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Förtydligande av lärandemål för läkarprogrammet 
Termin 2 - Biologisk funktion (8LPG20) 

Kunskap och förståelse 

Nivå A: Beskriva/Identifiera 

1. Cirkulations- och respirationssystemets uppbyggnad och huvudsakliga 
funktioner 

2. Njurarnas och urinvägarnas uppbyggnad och huvudsakliga funktioner 
3. Stamceller, röda och vita blodkroppars och trombocyters hematopoes 
4. Embryologisk utveckling av huden, immunförsvaret, nervsystemet, 

sinnesorganen och rörelseapparaten 
5. Hudens uppbyggnad, omsättning och huvudsakliga funktioner 
6. Immunsystemets delar och huvudsakliga funktioner 
7. Bakteriers och virus uppbyggnad och strukturernas huvudsakliga funktioner 
8. Indelning av skelettets förbindelser i fogar och äkta leder 
9. Huvudets och halsens anatomi 
10. Innerörats balansorgan, deras anatomi och basala funktioner 
11. Olika neurotransmittorsystems organisation och funktionella roll 

 
Nivå B: Förklara/Analysera/Relatera 

12. Fysiologiska processer som reglerar och påverkar hjärtarbete, blodtryck, 
blodflöde och tryck/volym-förhållanden 

13. Cellulära, anatomiska och elektrofysiologiska förutsättningar för registrering av 
EKG 

14. Fysiologiska processer som reglerar och påverkar andning och gastransport 
15. Funktioner för rening genom andning och gastransport 
16. Akuta och långsiktiga fysiologiska effekter av fysisk aktivitet och fysiskt arbete 
17. Upprätthållande av kroppens syra- basbalans 
18. Systemen för koagulation, fibrinolys och trombocytfunktion 
19. Hudens funktion som barriär 
20. Immunologiska barriärmekanismer vid slemhinnor 
21. Mekanismer för temperaturreglering 
22. Mekanismer för humoral och cellulär immunitet 
23. Mekanismer för förvärvad och medfödd immunitet 
24. Skillnader och likheter mellan prokaryota och eukaryota celler 
25. Samspelet mellan människa och mikrob (antibiotika ingår ej) 
26. Det muskuloskeletala systemets cellulära och makroanatomiska uppbyggnad 

och funktion 
27. Hur stabilitet och rörelseomfång i olika äkta leder bestäms av ledernas 

utformning, ligament och muskulatur 
28. Det muskuloskeletala systemets kärlförsörjning och innervation 
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29. Ryggmärgens makroanatomiska förhållanden och blodförsörjning, samt hur 
ryggmärgens nervrötter formar spinalnerver, plexus och perifera nerver 

30. Benbildning och frakturläkning 
31. De centrala och perifera nervsystemens cellulära uppbyggnad 
32. Ögats uppbyggnad och optik och den neuromuskulära apparaten bakom 

ögonrörelser 
33. Synsystemets organisation och funktion från retina till de cortexområden som 

tolkar synintryck 
34. Hörselsinnets funktionella anatomi från ytteröra till primära hörselcortex 
35. Hur smak- och luktsensationer detekteras och fortleds till cortex cerebri 
36. Hur proprioceptiva, exteroceptiva (beröring) och interoceptiva 

(nociception/smärta, temperatur, klåda, ”sensual touch”) stimuli detekteras 
och fortleds till de cortexområden som tolkar signalerna 

37. Motoriska system: Hur reflexer, automatiska och viljemässiga rörelser 
medieras, styrs och kontrolleras av det centrala nervsystemet 

38. Cerebellums och de basala gangliernas roller i motorisk kontroll 
39. Neuronal styrning av homeostas undantaget födointagsreglering 
40. Hjärnhinnornas anatomi och omsättningen av cerebrospinal-vätska 
41. Blod-hjärnbarriären 

 
Nivå C: Generalisera/Överföra/Tillämpa i nya situationer 

42. Samband mellan tryck, volym, flöde och motstånd 
43. Membranfunktion och principer för transport över membran 
44. Membranpotential 
45. Elektrisk och kemisk neurotransmission 
46. Motorisk enhet och muskelkontraktion 

 
 

Färdighet och förmåga 

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

47. Känna igen och förstå patienters reaktioner inför sjukdom och sjukvård, samt 
kunna analysera dem utifrån en helhetssyn på patienten 

48. Kommunicera i syfte att utforska patientens problem, upplevelse och 
livssituation 

 
Nivå B: Kunna tillämpa/genomföra alternativt Kunna utföra under 

handledning (Kan utföra färdigheten under handledning i sitt sammanhang) 

49. Hjärt-lungstatus vid normalfynd 
50. Vidta åtgärder för att förhindra smittspridning i laboratoriemiljö 
51. Praktiskt hantera laboratorieprover 
52. Undersökning av leder 
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53. Visa omtanke och inlevelse gentemot patienter 

 
Nivå C: Hantera situationer avseende alternativt Kunna utföra 

självständigt (Kan utföra färdigheten självständigt i sitt sammanhang) 

54. Enkla lungfunktionsundersökningar (dynamisk spirometri) 
55. Undersöka perifera kärl med pulspalpation, blodtryck och enkel doppler 
56. Tillämpa basal sterilteknik vid hantering av patientprover 
57. I mikroskop identifiera mikroorganismer och vävnader från de organsystem 

som ingår i kursens mål 
58. Identifiera viktiga ytanatomiska strukturer 

 
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Nivå A: Utveckla och träna 

59. Reflektera över människans olika villkor inom såväl sjukvård som en komplex 
global omvärld, och relatera detta till mänskliga rättigheter 

60. Reflektera över egnas och andras värderingar samt människosyn, samt i 
förhållande till detta även den kommande egna läkarrollen 

61. Känna igen och förstå patienters reaktioner inför sjukdom och sjukvård, samt 
kunna analysera dem utifrån en helhetssyn på patienten 

62. Känna igen och träna förmågan att hantera egna reaktioner vid patientsamtal 

 
Nivå B: Kunna tillämpa/genomföra 

Nivå C: Hantera situationer avseende 
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