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Rapport Läk 2.0 Examinationer 
Sammanfattning 

Läkarprogrammet behöver ökad kunskap, både hos lärare och studenter, kring 
betydelsen av kursplaner och dess lärandemål. Läkarprogrammet behöver 
förtydliga i vilka examinerande moment som lärandemål examineras och hur de 
bedöms. I rapporten presenteras förslag på verktyg för att stärka lärarens roll vid 
framför allt summativ examination, öka kvaliteten på summativ examinationer och 
därmed säkerställa en rättssäker examination på Läkarprogrammet. 

Innehållsförteckning 

1 Bakgrund ........................................................................................................................ 2 

2 Uppdrag.......................................................................................................................... 2 
2.1 Genomlysa pedagogisk forskning och utveckling av PBL som pedagogiska modell 
för Läkarprogrammet 3 
2.2 Ta fram förslag på nya verktyg för basgrupp med fokus på digitala verktyg 4 
2.3 Genomgå innehållet i PBL-guiden i relation till digital miljö och ge förslag på 
revidering och uppdatering 7 
2.4 Ta fram en modell för att få professionella basgruppshandledare samt vilka 
förutsättningar som krävs för denna modell 8 
2.5 Se över hur basgruppsfall som bas påverkar utbildningens övriga moment 8 
2.6 Se över behovet av bedömningskriterier och bedömningsunderlag i relation till 
lärandemål (PU) 10 
2.7 Ta fram förslag på hur PBL som pedagogisk modell kan beskrivas ur ett 
attraktivitets- och marknadsföringssyfte för presumtiva studenter 10 

3 Arbetsplanering för kommande termin ........ Fel! Bokmärket är inte definierat. 
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1 Bakgrund 

En workshop om läkarutbildningens förnyelse genomfördes vid Medicinska 
fakulteten den 18 november 2020. Medicinska fakulteten har gett i uppdrag till 
Läkarprogrammet att utarbeta strategier och implementera dessa i syfte att 
förnya Läkarprogrammets profil med specifikt fokus på områdena:  

  
 Utbildningens innehåll och kvalitet  
 Lärarperspektivet  
 Attraktivitet  

  
Arbetsgrupp för Examinationer hör till området ”Utbildningens innehåll och 
kvalitet” vars utmaningar är:  
Läkarprogrammets pedagogik är i behov av förnyelse pga. att förutsättningarna 
förändrades avsevärt när studentantalet ökades med ca. 40% under de senaste åren 
och utbildningen decentraliserades. PBL, studentcentrerat lärande och 
interprofessionellt lärande behöver anpassas till den nuvarande 
undervisningsmiljön samtidigt som det finns behov av fördjupade prekliniska 
kunskaper och fortsatt stark forskningsanknuten utbildning. Samhället har 
genomgått stora förändringar och tekniken har utvecklats. Utbildningen är i behov 
av att identifiera och implementera tidsenliga pedagogiska verktyg.  
  
Med införandet av den 6-åriga legitimerande läkarutbildningen behöver större 
fokus läggas på examinationer och dess former genom utbildningen. Examination 
av verksamhetsintegrerat lärande, praktiska moment och av teoretiska kunskaper 
behöver genomlysas för att säkerställa constructive alignment och progression.  
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2 Uppdrag 

Uppdrag till arbetsgruppen Examinationer inom ramen för fakultetsuppdraget för 
förnyelse av läkarutbildningens ”Innehåll och kvalitet” var att:  
  

1. Inventera befintliga examinerande och obligatoriska moment   
2. Inventera befintliga examinationsformer samt former för bedömning av 
obligatoriska moment  
3. Göra en analys av vilka examinationsformer som är relevanta för den 6-
åriga utbildningen avseende såväl teoretiska som praktiska kunskaper  
4. Föreslå vilka examinationsformer och examinerande moment genom 
utbildningen som är nödvändiga för att säkerställa uppfyllelse av de 
nationella examensmålen  
5. Föreslå lämpliga kriterier och former för summativa bedömningar 
förankrade i pedagogisk forskning och constructive alignment   
6. Föreslå och tänka nytt kring examinationsformer som stimulerar 
studenternas förmåga till resonemang, livslångt lärande och eget 
ansvarstagande  
7. Säkerställa att examinationsformer varieras och anpassas 
till progredierande lärandemål (både digital och analog miljö)  
8. Ta fram förslag på hur bedömande lärare kontinuerligt kan fortbildas 
för att säkerställa en likvärdig och rättssäker bedömning av studenternas 
prestationer  
9. Skapa ramar och struktur för individuell återkoppling i samband 
med summativa bedömningar  

 
Hur arbetsgruppen har arbetat med varje punkt ovan kommer presenteras under 
egna rubriker nedan.  

2.1 Inventera befintliga examinerande och obligatoriska 
moment 

Examinatorer (kursansvariga) har länkat examinerande moment (skriftlig och 
praktisk tentamen samt obligatoriska moment) med respektive lärandemål (Bilaga 
A). Ett fåtal lärandemål saknar examinerande moment och ett fåtal examinerande 
moment saknar lärandemål. Det som genomgående saknas är lärandemål för det 
obligatoriska momentet Fältstudie som ges på K6, K7, K9 (se förslag på lärandemål 
i Bilaga A), K10 och K11. För Klinisk färdighetsträning som ges på K6, K7, K10 och 
K11 finns lärandemål länkade till momentet men dessa examineras inte utan det är 
”aktivt deltagande” som examineras. Förslag är att inkludera Klinisk 
färdighetsträning i VFU, så att bedömning sker under VFU. Alternativt att 
konstruera lärandemål som kan examineras på Klinisk färdighetsträning. I 
dagsläget saknar Läkarprogrammet tydlighet i vilka lärandemål som examineras i 
olika examinerande moment. Detta bör åtgärdas så att studenter, tentatorer och 
examinatorer får stöd i sina studier respektive undervisning så att examinerande 
moment blir rättssäkra. 
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Förbättringsförslag 

- Länka samtliga examinerande moment med lärandemål  
- Konstruera lärandemål för de examinerande moment som saknar 

lärandemål (ex Fältstudie) 
- Se över hur Klinisk färdighetsträning ska examineras  
- Så snart som möjligt införa användning av målmatrisverktyg 

 

2.2 Inventera befintliga examinationsformer samt former för 
bedömning av obligatoriska moment 

Inventera examinationsformer 

Examinatorer (kursansvariga) har inventerat examinerande moment utifrån att 
studenter, tentatorer (ex handledare) och examinator ska ha tillgång till tydlig 
instruktion kring vilka lärandemål som examineras och hur dessa bedöms. 
Inventeringen har även genomlyst när bedömning har bäst effekt i högskolan enligt 
Boud D et al.1 (Bilaga B) och utgått från de fyra förslagen: 
Bedömning har bäst effekt när…. 
1. Examination engagerar studenterna 

a. Examinerande moment är utformad så att studenterna kan fokusera på 
vad som ska läras och vilka läraktiviteter som leder till detta.  

b. Examinerande moment ska vara utformade som inlärningstillfälle som 
engagerar studenterna under längre tid.  

2. Återkoppling används aktivt för att öka inlärningen hos studenterna 
a. Lärare ska planera examinationer så att både lärarna och studenterna 

får möjlighet att utveckla sina färdigheter i att ge återkoppling.  
b. Studenters egna färdigheter i bedömning utvecklas genom att de 

använder och tränar på återkoppling. 
c. Specifik och detaljerad information behövs för att visa studenterna vad 

som har genomförts på ett adekvat sätt och vad som inte har genomförts 
på ett bra sätt.  

3. Studenter och lärare har ett gemensamt ansvar, ett partnerskap, för lärande och 
bedömning 

a. Studenter ska progressivt lära sig att ta eget ansvar för bedömning- och 
återkopplingsprocesser för att utveckla kritiskt tänkande 

b. Studenter ska utveckla och visa förmåga att bedöma kvaliteten på eget 
och andras arbeten mot givna kriterier.  

c. Bedömningskriterier blir mer relevanta och användbara när de görs i 
dialog mellan lärare och studenter. 

4. Studenter är insatta i hur examinerande moment i högskolan fungerar 
a. Examinerande moment ska vara tydligt strukturerade under den första 

tiden i utbildningen. Det är viktigt att ha examinerande moment tidigt 
för att bygga självförtroende hos studenterna men också för att 

 
 
 
1 Boud, D. and Associates (2010). Assessment 2020: Seven propositions for assessment 
reform in higher education. Sydney: Australian Learning and Teaching Council. 
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studenterna ska få syn på att lärande kräver att ta eget initiativ. 
Studenterna ska examineras tidigt under utbildningen/ kursen för att 
både lärare och studenter ska få syn på progression eller behov av stöd.  

Inventeringen visar att de för obligatoriska momenten relevanta förslag finns med i 
bedömningsunderlagen för obligatoriska moment (Bilaga B). Egenreflektion samt 
återkoppling och bedömning av kurskamrat (peer-learning) kan införas på fler 
examinerande moment på programmet så som Strimma Läkarrollen och Fältstudie 
(beskrivet tidigare i rapporten) skriftlig examination, Kliniska färdighetsträning och 
OSCE. 

Tidigt träna på skriftlig examination 

Enligt förslag 4 ska studenterna tidigt under utbildningen ta del av och träna på 
skriftlig tentamen. Att träna på examinerande moment tidigt under terminen ger 
studenterna självförtroende och förmåga att få syn på sitt eget lärande2 3. För att ta 
del av både frågeform och bedömning av svar kan exempelfrågor med svarsförslag 
från varje tema tas fram under termin 1 och termin 3 (den kurs MEQ införs). Både 
optimala och suboptimala svar, samt Bedömningsmall för vilka svar som ger poäng 
bör finnas med (Bilaga C). För att formativt träna på examinationsformen avsätts 
tid och lokal i schemat för att i WISEflow besvara både några självrättande MCQ 
samt några essäfrågor (termin 1) samt MEQ-frågor (termin 3). Utifrån 
Bedömningsmall rättar studenterna sina egna frågor samt en medstudents frågor. 
Utförande: 

- Genomförs på termin 1 vid tre tillfällen och på termin 3 med start HT22. 
- Frågor och bedömningsmall väljs ut från skriftlig tentamen från VT22. 
- Didacticum/ IT kontaktas får hjälp att sätta upp systemet i WISEflow. 

Godkäntgräns 

På programmet används för närvarande en fast gräns, i regel 65 %, för godkänt på 
de skriftliga examinationerna och 75% på praktiska examinationer. Fördelen med 
detta system är att kraven för godkänt resultat är kända inte bara innan 
examinationen i fråga utan är identiska på alla kurser genom hela utbildningen. 
Den största nackdelen med detta system är att en fast gräns inte tar hänsyn till 
provets svårighetsgrad. En omfattande kvalitetskontroll av frågorna (beskrivs 
nedanför) motverkar detta men är resurskrävande. 
Genom att i stället använda sig av flexibel gräns för godkänt resultat kan hänsyn tas 
till provets svårighetsgrad. Gränsen kan fastställas på olika sätt. Man kan testa 
frågorna mot en testpanel med känd förmåga, exempelvis på studenter som just gått 
kursen och som fått godkänt på ett annat prov. Emellertid kan det vara svårt att 
motivera studenter att skriva två tentamina och dessutom hålla tyst om frågorna. 
Ett annat sätt att fastställa den flexibla godkäntgränsen är den s.k. Angoffmetoden, 
som innebär att man låter exempelvis tio lärare bedöma varje frågas svårighetsgrad 
genom att fråga hur stor del av den grupp studenter som är precis på gränsen till 
godkänt på provet i sin helhet (minimum competent) som kommer att klara frågan. 

 
 
 
2 Hauer K et al. (2020) Medical Teacher, Vol. 42, NO. 8, 880-885 
3 Boud, D. and Associates (2010). Assessment 2020: Seven propositions for assessment 
reform in higher education. Sydney: Australian Learning and Teaching Council. 
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Därefter sätter man gränsen för godkänt till att vara medelvärdet av angoff på 
samtliga frågor som ingår i provet. Metoden är arbetskrävande för berörda lärare 
och därtill finns inte alltid tillgång till ett flertal ämneskompetenta lärare som kan 
ingå i bedömargruppen. 
Ytterligare en variant är Cohens metod. Denna innebär att man sätter gränsen för 
godkänt i relation till de examinander som presterar bäst t ex 80 % av den 90:e 
percentilen. Metoden bygger på antagandet att studenterna i de olika kurserna 
utgör en homogen grupp, som genomför provet vid olika tillfällen. Detta antagande 
är dock inte alltid med verkligheten överensstämmande, vilket kan medföra att 
gränsen för godkänt kan bli såväl (oacceptabelt) hög som låg45. 
Slutsats: 
Rättssäkerheten kan inte garanteras om man låter tidigare studenter på kursen 
förhandsgranska frågorna varför denna metod inte rekommenderas. 
Angoffmetoden är resurskrävande och mot bakgrund av den låga lärartätheten på 
LiUs läkarprogram bedöms den orealistisk att implementera. Valet står således 
mellan att fortsätta med fast gräns (65 % respektive 75 %) eller införa Cohens 
metod. Om Cohens metod ska tillämpas bör man genomföra en undersökning där 
man granskar ett antal tidigare skriftliga examinationer på olika terminer och 
räknar ut vilken gränsen för godkänt hade blivit om man hade använt Cohens 
metod (förslag 80 % av 90:e percentilen). Att bibehålla fast gräns förordas under 
förutsättning att variationen i tentornas kvalitet/ svårighetsgrad kan minskas (se 
nedanför beskrivning om Blueprint, bedömningsmall och utbildning).  

Förbättringsförslag 

- Lägga till kursens lärandemål i instruktionen/ bedömningsunderlaget för 
samtliga obligatoriska moment. 

- Införa studentbedömning (peer-learning) på Strimma läkarrollen och 
Fältstudie. Införande av studentbedömning skulle tillföra utbildningen en ny 
pedagogisk dimension. 

- Införa övningstentor på T1 och T3 under HT22. 
- Bibehålla fast gräns på summativ examination under förutsättning att 

variationen mellan examinationer minskas. 

 
 
 
4 van der Vleuten CPM. (1996) The assessment of professional competence: 
developments, research and practical implications. Adv Health Sci Educ VOL. 1:41-
67.  
5 Cohen-Schotanus J, van der Vleuten CP. Med Teach. (2010) A standard setting 
method with the best performing students as point of reference: practical and 
affordable. VOL. 32(2):154-60.  
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2.3 Göra en analys av vilka examinationsformer som är 
relevanta för den 6-åriga utbildningen avseende såväl 
teoretiska som praktiska kunskaper. 

Syfte för summativa och formativa examinationsformer 

Examinationer ska säkerställa kvaliteten på utbildningen, motivera studenterna och 
främja studenternas lärande. Läkarprogrammet har ett ansvar att säkerställa 
kunskapen hos läkarstudenter gentemot studenterna själva, patienter, hälso-
sjukvården samt för allmänhetens förtroende. Både när det gäller summativ och 
formativ bedömning är det viktigt att examinationen är verklighetsanknuten och 
speglar det framtida läkaryrkets utmaningar och problem. 

Summativ bedömning 

En summativ examination (till exempel skriftlig och praktisk tentamen) har som 
syfte att pröva studenternas lärande i förhållande till kursens lärandemål. 
Summativ examination ska visa om studenten har klarat kursen och kan gå vidare i 
sin utbildning. Summativ examination ska ha hög validitet och hög reliabilitet, dvs 
examinationen ska vara relevant för att säkerställa att kursmålen uppnåtts, och 
examinationen ska vara reproducerbara (exempelvis ska samma tentanders resultat 
vara liknande vid ordinarie skriftlig tentamen som vid omtentamen).  

Formativ bedömning 

Formativ bedömning (obligatoriska moment så som basgrupp, Strimma 
patientkonsultation, verksamhetsintegrerat lärande inkl typfall) ska säkerställa att 
studenterna får återkoppling på sitt lärande för att identifiera egna styrkor, 
svagheter och utvecklingsområden. Formativ bedömning ska vara återkommande 
under det obligatoriska momentet för att få önskad effekt. Det är viktigt att formativ 
examination har hög validitet för att säkerställa att kursmålen uppnås 6 7 8. 

Relevanta examinationsformer 

Befintliga examinationsformer på Läkarprogrammet avseende både teoretiska och 
praktiska kunskaper är välmotiverade och säkerställer uppfyllelsen av de nationella 
examensmålen. När Blueprint (se nedanför) är infört för summativa 
examinationsformer kommer examinationsformerna bli anpassade till 
progredierande lärandemål. Förslag på hur relevansen och kvaliteten på 
examinationsformerna kan höjas kan läsas nedanför.  

 
 
 
6 Norcini et al. (2018) Medical Teacher VOL. 40: 1102-1109 
7 Shumway and Harden. (2003) Medical Teacher VOL. 25: 569-584 
8 Möller, Hultin (2019) Läkartidningen, 116:FEWT 
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2.4 Föreslå vilka examinationsformer och examinerande 
moment genom utbildningen som är nödvändiga för att 
säkerställa uppfyllelse av de nationella examensmålen. 

Se punkt 2.3 ovanför. 

2.5 Föreslå lämpliga kriterier och former 
för summativa bedömningar förankrade i pedagogisk 
forskning och constructive alignment  

Blueprint (plan/ skiss) för summativ bedömning  

För att säkerställa att samtliga lärandemål som ska examineras samt att adekvat 
taxonomisk nivå (Bloom) på frågorna erhålls görs en Blueprint (plan/ skiss) inför 
varje summativ bedömning (skriftlig eller praktisk tentamen). Blueprint ska 
innehålla lärandemål, frågan (nummer/ namn), antal poäng på frågan och 
taxonomisk nivå på frågan. Se förslag på mall i Tabell I. I Bilaga C finns förslag på 
checklista vid frågekonstruktion som relaterar till Blooms taxonomi. 

 
Tabell I. Förslag på mall för Blueprint av summativ bedömning. 

Lärandemål Fråga (nr) Fråga 
(antal 
poäng) 

Taxonomisk 
nivå, Bloom, på 
frågan (återge, 
tillämpa, 
problemlösning) 

Ex T1: Beskriva och 
förklara normal struktur 
och funktion på molekyl- 
cell-, vävnads-, organ- 
och organsystemnivå 
beträffande metabolism 
av näringsämnen, 
matsmältningsorganen, 
de endokrina- och 
reproduktionsorganen, 

Fråga: 
Magsäcksinnehållet 
har lågt pH i och 
med insöndringen 
av saltsyra. Förklara 
hur det låga pH-
värdet påverkar 
proteiner (enzymer 
och substrat) i 
magsäcken. 

3 Återge 
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Ex K11 
Identifiera och analysera 
riskfaktorer hos enskilda 
individer för uppkomst 
av sjukdomsyttringar 
och skador vid vanliga 
tillstånd aktuella inom 
akutsjukvård, 
allmänmedicin, geriatrik 
och palliativ medicin och 
föreslå preventiva 
åtgärder 

Fråga: 
Anders verkar vid 
besöket må psykiskt 
ganska väl utan 
tecken till 
depression, men det 
märks i ensamtals 
situation att 
närminnet är kort 
eftersom han 
upprepar samma 
frågor. Han är vänlig 
och godmodig under 
första delen av 
besöket, men när du 
antyder att han 
kanske inte skall 
fortsätta köra bil blir 
han mycket upprörd. 
Ange fyra kognitiva 
funktioner som är 
viktiga för riskfri 
bilkörning. 

2 Återge 

Förbättringsförslag 

- Testas som pilot på utvald preklinkurs med MEQ-tentamen samt klinkurs. 

Bedömningsmall för skriftlig tentamen 

Bedömningsmall underlättar för tentator och examinator att göra en adekvat 
bedömning av studenten samt ger återkoppling till studenterna på bedömningen 
(Jonsson, Svingby, Educ Res Rev. 2007). 
När den skriftliga tentamen konstrueras görs en bedömningsmall som revideras när 
tentamen genomförts av studenterna. Innehåll: 

- Vad studenten ska ha med i sitt svar för att få poäng. 
- Vad i svaret som ger halv eller hel poäng. 
- SOLO-taxonomi 
- Vad i svaret som inte ger poäng oprofessionellt språk (ge exempel; 

blodpropp i stället för trombos), inkorrekt språkbruk (ge exempel). 

I Bilaga D finns förslag på Bedömningsmall, exempel på Bedömningsmall samt 
beskrivning av SOLO-taxonomi. 

Förbättringsförslag 

- Under VT22 göra pilot på T1 med Bedömningsmall. 
- Tidigt under HT22 informeras kursansvariga, temagrupper och 

tentamenskonstruktörer syfte med bedömningsmall, innehåll i 
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bedömningsmall samt utfall av pilot på T1 i samband med Workshop/ 
Presentation av LÄK 2.0 Examinationer. 

- Bedömningsmall införs på skriftliga tentamina HT22. 

OSCE 

Mini-OSCE på T3 och OSCE på T9 föreslås examinera enbart praktiska färdigheter 
(handgrepp) med låg nivå av resonemang kring mekanismer. Peer-learning med 
studenter från egna kursen som tentatorer kan med fördel inkluderas i vissa av 
stationerna. Återkoppling är viktigt inslag. 
OSCE på T12 ska examinera både praktiska färdigheter och kliniskt resonemang 
kring basvetenskapliga och patofysiologiska mekanismer.  Stort fokus ska läggas på 
återkoppling på examinationen. Utveckling och konstruktion av OSCE kan ske 
enligt tips från Daniels V et al. 9 
Kurskoordinatorer kan med fördel ingå i examinationsgruppen för OSCE.  

2.6 Föreslå och tänka nytt kring examinationsformer som 
stimulerar studenternas förmåga till resonemang, livslångt 
lärande och eget ansvarstagande  

 

Förbättringsförslag 

- Skriftlig examination - Autentiska skriftliga tentamina som avspeglar 
verkligheten. Förslag är att variera nuvarande skriftliga MEQ-tentamen 
med mer öppna examinationsformer så som ”öppen-bok examination 
(tillgång till FASS, PubMed etc)”, ”komplexa uppgifter som löses i grupp” 
eller ”simulerade verklighetstrogna situationer” (patientfall fås dagen innan 
tentamen, frågorna fås och besvaras under tentamen i skrivsal, konstruera 
bedömningsmall och rätta kurskamrats skriftliga tentamen dagen efter) 10. 

- Klinisk färdighetsträning – OSCE: Införa amanuensledda aktiviteter som 
förenar Klinisk färdighetsträning (kopplar ihop lärandemål med 
bedömningskriterier och återkoppling) med OSCE . 

2.7 Säkerställa att examinationsformer varieras och anpassas 
till progredierande lärandemål (både digital och analog 
miljö)   

Se punkt 2.3 ovanför. 

 
 
 
9 Daniels V et al. (2028) Medical Teacher VOL. 40, 1208-1213 
10 Villarroell et al. (2020) Innovations in Education and Teaching International. VOL. 
57, issue 1. 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
      

Rapport Läk 2.0 Examinationer

11(14)
 

2.8 Ta fram förslag på hur bedömande lärare kontinuerligt kan 
fortbildas för att säkerställa en likvärdig och rättssäker 
bedömning av studenternas prestationer   

Bakgrund 

De kriterier och former för examination som beskrivs under rubriken 2.5 behöver 
regelbundet förankras bland programmets examinatorer och bedömande lärare – 
tentatorer (till exempel tentamens-, fallkonstruktörer, rättare av skriftlig tentamen 
eller tentator på OSCE-station). Hauer et al. 11 påpekar att examinatorer och 
tentatorer behöver utbildning och träning för att kunna säkerställa högkvalitativa 
examinationer. Hauer et al. förespråkar utbildning av lärare i en kombination av 
asynkron undervisning i form av skriftligt material och on-line moduler och 
praktisk tillämpning och peer-learning i workshops eller coachande möten. För att 
säkerställa att programmets examinatorer och tentatorer har kännedom om 
kriterier och former för examination på Läkarprogrammet bör en obligatorisk kurs, 
förslagsvis on-linekurs, utvecklas i kombination med terminsvisa workshops samt 
ett PM för examinationer vid Läkarprogrammet.  

Förslag på upplägg för On-linekurs 

Format 

Öppen kursmodul på Lisam. Utbildningsmaterial i form av filmer, texter, regelverk 
på nationell-, och LiU-nivå. Självrättande quiz kopplat till de olika modulerna (se 
Innehåll). 

Innehåll 

1. Kopplingen mellan Allmänna lärandemål för utbildning på grund-, och 
avancerad nivå och Nationella lärandemål (examensmål) för Läkarexamen 
med Medicinska fakultetens allmänna lärandemål, lärandemål i 
Utbildningsplanen och kursplanerna för Läkarprogrammet. 

2. Läkarprogrammets lärandemål i kursplanerna är konstruerade enligt 
Blooms taxonomi. Hur skriftlig examination bedöms enligt SOLO-taxonomi 
och praktisk examination bedöms enligt Miller samt hur kopplingen mellan 
Bloom, SOLO och Miller ska fungera. 

3. Hur kursplanens lärandemål kopplas ihop med examinerande moment 
samt hur detta tydliggörs för studenter, examinatorer och tentatorer. 

4. Den centrala delen av återkoppling och hur återkoppling ges på 
examinerande moment. 

5. Läkarprogrammets definition av syfte av summativ och formativ 
bedömning. 

 
 
 
11 Hauer K et al. (2020) Medical Teacher VOL. 42, NO. 8, 880-885 
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6. Två separata moduler för MEQ-tentamen respektive OSCE-tentamen 
inkluderande konstruktion av tentamen (Blueprint) och likvärdig och 
rättssäker bedömning (Bedömningsmall). 

Konstruktion av on-linekurs 

Förslag är att en arbetsgrupp tillsätts för konstruktion av on-linekurs. 
Arbetsgruppens medlemmar bör ha digital och pedagogisk kompetens samt god 
kännedom om tentamensformerna skriftlig tentamen och OSCE.  

Förslag på upplägg av Workshop – skriftlig tentamen 

Format 

Förslagsvis ges en workshop per termin i samband med att kursens skriftliga och 
praktiska tentamina ska utvärderas och konstrueras. Kursråden turas om att 
ansvara för workshop. 

Innehåll 

1. Examinationens Blueprint, hur frågor kopplas till lärandemål och Blooms-
taxonomi 

2. Bedömningsmall kopplad till SOLO-taxonomi  
3. Grunderna för hur en MEQ-fråga ska vara konstruerad (Bilaga C) 
4. Grunderna för hur en OSCE-fråga ska vara konstruerad 
5. Exempel på tidigare tentamensfrågor som fungerat bra eller mindre bra 

granskas i mindre grupper. 
6. Utvärdering av tidigare tentamensfrågor och konstruktion av 

tentamensfrågor görs i mindre grupper. 

Förbättringsförslag 

Examinatorerna på programmet bildar en examinatorsgrupp som ansvarar för on-
line kursens uppbyggnad och förvaltning, att workshops genomförs en gång per 
termin och att PM för examinationer vid Läkarprogrammet konstrueras och 
används. 
Involvera kurskoordinatorer i tentamenskonstruktion och rättning. 
 

2.9 Skapa ramar och struktur för individuell återkoppling i 
samband med summativa bedömningar   

Utvärdering av skriftlig tentamen  

Kunskap kan tillvaratas utifrån kursens prestation på skriftlig tentamen och kan 
användas för att öka kvaliteten på utbildningen och utveckla framtida 
examinationer genom en kontinuerlig kvalitetsförbättringsprocess med hög 
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validitet och reliabilitet, Norcini et al. 12. En kontinuerlig 
kvalitetsförbättringsprocess innebär att tentamensresultatet granskas statistiskt 
med efterföljande analys av tentamensfrågor med starkt respektive svagt resultat. 
Läkarprogrammet tillämpar redan en kontinuerlig kvalitetsförbättringsprocess, 
men processen kan bli tydligare genom ökad struktur samt kommunikation och 
återkoppling till tentamenskonstruktörer och studenter. 

Kontinuerlig kvalitetsförbättringsprocess 
- Examinator kallar kursrådet till nytt möte efter betygskollegium. Detta möte 

kan med fördel genomföras under den terminsvisa Workshopen för 
examination. 

- Examinator presenterar statistik över andel rätt svar per fråga. 
- En analys görs av de två frågorna med lägst respektive högst andel rätt svar. 

Analysen innehåller: 
o Frågan med tillhörande Bedömningsmall 
o Andel som svarat rätt på frågan 
o Analys av frågan. Utgå från individuella studenters svar för att 

identifiera trender. Det kan handla om att frågan var komplex/ 
otydlig i sin formulering, studenterna har haft svårt/ lätt att 
tillgodogöra sig kunskaperna på kursen, frågan har tidigare inte/ 
ofta förekommit på tentamen, frågan är perifer/ central i 
förhållande till lärandemålet. 

- Analysen presenteras på Lisam för studenterna samt för 
tentamenskonstruktörer och kursråd. 

- Analysen presenteras i Kursbokslutet under ny rubrik. 

Bedömningsmall  

En viktig del av återkoppling på skriftlig tentamen är den Bedömningsmall (Bilaga 
D) som publiceras efter det att resultaten på tentamen är tillkänna gjord.  

Examination av praktiska färdigheter och basgrupp 

Mer detaljerad information kring examination av praktiska färdigheter kan läsas i 
rapporterna LÄK 2.0 VFU och LÄK 2.0 EPA. Hur man kan förhålla sig kring 
examination av basgrupp kan läsas i rapporten LÄK 2.0 Basgrupp. 

Arbetsgrupp 

Deltagare 

Namn Kompetens/ Roll på 
Läkarprogrammet 

Katarina Kågedal Bitr programansvarig, 
sammankallande 

 
 
 
12 Norcini et al. (2018) Medical Teacher VOL. 40: 1102-1109 
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Madeleine Abrandt Dahlgren 
 

Professor i Medicinsk pedagogik 

Tilda Jalakas 
 

Studeranderepresentant, 
Utbildningsansvarig Consensus 

Stergios Kechagias 
 

Utbildningsansvarig studieort 
Linköping 

Karin Åkesson 
 

Utbildningsansvarig studieort 
Jönköping 

Anders Ljungman 
 

Bitr utbildningsansvarig prekliniska 
kurser 

Simin Mohseni 
 

Kursansvarig och examinator på kurs 5 

 



Moment Omfattning (hp) Lärandemål

Basgrupp 6

Kunskap och förståelse
-Beskriva processer relevanta för sitt eget och basgruppens lärande,
Färdighet och förmåga
-Definiera problembearbetningsprocessen och identifiera lärandebehov,
-identifiera kommunikationsmönster i en grupp och förklara hur dessa påverkar grupprocessen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
-Söka litteratur och inta ett kritiskt förhållningssätt i valet av kunskapskällor.

IPL1 6

Kunskap och förståelse
-Beskriva hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens uppdrag
-Förklara grunderna för evidensbaserad verksamhet
Färdighet och förmåga
-Identifiera kommunikationsmönster i en grupp och förklara hur dessa påverkar grupprocessen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
-Motivera betydelsen av att i den kommande professionen ha en helhetssyn på människan och
hennes hälsa
-Reflektera över egna värderingar utifrån ett mångfaldsperspektiv
-Beskriva konsekvenser av etiska ställningstaganden baserat på etiska principer, lagar och
evidens

Strimma läkarrollen 1,5
Värderingsförmåga och förhållningssätt
-reflektera över läkaryrkets värdegrund och etiska koder, samt relatera dessa till den egna 
professionella utvecklingen

Strimma 
patientkonsultation

1,5

Kunskap och förståelse
-Förklara grunderna för en gynnsam patient–läkarrelation.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
-Reflektera över egna reaktioner vid patientsamtal.

Skriftligt prov 15

Kunskap och förståelse
-Beskriva processer relevanta för sitt eget och basgruppens lärande,
-beskriva hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens uppdrag,
-beskriva läkaryrket och reflektera över läkarens olika roller,
-förklara grunderna för en gynnsam patient – läkarrelation,
-beskriva hälsoutvecklingen och sjukdomspanoramat i Sverige och globalt,
-beskriva hälso- och sjukvårdens organisation,
-beskriva bestämningsfaktorer för hälsa och sjukdom,
-förklara grunderna för evidensbaserad verksamhet,
-förklara situationsanalys och kunna skilja mående från sjukdom,
-identifiera passiva och aktiva copingstrategier hos sig själv och andra,
-förklara principer för humana cellers normala struktur och funktion,
-förklara normal struktur och funktion på molekyl-, cell-, vävnads-, organ- och organsystemnivå beträffande 
metabolism av näringsämnen, matsmältningsorganen, de endokrina organen och reproduktionsorganen,
-redogöra för humanbiologiska mekanismers för
kompensation och/ eller normalisering av normala variationer i matsmältningsorganen (inklusive metabolismen av 
näringsämnen), endokrina organen och reproduktionsorganen
-förklara tidig embryologisk utveckling, könsdifferentiering och könsmognad.
Färdighet och förmåga
-Förklara problembearbetningsprocessen och visa förmåga att identifiera lärandebehov, beskriva egna reaktioner och
beteenden i studierna

Lärandemål som saknas: insätta initiala åtgärder utanför sjukhus vid olycksfall, påverkad andning eller cirkulation.

BILAGA A

T1



Moment Omfattning (hp) Lärandemål

Basgrupp 10

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Värdera processen för det egna och andra studenters lärande i basgruppen 
Färdighet och förmåga
Söka medicinsk information och kunna tillägna sig innehållet i vetenskapliga publikationer.

Strimma 
läkarrollen

2
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Identifiera och reflektera över egna och andras värderingar och människosyn, samt relatera 
till människans villkor och mänskliga rättigheter.

Strimma 
samtalskonst

3

Färdighet och förmåga
•Tillämpa grundläggande samtalsmetodik med patienter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
•Kommunicera i syfte att utforska patientens problem, upplevelse och livssituation
•Identifiera och reflektera över egna och patienters reaktioner vid samtal

Skriftligt prov 10

Kunskap och förståelse 
•Beskriva och förklara normal struktur och funktion på molekyl-, cell-, vävnads-, organ- och
organsystemnivå beträffande huden, immunförsvaret, cirkulationsorganen,
respirationsorganen, njurarna och urinvägarna, nervsystemet, sinnesorganen och
rörelseapparaten
•Förklara mekanismer som verkar för upprätthållande av homeostas hos den friska 
människan
•redogöra för embryologisk utveckling av huden, immunförsvaret,
cirkulationsorganen, respirationsorganen, njurarna och urinvägarna, nervsystemet,
sinnesorganen och rörelseapparaten
•Identifiera normala humanbiologiska mekanismers betydelse för 
kompensation/normalisering beträffande huden, immunförsvaret, cirkulationsorganen,
respirationsorganen, njurarna och urinvägarna, nervsystemet, sinnesorganen och
rörelseapparaten.
Färdighet och förmåga
•Identifiera organ, strukturer och vävnader makro- och mikroanatomiskt och relatera dessa 
till normal funktion samt klassificera och identifiera mikroorganismer.

Praktiskt prov 5
Färdighet och förmåga
Identifiera organ, strukturer och vävnader makro- och mikroanatomiskt och relatera dessa 
till normal funktion samt klassificera och identifiera mikroorganismer

Lärandemål som saknas: under handledning utföra kroppsundersökningar inriktade på normala fynd,

K2



Moment Omfattning (hp) Lärandemål

Basgrupp 10

Färdighet och förmåga
•Förklara processen för det egna och basgruppens lärande
Värderingsförmåga och förhållningssätt
•Värdera medicinsk information från olika källor för att kunna tillägna sig 
innehållet relaterat till en given uppgift
•Samarbeta respektfullt med medarbetare

Strimma 
läkarrollen

2

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•Samarbeta respektfullt med medarbetare
•Identifiera och reflektera över etiska problem i medicinsk verksamhet och
kritiskt granska egna och andras etiska argument.

Strimma 
samtalskonst

3

Färdighet och förmåga
•Med stöd av samtalsfärdigheter i möten med patienter utforska patientens 
sammanhang och visa helhetssyn
Värderingsförmåga och förhållningssätt
•Visa omtanke, empati och respekt gentemot patienter
•Samarbeta respektfullt med medarbetare

Skriftligt prov 15

Kunskap och förståelse
•förklara mekanismer bakom bestämningsfaktorer för hälsa och sjukdom
•analysera orsaker till ojämlikhet i hälsa
•förklara principerna bakom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder
•förklara principerna för läkemedels omsättning och effekt hos människa,
•analysera och förklara mekanismer som orsakar störd struktur eller funktion på molekyl-, 
cell-, vävnads-, organ och organsystemsnivå beträffande allmän patologi, 
cirkulationsorganen, respirationsorganen, blodet, njurarna och urinvägarna,
•utifrån mekanismer förklara symtom, undersökningsfynd och förlopp vid vanligt 
förekommande eller principiellt viktiga sjukdomstillstånd i cirkulationsorganen, 
respirationsorganen, blodet, njurarna och urinvägarna,
•utifrån mekanismer förklara diagnostiska metoder, samt principer för farmakologisk och 
icke-farmakologisk behandling vid vanligt förekommande eller principiellt viktiga 
sjukdomstillstånd i cirkulationsorganen, respirationsorganen, blodet, njurarna och 
urinvägarna,
•föreslå diagnostiska metoder och behandling vid vanliga symtom och sjukdomar i 
cirkulationsorganen, respirationsorganen, blodet, njurarna och övre urinvägarna,
•förklara mekanismer bakom individuella skillnader i sjukdomsmanifestationer i 
cirkulationsorganen, respirationsorganen, blodet, njurarna och urinvägarna
Färdighet och förmåga
•Identifiera organ, strukturer och vävnader makro- och mikroanatomiskt inom 
cirkulationssystemet, respirationssystemet, blodet, njurarna och urinvägarna och relatera
dessa till normal och avvikande funktion

Lärandemål som saknas "under handledning utföra kroppsundersökning inriktad mot patologiska fynd inom cirkulationsorganen och respirationsorganen".

K3



Moment Omfattning (hp) Lärandemål

Basgrupp 8
Färdighet och förmåga
• Värdera och självständigt leda processen för det egna och basgruppens lärande 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Strimma 
läkarrollen

2
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Värdera och analysera etiska problem i medicinsk verksamhet och kritiskt granska egna och andras
etiska argument,

Strimma 
samtalskonst

3

Färdighet och förmåga
• Med stöd av samtalsfärdigheter i möten med patienter leda och styra samtal
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Beakta patient-läkarrelationens betydelse för behandlingsresultat,

Obduktion: 
rapport och 
patofysiologi)

2

Kunskap och förståelse
• Förklara hur en avlidens kropp hanteras i sjukvården, syftet med kliniska obduktioner samt hur de 
genomförs. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Visa förmåga till reflektion vid möte med avlidnas kroppar vid klinisk obduktion.

Skriftligt prov 15

Kunskap och förståelse
• Analysera och förklara mekanismer som orsakar störd struktur eller funktion på molekyl-,
cell-, vävnads-, organ och organsystemsnivå beträffande immunsystemet, infektioner,
huden, matsmältningsorganen, metabolismen, endokrina system och
reproduktionsorganen,
• uDfrån mekanismer förklara symtom, undersökningsfynd och förlopp vid vanligt 
förekommande eller principiellt viktiga sjukdomsDllstånd i immunsystemet, huden, 
matsmältningsorganen, metabolismen, endokrina system och reproduktionsorganen, 
• uDfrån mekanismer förklara diagnostiska metoder, samt principer för farmakologisk och 
icke-farmakologisk behandling vid vanligt förekommande eller principiellt viktiga 
sjukdomsDllstånd i immunsystemet, huden, matsmältningsorganen, metabolismen, 
endokrina system och reproduktionsorganen, 
• förklara mekanismer bakom individuella skillnader i sjukdomsmanifestationer i 
immunsystemet, huden, matsmältningsorganen, metabolismen, endokrina system och 
reproduktionsorganen, 
• föreslå diagnostiska metoder och behandling vid vanliga symtom och sjukdomar i 
immunsystemet, huden, matsmältningsorganen, metabolismen, endokrina system och 
reproduktionsorganen, 
• identifiera organ, strukturer och vävnader makro- och mikroanatomiskt och relatera dessa 
till normal och avvikande funktion i immunsystemet, huden, matsmältningsorganen, 
metabolismen, endokrina system och reproduktionsorganen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• På ett kritiskt sätt värdera och använda medicinsk information för att kunna Dllägna sig 
innehållet relaterat till given uppgift,

K4



Moment Omfattning (hp) Lärandemål
Basgrupp (NSPR) 5 Saknas

Basgrupp PU/VF + semin + inlämningsuppgifter 5

Kunskap och förståelse
- förklara den diagnostiska processen som en grundsten för medicinskt beslutsfattande utifrån en helhetssyn på hälsa och sjukdom
- förklara grunderna för den evidensbaserade medicinen
- beskriva principerna för planering och genomförande av olika typer av medicinsk forskning 
- förklara hur man påvisar orsakssammanhang/kausalitet i forskning 
- identifiera och beskriva etiska problemställningar relaterade till medicinsk forskning 
- förklara arbetsmiljöns betydelse för sjukdomsuppkomst, sjukskrivning och rehabilitering 
- förklara försäkringsmedicinska grundprinciper samt läkarens och andra aktörers roller och ansvar i arbetsinriktad rehabilitering 
- förklara grunderna för styrning och uppföljning av hälso- och sjukvård
- beskriva principer för informationshantering inom hälso- och sjukvård
- redogöra för sekretesslagstiftning avseende hälso- och sjukvård
Färdighet och förmåga
- välja lämpliga statistiska metoder och genomföra statistiska beräkningar
- strukturerat söka, kritiskt värdera, sammanställa och presentera data från olika medicinska informationskällor
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- relatera sjukdomsbegreppet till livs- och arbetsvillkor
- reflektera över etiska principer för autonomi och ansvarsfrågor inom såväl hälso- och sjukvård som forskning 
- analysera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete ur ett helhetsperspektiv

Medicinsk propedeutik 2

Kunskap och förståelse
- förklara betydelsen av ett vetenskapligt förhållningssätt vid värdering av basala kliniska undersökningsmetoder
Färdighet och förmåga
- på ett respektfullt sätt och med hänsyn till den personliga integriteten utföra en grundläggande konsultation och kroppsundersökning på vuxna och barn
- dokumentera anamnes och fysikaliska fynd i en patientjournal, samt göra en sammanfattande bedömning
- under handledning utföra patientundersökning inriktad mot patologiska fynd inom nervsystemet och balanssystemet
- under handledning sätta in initiala åtgärder i sjukvårdsmiljö vid påverkad andning eller cirkulation
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Reflektera över vad helhetssyn på människan som en biologisk, psykologisk och social varelse innebär och värdera betydelsen av detta i klinisk verksamhet
- reflektera över etiska problem i medicinsk verksamhet

Skriftligt prov (NSPR) 8

Kunskap och förståelse
- analysera och förklara mekanismer som orsakar störd struktur eller funktion på molekyl-, cell-, vävnads-, organ- och organsystemsnivå beträffande nervsystemet och balanssystemet
- utifrån mekanismer förklara symtom, undersökningsfynd och förlopp vid vanligt förekommande eller principiellt viktiga sjukdomstillstånd i nervsystemet och balanssystemet
- utifrån mekanismer förklara diagnostiska metoder, samt principer för farmakologisk och icke-farmakologisk behandling vid vanligt förekommande eller principiellt viktiga 
sjukdomstillstånd i nervsystemet och balanssystemet 
- förklara mekanismer bakom individuella skillnader i sjukdomsmanifestationer i nervsystemet och balanssystemet
- föreslå diagnostiska metoder och behandling vid vanliga symtom och sjukdomar i nervsystemet och balanssystemet
Färdighet och förmåga
- identifiera organ, strukturer och vävnader makro- och mikroanatomiskt inom nervssystemet och balanssystemet och relatera dessa till normal och avvikande funktion

Skriftligt prov 10

Kunskap och förståelse
- förklara bakomliggande patofysiologiska mekanismer vid symtom eller kliniska fynd tydande på avvikande struktur eller funktion i flera organsystem
- utifrån basvetenskapliga och patofysiologiska mekanismer förklara diagnostiska metoder samt principer för farmakologisk och icke-farmakologisk behandling vid sjukdomstillstånd i
flera organsystem
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- reflektera över etiska problem i medicinsk verksamhet

Lärandemål saknas för basgrupp NSPR

Lärandemål som saknas: Kunskap och förståelse - 
förklara betydelsen av att utifrån riskfaktorer, anamnes 
och undersökningsfynd hos
den enskilde patienten värdera sannolikheter för 
sjukdom
Lärandemål som saknas: Värderingsförmåga och 
förhållningssätt - reflektera över läkarrollen och den 
egna professionella och personliga utvecklingen under 
läkarutbildningen 

K5



Moment Omfattning (hp) Lärandemål

Klinisk 
färdighetsträning

0,5

Färdighet och förmåga
19. Genomföra fysikaliskt status anpassat till frågeställning och situation och värdera fynden
20. Strukturerat dokumentera anamnes och fysikaliskt status i en journal anpassat till frågeställning och situation

27. Självständigt göra initial bedömning 
av patient med sviktande vitalfunktioner och vidta basala åtgärder

Skriftlig inlämning 
(Fältstudie)

1

VFU 13,5

Färdighet och förmåga
19. Genomföra fysikaliskt status anpassat till frågeställning och situation och värdera fynden
20. Strukturerat dokumentera anamnes och fysikaliskt status i en journal anpassat till frågeställning och situation
21. Genomföra vanliga basala diagnostiska metoder vid sjukdomar i endokrina systemet, cirkulations- och respirationsorganen, 
blodet och njurarna 
22. Formulera en relevant remiss för diagnostisk undersökning 
23. Självständigt orientera sig avseende innehåll i bild- och funktionsmedicinskt material, redogöra för grundläggande 
undersökningsresultat samt identifiera och tolka basala tecken på skada 
24. Tillämpa sjukvårdens regler för det egna strålskyddet där joniserande strålning används för bild- och funktionsdiagnostik 
eller intervention 
25. Föreslå, motivera val av och tillämpa relevanta laboratorietest och behandling inom primärvård
27. Självständigt göra initial bedömning av patient med sviktande vitalfunktioner och vidta basala åtgärder 
28. Under handledning genomföra avancerade initiala livsuppehållande åtgärder i sjukvårdsmiljö vid påverkad andning eller 
cirkulation 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
29. Visa terapeutisk hållning och utveckla förmåga till helhetssyn vid patientkontakt 
30. Reflektera över betydelsen av ett personcentrerat och hälsofrämjande förhållningssätt i patientmötet 
31. Beakta betydelsen av en individs sjukdom för familj och närstående 
32. Reflektera över etiska frågor kring prevention, avancerad sjukdom och livsuppehållande behandling, med särskilt fokus på 
etiska principer för att göra gott och inte skada 
33. Beakta betydelsen av kommunikation och kunskapsutbyte med, samt respektfullt bemötande av, alla professioner inom 
hälso- och sjukvården

Skriftligt prov 15

Kunskap och förståelse
1. Förklara vikten av patientens delaktighet i sin vård och att tillvarata individens resurser. 
2. Förklara innebörden i begreppet jämlik vård och principer för att uppnå jämlik vård 
3. Redogöra för, för kursen relevanta, författningar inom hälso- och sjukvården, samt för läkarens och patientens ansvar, rättigheter och 
skyldigheter 
4. Förklara grunderna i hälso- och sjukvårdens säkerhetsarbete
5. Identifiera, analysera och värdera riskfaktorer hos enskilda individer för uppkomst av sjukdomar i endokrina systemet, cirkulations- och 
respirationsorganen, blodet och njurarna 
6. Förstå den teoretiska basen för individinriktad prevention med tillämpning på sjukdomar i endokrina systemet, cirkulations- och 
respirationsorganen, blodet och njurarna 
7. Analysera skillnader i sjukdomsmanifestationer och behandling beroende av individuella faktorer beträffande sjukdomar i endokrina
systemet, cirkulations- och respirationsorganen, blodet och njurarna 
8. Analysera och värdera symtom, undersökningsfynd och sjukdomsförlopp utifrån patofysiologiska mekanismer gällande sjukdomar i
endokrina systemet, cirkulations- och respirationsorganen, blodet och njurarna 
9. Analysera och förklara konsekvenserna vid sviktande funktion i endokrina systemet, cirkulations- och respirationsorganen, blodet och 
njurarna 
10. Analysera och värdera användning av och risker med diagnostiska metoder och behandlingar utifrån patofysiologiska mekanismer
gällande sjukdomar i endokrina systemet, cirkulations- och respirationsorganen, blodet och njurarna 
11. Förklara principer för insättande och genomförande av åtgärder (behandling, rehabilitering, sekundär prevention) och uppföljning vid 
vanliga eller principiellt viktiga sjukdomar i endokrina systemet, cirkulations- och respirationsorganen, blodet och njurarna 
12. Redogöra för principerna för korrekt läkemedelsordination utifrån gällande förordningar
13. Redogöra för och förklara manifestationer av åldrandet
14. Förklara betydelsen av multisjuklighet hos en individ och förklara hur den påverkar den medicinska bedömningen och behandlingen 
15. Redogöra för principer för palliativ respektive geriatrisk vård 
16. Redogöra för principer för att på ett respektfullt sätt fastställa dödsfall med indirekta kriterier
17. Förklara juridiska och etiska regler kring livsuppehållande behandling och död 
18. Förklara ett allmänmedicinskt arbetssätt baserat på patientcentrerade konsultationer och kliniskt epidemiologiska resonemang
Färdighet och förmåga
22. Formulera en relevant remiss för diagnostisk undersökning
23. Självständigt orientera sig avseende innehåll i bild- och funktionsmedicinskt material, redogöra för grundläggande undersökningsresultat
samt identifiera och tolka basala tecken på skada
25. Föreslå, motivera val av och tillämpa relevanta laboratorietest och behandling inom primärvård
Värderingsförmåga och förhållningssätt
30. Reflektera över betydelsen av ett personcentrerat och hälsofrämjande förhållningssätt i patientmötet
31. Beakta betydelsen av en individs sjukdom för familj och närstående
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Moment Omfattning (hp)Lärandemål

Klinisk 
färdighetsträning 1,5

Kunskap och förståelse
•analysera och värdera symtom, undersökningsfynd och förlopp för maligna sjukdomar och för sjukdomar i 
matsmältningsorganen, rörelseapparaten, artärsystemet och urogenitala organ
•analysera och värdera undersökningsfynd samt användning av olika metoder för riskskattning, behandling och interventioner
vid perioperativt omhändertagande och vid intensivvård,
•analysera och värdera användning av och risker med diagnostiska metoder och behandlingar för maligna sjukdomar och för
sjukdomar i matsmältningsorganen, rörelseapparaten, artärsystemet och urogenitala organ,
•förklara principer för insättande och genomförande av åtgärder och uppföljning av vanliga och principiellt viktiga sjukdomar 
och skador i matsmältningsorganen, rörelseapparaten, artärsystemet och urogenitala organ, vid maligna sjukdomar samt vid 
intensivvård
•redogöra för begrepp, termer och nomenklatur för behandlingsprinciper, behandlingssyfte och behandlingseffekt vid maligna
sjukdomar, vid sjukdomar och skador iartärsystemet och urogenitala organ samt i samband med perioperativt 
omhändertagande och vid intensivvård, 
Färdighet och förmåga
•ta upp anamnes, genomföra fysikaliskt status och tolka basala fysikaliska fynd vid preoperativ bedömning, symtom och 
skador i matsmältningsorganen, rörelseapparaten, artärsystemet och urogenitala organ, vid misstanke om eller konstaterad 
malign sjukdom samt vid intensivvård,
•föreslå och motivera val av basala diagnostiska metoder vid sjukdomar och skador i matsmältningsorganen, 
rörelseapparaten, artärsystemet, urogenitala organ, vid maligna sjukdomar, vid preoperativt omhändertagande samt vid 
intensivvård,
•identifiera och tolka basala tecken på sjukdom och skada i matsmältningsorganen, rörelseapparaten, artärsystemet och 
urogenitala organ i bild- och funktionsmedicinskt samt endoskopiskt material.

Skriftlig inlämning 
(Fältstudie) 1 Saknas

Kontrakt 
självständigt arbete 1,5 •formulera och kommunicera en vetenskaplig forskningsplan inom ramen för kontrakt för självständigt arbete.

VFU 11

Kunskap och förståelse
1.identifiera, analysera och värdera riskfaktorer för uppkomst av sjukdomar och skador i matsmältningsorganen, 
rörelseapparaten, artärsystemet och urogenitala organ samt för uppkomst av maligna sjukdomar i olika organsystem på
individ och populationsnivå
2.förklara den teoretiska basen för individ- och populationsinriktad prevention med tillämpning på maligna sjukdomar
3.analysera och värdera symtom, undersökningsfynd och förlopp för maligna sjukdomar och för sjukdomar i 
matsmältningsorganen, rörelseapparaten, artärsystemet och urogenitala organ
4.identifiera och analysera skillnader i symtom och sjukdomsmanifestationer beroende på individuella faktorer vid sjukdomar
eller skador i matsmältningsorganen, rörelseapparaten, artärsystemet, urogenitala organ samt hos patienter med maligna 
sjukdomar
5.analysera och värdera undersökningsfynd samt användning av olika metoder för riskskattning, behandling och 
interventioner vid perioperativt omhändertagande och vid intensivvård
6.analysera och värdera användning av och risker med diagnostiska metoder och behandlingar för maligna sjukdomar och för
sjukdomar i matsmältningsorganen, rörelseapparaten, artärsystemet och urogenitala organ
7.förklara principer för insättande och genomförande av åtgärder och uppföljning av vanliga och principiellt viktiga
sjukdomar och skador i matsmältningsorganen, rörelseapparaten, artärsystemet och urogenitala organ, vid maligna
sjukdomar samt vid intensivvård
8.förklara skillnader i handläggning utifrån individuella faktorer hos patienter med malign sjukdom
9.förklara sambandet mellan åldrande och sjukdomar eller skador i matsmältningsorganen, rörelseapparaten, artärsystemet
och urogenitala organ
10.förklara betydelsen av multisjuklighet och åldrande för bedömning och behandling vid perioperativt omhändertagande och 
vid intensivvård
11.redogöra för begrepp, termer och nomenklatur för behandlingsprinciper, behandlingssyfte och behandlingseffekt vid 
maligna sjukdomar, vid sjukdomar och skador i artärsystemet och urogenitala organ samt i samband med perioperativt
omhändertagande och vid intensivvård
12.förklara principerna för vårdplaner och hur dessa kan utformas
13.förklara behov och effekter av standardiserad informationshantering inom hälso och sjukvård
14.beskriva former för arbetsmiljöinriktad prevention på individ- och organisationsnivå. Skriftligt prov 15 Frågorna på tentamen bygger på ett urval av lärandemålen för K7 anpassat till ett specifikt scenario???
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Moment Omfattning (hp) Lärandemål

Halvtidspresentation 10

Kunskap och förståelse 
•identifiera ett kunskapsbehov och på basen av 
detta formulera och avgränsa en 
problemformulering inom huvudområdet, 
•motivera val av metodik i relation till syftet med 
det självständiga arbetet 
•redogöra för forskningsetiska principer i relation 
till valt problemområde

Muntlig redovisning 2

Kunskap och förståelse 
•identifiera ett kunskapsbehov och på basen av 
detta formulera och avgränsa en 
problemformulering inom huvudområdet, 
•motivera val av metodik i relation till syftet med 
det självständiga arbetet 
•redogöra för forskningsetiska principer i relation 
till valt problemområde

Färdighet och förmåga 
•på ett språkligt och metodologiskt optimalt och 
forskningsetiskt korrekt sätt genomföra samt
muntligt och skriftligt framställa ett självständigt
arbete
•muntligt värdera, diskutera och försvara det
självständiga arbetet
•redovisa en avgränsad medicinsk frågeställnings
vetenskapliga grund och visa särskild insikt i den 
forskningsfront som studentens självständiga
arbete är baserat på

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
•värdera innehållet i vetenskapliga publikationer
•värdera egna medicinska forskningsresultat och 
diskutera i relation till publicerade 
forskningsresultat

Opposition 3

Färdighet och förmåga 
•kritiskt granska samt värdera ett vetenskapligt
arbete som annan student utfört

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
•värdera andra studenters medicinska
forskningsresultat i relation till publicerade
forskningsresultat

Skriftlig rapport 15

Kunskap och förståelse 
•identifiera ett kunskapsbehov och på basen av 
detta formulera och avgränsa en 
problemformulering inom huvudområdet, 
•motivera val av metodik i relation till syftet med 
det självständiga arbetet 
•redogöra för forskningsetiska principer i relation 
till valt problemområde

Färdighet och förmåga 
•på ett språkligt och metodologiskt optimalt och 
forskningsetiskt korrekt sätt genomföra samt
muntligt och skriftligt framställa ett självständigt
arbete
•muntligt värdera, diskutera och försvara det
självständiga arbetet
•redovisa en avgränsad medicinsk frågeställnings
vetenskapliga grund och visa särskild insikt i den 
forskningsfront som studentens självständiga
arbete är baserat på

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
•värdera innehållet i vetenskapliga publikationer
•värdera egna medicinska forskningsresultat och 
diskutera i relation till publicerade 
forskningsresultat
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Moment Omfattning (hp) Lärandemål

Ledarskapsutbildning 1

Kunskap och förståelse
•analysera samband mellan läkarrollen och ledarskap
Färdighet och förmåga
•tillämpa självkännedom i sin ledarroll som läkare

Skriftliga inlämningar:

Fältstudie Färdighet och förmåga
•tillämpa ett evidensbaserat arbetssätt för att säkerställa en säker och effektiv vårdprocess.

Läkarrollen och 
hållbar utveckling

Kunskap och förståelse
•analysera samband mellan samhällsförändringar och hälsoutveckling i Sverige och globalt,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
•etiskt reflektera över läkaryrket och läkarens professionella ansvar i förhållande till främjandet av en hållbar utveckling i ett
globalt perspektiv

Klinisk farmakologi

Kunskap och förståelse
•redogöra för allmänna principer för hur man planerar, påbörjar, följer upp och avslutar en läkemedelsbehandling,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
•reflektera över olika aktörers roller och hur dessa påverkar tillgången till och användningen av läkemedel regionalt, nationellt
och globalt,

IPL KUA 1,5

Kunskap och förståelse
•analysera relationen mellan den egna professionella kunskapen och teamets gemensamma kunskap för att identifiera,
formulera och lösa problem i teamarbetet inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst,
Färdighet och förmåga
•i samråd med patienten och närstående bidra till vårdteamet i planering och genomförandet av vård, omsorg och 
rehabilitering,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
•bedöma kompetensbehovet för patientens vårdprocess utifrån gemensamma och unika kompetenser för respektive profession

VFU 12,5

Färdighet och förmåga
•utifrån helhetssyn på individen integrera samtalsfärdigheter med medicinska kunskaper/färdigheter i patientmöten,
•visa terapeutisk förmåga och med stöd av denna utforma en åtgärdsplan grundad på samsyn med patienten,
•i samråd med patienten fastställa behandlingsmål och ge anpassad information om effekter och biverkningar av läkemedel,
•ta upp anamnes, genomföra fysikaliskt status, tolka basala fysikaliska fynd och dokumentera detta i journal vid preoperativ 
bedömning samt vid symtom och skador inom organsystemen ögon, öron-näsa-hals, nervsystem och muskler samt inom 
psykiatri,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
•demonstrera en helhetssyn i relation till patientens och närståendes behov och kunnande,
•visa terapeutisk hållning och respektfullt bemötande samt utveckla förmåga till helhetssyn vid kontakt med patienter och 
anhöriga inom organsystemen ögon, öron-näsa-hals, nervsystem och muskler samt inom psykiatri, 
•värdera betydelsen av adekvat kommunikation med patienter med sjukdomar inom organsystemen ögon, öron-näsa-hals,
nervsystem och muskler samt inom psykiatri 

OSCE 3

Färdighet och förmåga
•utifrån ett givet kliniskt scenario föreslå och utföra undersökningar samt föra ett kliniskt resonemang.

Skriftligt prov 12

Kunskap och förståelse
1.relatera läkarens roll till andra samhällsaktörer, vilka ofta interagerar med hälso- och sjukvården,
2.redogöra för allmänna principer för hur man planerar, påbörjar, följer upp och avslutar en läkemedelsbehandling,
3.identifiera, analysera och värdera risk- och skyddsfaktorer för uppkomst av sjukdomar och skador inom organsystemen 
ögon, öron-näsa-hals, nervsystem och muskler samt inom psykiatri,
4.analysera och värdera symtom, undersökningsfynd och sjukdomsförlopp för sjukdomar och skador inom organsystemen 
ögon, öron-näsa-hals, nervsystem och muskler samt inom psykiatri
5.identifiera och analysera skillnader i symtom och sjukdomsmanifestationer beroende på individuella faktorer hos patienter
med sjukdomar eller skador inom organsystemen ögon, öron-näsa-hals, nervsystem och muskler samt inom psykiatri,
6.analysera och värdera användning av och risker med diagnostiska metoder och behandlingar för sjukdomar inom
organsystemen ögon, öron-näsa-hals, nervsystem och muskler samt inom psykiatri,
7.förklara principer för insättande och genomförande av åtgärder och uppföljning av vanliga och principiellt viktiga
sjukdomar och skador inom organsystemen ögon, öron-näsa-hals, nervsystem och muskler samt inom psykiatri,
8.förklara sambandet mellan åldrande och sjukdomar eller skador inom organsystemen ögon, öron-näsa-hals, nervsystem
och muskler samt inom psykiatri,
9.redogöra för begrepp, termer och nomenklatur avseende behandlingsprinciper, behandlingssyfte och behandlingseffekt inom
organsystemen ögon, öron-näsa-hals, nervsystem och muskler samt inom psykiatri 
10.redogöra för relevanta författningar inom hälso- och sjukvården relaterade till organsystemen ögon, öron-näsa-hals,
nervsystem och muskler samt inom psykiatri, samt för läkarens och patientens ansvar, rättigheter och skyldigheter
Färdighet och förmåga
1.föreslå och motivera val av basala diagnostiska metoder samt formulera relevanta remisser för diagnostiska 
undersökningar vid sjukdomar och skador inom organsystemen ögon, öron-näsa-hals, nervsystem och muskler samt inom
psykiatri,
2.identifiera och tolka basala tecken på sjukdom och skada avseende organsystemen ögon, öron-näsa-hals, nervsystem och 
muskler vid bild- och funktionsmedicinska samt endoskopiska undersökningar,
3.föreslå behandling, habilitering och rehabilitering vid sjukdomar inom organsystemen ögon, öron-näsa-hals, nervsystem och 
muskler samt inom psykiatri,
4.identifiera och föreslå handläggning och prevention av akuta, långvariga och sent uppkomna behandlingsrelaterade 

1
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Moment Omfattning (hp)Lärandemål

Skriftliga 
inlämning 
(Fältstudie)

1

Saknas

VFU 11,5

Kunskap och förståelse 
följa en normal graviditet och förlossning och identifiera tecken på avvikande
förlopp -analysera och värdera symtom, undersökningsfynd, förlopp, behandling och
rehabilitering för vanliga akuta och kroniska samt ovanliga men allvarliga och
potentiellt livshotande infektionssjukdomar i olika organ,
-analysera och värdera symtom, undersökningsfynd, förlopp, behandling och
rehabilitering för de vanligaste dermatoserna samt vid olika stadier av cancer i
huden,
-analysera och värdera symtom, undersökningsfynd, förlopp, behandling och
rehabilitering för inflammatoriska sjukdomar, som bl.a. kan engagera
rörelseapparaten,
-analysera och värdera symtom, undersökningsfynd, förlopp, behandling och
rehabilitering för sjukdomar och tillstånd i kvinnliga reproduktionsorgan,
-analysera och värdera symtom, undersökningsfynd, förlopp, behandling och
rehabilitering för sjukdomar hos barn och ungdomar med hänsyn tagen till
individens normala psykomotoriska utveckling, tillväxt och pubertet,
-analysera och värdera symtom, undersökningsfynd och förlopp under en normal
graviditet och förlossning inklusive fosterövervakning samt identifiera och förklara
avvikelser från det normala förloppet både vad gäller mor och barn,
Färdighet och förmåga
-ta upp gynekologisk anamnes och sexualanamnes, genomföra adekvat
undersökning innefattande inspektion och palpation av yttre och inre kvinnliga
reproduktionsorgan hos gravid respektive icke-gravid kvinna,
-belysa sexuell och reproduktiv hälsa i mötet med patienter,
tillämpa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer (psykiskt,
fysiskt, och sexuellt) i förebyggande syfte,
-ta upp en pediatrisk anamnes, genomföra adekvat undersökning med hänsyn tagen
till individens psykomotoriska utveckling, tillväxt och pubertala utveckling,Klinisk 

färdighetsträning
0,5 Färdighet och förmåga

-ta upp en pediatrisk anamnes, genomföra adekvat undersökning med hänsyn tagen
till individens psykomotoriska utveckling, tillväxt och pubertala utveckling
-ta upp gynekologisk anamnes och sexualanamnes, genomföra adekvat
undersökning innefattande inspektion och palpation av yttre och inre kvinnliga
reproduktionsorgan hos gravid respektive icke-gravid kvinna
- följa en normal graviditet och förlossning och identifiera tecken på avvikande
förlopp 
-föreslå och genomföra basal utredning, undersökning och behandling inom
obstetrik, gynekologi, pediatrik, infektionssjukdomar, hud- och könssjukdomar
samt inom immunologiskt medierade sjukdomar

Valbart moment 5

visa förmåga att fördjupa eller bredda sin kunskap inom ett erbjudet specificerat
valbart moment.

Skriftligt prov 12

Kunskap och förståelse
-förklara den teoretiska basen för individ- och populationsinriktad prevention och
screening inom kursens medicinska specialitetsområden obstetrik och gynekologi,
pediatrik, infektionssjukdomar samt hud- och könssjukdomar,
-redogöra för barn- och kvinnohälsovårdens uppgift och uppbyggnad i Sverige
inklusive rådande lagstiftning samt relatera svenska förhållanden till barn- och
kvinnohälsovård globalt,
-analysera och värdera symtom, undersökningsfynd, förlopp, behandling och
rehabilitering för vanliga akuta och kroniska samt ovanliga men allvarliga och
potentiellt livshotande infektionssjukdomar i olika organ,
-analysera och värdera symtom, undersökningsfynd, förlopp, behandling och
rehabilitering för de vanligaste dermatoserna samt vid olika stadier av cancer i
huden,
-analysera och värdera symtom, undersökningsfynd, förlopp, behandling och
rehabilitering för inflammatoriska sjukdomar, som bl.a. kan engagera
rörelseapparaten,
-analysera och värdera symtom, undersökningsfynd, förlopp, behandling och
rehabilitering för sjukdomar och tillstånd i kvinnliga reproduktionsorgan,
-analysera och värdera symtom, undersökningsfynd, förlopp, behandling och
rehabilitering för sjukdomar hos barn och ungdomar med hänsyn tagen till
individens normala psykomotoriska utveckling, tillväxt och pubertet,
-analysera och värdera symtom, undersökningsfynd och förlopp under en normal
graviditet och förlossning inklusive fosterövervakning samt identifiera och förklara
avvikelser från det normala förloppet både vad gäller mor och barn,
-förklara bakgrund till, och innebörd av, vanliga interkurrenta sjukdomar under
graviditet,
-förklara innebörden av oönskad graviditet och problem i sexuellt samliv,
-förklara skillnader i handläggning av samma sjukdom hos barn och ungdomar

Lärandemål 
saknas för 
Fältstudie
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Moment Omfattning (hp) Lärandemål

Skriftlig inlämning 
(Fältstudie) 0,5

Saknas

Skriftlig inlämning 0,5

Färdighet och förmåga
•identifiera och analysera etiska problem i klinisk verksamhet och visa beredskap att handla
Värderingsförmåga och förhållningssätt
20.Reflektera över läkarens roll i hälso- och sjukvårdens kvalitets- och säkerhetsarbete.

VFU 13

 Färdighet och förmåga
1.Självständigt genomföra konsultation och fysikaliskt status anpassat till frågeställning och situation, beträffande vanliga
sjukdomar, tillstånd och skador inom akutsjukvård, allmänmedicin, geriatrik och palliativ medicin.
2.Värdera symtom, fynd och undersökningsresultat samt föreslå diagnostiska och terapeutiska åtgärder beträffande vanliga
sjukdomar, tillstånd och skador inom akutsjukvård, allmänmedicin, geriatrik och palliativ medicin.
3.Producera en med avseende på situationen relevant patientjournal med ett diagnostiskt och terapeutiskt resonemang vid 
vanliga tillstånd inom akutsjukvård, allmänmedicin, geriatrik och palliativ medicin.
4.Tillämpa helhetssyn genom att integrera organspecifika och generella medicinska kunskaper med sociokulturella, 
relationella och psykologiska faktorer vid bedömning och handläggning av patienter i akutsjukvård, allmänmedicin, geriatrik
och palliativ medicin.
5.Tillämpa ett adekvat arbetssätt, individuellt och i team, baserat på patientcentrerade konsultationer och kliniskt
epidemiologiska resonemang och anpassa arbetssättet utifrån var i vårdorganisationen arbetet utförs.
6.Genomföra och dokumentera en fördjupad läkemedelsgenomgång 7.  Reflektera över och värdera den egna 
säkerheten/arbetsmiljön.  
8.Redogöra för hur risk-nytta-balansen för en läkemedelsbehandling förändras med stigande ålder utifrån kunskaper om
förändrad farmakokinetik och farmakodynamik.                                                                                                    9.Reflektera
kring ansvaret för patientens samlade läkemedelslista utifrån olika roller i sjukvården.Värdera betydelsen av patientens 
delaktighet i vården och reflektera kring betydelsen av patientens egna hälsoprioriteringar i samband med stigande ålder.  

10       Analysera och förklara 
hur en individs helhetssituation och behov i relation till vårdens möjligheter och förutsättningar kan påverka vårdens innehåll 
avseende såväl genomförda som uteblivna insatser, samt upphörande av insatser.       

11Reflektera över användning av verktyg för 
prevention och hälsofrämjande möten inklusive läkarens roll i detta.  

12.Redogöra för sjukvårdens och rättsmedicinens
roller i samband med oklara dödsfall, samt redogöra för i sammanhanget tillämpliga lagar och förordningar.  

13.Redogöra för basal skadelära och uppkomstmekanismer för
vanliga skadetyper.                                                       14.Reflektera över och värdera behovet av anpassning av det egna
arbetssättet utifrån var i vården arbetet utförs och utifrån de resurser som finns till förfogande.  

IPL 
Förbättringskunsk
ap

3

Kunskap och förståelse
•Förklara faktorer, på individ-, grupp- och systemnivå, som påverkar resultatet när förbättringsarbete genomförs.
Färdighet och förmåga
•Tillämpa metoder och interprofessionellt lärande i förbättringsarbete.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
•Värdera kommunikationsmönster och lärande i en interprofessionell arbetsgrupp vid förbättringsarbete.

Klinisk 
färdighetsträning 1

Färdighet och förmåga
•Självständigt genomföra konsultation och fysikaliskt status anpassat till frågeställning och situation, beträffande vanliga
sjukdomar, tillstånd och skador inom akutsjukvård, allmänmedicin, geriatrik och palliativ medicin
•Tillämpa ett adekvat arbetssätt, individuellt och i team, baserat på patientcentrerade konsultationer och kliniskt
epidemiologiska resonemang och anpassa arbetssättet utifrån var i vårdorganisationen arbetet utförs.

Skriftligt prov 12

Kunskap och förståelse
1.Identifiera och analysera riskfaktorer hos enskilda individer för uppkomst av sjukdomsyttringar och skador vid vanliga
tillstånd aktuella inom akutsjukvård, allmänmedicin, geriatrik och palliativ medicin och föreslå preventiva åtgärder.
2.Redogöra för symtom, undersökningsfynd och sjukdomsförlopp utifrån normalfysiologiska och patofysiologiska 
mekanismer gällande vanliga sjukdomar och tillstånd inom akutsjukvård, allmänmedicin, geriatrik och palliativ medicin.
3.Redogöra för hur risk-nytta-balansen för en läkemedelsbehandling förändras med stigande ålder utifrån kunskaper om
förändrad farmakokinetik och farmakodynamik.
4.Redogöra för och analysera det egna arbetssättet baserat på patientcentrerade konsultationer och kliniskt epidemiologiska
resonemang.
5.Analysera och förklara hur en individs helhetssituation och behov i relation till vårdens möjligheter och förutsättningar kan 
påverka vårdens innehåll avseende såväl genomförda som uteblivna insatser, samt upphörande av insatser.
6.Redogöra för sjukvårdens och rättsmedicinens roller i samband med oklara dödsfall, samt redogöra för i sammanhanget
tillämpliga lagar och förordningar.
7.Redogöra för lagstiftningen om rättsintyg.
8.Redogöra för basal skadelära och uppkomstmekanismer för vanliga skadetyper.
9.Redogöra för samhällets och sjukvårdens krisberedskap ur ett medicinskt perspektiv.
10.Redogöra för olika typer av katastrofscenarier i såväl Sverige som i andra länder och vilka de övergripande medicinska
konsekvenserna av dessa kan vara.
11.Redogöra för hur arbetssättet för läkare påverkas i situationer där de medicinska behoven påtagligt överstiger befintliga
resurser och principerna för akuta prioriteringar i sådana situationer.
12.Redogöra för principer för sjukvårdsorganisationers upprätthållande av verksamhet under varierande förutsättningar.
13.Redogöra för principer för sjukvårdsorganisationers hållbarhet
14.Redogöra för läkarens roll som intygsgivare.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
18.Identifiera, analysera, värdera och reflektera kring skador till följd av våld/fysiskt trauma.
19. Värdera och reflektera kring information och fynd vid dödsfall inom och utom sjukvården.
21.Reflektera över läkarens möjligheter att i mötet med patienter hantera och bemöta klagomål och missnöje.
22. Reflektera över användning av verktyg för prevention och hälsofrämjande möten inklusive läkarens roll i detta.
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LÄK 2.0 Examinationer 
Bilaga B  - Inventering av examinationsformer samt bedömningsunderlag för examinerande moment 
Inventeringen har genomlyst när bedömning har bäst effekt i högskolan enligt Boud D et al.1 

 

T1 (MALA3) Beskrivning av 
examinationsformer 

Bifoga eller beskriv 
uppgiften/ instruktionen 
som studenterna utgår 
ifrån 

Bifoga eller beskriv 
bedömningsunderlagen som 
tentator eller handledare 
utgår ifrån 

Vilka av punkterna 1-4 från 
”Bedömning har bäst 
effekt när….” stämmer in 

Förslag på hur fler av 
punkterna 1-4 från 
”Bedömning har bäst effekt 
när….” skulle kunna uppfyllas. 

Basgrupp … krävs aktivt deltagande 
i obligatoriska moment 
för godkänt på kursen. 
 
Med aktivt deltagande 
menas att studenten 
bidrar med arbete, inspel 
och/eller egna 
reflektioner med relevans 
för uppgiften. 
 

Samtliga basgrupper 
under kursen är 
obligatoriska. Närvaro 
och aktivt deltagande 
krävs för godkänt 
moment. Det ingår att 
skriva individuellt 
basgruppsunderlag (IBU) 
inför varje basgruppsträff. 
Frånvaro ska 
kompletteras. 
 
Seminarium: Närvaro och 
aktivt deltagande krävs 
för godkänt moment. 
Frånvaro ska 
kompletteras. 

Basgruppshandledarna 
bedömer och ger 
återkoppling på 
problembearbetnings-, lär- 
och grupprocess genom 
formativ återkoppling.  
 
Kontroll av närvaro och 
individuell aktivitet under 
basgruppsträffarna, samt 
inlämning av individuell IBU. 

1, 2, och 3 4 a Skulle kunna göras 
tydligare. Kräver större 
säkerhet/trygghet/consensus? 
hos basgruppshandledarna. 

IPL1 Den interprofessionella 
delen ”Professionalitet i 
hälso- och sjukvård, samt 
socialtjänsten” 
examineras dessutom 

Uppgiften är att skriva en 
text som ska innehålla ett 
resonemang där det 
genom reflektion och 
argumentation framgår 
att studenten med egna 

Se handledarversionen av 
Studiehandledningen 

4a. ”Studenter är insatta i 
hur examinerande moment 
i högskolan fungerar. 

 

 
1 Boud, D. and Associates (2010). Assessment 2020: Seven propositions for assessment reform 

in higher education. Sydney: Australian Learning and Teaching Council. 



med en individuell 
skriftlig portfoliouppgift. 
 

ord kan redogöra för 
inhämtad kunskap på 
generell nivå avseende 
två av lärandemålen. 
Uppgiften bedöms med 
stöd av följande 
bedömningskriterier 

1. skriva en text som visar 
att lärandemålen har 
uppnåtts, där det finns 
en naturlig koppling 
mellan momentets 
lärandemål och 
studentens egen text 

2. valt IBUer som är 
relevanta och som 
stödjer texten 

3. genomföra uppgiften 
utifrån givna ramar och 
enligt beskrivningen 

4. skriftligt förmedla sin 
kunskap med ett 
grundläggande 
professionellt 
språkbruk 

5. skriftligt förmedla sin 
kunskap enligt ett 
akademiskt och 
vetenskapligt 
förhållningssätt 

För att uppgiften ska bli 
godkänd krävs att 
samtliga kriterier är 
uppfyllda.  

Strimma läkarrollen … krävs aktivt deltagande 
i obligatoriska moment 
för godkänt på kursen. 
 
Med aktivt deltagande 
menas att studenten 

Momentet ”Tidig 
patientkontakt” med två 
patientmöten, en skriftlig 
uppgift samt ett 
seminarium är 
obligatoriskt.  

Instruktion till handledare 
och studenter finns. 

1 a+b, momentets 
målsättning är tydliggjord, 
momentet kräver eget 
arbete som pågår under 
hela kursen. 
2 a + b + 3a, seminarierna 
innebär tillfälle för egna 

2 c + 4 formulera ännu tydligare 
skriftliga kriterier som även 
studenter har tillgång till.  
 

 



bidrar med arbete, inspel 
och/eller egna 
reflektioner med relevans 
för uppgiften. 
 

”Tidig patientkontakt” 
följs av tre obligatoriska 
basgruppsseminarier med 
tema ”Skönlitteratur”.  

reflektioner som övriga 
deltagare (såväl student 
som handledare) reagerar 
på, dvs kritiskt tänkande 
och återkoppling tränas i 
hela momentet. 
 

Strimma 
patientkonsultation 

… krävs aktivt deltagande 
i obligatoriska moment 
för godkänt på kursen. 
 
Med aktivt deltagande 
menas att studenten 
bidrar med arbete, inspel 
och/eller egna 
reflektioner med relevans 
för uppgiften. 

Samtalsövningarna med 
bland annat simulerade 
patienter på Clinicum är 
obligatoriska.  
 

Strimmahandledaren 
bedömer och ger 
återkoppling på 
kommunikations-färdigheter 
genom formativ återkoppling.  
 

1, 2 och 3a+b 4 skulle kunna lyftas vid första 
strimmatillfället, som en del av 
introduktionen, så att stud 
känner sig trygga med på vilket 
sätt de examineras i strimman 
på terminen. 

Skriftligt prov Kursen examineras 
genom en individuell 
skriftlig salstentamen. 
 

Syftet med 
examinationen är att du 
ska visa att du kan 
tillämpa de kunskaper 
och färdigheter som 
definieras av 
lärandemålen (se 
kursplanen). Att uppfylla 
dessa lärandemål är en 
förutsättning för ditt 
fortsatta lärande inom 
programmet. 
 

Svarsförslag som formulerats 
vid frågekonstruktionen. 

4? För att tydliggöra vilka krav 
som ställs på tenta skulle man 
direkt efter ett tema låta 
studenterna jobba med gamla 
tentafrågor för det aktuella 
temat och orda lärarledd 
frågestund/genomgång  
Kolla tidigare rättningsstatistik 
och välja frågor utifrån 3 
nivåer; frågor som >80% har 
rätt, mellan 60-80% rätt och 
<60% rätt 
KRÄVER TID I SCHEMAT under 
efterföljande tema. 

Kommentar från KA Hämtat från kursplanen Från 
Studiehandledningen 

Närvarolistor, 
kompletteringsinstruktioner, 
och betygsunderlag vid 
avslutat moment. 
 
Bedömningsmallar för IPL. 
 
Detta finns inte samlat på ett 
strukturerat sätt. 
  

Självvärdering mitt i 
terminen. 
 
Ett examinationstillfälle 
leder inte till övriga 
önskade effekter. 
Utvärdering av inhämtad 
kunskap vid 
basgruppsträffarna skulle 
tydligare kunna stödja 

Älderkursare bidrar på sitt sätt 
till att hitta bredd och djup – 
dolt curriculum. 



lärandet men detta har inte 
samma format som den 
skriftliga examinationen. 
Bättre utnyttja IBU:er för 
att stödja studenterna att 
hitta rätt nivå i litteraturen? 

K2 Beskrivning av 
examinationsformer 

Bifoga eller beskriv 
uppgiften/ instruktionen 
som studenterna utgår 
ifrån 

Bifoga eller beskriv 
bedömningsunderlagen som 
tentator eller handledare 
utgår ifrån  

Vilka av punkterna 1-4 från 
”Bedömning har bäst 
effekt när….” stämmer in 

Förslag på hur fler av 
punkterna 1-4 från 
”Bedömning har bäst effekt 
när….” skulle kunna uppfyllas. 

Basgrupp  Basgrupp  Obligatoriskt moment, 
komplettering vid 
frånvaro, handledares 
bedömning av aktivt 
deltagande. 

Se”Basgruppsarbete.pdf” och 
länkar där; De Edit-fall 
studenterna arbetar med 
finns länkade på 
kurshemsidan. 

Se”Basgruppsarbete.pdf” 
och länkar där; Handledare 
lämnar in skriftlig 
bedömning vid kursens slut. 

1, 2, 3, 4 (i något varierande 
omfattning) 

Strimma läkarrollen Strimma läkarrollen Obligatoriskt moment, 
komplettering vid 
frånvaro, handledares 
bedömning av aktivt 
deltagande. 

Se dokument ”Strimma 
Läkarrollen.pdf” från 
kurshemsidan. 

Se dokument ”Strimma 
Läkarrollen.pdf” från 
kurshemsidan. Handledare 
lämnar in skriftlig 
bedömning vid kursens slut. 

1, 2, 3, 4 

Strimma 
samtalskonst 

Strimma samtalskonst Obligatoriskt moment, 
komplettering vid 
frånvaro, handledares 
bedömning av aktivt 
deltagande. 

Se dokument ”Strimma 
Samtalskonst.pdf” från 
kurshemsidan. 

Se dokument ”Strimma 
Samtalskonst.pdf” från 
kurshemsidan. Handledare 
lämnar in skriftlig 
bedömning vid kursens slut. 

1, 2, 3, 4 

Skriftligt prov Skriftligt prov Digital salstentamen, 
enskilda frågor från 
temana CREN, IBI och 
NSPR; Kortsvarsfrågor 
och frågor som kräver 
mer utförligt formulerade 
svar.  

Tentamensfrågor och 
svarsförslag finns i 
tentamensarkivet. 

Tentamensfrågor och 
svarsförslag finns i 
tentamensarkivet. 

1a, 2c, 3a, 4 

Praktiskt prov Praktiskt prov Praktisk examination av 
OSCE-typ (4 stationer, 10 
minuter per station), med 
stationer organiserade av 
temagrupperna på K1 och 
K2.  

Exempel på uppgifter på 
stationerna finns i 
tentamensarkivet. 

Se exempel på uppgift 
(Protokoll.docx) och 
bedömningsunderlag 
(Facit.docx). 

1a, 3a, 4 



K3 Beskrivning av 
examinationsformer 

Bifoga eller beskriv 
uppgiften/ instruktionen 
som studenterna utgår 
ifrån 

Bifoga eller beskriv 
bedömningsunderlagen som 
tentator eller handledare 
utgår ifrån  

Vilka av punkterna 1-4 från 
”Bedömning har bäst 
effekt när….” stämmer in 

Förslag på hur fler av 
punkterna 1-4 från 
”Bedömning har bäst effekt 
när….” skulle kunna uppfyllas. 

Basgrupp  Närvaro och aktivt 
deltagande. Skriftlig 
komplettering vid 
frånvaro. 

Bilaga 1 och 3.  Bilaga 2. 1,2,3  

Strimma läkarrollen Närvaro och aktivt 
deltagande. Skriftlig 
komplettering vid 
frånvaro. 

Bilaga 4 och 5. Bilaga 4. 1 a-b: momentet pågår 
under ca två månader, och 
kräver att studenten 
förbereder sig med 
inläsning och reflektion 
inför träffen 
2 a-b: Under seminariet 
övas kritisk reflektion och 
återkoppling muntligt på 
andras argument och 
ställningstaganden, både 
från medlemmar i gruppen 
och handledare. 

2 c: formulera tydliga skriftliga 
kriterier för godkänt, som görs 
kända för studenter och 
handledare. Inte helt lätta att 
formulera då det inte bör 
handla om innehåll i 
ställningstagandet i sig, utan 
förmåga att formulera och 
motivera ett ställningstagande. 
Kräver dessutom ökad 
kompetens och utbildning av 
handledare vilket kan vara svårt 
att genomföra 

Strimma 
samtalskonst 

Närvaro och aktivt 
deltagande. Skriftlig 
komplettering vid 
frånvaro. 

Bilaga 6 och 7. Bilaga 6. 1,2,3,4 Baserat på återkoppling från 
strimma ansvarig. 

Skriftligt prov Skriftlig salstentamen 
med MEQ- och SEQ-
frågor från terminens 
temagrupper 

Bilaga 8. Bilaga 8. (1), (4) Punkt 1 kan förbättras. Ofta 
studentkritik kring detta. 
Punkt 2 skulle man behöva 
arbeta aktivt med. Svårt att 
kunna ge detaljerad & specifik 
återkoppling på individnivå, då 
kurserna är mycket stora. 
Svarsförslag kan delvis täcka 
detta.  Punkt 3c skulle kunna 
förbättras genom att 
bedömningskriterier blir mer 
tydliga för båda parter.  

K4 Beskrivning av 
examinationsformer 

Bifoga eller beskriv 
uppgiften/ instruktionen 

Bifoga eller beskriv 
bedömningsunderlagen som 

Vilka av punkterna 1-4 från 
”Bedömning har bäst 
effekt när….” stämmer in 

Förslag på hur fler av 
punkterna 1-4 från 



som studenterna utgår 
ifrån 

tentator eller handledare 
utgår ifrån  

”Bedömning har bäst effekt 
när….” skulle kunna uppfyllas. 

Basgrupp  Obligatoriskt moment. 20 
basgruppstillfällen då 
EDIT-scenarier bearbetas 
Ur kursplanen under 
examination: ”Därutöver 
krävs aktivt deltagande i 
obligatoriska moment för 
godkänt på kursen. Med 
aktivt deltagande menas 
att studenten bidrar med 
arbete, inspel och/eller 
egna reflektioner med 
relevans för uppgiften.” 

Formativ bedömning sker 
kontinuerligt inom de 
obligatoriska momenten. 

 

Se Studiehandledning 
Kurs 4 under 
Problembaserat lärande s 
3-4 samt Obligatoriska 
moment s7 och 
Examination s8. Från K4 
Lisam Arbetsformer: 
PBL är grunden för 
studierna vid 
Läkarprogrammet i 
Linköping.  

Basgrupperna kommer 
att arbeta med EDIT-
baserade fall. 
Omfattningen är  2 x 2 
timmar/vecka, och 
tiderna finns angivna i 
schemat. Varje basgrupp 
har en-två 
handledare.  Om 
handledaren är 
förhindrade att träffa 
gruppen ligger det på 
handledaren att ordna 
ersättare enligt 
överenskomna riktlinjer 
samt kontakta 
kursledningen. Vid den 
första träffen genomgås 
och diskuteras 
gruppnormer. 

Seminarierna har till syfte 
att ge studenterna 
möjlighet att tillämpa de 
kunskaper de tillägnat sig 
under veckan och ingen 

Se hänvisning till 
programmets instruktioner 
(bl a sista punkten i PM 
Uppdragsbeskrivning för 
basgruppshandledare samt 
betygsunderlag mm 
i”Handledarhäfte basgrupp 
K4 HT2” samt instruktioner i 
bif presentation 
”Basgruppshandledarmöte K4 
aug 2021” som presenterades 
och diskuterades vid det 
första 
basgruppshandledarmötet 
före terminsstart samt 
skickades ut till samtliga 
basgruppshandledare.  
Bedömning av 
basgruppsarbetet diskuteras 
även vid de två senare 
basgruppshandledarmötena 
under terminen. 

1, 2, 3, 4  



ytterligare förberedelse 
krävs normalt inför 
seminarierna. 
Undantaget är de två 
sista veckorna under 
tema GNM då fallen som 
öppnas på torsdagen 
innan seminariet är s.k. 
triggerfall inför 
seminariet. 

Strimma läkarrollen Obligatoriskt moment. 
Etisk analys vid fyra 
grupptillfällen med 
etikstrimmahandledare 
 Ur kursplanen under 
examination: ”Därutöver 
krävs aktivt deltagande i 
obligatoriska moment för 
godkänt på kursen. Med 
aktivt deltagande menas 
att studenten bidrar med 
arbete, inspel och/eller 
egna reflektioner med 
relevans för uppgiften. 

Formativ bedömning sker 
kontinuerligt inom de 
obligatoriska 
momenten.” 

Se skriftlig information på 
K4 Lisam under 
Arbetsformer. 
Muntlig information när 
strimman börjar. 

Skriftlig information i bif 
”HandledarinfoStrimmaLäkar
rollenEtik20210205” samt 
muntlig information för nya 
handledare. 

1, 2, 3, 4 
o 1 a-b: momentet 

pågår under ca 
två månader, och 
kräver att 
studenten 
förbereder sig 
med inläsning 
och reflektion 
inför träffen 

o 2 a-b: Under 
seminariet övas 
kritisk reflektion 
och återkoppling 
muntligt på 
andras argument 
och 
ställningstagande
n, både från 
medlemmar i 
gruppen och 
handledare. 

o 2 c: formulera tydliga 
skriftliga kriterier för 
godkänt, som görs 
kända för studenter 
och handledare. Inte 
helt lätta att 
formulera då det inte 
bör handla om 
innehåll i 
ställningstagandet i 
sig, utan förmåga att 
formulera och 
motivera ett 
ställningstagande. 
Kräver dessutom 
ökad kompetens och 
utbildning av 
handledare vilket 
kan vara svårt att 
genomföra 

 

Strimma 
samtalskonst 

Studenterna får under 
terminen minst tre egna 
samtal med simulerade 
patienter samt filmar tre 
andra studenters samtal. 
Vid varje tillfälle gås 
sedan fyra filmer igenom i 

Se skriftlig ”Information 
om Strimma samtalskonst 
på K4”, 
studiehandledning samt 
information på K4 Lisam 
under Arbetsformer  
 

Se bif skriftlig ”Information 
om Strimma samtalskonst på 
K4” samt ”Bedömningsmall 
Strimma samtalskonst Läk 
K4” Diskussion efter behov 

1,2,3,4 
 

 



gruppen tillsammans med 
handledare.  
Obligatoriskt moment. Ur 
kursplanen under 
examination: ”Därutöver 
krävs aktivt deltagande i 
obligatoriska moment för 
godkänt på kursen. Med 
aktivt deltagande menas 
att studenten bidrar med 
arbete, inspel och/eller 
egna reflektioner med 
relevans för uppgiften. 

Formativ bedömning sker 
kontinuerligt inom de 
obligatoriska 
momenten.” 

Obduktion: rapport 
och patofysiologi) 

Obligatoriskt moment.  
Introduktionsföreläsninga
r ges av koordinator för 
undervisande patologer 
och chefsamanuens. 
Deltagande vid två 
obduktionstillfällen 
(endast ett under 
pandemin). Basgruppen 
skriver gemensamt en 
patofysiologisk rapport 
per obduktionstillfälle. 
I slutet av kursen får 
studenterna 
en återkoppling av 
patolog och amanuens 
var för sig. 
Amanuenserna går 
igenom basgruppens 
rapport medan patologen 
förevisar mikroskopiska 
preparat och studenterna 

Information på K4-Lisam 
under Arbetsformer  
 
inklusive instruktioner 
”Obduktionshandledning” 
och ”Patofysiologisk 
obduktionsrapport” 

Amanuenserna instrueras av 
chefsamanuensen att 
registrera deltagande samt 
godkänd patofysiologirapport 
i mall ”Närvarolista 
obduktionsundervisning 
betygsunderlag”. 
Patologerna instrueras av 
koordinator att registrera 
deltagande vid 
återkopplingstillfället. 
Närvaro vid 
introduktionsföreläsningarna 
är ett krav för att delta vid 
obduktionstillfället och 
registreras av chefsamanuens 
och koordinator för 
undervisande patologer. 

1, 2, 3a, 4 3b skulle kunna uppfyllas om 
studenterna skrev individuella 
obduktionsrapporter, men vi 
ser det som en stor fördel att 
rapporten skrivs gemensamt av 
basgruppen. 
 
Avseende 3c: Detta kriterium är 
svårt att uppfylla eftersom det 
är så många olika aktörer som 
är involverade i 
obduktionsundervisningen. 



får ta del av det verkliga 
obduktionsprotokollet 
från basgruppens 
obduktionstillfällen.  
 
Ur kursplanen under 
examination: ”Därutöver 
krävs aktivt deltagande i 
obligatoriska moment för 
godkänt på kursen. Med 
aktivt deltagande menas 
att studenten bidrar med 
arbete, inspel och/eller 
egna reflektioner med 
relevans för uppgiften. 

Formativ bedömning sker 
kontinuerligt inom de 
obligatoriska 
momenten.” 

Skriftligt prov Individuell skriftlig 
salstentamen i form av 
MEQ-tenta 

Studenterna informeras 
om det skriftliga provet i 
Studiehandledning samt i 
samband med uppropet, 
se utdrag ”Upprop HT21 
info om skriftlig 
examination” och 
uppropsbilderna läggs 
även ut på Lisam.  
Information om det 
skriftliga provet ges även 
vid ett veckomöte 
närmare examinationen, 
se fil ”Information om K4-
tentan 210520” samt i 
försättsbladet som delas 
ut av tentamensvakterna, 
se dokument 
”Försättsblad 
Tentainstruktion K4”  

Se dokument ”Mailutskick till 
rättare omtenta vt21” 
Bedömningen av svaren för 
studenter med resultat +/- 3 
poäng från Godkänt 
diskuteras vid 
betygskollegium.  

1 (ur aspekten att 
studenterna ser 
basgruppsfallen som 
träning inför tentan),  
(2 endast skriftlig 
återkoppling i form av 
svarsförslag och i enstaka 
fall skriftlig återkoppling 
från rättaren i Wiseflow), 4 

2b skulle teoretiskt kunna 
uppfyllas om studenterna 
rättade varandras tentor, vilket 
kräver tekniska system 
utvecklade för detta 
 
2c skulle kunna uppfyllas om 
tentagenomgångar infördes 
 
2a skulle teoretiskt kunna 
uppfyllas om förslagen för 2b 
och 2c genomfördes 
 
Även 3a-3c skulle teoretiskt 
kunna uppfyllas om 
studenterna rättade både sina 
egna och andras tentor efter 
att bedömningskriterierna 
tagits fram i dialog mellan 
tentatorer/examinator och 



studenterna samt att 
momentet avslutades med 
tentagenomgång och därefter 
genomgång av rättningen av 
tentatorerna. 

K5  Beskrivning av 
examinationsformer 

Bifoga eller beskriv 
uppgiften/ instruktionen 
som studenterna utgår 
ifrån 

Bifoga eller beskriv 
bedömningsunderlagen som 
tentator eller handledare 
utgår ifrån  

Vilka av punkterna 1-4 från 
”Bedömning har bäst 
effekt när….” stämmer in 

Förslag på hur fler av 
punkterna 1-4 från 
”Bedömning har bäst effekt 
när….” skulle kunna uppfyllas. 

NSPR-Basgrupp Obligatorisk närvaro  Editfall  Närvaro och aktiv 
deltagande   

1 a+b   

PU – 
Inlämningsuppgift om 
Policybeslut 

Skriftlig uppgift i grupp Instruktion bifogas Skriftlig redovisning   

PU - Etikseminarium 
(autonomibegrepp) 

Skriftlig uppgift som 
genomförs i minigrupp 
samt muntlig redovisning 
av denna, efterföljt av 
kritisk etisk diskussion 
med deltagare 

Instruktion bifogas Gruppen ska ha genomfört 
och lämnat in poster/ppt 
enligt instruktion, och 
samtliga gruppmedlemmar 
redovisar individuellt 
innehållet muntligt 

1 a+b, 2 a+b 
 
Lärare ger muntlig 
återkoppling till grupper vid 
redovisning 

Tydligare kriterier för lärare vid 
återkoppling i syfte att 
förstärka 2c 

PU - Seminarium 
Arbetsmedicin  

Basgruppen arbetar med 
olika patientfall och 
redovisar muntligt 

Instruktion bifogas Samtliga som deltagit i 
arbetet ska delta i seminariet 
och tillsammans redovisa sitt 
arbete 

 
 
1 a+b, 2 a+b, 3 a 

Deltagare tydligt informeras 
om instruktionerna redan i 
början av terminen samt att det 
görs en anpassad uppdelning av 
basgrupperna för de 6 fallen. 

PU- Strimma 
Läkarrollen 

Skriftlig individuell 
uppgift + läsa 
gruppmedlemmars 
uppgifter + återkoppling 
och reflektion vid 
seminarium 

Instruktion bifogas Studenten ska ha lämnat in 
skriftlig uppgift enligt 
instruktion + det ska framgå 
vid seminarium att hen läst 
och kan ge 
reflektion/återkoppling till 
gruppmedlem 

1b, 2 a+b Utveckla kriterier tydligare, 
men då det handlar om 
reflektion kring genomgången 
utveckling och inför framtida 
VFU svårt att ha kriterier på 
specifikt innehåll, i så fall mer 
tydligt kring förmåga att 
reflektera 

Basgrupp (VF) 
Projektgrupp & 
Expertgrupp 

Studenterna deltar aktivt 
i basgrupp. Studenterna 
arbetar med ett eget 
dataset, abstract, poster 
och får feedback av 
basgruppsmedlemmar 
och basgrupphandledare. 

Bifogas Bifogas 1a, 1b, 2b, 3a,  Fler punkter skulle kunna 
uppnås om mer tid fanns för 
basgrupperna. Däremot uppnås 
fler av punkterna i slutet av 
momentet , d.v.s.:  
i) för inlämningsuppgiften med 
Abstrakt/Poster samt ii) 



Studenter ger även 
feedback på andra 
studenters arbeten i 
basgrupp. För godkänt 
krävs aktivt deltagande 
(d.v.s. att studenterna är 
välinsatta i sitt eget och 
andra arbeten). 

Respondering och Opponering 
vid posterseminariet. 

Inlämningsuppgift 
Abstrakt & 
Poster 

Studenterna skapar ett 
vetenskapligt abstrakt 
och poster för bedömning 
av examinator. 
Examinator bedömer 
abstrakt och poster 
utifrån fastställa 
bedömningskriterier. 

Bifogas Bifogas 1a, 1b, 2a, 2c, 3c, 4a Ev. 3a. Studenten får 
återkoppling på arbetet via 
examinator. Det är möjligt att 
studenter kan involveras mer 
när feedback ges från 
examinator, men mycket av 
den typen av diskussion sker 
redan i basgrupp och vid 
posterseminarium. 

Epidemiologiuppgift Studenterna arbetar med 
statistiska uppgifter som 
delvis har bearbetats 
innan lärandemomentet. 
Amanuenser handleder 
studenterna genom att 
diskutera lösningar på de 
olika uppgifterna 

Bifogas Studenter arbetar aktivt med 
uppgiften och har ett aktivt 
deltagande.  

1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b Flera punkter kan uppfyllas 
genom att studenter kan få 
personlig feedback som de kan 
använda sig för att formulera 
nya lärandemål. Genom dessa 
åtgärder kan studenter 
stimuleras att ta ansvar för sitt 
lärande.. 

Posterseminarium 
Respondent & 
Opponent 

Studenter presenterar sin 
vetenskapliga poster och 
opponerar på en 
basgruppsmedlemmarna 
poster. Examinator 
bedömer presentation 
och opponering utifrån 
fastställa 
bedömningskriterier. 

Bifogas Bifogas 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 4a Ev. 3b. Bedömningskriterierna 
används i dialog med 
studenterna, men studenter 
kan eventuellt involveras mer. 
Däremot uppdateras 
bedömningskriterierna relativt 
regelbundet och där tas 
studenters synpunkter i 
beaktande. 

Seminarium VF i klinik Studenterna undersöker 
evidensen för olika typer 
av medicinska 
diagnosticeringar och 
behandlingar 
basgruppsvis. Resultatet 
av detta arbete redovisar 

Bifogas Aktivt deltagande i 
seminariet 

1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3a, 4a Eventuellt skulle 
bedömningskriterier kunna 
förtydligas även fast det 
framgår ganska tydligt från 
instruktioner vad som är viktigt 
och som studenterna ska 
fokusera på. 



i ett seminarium där 
studenterna tillsammans 
med övriga studenter 
(och seminarieledarna) 
diskuterar 
rekommendationer, 
sökstrategier, olika typer 
av kunskapskällor för 
klinisk handläggning etc. 

GEN- Medicinsk 
propedeutik 

Patientövningar 1 + 2 2 kandidater kommer att 
mottaga 2 st patienter 
(tillsammans med 
handledare). Detta ska 
vara under 2 x 55 
minuter.   

Aktiv deltagande  
Muntlig feedback från 
handledare  
 

1a+b, 2a  xxx 

GEN- Medicinsk 
propedeutik 

Journalföring Efter ett sådant pass får 
varje kandidatpar sitta 
någonstans och 
förbereda sin journal som 
sedan ska gås igenom på 
e.m. (om de haft sitt pass 
på förmiddagen eller 
nästföljande dag om de 
haft passet på e.m.) eller i 
samråd med sin 
handledare. Dessa 
genomgångar ska också 
ske med ett kandidatpar 
+ handledare 

Aktiv deltagande  
Muntlig feedback från 
handledare  
 

1a+b, 2a+c  xxx 

Skriftligt prov (NSPR)      
Skriftligt prov      
K6 Beskrivning av 

examinationsformer 
Bifoga eller beskriv 
uppgiften/ instruktionen 
som studenterna utgår 
ifrån 
 

Bifoga eller beskriv 
bedömningsunderlagen som 
tentator eller handledare 
utgår ifrån  
 

Vilka av punkterna 1-4 från 
”Bedömning har bäst 
effekt när….” stämmer in 

Förslag på hur fler av 
punkterna 1-4 från 
”Bedömning har bäst effekt 
när….” skulle kunna uppfyllas. 
 

Klinisk 
färdighetsträning 

Akutdagen, S-HLR, och 
Praktiska Färdigheter:  
 
aktivt deltagande 

Scenarioövningar, 
praktiska övningar, och 
simuleringar under 
överinseende av lärare 

Gemensamt 
bedömningsunderlag saknas 

1,2,4 - 



 
Skriftlig inlämning 
(Fältstudie) 

Skriftlig fältstudie 
Muntlig redovisning 

Mall fältstudie (bifogas) 
PM fältstudie (bifogas) 

Mall fältstudie (bifogas) 
PM fältstudie (bifogas) 

1,2,4 1,2: reviderade mallen as i bruk 
fr o m våren-22 

VFU Kontinuerlig bedömning 
under VFU, samt 
medsittning 2 ggr under 
kursen 

Lärandeplan för VFU 
(bifogas) 

Bedömningsunderlag VFU 
(bifogas) 
Bedömningsunderlag 
medsittning (bifogas) 

1,2,4 2: fortbildning för VFU-
handledare 

Skriftligt prov MEQ-frågor Ej applicerbart Lärandemålen i kursplanen 
(bifogas) 

1,2,4 2: fortbildning för frågeskrivare 
4: en ”dugga” efter varje VFU-
period 

K7 Beskrivning av 
examinationsformer 

Bifoga eller beskriv 
uppgiften/ instruktionen 
som studenterna utgår 
ifrån 

Bifoga eller beskriv 
bedömningsunderlagen som 
tentator eller handledare 
utgår ifrån  

Vilka av punkterna 1-4 från 
”Bedömning har bäst 
effekt när….” stämmer in 

Förslag på hur fler av 
punkterna 1-4 från 
”Bedömning har bäst effekt 
när….” skulle kunna uppfyllas. 

Klinisk 
färdighetsträning 

De två första dagarna på 
terminen har kursen 
grupp-övningar i 
Praktiska Färdigheter. 

På den här sidan i Lisam 
finns det flera länkar med 
material som studenterna 
kan använda för att 
förbereda sig. De får även 
ett info-brev innan. Det är 
bifogat.  
  
https://liuonline.sharepoi
nt.com/sites/Lisam_8LAA
70_2021HT_Y8/SitePages
/Praktiska-
F%C3%A4rdigheter.aspx 
 
Ortopediskt status 
https://slf.se/sof/utbildni
ng/ 
Steriltvätt 
http://streamio.com/api/
v1/videos/50fe4ba51158
1e3055007c90/public_sh
ow?player_id=50a2103c1
1581e38a00006b7&width
=425&height=310 
V-sond 

Närvaro räknas som godkänt 
moment. 

1 - 4 Alla punkterna ingår redan. 
Studenterna får momentan 
återkoppling på sina insatser av 
instruktörerna. 
Det ideala vore att ha en ny 
omgång PF  längre fram under 
terminen för att kunna bedöma 
hur färdigheterna utvecklats. 



https://www.vardhandbo
ken.se/katetrar-sonder-
och-dran/sonder-
inlaggning-och-
skotsel/film-om-
tillvagagangssatt-vid-
sondinlaggning/ 
Hudsutur 
http://streamio.com/api/
v1/videos/50fe9cb41158
1e503b00020b/public_sh
ow?player_id=50a2103c1
1581e38a00006b7&width
=425&height=310 
PVK 
https://www.vardhandbo
ken.se/katetrar-sonder-
och-dran/perifer-
venkateter/bildspel-om-
inlaggningsteknik/ 
KAD 
https://www.vardhandbo
ken.se/katetrar-sonder-
och-dran/kateterisering-
av-urinblasa/kad-man---
inklusive-film/ 
https://www.vardhandbo
ken.se/katetrar-sonder-
och-dran/kateterisering-
av-urinblasa/kad-kvinna/ 

Skriftlig inlämning 
(Fältstudie) 

Skriftlig inlämningsuppgift 
skall lämnas in kopplad 
till terminens lärandemål 
relaterad till VFU-
placeringarna på kursen. 
De består i en  fältstudie 
samt två uppgifter inom 
tema PU som rör 
Försäkringsmedicin och 
en Etikuppgift. 

https://old.liu.se/medfak
/mala2/decentralisering/
blanketter-och-
broschyrer?l=sv 

När uppgiften är godkänd av 
handledaren lämnas den in i 
Lisam för att sedan granskas 
av kurskoordinatorer (KK)na, 
revideras och slutgiltligen 
godkännas av KK och 
publiceras. 
I provkoden SKIN (SKriftliga 
INlämningsuppgifter) ingår 
fältstudien samt uppgifterna 
inom tema PU.  

1-4 Alla punkterna beaktas och 
tillgodoses. 



 
https://old.liu.se/medfak/mal
a2/decentralisering/blankett
er-och-broschyrer?l=sv 

Kontrakt självständigt 
arbete 

Två examinerande delar 
ryms inom provkoden. 
1. Skriftligt kontakt 
inklusive forskningsplan. 
Tentator ger underlag till 
examinator för beslut. 
2. Seminarium där 
studenten presenterar 
sitt projektet muntligt. 

”kontrakt självständigt 
arbete”, bifogas. 
 
”Scientific contract”, 
bifogas. 
 
 
”kontraktsskrivning”, 
bifogas. 
 
 

”kontrakt självständigt 
arbete”, bifogas. 
 
”Scientific contract”, bifogas. 
 
 
”kontraktsskrivning”, bifogas. 
 

3 + 2 Även de andra punkterna kan 
mycket väl passa in  

VFU Verksamhetsförlagd 
utbildning där 
studenterna närvarar 24 
h/v på kliniska placeringar 
där aktivt deltagande på 
obligatoriska 
typfallsseminarier ingår. 

Instruktioner finns på 
kursens Lisamsida under 
fliken ”VFU och Typfall” 

Gränsen för godkänt är 
närvaro på VFU 24 h/v samt 
deltagande vid 
typfallsseminarier. Frånvaro 
vid något av dessa moment 
skall kompenseras med 
ersättningsuppgifter. 

1-4 Alla punkterna beaktas och 
tillgodoses. 

K8 Beskrivning av 
examinationsformer 

Bifoga eller beskriv 
uppgiften/ instruktionen 
som studenterna utgår 
ifrå 

Bifoga eller beskriv 
bedömningsunderlagen som 
tentator eller handledare 
utgår ifrån  

Vilka av punkterna 1-4 från 
”Bedömning har bäst 
effekt när….” stämmer in 

Förslag på hur fler av 
punkterna 1-4 från 
”Bedömning har bäst effekt 
när….” skulle kunna uppfyllas. 

Halvtidspresentation Två examinerande 
dokument: 
1. Skriftligt ifylld blankett 
2. Utkast till skriftlig 
projektrapport 

” Genomförande av 
projekt inkl 
halvtidskontroll och 
rapportskrivning”, 
bifogas. 

” Genomförande av projekt 
inkl halvtidskontroll och 
rapportskrivning”, bifogas. 

1 + 3 Även andra punkter passar in. 

Muntlig redovisning 
och försvar 

Muntlig redovisning av 
projektet vid seminarium 
samt försvar i samtal med 
studentopponent 

” Genomförande av 
projekt inkl 
halvtidskontroll och 
rapportskrivning”, 
bifogas. 
 
” muntligredovisning 
opponering”, bifogas 

” muntligredovisning 
opponering”, bifogas 

1 Även 2 passar in  



Opposition Muntlig opponering på 
annan students 
vetenskapliga projekt 
(innefattar såväl den 
skriftliga rapporten som 
den muntliga 
presentationen). 
Studenten tilldelas 
projekt att opponera på. 

” muntligredovisning 
opponering”, bifogas 

” muntligredovisning 
opponering”, bifogas 

1 Även 2 passar in 

Skriftlig rapport Skriftlig, vetenskaplig 
rapport som efter att 
handledaren samtyckt till 
att rapporten går vidare, 
granskas av tentator som 
ger återkoppling och 
kommenterar på vad som 
behöver kompletteras / 
revideras. Tentator 
lämnar sedan underlag till 
examinator för formell 
betygssättning. 

”Anvisningar 
rapportskrivning” bifogas. 
 
”Granskningsmall” 
bifogas. 
 
”förstasidavetenskapligra
pport”. Bifogas. 
 
”Skriftlig 
projektredovisning”, 
bifogas. 

”Bedömningskriterier”, 
bifogas. 
 
”Granskningsmall” bifogas. 
 
 

1 Även 2 passar in 

K9 Beskrivning av 
examinationsformer 

Bifoga eller beskriv 
uppgiften/ instruktionen 
som studenterna utgår 
ifrån 
 

Bifoga eller beskriv 
bedömningsunderlagen som 
tentator eller handledare 
utgår ifrån  
 

Vilka av punkterna 1-4 från 
”Bedömning har bäst 
effekt när….” stämmer in 

Förslag på hur fler av 
punkterna 1-4 från 
”Bedömning har bäst effekt 
när….” skulle kunna uppfyllas. 
 

Ledarskapsutbildning Obligatorisk närvaro    Införa någon form av 
examination i stället 
för obligatorisk närvaro  

Skriftliga inlämningar: 
Fältstudie 

Studenten väljer i 
samråd med 
handledare en 
frågeställning att 
besvara genom att sök
a och läsa vetenskaplig 
litteratur. Rapport 
redovisas på  kliniken o
ch lämnas in och 
bedöms 

PMFltstudieuppgiftund
erkliniskplaceringuppd
atering200504.pdf  
  
Mallfltstudie200504.do
cx  
 

PMFltstudieuppgiftunderkl
iniskplaceringuppdatering
200504.pdf  

1a & b  
2a & c  
 

Progressionen i momentet 
kan göras tydligare genom 
att låta handledare få 
tillgång till tidigare utförda 
fältstudier och återkoppling 
för samma student för 3b 
och c samt 4a.   
För 2b och 3b  och 4a kan 
bedömningen övergå 
från kurskoordinator till 



av kurskoordinator. Skr
iftlig återkoppling ges 
individuellt.  

studenter på senare 
terminer  
 

Skriftliga inlämningar: 
Läkarrollen och 
hållbar utveckling 

Planera ett 
förändrings-arbete i 
syfte att främja 
hållbar utveckling inom 
hälso- 
och sjukvården som 
innebär att identifiera 
att problem inom 
området hållbar 
utveckling i hälso- och 
sjukvården, föreslå en 
förbättring 
och genomföra en 
analys av detta ur flera 
perspektiv  

Läkarrollen och hållbar 
utveckling – Informatio
n.docx  
  
EtikuppgiftK9Hållbar 
utvecklingInstruktionV
T21coronaedition.pdf  
 

EtikuppgiftK9Hållbar 
utvecklingInstruktionVT21
coronaedition.pdf  

1a & b  
2a, b, & c  
3a & b  
 

 

Skriftliga inlämningar: 
Klinisk farmakologi 

Studenterna samlar 
individuellt på 
uppgifter de utför 
under 
gruppundervisningen i 
en portfolio som de går 
igenom 
med ämneskunnig han
dledare  slutet av 
terminen.  

Allmänna instruktioner 
Klinisk 
Farmakologi.docx  

Allmänna instruktioner 
Klinisk Farmakologi.docx  

1a & b  
2a & c  
3c  
4a  
 

Det skulle säkert gå att låta 
studenter bedöma egna och 
andras arbeten men 
möjligheten till återkoppling 
från en expert är mycket 
värdefullt och omtyckt.  

IPL KUA Kursmål avseende 
teamarbete i vårdlaget 
under VFU bedöms 
enligt bifogat 
bedömningsformulär.   
Dessutom examineras 
studenterna   

Information om 
slutseminarium 
KUA.docx  
  
Bedömningsformulär 
KUA from HT20 
200828.pdf  
 

Bedömningsformulär KUA 
from HT20 200828.pdf  

2a  
4a  
 

Portfolioexamination 
skulle kunna göra ett fler 
punkter täcks täcks. Främst 
avseende att examinationen 
engagerar studenterna.   
Seminarium i grupp och 
reflexionsuppgift författad i 
grupp ger samma 



vid ett avslutande 
seminarium där 
teamet presenterar 
sina slutsatser för 
andra team och 
handledare som 
bedömer individuella 
studenters prestation 
enligt 
bedömningsformulär.  

svårigheter att bedöma 
studenterna individuellt 
som vid tidigare 
IPL moment och det är 
ingen tydlig progression i 
uppgifterna.  
 

VFU VFU handledare 
bedömer om 
studenten uppfyller 
kursmålen för 
placeringen.  
Vid placeringar längre 
än 4 veckor skall 
studenten göra en 
medsittning där 
studentens insats 
bedöms enligt givna 
kriterier.  Minst två 
medsittningar skall 
göras på varje termin.  
Studenter som är 
placerade på samma 
klinik träffas för 
genomgång och 
diskussion av typfall 
tillsammans med 
handledare på 
avdelningen.   

Bedmningsunderlagavl
karstudentpVFU19112
5.pdf  
  
Bedmningsunderlagavl
karstudentvidmedsittni
ng191125.pdf  
  
Instruktiontilltypfallse
minarierunderVFUrevi
deratKKTE20191211.p
df  
 

 
Bedmningsunderlagavlkars
tudentpVFU191125.pdf  
  
Bedmningsunderlagavlkars
tudentvidmedsittning1911
25.pdf  
  
Instruktiontilltypfallsemina
rierunderVFUrevideratKKT
E20191211.pdf  

 

1a & b  
2c  
 

På hemsidan finns en 
lathund för studenter 
avseende bedisde manners 
och för handledare 
avseende handledning.  De 
är mycket bra och lyfter hur 
man får en 
konstruktiv återkopling mell
an handledare och student 
på klinikplaceringarna (punk
t 2 och 3).  
  
Dessa borde uppdateras 
till nya curriculum.  
  
Det är ingen uttalad 
progression för 
bedömningen för varje 
termin (punkt 4) även om 
det nog finns en sådan 
implicit.  
 

OSCE      
Skriftligt prov      
K10 Beskrivning av 

examinationsformer 
Bifoga eller beskriv 
uppgiften/ instruktionen 

Bifoga eller beskriv 
bedömningsunderlagen som 

Vilka av punkterna 1-4 från 
”Bedömning har bäst 
effekt när….” stämmer in 

Förslag på hur fler av 
punkterna 1-4 från 



som studenterna utgår 
ifrån 
 

tentator eller handledare 
utgår ifrån  
 

”Bedömning har bäst effekt 
när….” skulle kunna uppfyllas. 

Skriftliga inlämning 
(Fältstudie) 

Rapport i mallen 
https://old.liu.se/medfak
/mala2/decentralisering/
blanketter-och-
broschyrer?l=sv 

https://old.liu.se/medfak
/mala2/decentralisering/
blanketter-och-
broschyrer?l=sv 

https://old.liu.se/medfak/mal
a2/decentralisering/blankett
er-och-broschyrer?l=sv 

1-2 ? 

VFU Se andra kurser som 
säkert letat fram mallen 
som är gemensam för alla 
kliniska terminer 

Medsittning/se mallen 
vad som bedöms 

Se mallen 1-2 ? 

Klinisk 
färdighetsträning 

 Kliniska 
färdighetsträningar 

 Kliniska 
färdighetsträningar 

 Kliniska 
färdighetsträningar 

1-2 ? 

Fördjupningsmoment Se samtliga 
studiehandlednngar 
länkat från K9 och K10 

Rapport. Mallen finns på 
K10 hemsidan 

Se samtliga 
studiehandlednngar länkat 
från K9 och K10 

? ? 

Skriftligt prov Se mål och FLM MEQ frågor i fall format Se mål och FLM ? ? 
K11 Beskrivning av 

examinationsformer 
Bifoga eller beskriv 
uppgiften/ instruktionen 
som studenterna utgår 
ifrån 
 

Bifoga eller beskriv 
bedömningsunderlagen som 
tentator eller handledare 
utgår ifrån  
 

Vilka av punkterna 1-4 från 
”Bedömning har bäst 
effekt när….” stämmer in 

Förslag på hur fler av 
punkterna 1-4 från 
”Bedömning har bäst effekt 
när….” skulle kunna uppfyllas. 

Skriftlig inlämning 
(Fältstudie) 

Skriftlig rapport i avsedd 
mall. Granskas och 
bedöms av 
kurskoordinator.  

PMFltstudieuppgiftunder
kliniskplaceringuppdateri
ng200504.pdf (liu.se) 

PMFltstudieuppgiftunderklini
skplaceringuppdatering20050
4.pdf (liu.se) 

1a,b,2a,b,c, 3c 3a,b kan uppfyllas genom 
opponering på varandras 
arbeten  

Skriftlig inlämning 
(Etisk analys) 

Individuell skriftlig uppgift 
+ läsa andra studenters 
individuella skriftliga 
uppgifter + diskussion, 
reflektion och 
återkoppling vid 
seminarium i smågrupp 

Bifogas Utvecklas 1 a-b 
2 a-b 
3 a 
 
 

Utveckla tydliga skriftliga 
kriterier för bedömning som 
delges studenterna 

VFU Närvaro 30 tim/v 
medsittningx2, aktivt 
deltagande i 8 
typfallsseminarier 

VFU-hemsida 
läkarprogrammet inkl 
typfall 
Inför och under VFU för 
studenter: VFU: 
Medicinska fakulteten: 

InformationtillVFU-
handledareK11Allmnmed.revi
derad210324.pdf (liu.se) 
 

1a,b, 2b,c, 3a,c  



Linköpings universitet 
(liu.se) 
VFU-typfall K11: VFU: 
Medicinska fakulteten: 
Linköpings universitet 
(liu.se) 

För VFU-handledare: VFU: 
Medicinska fakulteten: 
Linköpings universitet (liu.se) 

IPL 
Förbättringskunskap 

     

Klinisk 
färdighetsträning 

Endast lärstödjande Obligatorisk närvaro, 
samt att det tydligt 
framgår att detta ej avser 
bedöma studenten utan 
ge möjlighet till träning. 

Inga bedömningsunderlag. 
Momentet avser inte bedöma 
studenten utan är 
lärstödjande.  

  

Skriftligt prov Digital examen i form av 
modifierade essäfrågor 
(MEQ) 

Modifierade essäfrågor 
(MEQ) 

I förhand utformade svar 
med beskrivning av hur 
många poäng varje delfråga 
ger. Totalpoäng 100, 
Godkäntgräns 65% 

1b  

 

 



Bilaga C  - Checklista för frågekonstruktion 
Checklista för granskning av fråga på skriftlig tentamen 
Checklistan är modifierad från Hauer K et al. 1 

1. Mappar varje fråga till kursens lärandemål (Blueprint)? 
2. Riktar sig varje fråga enligt Blooms taxonomi tillämpa eller högre? 

a. Om du inte behöver vinjetten för att svara på frågan, är frågan troligtvis på nivån 
återge. 

b. Kom ihåg att "jämför" efterfrågar på nivån tillämpa enbart om frågan uppmanar 
till att jämföra två saker i förhållande till något annat. Till exempel "jämför 
metabolisk acidos och metabolisk alkalos" testar på nivån återge, medan "jämföra 
påverkan av metabolisk acidos och metabolisk alkalos på kaliumhomeostas" testar 
på nivån tillämpa. 

c. Att använda ordet "förklara" säkerställer inte att en fråga ber om mer än att 
återge – se till att frågan verkligen testar tillämpa. 

3. Stämmer förslag på svar/ återkopplingsdelen överens med frågan – framgår det av hur 
frågan formuleras vilken innehållskunskap studenten ska ge, och vilken tankeprocess 
studenten ska beskriva? 
 

Översatt från: 
 
Checklist for review of constructed response questions 

1. Does every question map to a course learning objective? 
2. Does every question target a Bloom’s level of “apply” or above? 

a. If you do not need the vignette to answer the question, it is most likely recall. 
b. Remember, “compare and contrast” only asks for application if a student is asked 

to compare and contrast two things in regards to something else. For example, 
“compare and contrast metabolic acidosis and metabolic alkalosis” tests recall, 
whereas “compare and contrast the impact of metabolic acidosis and metabolic 
alkalosis on potassium homeostasis” tests application. 

c. Using the word “explain” does not ensure that a question asks for more than recall 
– make sure the question really tests application. 

3. Does the model answer match the question – is it clear from how the question is phrased 
what content knowledge the student should provide, and what thought process the 
student should describe? 

 
1 Hauer K et al. 2020 Medical Teacher VOL. 42, NO. 8, 880-885 



Bilaga D - Bedömningsmall 
 

Fråga nr (antal poäng) 

Suboptimalt svar från tentamen (med motivering) 

 

Svarsalternativ som ger 
poäng 

Poäng 
(max 3 p) 

SOLO-taxonomi Exempel på oprofessionellt/ 
inkorrekt språk  

    
    
    
    
    

 

 

  



Exempel på bedömningsmall 
 

Fråga T1 (3 poäng) 

Magsäcksinnehållet har lågt pH i och med insöndringen av saltsyra. Förklara hur det låga pH-
värdet påverkar proteiner (enzymer och substrat) i magsäcken. 

Suboptimalt svar från tentamen (med motivering) 

Vid stimulans från exempelvis gastrin kommer parietalcellerna att producera saltsyra vilket 
sänker pH i magen (efterfrågas inte i frågan). Proteiners sekundära och tertiära struktur bryts 
ned av en förändring i pH och kan på så sätt ageras på för vidare nedbrytning (1 p). Det leder 
också till aktivering av enzymet trypsinogen som produceras från huvudceller och klyvs till 
trypsin av H+ (felaktigt enzym). 

 

Svarsalternativ som ger 
poäng 

Poäng 
(max 3 p) 

SOLO-taxonomi Exempel på oprofessionellt/ 
inkorrekt språk (ger ej 
poäng) 

Saltsyrans joner, H+ och Cl-, 
konkurrerar om jonbindningar i 
proteiners tertiärstruktur. 

1 Nivå 4: Studenten ska 
kunna förklara, koppla 
ihop orsaker och 
följder. 

Lågt pH denadurera protein 
för att det är blir lättre för 
protyles än för nativa 
proteiner. 

I sur lösning kommer amino- och 
karboxylsyragrupperna i 
aminosyrorna bli protonerade. 
Aminogrupperna blir positivt 
laddade, och 
karboxylsyragrupperna oladdade 
vilket påverkar 
sekundärstrukturen i proteinet. 

1  En syrlig miljö löser upp många 
delar av födan. 

Påverkan på sekundär och 
tertiärstruktur denaturerar 
proteiner vilket underlättar för 
vidare nedbrytning/proteolys av 
enzym. 

1  stimulans från gastrin kommer 
parietalcellerna att producera 
saltsyra vilket sänker pH i 
magen proteiners sekundära och 
tertiära struktur bryts ned av en 
förändring i pH och kan på så 
sätt ageras på för vidare 
nedbrytning det leder också till 
aktivering av enzymet 
trypsinogen som produceras 
från huvudceller och klyvs till 
trypsin av H+  
 

Saltsyra aktiverar pepsinogen till 
aktiva enzymet pepsin som bryter 
ner proteiner. 

1   

Saltsyra denaturerar amylas från 
munhålan och nedbrytningen av 
kolhydrater i magsäcken 
avstannar. 

1   

 

 

  



SOLO-taxonomi 
 

För lärandemål som rör kunskap och förståelse (examineras på skriftlig tentamen) används 
SOLO (Structure of the Observed Learning Outcome) taxonomin, som är en gradering av 
kunskap från att känna till enstaka fakta om ett ämnesområde till att ha en fördjupad 
kunskap, kunna integrera och kritiskt granska kunskap och överföra principer till nya 
sammanhang. Nedan följer en beskrivning av de SOLO-nivåerna, hur de benämns och vad 
man som student förväntas kunna på respektive nivå. 

S2. Enkla kunskaper 

Studenten ska kunna nämna eller känna igen en term, ett begrepp, beskriva vad det står för, 
räkna upp faktorer, exempelvis definiera ett sjukdomstillstånd. Studenten ska: ”känna till”, 
”visa kunskap”, ”definiera”, eller ”identifiera”. 

S3. Flerfaldiga/sammansatta kunskaper 

Student ska kunna beskriva samband, använda termer, orsaker eller faktorer inom ett 
område på ett sammanhängande sätt. Studenten ska kunna: ” redogöra för”,”beskriva”. 

S4. Relaterad kunskap  

Studenten ska kunna integrera fakta så att de bildar ett meningsfullt sammanhang, att kunna 
reda ut ett sammanhang genom att koppla ihop orsaker och följder, att kunna jämföra 
fenomen och lyfta fram väsentliga likheter och skillnader. Studenten ska kunna: ”förklara”, 
”jämföra”. 

S5. Överförbar/utvidgad kunskap 

Student ska kunna sätta in centrala fakta i vidare och djupare sammanhang, att kunna 
generalisera och överföra principer till andra sammanhang, att kunna diskutera nya fenomen 
utifrån tidigare kunskaper. Studenten ska kunna: ”diskutera”, ”analysera”, ”kritiskt 
granska”,” bedöma”. 

 

 

 

 

 

S1 S2 S3 S4 S5 
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