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Introduktion 

Läkarprogrammet vid Linköpings universitet är upplagt 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.  

I kursen ”Klinisk medicin 3” ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU). För 

uppfyllande av lärandemålen och för att adekvat bedömning av verksamhetsförlagd 

utbildning ska kunna göras behövs aktivt deltagande under 30 schemalagda timmar per 

vecka. Typfallsgenomgångar ingår i dessa timmar medan förberedelse för dessa och 

Fältstudien skall ske på tid utanför dessa 30 timmar. 

 

Terminen börjar med 4 teoriveckor med innehåll från Temagruppen för Neuro-Sinne-

Psyke-Rörelse (NSPR), Professionell utveckling (PU) och ett moment avseende Klinisk 

Farmakologi från Temagrupp Generalist (GEN). De följande 12 veckorna är VFU där 

innehållet växlas i 4 veckorsperioder mellan Psykiatri inklusive Barn och 

ungdomspsykiatri; Neurologi-Professionelt perspektiv i samverkan (KUA/KUM); och 

Öron Näsa Hals-Ögon-Strimma samtalskonst steg 2. Terminen avslutas med 

teoriveckor med innehåll från NSPR, en anslutning på Klinisk Farmakologi och en 

Ledarskapsutbildning följt av förberedelsetid för skriftlig terminstentamen samt 

praktisk OSCE tentamen. 

Vi i kursledningen hälsar er välkomna till kursen och hoppas att vi alla tillsammans får 

en både rolig och lärorik termin!  
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Teman 

 

Professionell utveckling (PU)  

Tema PU fokuserar under kurs 9 på läkaren i samhället som en aktör bland andra 

samhällsaktörer som alla har betydelse för individers hälsa och med vilka läkaren måste 

kunna samarbeta. Läkaren verkar inom en hälso- och sjukvård som både påverkas av 

och påverkar klimatförändringar, och under kurs 9 uppmärksammas därför läkarens 

möjligheter att bidra till en hållbar utveckling. Den sårbara patienten, flykting- och 

migrationsmedicin och vård för papperslösa är också ämnen som tas upp. Vidare 

fokuseras på läkaren som ledare i form av övningar i personlig utveckling, gruppers 

utveckling och ledarskap.   

Under K9 sker påbyggnad av samtalsstrimman från den prekliniska delen (Strimma 

samtalskonst Steg 1) i form av Strimma samtalskonst Steg 2, i vilken särskilt fokus ligger 

på patientkonsultationens avslutande del. Detta inbegriper förmåga att integrera 

medicinska kunskaper med samtalsfärdigheter, och med stöd av dessa informera 

patienter, kommunicera rekommendation om medicinska åtgärder/behandlingar och 

uppvisa terapeutisk förmåga i patientmötet.   

Arbetsformerna under tema PU utgörs av grupparbeten, seminarier, föreläsningar och 

studiebesök.  

Läkarrollen och hållbar utveckling: Läkarrollen är ett återkommande tema under hela 

utbildningen på läkarprogrammet. Det syftar till att ge läkarstudenten vida perspektiv 

på människan, hennes livsvillkor samt läkarens roll. Under kurs 9 fokuseras läkarens 

möjligheter att bidra till en hållbar utveckling lokalt och globalt. Läkaren verkar inom 

en hälso- och sjukvård som påverkas av klimatförändringar, men som enligt 

undersökningar samtidigt ger upphov till betydande klimatförändringar. Under kurs 9 

får studenterna därför i uppgift att i grupp genomföra ett projekt inom hållbar 

utveckling som redovisas vid ett seminarium. I uppgiften ingår att identifiera att 

problem inom området hållbar utveckling i hälso- och sjukvården, föreslå en förbättring 

och genomföra en analys av detta ur flera perspektiv (etiskt, praktiskt, hållbarhets-, 

juridiskt, mm).   

Strimma Samtalskonst Steg 2: Patientkommunikation med särskilt fokus på 

konsultationens avslutande del. Steg 2-strimman avser dels att rekapitulera och 

förstärka de färdigheter som tränats under samtalsstrimman på kurs 1–4, men framför 

allt att möjliggöra träning i de avslutande delarna av en patientkonsultation, vilket ej 

tränats under den tidigare samtalsstrimman. Undervisningen sker i grupp (5–8 

studenter) under en sammanhängande vecka, under handledning av vårdcentralsläkare. 

Undervisningsveckan innefattar såväl teoretiska moment som färdighetsträning 

(patientkonsultationer) med simulerade patienter, och grupphandledning av 

videoinspelade patientsamtal. Målsättningen är att i patientmötet träna förmågan att 

uppnå en med patienten gemensam förståelse av problemet som patienten söker för, 

informera om den medicinska bedömningen som denna föranleder, kommunicera 
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förslag på medicinskt motiverade åtgärder (såsom utredning, behandling eller 

livsstilsförändring) och tillsammans med patienten formulera en behandlingsplan, 

inkluderande uppföljning. De simulerade patientmötena innefattar olika former 

av utmaningar, såsom att hantera affekter, bemöta patienter med låg motivationsnivå 

till livsstilsförändring och att ge svåra besked, mm.  

 

Generalist (GEN) 

Klinisk Farmakologi. Läkemedelsbehandling är en av de allra vanligaste 

interventionerna inom hälso- och sjukvården. För att lyckas med en 

läkemedelsbehandling räcker det inte att känna till indikationerna för olika läkemedel. 

Behandlingsmål, val av läkemedel, dosering och uppföljning måste anpassas till den 

individuella patienten. Som läkare har vi också ett ansvar att använda sjukvårdens 

resurser på ett kostnadseffektivt sätt. Momentet klinisk farmakologi fokuserar på de 

allmänna principerna för hur man planerar, inleder, följer upp och avslutar en 

läkemedelsbehandling, samt belyser läkemedlets väg till patienten i ett samhälls- och 

myndighetsperspektiv. Under momentet arbetar studenterna självständigt i en 

studiegrupp och dokumenterar löpande genomförda uppgifter i en portfolio. Momentet 

omfattar, utöver en inledande föreläsning, tio lektioner med varierande innehåll: 

inspelade föreläsningar, filmer, typfall, rollspel kring läkemedelsordinationen och 

handledarträffar. 

 

Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse (NSPR) 

Psykiatri inklusive barn- och ungdomspsykiatri, innefattar undervisning om 

förekomst, diagnostik, behandling och prevention av psykiatriska sjukdomar hos barn, 

ungdomar och vuxna. Undervisningen innefattar bland annat depression, ångest, 

psykossjukdomar, beroende samt ADHD och autism.  

Arbetsformerna för psykiatriundervisningen är föreläsningar, typfall, fältstudier, VFU 

samt självständig läsning. Innehållet bygger vidare på tidigare kunskaper om 

psykiatriska sjukdomarnas mekanismer med fokus på kliniska färdigheter i diagnostik 

och omhändertagande av patienter med psykiska problem. Studenterna ska kunna 

utföra självständigt psykiatriskt bedömningssamtal och status. Minst en av terminens 

totalt två medsittningar skall göras inom Psykiatri. 

 

Neurologi innefattar undervisning om diagnostik, handläggning, behandling och 

prevention av sjukdomar och tillstånd i centrala och perifera nervsystemet samt 

muskelsjukdomar. Patienter med stroke, Parkinson sjukdom (PD), epilepsi (EP), 

hjärntumörer (TC), multipel skleros (MS), myastenia gravis (MG), Guillain-Barré 

syndrom (GBS), polyneuropati, normaltryckshydrocefalus (NPH) och många andra 

sjukdomstillstånd ingår. 
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Arbetsformerna inkluderar föreläsningar, EDIT-fall samt VFU. Vid basgruppstillfällen 

under VFU kommer typfall att gås igenom. Innehållet under K9 bygger vidare på 

tidigare införskaffad kunskap om nervsystemet och studenterna förväntas fördjupa, 

bredda och öka sin förståelse och färdighet inom området och nyansera sin kunskap och 

förståelse inom temat. Rutinneurologiskt status ska kunna utföras självständigt och 

dras slutsatser ifrån. En av terminens minst två medsittningar kan göras inom 

Neurologi. 

 

Öron-näsa-hals, huvud- och halskirurgi innefattar undervisning om diagnostik, 

handläggning, behandling och prevention av sjukdomar och tillstånd i ytter- mellan- 

och innerörat och deras närmaste omgivningar, näsan och bihålorna, spottkörtlar, 

munhåla, svalg och matstrupe, larynx och nedre luftvägar, halsens spatier och kärl, vissa 

hudtumörer, liksom hörsel- och balanssjukdomar.  Tillsammans med tandläkare 

undervisas basala kunskaper om tänder, käkar och frakturer i splanchnokraniet, vilket 

även i vissa fall kan erbjudas vid studiebesök på käkkirurgisk enhet. Patientklientelet 

löper från den nyfödde till 100-åringar. 

Arbetsformerna inkluderar föreläsningar, EDIT-fall, auskultationer samt VFU. Vid 

basgruppstillfällen under VFU kommer typfall att gås igenom. Innehållet under K9 

bygger vidare på tidigare införskaffad kunskap om organens patofysiologi och 

studenterna förväntas fördjupa, bredda och öka sin förståelse och färdighet inom 

området och nyansera sin kunskap och förståelse inom temat. Rutinstatus inom hela 

ämnesområdet ska kunna utföras självständigt och dras slutsatser ifrån. En av 

terminens minst två medsittningar kan göras inom Öron-Näsa-Hals. 

 

Ögonsjukdomar: Diagnostik, handläggning, behandling och prevention av sjukdomar 

och tillstånd i ögat och dess adnexa samt synbanorna behandlas under kursen. Målet är 

att förbereda studenterna för att utanför ögonklinik klara adekvat handläggning av 

ögonrelaterade frågeställningar hos barn och vuxna, framförallt ytliga 

infektioner/inflammationer och lätta trauman, samt ge kännedom om de vanligaste 

diagnosgrupperna inom ögonspecialiteten, exempelvis glaukom, katarakt och 

makulasjukdomar. Undervisningen under K9 bygger vidare på tidigare införskaffad 

kunskap om ögats, synbanornas och hjärnans uppbyggnad och funktion, och 

studenterna förväntas öka sin förståelse och färdighet inom området och nyansera sin 

kunskap och förståelse inom temat. 

  

Arbetsformerna inkluderar föreläsningar, EDIT-fall samt VFU. Vid basgruppstillfällen 

under VFU kommer typfall att gås igenom. Vidare kommer studenterna under VFU att 

tillägna sig färdigheter som undersökning av ögat med oftalmoskop och 

hornhinnemikroskop och förvärva kännedom om apparatur för bl a ögontryckmätning 

och synfältsmätning. En av terminens minst två medsittningar kan göras inom 

Ögonsjukdomar. 
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Interprofessionellt lärande (IPL) 

Medicinska fakulteten i Linköping var först i världen 1986 att starta utbildningsmoment 

som syftade till att utveckla studenternas interprofessionella kompetens. Ett bättre 

samarbete mellan professioner leder till en vård med högre kvalitet, högre säkerhet och 

bättre effektivitet, vilket skapar ett mervärde för patienten. Interprofessionellt lärande 

handlar om att ”lära tillsammans för att kunna arbeta tillsammans”. Genom 

återkommande utbildningsmoment under hela utbildningen möts studenter från alla 

program för att lära och utvecklas tillsammans. 

 

Professionellt perspektiv i samverkan – KUA/KUM. Under kurs 9 sker en VFU-

placering på en klinisk undervisningsavdelning (KUA) eller klinisk 

undervisningsmottagning (KUM) där studenter från flera utbildningsprogram följer och 

bidrar till vårdprocessen för verkliga patienter i vårdflödet. Syftet är att dela med sig av 

sin ämnesspecfika kompetens till teamet och ta till sig av de andra kompetenser som 

krävs för ett effektivt resultat för vården av den specifika patienten. VFU-placeringen 

skiljer sig från tidigare VFU-placeringar i och med att det inte är den kliniska 

handläggningen av patienternas störningar/sjukdomar som står i centrum för lärandet. 

De mål i Kursplanen som är relevanta för KUA/KUM handlar om hur man skapar och 

utvecklar ett fungerade teamarbete.  

 

Interprofessionell simulering – IPS-Stroke handlar om teamarbete kring en vanlig 

neurologisk åkomma där insatser från flera professioner behövs. Omhändertagandet av 

en patient i olika faser av sjukdomen kräver inte enbart goda yrkesspecifika kunskaper 

utan ställer krav på att olika professioner kan anpassa insatserna till varandra. 

Undervisningen sker på samtliga Campus i sydöstra sjukvårdsregionen med studenter 

från de tre lärosätena. 

Den interprofessionella simuleringen gäller vårdförloppet för en strokepatient och 

genomförs under en dag under VFU inom Neurologi. 

 

Vetenskapligt förhållningssätt (VF) 

Fältstudien är en återkommande uppgift på de kliniska terminerna. Samtliga studenter 

på Kurs 9 skall lämna in en individuellt skriven fältstudieuppgift med tydlig koppling till 

evidensbaserad medicin. Det sker en progression i kunskapskraven för godkänd 

fältstudieuppgift för varje termin. På Kurs 9 kan fältstudien göras för VFU-placering 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
MEDICINSKA FAKULTETEN 

8(14) 
 

 

inom Psykiatri inklusive BUP, Neurologi eller Öron-Näsa-Hals. När du börjar den 

placering där du vill göra din fältstudie berättar du detta för VFU-ansvarig läkare första 

dagen på kliniken. För de kortare placeringarna kan det vara lämpligt att kontakta VFU 

ansvarig läkare via mejl en tid innan placeringens början (kontaktlista finns i 

kursrummet). Ni bör komma överens om en viktig hypotes/fråga att studera samt 

lämplig handledare på kliniken. Du bör tidigt diskutera formuleringen av din 

fråga/hypotes med din handledare för att säkerställa att den är rimlig att besvara inom 

ca 20 timmars självstudietid.  

Innan du lämnar in din fältstudie ska den ha granskats och godkänts avseende kliniskt 

innehåll av handledare eller VFU-ansvarig läkare på den klinik där arbetet utförts. 

Inlämningen gör du i LISAM. Din fältstudie kommer sedan att granskas avseende 

vetenskaplig metod av en av terminens kurskoordinatorer. Vänta inte till sista datum 

med att göra din inlämning. Om många studenter lämnar in samtidigt kommer det ta 

längre tid innan du får feedback på din inlämning. Du bör räkna med att behöva göra 

kompletteringar som ska lämnas in 2 veckor efter du fått din återkoppling eller absolut 

senast vid terminens slutdatum. 

Du bör presentera din fältstudie muntligt på den klinik där du utfört den. På Kurs 9 

finns inte ett schemalagt forum för muntlig presentation och diskussion av de 

fältstudier som gjorts på kursen. 

 

 

Obligatoriska moment 

 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)    (VEF9 12,5 hp) 

I kursen ”Klinisk medicin 3” ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 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 30 schemalagda timmar per vecka, inkluderande 

Typfallsseminarier. Vid klinikplaceringarna inom Psykiatri inklusive BUP (4v), 

Neurologi (2v, inklusive IPS-Stroke 1 dag), Öron-Näsa-Hals (2v) och Ögon (1v). Två 

Medsittningar skall utföras, en av dem skall ske under Psykiatriplaceringen.  

Placeringar är också på studentdriven interprofessionell avdelning (KUA) eller 

mottagning (KUM) (2v) som avslutas med ett seminarium och Strimma samtalskonst 

steg 2 (1v). 

 

Ledarskapsutbildning      (LEDA 1,0 hp) 

Ledarskapsutbildningen genomförs som distanskurs med föreläsningar och 

basgruppsarbete som stimulerar studenterna till reflektion och engagemang. Aktiv 
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närvaro är obligatorisk. 

 

Inlämningsuppgifter      (SKIU 1,5 hp) 

En individuellt skriven Fältstudie ska lämnas in, där ämnet skall vara relevant för en 

VFU-placering på kursen med omfattning av 2 veckor eller mer. Inom Läkarrollen och 

hållbar utveckling ska en obligatorisk gruppuppgift redovisas vid ett seminarium. För 

Klinisk Farmakologi ska en individuell portfoliouppgift lämnas in. 

 

Komplettering 

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

momenten ska kompletteras finns på LISAM. 

 

 

Examination 

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

och färdigheter som definieras av lärandemålen kan tillämpas. Att uppfylla dessa 

lärandemål är en förutsättning för fortsatt lärande inom programmet. 

 

Skriftligt slutprov      (SKR9 12,0 hp) 

Kursen avslutas med ett slutprov som omfattar innehållet i Kurs 9 och består av en 

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

Temagrupperna NSPR, PU och Gen konstruerar frågor till slutprovet. 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 

därför inte ändra sitt svar efter man gått vidare. MEQ fallen kompletteras med frågor av 

multiple-choice typ. För frågorna på Kurs 9 förekommer förutom det patientcentrerade 

perspektivet avseende problem, utredning, diagnos och behandling hos den enskilde 

patienten också det mikroskopiska perspektivet avseende molekylära skeenden på 

gen/cellnivå och det makroskopiska perspektivet avseende samhälleliga skeenden från 

lokal till global nivå. 

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 
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kurskoden är 8LAA09 och provkoden är SKR9. För att kunna genomföra skriftlig 

tentamen måste du ha anmält dig innan deadline går ut, det finns ingen 

möjlighet till efteranmälan. 

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

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

 

Praktiskt prov     3,0 hp  OSC9 

Praktiska färdigheter examineras med ett praktiskt prov i formen av Objective 

Structured Clinical Examination (OSCE). Examinationen utgår från Kursmålet: att 

utifrån ett givet kliniskt scenario föreslå och utföra undersökningar samt föra ett 

kliniskt resonemang, och omfattar således praktiska färdigheter och tolkning av 

kliniska fynd för ämnen som man mött under samtliga tidigare terminer och inte enbart 

för Kurs 9. Examinationen går till så att man prövas på ett antal stationer där man 

bedöms enligt ett i förväg definierat protokoll för att öka reliabiliteten jämfört med den 

mera öppna allmänna bedömning som görs under VFU-placeringarna. 

I stort sett samtliga temagrupper konstruerar scenarier som kan komma att användas 

vid OSCE tentamen. Anmälan sker via Studentportalen där kurskoden är 8LAA09 och 

provkoden är OSC9. 

 

Godkänt betyg 

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

(VEF9, LEDA och SKIU), skriftligt slutprovprov (SKR9) samt praktiskt slutprovprov 

(OSC9). 
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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 t ex ett tentamenssvar. 

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. 

https://liu.se/artikel/plagiering-upphovsratt
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Lärandemål 

När kursen Klinisk medicin 3 är avslutad förväntas studenten ha uppnått lärandemålen 

i Kursplanen. 

Länken nedan hänvisar till den sida där du hittar utbildningens kursplaner där målen 

finns beskrivna. 

Länk till kursplaner 

 

 

Förtydligande av lärandemål för läkarprogrammet Kurs 

9 Klinisk medicin 3 (8LAA9) 

Länken nedan hänvisar till kursens förtydligande av lärandemål.  

Länk till förtydligande av lärandemål 

 

 

Kursledning 

Knut Taxbro, Kursansvarig Examinator 

Epost: knut.taxbro@liu.se 

Yvonne Hallingström, Kursadministratör 

Epost:K9LAK@liu.se 

 

 

Litteraturlista 

Länken nedan hänvisar till utbildningens litteraturlistor.  

Länk till litteraturlista 

 

https://studieinfo.liu.se/kurs/8LAA09/vt-2023
https://studieinfo.liu.se/kurs/8LAA09/vt-2023
https://www.student.liu.se/program/mala2/maldokument/1.786053/FLMK9reviderat2021.pdf
mailto:knut.taxbro@liu.se
mailto:K9LAK@liu.se
https://old.liu.se/medfak/mala2/biblioteket-och-kurslitteratur/1.799339/K9litteraturlistaHT22.pdf
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Terminstider 

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

innehålla obligatoriska undervisningsmoment. 

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. 

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 

https://liuonline.sharepoint.com/sites/student-under-studietiden/SitePages/Terminstider.aspx
https://liuonline.sharepoint.com/sites/student-under-studietiden/SitePages/Terminstider.aspx
https://www.student.liu.se/studentstod/studenthalsan/kurser-och-workshops?l=sv
https://response.alexit.se/?language=SE&accountId=111&hj=null&w=null


LINKÖPINGS UNIVERSITET 
MEDICINSKA FAKULTETEN 

14(14) 
 

 

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. 

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. 

https://liu.se/artikel/integritetspolicy-liu

