
Fastställt: 2017-12-15 
Revision: 2019-07-03 
Revision: 2020-08-18 

1(4) 
 

  

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
MEDICINSKA FAKULTETEN 

 

 

Förtydligande av lärandemål för läkarprogrammet 
Kurs 4 – Hälsa och sjukdom 2 (8LAG42)  

Kunskap och förståelse 

Nivå A: Beskriva/Identifiera 
1. Bildning av leukocyter och trombocyter 
2. Digestionsorganens makroskopiska och mikroskopiska struktur vid sjukdom 
3. Digestionsorganens embryologi  
4. Leverns makroskopiska och mikroskopiska struktur vid akut och kronisk 

leverskada 
5. Det enteriska nervssystemets uppbyggnad och funktion 
6. Tarmens neuroendokrina system  
7. Karaktäristika för onkogena virus relaterade till reproduktionsorganen. 
8. Reproduktionsorganens mikroskopiska och makroskopiska uppbyggnad och 

funktion 
 

Nivå B: Förklara/Analysera/Relatera  
9. Allergier och överkänslighet  
10. Grampositiva och gramnegativa bakterier och virusstrukturer  
11. Hud- och mjukdelsinfektioner 
12. Trombocytstörningar, normal och felaktig hematopoes samt mekanismer för 

utveckling av lymfom/leukemier  
13. Gastrointestinala infektioner 
14. Artrit, inflammatorisk och infektiös ledsjukdom   
15. Inflammatorisk systemsjukdom 
16. Blodburna infektioner 
17. Urinvägsinfektioner, övre och nedre luftvägsinfektioner  
18. Symtom vid avancerad tumörsjukdom  
19. Farmakologiska behandlingsprinciper vid inflammatorisk leversjukdom, 

komplikationer till levercirros och autoimmun sjukdom  
20. Karaktäristika för onkogena virus  
21. Mekanismer till peptisk ulcussjukdom samt refluxsjukdom och principer kring 

behandling inklusive syrahämning 
22. Mekanismer för uppkomst av inflammatorisk tarmsjukdom 
23. Farmakologiska behandlingsprinciper vid inflammatorisk tarmsjukdom 
24. Gastrointestinal fysiologi inklusive reglermekanismer 
25. Funktionella mag-tarmsjukdomar 
26. Motilitetssjukdomar i magtarmkanalen 
27. Principer för utredning och behandling av motorikrubbningar i 

magtarmkanalen 
28. Malabsorption inklusive födoämnesintolerans  
29. Samband mellan kost, fysisk aktivitet, vikt och hälsa 
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30. Mekanismer som styr hunger och mättnad, inklusive belöningssystem, skillnad 
mellan hunger/sug 

31. Metabolism vid födointag, mellan måltider och vid fasta/svält samt övernäring 
32. Nutritionsbedömning, principer/tillämpning  
33. Mekanismer för uppkomst av vävnadsskada vid akut och kronisk lever- och 

pankreassjukdom 
34. Mekanismer för uppkomst av komplikationer vid kroniskt nedsatt lever- och 

pankreasfunktion 
35. Mekanismer för utveckling av portal hypertension vid levercirros 
36. Verkningsmekanismer för behandling av komplikationer vid kronisk lever- och 

pankreassjukdom 
37. Avvikande laboratorieanalyser vid leverskada  
38. Mekanismer för uppkomst av konkrement i gallvägarna  
39. Över- och/eller underfunktion av hypothalamus, hypofys, tyroidea, 

paratyroidea, binjurar, gonader samt endokrina pankreas  
40. Hyper/hypo -natremi, -calcemi, -kalemi  
41. Patofysiologiska mekanismer vid diabetes mellitus typ 1 och typ 2  
42. Verkningsmekanismer för insulin och andra hormoner som styr metabolismen  
43. Förstå hur hormonella system påverkas av svält samt vid typ 1- och typ 2-

diabetes  
44. Neoplasier med ursprung i hypofys, tyroidea, paratyroidea, binjurar, 

reproduktionsorgan inkl. gonader och bröst (samt endokrina pankreas) 
45. Menstruationscykel (koppling mellan hormoner och könsorganens funktionella 

faser)   
46. Sexuellt överförda infektioner (STI), och följdtillstånd, cervixdysplasier 
47. Gynekologiska blödningsrubbningar  
48. Åldersbetingad variation i reproduktionsorganens funktion. 
49. Principer för behandling med könshormoner (infertilitet ingår ej) 
  
Nivå C: Generalisera/Överföra/Tillämpa i nya situationer   
50. Mikroorganismers virulensfaktorer  
51. Principer för samspel mellan mikroorganismer och kroppens 

försvarsmekanismer 
52. Verkningsmekanismer för och resistensmekanismer mot antibiotika och 

antivirala medel  
53. Mekanismer bakom autoimmunitet 
54. Principer för samspel mellan mikroorganismer, magtarmkanal och CNS  
55. Mekanismer för och betydelse av bruten immunologisk tolerans 
56. Mekanismer vid gastrointestinal carcinogenes 
57. Metabolt syndrom och fetma 
58. Mekanismer bakom autoimmunitet vid endokrina sjukdomar och typ 1 

diabetes 
59. Mekanismer vid carcinogenes i reproduktionsorgan och endokrina organ 
60. Cellulära och fysiologiska förändringar av endokrina system under livscykeln 
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61. Behandlingsprinciper vid endokrina sjukdomar och diabetes mellitus typ 1 och 
typ 2 

62. Hormoners biologiska rytmer/feedback system och hur de påverkar principer 
för hormonsubstitution vid endokrin sjukdom  

63. Ålders- och köns- skillnader i endokrina system och hur det påverkar principer 
för hormonsubstitution vid endokrin sjukdom 

64. Behandlingsprinciper vid cancersjukdom i reproduktionsorgan, endokrina 
organ och bröst 

65. Förstå hur hormonnivåer förändras över tid hos den friska människan och hur 
normalfysiologi/patofysiologi påverkar bedömning av referensvärden för 
hormonnivåer 
 

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) 
66. Utveckla förmåga att styra patientsamtal på ett respektfullt sätt 

 
Nivå B: Kunna tillämpa/genomföra alternativt Kunna utföra under 

handledning (Kan utföra färdigheten under handledning i sitt 
sammanhang) 

67. Identifiera olika typer av vävnadsskada histopatologiskt med ljusmikroskopi, 
exempelvis neoplasi och inflammation   

68. Pricktest   
69. Diagnostik av autoimmuna sjukdomar   
70. Diagnostik av infektioner 

 
 
Nivå C: Hantera situationer avseende alternativt Kunna utföra 

självständigt (Kan utföra färdigheten självständigt i sitt sammanhang) 
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Nivå A: Utveckla och träna  
71. Visa förmåga att hantera att egna värderingar och etiska ställningstaganden 

kritiskt ifrågasätts av andra 
72. Kunna tillämpa etisk metod med tankeexperiment i syfte att kritiskt granska 

egnas och andras etiska argument  
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Nivå B: Kunna tillämpa/genomföra 
73. Visa förmåga att kunna värdera och analysera etiska problem i både läkarrollen 

och medicinsk verksamhet 
74. I möten med patienter visa förmåga till självreflektion och empati och 

professionalism 
75. Hantera egna och patienters känslomässiga reaktioner i samtal 

 
Nivå C: Hantera situationer avseende 

 
 

 
Avgränsningar  

• Graviditet ingår ej  
• Neoplasier inom tema ERL: Tyngdpunkten är på vanliga neoplasier med 

ursprung i reproduktionsorgan och endokrina organ, inklusive de vanligaste 
subtyperna 
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