och utsvarande av provet. Detta innebär att 
man måste veta vad som ska göras med provet vid ankomst och vilka analyser som ska utföras. Följt 
av resultatvalidering/tekniskt godkännande av analysresultat enligt fastställd kriterier eller vidare 
post-analytisk bearbetning t.ex. beräkning utifrån på remissen angivna tider och för att sedan lämna 
svaret vidare för medicinsk bedömning.  

Var man än befinner sig i denna analytiska kedja så måste man utveckla sig för att möta utmaningar 
som man ställs inför i en allt mer komplex vårdprocess. Ett exempel som att ställa frågan när 
patienten har tagit sitt läkemedel och denne berättar att hen tog det innan hen gick till 
vårdcentralen. Ett annat vad gör jag om provet som tas blir stående på labbänken trots att det i 
provtagningsanvisningen står att det ska centrifugeras och frysas inom en timme och sedan skickas 
fryst. 

Även om du som färdig BMA arbetar vid mikrobiologi med bestämning av vilket antibiotika och vid 
vilken koncentration bakterien i provplatten dör.  Så kan detta analyssvar och valet av antibiotika 
starta en TDM kedjan då insatt läkemedlet kommer att behöva mätas i blodet och bedömas om man 
har uppnått ”target value” dvs. den koncentration i blodet som behövs för en avdödande effekt. 

Vad är viktigt att lära ut/Vad är det som de ska ha lärt sig? 

Var kommer BMA´n in vid TDM och vilken roll har man/vad förväntas man ha kunskap om, vad är 
man expert på i den kedjan som leder från att en diagnos ställs, ett läkemedel eller flera ordineras till 
en patient och detta sedan måste följas upp med koncentrationsbestämning av 
läkemedlet/läkemedlen.  

Inom klinisk farmakologi så följer man patienten som efter en diagnos förskrivs ett läkemedel, något 
som tillförs till kroppen och till skillnad från de endogena substanserna är något som kommer att 
variera över tid beroende på olika faktorer (farmakokinetik) vilket väldigt få endogena substanser 
gör. Kroppen kommer att vilja göra sig av med läkemedlet genom en rad olika processer, varvid en 
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läkemedelsbehandling följs av ett doseringsintervall. Här kommer kombinationen av vad man lärt sig 
om farmakologi och klinisk farmakologi tillsammans med grundläggande laboratorieteknik, 
enzymimmunoassay, olika separationstekniker och masspektrometri kunskaper ge grunden för att 
förstå TDM (4-6). 

Hur ska föreläsningen struktureras? 

Min förläsning kommer in under termin tre då studenterna inte längre är ett oskrivet kort utan har 
införskaffat sig teori och praktik inom laboratorievärden. Nu med ett vetenskapligt förhållningsätt 
och teknikkunskap som bas, motiverade att lära sig mer, integrera ny kunskap i detta fall TDM och 
integrera denna nya kunskap med hjälp av redan inlärda strukturer (7). Förutsättningar och delar bör 
redan finnas inhämtade som delmoment och nu kommer den inhämtade kunskapen att sättas in en 
mindre didaktisk triangel med TDM i triangels topp (8) (figur 2). 

Studenterna bör ha förhandkunskaperna och förhoppningsvis kunna urskilja vilka pusselbitar jag tar 
från deras tidigare undervisning för att förklara TDM ur ett laborativt synssätt (9,10). Inför 
föreläsningen så kan studenten behöva rekapitulera några moment. De ingångsvärden som behövs 
finns under tidigare föreläsningar och utgångspunkter för termin 1 och 2. Men det är framför allt vad 
den kunskap som de inhämtar under inledningen av termin 3 med föreläsningar i farmakologi och 
klinisk farmakologi tillsammans med inhämtad kunskap från de inledande terminer som är de delar 
som bygger upp min TDM föreläsning. Målmatrisernas lärande mål ger också underlag för vad 
studenten ska lära sig under denna termin.  

I de kurser och basgruppsfall finns de delar som jag ska väva in i konceptet TDM. Här ska det handla 
om metoder/analystekniker för läkemedel vilka, var och varför. TDM-verksamheten vid klinisk 
farmakologi i Linköping gör en rad olika analyser för individualiserad läkemedelsbehandling. Utifrån 
vilka TDM-analyser vi utför är tanken att presentera olika ”case” där delar som t.ex. provtagning, val 
av analysmetodik kopplas till de föreläsningarna/utgångspunkter som studenterna har mött under de 
tre första terminerna. Med förhoppning om att få ett mer djupinriktat lärande (11) och konstruktivt 
tänkande (12). 

Min första ansats för detta är att utifrån inledande exempel hitta dessa ingångsvärden, 
metoduppsättning (Bilaga 1), vilket Roscoe and Chi (13) ser som ett en bra ingång att visa på ett 
praktiskt exempel från laboratoriet för klinisk farmakologi. Utifrån detta som inledande TDM-
exempel att läsa innan föreläsningen tänker jag mig att studenten med tidigare kunskaper som grund 
reflektera över och hitta infallsvinklar, ställa sig nya frågor som kan tas upp under förläsningen då 
förslag på lösningar presenteras. Här kan jag ju också ställa frågor i början eller under föreläsningen 
med referens till tidigare inhämtade kunskapsmål.   

Här är det inte laborativ erfarenhet som behövs för att bygga upp förståelsen för TDM utan istället 
utifrån pusselbitar som kommer att hämtas från tidigare föreläsningar och utgångspunkter där 
inhämtade kunskaper om farmakologi, separationsmetoder som HPLC och LC-MS/MS, men även 
andra analystekniker som t.ex. immunokemiska analyser avseende läkemedelsanalyser ska tillämpas. 
När och varför använder man den ena eller den andra metodiken och deras för och nackdelar. Andra 
krav framför allt medicinska aspekter kan styra metodval och där man kan få göra avsteg från de rent 
analytiska aspekterna av TDM, t.ex. om det behövs akutsvar.  
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Om TDM-kedjan exempelvis delas in i preanalys, analys och postanalys så är analysdelen, den 
tekniska delen, den mest krävande. Preanalys med momenten att ta prov på rätt sätt, hantera och 
förvara/skicka prov är inte nytt på något sätt. Det ska bara sättas in i TDM med dess eventuella 
särskilda egenskaper. Postanalys dvs. att värdera sitt kvantitativa analyssvar utifrån framför allt 
internkontroll för att avgöra om svaren kan lämnas ut till laboratoriets läkare eller beställare, är 
också något som ska genomsyra utbildningen. För den tekniska delen däremot kommer det inte vara 
möjligt att göra djupdykningar i tekniska detaljer, vilket gör att man här måste ta det mer 
övergripande och med några exempel från klinisk farmakologis rutinlaboratorium beskriva den 
tekniska delen av TDM verksamheten. 

Sammanfattningsvis, med kunskap från termin 1-3 ska studenten förstå den nya informationen om 
TDM och med de medhavda verktygen omforma detta till nytt vetande (inlärda fakta) och färdigheter 
(14-17). Vetande som ska användas till produktion av en produkt, i detta fall ett rätt taget och 
analyserat prov att använda i samhanget TDM. Här kanske man inte ställs inför en väl avvägd 
fråga/problem i sitt kommande arbete utan här krävs en förståelse för begreppet TDM i ett vidare 
perspektiv och att se det i ett större perspektiv vad Homberg et al kallar ”clinical reasoning” (18). Nya 
utmaningar för studenten stöds genom deras tidigare inhämtade kunskap, så vad som är nytt 
underbyggs med denna tidigare inhämtad kunskap (Serry 19). Enligt Eliks and Byers (20) är det för 
kemiundervisning viktigt att inse att det är ett evidensbaserat yrke vilket också gäller för BMA. 

Undervisningsform 

För att införa detta nya ämne vid BMA utbildningen kommer jag att hålla en strukturerad föreläsning 
utifrån studentens teoretiska bas i farmakologi och laboratoriemedicin.  

Föreläsning som undervisningsform har jag valt då studenten kommer med kunskap i form av 
tidigare föreläsningar och utgångspunkter där min uppgift är att använda de tidigare kurserna som 
grund till att förstå vad TDM är. Innan min TDM-föreläsning är tanken/avsikten att studenterna ska få 
ett ”TDM case” att reflektera över i form av tidigare nämnd metoduppsättning (Bilaga 1) och på så 
sätt kunna få en uppfattning om ämnet och vilka delar i tidigare undervisning som ämnet TDM byggs 
upp av och stimulera till ett djupinriktat tänkande. Jag kan också göra innehållet i föreläsningen till en 
BMA vinklad TDM-utbildning, vilket kan vara svårt för eleven att hämta in från läroböcker i klinisk 
farmakologi (11).  Ska det bli ett meningsfullt lärande kräver det att inkommande data med 
information integreras med den kunskap som individen redan har (20). Att dela in föreläsningen i 
mindre moduler, med tid för bearbetning emellan, skulle också kunna vara möjligt för att stimulera 
ett djupinriktat lärande (11). Vilket kan vara ett uppslag till utveckling inför kommande års TDM-
föreläsning. Vad som gör lärandet komplext är kanske inte de olika delkomponenterna utan mera 
processen att integrera dessa tillsammans och applicera dessa i ett nytt scenario, i detta fall TDM 
(19). 

Utifrån Homberg et al ges en rad exempel på ”Clinical reasoning” alltså hur man utifrån t.ex ett 
vetenskapligt resonemang baserat på fakta och etablerade principer kommer fram till ett beslut. Som 
exempel olika analysmetoders för och nackdelar. Eller att vissa villkor styr beslutet där situationen 
ses i sin helhet och konsekvenserna av olika beslut vägs mot varandra.  Provet ska tas innan 
morgondosen, men patienten säger att hen tog tabletten innan hen gick till vårdcentralen. Vilken 
konsekvens/er får detta om vi tar prov eller ej för den vidare vården?  Detta vill jag försöka visa med 
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olika exempel hur ”Clinical reasoning” kan ge stöd för beslut som man kommer att behöva ta i sin 
yrkesutövning. 

Seminarieformen skulle kunna vara en alternativ undervisningsform, men här tror jag att föreläsning 
är den rätta undervisningsformen då seminarieformen passar bättre när studenten har inhämtat ny 
kunskap och har haft tid att reflektera över det nya som man har lärt sig. 

Undervisning i form av seminarium ser jag som en lämplig uppföljning av blocket farmakologi-klinisk 
farmakologi, där TDM är en del. Ett seminarium med en eller några TDM uppgifter kan vara av stort 
värde, tror jag, för förståelsen av läkemedelsbehandlingens olika delar och att få en förståelse för 
begreppet ”Rätt läkemedel till rätt patient i rätt dos”.  Utifrån fall/frågeställningar med inhämtad 
klinisk bakgrund och i seminarieform diskutera val av TDM strategi för några olika läkemedel. De 
individuella delarna är inhämtade och om studenterna förbereder sig med att rekapitulera anvisade 
delar av tidigare föreläsningar och utgångspunkter så kan ett avslutande seminarium utgöra en bra 
slutpunkt i blocket farmakologi-klinisk farmakologi. 

Undervisning av andra studentgrupper 

Läkarstuderande kommer också under sin utbildning att komma i kontakt med begreppet TDM, men 
då utifrån sin roll som förskrivare av läkemedel efter diagnos. Här kommer vikten av att provet tas 
rätt, förstå felkällor, för och nackdelar med olika analysmetoder och framför allt tolkning av resultat 
vara en mer central del i TDM-koncept för läkarstuderande. 
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Figur 1 
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Figur 2 
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Exempel  1 
 
Införande av analysmetod för Karbamazepin 
 
Ni har blivit ombedda att sätt upp en ny metod för analys av karbamazepin i plasma då vissa 
av patienterna som ges läkemedlet Tegretol inte svarar på behandlingen. 
Ni har till ert förfogande följande kromatografiutrustningar: HPLC med UV-detektor, HPLC 
med fluorescensdetektor och HPLC med masspektrometrisk detektor. Det finns också 
möjlighet att anlysera detta läkemedel med enzyme immunoassay. 
Med utgångspunkt från dessa olika analysutrustningar fundera över för och nackdelar med att 
analysera karbamazepin med någon av dessa analysutrustningar. 
Metoden behöver sedan valideras utifrån en rad olika parametrar innan den kan tas i bruk. 
En provtagningsanvisning till kund behöver också utformas. 
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