
Förtydligande av lärandemål för läkarprogrammet  
Termin 3 – Hälsa och sjukdom 1 (8LPG30) 
 
Kunskap och förståelse  
 
Nivå A: Beskriva/Identifiera  
 

1. Förstå principerna för vanliga laborativa metoder som används vid studier av cancersjukdom  
2. Miljöföroreningar i Sverige och globalt samt exponeringsvägar  
3. Principer för europeiska och svenska miljökvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivningar inför 

samhällsplanering och för arbetet med ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet  
4. Tubulära njursjukdomar 
5. Perimyokardit  
6. Inlagringssjukdomar  

 
Nivå B: Förklara/Analysera/Relatera  

7. Läkemedelsutvecklingens olika steg  
8. Principer för interaktioner mellan läkemedel  
9. Läkemedlens roll i sjukvård och samhälle  
10. Behandlingsprinciper vid cancersjukdom  
11. Skillnad mellan olika mått på socioekonomisk situation (SES)  
12. Den biopsykosociala förklaringsmodellen för hälsa  
13. Betydelsen av kemiska och fysikaliska faktorer i omgivningen, arbetsmiljö, social omgivning, 

levnadsvanor och psykologiska faktorer för utveckling av sjukdom  
14. Hälsoskillnader mellan grupper utifrån olika diskrimineringsgrunder och socioekonomisk situation, 

i Sverige och globalt  
15. Den preventiva paradoxen och högrisk- respektive befolkningsstrategi  
16. Den sociala gradienten och proportionell universalism  
17. Riskfaktorer för hjärtkärl- och lungsjukdom. Lipidrubbningar  
18. Principer för läkemedelsbehandling och övrig terapi vid de sjukdomar som ingår i temat  
19. Klaffel, rytmstörningar i hjärtat  
20. Artärsjukdomar, aneurysm och ruptur i kärl  
21. Glomerulonefriter  
22. Tumörer i njure och urinblåsa  
23. Lungtumörer  
24. Mekanismer vid blödningssjukdomar och anemier  
25. Tolkning och principer för användning av vanliga diagnostiska metoder vid hjärt-, kärl-, njur- och 

lungsjukdom samt lipidanalyser 
 
Nivå C: Generalisera/Överföra/Tillämpa i nya situationer  

26. Receptormedierade läkemedelseffekter  
27. Farmakodynamik: generella verkningsmekanismer för läkemedel  
28. Samband mellan koncentration, effekt och toxicitet av ett läkemedel  
29. Fysiologiska mekanismer för toleransutveckling för läkemedel och droger  
30. Läkemedels absorption, distribution, metabolism och elimination  
31. Inverkan av genotyp på läkemedelsomsättning och effekter  
32. Diagnostiska begrepp som sensitivitet, specificitet, prediktiva värden och referensintervall  
33. Molekylära och cellulära mekanismer vid åldrande, samt associerade morfologiska och funktionella 

vävnadsförändringar  
34. Klinisk-patologiska adaptiva tillstånd såsom hyperplasi, hypertrofi, och metaplasi  
35. Subletala, reversibla vävnadstillstånd, t ex förfettning  
36. Tillstånd med fysiologisk och patologisk atrofi  
37. Letala celltillstånd: nekros, samt extern och intern apoptos  
38. Klinisk-patologiska tillstånd med distinkt vävnads- och celldöd, t ex förvätskningsnekros  
39. Mekanismer vid olika former av akut och kronisk inflammation och deras makro- och 

mikroskopiska uttryck  
40. Läkningen av en vävnadsskada i regenererande respektive icke-regenererande vävnader  
41. Begreppen benigna, dysplastiska, precancerösa, maligna och anaplastiska vävnadsförändringar  
42. Mekanismer vid carcinogenes (”Hallmarks of cancer”)  



43. Uppkomst av metastaser och olika spridningsvägar  
44. Tumörbegreppen grading och staging  
45. Systemiska effekter vid avancerad cancersjukdom, t ex kakexi  
46. Primär/sekundär prevention och hälsofrämjande insatser, principer för och exempel på åtgärder, 

inklusive via digitala verktyg (e-hälsa)  
47. Diskutera samspelet mellan individ och samhälle vad gäller förebyggande insatser och reflektera 

över folkhälsans etik  
48. Diskutera hälso- och sjukvårdens uppdrag att främja hälsa och förebygga sjukdom i befolkningen för 

att minska skillnader i hälsa, och särskilt läkarens roll i detta  
49. Mekanismer vid primär och sekundär hypertoni  
50. Mekanismer vid aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom  
51. Mekanismer vid primära och sekundära lipidrubbningar 
52. Mekanismer vid hjärtsvikt  
53. Mekanismer vid tromboembolisk sjukdom  
54. Mekanismer vid obstruktiva och restriktiva lungsjukdomar  
55. Mekanismer vid respiratorisk svikt  
56. Mekanismer vid hematuri, proteinuri och glomerulär funktionsnedsättning  
57. Mekanismer vid akut och kronisk njursvikt inklusive uremi  

 

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)  

58. Basalt arbetsprov  
 
Nivå B: Kunna tillämpa/genomföra alternativt Kunna utföra under handledning  

(Kan utföra färdigheten under handledning i sitt sammanhang)  
59. I samtal kunna utforska patientens sammanhang och visa helhetssyn  
60. Fysikaliskt hjärt-lungstatus inkl. principer för bedömning och beskrivning av  

avvikande fynd  
61. Transkutan mätning av syremättnad  
62. Blodgruppering och förenlighetsprövning  

 
Nivå C: Hantera situationer avseende alternativt Kunna utföra självständigt  

(Kan utföra färdigheten självständigt i sitt sammanhang)  
63. Venprovtagning  
64. EKG-tolkning, principer och att känna igen viktiga och vanliga avvikelser  
65. Spirometri, tolkning, principer och kunna bedöma viktiga och vanliga avvikelser  
66. Blodtrycksmätning inklusive bedömning av avvikande fynd  

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt  
 
Nivå A: Utveckla och träna  
 
Nivå B: Kunna tillämpa/genomföra  

67. Identifiera och reflektera över egna och patienters reaktioner vid samtal och kroppsundersökning  
68. Samarbeta respektfullt med medarbetare trots skilda värderingar  
69. Reflektera över egna och andras värderingar, fördomar och människosyn, samt deras konsekvenser i 

hälso- och sjukvården  
70. Reflektera över människovärdet, människans olika livsvillkor och de mänskliga rättigheterna samt 

deras konsekvenser för hälso- och sjukvårdens uppdrag  
71. Identifiera och värdera etiska problem i medicinsk verksamhet och kritiskt granska egna och andras 

etiska argument  
 
Nivå C: Hantera situationer avseende  

72. Visa omtanke, empati och respekt gentemot patienter  
 
 


