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Förtydligande av lärandemål för Läkarprogrammet  

Kurs 5 – Hälsa och sjukdom 3 (8LAG52) 

Kunskap och förståelse 

 

Nivå A: Beskriva/Identifiera 

1. Normal mental utveckling och utvecklingsneurologiska sjukdomar (neurodevelopmental disorders)  

2. Kemiska, fysikaliska, ergonomiska och psykosociala exponeringar i arbetsmiljön  

3. Arbetsmiljöverkets funktion, riskkommunikation och åtgärder vid arbetsmiljöproblem  

4. Lagar, förordningar och riktlinjer inom arbetsmedicin och sjukförsäkring, t ex arbetsmiljölagen, 

lagstadgade kontroller, gränsvärden, socialförsäkringsbalken  

5. Socialförsäkringars betydelse ur samhälls- och individperspektiv  

6. Vad en försäkringsmedicinsk bedömning och dokumentation av samband mellan diagnos, 

funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning orsakad av sjukdom innebär  

7. De olika involverade aktörernas uppdrag, roller och ansvar i sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsprocesser  

8. Läkarens ansvar och skyldigheter avseende sekretess inom hälso- och sjukvård och forskning, samt 

sekretessbrytande regler.  

9. Etiska problemställningar relaterade till medicinsk forskning  

10. Vetenskaplig studiedesign 

 

Nivå B: Förklara/Analysera/Relatera  

11. Reglering av högre funktioner såsom stämningsläge, motivation, emotion, minne och kognition  

12. Kritiska och sensitiva perioder i barnets psykosociala utveckling  

13. Störningar av högre funktioner, t.ex. ångestsjukdomar, beroende, affektiva sjukdomar, psykos, ADHD 

och autism  

14. Halsens topografiska anatomi  

15. Balanssystemets perifera och centrala mekanismer  

16. Patofysiologiska mekanismer vid störningar i balanssystemet  

17. Diagnostiska undersökningsmetoder vid sjukdomar och skador i nervsystemet  

18. Konsekvenser av skador/sjukdomar i olika delar av nervsystemet  

19. Behandlingsprinciper för sjukdomar och skador i nervsystemet  

20. Degenerativa mekanismer, inlagrings- och inflammationsprocesser i nervsystemet  

21. Hjärntumörer och epilepsi  

22. Principerna för uppkomst av skador och regeneration i perifera nervsystemet  

23. Störningar av CNS:s blodförsörjning och omsättning av cerebrospinalvätska  

24. Vakenhet, sömn och medvetslöshet  

25. Smärta och smärtbehandling  

26. Styrning och uppföljning av hälso- och sjukvård, inklusive riktlinjer och policybeslut.  

27. Nationell modell och nationella principer för styrning av och prioriteringar inom svensk hälso- och 

sjukvård  

28. Utvärdering av hälso- och sjukvård med hälsoekonomiska metoder  

29. Relationen mellan exponering för arbetsmiljörisker och sjukdom  

30. Begrepp inom sjukförsäkringen och principerna för Socialstyrelsens försäkringsmedicinska 

beslutsstöd.  

31. Relatera arbetsförmågebegreppet till sjukdom, försäkringsmedicin och till arbetslivsinriktad 

rehabilitering  

32. Varför strukturerad patientinformation ger ökad möjlighet till återanvändning av information, ex vid 

sökning i journal, verksamhetsutveckling, kliniskt beslutsstöd och forskning  

33. Vetenskapliga kunskapskällor  
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34. Strukturen på vetenskapliga publikationer  

35. Evidensnivå för olika vetenskapliga kunskapskällor  

36. Grundläggande statistik tom varians- och regressionsanalys  

37. Hypotesprövning och signifikans  

38. Grunder för val av statistiska analysmetoder vid rena observationsstudier, studier där intervention 

gjorts  

39. Principerna för värdering av diagnostiska metoders prestanda  

40. Hur man påvisar orsakssammanhang/kausalitet i forskning  

41. Beskriva principerna för planering (studiedesign) och genomförande av olika typer av medicinsk 

forskning, rena observationsstudier, studier där intervention gjorts 

 

Nivå C: Generalisera/Överföra/Tillämpa i nya situationer   

42. Ischemi och celldöd i hjärnan 

43. Mekanismerna bakom farmakologisk behandling av sjukdomar i CNS 

44. Principer för samspel mellan arv och miljö i psykiatriska sjukdomarnas patogenes 

45. Evidensbaserad medicin och dess grund 

Färdighet och förmåga 

 

Nivå A: Utveckla och träna alternativt vara med eller assistera vid 
(Har observerat eller assisterat vid utförande. Kan beskriva syftet, genomförandet och eventuella risker med 

färdigheten) 
46. Identifiera och beskriva etiska problemställningar relaterade till medicinsk forskning inom såväl 

cell/djur som humanbaserad forskning 

47. Kritiskt granska och ge återkoppling på en annan student/grupps arbete 

48. Muntlig och skriftlig presentation 

49. Identifiering av avvikande fynd vid en grundläggande kroppsundersökning. 

50. Strukturerat och med respekt för patientens integritet dokumentera anamnes och fysikaliska fynd i en 

patientjournal, samt göra en sammanfattande bedömning. 

51. Föreslå fortsatt handläggning och utredning utifrån basal värdering av anamnes och statusfynd. 

 

Nivå B: Kunna tillämpa/genomföra alternativt Kunna utföra under handledning (Kan utföra 

färdigheten under handledning i sitt sammanhang) 
52. Psykiskt status 

53. Neurologiskt status 

54. Ledstatus 

55. Tolka signifikansvärden 

56. Tolka referensvärden 

57. Presentera resultat av litteratursökning på ett strukturerat sätt 

58. Räkna epidemiologiska sambandsmått och tolka dessa 

59. Genomföra undersökning avseende ABCDE och under handledning insätta lämpliga basala åtgärder  

 

Nivå C: Hantera situationer avseende alternativt Kunna utföra självständigt (Kan utföra färdigheten 

självständigt i sitt sammanhang) 
60. Beräkna deskriptiv statistik 

61. Söka relevant information i databaser och använda bibliotekets resurser 

62. Välja tillämpliga statistiska metoder och genomföra statistiska beräkningar 

63. På ett respektfullt sätt och med hänsyn till den personliga integriteten utföra en grundläggande 

konsultation och kroppsundersökning på vuxna och barn. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
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Nivå A: Utveckla och träna  

 

Nivå B: Kunna tillämpa/genomföra 
64. Kunna tillämpa förklaringsmodeller kring arbetsmiljö i relation till försäkringsmedicin, sjukskrivning 

och återgång i arbete 

Nivå C: Hantera situationer avseende 

65. Autonomibegreppet, dess eventuella problem, begränsning och tillämpning inom såväl hälso- och 

sjukvård som forskning 

 


