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Kursplan för Klinisk praktik - läkarrollen
Clinical Practice and Physicians Role
3 högskolepoäng
Kurskod: 3ME078
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap AXX
Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G).
Inrättad: 2016-02-18
Inrättad av: Programkommittén för läkarprogrammet
Gäller från: vecka 35, 2016
Behörighet: För tillträde till ny termin krävs godkända obligatoriska moment från
tidigare terminer samt att alla tentamensprov utom en från närmast
föregående termin är godkända. Efter studieuppehåll krävs att samtliga
kurser på de föregående terminerna är godkända.
Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna skall
läsas i en fastställd ordning.
Absolut spärr inför termin 6: För tillträde till termin 6 krävs att alla tentamina till och med termin 4 ska vara avklarade och godkända.
Ansvarig institution: Institutionen för medicinska vetenskaper
Övrig(a) medverkande enhet(er): Medicinska fakulteten
MÅL
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
-relatera läkarprofessionen och den egna kompetensen till andra professioner och kompetenser inom hälso- och sjukvården.
-analysera och reflektera kring hur samverkan mellan olika professioner bidrar till ökad säkerhet och förbättrad hälsa.
-uppvisa en gott professionellt förhållningssätt.
-relatera aspekter av klinisk och experimentell patologi i sjukvårdskedjan.
-analysera möjligheter och begränsningar med vävnadsbunden diagnostik - med avseende på diagnostiska metoder och morfologiska
sjukdomsdefinitioner.
-praktiskt implementera lagar som reglerar biobankning och klinisk obduktion.
-praktiskt tillämpa diagnostisk patologi och cytologi.

INNEHÅLL
Från och med höstterminen 2016 ges denna kurs som del i den interprofessionella strimman vid läkarprogrammet. Kursen är 2 veckor lång och
innehåller praktisk tjänstgöring på olika vårdavdelningar och mottagningar. I kursen ingår även två dagars undervisning i klinisk patologi.
UNDERVISNING
Undervisningen pågår 2 veckor och omfattar avdelningsplacering samt 2 dagar patologi. Tyngdpunkten i undervisningen är förlagd till
avdelningstjänstgöring med interprofessionellt patientnära arbete. Undervisningen under patologidagarna sker i form av föreläsningar,
seminarier samt gruppundervisning med digitala preparat.
EXAMINATION
För regelverk om frånvaro från obligatoriska moment samt regler för deltagande vid tentamen, se utbildningsplan i studiehandboken.
För godkänd kurs krävs:
Godkänd avdelningstjänstgöring.
Godkänd närvaro vid övriga moment enligt föreskrifter som meddelats vid undervisningens början.
Egen skriftlig reflektion där studenten beskriver till vilken grad och hur man uppfyller målen med kursen. Reflektionen diskuteras med
handledare.
För patologidagarna krävs godkänd närvaro på obligatoriska undervisningsmoment.
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Studerande som underkänts har rätt att genomgå kursen ytterligare 4 gånger (=totalt 5). Om synnerliga skäl finns kan programkommittén
medge ytterligare tillfälle.
Avbruten praktik i förtid:
En student kan komma att underkännas och få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid om det finns en påtaglig risk för att
studenten på grund av grov oskicklighet kan komma att skada en patient, annan person eller värdefull egendom om han eller hon fortsatt deltar
i den verksamhetsförlagda utbildningen. En individuell plan skall bestämmas för studenten och delges honom eller henne skriftligen. I denna
plan, som skall beslutas av programkommittén, skall anges vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan få från
institutionen och hur och när kontrollen kan äga rum samt hur dessa skall gå till. En student har rätt till maximalt två kontrolltillfällen, dock
högst ett per år. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan programkommittén har kontrollerat och
godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs. Beslut om den individuella studieplanen kan av programkommittén
delegeras till studiesocial kommitté eller motsvarande med studentrepresentation.
LITTERATUR
Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.
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