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Introduktion 

Klinisk medicin 1 utgör den sjätte terminen vid läkarprogrammet vid Linköpings 
universitet och är den första kliniska terminen. Den största skillnaden mot tidigare 
terminer är att merparten av studietiden utgörs av verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU). Under terminen kommer ämnesinnehållet kretsa kring några av de specialiteter 
som traditionellt räknas till internmedicin och hälften av tiden på VFU kommer ske vid 
någon av de specialistkliniker på respektive sjukhus som handlägger dessa patienter. 
Temagrupperna som samarbetar under terminen är Cirkulation-Respiration-Erytron-
Njurar (CREN), Endokrin-Reproduktion-Livscykeln (ERL), Generalist (Gen) och 
Professionell utveckling (PU). 

 

 

 

Arbetet med de stora folksjukdomarna som utgör en stor del av internmedicinen 
hanteras numera inom primärvården vilket gör att en del av terminens VFU sker på 
vårdcentral. Det är viktigt att man som student får se både de specialiserade fallen, som 
oftast finns på sjukhus, och de vanliga, som oftast finns på vårdcentral. En stor del av 
arbetet med de sjukdomar som ingår i terminen handlar om att på ett korrekt sätt 
använda sig av olika diagnostiska tekniker för att diagnostisera, prognosticera och 
övervaka de olika sjukdomstillstånden. För att fördjupa er tidigare kunskap inom dessa 
områden så sker en del av terminens VFU inom olika diagnostiska specialiteter. 

Eftersom sjätte terminen är den första kliniska terminen så ägnas mycket tid åt att träna 
på grundläggande kliniska färdigheter. Detta sker fokuserat under den första veckan, 
men den viktigaste träningen sker varje dag på VFU. På samma sätt som en pianist 
måste träna tusentals gånger för att kunna spela en svår fuga, så måste en läkare träna 
tusentals gånger på att utföra yrkets många praktiska färdigheter. Vår uppmaning är 
TRÄNA, TRÄNA, TRÄNA! 

Som läkare räcker det inte med att kunna allting om olika sjukdomar och vara skicklig 
på att utföra olika praktiska färdigheter. Man måste även ha förmågan att reflektera 
kring sitt eget agerande och förstå hela patientens situation. Man måste också träna sig i 
etiskt komplicerade och komplexa situationer som man kan möta som färdig läkare 
vilket också kommer att avspegla sig i innehållet under terminen. 

Vi i kursledningen hälsar er välkomna till kursen och hoppas att vi alla tillsammans får 
en både rolig och lärorik termin!  

 

Fokus på hälsa 
 
Fokus på hälsa betyder att man har ett salutogent förhållningssätt till hälsans villkor och 
hur hälso- och sjukvård bedrivs. Ett salutogent förhållningssätt, både som student och 
som professionell, handlar om att stärka känslan av sammanhang och mening, att 
fokusera på de faktorer som ger välbefinnande och påverkar hälsan positivt, och att 
kunna förmedla detta till patienter. 
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Teman 
 
Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar (CREN) 
Under tema CREN studeras principer för diagnostik, handläggning, behandling och 
prevention för patologiska tillstånd och sjukdomar i cirkulationsorganen, 
respirationsorganen, njurarna och blodet. Innehållet för studierna under kurs 6 bygger 
vidare på införskaffad kunskap och utvecklad förståelse och färdighet som studenten ska 
ha tillgodosett sig inom samma tema under tidigare kurser vid läkarprogrammet. På 
nuvarande kurs förväntas studenten fördjupa, bredda och nyansera sin kunskap, 
förståelse, färdighet, förmåga, värderingsförmåga och förhållningsätt inom temat. 

 

Endokrin-Reproduktion-Livscykeln (ERL) 
Tema ERL innefattar undervisning om hur man handlägger sjukdomar inom endokrina 
systemet som består av flera olika körtlar, hypotalamus, hypofys, sköldkörtel, 
bisköldkörtlar, binjurar, bukspottskörtel samt testiklar. Debut av endokrin sjukdom kan 
vara akut men är oftast långsam med diffusa symtom, vilket kan försena diagnosen. 
Diagnostik, behandling och uppföljning behöver i regel individualiseras och samarbete 
mellan primärvård, laboratoriemedicin, bilddiagnostik och sjukhusspecialister är en 
förutsättning för gott resultat.  
Temat har två huvudinriktningar. Den ena är endokrina folksjukdomar där diabetes 
mellitus, tyreoidearubbningar, calciumrubbningar, hypertoni och andrologi är viktiga 
områden som belyses. Den andra huvudinriktningen är sällsynta diagnoser då det finns 
många ovanliga endokrina sjukdomar som kan behandlas framgångsrikt.  
 

Generalist (GEN) 
Tema GEN inriktar undervisningen på basala färdigheter i mötet med patienten och på 
laboratoriemedicinska och radiologiska/bilddiagnostiska bedömningar vid vanliga 
sjukdomstillstånd. En viktig del är det allmänmedicinska perspektivet vid diagnostik, 
prevention och behandling. Mötet med svårt sjuka patienter och vård i livets slutskede är 
också viktiga moment, liksom etiska aspekter på läkarens agerande i vården.  
De ämnesområden som berörs under terminen är allmänmedicin, klinisk farmakologi, 
klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, radiologi samt radiofysik. 

 
Professionell utveckling (PU) 
Tema PU på Kurs 6 fokuserar på jämlik vård och olika verktyg för att arbeta 
hälsofrämjande och sjukdomspreventivt. Ämnen som behandlas inkluderar 
personcentrerad vård, coping & empowerment (inklusive e-hälsoaspekter), 
hälsolitteracitet (inklusive e-hälsolitteracitet), normkritik samt jämlik vård ur ett globalt 
perspektiv. Tema PU inbegriper också egen utveckling i att hantera mötet med andra och 
kunna fullfölja uppdraget i diagnostik och behandling med målet att bidra till höjd 
funktion och hälsa men också avstå medikalisering av normala livsprocesser. När det 
gäller prevention ligger fokus framför allt på individnivå och sekundärpreventivt arbete 
och på etiska aspekter av prevention. De etiska principer som behandlas under K6 
handlar om ”att göra gott och inte skada”.  
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Obligatoriska moment 

 
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)  

I kursen ”Klinisk medicin 1” ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU), som i 
normalfallet utförs under kontorstid men som även 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. Som del av 
VFU ingår även att träna på att skriva recept. Instruktion och pappersrecept finns på 
LISAM under fliken Receptlära. 
 
Under VFU i Allmänmedicin ingår uppgiften Hembesök med fokus på helhetssyn och 
läkemedelsrelaterade frågor som en obligatorisk uppgift. 
 
I kursen ingår också att genomföra två Medsittningar under valfri VFU.  
 
En Fältstudie ska lämnas in kopplad till terminens lärandemål relaterad till en av VFU-
placeringarna på kursen. Fältstudien genomförs under självstudietid och inräknas inte i 
de 24 timmarna av VFU. För godkänd fältstudie ska den även ha presenterats på ett 
schemalagt seminarium i slutet av terminen.  

Det finns tre undervisningsmoment i simulerad miljö som är obligatoriska: Klinisk 
färdighetsträning (dag för praktiska färdigheter), Akutdagen (svikt av vitala 
funktioner) samt S-HLR. 
En egen skriftlig reflektion över etiska aspekter av ”Patientens vård – göra gott eller 
skada” med obligatorisk återkoppling i grupp. 

 

 

Komplettering 
All frånvaro från obligatoriska moment måste kompletteras.  

 
Obligatoriska moment ger totalt 15 högskolepoäng: 

 

VFU inklusive typfalldiskussion och Hembesök    (VFU6 13 hp) 

Klinisk färdighetsträning       (KLFÄ 0,5 hp) 

(Dag för praktiska färdigheter, Akutdagen samt S-HLR)   

Inlämningsuppgifter        (SKIN 1,5 hp) 

Fältstudie  

Egenreflektion över patientens vård - Etik 
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Examination 

Syftet med examinationen är att visa att lärandemålen har uppnåtts och att kunskaper 

och färdigheter som definieras av lärandemålen kan tillämpas (se nedan). Att uppfylla 

dessa lärandemål är en förutsättning för fortsatt lärande inom programmet. 

 
Slutprov kurs 6 8LAG62/SKR6 (15 högskolepoäng) 

Kursen avslutas med ett slutprov som omfattar innehållet i kurs 6 och består av en 

skrivning av typen modifierade essäfrågor (MEQ) utgående från kliniska fall. 

Temagrupperna CREN, ERL, PU och GEN konstruerar frågor till slutprovet, som 

examinerar kunskaper som inhämtats under K6. Det faktum att frågorna ställs i 

anslutning till en kontext, vanligen en klinisk situation, innebär att man ofta behöver 

värdera informationen som ges eller som erhållits genom att besvara tidigare frågor. 

Eftersom MEQ-frågor inte innehåller några förtryckta svarsalternativ är det också viktigt 

att man använder korrekt terminologi så att svaret inte kan misstolkas. Anmälan till den 

individuella skriftliga salstentamen sker via Studentportalen där kurskoden är 8LAG62 

och provkoden är SKR6. För att skriftlig tentamen ska bedömas och betygsättas krävs att 

man har gått kursen. 

 

 

Anmälan ska ske till examination på den huvudstudieort som man är inskriven 

på. 

 
Godkänt betyg 

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

klinisk färdighetsträning (Dag för praktiska färdigheter, Akutdagen samt S-HLR) (KLFÄ 

0,5 hp), skriftliga inlämningsuppgifter (SKIN 1,5 hp), skriftligt prov (SKR6, 15 hp) samt 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (VFU6 13 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.  

 

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 till exempel ett tentasvar. Begäran om 

omprövning skickas till examinator från ditt studentmail (@student.liu.se). Beslut 

om ärendet registreras av registrator på examinators institution. 
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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. Du hittar 

information om hur du undviker plagiat 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 1” är avslutad förväntas studenten ha uppnått lärandemålen 
i kursplanen. Dessa mål finns i kursplanen som är det juridiska dokumentet för kursen.  
 
Länken nedan hänvisar till kursens lärandemål.  
Länken till kursplan inklusive lärandemål 
 
Dessa mål finns även beskrivna i kursplanen. Länken nedan hänvisar till den sida där du 
hittar utbildningens kursplaner.  
Länken  
 
 

Förtydligande av lärandemål för Läkarprogrammet  
Kurs 6, Klinisk medicin 1 (8LAG62)  
Länken nedan hänvisar till kursens förtydligande av lärandemål. 
Förtydligande av Lärandemål 

  

 

Kursledning 

Magnus Wijkman, Kursansvarig, examinator 

Epost: magnus.wijkman@liu.se mailto: 

 
Andreas Hörnberg, Kursadministratör  

Epost:K6LAK@liu.se 

 

https://liu.se/artikel/plagiering-upphovsratt
https://liu.se/artikel/plagiering-upphovsratt
https://studieinfo.liu.se/kurs/8lag62/vt-2021
https://old.liu.se/medfak/mala2/utbildnings-kursplaner?l=sv
https://old.liu.se/medfak/mala2/maldokument/1.780040/FLMKurs6-8LAG61200819.pdf
mailto:
mailto:K6LAK@liu.se
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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 undervisningsmoment. 

Länk till terminstider 
 

 

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.   

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 

https://old.liu.se/medfak/mala2/biblioteket-och-kurslitteratur?l=sv
https://liu.se/medfak/mala2/terminstider?l=sv
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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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. 

 
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. 


