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Mål
Mål för utbildning på grundnivå
Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter,
utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
(1 kap. 8 § högskolelagen [HL])

Kursens mål
Den studerande skall efter avslutad kurs kunna
- redogöra för vanliga somatiska och psykiatriska sjukdomstillstånd och funktionsstörningar i olika
åldrar
- använda och tillämpa tidigare inhämtad kunskap i anatomi, fysiologi och psykologi för att förstå
och förklara funktionsstörningar och sjukdomstillstånd
- genomföra fallanalyser och härleda funktionsstörningar till tänkbara orsaker
- förutse tänkbara konsekvenser av olika funktionsstörningar och sjukdomstillstånd
- söka och kritiskt granska aktuell forskning om vissa sjukdomar och tillstånd
- tillämpa teoretisk kunskap i praktiken

Kursens huvudsakliga innehåll
- neurologi
- reumatologi
- ortopedi
- invärtesmedicin
- pediatrik
- utvecklingsstörning
- geriatrik
- ögonsjukdomar
- psykiatri
- smitta och smittspridning
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Studieformer
Föreläsningar, seminarier, laborationer och fallanalyser. Obligatorisk närvaro vid seminarier,
laborationer, vissa föreläsningar och fallanalyser. Vid frånvaro i samband med seminarium och
vissa föreläsningar skall en skriftlig ersättningsuppgift göras. Vid frånvaro i samband med
laboration skall studenten genomföra laborationen vid lämpligt tillfälle under terminstid. Detta
bestäms i samråd med kursansvarig lärare. Viss undervisning kan komma att genomföras på
engelska.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller
handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se
universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.

Examinationsformer
Neurologi, 6 högskolepoäng. (Provkod: 0100)

En individuell skriftlig tentamen

Rörelseapparatens sjukdomar, 4,5 högskolepoäng. (Provkod: 0200)

En individuell skriftlig tentamen

Psykiatri, 2 högskolepoäng. (Provkod: 0301)

En individuell skriftlig tentamen

Invärtes medicin, 1 högskolepoäng. (Provkod: 0402)

Seminarium

Smärtbehandling, 0,5 högskolepoäng. (Provkod: 0501)

Seminarium

Pediatrik, 1 högskolepoäng. (Provkod: 0800)

Seminarium

För ytterligare information se universitetets lokala riktlinjer för examination.

Betyg
Om inte annat är föreskrivet i kursplanen skall, enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen [HF],
betyg sättas på en genomgången kurs. Betyget skall bestämmas av en av högskolan särskilt
utsedd lärare (examinator).

Som betyg skall, enligt 6 kap. 19 § [HF], användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller
väl godkänd, om inte högskolan föreskriver annat betygssystem.

Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Neurologi
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Rörelseapparatens sjukdomar
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Psykiatri
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Invärtes medicin
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Smärtbehandling
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Pediatrik
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).

För ytterligare information se universitetets lokala riktlinjer för examination.
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Särskild behörighet och andra villkor
Matematik: kurs B el 1 åk HSENTTe el 2 åk MuSoEkDu el etapp 2. Samhällskunskap: kurs A el 2 åk
från tvåårig linje el minst 2 åk från treårig linje el etapp 2. Naturkunskap: kurs B el 2 åk HSSoKoEp
el etapp 3. Istället för naturkunskap:. Fysik: kurs A el 3 åk NT el etapp 3. Kemi: kurs A el 3 åk N el
2 åk T el 1 åk TeKe el etapp 3. Biologi: kurs A el 2 åk N el etapp 2

För ytterligare information se universitetets antagningsordning.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning
Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt
högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under
förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav.

För ytterligare information se universitetets lokala riktlinjer för tillgodoräknanden.

Övergångsbestämmelser
.

För ytterligare information se universitetets lokala riktlinjer för examination.

Övriga föreskrifter
Fullgörande av obligatoriska moment
Obligatoriska moment skall normalt fullgöras före tentamen. Undantagsvis kan det fullgöras i
efterhand. Student får normalt inte tillgodoräkna sig sitt betyg innan obligatoriet är fullgjort.
Om en student inte kan delta i ett obligatoriskt utbildningsmoment kan befrielse begäras. Ett
negativt beslut kan överklagas. Om ett obligatoriskt moment kan fullgöras på annat sätt ska det
framgå.

Kursen är obligatorisk i Arbetsterapeutprogrammet.

För att få betyget Väl Godkänd på hel kurs krävs att båda individuella skriftliga tentamina är
betygssatta med VG.

Kursen avslutas med en kursvärdering. Högskoleförordningen, 1 kap 14§

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Ericsson Elsy & Ericsson Thomas (2009)
Klinisk mikrobiologi och infektionssjukdomar: infektioner, immunologi, vårdhygien
Stockholm: Liber, 400 sidor

Grefberg Nils & Johansson Lars-Göran Senaste upplagan
Medicinboken-vård av patienter med invärtes sjukdomar
Stockholm:Liber

Lagerkvist Bengt Senaste upplagan
Pediatrik för arbetsterapeuter och sjukgymnaster
Lund: Studentlitteratur

Larsson Mayethel & Rundgren Åke Senaste upplagan
Geriatriska sjukdomar
Lund: Studentlitteratur

Ottosson Jan-Otto (senaste upplagan)
Psykiatri
Stockholm:Liber

Persson Björn & Wingstrand Hans Senaste upplagan
Ortopedisk grundbok
Lund: Studentlitteratur
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Referenslitteratur
Stora Sökguiden
http://www.ub.oru.se

Borg, Jörgen (red) (2006)
Rehabiliteringsmedicin - Teori och praktik
Lund: Studentlitteratur

Fagius, Jan & Aquilonius, Sten-Magnus (2006)
Neurologi
Stockholm: Liber, 568 sidor

Tillägg och kommentarer till litteraturlistan
Viss litteratur används inte i sin helhet
Artiklar och aktuella vetenskapliga publikationer tillkommer
Litteraturen utgörs alltid av den senast upplagan
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