
Fastställt 2016-06-10 
Revision: 2020-08-19  

1(4) 
 

  

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
MEDICINSKA FAKULTETEN 

 

 

Förtydligande av lärandemål för läkarprogrammet 
Kurs 1 - Läkarrollen och biologisk funktion (8LAG11)  

I avsnittet efter ”Lärandemål” finns ett avsnitt med förtydliganden till de flesta av 
dessa mål. Där finns också definierat vilka avgränsningar som temagrupperna har 
gjort för Kurs 1.  

 

Kunskap och förståelse 
Nivå A: Beskriva/Identifiera 

1. Läkares olika arbetsuppgifter, tjänster och specialiteter 
2. Läkaryrkets olika roller från att vara patientens förespråkare till samhällets 
representant 
3. Hälso- och sjukvårdens värdegrund och grundläggande teorier kring medicinsk-
etiska principer 
4. De viktigaste kriterierna för en god patient–läkarrelation 
5. Patienters vanligaste hälsoproblem 
6. Hälso- och sjukvårdens organisation vid akuta sjukdomsfall eller skador, från 
larmcentral till sjukvårdsinrättning 
7. Hur främmande kropp i luftväg eller andningssvikt, liksom cirkulationssvikt kan 
leda till hjärtstopp 
8. Cellens uppbyggnad och funktion 
9. Digestionsorganens, inklusive spottkörtlars, mikroskopiska och makroskopiska 
uppbyggnad och funktion 
10. Embryogenes t o m gastrulationen  
11. Reproduktionssystemets embryologi, makroskopiska uppbyggnad och 
huvudsakliga funktioner  
12. Endokrina systemets embryologi, makro- och mikroskopiska uppbyggnad och 
huvudsakliga funktion 
13. Vetenskapliga kunskapskällor 
14. Strukturen på vetenskapliga publikationer  
15. Evidensnivå för olika vetenskapliga kunskapskällor  
16. Grundläggande statistik 
17. Hypotesprövning och signifikans  
18. Grunder för val av statistiska analysmetoder 
19. Hälso- och sjukvårdens organisation på samhällsnivå 
20. Grundläggande element i ett utforskande patientsamtal 
21. Bestämningsfaktorer för hälsa på olika nivåer (proximala och distala, 
strukturella och individuella) och relation till hållbar utveckling 
22. Kategorisering av sjukdoms- och funktionstillstånd samt dödsorsaker 
23. Begreppen hälsa och sjukdom, prevention och promotion samt e-hälsa 
24. Mått och metoder för att mäta hälsoförhållanden i befolkningen 
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25. Sjukdomsbörda och hälsoutveckling i Sverige och globalt 
 
Nivå B: Förklara/Analysera/Relatera  
26. Varför en god patient–läkarrelation är viktig 
27. Sambandet mellan struktur och funktion i cellens olika delar 
28. Cellulära membraners struktur, egenskaper och funktion 
29. Celler i förband, extracellulär matrix 
30. Geners uppbyggnad, struktur och funktion  
31. Begreppen ärftlighet och relationen genotyp-fenotyp  
32. Celldelning, cellulär tillväxt, differentiering och celldöd  
33. Sambandet mellan gen och protein  
34. Sambandet mellan proteiners struktur och funktion, inkl. posttranslationella 
modifieringar  
35. Vikten av handhygien i vårdsituationer 
36. Cellens utvinning och användning av energi 
37. Cellens reglering av metabolismen 
38. Hormonell och nervös reglering av digestionen  
39. Näringsämnenas struktur  
40. Energigivande näringsämnen och kolesterol - upptag, metabolism och funktion  
41. Mineraler och vitaminer - deras förekomst, upptag i mag- och tarmkanalen och 
funktioner 
42. Olika dieter, och svårigheterna med att utvärdera deras hälsoeffekter 
43. Hur näringsrekommendationer ska tolkas 
44. Endokrina systems roll i syntes, verkningsmekanismer och samordning av olika 
cellers/organs funktion för att skapa förutsättningar för reglering av reproduktion 
och tillväxt 
45. Livscykelns endokrinologi (perinatalperioden, barndomen, puberteten och 
åldrandet)  
46. Tidsmässiga endokrina och reproduktiva variationer (dygns-, årstids-, 
livscykelrelaterade förändringar) 
47. Evidensbaserad medicin och dess grund 
48. Förklara betydelsen av tillit till läkare och hälso- och sjukvården Nivå C: 
Generalisera/Överföra/Tillämpa i nya situationer  
49. Metabolism av näringsämnen 

 

Färdighet och förmåga 
Nivå A: Utveckla och träna alternativt Vara med eller assistera vid(Har observerat 
eller assisterat vid utförande. Kan beskriva syftet, genomförandet och eventuella 
risker med färdigheten) 
 

50. Göra inställningar av ljusmikroskop 
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51. Med ljusmikroskop identifiera olika vävnadstyper av betydelse för terminens 
innehåll 

52. Metodik att studera arvsmassan och genetisk variation 

53. Tolka signifikansvärde 

54. Tolka referensvärden 

55. Presentera resultat av litteratursökning på ett strukturerat sätt  

 

Nivå B: Kunna tillämpa/genomföra alternativt Kunna utföra under 
handledning (Kan utföra färdigheten under handledning i sitt sammanhang) 

56. Som läkarstudent ta ansvar för, hantera och utveckla sin roll som student samt 
hantera sekretess och medicinska frågor från omgivningen, släkt och vänner 

57. Beräkna deskriptiv statistik 

58. Söka relevant information i databaser och använda bibliotekets resurser 

 

Nivå C: Hantera situationer avseende alternativt Kunna utföra 
självständigt (Kan utföra färdigheten självständigt i sitt sammanhang) 

59. Korrekt handtvätt 

60. Basal hjärt-lungräddning med automatisk defibrillator  

61. Lägga medvetslös person i framstupa sidoläge 

62. Stoppa yttre blödning 

63. Genomföra enkel främmandekroppsalgoritm luftväg vuxna och stora barn 
(ryggdunk/heimlichmanövern)  

64. Enkel immobilisering av skadad extremitet 

65. Larma ambulans 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Nivå A: Utveckla och träna  

66. Reflektera över läkaryrkets och hälso- och sjukvårdens värdegrund, etiska 
professionella koder och grundläggande teorier kring medicinsk-etiska principer 
samt relatera detta till den egna professionella utvecklingen 

67. Reflektera över människans olika villkor och värderingar i såväl sjukvård som en 
komplex omvärld samt i förhållande till detta även den kommande egna läkarrollen 

68. Känna igen och tala om egna reaktioner i läkare-patientrelationen, samt förstå, 
analysera och bearbeta egna reaktioner 

 

Nivå B: Kunna tillämpa/genomföra 

69. Kritiskt förhållningssätt i valet av kunskapskällor 
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Nivå C: Hantera situationer avseende  

 

Avgränsningar  

• Vitaminers och mineralers effekter i organsystem som inte ingår i kursen ingår 
inte (t ex vitamin D, kalcium - skelett; vitamin A - ögat; vitamin K - koagulation; 
järn - hemoglobin). 

• Leverns och pankreas embryologi ingår inte. 

• Endokrina pankreas: Endast gastrins betydelse för saltsyrasekretionen ingår. 

• Effekter av insulin och kortisol ingår i den omfattning det är relevant för reglering 
av reproduktion och tillväxt. Insulinets funktion i reglering av metabolismen ingår 
inte.  

• Hormonell reglering av metabolismen ingår inte, varken på cell eller organnivå. 
När det gäller endokrina system ska ni ha tillägnat er både allmän kunskap om 
hormonell reglering och specifik kunskap inom hormonella system som har med 
reproduktion och tillväxt att göra. 

• Binjuren: effekter av adrenalin, noradrenalin och aldosteron på vätskereglering 
och blodtryckskontroll ingår inte  

• Parathyroideas hormonella effekter på kalkomsättning ingår inte medan anatomi 
och histologi ingår. 

• Reproduktionssystemets mikroskopiska uppbyggnad ingår inte. 
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