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Introduktion 

Klinisk medicin 4 utgör den tionde terminen vid Läkarprogrammet på Linköpings 

universitet och ges på programmets fyra huvudstudieorter Jönköping, Kalmar, 

Linköping och Norrköping. 

 

Läkarprogrammet vid Linköpings universitet är indelat i ämnesintegrerade teman 

som återkommer regelbundet under hela utbildningen. Första gången ett tema 

introduceras kan det till exempel handla om normalfunktion i ett organsystem, hur 

det fungerar hos den friska människan. Några kurser senare behandlar samma tema 

hur störningar och sjukdomar kan uppkomma i detta organsystem och vad detta 

innebär, och senare under utbildningen hur störning och sjukdom kan förebyggas, 

lindras, behandlas och botas.  

 

Kursöversikten nedan är baserad på vårterminen och eftersom höstterminen från 

och med Ht 2023 kommer tidigarelägges med en vecka kommer höstterminen ha 

samma upplägg. Vänligen se aktuellt schema och terminsöversiken som finns på 

Lisam för detaljerad information. 

 

 

Vi i kursledningen hälsar er varmt välkomna till kurs 10 och hoppas att vi alla 

tillsammans får en både rolig och lärorik termin! 
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Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i Klinisk medicin 4 och genomförs 

inom pediatrik, obstetrik och gynekologi, infektion och dermatologi. Dessutom är 

studenten placerad på ett fördjupningsmoment (valbart moment) under en av dessa 

VFU-perioder. 

 

Obstetrik och gynekologi 

På VFU inom obstetrik och gynekologi kommer studenten under en 4-

veckorsperiod aktivt ta del av obstetrisk och gynekologisk anamnes och status, 

diagnostik, handläggning och behandling samt uppföljning av vanliga 

gynekologiska/obstetriska tillstånd, både patologiska och normala. VFU omfattar 

medverkan vid akuta besök (även på jourtid), planerad mottagning och dels 

inneliggande patienter på gynekologisk avdelning och förlossningsrelaterade 

avdelningar. 

Stor tyngd läggs vid bemötande och undersökningsteknik vid den gynekologiska 

undersökningen och därför ges tidigt under tjänstgöringen ges möjlighet att träna 

gynekologisk undersökning tillsammans med handledare och professionella 

patienter.  

De huvudsakliga moment där studenten skall deltaga vid är: 

Förlossningsverksamhet, handledd av barnmorska; mödravård, såväl 

barnmorskeledd som läkarledd; ultraljudsverksamhet; mottagningsverksamhet 

(även specialmottagningar), polikliniska operationer; operation på C-op; och 

avdelningsverksamhet. Omhändertagande av akut sjuka patienter är en viktig del av 

tjänstgöringen, varför du deltar i jourverksamhet med gyn-jouren och på 

förlossningen.  

Under VFU genomförs en strukturerad kandidatmottagning där studenten under 

handledning förbereder och självständigt genomför anamnes och status, tar 

ställning till utredning, tolkar diagnostiska fynd och ger förslag på vidare 

handläggning och därefter återkopplar till patienten. Därefter sker en strukturerad 

återkoppling av studentens prestation. 

Det genomförs även 4 handledda tillfällen med typfallsdiskussioner där 2 typfall 

diskuteras per gång. Varje fall presenteras av en i förväg utsedd student som fått 

läsa in sig på typfallet i förväg. 

 

Pediatrik (barn- och ungdomsmedicin) 

På VFU inom pediatrik kommer studenten under en 4-veckas period aktivt ta del 

av pediatrisk anamnes och status, diagnostik, handläggning och behandling samt 

uppföljning av barn och ungdomar med vanliga pediatriska tillstånd dels vid akuta 

besök (även på jourtid), dels inneliggande patienter och dels 

mottagningsverksamhet. Omhändertagandet sker oftast i multiprofessionella team 

där omhändertagande av hela familjen är viktig och den pediatriska patienten står i 

centrum. På subspecialist-mottagningar inom allmänpediatrik och pediatrisk 

endokrinologi, diabetologi, gastro-enterologi, hematologi, infektion, kardiologi, 

nefrologi, neonatologi, neurologi, onkologi, och reumatologi deltar studenten och 
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har där en möjlighet att delta i nybesök och uppföljning av mindre vanliga och 

ovanliga men viktiga pediatriska tillstånd. Mottagningarna på olika VFU-

placeringar kan ha större eller mindre grad av subspecialisering. Även på 

neonatalavdelning deltar studenten i handläggning av nyfödde med svårare tillstånd 

men träffar även det friska barnet på BB ronder. 

På VFU genomförs en strukturerad kandidatmottagning där studenten under 

handledning förbereder och självständigt genomför anamnes och status, tar 

ställning till utredning, tolkar diagnostiska fynd och meddelar patient och familj 

förslag till vidare handläggning. Därefter sker en strukturerad återkoppling av 

studentens prestation.  

Dessutom finns det tid för fördjupad genomgång av vanliga pediatriska tillstånd 

vid 4 handledda tillfällen med typfallsdiskussioner. Varje fall presenteras av en 

utsedd student som fått läsa in sig på typfallet i förväg. Vid dessa VFU-förlagda 

typfallsgenomgångar kan studenterna i mån av tid även ta upp fall de träffat på 

under VFU.  

 

Infektionsmedicin 

På VFU inom infektionsmedicin (2-veckorsblock) kommer studenten att aktivt få 

ta del av handläggning av patienter med infektionssjukdomar som kräver 

inneliggande utredning, vård och behandling. På samtliga studieorter finns 

specifika infektionsavdelningar.  

Studenten förväntas att under handledning, för ett utvalt antal patienter, leda 

teamarbetet på det vårdlag där denne är placerad. Detta kräver god förberedelse på 

plats på avdelningen i form av kompletterande anamnes- och statustagning, 

genomgång av gjord utredning (ofta utförd på akutmottagningen) samt planering av 

vidare utredning och behandling och därtill hörande dokumentation (inkluderande 

bland annat daganteckningar, remiss- och epikrisskrivande). I det dagliga arbetet 

med patienter på vårdavdelningen läggs det även stor vikt på vårdhygieniska 

aspekter och hantering av patienter som kräver isolering. 

Exempel på vanliga inneliggande infektionstillstånd är sepsis, endokardit, CNS-

infektioner, hud- och mjukdelsinfektioner, led- och skelettinfektioner, komplicerade 

urinvägsinfektioner, komplicerade lunginfektioner inkluderande lungtuberkulos 

samt infektioner hos immunsupprimerade.  

För att få en mer komplett bild av infektionspanoramat inom svensk sjukvård 

kommer studenten även att få auskultera på våra öppenvårdsmottagningar och 

genom att gå med specialist-, ST- och underläkare lära sig mer om tillstånd som 

infektiös hepatit, primär immunbrist, HIV samt feberutredningar.  

Studenten ges även möjlighet att ta del av vår konsultverksamhet inom 

slutenvården och därigenom lära sig mer om de infektionssjukdomar som vanligtvis 

utreds och behandlas på andra vårdavdelningar än på infektionskliniken. 

Studenterna erbjuds deltagande på klinikens internutbildning.  

Under studentens 2v-period genomförs 4 VFU-typfallsdiskussioner. VFU-

typfallen kommer att annonseras i förväg för att studenten ska kunna förbereda sig 
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på ”symtomet för dagen”. Detta sker i samband med välkomstinformationen som 

ges lokalt på respektive studieort. De 4 typfallen kommer att belysa olika aspekter 

av infektionspanoramat. Vi tror att diskussionerna blir mer givande ifall studenten i 

förväg inhämtar områdeskunskap inom de olika teman som avhandlas. VFU-

typfallsdiskussionerna är obligatoriska liksom 24 timmars aktiv VFU/vecka.   

 

Hud- och könssjukdomar 

På VFU inom dermato-venereologi kommer studenterna under en 2-

veckorsperiod att ta del av det som händer på en hudklinik. Placeringen inleds med 

en schemalagd introduktion. Därefter kommer studenternas dagar att bestå framför 

allt av aktiv auskultation på mottagningar. Inom vår mottagningsverksamhet träffar 

vi patienter med dermatoser, hudtumörer, STI och bensår. Dessutom finns på 

hudklinikerna en bad- och ljusavdelning samt andra specialiserade behandlingar 

och undersökningar som studenterna får delta i. 

Det förekommer ingen slutenvård på hudklinikerna i vår region. Således har vi 

inte jour eller beredskap under kvällar och helger.  

Under två-veckorsperioden kommer varje student att ha en studentmottagning 

där de får handlägga två egna patienter. De kommer att läsa in sig på fallet innan 

och vid besöket kommer de att ta anamnes, undersöka patienten och göra en egen 

bedömning. Efter mottagningen kommer fallet att gås igenom med handledare som 

har avsatt tid för detta. Studenten kommer även att diktera journalanteckningen till 

sina fall.  

Två seminarier finns förberedda för studenterna på hudplaceringen. Ett är icke-

handlett och görs i den lilla gruppen på varje studieort under första 

placeringsveckan. Vid detta första seminarium går studenterna igenom typfallen. 

Placeringen avslutas med ett regionsgemensamt seminarium som läkare på de olika 

studieorterna turas om att handleda. Efter seminariet är det avslutning, med 

utvärdering av placeringen och påskrift av bedömningsformulären, på varje 

studieort. 

 

Fördjupningsmoment  

I kursen ingår även ett fördjupningsmoment under ett av terminens fyra VFU-

block. Fördjupningsmomentet kan innehålla VFU inom medicinsk specialitet som 

inte ryms inom den befintliga utbildningsplanen, fördjupad VFU inom en specialitet 

som innefattas i utbildningsplanen eller moment inom annat ämne med klinisk 

anknytning.  

 

Alla studenter, oavsett studieort, kan söka alla moment. Genomförande av 

fördjupningsmoment vid annan huvudstudieort än den ordinarie kommer dock att 

medföra resor och i vissa fall behov av övernattning. Observera också att den 

gemensamma teoriundervisningen på kursen måste ske vid den ordinarie 

huvudstudieorten. 
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Det finns möjlighet att tillgodoräkna valbar placering utomlands s.k. free-mover. 

Checklista för detta finns på hemsidan för utlandsstudier. Programmets akademiska 

koordinator för utlandsstudier granskar och godkänner utlandsplaceringen och 

agerar som tentator. 

 

De moment som genomförs under vårterminen 2023 är beskrivna på hemsidan 

för fördjupningsmomentet: 

https://liuonline.sharepoint.com/sites/Lisam_8LAA10-

2023VTNL/SitePages/Valbara-f%C3%B6rdjupningsmoment-

VT23.aspx?csf=1&web=1&e=0AQanY 

•  

 

 

Teman 

Undervisningen avseende teori och färdigheter bedrivs inom ramen för tre av 

läkarprogrammets teman och innehåller:  

 Endokrin-Reproduktion-Livscykeln (ERL) 

• Diagnostik, värdering, behandling, behandlingskomplikationer, uppföljning 
och prevention av vanliga pediatriska och gynekologiska tillstånd,  

• normal och avvikande graviditet, förlossning och puerperium samt 
graviditets- och förlossningskomplikationer, 

• normal och avvikande psykomotorisk utveckling, tillväxt och pubertet hos 
barn och ungdomar och 

• preventiva åtgärder och screening inom gynekologi, obstetrik och pediatrik. 

Immun-Barriär-Infektion (IBI) 

• Diagnostik, värdering, behandling, behandlingskomplikationer, uppföljning 
och prevention av pediatriska tillstånd, infektionssjukdomar, hud- och 
könssjukdomar samt reumatologiska sjukdomar. 

Professionell utveckling (PU) 

• Barns och kvinnors hälsa, 

• sexologi och sexuell hälsa, 

• mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, 

• bemötande av patienter med svåra och/eller oklara sjukdomstillstånd, 

• etiska, kulturella och legala frågeställningar inom gynekologi, obstetrik, 
pediatrik och klinisk genetik 

https://www.student.liu.se/ut/hu/free-mover?l=sv
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Obligatoriska moment 

I kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom pediatrik, hud, infektion 

och obstetrik/gynekologi, som kan ske under kvällar, nätter och helger. För 

uppfyllande av lärandemålen och för att adekvat bedömning av verksamhetsförlagd 

utbildning ska kunna göras behövs i regel aktivt deltagande under 24 schemalagda 

timmar per vecka, inkluderande typfallsseminarier. 

 

I kursen ingår också att genomföra två medsittningar, inom placeringarna på 
pediatrik samt obstetrik och gynekologi.  
 
En Fältstudie ska lämnas in kopplad till terminens lärandemål relaterad till en av 
VFU-placeringarna på kursen. Fältstudien genomförs under självstudietid och 
inräknas inte de 24 timmarna av VFU. För godkänd fältstudie ska den även ha 
presenterats. 
 

Undervisningsmomenten i simulerad miljö Klinisk färdighetsträning (Barn-

HLR/LP/barnstatus). 

 

Ett Fördjupningsmoment (valbart moment) ska genomföras under en av VFU-

perioderna. Innehåll och obligatoriska moment varierar beroende på 

fördjupningsmomentet, men i regel gäller närvaro och aktivt deltagande under 24 

per vecka. En Skriftlig Examinationsuppgift ska lämnas in kopplad till 

fördjupningsmomentets lärandemål. Arbetstiden för inlämningsuppgiften, ca 10 

timmar, är inkluderad i momentets 24 timmar per vecka (4 veckor). 

Komplettering 

All frånvaro från obligatoriska moment måste kompletteras. PM för hur de 

obligatoriska momenten ska kompletteras finns på LISAM. 

 

Obligatoriska moment ger totalt 18 högskolepoäng: 

 

VFU inklusive typfallsdiskussion och medsittning     (VFU 11,5 hp) 

Inlämningsuppgift fältstudie       (SKIN 1,0 hp) 

Klinisk fördighetsträning       (KLFÄ 0,5 hp) 

(Barn-HLR/LP/barnstatus) 

Fördjupningsmoment med examinationsuppgift    (FMOM 5,0 hp) 
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Examination 

Syftet med examinationen är att studenten ska visa att hen kan använda de 

kunskaper och färdigheter som definieras av lärandemålen. Dessa lärandemål är en 

förutsättning för det fortsatta lärandet inom programmet. 

Skriftligt prov   12,0 hp   SK10 

Slutprov kurs 10 8LAA10/SK10  

Kursen avslutas med ett individuellt skriftligt slutprov av typen modifierade 

essäfrågor (MEQ), utgående från kliniska fall. Frågorna i en MEQ tentamen följer 

ett patientfall och det korrekta svaret har omedelbar betydelse för hur fallet 

utvecklas. Efter att ha lämnat sitt svar får man viss återkoppling och man kan 

således inte ändra sitt svar i efterhand. I frågorna på kurs 10 förekommer, förutom 

det patientcentrerade perspektivet avseende problem, utredning, diagnos och 

behandling hos den enskilde patienten, också det mikroskopiska perspektivet 

avseende molekylära skeenden på cellnivå och det makroskopiska perspektivet 

avseende samhälleliga skeenden på såväl nationell som global nivå. Temagrupperna 

ELR och IBI utser ansvariga som konstruerar fallen som utgör slutprovet och 

frågorna prövar målen i kursplanen. Anmälan till den individuella skriftliga 

salstentamen sker via Studentportalen där kurskoden är 8LAA10 och provkoden är 

SK10. För att skriftlig tentamen ska bedömas och betygsättas krävs att man har gått 

kursen. 

 

 

Godkänt betyg 

För att få godkänt betyg på kursen krävs godkänt på samtliga obligatoriska 

moment; verksamhetsförlagd utbildning (VU10 11,5 hp), fördjupningsmoment 

(FMOM 5,0 hp), klinisk färdighetsträning (KLFÄ 0,5 hp), skriftlig 

inlämningsuppgift (SKIN 1,0 hp) samt skriftligt prov (SK10 12,0 hp). 

 

Omprövning av betygsbeslut 

Ett betygsbeslut kan inte överklagas vilket följer av Högskoleförordningen (SFS 
1993:100, 12 kap. 2 och 4 §§).  Däremot finns det möjlighet till omprövning. 
Omprövning sker av examinator. 

 
Om examinator finner att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt (pga. t.ex. 
utebliven bedömning eller räknefel) ska betyget ändras, om det kan ske snabbt och 
enkelt. (6 kap. 23 § HF och 36 § Förvaltningslagen). 

 
Exempel 1. Summering av poängen är fel.  
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Exempel 2. Det finns svar i examinationen som inte är bedömd. 

 
Du kan inte begära omprövning för att du ligger nära en betygsgräns eller för att 
förklara mer utförligt hur du menade i t.ex. ett tentasvar. 

 
Begäran om omprövning skickas till examinator från ditt studentmail 
(@student.liu.se). Beslut om ärendet registreras av registrator på examinators 
institution. 
 

Plagiat 

Plagiering innebär att använda någon annans verk och presentera det som sitt eget 
utan att referera till källan. Läkarprogrammet använder Urkund för att kontrollera 
om ett inlämnat studentarbete innehåller plagiat. Inskickade texter kontrolleras 
mot material från internet, samt mot förlags- och studentmaterial. Hur du undviker 
plagiat hittar du mer information på https://liu.se/artikel/plagiering-upphovsratt 
 

Undervisningsmaterial och upphovsrätt 

Material som studenter får del av i undervisningen omfattas av upphovsrättsligt 
skydd. Linköpings universitet har rätt att använda materialet i sin undervisning 
medan studenter i normalfallet bara får använda det för eget bruk. Det medför att 
studenter inte får sprida undervisningsmaterial genom att till exempel lägga ut det 
på nätet eller i appar. Om studenter sprider undervisningsmaterial riskerar de att 
göra sig skyldiga till ett upphovsrättsintrång vilket oftast leder till att de måste 
betala ett skadestånd om det anmäls, i grova fall finns fängelse i straffskalan. 
 

 

Lärandemål 

När kursen ”Klinisk medicin 4” är avslutad förväntas studenten ha    

uppnått de lärandemål som finns att hitta via länken. I avsnittet efter ”Lärandemål” 

finns ett i kursplanen. Dessa mål finns i kursplanen som är det juridiska 

dokumentet för kursen.  

Länken hänvisar till den sida där du hittar utbildningens kursplaner. 

 

Dessa mål finns även beskrivna i kursplanen. Länken nedan hänvisar till den sida 

där du hittar utbildningens kursplaner. 

Länk till kursplaner. 
 

https://liu.se/artikel/plagiering-upphovsratt
https://old.liu.se/medfak/mala2/utbildnings-kursplaner?l=sv
https://liu.se/studieinfo/program/mala2/2532


LINKÖPINGS UNIVERSITET 
MEDICINSKA FAKULTETEN 

11(13) 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Förtydligande av lärandemål för Läkarprogrammet 

Kurs 10, Klinisk medicin 4 (8LAA10) 

Länken nedan hänvisar till kursens förtydligande av lärandemål.  

Länk till förtydligande av lärandemål 

 

Kursledning 

Peter Bang, kursansvarig, examinator 

 Epost: peter.bang@liu.se 

 

Sofia Erlandsson, kursadministratör 

  Epost: K10LAK@liu.se 

 

 

Litteraturlista  

Länken nedan hänvisar till utbildningens litteraturlistor. 

Länk till litteraturlista 

 

Terminstider 

Studierna är på heltid. Kursen är 20 veckor lång och innehåller inga lov. Alla veckor 

kan innehålla obligatoriska moment. 

Länk till terminstiderna 

 

Att studera på universitetet 

Studier vid universitetet ställer krav på en hög grad av självständighet och eget 

ansvar. Välfungerande studier förutsätter en god förmåga att planera, genomföra 

och utvärdera det egna lärandet samt de strategier som används för att utveckla 

kunskap. Studier enligt Problembaserat lärande innebär dessutom att studenten 

behöver samverka med andra studenter och gemensamt ta ansvar för gruppens 

lärande och samarbete. 

https://old.liu.se/medfak/mala2/maldokument/1.788003/FLMK10_20201229slutgiltig.pdf
mailto:peter.bang@liu.se
mailto:K10LAK@liu.se
https://old.liu.se/medfak/mala2/biblioteket-och-kurslitteratur?l=sv
https://liu.se/medfak/mala2/terminstider?l=sv
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En god hälsa är även en förutsättning för att kunna prestera optimalt i studierna. 

Kost, motion, sömn och att kunna hantera stress är hörnpelare för god hälsa. 

Studenthälsan erbjuder workshops om stresshantering, studiemotivation och 

självkänsla. Se länken: 

https://www.student.liu.se/studentstod/studenthalsan/kurser-och-

workshops?l=sv  

 

Studenthälsan erbjuder också olika test för levnadsvanor där man får personlig 

återkoppling efter genomgånget test vilket kan vara ett bra verktyg för att hålla koll 

på det egna hälsoläget under studietiden. Några exempel på test är sömn, matvanor, 

fysisk aktivitet, stress och alkoholkonsumtion. Testen finns på länken: 

https://response.alexit.se/?language=SE&accountId=111&hj=null&w=null  

 

Läs mer om olika tips och råd gällande goda studievanor och strategier, liksom PBL, 

på Lisam och sidan ”Om universitetsstudier”. Länk finns i kursrummet. 

 
 

 

Information om personuppgiftsbehandling enligt 

dataskyddsförordningen (GDPR) 

Linköpings universitet (202100-3096) är personuppgiftsansvarig för behandlingen 
av personuppgifter som sker inom ramen för Linköpings universitets verksamhet.  
En generell beskrivning av hur Linköpings universitet behandlar dina 
personuppgifter, dina rättigheter gällande personuppgifter och kontaktuppgift till 
LiUs dataskyddsombud finns på https://liu.se/artikel/integritetspolicy-liu. 
 

Läkarutbildningens studenter finns registrerade i studiedokumentationssystemet 

LADOK. Utöver det behandlas dina personuppgifter i IT-tjänster som du som 

student kan använda under din utbildning samt i IT-system som används för att 

administrera din utbildning. Exempel på sådan administration är kvalitetssäkring 

och utvärdering av din utbildning, examination, uppföljning samt fullgörandet av 

andra lagstadgade skyldigheter. Den rättsliga grunden för 

personuppgiftsbehandlingen är att Linköpings universitet utför en uppgift av 

allmänt intresse (utbildning och examination), samt för att vi ska kunna uppfylla 

rättsliga förpliktelser.  

 

Det kan förekomma att du blir erbjuden att frivilligt gå med på att vi hanterar 

personuppgifter om dig i andra sammanhang, t.ex. bilder som publiceras på 

programmets intranät. I dessa fall kommer vi att inhämta ditt samtycke.  

 

https://www.student.liu.se/studentstod/studenthalsan/kurser-och-workshops?l=sv
https://www.student.liu.se/studentstod/studenthalsan/kurser-och-workshops?l=sv
https://response.alexit.se/?language=SE&accountId=111&hj=null&w=null
https://liu.se/artikel/integritetspolicy-liu
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I vissa fall är det nödvändigt att dela dina uppgifter med tredje part, t.ex. när du 
genomför din verksamhetsförlagda utbildning.  
 
Du kan alltid vända dig till LiUs dataskyddsombud om du har frågor kring 
personuppgiftsbehandling. 

 


